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SUNUŞ
Değerli Okurlarımız,
Mali Çözüm’ün 126. Sayısı ile yeni bir yılın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.
Mesleki yoğunluğumuzun hız kazandığı bu dönemlerde, bilgi ihtiyacımız da aynı
ölçüde artıyor. Bizler, değişen mevzuat çerçevesinde ve mesleki açılımlarımıza
paralel artan ihtiyaçlarımızı farklı kaynaklardan karşılamaya çalışıyoruz. Bu
kaynakların başında da odamızın faaliyetleri kapsamında yer alan güncel bilgilendirme notları, seminerler, eğitim programları ve mesleki yayınlar geliyor.
Odamız, ilk kurulduğu günden bu yana meslek mensuplarının ihtiyaç duyduğu mesleki eğitim programlarını düzenlemeyi ve verdiği hizmeti en iyi şekilde meslek mensuplarına ulaştırmayı hedef edinmiştir. Mesleki yayınlarımız
içinde yer alan Mali Çözüm dergimiz de geçen bu süre içinde yeni sayısıyla
birlikte sürdürebilir bir yayın olma özelliği ile haklı gururunu yaşamaktadır.
Yazarlarımızın katkıları ile aşağıda yer alan konu başlıklarında hazırlanan
makaleler siz değerli okurlarımızın bilgisine sunulmaktadır. Bu sayımızda da
tüm hakemli ve hakemsiz makalelerini bizlerle paylaşan emektar yazarlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyor, yeni yılın meslek camiamıza başarı ve
mutluluk getirmesini diliyoruz.
 Türkiye’de Bankacılar Açısından Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesinin
Yaşanan Finansal Krizlerdeki Rolü
 TFRS’ye Göre Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi ve
Ölçülmesi
 Limited Şirketlerde Müdür Olabilmek İçin Gereken Şartlar
 Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları
 Kurumsal Yönetim Uygulamalarının İşletme Performansı Üzerindeki Etkileri: BİST Üretim Şirketleri Üzerinde Bir Uygulama
 Anonim Şirketlerde Kar Payı Avansının Dağıtımı, İadesi ve Mahsubu
 Muhtelif Konularda Vergi İdaresi Ve Yargı Kararları Işığında Şüpheli
Ticari Alacaklar Uygulaması
 6563 Sayılı Yasanın Kabulü İle Birlikte Uygulamaya Geçecek Yasal Düzenlemeler
 4/A (Eski SSK) Kapsamındaki Sigortalının Ölümü Halinde Anne ve Babasına Aylık Bağlanmasının Koşulları
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 Bildirimli Fesih Hangi Durumlarda Sınırlandırılmıştır?
 Banka Promosyon Ödemelerinin Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi
 6331 Sayılı İSG Kanunu Uyarınca İşin Durdurulması
 Perakende Satış Vesikaları İle Yapılan Alımların Gider Belgesi OlarakKabul Edilmesi ve KDV İndirimi Karşısındaki Durumu
 Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Taşımacılık İstisnası ve Uygulaması
 Kıdem Tazminatı İçin Daha Çok Çalışmak Lazım
 İşverenin Fesih Sebebi İle Bağlı Olması
 Tevkif Suretiyle Ödedikleri Vergiler ile Yurt Dışında Ödedikleri Vergilerin Mahsubu ve İadesi
 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşveren ve İşveren Vekili Kavramlarının Analizi
 İş Sözleşmesinde Cezai Şartın Geçerliliği
Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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Haksız Rekabetle Mücadelede Yeni Dönemin Adı:
‘Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı’
Yahya ARIKAN

9
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HAKSIZ REKABETLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEMİN ADI
“HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMI”

Dr.Yahya ARIKAN*1

DAHA ÇAĞDAŞ, DAHA ETKİN VE DAHA KALICI BİR ÇÖZÜM
ARAYIŞIMIZ HEP SÜRDÜ
Temelinde başta ekonomik, sosyal, kültürel, ahlaki ve eğitim olmak üzere,
pek çok farklı kaynak olan haksız rekabet, hemen her meslekte olduğu gibi
bizim mesleğimizin de en temel sorunlarından birisidir.
İSMMMO olarak en baştan beri Haksız Rekabetle Mücadelenin, eğitim,
denetim ve etkin bir şikayet takip süreci ile yapılabileceğine inandık ve mücadelemizi bu doğrultuda yürüttük. Bu mücadelemizde mesleğini doğru bir
şekilde yapmaya çalışan, etik kurallara bağlı, diğer meslek mensuplarının
haklarına saygılı olan, başka bir ifade ile haklı rekabet yapan meslek mensuplarını korumaya çalıştık.
Zaman içinde bir taraftan sahip olduğumuz hukuki ve diğer bütün olanaklarımızı kullanarak haksız rekabetle mücadele ederken, diğer taraftan nasıl
daha çağdaş, daha etkin ve hızlı işleyen bir mücadele yöntemi geliştirebileceğimizi, bunun için bilgi işlem ve yazılım teknolojilerinden ne şekilde yararlanabileceğimizi araştırdık.
Ve nihayet haksız rekabetle daha çağdaş, daha hızlı ve daha etkin mücadele etmek hedefinde çalışmalarımızı yeni bir aşamaya taşıdık.
Bilindiği gibi TÜRMOB Genel Kurulunda kabul edilen “Haksız Rekabetle
Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı” 13 Aralık 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak
1 Ocak 2015 tarihinde itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere yürürlüğe
girmesiyle yeni bir dönem başladı.
Bu yazılımın kullanılması Haksız Rekabetle Mücadelede yeni ve çok
önemli bir dönemin başlangıcıdır.

*1 İSMMMO Başkanı
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HAKSIZ REKABET KAYNAKLARININ YOLUNU TIKAYACAK
Haksız rekabet açısından baktığımızda meslek mensupları bugüne kadar
en önemli sorunlarını;
• Borcu olan müşterilerin borcunu ödemeden başka meslek mensubuna
gitmesi ve dolayısıyla yıllarca borcunu ödemeyen müşteriye katlanması,
• Aynı müşteriye bir başka meslek mensubunun asgari ücretin veya aldığı ücretin altında ücret teklif ederek işini alması,
• Ücret tarifesine uyulmaması,
• Ücret almadan hizmet verilmesi,
• Haksız rekabet teşkil eden bu uygulamaların ihbar veya şikayet olmadığı sürece oda yönetimlerinin bilgisi dışında kalması,
• Yanında çalışan meslek mensubu veya stajyerin ayrıldıktan sonra
müşterilerini iş teklif ederek işini alması oluşturmaktadır.
Haksız Rekabet Yazılımı bir taraftan haksız rekabet kaynaklarının yollarını büyük ölçüde tıkayarak yukarıda belirttiğimiz sorunları çözerken, diğer
taraftan meslek mensubunun itibarını yükseltecek ve ona değer katacaktır.
Bu Yazılım öncelikle;
• Yazılım üzerinden hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesini,
• Ücret tarifesine uyulmasını, ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında iş görülmesinin engellenmesini,
• Haklı bir gerekçe olmadan daha önceki meslek mensubunun ücretinin
altında bir ücretle iş alınmasının önlenmesini,
• Müşterinin meslek mensubuna olan borcunu ödemeden, bir başka
meslek mensubuna iş yaptırmasının önüne geçilmesini,
• Meslek şirketlerinde ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının veya stajyerlerin, işten ayrılmalarından sonra iki yıl geçmeden,
daha önce çalıştığı meslek şirketinin veya büronun müşterilerine hizmet verip vermediğinin izlenmesini sağlayacaktır.
Bunlarla birlikte yazılım ayrıca;
• Hizmet sözleşmelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi ve istenildiği zaman ulaşılabilmesini,
10

KASIM - ARALIK

MALİ

•
•
•

ÇÖZÜM

Asgari ücretin ücret tarifesine göre en doğru şekilde hesaplanmasını,
Devir teslim tutanaklarının yazılım üzerinden düzenlenebilmesini,
Usulüne göre yapılmamış ve disiplin suçunu oluşturan işlemlerin doğrudan odanın ilgili birimlerinin takibini de sağlayacaktır.

DAYANIŞMA ANLAYIŞIMIZI GÜÇLENDİREREK GÜCÜMÜZÜ
BÜYÜTECEK VE İTİBARIMIZI ARTTIRACAK
Bu yazılım sayesinde verilecek hizmete ait ücreti, gelişi güzel değerlendirmeler veya yalnızca fiyat ve oranlar değil, yapılacak işin yoğunluğu ve
kalitesi belirleyecektir. Böylelikle bu yollarla yapılan haksız rekabet yerini
haklı rekabete bırakacak, etik değerler, dayanışma, güç birliği, uzmanlaşma
ve kurumsallaşma kavramları ön plana çıkacaktır.
HAKSIZ REKABET YAZILIMI İŞİNİ DOĞRU YAPMAYA
ÇALIŞAN HİÇ BİR MESLEKTAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEK
Türkiye genelinde bütün odalarımızda uygulamaya giren bu yazılım sürekli iyileştirme ve geliştirmeye açık olacaktır. Geçiş aşamasında kullanımından
kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilecek, eksikleri ortaya çıkabilecektir. Bunları süratle çözme çabası içinde olacağız ve bunlardan dolayı yazılımın hiç bir
meslektaşımızı mağdur etmesine izin vermeyeceğiz.
ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAMIZ GEREK
Meslek mensupları olarak hem mesleki hem toplumsal hayatın her alanında çok tempolu ve yoğun süreçlerden geçiyoruz. Her şey süratle değişiyor,
bir bilgiye ulaştığımızda o bilgi eskimiş olabiliyor. Bir düşünürün “değişim
ne zaman gerekli sorusuna verilecek en iyi cevap “gerekmeden önce””
sözünde olduğu gibi geç kalmadan geleceğimiz için hayal kurup sonra süratle
bu hayalimizi inşa etme zamanındayız.
Haklı rekabetin dahi çok acımasız bir şekilde sürdüğü meslek yaşamımızda, haksız rekabet aslında toplu intihar demektir. Haksız rekabetin yerini dayanışmaya ve kaliteye bırakmalıyız.
Ancak bunun için elimizi taşın altına koymamız gerekmektedir. Başlangıç
güç ama başarının da anahtarıdır. Haksız rekabet yazılımına sahip çıkmak hak
ettiğimiz onurlu geleceğin temel basamaklarından birini oluşturacaktır.
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Ötelemeden karar almak, yılmadan, korkmadan geliştirerek uygulamak
zorundayız. Kısacası gelecek yaşamımızın yolunda önümüze bakarak en büyük adımlarımızı atmalıyız.
Bu yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri olan Haksız Rekabetle
Mücadele yazılımından beklenen faydanın büyüklüğü sizlerin sahiplenip kullanımınız ölçüsünde olacaktır.
Dolayısıyla Her Şey Bizim Elimizde…

12
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TFRS’YE GÖRE YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
RECOGNITION AND MEASUREMENT OF INVESTMENT
PROPERTIES ACCORDINNG TO TFRS
				
Doç. Dr. Mert ERER*2
3
Öğr. Gör. Dr. Çağrı Aksoy HAZIR**
ÖZ
Gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesinde kullanılacak ilke ve
kurallar gayrimenkulün hangi amaçla kullanıldığına göre belirlenmektedir. Bu
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1. GİRİŞ
Gayrimenkul kelimesi bir yerden bir yere taşınabilen anlamına gelen “menkul” kelimesi ile başka, diğer anlamına gelen “gayrı” kelimelerinin birleşmesinden oluşmuştur (Kızılot ve ötekileri, 2005, 4). Türk Medeni Kanunu’nun
704’üncü maddesine göre gayrimenkul mülkiyetinin konusunu arazi, tapu
kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler oluşturmaktadır. Gayrimenkullerin
değerinin genellikle yüksek olması nedeniyle bunların finansal tablolarda ne
şekilde sunulacağı ve hangi değerle gösterileceği önem arz eden bir konudur.
Türkiye Finansal Raporlama Standartları’nda, gayrimenkullerin finansal
raporlarda sunulmasıyla ilgili birden fazla standart bulunmaktadır. Raporlamada esas alınacak standart gayrimenkulün kullanım amacına göre değişmektedir. Bu çalışmanın konusunu da işletmelerin kira geliri veya değer artış kazancı veya her ikisini birden elde etmek amacıyla ellerinde tuttukları
gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi oluşturmaktadır. Bu tür
gayrimenkuller “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” kapsamında, diğer
standartlardan ayrı bir standart çerçevesinde değerlendirilir.
Çalışmanın ikinci bölümünde TMS/TFRS’ye göre gayrimenkullerin raporlanmasıyla ilgili standartlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” çerçevesinde standardın kapsamı, yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi açıklanmış, dördüncü bölümde ise TMS
40’da bulunan düzenlemeler diğer standart setlerindeki benzer düzenlemelerle
karşılaştırılmıştır. Çalışma, TMS/TFRS’ye göre finansal raporlama yapan uygulayıcılara ve ilgili standartta yer alan düzenlemelerle ilgili oluşabilecek problemleri
ifade etmesi bakımından standart yapıcılara faydalı olacaktır.
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2. GAYRİMENKULLERİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARI KAPSAMINDA SINIFLANDIRILMASI
Gayrimenkullerin hangi Finansal Raporlama Standardı kapsamında değerlendirileceği gayrimenkulün kullanım amacına göre değişmektedir. TFRS’ye
göre gayrimenkuller;

İşletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satılan gayrimenkuller

Sahibi (işletme) tarafından kullanılan gayrimenkuller

İnşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
şeklinde sınıflandırılabilir.
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İşletmenin olağan faaliyetleri kapsamında satılan gayrimenkuller, olağan
faaliyet akışı çerçevesinde satılmak amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir
ve TMS 2 kapsamında stok olarak değerlendirilir (TMS 40, Prg.9/a). Örneğin
perakendeci tarafından tekrar satılmak üzere alınan, satışa hazır arsa ve binalar ticari mallar olarak “TMS 2 Stoklar” hükümlerine göre değerlendirilir.
Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller, mal veya hizmet üretimi
veya tedariki ya da idari amaçla kullanılmak üzere elde tutulan gayrimenkullerdir (TMS 40, Prg.5). Çalışanların ikamet ettiği gayrimenkuller ile sahibi
tarafından kullanılmakta olup elden çıkarılmayı bekleyen gayrimenkuller de
bu gruba dahil olup, “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” kapsamında maddi
duran varlık olarak değerlendirilirler (TMS 40, Prg.9/c).
İnşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkullerin raporlanmasında esas alınacak standart ilgili gayrimenkullerin gelecekteki kullanım amacına
göre değişmektedir. Gayrimenkul;
• işletmenin olağan faaliyetleri çerçevesinde satılmak üzere inşa ediliyor ya da geliştiriliyorsa TMS 2 Stoklar kapsamında,
• işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere inşa ediliyor ya da geliştiriliyorsa TMS 16 Maddi Duran Varlıklar kapsamında,
• üçüncü kişiler için inşa ediliyor ya da geliştiriliyorsa TMS 11 İnşaat
Sözleşmeleri kapsamında
değerlendirilmektedir. Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi ise “TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”
hükümlerine göre yapılır.
Örnek: Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Mall of Istanbul
Projesi’nde yer alan AVM ile ilişkili yatırım maliyetlerini yatırım amaçlı gayrimenkuller içerisinde, satışı yapılacak olan konutlar ve ofisler ile ilgili maliyetleri ise stoklar içerisinde takip etmektedir (Torunlar Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı, Bağımsız Denetim Raporu, 2013).
Bu çalışmanın da konusunu oluşturan yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira
geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisinin birden elde edilmesi amacıyla
elde tutulan gayrimenkulleri ifade etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde gayrimenkullerin TMS/TFRS hükümlerine göre sınıflandırılması aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi özetlenebilir:
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Şekil 1: Gayrimenkullerin TMS/TFRS Kapsamında Sınıflandırılması
(Pellens ve ötekiler, 2011, 370.)
3. TMS 40 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
3.1. Standardın Kapsamı
Standartta yatırım amaçlı gayrimenkul, yukarıda da belirtildiği üzere, mal
veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak veya
normal iş akışı çerçevesinde satılmak amaçları dışında kira geliri veya değer
artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir (TMS 40, Prg.5). Yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden ayıran en önemli özellik; yatırım amaçlı
gayrimenkullerin işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde
bağımsız nakit akışları yaratımlarıdır (TMS 40, Prg.7).
Örnek: ABC A.Ş. üretim faaliyetini gerçekleştirmek için kullandığı fabrika binasının amortismanını burada ürettiği mamullere yüklemektedir. Fabrika binası işletmenin kendisi tarafından olağan faaliyetlerinde kullanıldığı
ve diğer varlıklardan (örneğin mamullerden, makine ve teçhizatlardan) bağımsız olarak nakit akışı yaratmadığı için TMS 16 Maddi Duran Varlıklar
18

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

kapsamında raporlanır. Eğer ABC A.Ş. bu binayı üretim için kullanmaktan
vazgeçip, üçüncü kişilere faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralasaydı, ilgili
kira bedelleri işletmenin ana faaliyetinden bağımsız olarak büyük ölçüde nakit
akışı yaratacağından söz konusu bina TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kapsamında değerlendirilecektir.
Uzun vadede sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar,
gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar, işletmenin sahip olduğu faaliyet kiralamasına konu binalar, faaliyet kiralaması çerçevesinde elde
tutulan boş binalar, ileride yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak
üzere inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller yatırım amaçlı
gayrimenkullere örnek olarak gösterilebilir (TMS 40, Prg.8).
İşletme sahip olduğu gayrimenkullerin bir bölümünü kira geliri veya sermaye kazancı sağlamak amacıyla elde tutarken, diğer bölümünü mal veya
hizmet üretim ve tedariki veya idari amaçlar için elde tutuyorsa bu bölümlerin her biri ayrı olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu bölümlerin ayrı ayrı
satılamaması veya kiraya verilememesi durumunda ilgili gayrimenkulün, sadece önemsiz bir bölümü işletme faaliyetleri için kullanılma şartı ile yatırım
amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılır (TMS 40, Prg.10). Standartta geçen
“önemsiz bir bölümü” ifadesi net bir şekilde açıklanmamakla birlikte, işletmeler Kavramsal Çerçeve’de yer alan gerçeğe uygun sunumu sağlayan kriterleri kendileri belirleyecektir (Engel – Ciric, 2013, 870).
Örnek: ABC AŞ kendisine ait olan 4 katlı bir binayı genel müdürlük binası
olarak kullanmaktadır. Ancak maliyetlerin kısılması ve kira geliri elde etmek
amacıyla ABC AŞ ilgili binanın 1 katında genel müdürlük faaliyetlerini devam
ettirmeye, diğer 3 katını ise başka bir işletmeye kiraya vermeye karar vermiştir.
Bu durumda işletmenin sahibi olduğu ve kendi faaliyetleri için kullandığı gayrimenkulün 1 katı TMS 16 Maddi Duran Varlıklar kapsamında, diğer 3 kat ise
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller kapsamında değerlendirilecektir.
Gayrimenkuller farklı amaçlar için aynı anda kullanılabileceği gibi bazı
durumlarda da işletmelerin ana veya bağlı ortaklıklarına kiralanabilir ve bunlar tarafından kullanılabilir. Bu gayrimenkuller, konsolide finansal tablolarda
yatırım amaçlı gayrimenkul kapsamında değerlendirilmez, çünkü grup açısından değerlendirildiğinde, ilgili gayrimenkuller sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkullerdir. Ancak, sahibi olan işletme açısından, kira geliri ya da değer artış kazancı elde etmek üzere elde tutuluyorsa yatırım amaçlı gayrimenKASIM - ARALIK 2014
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kul olarak değerlendirilir. Bundan dolayı kiraya veren veya değer artış kazancı olarak elde tutan işletme bireysel finansal tablolarında bu gayrimenkulü
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak gösterir (TMS 40, Prg.15).
Örnek: X AŞ ve Y AŞ, ABC AŞ’nin bağlı ortaklıklarıdır. X AŞ, Y AŞ’ye
uzun süredir faaliyetlerinde kullanmadığı binasını kiraya vermiştir. X AŞ’nin
bireysel tablolarında ilgili bina yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacak, ana şirket olan ABC AŞ’nin konsolide finansal tablolarında ise maddi
duran varlık olarak sınıflandırılacaktır. Bina, grup dışında bir şirkete kiralandığı takdirde, hem bireysel tablolarda hem de konsolide finansal tablolarda
yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilmelidir.
Standardın kapsamıyla ilgili bir diğer özellikli durum ise işletmenin sahibi
olduğu gayrimenkulün kullanıcılarına bir takım hizmetler sunmasıdır. Standarda göre, kullanıcılara sunulan hizmetler kira sözleşmesinin önemsiz bir
kısmını oluşturuyorsa ilgili gayrimenkul TMS 40 kapsamında yatırım amaçlı
gayrimenkul olarak, aksi durumda ise sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak TMS 16 Maddi Duran Varlıklar kapsamında sınıflandırılır. Örneğin, bir ofis binası sahibinin, söz konusu binanın kullanıcılarına sunduğu
güvenlik ve bakım hizmetleri kira sözleşmesinin önemsiz bir kısmını oluştururken, işletmenin bir otele sahip olması ve aynı zamanda söz konusu oteli
işletmesi durumunda, müşterilere sunulan hizmetler toplam kullanımın göreli
olarak önemli bir kısmını oluşturur (TMS 40, Prg.11-12).
Örnek: Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. Antalya’da bulunan
ve kendisinin işlettiği Talya Oteli’ni maddi duran varlıklar hesap grubu içinde
takip etmektedir. Şirket Orman Bakanlığı tarafından kendine tahsis edilmiş
olan Marmaris’teki sahada yine kendisi tarafından yapılan ve işletilmekte
olan Divan Mare/Marmaris otelini ise 15 Ocak 2008 tarihinden itibaren 15
Ocak 2016 tarihine kadar (ek protokolle) Yazıcı Turizm Marmaris İşletmeleri
A.Ş.’ye kiraya vermiştir. Bu nedenle, kira başlangıç tarihinden itibaren ilgili
otel yatırım amaçlı gayrimenkuller hesabında takip edilmektedir (Marmaris
Altınyunus Turistik Tesisler AŞ Bağımsız Denetim Raporu, 2013).
3.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi ve
Muhasebeleştirmede Ölçümü
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, gayrimenkul ile ilgili gelecekteki ekonomik
faydaların işletmeye girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün
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maliyetinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi koşullarının sağlanmasıyla varlık
olarak muhasebeleştirilir (TMS 40, Prg.16). Standartta sayılan bu iki koşul Kavramsal Çerçeve’de de açıklanan ve bir kalemin tahakkuk ettirilmesi için gerekli
olan şartlarla aynıdır. Tek Düzen Hesap Planı’nda yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi için ayrı bir hesap bulunmamakla birlikte TFRS’e göre
raporlama yapıldığında yatırım amaçlı gayrimenkullerin diğer duran varlık hesaplarından farklı bir kalemde gösterilmesi gerekmektedir. Kamu Gözetim Kurumu’nun yayınlamış olduğu “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde
de yatırım amaçlı gayrimenkuller için duran varlıklar altında ayrı bir hesap öngörülmüştür (Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi, 2013).
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, ilk muhasebeleştirme esnasında işlem
maliyetleri eklenmiş edinme maliyeti ile ölçülürler. Başlangıçtaki maliyetin
belirlenmesi yatırım amaçlı gayrimenkulün işletme tarafından edinilme biçimine göre farklılık gösterir.
Satın alınan yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyeti, satın alma fiyatı ile
bu işlemle doğrudan ilişkili harcamalardan (avukatlık hizmetlerine dair ödenen ücretler, gayrimenkul alım vergisi ve diğer işlem maliyetleri gibi) oluşur
(TMS 40, Prg.21).
Kiralanan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılan bir gayrimenkul hakkının başlangıç maliyeti gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri ile
asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı üzerinden muhasebeleştirilir. Aynı anda eşdeğer bir miktar da, borç olarak muhasebeleştirilir
(TMS 40, Prg.25).
İşletmelerde bir veya daha fazla yatırım amaçlı gayrimenkul, bir veya
daha fazla parasal olmayan varlık veya parasal ve parasal olmayan varlıkların
kombinasyonu ile takas edilerek elde edilmiş olabilir. Takas yoluyla edinilen
yatırım amaçlı gayrimenkulün başlangıç maliyeti, ilgili parasal veya parasal
olmayan varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile ölçülür. Takas işleminin ticari
bir özünün bulunmadığı veya edinilen yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe
uygun değeri ölçülemediği durumlarda yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyet
bedeli takasa konu olan varlıkların defter değeri ile ölçülür (TMS 40, Prg.27).
Takas işleminin ticari bir niteliğinin olup olmadığı ise ilgili işlem sonucunda
gelecek nakit akışlarında meydana gelen değişikliklere bağlıdır (Buschhüter
ve Andreas, 2011, 1171).
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3.3. Muhasebeleştirme Sonrası Ölçme
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin daha sonraki dönemlerdeki değerlemesinde, işletmelere TMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer yöntemi ve maliyet
yöntemi arasında seçim hakkı sunulmuştur. İşletme bu yöntemlerden herhangi
birini seçtiği takdirde ilgili yöntemi Kavramsal Çerçeve’de ifade edilen tutarlılık ilkesi gereği tüm yatırım amaçlı gayrimenkullere uygulamakla yükümlüdür.
Bununla birlikte işletmenin faaliyet kiralaması çerçevesinde herhangi bir gayrimenkul hakkını elinde bulundurması durumunda, işletme sonraki dönemlerde
sadece gerçeğe uygun değer yöntemini uygulayabilir (TMS 40, Prg.34).
Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi
Gerçeğe uygun değer; piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun
devrinde ödenecek fiyattır. Gerçeğe uygun değerin ölçülmesinde bir varlık veya
borcun el değiştirdiği varsayılarak, varlığın satış ya da devrine ilişkin işlemin
varlığa veya borca ilişkin asıl piyasada ya da asıl piyasa var olmadığı takdirde en
avantajlı piyasada gerçekleştiği varsayılır (TFRS 13, Prg.9-15).
Standartta ayrıca, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin,
konuyla ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime sahip ve söz konusu yatırım
amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir değerleme uzmanı tarafından yapılan değerleme işlemini esas almak
suretiyle tespit edilmesi tavsiye edilmiştir (TMS 40, Prg.32). Standarda göre;
ilk muhasebeleştirmeden sonra işletmenin değerleme yöntemi gerçeğe uygun
değer yöntemi ise işletmenin elde tuttuğu tüm yatırım amaçlı gayrimenkuller
gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenmelidir (TMS 40, Prg.33).
Gerçeğe uygun değer yöntemini seçen işletmeler, her dönem yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerlerini ölçer ve gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişikliklere dayanarak ortaya çıkan kazanç ya da kayıpları
dönemin kar veya zararına dahil ederler. Bazı istisnai durumlarda, işletmenin
yatırım amaçlı bir gayrimenkulü elde etmesi sırasında gerçeğe uygun değerinin
sürekli olarak güvenilir bir biçimde tespit edilmesinin mümkün olmadığına dair
bir kanıt bulunuyorsa, işletme yatırım amaçlı gayrimenkulünü, söz konusu gayrimenkulün kalıntı değerinin sıfır olduğunu kabul ederek, TMS 16 Maddi Duran
Varlıklar’da belirtilen maliyet yöntemi ile ölçer (TMS 40, Prg.53).
Burada dikkat edilmesi gereken konu, TMS 40’da ifade edilen gerçeğe
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uygun değer yöntemi ile TMS 16’da açıklanan yeniden değerleme yöntemi
arasında önemli farklılıklar bulunduğudur. Bu farklılıklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
• TMS 40’da yatırım amaçlı gayrimenkul gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülürken gerçeğe uygun değer üzerinde herhangi bir düzeltme
yapılmaz. TMS 16’ya göre ise yeniden değerlenmiş tutar gerçeğe uygun değerden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi yoluyla bulunur.
• TMS 40’a göre gerçeğe uygun değer her dönem yeniden hesaplanırken, TMS 16’da yeniden değerlenen varlığın gerçeğe uygun değerinin defter değerinden önemli ölçüde farklılaşması durumunda varlığın
tekrar yeniden değerlenmesi gerektiği ifade edilerek sadece üç veya
beş yılda bir yeniden değerleme yapılması yeterli görülmüştür.
• Yatırım amaçlı gayrimenkuller, yukarıda da belirtildiği üzere, her dönem gerçeğe uygun değerle ölçüldüğünden bunlar için amortisman
ayırmaya gerek bulunmamaktadır. TMS 16’ya göre ise yeniden değerlemeye konu olan varlık için amortisman ayrılır ve birikmiş amortismanlar düzeltmeye tabi tutulur.
• TMS 40’a göre dönemler itibariyle gerçeğe uygun değerde ortaya çıkan kazanç veya kayıplar direkt olarak ilgili dönemin karı veya zararı ile ilişkilendirilir. TMS 16’ya göre ise yeniden değerleme tutarında artış varsa bu artış
kapsamlı gelirde ve özkaynaklar altında, azalış varsa öncelikle yeniden değerleme fazlası başlığı altında özkaynaklarda birikmiş olan tutardan düşülmek koşuluyla bu tutarın üzerindeki kısım gider olarak muhasebeleştirilir.
Maliyet Yöntemi
İlk muhasebeleştirme işleminden sonra maliyet yöntemini seçen bir işletme,
tüm yatırım amaçlı gayrimenkullerini söz konusu yöntem için TMS 16’da belirtilen hükümler çerçevesinde maliyet yöntemiyle ölçer (TMS 40, Prg.56). Buna
göre, bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra,
finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer
düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir (TMS 16, Prg.30).
Maliyet yöntemini seçen işletmeler, ilgili gayrimenkul için kullanılan
amortisman yöntemini, gayrimenkulün yararlı ömrünü, dönem başı ve sonu
itibariyle brüt defter değeri ile birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarını da içeKASIM - ARALIK 2014
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ren birikmiş amortisman tutarlarını, yıllık amortisman tutarlarını da kamuoyuna açıklamak ile yükümlüdürler. Bunların yanı sıra açıklamak ile yükümlü
oldukları bir diğer unsur ise yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değeridir. İlgili gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde ölçülemediği takdirde yatırım amaçlı gayrimenkulün tanımı, gerçeğe uygun değerin
neden güvenilir biçimde ölçülemediği ve mümkünse gerçeğe uygun değerin,
arasında gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu tahmin edilen değer aralığı da açıklanmalıdır (TMS 40, Prg.79).
3.4. Değerleme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Maliyet yöntemi ile gerçeğe uygun değer yöntemi arasındaki seçim finansal tabloların sunduğu bilgilerin farklı olmalarına neden olmaktadır. Gerçeğe uygun değer yöntemi, yatırımcının kararını etkileme açısından daha değer
odaklı bir yöntem olup, tahmin edilebilir bilgilerin sunulmasını sağlamaktadır. Bunun nedeni ise gerçeğe uygun değerin işletmenin iş akışı çerçevesinde
gelecekte elde edebileceği nakit akışlarına dayanmasıdır (Francis ve ötekiler,
2004, 973). Öte yandan maliyet yöntemi ise daha muhafazakar bir bakış açısı
ile tahakkuk esasına dayanarak, değer değişiminin yalnızca gerçekleştiğinde
dikkate alınmasını göz önünde bulundurur (Quagli ve Avallone, 2010, 464).
Gerçeğe uygun değer yöntemi, bilgi asitmetrisinin engellenmesini sağlayıp, işletme varlıklarının ilgili dönemdeki değerini de ifade ettiğinden, işletmelerin borç ödeme kapasitesi hakkında da daha fazla bilgi sunulmasını sağlar (Christiensen ve Nikolaev, 2008, 23-25). Gerçeğe uygun değer yöntemi ile
değerleme işletmeler tarafından uygulanabilecek uzun vadeli bir strateji olup,
etkilerinin tahmin edilemediği ancak sunduğu piyasa odaklı veriler ile kredi
anlaşmaları esnasında kredi kurumlarının ikna edilebilirliğini artıran bir yöntemdir. Maliyet yöntemi ise uygulanabilirliği daha az maliyetli olan, işletme
ortaklarının korunmasını sağlayan ve kar ile değerin dağıtılma riskini azaltan
muhafazakar bir yöntemdir (Qiang, 2007, 763).
Ülkemizde ise yatırım amaçlı gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirmeden
sonraki dönemlerdeki ölçümünde gerçeğe uygun değer yönteminin daha çok
tercih edildiği görülmektedir. Koçyiğit (2013) Borsa İstanbul’da işlem gören ve SPK’ya tabi 259 adet şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri ile ilgili
yaptıkları açıklamaları incelediği çalışmasında, incelenen şirketlerin sadece
87’sinde (% 34) yatırım amaçlı gayrimenkul bulunduğu ve bunlar arasından
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da 40 şirketin maliyet yöntemini 43 şirketin ise gerçeğe uygun değer yönetimini kullandığı sonucuna ulaşmıştır. 4 şirket ise kullandıkları yöntemle ilgili
bilgi vermemiştir (Koçyiğit, 2013, 269).
3.5. Transfer ve Elden Çıkarma
İşletmeler açısından gayrimenkulün kullanımında değişiklikler söz konusu olabilir. Bu kullanım değişikliği nedeniyle ilgili gayrimenkuller yatırım
amaçlı gayrimenkul sınıfına ya da yatırım amaçlı gayrimenkullerden başka bir
sınıfa transfer edilebilir. Standartta belirtilmiş olan transfer biçimleri aşağıda
sıralanmıştır (TMS 40, Prg.57).
• Yatırım amaçlı gayrimenkulden sahibi tarafından kullanılan gayrimenkule transfer amacıyla sahibi tarafından kullanılmaya başlanması.
• Yatırım amaçlı gayrimenkulden stoklara transfer amacıyla geliştirilmeye başlanması.
• Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden yatırım amaçlı gayrimenkule transferi amacıyla sahibi tarafından kullanımına son verilmesi.
• Stoklardan yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer için bir başkasına
faaliyet kiralaması şartıyla kiralamanın başlaması.
Yatırım amaçlı gayrimenkul, elden çıkarıldığı veya kullanımına sürekli bir şekilde son verildiği ve kendisinden gelecekte herhangi bir ekonomik fayda beklenmediği durumlarda bilanço dışı bırakılır (TMS 40, Prg.66). Yatırım amaçlı gayrimenkulün satış yoluyla elden çıkarılması durumunda elden çıkarılma tarihi “TMS
18 Hasılat” Standardında ifade edilen malların satışında hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili hükümler çerçevesinde belirlenir. Finansal kiralama, satış ve geri
kiralama yöntemleriyle gerçekleştirilen elden çıkarma işlemlerinde ise “TMS 17
Kiralama İşlemleri” uygulanır (TMS 40, Prg.67). Yatırım amaçlı gayrimenkulün
kullanım dışı kalması veya elden çıkarılması durumunda meydana gelen kazanç
veya kayıplar; varlığın elden çıkarılmasından kaynaklanan net tahsilatlar ile gayrimenkulün defter değeri arasındaki farktır ve kullanıma son verilme veya elden
çıkarılma döneminde kâr veya zarar olarak muhasebeleştirilir (TMS 40, Prg. 9).
İşletmeler TMS/TFRS’ye uyumlu raporlama yaparken Kamu Gözetim
Kurumu tarafından yayınlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi”nde yer alan açıklamalar ışığında yatırım araçlı gayrimenkulleri elden
çıkarmaları durumunda “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” ve “Yatırım Faaliyetlerinden Giderler” kalemlerini kullanacaklardır.
KASIM - ARALIK 2014

25

MALİ

ÇÖZÜM

4. DİĞER STANDART SETLERİNDE “YATIRIM AMAÇLI
GAYRİMENKULLER”
US-GAAP kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkul tanımı yapılmamakta
ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standart’ını karşılayan ayrı bir
standart da bulunmamaktadır. US-GAAP’te yatırım amaçlı gayrimenkuller
sabit kıymetlerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili ASC 360 kapsamında değerlendirilirler.
Alman Ticaret Kanunu’nda da yatırım amaçlı gayrimenkul tanımı bulunmamaktadır. Kanun’a göre her türlü gayrimenkul sabit kıymetler altında gösterilmekte ve ilk muhasebeleştirmede maliyet bedeliyle, sonraki dönemlerde
amortismanı düşülmüş maliyet bedeliyle ölçülmektedir (Alman Ticaret Kanunu, Prg. 253 ve 266/2). Gerçeğe uygun değerle ölçüme izin verilmemektedir.
İlk muhasebedeki başlangıç maliyetinin belirlenmesinde de Türkiye Muhasebe Stadartları’ndaki hükümlere göre farklılıklar bulunmaktadır.
KOBİ TFRS’nin 16’ncı bölümünde yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve ölçülmesi ile ilgili hükümler bulunmaktadır. KOBİ TFRS’de
yatırım amaçlı gayrimenkul tanımı TMS 40’taki tanım ile benzerlik göstermekte,
ancak, KOBİ TFRS’de hangi amaçla kullanılacağına karar verilmeden elde tutulan arsaların sınıflandırılması ile ilgili bir hüküm bulunmazken, TMS 40 bu tür
arsaların yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılacağını ifade etmektedir.
İki standart setinde de (TMS/TFRS ve KOBİ TFRS) ilk muhasebeleştirmede
yatırım amaçlı gayrimenkuller maliyet bedeliyle ölçülür. Bununla beraber maliyet
bedelinin ölçümünde bazı farklılıklar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. İşletmelere seçimlik hak tanıyan TMS 40’tan farklı olarak KOBİ TFRS Bölüm 16,
sadece gerçeğe uygun değeri aşırı maliyete veya çabaya katlanmadan ölçülebilen
yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerle ölçüleceğini ifade ederek
gerçeğe uygun değerin ölçülemediği durumlarda yatırım amaçlı gayrimenkullerin
KOBİ TFRS Bölüm 17 Maddi Duran Varlıklar uyarınca maliyet-amortisman-değer düşüklüğü yöntemi kullanılarak muhasebeleştirileceğini ve yine bu kapsamda
değerlendirileceğini belirtmiştir (KOBİ TFRS, Bölüm 16 ve 17)
Bunların yanısıra KOBİ TFRS’ye göre karma kullanımlı gayrimenkul yatırım amaçlı gayrimenkul ile maddi duran varlık arasında bölünürken, TMS
40’ta farklı bölümlerin birbirinden bağımsız olarak satılmalarının mümkün
olmadığı durumlarda işletmelerin bölümlerin her birini ayrı olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
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5. SONUÇ
Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Komitesi’nin Temmuz 2013
yılında yaptığı toplantının tutanaklarında yatırım amaçlı gayrimenkulün en
önemli özelliğinin diğer varlıklardan bağımsız olarak nakit yaratma gücü olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra fiziki her bir yapının, bu yapıdan gelecekte kazanılacak nakit akımları büyük oranda yapının doğrudan veya dolaylı
olarak bağlantılı olduğu arazinin konumuna bağlıysa, ilgili yapıların yatırım
amaçlı gayrimenkul tanımına girdiği ifade edilmiştir. Yorumlama Komitesi,
bu açıklamanın da yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına dahil edilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller finansal durum tablosunda diğer duran varlıklardan ayrı olarak sunulmalıdır. İlk muhasebeleştirmede maliyet bedeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller, muhasebeleştirmeden sonraki dönemlerde
gerçeğe uygun değer yöntemine veya maliyet yöntemine göre ölçülebilirler. Maliyet yönteminin uygulaması için TMS 16 Maddi Duran Varlıklar’daki yönteme
atıf yapılmışken, gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması standart içinde
düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerleri her dönem belirlenir ve değerdeki kayıp ve kazançlar ortaya
çıktıkları dönemin geliri veya gideri olarak muhasebeleştirilir.
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KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ İŞLETME
PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİST ÜRETİM
ŞİRKETLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE PRACTISES
ON FIRM PERFORMANCE: AN IMPLICATION ON BIST
MANUFACTURING FIRMS
Yrd. Doç. Dr. M. Gürol DURAK *4
Yrd. Doç. Dr. F. Dilvin TAŞKIN*5 *
ÖZET
Bu çalışma hisseleri BİST’de işlem gören üretim firmalarının performanslarını toplam faktör verimliliği ve etkinlik unsurları üzerinden değerlendirerek,
kurumsal yönetim uygulamalarının bu göstergeler üzerindeki etkilerini ölçmeyi
amaçlamaktadır. 2005-2011 dönemini inceleyen çalışmada öncelikle VZA ile
firmaların etkinlik ve verimlilik değerleri hesaplanmış, ardından yönetim kurulu
bağımsızlığı, firma tecrübesi ve sahiplik yapısı başlıkları altında değerlendirilen
kurumsal yönetim uygulamaları bu değerlerin açıklayıcısı olarak sınırlı regresyon analizi ile incelenmiştir. Sonuçlara göre, ikinci büyük ortağın sahiplik oranının performans üzerinde genelde pozitif yansıması olduğu ve bu ortakların hem
birinci büyük ortak hem de yönetim üzerinde baskı oluşturduğu anlaşılmaktadır.
Halka açıklık oranının artması da teknik etkinliği artırmakta ancak ölçek etkinliğini azaltmaktadır. Birleşik liderlik, yönetim kurulu büyüklüğü gibi unsurların
ise firmanın performansına negatif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Faktör Verimliliği, Veri Zarflama Analizi, Kurumsal
Yönetim
ABSTRACT
This study aims at measuring the effect of corporate governance practices on
total factor productivity and efficiency indicators by assessing the performance
of manufacturing companies, which are listed in Borsa Istanbul (ISE), using the
aforementioned indicators. Focusing on 2005-2011 time period, the study first
calculates the productivity and efficiency scores by using Data Envelopment
*4 Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
*5* Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
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Analysis (DEA); and then runs a censored regression analysis to examine corporate governance practices, which are evaluated under different headings such as
board independence, firm experience and ownership structure as the determinants of these scores. The results show that share of the second biggest shareholder has positive effect on the performance and that these shareholders have the
power to exert pressure on both the biggest shareholder and the management. As
another factor, capitalization rate has positive effect on technical efficiency but a
negative effect on scale efficiency. On the other hand, factors such as duality and
board size have found to have negative effect on firm performance.
Keywords: Factor Efficiency, Data Envelopment Analysis, Corporate Governance
1. GİRİŞ
Ardarda çıkan kurumsal skandallar (Enron, Worldcom, vb.) firmaların yönetim biçiminin daha ilkeli bir çerçeveye oturtulmasını zorunlu hale getirmiştir.
Bu doğrultuda, kurumsal yönetim Cadbury raporu ile ilk kez Avrupa’nın gündemine gelmiştir. Kurumsal yönetim mantığının işletmelere uygulanması ve sistemin düzgün işletilmesi ile bu tür skandalların tekrarlanmayacağı öngörülmüştür.
OECD tarafından 1999 yılında ortaya konan kurumsal yönetim ilkelerini esas
alarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da 2003 yılında kendi kurumsal yönetim
ilkelerini yayınlamış, 2005 ve 2011 yıllarında yaptığı güncellemeler ile mevcut
durumuna getirmiştir. Temel amaç, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmek ve Türkiye sermaye piyasasını küresel piyasalar ile bütünleştirebilmektir.
Kurumsal yönetim en genel anlamıyla işletmelerin performanslarını ve etkinliklerini en üst düzeye getirecek mekanizmalar bütünüdür. Ayrıca, işletmelerin faaliyetleri ile ilişkili kararlarında göz önünde bulundurmaları gereken
düzenlemeleri ve kuralları detaylı şekilde açıklayan ve hissedarların hak ve
sorumluluklarını ortaya koyan bir kontrol ve yönetim sistemi olarak da tanımlanmaktadır (Akdoğan ve Boyacıoğlu, 2010).
Kurumsal yönetim, yöneticiler ve hissedarlar arasında çıkar çatışmaları
olacağı ve yöneticilerin hissedarların çıkarlarını korumak yerine kendi çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden vekalet teorisine (Jensen ve
Meckling, 1976; Shleifer ve Vishny, 1986) bir çözüm olarak öne sürülmektedir. Kurumsal yönetimin nihai amacı firmanın yatırımcıların çıkarı doğrultusunda çalışması, dolayısıyla firmanın ekonomik etkinliğini artırması, bü30
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yümesini garanti altına alması, aynı zamanda da yatırımcılara güven telkin
etmesi ve kamu yararının gözetiminin sağlanmasıdır (OECD, 2004).
Literatürde kurumsal yönetimi firma performansı ile ilişkilendiren oldukça
fazla sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalar, firma performansını çok faktörle açıklanabileceğini göstermektedir. Örneğin, yönetim kurulu performansını, firma performansı ile temsil eden ve performans ölçüsü olarak Tobin’s q,
aktif karlılığı ve özsermaye karlılığını baz alan birçok çalışma vardır (Mehran,
1995; Andres, Azofra ve Lopez, 2005). Ancak, performans ölçümünde finansal
oranların, Tobin’s q gibi ölçütlerin baz alınmasının farklı muhasebe yöntemleri
kullanıldığında ya da muhasebe karları çarpıtıldığında kıyaslanmasının mümkün
olmaması gibi sakıncaları bulunmaktadır (Barth, Gulbrandsen ve Schone, 2005).
Bu nedenle, etkinlik ve verimlilik değerleri firmanın temel faaliyetlerine odaklanması nedeni ile, firma performansını ölçmede çok daha iyi göstergeler olarak
karşımıza çıkmaktadır (Bozec ve Dia, 2007; Lin, Ma ve Su, 2009).
Bu noktadan yola çıkarak bu çalışma, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören üretim firmalarının verimlilik ve etkinliklerini etkileyen kurumsal yönetim özelliklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çalışmada firmaların
verimlilik ve etkinlik değerleri Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılarak hesaplanmış, bu değerleri bağımlı değişken olarak alan regresyon analizlerinde
yönetim kurulu bağımsızlığı, firmanın tecrübesi ve sahiplik yapısı gibi kurumsal yönetime ilişkin kavramların etkisi incelenmiştir. Türkiye’de kurumsal yönetime ilişkin gündemin yeni yeni oluşuyor olması ve bunların etkisinin
net olarak açıklanmamış olması bu çalışmayı ilgi çeker hale getirmektedir.
Çalışmanın 2. Bölümünde literatürde yer alan kurumsal yönetime ilişkin çalışmalara özetlenecek, 3. Bölümde çalışmada kullanılan yöntemler açıklanacak, 4. Bölümde veriler ve analiz sonuçları yer alırken, 5. Bölümde de genel
değerlendirme ve sonuç kısmına yer verilecektir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Kurumsal yönetim yöneticiler ile hissedarlar, alacaklılar ve çalışanlar arasındaki ilişkileri yöneten kurallar ve uygulamalar içermekte; şeffaflık, hesap
verebilirlik, adillik ve sorumluluk gibi temel ilkeleri sayesinde piyasada güven
sağlayarak işletmelerin büyümelerine yardımcı olmaktadır (Kirkpatrick, 2005).
Benzer şekilde, bazı çalışmalar temsil sorunundan yola çıkarak kurumsal
yönetimi, yöneticilerin kendi çıkarlarını ön planda tutmalarını engelleyerek
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işletme performansının en üst düzeye çıkartılması ve hissedarların çıkarlarının
korunması yönünde ortaya konan mekanizmalar bütünü olarak tanımlamaktadır (Shleifer ve Vishny, 1997; Denis ve McCornell, 2003; Nanka-Bruce,
2011). Literatürde kurumsal yönetimin işletmelerde uygulanma derecesi, sözü
edilen bu mekanizmalar ve düzenlemeler ile paralel değişkenler kullanılarak
belirlenmektedir. En sık kullanılan değişkenlerin sahiplik yapısıyla ve yönetim kurulunun özellikleriyle ilgili olmaları, temsil sorununun çözümünde kurumsal yönetimin ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.
Oluşturulan kurumsal yönetim endekslerinde ön planda bulundurulan konular da yönetime ilişkin, denetime ilişkin, ücretlendirmeye ilişkin, ortaklık
haklarına ilişkin, sahiplik yapısına ilişkin, finansal raporlamaya ilişkin ve kurumsal davranışa ilişkin uygulamalar gibi ana başlıklar altında toplanmaktadır. Bu ana başlıkların ölçümlenmesi ve etkin yönetimi ile performansın en üst
seviyeye getirileceği kabul edilmektedir.
Kurumsal yönetim uygulamalarının işletmelerin performansları ve piyasa
değerleri ile ilişkisi literatürde kendisine oldukça geniş yer bulmaktadır (Black,
2001; Brown ve Caylor, 2004; Kowalewski, Stetsyuk ve Talavera, 2008, vb.).
Kowalewski (2012) performans ölçütü olarak Tobin q ve aktif karlılığı oranlarını kullanmakta ve her iki değişkenin de etkin kurumsal yönetim uygulamaları ile
daha yüksek değerler aldığını belirtmektedir. Benzer şekilde, Brown ve Caylor
(2004) da aktif karlılığı ile kurumsal yönetim arasında doğru orantı olduğunu
kanıtlamaktadır. Black (2001) performans üzerindeki bu etkinin gelişmekte olan
ülkelerde daha belirgin biçimde ortaya çıktığını, çünkü bu ülkelerin genellikle
daha az kural içeren ülkeler olduğunu savunmaktadır. Ayrıca, söz konusu çalışmada bu tür ülkelerde faaliyette bulunan işletmelerin kurumsal yönetim uygulamaları arasında büyük farklılıklar bulunduğu da ifade edilmektedir. Churaev
(2003) İMKB 30 işletmeleri üzerinde yapmış olduğu çalışmasında performans
göstergesi olarak özsermaye karlılığı, net kar marjı ve hisse senedi performansı
gibi kıstasları temel almıştır. Çalışmada kurumsal yönetim uygulamalarının performans üzerinde pozitif etki yarattığı ortaya konmuştur.
Performansın teknik etkinlik olarak değerlendirildiği çalışmalar da kurumsal yönetim ile ilişki belirlemişlerdir (Pi ve Timme, 1993; Zeleynuk ve Zheka,
2006; Bozec ve Dia, 2007; Lin, Ma ve Su, 2009, Nanka-Bruce, 2011; Huang
ve ötekiler, 2011). Bu çalışmalar etkin bir kurumsal yönetim anlayışının işletmenin etkinliği üzerinde olumlu etki yarattığı ve bu nedenle kurumsal yöne32
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tim ile etkinlik arasında aynı yönlü bir ilişki olduğunu kanıtlamışlardır.
Kurumsal yönetim alanında yapılan çalışmalar genellikle sahiplik yapısı
(dağınık ortaklık yapısı ya da yoğunlaşmış yapı, kamu ya da özel şirket), yönetim kurulu özellikleri (yönetim kurulunun büyüklüğü, içeriği, tecrübesi),
işletmenin yaşı ve büyüklüğü üzerinde durmakta ve bu etkenlerin performans
ile ilişkilerini tespit etmeye yönelmektedir.
2.1. Sahiplik Yapısı
Kontrol, işletmenin faaliyetlerinin ve finansal politikalarının belirlenmesi sürecini etkileme gücü olarak tanımlanmaktadır. Bu açıdan değerlendirildiğinde, işletme yönetimine katılma hakkı veren hisselerin çoğunluğunun
(kontrol gücünün) bir/birkaç kişinin ya da grubun elinde bulunması ile pek
çok yatırımcı arasında paylaşılmış olması, yönetimin denetlenmesi ve etkin
çalışmasının sağlanması açısından önemlidir.
Bazı çalışmalar hisseleri geniş yatırımcı kitlelerine dağılmış bulunan işletmelerin normalde göstermesi beklenen performansın altında bir performans
ile faaliyet gösterme eğiliminde olduklarını belirtmektedir (Salami, 2011; Huang ve ötekiler, 2011). Sorensen (2006) bu durumu dağınık ortaklık yapısı
altında işletmeyi gözetim altında tutmak için ortakları harekete geçiren bir
etken olmamasına dayandırmaktadır. Hisselerin büyük bölümünü elinde bulunduran işletmeler açısından ise temsil maliyetlerini azaltmak gibi bir teşvik
bulunduğu için yönetimin kontrol altında tutulmasına ve böylece performansın üst seviyede tutulmasına önem verilmektedir. Ayrıca büyük pay sahibi
olan ortağın yönetimden hesap sorma ve bilgi alma gücünün de yüksek olması
asimetrik bilgiden kaynaklanacak sorunların azaltılmasını sağlamakta ve performansı arttırmaktadır (Shleifer ve Vishny, 1997).
İMKB işletmeleri üzerinde yaptıkları çalışmalarda Churaev (2003) ve
Gürbüz ve Ergincan (2004) da kurumsal yönetimin daha etkin biçimde uygulanması açısından ikinci büyük hissedarın pay oranının önemli olduğunu
belirtmektedirler. Araştırmacılar ikinci büyük pay sahibinin hissesinin yüksek
olmasının, en büyük pay sahibi üzerindeki pazarlık gücünü artıracağını ve
böylelikle daha sağlıklı kararların alınmasının mümkün olacağını ileri sürmektedirler. Öte yandan, büyük hisse payına sahip bu ortaklar azınlık pay sahiplerinin çıkarlarının tersine olsa bile kendi çıkarları yönünde davranabilme
serbestliğine sahiptir (Lin, Ma ve Su, 2009). Bu nedenle, yoğunlaşmış ortakKASIM - ARALIK 2014
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lık yapısı işletme performansını düşürmekle sonuçlanabilmektedir (Lehmann,
Warning ve Weigand, 2004). Ayrıca, büyük hissedar mevcudiyetinin işletme
performansı üzerinde önemsenmeyecek kadar az etkiye sahip olduğunu gösteren çalışmalar da bulunmaktadır (Anderson ve Reeb, 2003; Mura, 2007).
Dolayısıyla, hisselerin dağılımına göre belirlenen ortaklık yapısının işletme
performansı üzerindeki etkisinin olumlu ya da olumsuz olduğu konusu henüz
bir sonuca ulaştırılabilmiş değildir.
Ortaklık yapısını değerlendirirken ortakların yüzdesel olarak paylarının yanı
sıra ortağın devlet ya da özel yatırımcı olması da performansın değerlendirilmesi
açısından önemlidir. Devlet ortaklığındaki işletmelerin yöneticilerinin hissedarların haklarını korumak ve servetlerini en üst seviyeye çıkartmak gibi amaçlar
yerine hükümetin politikaları ve amaçları doğrultusunda davranacakları düşünülmektedir. Buna paralel olarak bazı çalışmalar devlet ortaklığı altında yönetimin işletmenin performansında azalma yarattığını belirtmektedirler (Shleifer ve
Vishny, 1994; Boycko, Schleifer ve Vishny, 1996; Lin, Ma ve Su, 2009). Özel
yatırımcıların paylarının artması kendilerini temsil edecek daha fazla temsilciyi
yönetim kurulunda bulundurmaları ve böylece yönetimin gözetimine daha etkin
şekilde katılmaları anlamına da gelmektedir. Lin, Ma ve Su (1998) bütçe ve
finansman bulmanın devlet açısından daha kolay olması nedeniyle de yöneticilerin etkinlik artırmak üzere daha az teşvik edildiğini belirtmektedir.
Benzer sonuca ulaşan Wei, Xie ve Zhang (2005) çalışmalarında yabancı
ortaklı yönetimin daha yüksek performans sergilediğini göstermektedirler.
Öte yandan, Zelenyuk ve Zheka (2006) yabancı ortaklı yönetimin daha etkin
olduğu konusunda Wei, Xie ve Zhang (2005) ile ters düşmektedirler. Araştırmacılar, ortağın yerel ya da yabancı olmasının işletme performansı üzerinde
etkisinin bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Özetle, hisselerin dağılmış olmasının ya da bir veya birkaç kişinin elinde bulunmasının ve yerel ya da yabancı ortaklı olmanın işletme performansı
üzerindeki etkisi üzerinde çelişen sonuçlar bulunurken, devlet ortaklı bir yönetimin performansının devlet ortaklı olmayanlara göre daha düşük olduğu
sonucunda uzlaşılmaktadır.
2.2. Yönetim Kurulu
Stratejilerin belirlendiği, kararların alındığı ve hareket planlarının belirlendiği yürütme organı olarak yönetim kurulunun incelenmesi önemlidir. Bu
34
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nedenle, işletme yönetiminin performans üzerindeki etkilerini araştıran çalışmaların çoğu yönetim kurulunun özellikleri üzerinde odaklanmaktadır.
Literatürde yönetim kurulunun büyüklüğünün performans üzerindeki etkilerini inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları yönetim
kurulu büyüklüğü ile performans arasında aynı yönlü ilişki bulunduğunu savunurken (Dalton, Johnson ve Ellstrand, 1999; Abidin, Kamal ve Jusoff, 2009;
Isshaq, 2009) diğerleri ters yönde ilişki bulunduğu görüşündedirler (Yermack,
1996; Bhagat ve Black, 2002; Huang ve ötekiler, 2011; Nanka-Bruce, 2011).
Isshaq (2009) yönetim kurulunun büyüklüğü ile hisse değerleri arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmektedir. Pozitif yönde ilişki belirleyen çalışmaların bazıları bu ilişkiyi kaynak bağımlılığı teorisine dayandırmaktadır. Bu teoriye
göre yönetim kurulları genişleyerek işletmeleri kendi dış çevreleri ile daha fazla
ilişkilendirebilmekte ve böylece işletmelerin daha fazla kaynağa ulaşmalarını
sağlamaktadırlar (Dalton, Johnson ve Ellstrand, 1999). Bu tür geniş yönetim
kurullarının güçlü ve otoriter bir CEO ile daha etkin olacağı da savunulmaktadır.
Dalton ve ötekiler (1998) hisseleri geniş yatırımcı kitlelerine dağılmış işletmelerde ya da kontrol gücü olan ortağın azınlık paylarının haklarını korumadığı durumlarda geniş bir yönetim kurulunun işletme yöneticilerini gözetlemek ve kontrol altında tutabilmek üzere tek yol olduğunu belirtmektedirler.
Bozec ve Dia (2007) aynı sonuca devlet ortaklığındaki işletmeler açısından ve
teknik etkinliği performans ölçütü kabul ederek ulaşmaktadır.
Yermack (1996) geniş yönetim kurullarının koordinasyonunun daha zor olacağı, birbirlerine daha az bağlı üyelerden oluşacakları ve bu nedenle CEO’nun
üzerlerinde kontrol sağlamalarının daha kolay olacağı düşüncesini savunmakta
ve küçük yönetim kurullarının performans açısından daha olumlu sonuç vereceğini ortaya koymaktadır. Benzer şekilde Jensen (1993), Eisenberg, Sundgren
ve Wells (1998) ve Mak ve Yuanto (2002) gibi araştırmacılar da denetim görevi
hafifletilmiş daha küçük yönetim kurulları oluşturmanın performansı artıracak
bir etki yapacağını belirtmektedirler. Ayrıca yönetim kurulunun genişlemesinin
karar alma sürecinde üyelerin çıkar çatışmalarını artıracağı düşünülmektedir.
Yönetim kurulunun denetim altında tutulması açısından kurulun büyüklüğü
kadar yapısı da önemli rol oynamaktadır. Araştırmaların çoğu yönetim dışından
kişilerin yönetim kurulunda bulunmasının kurulun etkinliği ve kontrol edilebilirliği açısından olumlu sonuç vereceğini ortaya koymaktadır. Etkin denetimin
günlük faaliyetlerin etkinliğini artırdığı varsayımı altında yönetim dışından üyeKASIM - ARALIK 2014
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lerin yönetim kurulunda bulunmasının performansı artıracağı düşünülmektedir
(Aggarwal ve ötekiler, 2009; Nanka-Bruce, 2011). Fama ve Jensen (1983) de
çalışmalarında kurulda bulunan bağımsız üyelerin kendi ünlerini ve sosyal statülerini korumak üzere de etkin performans göstermeleri gerekeceğini, bu nedenle
performansa olumlu etki yapacaklarını savunmaktadır.
Öte yandan Lin, Ma ve Su (2009) yönetimden kişilerin ağırlıkta olduğu
bir kurulun, bu kişilerin gerçekten hissedarların vekili gibi davranmaları koşulu altında daha etkili olacağını savunmaktadır. Bu üyelerin kendi çıkarlarını gözetmelerini engellemek üzere azınlık da olsa dışarıdan üyelerin kurulda
bulunması önerilmektedir. Bu doğrultuda, yönetimden kişilerin en az kurulun
yarısını oluşturduklarında performansı artırıcı bir sonuç ortaya çıktığı savunulmaktadır (Nanka-Bruce, 2011). Baysinger ve Hoskisson (1990) ise yarı
zamanlı görevlendirilen kurul üyelerinin karar alınacak konular üzerinde yeterince derin bilgiye sahip olamayabileceği ve bu nedenle performansı olumsuz
yönde etkileyebileceklerini belirtmektedir.
Yönetim kurulunun işletme ve ekonomik çevresi hakkında bilgiye sahip
olmasını sağlayan bir diğer etken olarak kurulun görev süresi de performans
üzerinde etkilidir. Yönetim kurulunun zaman geçtikçe işletme ve çevresi hakkında daha fazla bilgi ve tecrübeye sahip olacağı düşünülmektedir (Vafeas,
2003). Bu nedenle, yönetim kurulunun görevde bulunduğu süre ile işletme
performansı arasında aynı yönde ilişki beklenmektedir. Öte yandan, konuya
temsil sorunu bakış açısından yaklaşılırsa, zamanla kurulun yöneticiler ile ilgili nesnelliğinin kaybolacağı ve kurulun bağımsızlığının azalacağı düşünülmektedir; çünkü yönetim kurulunun uzun süre görevde kalması durumunda
yöneticiler ile daha yakın ilişkiler içerisine girmesi ve zayıf/kötü performansa
daha hoşgörülü yaklaşması mümkündür. Bu nedenle, görev süresinin uzaması
durumunda kurul işletme ile ilgili daha fazla tecrübeye sahip oluyorsa ve yönetim üzerinde daha etkin gözetim yapabiliyorsa görev süresi ile performans
arasında ters yönde ilişki beklenmektedir (Huang ve ötekiler, 2011).
Yönetim kurulu ile yöneticiler arasındaki ilişkinin nesnelliği ya da bu ilişkinin etkin yönetimi, performansı etkileyebildiği gibi, CEO’nun aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olması durumunun da incelenmesinde yarar vardır.
Jensen (1993), Pi ve Timme (1993), Dalton ve Kesner (1997), Bozec ve Dia
(2007) gibi araştırmacılar CEO’nun yönetim kurulunun da başkanı olması durumunda CEO’ya çok fazla kontrol gücü verileceğini, özellikle işletme yöne36
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timi içinden üyelerin ağırlıkta olduğu bir kurul ve dağınık ortaklık yapısına
sahip bir işletme için bu gücün kötüye kullanılabileceğini belirtmektedirler.
Bu durum performansı olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak kurulun işletme
yönetimi dışından üyelerin ağırlıkta olduğu ve büyük hisse sahiplerinin bulunduğu işletmelerde, CEO’ya çift yöneticilik verilmesi güç ve yetkiyi aynı kişide birleştireceği için daha iyi yönetim ve kontrol elde edileceği de savunulmaktadır (Aggarwal ve ötekiler, 2009). Nanka-Bruce (2011) da çalışmasında
CEO’nun aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı yapmasının performans
üzerinde olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşmaktadır.
Özetle, literatürde yönetim kurulunun büyüklüğünün ve CEO’ya çift yöneticilik yüklenmesinin performans ile hangi yönde ilişkisi olduğu konusunda
çelişen sonuçlar bulunmaktadır. Bununla birlikte yönetim kurulunun yapısı
ele alındığında yönetim dışından üyelerin ağırlıkta olduğu bir kurulun daha
etkin kontrole sahip olacağı kabul edilmektedir. Görev süresinin uzaması tecrübe ve bilgi kazandırarak kurulu daha etkin kılarken, uzayan görev süresi ile
yöneticilere karşı nesnelliklerini kaybetmeleri olasılığı nedeniyle performansın ne yönde etkileneceği konusunda kesin bir sonuca ulaşılamamaktadır.
2.3. İşletmenin Yaşı ve Büyüklüğü
İşletmenin sahiplik yapısının ve yönetim kurulunun özelliklerinin yanı
sıra işletmenin kendi özellikleri de performans üzerinde etkili olabilmektedir.
Araştırmacılar işletmenin yaşı ve büyüklüğü ile performansı arasında ilişki
olup olmadığını araştırmışlardır. Loderer ve Waelchli (2011) işletme büyüklüğünün etkinlik üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmalarında işletmenin
yaşının ilerlemesi ile performansında düşüş olduğunu belirtmektedirler. Çalışmada işletmelerin başarıya ulaştıklarında davranışsal bir katılık içine girdikleri, bu nedenle değişikliklere daha az adapte olabildikleri için esnek kararlar
alamadıkları ve hatta yenilikçi çalışanları ve düşüncelerini bile bünyelerine
kabul etmedikleri savunulmaktadır. Bu nedenle kilit çalışanlarını ellerinde
tutamamaktadırlar. Bazı kilit çalışanların yeni düşüncelerini uygulayabilmek
üzere, bazı kilit çalışanların ise fikirlerinin ellerinden alınmasını engellemek
üzere işletmeden ayrıldıkları düşünülmektedir.
Rekabet ortamı nedeniyle işletmelerin kendilerini yenilememeleri halinde kar marjlarının ve aktif karlılıklarının düşmesi olağandır. Yaşça ilerlemiş
işletmelerin iş tecrübelerine ve yeni teknolojileri satın alabilme gücüne sahip
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olmalarına rağmen, kendilerini yenileyememeleri karlılıklarında düşüşe neden olmaktadır (Loderer ve Waelchli, 2011).
Büyüklük ile performans ilişkisini etkileyebilecek diğer bir konu işletmeler içerisinde yönetime karşı çalışabilecek koalisyonların bulunmasıdır. Bu
koalisyonlara iyi bir kurumsal yönetim uygulamasıyla yeterince teşvik edici
davranılamaması durumunda bütünün iyiliğini düşünmek yerine kendi çıkarları için çalışacakları ve bu durumun performansı azaltıcı etkide bulunacağı
savunulmaktadır. Ayrıca işletmelerin yaşlanmaları ile bu koalisyonların oluşmuş olma olasılığı arttığı düşünüldüğünde, yaş ile performans arasındaki ters
yönlü ilişki düşüncesi desteklenmektedir.
İşletmenin yaşının sadece işletmenin kuruluşundan itibaren geçen süre olarak kullanılmasını yeterli görmeyen Shumway (2001) iktisadi açıdan en anlamlı
yaş ölçütünün işletmelerin borsaya açıldıklarından sonra geçen süre olduğunu
belirtmektedir. Çünkü borsaya açılmak işletmeler açısından oldukça önemli bir
kilometre taşı olarak kabul edilmektedir. İşletmelerin borsada işlem görmeleri
ortaklık yapılarını ve sermaye yapılarını etkilemekte, yeni büyüme fırsatları ortaya çıkarmakta, üzerlerindeki kamu baskısını artırmakta ve değişik kurumsal
yönetim anlayışları gerektirmektedir (Loderer ve Waelchli, 2010).
Loderer ve Waelchli (2011) çalışmalarında işletmenin yaşı ile karlılığı arasında doğrusal olmayan ters yönlü bir ilişki bulunduğunu kanıtlamaktadır. Shumway
(2001)’in ifade ettiği yönde işletmenin yaşını borsaya girdiği andan itibaren kabul
ederek çalışmalarını tekrarladıklarında sonucun değişmediğini ve bu yaş ölçütü
ile de ters yönlü ilişki tespit edildiğini belirtmektedirler. Ancak işletmelerin karlılıklarının yaşlandıkça düşmesi zarar etme ihtimallerinin artması anlamına gelmemektedir. İşletmelerin kazandıkları tecrübe, edindikleri çevre ve kaynağa ulaşabilme kolaylıkları düşünüldüğünde zarar etme olasılıklarının yaşları ile ters orantılı
olarak düştüğü gözlenmektedir (Loderer, Neusser ve Waelchli, 2010).
İşletmenin yaşı kadar önemli olan bir diğer unsur da işletme büyüklüğüdür. Çalışmalarda işletme büyüklüğü genellikle işletmenin toplam varlıklarının (ya da duran varlıklarının) tutarı ile ifade edilmektedir. Varlıkların etkin
şekilde yönetilmesi ile bu varlıklar üzerinden elde edilecek karlılığın, diğer bir
ifadeyle aktif karlılığı ile ifade edilen performansın da artacağı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar işletmelerin büyümeleri ile ölçek ekonomisine ulaştıklarını ve bu nedenle maliyetlerini azaltarak kar marjlarını yükselttiklerini
göstermektedir. Bu durumda işletmenin büyüklüğü ile performansı arasında
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aynı yönlü bir ilişki olduğu savunulmaktadır (Zeleynuk ve Zheka, 2006; Lin,
Ma ve Su, 2009).
Özetle, işletmelerin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda büyüklük
ile performans arasında aynı yönde ilişki beklenirken, işletmenin yaşının performans ile ters yönde ilişkiye sahip olduğu savunulmaktadır.
3. YÖNTEM
Bu çalışmada firmaların toplam faktör verimliliği değişim değerleri ve verimliliğin alt unsurları olan etkinlik değişimi endeksleri Veri Zarflama Analizi
(VZA) yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.
Etkinlik eldeki üretim kaynakları veya girdilerin çıktıların üretiminde ne derecede iyi kullanıldığını gösterir. Ekonomik etkinlik, teknik etkinlik ve dağıtım
etkinliği unsurlarına ayrılmaktadır. Teknik etkinlik, firmanın teknoloji ve girdi
kullanımının izin verdiği ölçüde üretilebilecek kadar çok çıktı üretmesi ya da çıktı
miktarı ve teknolojinin ihtiyaç duyduğu kadar girdi kullanılmasını ifade etmektedir. Dağıtımsal etkinlik ise mevcut fiyatlar ışığında girdi ve/veya çıktıların optimal oranlarda kullanılması becerisidir (Fried, Lovell ve Schmidt, 2008). Ölçek
etkinliği ise firmanın kısa dönem ortalama maliyet eğrisinin minimum noktasında
faaliyet gösterdiği durumda oluşan çıktı kaybıdır (Elyasiani ve Mehdian, 1990).
Verimlilik, performans ölçmede kullanılan en yaygın ölçülerden biridir.
Çıktıların girdi ya da girdiler toplamına oranı olarak ifade edilen verimlilik,
üretilen mal ve hizmetler ile bu mal ya da hizmetleri üretmek için kullanılan
girdi arasındaki ilişkiyi gösterir. Verimlilik ölçüleri, teknik değişim, teknik
etkinlik, ölçek etkinliği ve dağıtım etkinliği kavramlarını kapsamaktadır.
Literatürde yaygın olarak verimlilikteki değişim göz önüne alındığından
bu değişimi incelemek adına endeks hesaplamalarından yararlanılmıştır. Verimlilikteki değişimleri ölçmek amacı ile Malmquist verimlilik endeksi (Fare
ve ötekiler, 1994), Hicks-Moorsteen verimlilik endeksi (Bjurek, 1994), Luenberger verimlilik göstergesi, (Chambers ve Pope, 1996), Törnqvist verimlilik
endeksi (Christensen ve Jorgenson, 1970), Fisher verimlilik endeksi (Fisher,
1922), Bennet-Bowley Verimlilik Göstergesi (Caves, 1982a, Caves 1982b)
gibi birçok endeks geliştirilmiştir.
Bu çalışmada, verimlilikteki ve unsurlarındaki değişimleri gözlemleyebilmek adına Malmquist verimlilik endeksi hesaplanmıştır. Malmquist verimlilik endeksi her bir firmanın ortak teknoloji sınırına göre kıyaslamalı oranlarını
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kullanarak, iki ayrı dönemdeki toplam faktör verimliliğindeki değişimi ölçmektedir. Uzaklık fonksiyonları çoklu-girdi, çoklu çıktı kullanan teknolojinin
fonksiyon temsilleridir (Fare ve ötekiler, 1994). Çalışmamızda, Malmquist
endeksinin kullanılmasının nedeni, maliyete ya da gelire ilişkin verilere ihtiyaç duyulmaması, sadece girdi ve çıktı miktarlarına ilişkin verinin yeterli
olması, aynı zamanda endeksin diğer endeks türlerinden farklı olarak verimlilikteki değişimi bileşenlerine ayırıp inceleme imkanı sunmasıdır.
Malmquist endeksinin hesaplanmasında Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. VZA analizi tahminlemelerinde çoğu zaman sektördeki her firmanın N tane girdi vektörünü, x, M tane çıktı vektörüne, y, dönüştürmekte kullanmak için erişebileceği teknoloji düzeyinin aynı olduğu varsayılmaktadır.
Teknoloji seti şu şekilde tanımlanmaktadır:
			
(1)
Fare ve ötekiler (1994) çıktı bazlı Malmquist verimlilik endeksindeki değişimi şu şekilde tanımlamıştır:
		
(2)
Bu ifade bize üretim noktası (xt+1, yt+1)’in, üretim noktası (xt, yt)’ye göre verimliliğini göstermektedir. Endeks, t dönemindeki teknoloji kullanılarak üretilen
toplam faktör verimliliğinin, t+1 dönemindeki teknoloji kullanılarak açığa çıkan
toplam faktör verimliliğinin geometrik ortalamasını temsil etmektedir. 1’den daha
büyük değerler, t döneminden t+1 dönemine toplam faktör verimliliğinde pozitif
bir büyümeye işaret etmektedir. Firmalar aynı teknolojiye ulaşma imkanı bulsalar
bile bu teknolojinin sınırında olmayabilmektedirler. Firmaların erişebilecek teknoloji sınırına olan uzaklıkları firmanın etkinsizlik düzeyini gösterecektir.
Malmquist endeksini unsurlarına ayırarak şu şekilde göstermek de mümkündür:
				
(3)
Denklemde yer alan TD, teknik değişimi; SED, saf etkinlik değişimini ve
ÖD, ölçekteki değişimi ifade etmektedir. Saf etkinlik değişimi ve ölçek değişimi, etkinlik değişiminin (ED) unsurları olup
				
(4)
şeklinde hesaplanabilmektedir. Dolayısı ile Malmquist verimlilik endeksindeki değişim ile teknik etkinlikteki, saf etkinlikteki, ölçek etkinliğindeki ve
etkinlikteki değişimleri gözlemek mümkündür.
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Analizin bir sonraki kısmında firmanın teknik etkinlik, ölçek etkinliği, dağıtım etkinliği ve verimlilik değerlerini etkileyen firmaya özgü faktörler ve
firmanın kurumsal yönetim uygulamalarının etkisi araştırılacaktır. Bu etkinin
ölçülmesi için tobit regresyon analiz yöntemi uygulanmıştır. Bağımlı değişkenin değişim aralığının sınırlı olduğu durumlarda sansürlü model olarak da
adlandırılmaktadır. Regresyonda bağımlı değişken olarak firma performansı
kullanılmış, 5 ayrı regresyonda toplam faktör verimliliği, etkinlik değişimi,
ölçek etkinliği, saf etkinlik ve teknik etkinlik değişkenleri üzerinde kurumsal
yönetim uygulamalarının etkisi aşağıdaki model üzerinden incelenmiştir.
		
(5)
4. VERİLER VE ANALİZ SONUÇLARI
Çalışmada 2005-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 160 üretim firmasının verileri kullanılmıştır. Firmalara ilişkin finansal tablo verilerine Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet
sitelerinden, kurumsal yönetime ilişkin verilere ise Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden erişilmiştir.
Çalışmanın ilk kısmında VZA yöntemi ile firmaların yıllara göre etkinlik
ve Malmquist toplam faktör verimliliği değişimleri hesaplanmıştır. Analizlerde
girdi olarak dönen varlıklar, duran varlıklar toplamı, kısa vadeli ve uzun vadeli
yükümlülükler toplamı ve özkaynaklar, çıktı olarak ise net dönem karı kullanılmıştır. Tablo 1 etkinlik ve verimlilik hesaplamalarında kullanılan girdi ve çıktı
değişkenlerini, ve bu değişkenlere ilişkin özet istatistikleri sunmaktadır.
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Tablo 1: Etkinlik ve Verimlilik Analizlerinde Kullanılan Girdi ve
Çıktılara İlişkin Özet Veriler
Ortalama
Std. Sapma
Varyasyon Katsayısı
Girdi 1
81.704.513
302.696.207
3,705
Nakit
Dönen Varlıklar
350.343.700
860.651.479
2,457
Stoklar
103.624.887
298.660.503
2,882
Maddi Duran
286.825.888 1.336.685.767
4,660
Varlıklar
Girdi 2
Kısa Vadeli
240.033.827
666.073.943
2,775
Yükümlülükler
Uzun Vadeli
118.312.270
357.339.543
3,020
Yükümlülükler
Girdi 3
Özkaynaklar
355.363.908
754.813.892
2,124
Çıktı
Net Dönem Karı
41.401.661
128.688.459
3,108
Tablo 2’de yıllara göre tüm gözlemler için verimlilik değişimi ve etkinlik
değişimi, teknik etkinlik değişimi, saf etkinlik değişimi ve ölçek etkinliği değişimi sunulmuştur.
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Tablo 2: Yıllara Göre Tüm Gözlemler İçin Etkinlik ve Verimlilik
Değişimleri
Etkinlik
Değişimi

Teknik
Etkinlik
Değişimi

Saf
Etkinlik
Değişimi

Ölçek
Etkinliği
Değişimi

Toplam
Faktör
Verimliliği
Değişimi

2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010

1,069
1,049
0,944
1,174
1,164

1,045
1,031
1,384
0,947
1,005

0,989
0,995
1,093
1,081
0,984

1,047
1,024
0,843
1,024
1,093

1,119
1,073
1,197
1,104
1,163

2010-2011

1,199

0,946

1,050

1,104

1,132

Tüm Dönemler

1,101

1,059

1,033

1,023

1,132

Sonuçlara bakıldığında, ortalamada tüm firmaların toplam faktör verimliği
ve onu oluşturan etkinlik unsurlarının değerleri hemen her yıl artış göstermiştir.
Teknik etkinlik ve saf etkinliğin 2008 dönemi ile birlikte azalmaya geçtiği görülmektedir. Teknik etkinliği mevcut üretim faktörleri ile ne kadar katma değer
yaratıldığını ifade ettiğini göz önüne aldığımızda (Akal, 2005), küresel kriz ile
birlikte firmaların krizin ardından çıktı üretmekte, kriz öncesine göre daha başarısız hale geldikleri ortaya çıkmaktadır. Ölçeğe göre değişken getiri varsayımında girdilerin ne kadar etkin kullanıldığını ifade eden saf etkinlik göstergesinin de
kriz sonrasında üretim sınırının altına indiği bir diğer sonuçtur.
Çalışmanın devam eden kısmında hesaplanan etkinlik ve verimlilik değerlerinin açıklayıcısı olarak kurumsal yönetim değişkenleri tobit regresyon ile
tahmin edilmiştir. Analiz edilen kurumsal yönetim değişkenleri ve bu değişkenlere ilişkin açıklamalar Tablo 3’te sunulmuştur.
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Tablo 3: Regresyon Analizlerinde Kullanılan Bağımsız Kurumsal Yönetim Değişkenleri
Yönetim Kurulu Bağımsızlığı
En büyük hissedarın tüm hisseler içindeki
En Büyük Hissedar Oranı
sahiplik payı
İkinci büyük hissedarın tüm hisseler
İkinci Büyük Hissedar Oranı
içindeki sahiplik payı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür
İkilik
aynı kişi ise 1, değilse 0 değeri alan kukla
değişken
Yönetim Kurulunda bulunan toplam üye
Yönetim Kurulu Büyüklüğü
sayısı
Firmanın Tecrübesi
Firmanın kurulduğu andan itibaren geçen
Faaliyet Süresi
yıl sayısı
Firmanın halka açıldığı andan itibaren
Halka Açıklık Süresi
geçen yıl sayısı
Sahiplik Yapısı
Kamuya ait bir firma ise 1, değilse 0 değeD-Kamu
ri alan kukla değişken
Firmanın halka açık olan hisselerinin topHalka Açıklık Oranı
lam hisselerine oranı
Firmanın yabancı ortaklarının toplam hisYabancı Ortak Payı
seler içindeki payı
Kontrol Değişkeni
Firma Büyüklüğü

Toplam aktiflerin logaritması

Tablo 4 bağımlı değişkeni toplam faktör verimliliği, teknik etkinlik değişimi, etkinlik değişimi, saf etkinlik ve ölçek etkinliği değişim skorları olan beş
farklı regresyon analizinin sonuçlarını sunmaktadır.
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Tablo 4: Verimlilik ve Etkinlik Değişkenlerinin Açıklayıcıları
Panel A- Bağımlı Değişken Toplam Faktör Verimliliği
Katsayı

Std Sapma

0.0074

0.2815

İkinci Büyük Hissedar Oranı

0.0009*

0.0005

Log(Aktifler)

-0.0269

0.0885

Yönetici İkiliği

-0.1607**

0.0791

Faaliyet Süresi

0.0078

0.0050

Halka Açıklık Oranı

0.2243

0.2742

Halka Açıklık Süresi

-0.0060

0.0100

0.0453

0.2257

Yabancı Ortak Payı

-0.1553

0.2221

Yönetim Kurulu Büyüklüğü

-0.0091

0.0253

Sabit Terim
1.2180*
Panel B- Teknik Etkinlikteki Değişim

0.7213

En Büyük Hissedar Oranı

0.0231

0.0164

0.0004***

0.00004

Log(Aktifler)

-0.0103

0.0101

Yönetici İkiliği

-0.0013

0.0095

Faaliyet Süresi

0.0003

0.0005

Halka Açıklık Oranı

0.0359*

0.0197

Halka Açıklık Süresi

-0.0017

0.0012

0.0228

0.0146

0.0251**

0.0112

0.0034

0.0021

1.1095***

0.0571

En Büyük Hissedar Oranı

D-Kamu

İkinci Büyük Hissedar Oranı

D-Kamu
Yabancı Ortak Payı
Yönetim Kurulu Büyüklüğü
Sabit Terim
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Panel C- Etkinlik Değişimi
En Büyük Hissedar Oranı

-0.0710

0.2966

0.0002

0.0005

-0.0151

0.0929

Yönetici İkiliği

-0.1562**

0.0803

Faaliyet Süresi

0.0072

0.0054

Halka Açıklık Oranı

0.1921

0.2814

Halka Açıklık Süresi

0.0050

0.0106

D-Kamu

0.3660

0.2431

Yabancı Ortak Payı

-0.1797

0.2392

Yönetim Kurulu Büyüklüğü

-0.0084

0.0262

0.9703

0.7589

İkinci Büyük Hissedar Oranı
Log(Aktifler)

Sabit Terim
Panel D- Saf Etkinlik Değişimi
En Büyük Hissedar Oranı
İkinci Büyük Hissedar Oranı
Log(Aktifler)
Yönetici İkiliği
Faaliyet Süresi
Halka Açıklık Oranı
Halka Açıklık Süresi
D-Kamu
Yabancı Ortak Payı
Yönetim Kurulu Büyüklüğü
Sabit Terim
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-0.1434
0.0009***
-0.1176***
-0.0607**
0.0040**
0.0628
0.0029
0.0263
-0.0048
-0.0148**
1.9920***

0.1182
0.00004
0.0213
0.0306
0.0016
0.0641
0.0034
0.1178
0.0479
0.0071
0.2207

MALİ

Panel E- Ölçek Etkinliği Değişimi
En Büyük Hissedar Oranı
0.0068
İkinci Büyük Hissedar Oranı
-0.0002**
Log(Aktifler)
0.0170
Yönetici İkiliği
-0.0516*
Faaliyet Süresi
0.0016*
Halka Açıklık Oranı
-0.1515***
Halka Açıklık Süresi
-0.0024
D-Kamu
0.2218*
Yabancı Ortak Payı
-0.1483***
Yönetim Kurulu Büyüklüğü
0.0046
Sabit Terim
0.8980***

ÇÖZÜM

0.0893
0.00008
0.0318
0.0273
0.0008
0.0468
0.0041
0.1220
0.0256
0.0145
0.1600

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 istatistiksel anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Analiz sonuçlarına göre, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olması toplam faktör verimliliğini, etkinlik değişimini, saf etkinlikteki değişimi ve ölçek etkinliğini negatif yönde etkilemektedir. Bu bulgu yönetim kurulu
başkanı ve genel müdür pozisyonlarını farklı kişilerin yönetmesi gerektiğini, bu
ayrışmanın yönetim kurulunun bağımsızlığını arttıracağını ve etkinliğini arttıracağını ve bu durumun vekalet problemini ortadan kaldıracağını öne süren Jensen’in (1993) önermeleri ile bağdaşmaktadır. Yönetim kurulu büyüklüğünün saf
etkinliği negatif yönde etkilediği görülmüştür. Saf etkinlik yönetsel etkinliğin
bir göstergesi olarak yorumlanmaktadır (Kumar ve Gulati, 2008). Yönetim kurulundaki üyelerin sayısı arttıkça bilgiye, kişilere ve sermayeye erişimin artması
beklentisi olmasına rağmen, bu sayı arttıkça yönetimden iyi kararlar çıkmadığı,
kalabalık kurulların yönetsel becerisinin daha az olduğu anlaşılmıştır.
Hisse sahipliğine bakıldığında birinci büyük hissedarın firmanın verimlilik ve etkinliğe ilişkin unsurlarına anlamlı düzeyde etki etmediği görülmüş,
buna karşın ikinci büyük hissedarın ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bu
faktörlere etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Literatüre de paralel olarak ikinci
büyük hissedarın birinci büyük hissedar üzerinde yaptırım gücü olmasından
hareketle, bu oranın toplam faktör verimliliği, teknik etkinlik ve saf etkinlikteki değişimi pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Bunun yanında ikinci büyük
hissedarın ölçek etkinliğindeki değişimi negatif yönde etkilediği de dikkat
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çekmektedir. Ölçek etkinliği, firmanın faaliyetleri optimal düzeyde olduğu
halini ifade ettiğinden hareketle, ikinci büyük hissedarların kontrol gücü ile
faaliyetleri etkin düzeyin dışına taşıdıkları sonucuna ulaşılmaktadır.
Sahiplik yapısı açısından bakıldığında yabancı ortaklık payının teknik etkinliği pozitif, ölçek etkinliğini ise negatif yönde etkilediği görülmüştür. Yabancı ortakların daha gelişmiş teknolojiyi beraberlerinde getirdikleri literatürde sıkça vurgulanmıştır. Yabancı firmaların mevcut teknoloji ve know-how
eşliğinde girdilerini üretim imkan sınırına daha yakın işledikleri izlenmektedir. Bunun yanında kamu aitliği olan firmaların saf etkinlik bağlamında diğer
firmalardan daha üstün oldukları ilgi çekici bir bulgudur. Genelde bu durumun
aksi beklenirken Borsa İstanbul’da işlem gören kamu firmalarının saf etkinliğinin fazla çıkması son dönemde etkin olmayan kamu firmalarının özelleştirilerek elden çıkarılması ve nispeten daha etkin çalışan firmaların kamu sahipliğinde çalışmaya devam etmesinin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.
Halka açıklık oranı da teknik etkinliği pozitif, ölçek etkinliğini ise negatif
yönde etkileyen bir diğer unsurdur. Diğer bir ifadeyle, halka açıklık oranı daha
yüksek olan firmaların etkinlik sınırına daha yakın faaliyet gösterdikleri; ancak
ürettikleri çıktının optimum düzeyden uzaklaştığı görülmektedir. Bu durum,
halka açıklık oranı arttıkça firmaların girdilerini iyi işlediklerini, ancak karar
vericilerin üretim miktarı hakkında iyi kararlar vermediklerini, ve yatırımcıların
gözünü boyamak adına optimal düzeyde üretim yapmayı göz ardı etmiş olabileceklerini işaret etmektedir. Buradan hareketle, yatırımcıların yönetim kurulları
ve genel müdür üzerinde ana sermayedarlar kadar söz sahibi olmadığını ve yatırımcıların yeterince yaptırım gücü olmadığını, dolayısıyla halka açıklık oranı
daha yüksek olan firmaların daha az etkin çalıştıklarını göstermektedir.
Faaliyet süresi ile temsil edilen firmanın yaşı saf etkinliği pozitif yönde etkilemektedir. Bu sonuç, firmanın yaşı arttıkça artan tecrübesi ile yönetimsel becerilerinin de arttığını düşündürmektedir. Halka açıklık süresi arttıkça firmaların
verimlilikleri ve teknik etkinlikleri de negatif yönde etkilenmiştir. Bu sonuç da,
Türkiye’de yatırımcıların yönetim üzerinde yeterince baskı oluşturmadığını, bu
yöndeki mekanizmaların yeterince gelişmediğini düşündürmektedir.
Kontrol değişkeni olarak kullanılan firma büyüklüğü sadece saf etkinliği istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilemiştir. Negatif katsayı küçük firmaların
daha yüksek saf etkinlik değerine olduklarını göstermektedir. Bu sonuçtan hareketle daha küçük firmaların daha çok yönetsel beceriye sahip oldukları ve kaynakların yönetimini daha etkin bir şekilde gerçekleştirdikleri görülmektedir.
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5. SONUÇ
Türkiye’de kurumsal yönetim uygulamalarının firma performansı üzerine
etkisini inceleyen çalışma sayısı gelişmiş ülkelere kıyasla sınırlı kalmaktadır. Bu çalışma ile son yıllarda kurumsal skandallar ile önemi artan kurumsal
yönetim özelliklerinin firmaların etkinlik ve verimlilik faktörlerine etki edip
etmediği incelenmiştir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da 2005-2011 yılları arasında işlem gören 160 üretim firması analiz edilmiştir. Türkiye’de kurumsal
yönetim uygulamalarının nispeten yeni olması ve Borsa İstanbul’un gittikçe
derinleşen bir piyasa haline gelmesi bu çalışmayı ilgi çekici kılmaktadır.
Firma performansının en iyi göstergelerinin verimlilik ve etkinlik olduğu
bilgisinden yola çıkarak, çalışmanın ilk kısmında Veri Zarflama Analizi ile firmaların toplam faktör verimliliği, etkinlik, saf etkinlik, ölçek etkinliği ve teknik
etkinlik değerleri hesaplanmıştır. Yıllara göre bu değerlere bakıldığında Borsa
İstanbul firmalarının 2005’ten itibaren verimlilik ve etkinlik anlamında geliştiğini, ancak küresel krizin bu değerlerde bir miktar düşüşe yol açtığı görülmüştür.
Çalışmanın devamında etkinlik ve verimlilik değişimi skorlarını bağımlı
değişken olarak alınan sansürlü regresyon analizlerinde, yönetim kurulu bağımsızlığı, firmanın tecrübesi ve sahiplik yapısı gibi kurumsal yönetim uygulamaları etkinlik ve verimliliğin açıklayıcıları olarak test edilmiştir.
Yönetim kurulunun bağımsızlığı, birleşik liderlik, yönetim kurulu büyüklüğü, en büyük hissedar ve ikinci büyük hissedar oranı ile ölçülmüştür. İkilik yönetim kurulu başkanı ve genel müdürün aynı kişi olduğu durumlarda 1 değerini
alan bir kukla değişken ile ölçülmüştür. Sonuçlara göre, genel müdürün iki görevi olduğu durumlarda yönetim kurulunun bağımsızlığı azalmakta ve beklendiği
gibi firmanın toplam faktör verimliliğini, etkinlik değişimini, saf etkinlikteki değişimi ve ölçek etkinliğini negatif yönde etkilemektedir. Yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulunda bulunan toplam üye sayısı ile ölçülmüş ve saf etkinliği
negatif yönde etkilediği görülmüştür. Kalabalık yönetim kurullarının yeterince
etkin kararlar alamadıkları ve yönetsel etkinlikten uzak oldukları anlaşılmaktadır. En büyük hissedar oranı için, en büyük hissedarın tüm hisseler içindeki
payı baz alınmıştır. Bu hissedarın büyüklüğü ölçüsünde yönetim kuruluna baskı
yapma gücü olduğu, dolayısı ile hissedar haklarını koruyabilme gücüne de sahip
olduğu, diğer yandan da kendi menfaatleri doğrultusunda küçük yatırımcıların
haklarını göz ardı edebileceği de düşünülmektedir. Analiz sonuçlarına göre Türkiye’de en büyük hissedarın firma etkinliği ya da verimliliğini anlamlı düzeyde
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etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. İkinci büyük hissedar oranı da birinci büyük hissedarı kontrol etme gücü bulunması nedeni ile önemlidir. İkinci büyük
hissedar oranının toplam faktör verimliliği, teknik etkinlik ve saf etkinlikteki
değişimi pozitif yönde ölçek etkinliğindeki değişimi ise negatif yönde etkilediği
de dikkat çekmektedir. İkinci büyük hissedarların firma girdilerin etkin çıktılar
olarak elde edilmesi konusunda etki ettiği, ancak üretilen çıktı miktarlarının optimumun dışında olmasına neden oldukları görülmüştür.
Firmanın tecrübesi, firmanın yaşı ve halka açıklık süresi ile kontrol edilmiştir. Firmanın faaliyet süresi saf etkinliği arttırıcı bir etki göstermektedir.
Firmanın faaliyet süresinin artması bu edindiği deneyim ve bilgi birikimi ile
daha iyi etkin bir yönetim anlayışı ile sonuçlanmaktadır. Halka açıklık süresi
ise teknik etkinlik ve toplam faktör verimliliğini azaltıcı yönde etki etmektedir. Bu durum firmaların halka açıldıkları sırada performanslarını daha arttırıcı yönde faaliyette bulunduklarını, sonrasında ise ellerindeki teknolojinin
eskidiğini ve yeni teknolojiye uyum sağlamakta zorlandıkları ile açıklanabilir.
Firma performansını sahiplik yapısı ile ilişkilendirirken kullanılan değişkenler yabancı ortaklık payı, kamu sahipliği ve halka açıklık oranıdır. Yabancı
ortakların sahip oldukları teknolojik imkanlar ve nispeten rekabetin daha yoğun olduğu pazarlardan gelmeleri, bu firmaların rakiplerine göre daha az girdi
ile daha çok çıktı üretmelerine imkan tanımıştır. Buna rağmen yabancı ortaklıkların ölçek etkinliğini azaltmaktadır. Diğer bir ifadeyle, yabancılar firmanın
optimal ölçekten uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu durumda yabancı ortaklı firmaların pazara yabancı olduğu ve firmayı olması gereken büyüklüğün
altına ya da üstüne taşıdıkları düşüncesi dikkat edilmesi gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genel kanının aksine, kamu firmaları da rakiplerini saf etkinlikte istatistiksel olarak anlamlı düzeyde geride bırakmışlardır. Bu
durumu yeterince etkin ve verimli çalışmayan kamu firmalarının özelleştirme
ile elden çıkarılması ile yorumlamak mümkündür. Firmaların halka açıklık
oranlarının da teknik etkinliği pozitif, ölçek etkinliğini ise negatif yönde etkilediği görülmüştür. Küçük yatırımcılar arasında bölünmüş sahiplik yapısının
yönetim üzerinde yeterince söz sahibi olunamadığı öne sürülmesine rağmen,
bu durumun aksine hissedarların yönetimin girdileri verimli kullanılması konusunda denetleyici bir göz olduğu anlaşılmaktadır.
Tüm bu bulgular ışığında, kurumsal yönetim özelliklerinin Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren üretim firmalarının etkinlik ve verimliliği genelde azal50
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tıcı yönde etki ettiği, sadece ikinci büyük ortağın oranının toplam faktör verimliliği, teknik etkinlik ve saf etkinliğe pozitif anlamda katkıda bulunduğu ortaya
çıkmaktadır. Firmaların, birleşik liderliğin performansa olumsuz etkisi olduğunu görerek, yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevinin birbirinden
ayrıştırmaları gerekmektedir. Böylece yönetim kurulunun bağımsızlık kazanmasının yanı sıra, tüm firma yönetiminin tek elden yönetilmesi engellenerek
firmanın performansının artırılabilmesi mümkün olmaktadır. Bir diğer değişken
olan halka açıklık oranı, teknik etkinliği arttırıcı etkide bulunurken, firmanın
optimum ölçekte çalışmasını engellemektedir. Kanun koyucuların, yatırımcıların firma üzerindeki kontrolünü ve etkisini arttıracak yeni düzenlemelerle yöneticilerin pay sahiplerine karşı sorumluluklarının daha fazla olduğu bir sistem
kurması gerekmektedir. Yabancı ortaklık payının da aynı şekilde teknik etkinliği arttırdığı, ancak ölçek etkinliğini azalttığı gözlenmiştir. Firma yöneticilerinin
yabancı ortaklarla beraber gelen teknoloji ancak ölçeği fazlaca büyütmenin de
etkinlikten uzaklaşmak olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
Öte yandan, aktif bir devir piyasasının oluşması ve birleşme ve satın almaların
düzenlemeler yolu ile teşvik edilmesinin de, yeterince iyi performans göstermeyen firmalar üzerinde baskıya neden olacağı ve firma yöneticilerinin daha
etkin ve verimli bir firmaya ulaşma isteğini artıracağı düşünülmektedir. Çalışmanın sonuçlarının ülkemizin kurumsal yönetim bağlamında geride kaldığı ya
da kurumsal yönetim uygulamalarının henüz istenen sonuçlara yol açmadığı
yönünde yorumlanması mümkündür. Dolayısıyla, yatırımcıların, yöneticilerin
ve düzenleyicilerin bu uygulamaların daha etkin ve doğru kullanımı yönünde
çaba ve talep göstermeleri gerekmektedir.
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TÜRKİYE’DE BANKACILAR AÇISINDAN GERÇEĞE UYGUN DEĞER
MUHASEBESİNİN YAŞANAN FİNANSAL KRİZLERDEKİ ROLÜ
THE ROLE OF FAIR VALUE ACCOUNTING IN FINANCIAL CRISES
EXPERIENCED IN TURKEY WITH REGARD TO BANKING
Erdem SAÇAN*6
ÖZ
Küreselleşme ve sermaye piyasalarının gelişmesiyle birlikte kullanıcıların ihtiyacı olan güvenilir ve gerçeğe uygun bilgi daha da önem kazanmıştır. Asya ve
Avrupa’da birçok ülke, doğru ve gerçek bilgiyi sunmak amacıyla 2005 yılında
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (UFRS) kabul etti. 2006 yılında
ise Türkçe çevirisi yapılarak Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) olarak yayımlandı. UFRS ile birlikte ortaya çıkan gerçeğe uygun değer kavramı, subjektif ve
bazı durumlarda teorik bir değer olması nedeniyle finansal krizlerin sebebi olarak
mali piyasalar üzerindeki rolü yıllarca tartışma konusu olmuştur. Bu çalışmanın
amacı; “TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer” ve bu yönteme ilişkin eleştirel bakış
açısı ortaya konduktan sonra bankacıların bakış açısıyla, gerçeğe uygun değerin
yaşanan finansal krizlerdeki rolü anket yöntemiyle incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Gerçeğe Uygun Değer, UFRS, Finansal Kriz
ABSTRACT
Upon globalization and development of capital markets, reliable and fair
value information gained importance. The globalized world, especially numerous countries in Asia and Europe adopted the International Financial Reporting Standards (IFRS) in 2005 to provide accurate fair value information.
These were translated into Turkish in 2006 and were published as the Turkish
Accounting Standards. Since the fair value concept that arose with IFRS is subjective and in some cases theoretical, its role on the financial markets as a cause
of financial crises has been the subject of discussions for years. The purpose of
this study is to first provide a critical view on “IFRS 13 Fair Value” and this
method and then the role of the fair value in financial crises experienced from
the perspective of bankers, through a survey.
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1. GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz teknolojik gelişmeler, globalleşme, internet ve
elektronik ticaret, bilgiyi yönetme ve etkin bilgi kullanımı, dünyada önemli
gelişmeler olmasını sağlamıştır. (İbiş ve Özkan, 2006, s. 25) Muhasebe mesleğinin gelişimi ise muhasebe bilgi kullanıcılarının eğitim ve gelişmişlik düzeyi gibi faktörlerden etkilenmektedir. (Başpınar, 2004 s. 56) Ancak değişimin
gerçekleşmesi için öncelikle genel kabul görmesi gereklidir. Genel kabul görmesiyle birlikte muhasebenin en temel amaçlarından biri olan finansal bilgi
kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu veri ve bilgi üretilmiş olur. (Tokay ve Deran,
2008, s. 15) Finansal tablolar aracılığı ile bilgi sahibi olan kullanıcılar kararlarını bu doğrultuda verirler. Ancak zaman içerisinde ekonomik koşullar ve gereksinimlerin değişmesiyle birlikte ölçüm uygulamaları da farklılaşmaktadır.
Geleneksel muhasebe anlayışı 1900’lü yıllara dayanır ve tarihsel maliyetlendirmeyi esas almıştır. Etkisi 1920’li yıllara kadar devam etmiştir. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle tarihi maliyetlendirmenin eksikleri ortaya çıkmıştır.
Muhasebede ölçüm esası konusu gündeme gelmiştir. Gerçeğe uygun değer,
piyasa fiyatına dayandığından enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde, hem
muhasebe uygulamalarında hem de muhasebe literatüründe geniş yer bulmuştur. (http://www.bursasmmmo.org.tr/yazarlar/makaleler-140APA.pdf s. 1)
Yükselen enflasyon 1980’de Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan “Savings and Loans” krizi ve Japonya’da 1995’te yaşanan bankacılık krizi muhasebe uygulamalarında gerçeğe uygun değer yönteminin ön plana çıkmasını
sağlamıştır. Bu yöntem, 2000’li yıllarda Amerika ekonomisini büyük ölçüde etkileyen Enron skandalıyla birlikte, şeffaflığı artırmak ve yatırımcıların güvenini
yeniden kazanmak için çıkış yolu olmuştur. Bugün gelinen noktada ise, gerçeğe uygun değer muhasebesinin gündemin üst sıralarına taşındığını görüyoruz.
(Gözlüklü, 2010, s. 1) Literatürde krizin etkilerini ve sebeplerini belirlemeye
yönelik birçok araştırma bulunmaktadır. Taranan araştırmalarda kredi verenlerin gerçeğe uygun değere bakış açısını ortaya koyan bir araştırma olmaması
çalışmamızın çıkış noktasını oluşturmuştur. Araştırmada, “Gerçeğe Uygun Değer” kavramı kuramsal olarak incelendikten sonra gerçeğe uygun değer hakkında yapılan olumlu ve olumsuz eleştiriler ortaya konulacak, yaşanan finansal
krizlere de genel olarak değinilecektir. En son bölümde; bankacıların, gerçeğe
uygun değer hakkındaki görüşleri ve araştırmanın sonuçları sunulacaktır.

58

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

2. MUHASEBE STANDARTLARINDA ÖLÇÜM ESASLARI
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) iyi anlaşılabilmesi
için öncelikle kavramsal çerçevenin iyi okunması gerekir. Bir standart olmamasına rağmen en az standartlar kadar önemli olan kavramsal çerçevenin
açıklamaları iyi anlaşılamaması durumunda, Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarının doğru ve düzgün bir şekilde uygulanması mümkün olmayacaktır. (TMS ve TFRS Yorumları, 2014, s. 33) Hem tarihi maliyetlendirme
hem de diğer ölçüm esaslarını kullanmaya olanak tanıyan ve karma bir sistem
olan TFRS, gerçeğe uygun değere ulaşmak için farklı seçenekler ortaya koymuştur. Resmi Gazetede yayımlanan 27/01/2011 tarih ve 27828 sayılı 209
sıra numaralı Tebliğ’de finansal raporlamaya ilişkin muhasebe standartlarında
ölçüm esasları şöyle belirtilmiştir:
1. “Tarihi Maliyet: Varlıklar; elde edildikleri tarihte alımları için ödenen nakit veya nakit benzerlerinin tutarları ile veya onlara karşılık verilen varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile ölçümlenir. Borçlar; borç
karşılığında elde edilenin tutarı ile veya işletmenin normal faaliyetlerinden kaynaklanan borçlarda, örneğin, gelir vergilerinde olduğu gibi,
borcun kapatılması için gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı
ile gösterilir.
2. Cari Maliyet: Varlıklar; aynı varlığın veya bu varlıkla eşdeğer olan
bir varlığın alınması için halihazırda gereken nakit veya nakit benzerlerinin tutarı ile gösterilir. Borçlar; yükümlülüğün kapatılması için
gereken nakit ve nakit benzerlerinin iskonto edilmemiş tutarları ile
gösterilir.
3. Gerçekleşebilir Değer (Ödeme Değeri): Varlıklar; işletmenin normal
faaliyet koşullarında, bir varlığın elden çıkarılması halinde ele geçecek
olan nakit ve nakit benzerlerinin tutarıdır. Borçlar; işletmenin normal
faaliyet koşullarında, kapatılmaları için ödenmesi gereken nakit ve nakit benzeri değerlerin iskonto edilmemiş tutarları ile gösterilir.
4. Bugünkü Değer: Varlıklar; işletmenin normal faaliyet koşullarında,
ileride yaratacakları net nakit girişlerinin bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir. Borçlar; işletmenin normal faaliyet koşullarında,
kapatılmaları için ileride ödenmesi gereken net nakit çıkışlarının bugünkü iskonto edilmiş değerleri ile gösterilir.”
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Bu ölçüler TFRS’nin ilke bazlı olmasını ve uygulanabilirliğini kolaylaştırmaktadır. Kavramsal çerçevede, finansal raporlamanın amacı; mali bilginin niteliksel özellikleri, finansal tabloların unsurları, sermaye ve sermayenin
devamlılığı kavramları tanımlanarak standartlara rehber niteliğinde bir yapı
oluşturmaktır. Nasılki muhasebenin temel kavramları muhasebenin anayasası
olmuşsa, kavramsal çerçeve de zamanla standartların anayasası olacaktır.
3. TFRS 13 GERÇEĞE UYGUN DEĞER
12 Mayıs 2011’de yayımlanan gerçeğe uygun değer, muhasebe gerçeğinin
temel unsuru olan varlığa, borçlara ve aynı zamanda özkaynağa dayalı finansal araçlara odaklanır. “Gerçeğe uygun değer; piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir
borcun devrinde ödenecek fiyattır.” (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurulu, 2012, Ek/A) Tebliğde de belirtildiği üzere varlığa veya
borca ilişkin piyasada, varlık veya borcun fiyatlandırılmasında; katılımcılar
bağımsız (ilişkili taraf olmayan), bilgili, işlem yapabilme potansiyeline sahip
istekli alıcı ve satıcıdırlar. Her şeyin bir hiyerarşisi olduğu gibi standardında
girdi önceliği vardır:
“Gerçeğe uygun değeri ölçmek üzere kullanılan değerleme yöntemleri, ilgili gözlemlenebilir girdilerin kullanımını azami seviyeye çıkarır ve gözlemlenebilir olmayan girdilerin kullanımını asgari seviyeye indirir.
Seviye 1 Girdileri: İşletmenin ölçüm tarihinde erişebileceği, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatlarıdır. (Düzeltilmemiş
olan fiyatlar)
Seviye 2 Girdileri: Varlığa veya borca ilişkin doğrudan veya dolaylı şekilde gözlemlenebilir olan, Seviye 1 içerisindeki kotasyon fiyatları dışındaki
girdilerdir.
Seviye 3 Girdileri: Varlığa veya borca ilişkin gözlemlenebilir olmayan
girdilerdir.” (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu,
2012, Ek/A)
Gerçeğe uygun değerin ölçümüne ilişkin bu şekilde sınıflandırılma, rehber
niteliği taşıması ve karmaşıklığı azaltıp uygulamada birlik sağlaması, ölçümlemede çerçeve sunması açısından önemlidir.
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3.1. Gerçeğe Uygun Değer Hakkındaki Olumsuz Eleştiriler
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ilke bazlıdır. Değerleme ölçümlerinin kullanımı ve seçimi belirli toleranslarla uygulayıcıların inisiyatifine
bırakılmıştır. Bunun en büyük sebebi, ülkelerin muhasebe politikaları ile ilgili
resmi ve özel kuruluşları tarafından yapılan düzenlemelerin farklı olmasıdır. Ancak bunun sonucunda mali tablolar tam olarak ortak bir dille sunulamamakta,
kısmen de olsa ülkelerin muhasebe uygulamaların etkisinde kalmaktadır. (Sülün, 2009, s. 311) Bu ise işletmenin temel mali tablolarında bulunan kâr-zarar
tutarı ile aktif-pasif tutarların belirlenmesi sırasında değerlemede kullanılan ölçeği önemli ölçüde değiştirmektedir. Varlık değerlemesinde farklı bir ölçeğin
kullanılması bilançoda ve gelir tablosu hesaplarında yer alan tutarları farklılaştırmaktadır. (Pamukçu, 2011 s. 80) Değerlemenin subjektif bir ölçü olmasından
dolayı, art niyetli kişilerin kazanç sağlamak amacıyla gerçeğe uygun değerin
yargı ve varsayımlarını manipüle etmektedir. Fiziki açıdan değerleme yapılmasının mümkün olmayan (aktif bir piyasası olmayan) birçok varlığın mevcut
olması, uzmanlık gerektiren karmaşık işlem ve süreçler birçok yanlışlıkları da
beraberinde getirmiştir. Örneğin, Vatikan müzesinde bulunan Michelangelo’ya
ait tabloların gerçek değerini belirlemek çok zordur. Bunun sebebi tabloların
benzeri yoktur ve emsal piyasası da mevcut değildir. Vatikan Devleti, bu tabloları envanterinde gerçek değerinden gösteremediği için envanterde fiilen kullanılmakta olduğunu iz değeri ile gösterebilmektedir. Buna benzer varlıkların
gerçeğe uygun değerini tespit etmek mümkün değildir. (Özkan ve Terzi, 2009,
ss.46-47) Varlıkların ve borçların gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesi, maliyeti yüksek ve karmaşık yapıda olması, gelecekle ilgili döviz kurları, vergi
oranları, enerji hammadde maliyetleri, teknolojide ve tüketici ihtiyaçlarındaki
değişimler hakkında varsayım yapmak için birilerini atamak ne kadar doğrudur?
(King, 2006, XV). Hata risklerinin saptamasını “kim”, “nasıl yapacak” soruları
gerçeğe uygun değerin çıkmazlarını oluşturmaktadır.
Tarihi maliyetlendirme, gerçekleşmiş ve belgelerle kanıtlanan işlemlere dayanır. Gerçekleşmiş işlemlere göre muhasebe kayıtları yapıldığı için finansal tablolarda sunulan bilgileri destekleyecek ve o bilgilerin ispatlamasını sağlayacak
belgeler mevcuttur. Geçmişte yapılan işlemlerle ilgili muhasebe kayıtları hesap
verebilme sorumluluğu açısından önemlidir. Tarihi maliyetlendirme, alınacak
ekonomik kararlarla ilgilidir. Yöneticiler gelecekteki yükümlülükleri hakkında
karar verebilmeleri için geçmiş işlemlerle ilgili bilgilere ihtiyaç duyarlar. Çoğu
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yönetici için en iyi sonuca ulaşmaktansa, gerçekleşen mevcut durumu tespit etmek
daha önemlidir. Bu yöneticiler için, daha fazla nasıl kazanabilirdik sorusu değil,
şu anda ne kadar kazandık sorusu ön plana çıkmaktadır. Gerçeğe uygun değerin
tarihi maliyetlendirmeden daha faydalı olduğunu ve ilgili bilgi ürettiğini gösteren
deneysel ve ikna edici bir delil yoktur. (Doğan, vd. 2008, s. 455, 456)
Gerçeğe uygun değer ile finansal raporlama yaklaşımında eleştirilen bir diğer
faktör, bu yaklaşımın firmaların yönetilme ve faaliyetlerini sürdürme biçimine
uygun olmaması ile ilgilidir. Bu düşünceye göre, işletmelerin birinci amacı; kar
elde etmek ve topluma hizmet etmektir. Dolayısıyla işletmenin sahip olduğu
birçok kaynak ve varlık kalıcı olmayan kar amacını sağlamak için yapılan geçici
faaliyettir. İşletme yöneticileri de, işletmenin varlık değerindeki değişiklikleri
göz önüne alarak değil, karı oluşturan gelir ve giderleri dikkate alarak yönetirler.
Örneğin, yıllık bütçeler hazırlanırken ilk olarak gelirler tahmin edilir, daha sonra
da bu gelirleri elde etmek için katlanılması gereken maliyetler tahmin edilir.
(On the Balance Sheet Based Model of Financial Reporting s. 11) Diğer bir
eleştiri ise Özkan ve Acar’dan (2010, s. 74) gelmektedir. Gerçeğe uygun değerin
dönemler itibariyle kazancın dalgalı bir seyir izlemesinin, ileride ortaya çıkabilecek kazancın tahmin edilebilirliğini azalttığını düşünmektedirler. Bu da ileriye yönelik projeksiyonların yapılmasını zorlaştırdığından analiz için olumlu bir
gelişme değildir. Böyle bir yaklaşım kavramsal çerçevede ifade edilen ihtiyaca
uygunluk ve güvenilirlik ilkelerinin muayyen bir dengeyle uygulandığı ve bu
uygulamada ihtiyaca uygunluk ilkesinin öne çıktığı görülmektedir. Bu konuda
yapılan başka bir eleştiri ise mevcut krizde gerçeğe uygun değer yönteminin
kullanılması; işletmenin finansal varlık değerinin azalmasına, sermaye oranlarını önemli ölçüde daralmasına ve düşük kaldıraca neden olmaktadır. Bu durum,
kurumların düşük fiyatlardan daha fazla varlık satarak çöküntüye doğru giden
sarmalı beslemesine neden olmaktadır. (Magnan, 2009, s. 11)
Sımga-Mugan ve Hacıhasanoglu (2010 s. 8) ise gerçeğe uygun değer muhasebesinin etkin piyasa hipotezinin varsayımlarına dayanmakta olduğunu
bundan dolayı piyasada oluşan fiyatın daima gerçek kabul edilerek bilanço kalemlerine yansıtıldığını düşünmektedirler. Bu yaklaşımın getirdiği en büyük
problem sermaye piyasalarındaki oynaklığın bilançolara da yansıtılmasıdır.
Kısa vadeli hareketler özellikle kriz dönemlerinde bankaların bilanço ve gelir tablolarında büyük dalgalanmalar yaratarak, bankaları sermaye ihtiyacını
karşılayabilmek amacıyla zorunlu işlemler yapmaya itmektedir. Güvenin ve
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likiditenin kaybolduğu ortamlarda küresel mali krizlerle birlikte gerçeğe uygun değer ile finansal raporlama yapması sonucunda birçok işletmenin zarar
gördüğü hatta iflas ettiği bilinen bir gerçektir.
Aşağıdaki tabloda tarihi maliyetlendirme ile gerçeğe uygun değer arasındaki odak noktalarındaki farklılıklar ortaya konmuştur.
Tablo 1: Tarihi Maliyetlendirme ve Gerçeğe Uygun Değer
Anahtar Özellikler

Tarihi
Maliyetlendirme

Gerçeğe Uygun
Değer

Amaç

Yönetim

Yatırım kararları

Odaklandığı Finansal
Tablo

Gelir tablosu

Bilanço

Kara Yaklaşım

Gerçekleşmemiş karın
dışlanması

Gerçekleşmemiş
karın gösterilmesi

Varlıkların Değerinin
Belirlenmesi

Teyit edilen değer,
Gerçekleşen işleme
dayanarak değerin
belirlenmesi

Öngörümlenen
değer,
bugünkü değer,
tahminleme
modelleri
kullanılarak değerin
belirlenmesi

Sunulan Bilgide Ön
Plana
Çıkan Özellik

Güvenilirlik

İhtiyaca uygunluk

Kaynak: Durukan, Banu (2009), “Finansal Kriz ve Muhasebe: Kim İçin
Muhasebe?” Mali Ufuklar Sayı:45 Temmuz-Aralık 2009:11-28 s. 17
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3.2. Gerçeğe Uygun Değer Hakkındaki Olumlu Eleştiriler
Demir ve Bahadır, (2007 s. 78) işletmelerin finansal tablolarının gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasının şirket değeri hesaplama yaklaşımlarına olumlu katkı
yapacağı konusunda hemfikirdirler. Ancak şirketlerin değeri genellikle pazarlık
sonucu belirlendiğinden değer saptanmasında, mali olmayan diğer parametreler
de şirket değerini etkileyebilmektedir. Ve bunun sonucu olarak, defter değeri yaklaşımı da dahil şirket değerleme yaklaşımlarının piyasa değerini yansıtmadığını
ifade etmişlerdir. Atmaca, (2010, s. 545) muhasebede ortak bir dil kullanılmasının finansal uyuşmazlıkları ortadan kalkmasına yardım edeceğini düşünmektedir.
Akgün, (2011, s. 44) gerçeğe uygun değerin varlıkları değerlemek için uygun bir
değerleme yöntemi olduğunu ve yatırım kararlarını almada ekonomik temsilcilere
uygun bilgi sunduğunu savunmaktadır. Ayrıca gerçeğe uygun değerin finansal piyasalarda gerçek durumunu görmede yatırımcılara avantaj sağladığını düşünmektedir. Aynı zamanda maliyete dayalı yöntemlerin aksine gerçeğe uygun değerin;
finansal yatırımlar, fon sağlamak ya da fon tedarik eden kişiler için piyasa fiyatlarını her zaman kapsayan yararlı bilgiler sunduğunu ifade etmiştir. Aynı şekilde,
gerçeğe uygun değeri yatırım kararlarında piyasa aktörlerinin faaliyetleri için, piyasa yönetimi ile ilgili olduğunu ifadelerine eklemiştir.
Gözlüklü (2010, s. 1) yaptığı çalışmada, muhasebenin esas amacı ve temel
fonksiyonu finansal krizleri önleme çabası olmadığını belirtmiş ve şirketlerin
mali durumlarını objektif şekilde ortaya koyarak gerçeğe uygun sunum olduğunu dile getirmiştir. Ayrıca, bu temel tespitten hareketle, bazı finans kuruluşlarının büyük riskler almaları sonucunda yaşanan süreç için muhasebeyi
sorumlu tutmanın gerçekçi bir yaklaşım olmadığını ifade etmiştir. Aksi düşünceler, finansal raporlama amacının sorgulanması ve finansal raporlamanın
içeriğine kendi imkânlarını, sorumluluklarını aşan daha geniş bir perspektif
kazandırılması sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
Parlakkaya ve Çetin, (2010, s.83) gerçeğe uygun değer muhasebesi finansal
krizin habercisi mi yoksa sebebi mi sorusunun cevabını aramışlardır. Ve yazarlar,
gerçeğe uygun değer muhasebesinin finansal krizin habercisi olduğunu, ancak bu
haber yatırımcıların paniğe kapılmalarına sebep olacağından krizin etkisini alevlendirici ve şiddetlendirici bir etki yaptığını, diğer bir deyişle başlangıçta krizin
sebebi olmadığını, ancak krizin derinleşmesinde önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünmektedirler. Pinnuck (2012, s. 10) ise gerçeğe uygun değerin küresel
mali krizdeki başarısı yada başarısızlığı hakkında kesin sonuca varmak için bu
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konuda yapılan çalışmaların kapsamının genişletilmesi gerektiğini düşünmektedir. Ve gerçeğe uygun değerin fonksiyonunun tam olarak analiz edilmesi için bu
konuda daha fazla değerlendirme yapılması gerektiğini savunmaktadır.
Yazarlar arasında gerçeğe uygun değere dayalı olarak finansal raporlama
konusunda, geleceğe yönelik kararlar almada, beklenen getiriler ve yükümlülükler hakkında bilgi sağlaması bakımından görüş ayrılığı vardır. Bu da
mevcut piyasa koşullarının etkilerinin yansıtılmasını, karşılaştırılabilir bilgi
sunmasını, tutarlı bilgi üretmesini ve şirketlerin uluslararası kredibilitesinin
artmasını sağlayacağı kuvvetle muhtemeldir. Ve böylece uluslararası sermayenin piyasalara giriş süreci hızlanacaktır.
4. FİNANSAL TABLOLARIN NİTELİKSEL ÖZELLİKLERİ
İşletme yönetiminin hissedarlara ve hissedarlar dışında kalan paydaşlara
karşı da sorumlulukları vardır. Yönetim, finansal tablolarının düzenlenmesi
ve sunulmasında tüm toplumun çıkarlarını gözetmek, bilgileri gerçeğe uygun,
tarafsız ve dürüst olarak hazırlayıp sunmakla yükümlüdür. (Doğan vd. a.g.m.
s.467) Aynı zamanda yöneticiler finansal tablolarını sunarken finansal tabloların niteliksel özellikleri olan; anlaşılabilirlik, ihtiyaca uygunluk, güvenirlilik ve karşılaştırılabilirlik ilkelerine göre hazırlamalıdır. Finansal tabloların
niteliksel özellikleri finansal tablo kullanıcıları açısından alacakları ekonomik
kararlarda çok önemli bir yer tutar ve bu ilkeler sayesinde, finansal tablo kullanıcıların işine yarayan bilgi üretilmiş olur.
Finansal tablo kullanıcıları; yatırımcılar, yöneticiler, çalışanlar, devlet,
borç verenler, müşteriler, tedarikçiler ve kamuoyundan oluşan geniş halk kitlesinden oluşmaktadır. Tabana kadar yayılan geniş halk kitlesi muhasebenin
işini daha da zorlaştırmaktadır.
4.1. İhtiyaca Uygunluk
Finansal tablo okuyucuları için ihtiyaca uygun bilgiler kullanıcılar açısından farklılık arz etmektedir. Burada öncelikle sorulacak soru: Finansal
raporlamalar kime , neye göre ihtiyaca uygun olmalı? İhtiyatlı sunuma olanak tanıyan tarihi maliyetlendirme ile finansal tabloların hazırlanması, kredi
verenlerin lehlerinedir. Çünkü kredi verenler, verdikleri kredinin ödenmeme
riskinin değerlendirmesini iyimser olmayan finansal tablo üzerinde görmek
isteyeceklerdir. Ancak, gerçekleşmemiş gelir ve karları raporlamaya imkan
tanıyan gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması, kar nispetinde prim
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ve ikramiye alan çalışan ve yöneticiler için daha faydalı olduğu açıktır. Kredi
verenlere göre ihtiyaca uygunluk; verdikleri kredinin geri ödenmesi, yatırımcılara göre ise yatırdıkları sermayenin geri dönmesidir. Devlete göre ihtiyaca
uygunluk; finansal istikrarın sağlanmasıdır. Çalışanlara ve yöneticilere göre
ihtiyaca uygunluk; daha fazla ücret (gelir) elde etmektir. Ortaklara göre ise;
daha fazla yatırımcıyı çekecek gerçekleşmemiş gelir ve karları da raporlamaya
olanak tanıyan yöntemle finansal raporlama yapılması ihtiyaca daha uygundur. Sonuç olarak, finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçları birbirinden farklılık gösterdiği için gerçeğe uygun değer ile tarihi maliyetlendirme arasında
ihtiyaca uygunluk ilkesi açısından bir üstünlük durumu söz konusu değildir.
4.2. Güvenilirlik
Güvenilirlik, muhasebesel ölçümlerin her koşulda farklı uygulamalar olsa da
her uygulamada aynı sonucu vermesidir. Güvenilirliğin doğasında makul güvence verip, hata ve hilelerden uzak, önyargısız bilgi sunma özelliği vardır. Tarihi
maliyetlendirmenin objektif olması, fatura ve benzeri belgelerle ispatlanabilir
olması gerçeğe uygun değere göre daha güvenilir olmasını sağlamaktadır. Gerçeğe uygun değerin ise, subjektif bir ölçüm olması ve çıkarları için finansal tabloları olması gerekenden farklı gösterme çabası içerisine girme potansiyeline sahip yöneticilerin varlığı, bilginin güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Gerçeğe uygun değerin yapısından kaynaklı ölçümleri iyi niyetli yöneticilerin de
sehven yanlış hesaplama ihtimalinin yüksek oluşu, finansal tabloların raporlanmasında elde edilen faydanın azalmasına sebep olmaktadır.
4.3. Anlaşılabilirlik
Anlaşılabilirlik kavramı isminden de anlaşılacağı üzere finansal tablo okuyucuların finansal tablolardaki bilgileri tam ve doğru olarak anlamalarını ifade etmektedir. Gerçeğe uygun değer ile gerçekleşmemiş gelir veya karlar, gelir tablosuna yansıtıldığında bu durum kazanç değişkenliğine yol açacak ve dolayısıyla
pek çok kişinin finansal tabloları anlamalarını zorlaştıracaktır. Çünkü bu gelir ve
karlar henüz gerçekleşmemiştir ve gerçekleşmeyecek de olabilir. Bu değişkenlik, tarihi maliyetlendirmeyi esas alan geleneksel muhasebede gizlenmektedir.
(Ulusan 2008 s.147) Yatırımcılara ve kredi verenlere raporlama yapan bir işletmenin iyi bir yıl geçirdiği, satışlarının arttığı ve faaliyetlerinden kaynaklanan
karların arttığı fakat işletmenin net karının varlıklardaki değer düşüşleri nedeni
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ile azaldığı varsayıldığında, finansal tablo yorumlayıcıları işletme performansını anlamada zorlanacaktır. Gerçekleşmemiş kazançlar ile gerçekleşmiş kazanç
birbirinden ayırt etmesi oldukça zor olabilecektir. Bu yaklaşıma göre, hazırlanan
finansal tabloların çok karmaşık hale gelmesi birçok insanın finansal tabloların
ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamasına sebep olabilir.” (Türel, 2009 s.60)
4.4. Karşılaştırılabilirlik
İşletmeler, bir yıl içerisinde elde ettikleri faaliyet sonuçlarını hem kendi
içlerinde hem de diğer işletmelere göre göstermiş olduğu performansını görmek ister. Böylelikle finansal tablo okuyucuları, ekonomik olaylarla ilgili değerlendirme yapma olanağı bulurlar. İrlanda veya Japonya gibi enflasyonun
çok düşük olduğu ülkelerde yaşamıyorsanız tarihi maliyetlendirme ile raporlanan tablolarda bilginin tutarlı olması düşüktür. Enflasyonla birlikte varlıkların fiyatları artacak, dolayısıyla yıllar içerisinde büyük değişikliğe uğrayacaktır. Örneğin 20 yıl önce satın alınmış olan binanın tarihi maliyetlendirme
ile değerlenmesi sonucu finansal tablolarda alış tutarıyla değerleneceği için
güncel fiyatları yansıtmayacaktır. Halbuki şirket, enflasyonist bir ortamda 20
yıl önce satın alınmış olan binanın yakınında, aynı fiziksel özelliklere sahip
başka bir binayı daha yüksek fiyattan satın alacak. Şirketin sahip olduğu bina
aynı fiziksel özelliklere sahip olmasına rağmen, raporlanmış olan bina tutarı
birbirlerinden farklı olacaktır. (Türel, 2009, s. 52) Çünkü farklı tarihlerde satın alınmış varlıklar tarihi maliyetlendirme ile aynı tarih dilimindeymiş gibi
raporlanmaktadır. Ancak gerçeğe uygun değerle raporlanması durumunda,
şirketin sahip olduğu binalar karşılaştırılabilir olacaktır. Her ne kadar gerçeğe
uygun değer tarihi maliyetlendirmeden daha karşılaştırılabilir finansal tablo
sunma imkanına sahipse de mikro açıdan baktığımızda, TFRS’nin ilke bazlı ve farklı politika ve uygulamalara olanak tanıması, aynı finansal tablonun
farklı sunulmasına ve bunun sonucunda karşılaştırılabilirlik ilkesinin avantajı
düşük seviyede kalmasına sebep olmaktadır. Yani subjektiflik arttıkça karşılaştırılabilirlik azalmaktadır.
5. FİNANSAL KRİZLER
“Gerçeğe uygun değer muhasebe sisteminin temel amacı, kazanç sağlamak
için katlanılan risklerin gerçekleşmesi halinde oluşabilecek zararları en iyi biçimde ortaya koymak ve ilgili kuruluşu piyasa oyuncularına bu bilgiler ışığında tanıtKASIM - ARALIK 2014
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maktır. Krizin oluşumunda borç veren, borç alan, yatırımcı ve buna bağlı piyasaların aşırı iyimserliği ve bankacılık düzenlemelerinin, şirket yönetimlerinin ve diğer
düzenleyici mekanizmaların iyimserliği gerektiği şekilde ekonomik politikaları
yönetememeleri etkili olmuştur.” (Topbaş, 2009, s. 56) Tüm bunların yanında
Khan (2009 s. 33) yaptığı ampirik çalışmasında gerçeğe uygun değer ile banka
krizindeki bulaşıcılık arasında nedensellik bağı bulamasa da arasındaki ilişkinin
pozitif olduğunu, ayrıca bankacılık risk artışının likiditenin sıkıştığı dönemlerde daha ağır hissedildiğini belirtmiştir. Finansal sektörde başlayan krizler öncelikle finansal sektörün işlevlerini büyük ölçüde etkileyip, reel sektöre olumsuz
yansımasına sebep olmuştur. (Durukan, a.g.m. s. 13) Ve gerçek değeri olmayan
varlıklar reel sektörde birçok şirketin zarar etmesine hatta tasfiye kararı almasına
neden olmuştur. “Pek çok finansal kurumun iflası ile sonuçlanan bu istikrarsızlık
dönemi gelişmiş piyasalardan başlayarak gelişmekte olan ekonomilere hızla yayılmış ve dünya ekonomileri genelinde makroekonomik risklerin ve kayıpların
artmasına sebep olmuştur.” (Terzi ve Şen, 2010, s. 16) Bu değer kaybı milyarlarca
dolar olmakla birlikte aynı zamanda kredibilite düştüğü için güven kaybına da yol
açmıştır. Bir başka deyişle gerçeğe uygun değer muhasebesi, varlıkların gerçek
fiyatlarının temin edilebildiği takdirde sorunsuz çalışmakta iken, varlıklara ilişkin
fiyatların pazarda doğru bir şekilde belirlenemediği zaman sorunlarla karşı karşıya
kalınmıştır. Varlıklar veya borçlar, kriz ortamında piyasada belirlenmiş güvenilir
fiyatlar olmadığı için şirketler tarafından serbestçe değerlenmiş, ancak bu durum
finansal krizin daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. (Erkuş ve Akcan, 2013, s.
233) “Gerçek değeri olmayan (zehirli tabir edilen) varlıkların, işletme aktifinin
içine yerleşerek finansal balonlara ve fiktif karlara neden olması engellenemediği
sürece finansal krizler de engellenemeyecektir.” (Can, 2010, s. 25)
6. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN
YÖNETİCİLERİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESİNİN
FİNANSAL KRİZLERDEKİ ROLÜ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
6.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, bankacıların bakış açısıyla gerçeğe uygun değerin
finansal krizler üzerindeki etkisini ve kredi verenlerin gerçeğe uygun değer
konusundaki algılamasını araştırmaktır.
6.2. Araştırmanın Kısıtı ve Yöntemi
Zaman ve iş yoğunluğunu gerekçe gösterip ankete katılmak istemeyen, konu
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hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan şube müdürleri araştırmanın kısıtlarını
oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi için anket tekniği seçilmiştir. “Anket
tekniğinde, ihtiyaç duyulan bilgilere sahip kişilere sözlü veya yazılı sorular sorulur, bunları cevaplamayı kabul eden kişilerin verdikleri cevaplar alınır, kaydedilir, değerlendirilir ve bir sonuca varılır. Anket, bu bakımdan araştırmacı ile
bilgi sahibi kişiler arasında bir haberleşmedir.” (http://anket.nedir.com/)
6.3. Anakütle ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evreni olarak Türkiye’de mevcut 10.964 mevduat banka
şubeleri seçilmiştir. (http://www.tbb.org.tr/modules/bankabilgileri/banka_
sube_bilgileri.asp?tarih=22.05.2014) Kalkınma ve Yatırım Bankaları çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Araştırmanın güvenilirliği arttırmak için
banka şube müdürü ve/veya müdür vekillerine yüz yüze görüşme yöntemi benimsenmiş olup, tutarlılığı arttırmak için de seçilen banka şube müdürlerinin
konu hakkında bilgi sahibi olmalarına özen gösterilmiştir. Ve analizde kullandığımız verilerin istatistiki testlerin sınanmasında SPSS paket programından
yararlanılmıştır. Yöntem olarak, olasılığa dayalı olan örnekleme türlerinden
basit rassal örnekleme yöntemi kullanılmıştır.
Ankete katılacak kişi sayısını yani örneklem büyüklüğünün belirlenmesi
için bazı formüller mevcuttur. Evren birim sayısı 10.000’in üzerinde olması
durumunda aşağıdaki formüller yardımıyla ankete katılacak kişi sayısı belirlenir. (Keskin ve Demirer, 2012 ss. 26-27)

n: Örneklem büyüklüğü (Ankete katılacak kişi sayısı),
P: Ana kitledeki X’in gözlenme sayısı,
Q: Ana kitledeki X’in gözlenmeme sayısı,
s: Evren Standart sapması
d: Örneklem hatası
Za: 0,05, 0,01, 0,001 için sırasıyla 1,96, 2,58 ve 3,28 tablo değerleri
% 10 Örneklem Hatası ve % 5 Güven Düzeyi dikkate alındığında örneklem
büyüklüğü 96 olarak hesaplanmıştır. Araştırmamızda 104 kişi ankete katılmıştır.
Türkiye içerisinde banka şube sayısı bakımından örneklem hacmi küçük olmasına
rağmen sonuçların Türkiye’nin genelini yansıttığını düşünmekteyiz
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6.4. Araştırmanın Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ankete katılan şube müdürlerinin finansal krizlerin ortaya çıkmasında 52 kişi
gibi % 50 lik oranla gerçeğe uygun değeri sorumlu görürken, 32 kişiden oluşan
% 31 lik oran gerçeğe uygun değeri sorumlu görmemektedir. Aralarında korelasyonun olmadığı düşünenler ise geri kalan % 19’luk payı oluşturan 20 kişidir.
1- Finansal krizlerin ortaya çıkmasında gerçeğe uygun değeri sorumlu görüyor musunuz?
a)      Evet, finansal krizlerin sorumlusu “Gerçeğe Uygun Değer”dir.
b)      Hayır, finansal krizlerin sorumlusu “Gerçeğe Uygun Değer” değildir.
c)      Aralarında korelasyon yoktur.

İlk soruya “evet” cevabı veren katılımcılara ardından gerçeğe uygun değerin
sorumlu olma sebebi sorulduğunda ise banka şube müdürlerinin % 31’i denetçileri
haksız bulmuş. Gerekçesi sözel olarak sorulduğunda geçmişte yaşanan skandalları
örnek göstermişlerdir. Arkasından sırasıyla % 25 yöneticileri, % 19 uygulayıcıları,
% 17 siyasileri ve en son olarak % 8 oranında ortakları sorumlu bulmuşlardır.
2- Finansal krizlerde gerçeğe uygun değerin sorumlu olma sebebi sizce kimlerdir?
a)     Siyasiler
b)     Denetçiler
c)     Uygulayıcılar
d)     Yöneticiler
e)     Ortaklar
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3. soruda da ilk soruya “Evet” cevabı veren katılımcıların % 50’ si gerçeğe
uygun değer muhasebesinin sermaye ihtiyacının derinleşmesine sebep olduğu
düşünmektedir. Ayrıca katılımcıların %36’sının finans sektörünün uğradığı
zararın arttığı görüşünde olduğu saptanmıştır. Krizlerin uzamasına sebep olduğunu düşünenlerin oranı ise %14’de kalmıştır.
3-Gerçeğe uygun değer kullanılması finansal krizlere etkisi nasıl olmaktadır?
a)      Finans sektörünün uğradığı zarar artmaktadır.
b)      Krizlerin uzamasına sebep olmaktadır.
c)      Sermaye ihtiyacının derinleşmesine sebep olmaktadır.

Gerçeğe uygun değerin geliştirilmesi ve eksik yanlarının var olup olmadığını
test etmeğe yönelik 4. ve 5. soruları sunulmuş, her iki soruya da cevap veren katılımcıların yüzdesel dağılımları eşit çıkmıştır. Katılımcılardan 96 kişi gerçeğe
uygun değerin geliştirilmesi ve eksik yanlarının olduğu konusunda görüş beyan
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etmiş ve oransal olarak çok yüksek payı oluşturan yaklaşık % 92 civarındadır.
Geliştirilmesinin gerekmediğini ve eksik yanlarının olmadığını düşünenlerin sayısı ise 8’ de kalmıştır. Oransal olarak yaklaşık % 8’ e tekabül etmektedir.
4-Gerçeğe uygun değer yöntemi geliştirilmeli midir?
a)      Evet, geliştirilmelidir.
b)      Hayır, gerek yoktur.
5-Gerçeğe uygun değerin eksik yanları vardır?
a) Evet, vardır.
b) Hayır, yoktur.

Araştırmaya katılan banka şube müdürlerinin halka açık olmayan şirketlerin de gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması gerekli olup olmadığı hakkındaki soruya 72 kişi “evet, gerekli” cevabını vermişlerdir. Geri kalan 32 kişi
halka açık olmayan şirketlerin de gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması
gerekli olmadığı düşüncesindedirler.
6-Türkiye’deki halka açık olmayan şirketlerin de gerçeğe uygun değer yöntemini
kullanması gerekli midir?
a)      Evet, gereklidir.
b)      Hayır, gerekli değildir.
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Likiditenin ve güvenin kaybolduğu koşullarda gerçeğe uygun değerden tarihi maliyetlendirmeye geçilip geçilmemesi şeklindeki soruya katılımcıların
% 68’i yani 71 kişi “Hayır, geçilmemelidir” şeklinde cevap verirken, % 32’si
“evet, geçilmelidir” cevabı vermiştir.
7-Likiditenin ve güvenin kaybolduğu koşullarda gerçeğe uygun değerden tarihi
maliyetlendirmeye geçilmeli midir?
a)      Evet, geçilmelidir.
b)      Hayır, geçilmemelidir.

a) Anlaşılabilirlik: Karmaşık konularda kredi verenler finansal tablolarda yer alan bilgilerin gerçeğe uygun değer ile raporlamanın daha anlaşılabilir olduğunu düşünen katılımcıların oranı % 73’tür. Katılımcıların %
27’si tarihi maliyetlendirmeyi daha anlaşılabilir bulduğunu beyan etmişlerdir.
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Gerçeğe uygun değerin anlaşılabilir olduğunu savunan kişi sayısı ise 76 iken
tarihi maliyetlendirmeyi savunan katılımcı sayısı 28’dir.
b) İhtiyaca Uygunluk: Kredi verenler mali tabloların risk değerlendirmesini iyimser olmayan tablo üzerinden görmek istemektedirler. Tarihi
maliyetlendirmenin finansal tabloların niteliksel özelliklerinden olan ihtiyaca
uygunluk ilkesi bakımından, finansal tabloları sunmaya daha elverişli olduğunu düşünen katılımcıların oranı %73, gerçeğe uygun değer olduğunu düşünenlerin oranı ise % 27’dir.
c) Güvenilirlik: Ankete katılanların % 61’i tarihi maliyetlendirmeyi güvenilir bulurken % 39’u ise gerçeğe uygun değeri güvenilir bulmuştur.
d) Karşılaştırılabilirlik: Katılımcıların % 82’i finansal tabloların gerçeğe uygun değer ile daha karşılaştırılabilir olduğunu savunmuşlardır. Bunun
yanında tarihi maliyetlendirmenin daha karşılaştırılabilir olduğunu düşünenlerin oranı % 18’dir.
e) Faydalı ve İlgili Bilgi Üretme, Şeffaf Bilgi Sağlama: Araştırmaya
katılanların büyük çoğunluğu (%73 ve %58) gerçeğe uygun değerin daha faydalı, ilgili ve şeffaf bilgi ürettiğini ifade etmişlerdir. Tarihi maliyetlendirmenin faydalı, ilgili ve şeffaf bilgi ürettiğini savunan katılımcıların oranları ise
sırasıyla %27 ve % 42’dir.
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Çalışmamızda gerçeğe uygun değerin finansal krizlerdeki rolü hakkında
genel değerlendirme yapılmıştır. Burada bir noktanın da altını çizmek istiyoruz, gerçeğe uygun değerin tarihi maliyetlendirmeye veya tarihi maliyetlendirmenin gerçeğe uygun değere karşı bir üstünlüğünün var olması gibi yanlış bir
algı oluşmamalıdır. Zira, ikisi de birbirinin tamamlayıcısıdır. Nitekim “TFRS
13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” standardı tebliğinde de karma değerleme
esasına göre finansal tablolar sunulması benimsenmektedir. Araştırmamızın
öne çıkan sonuçlarını incelediğimizde şöyle özetleyebiliriz:
• Kredi verenler finansal krizlerde gerçeğe uygun değeri her ne kadar
sorumlu görse de bu konuda tüm finansal tablo kullanıcıları arasında
genelleme yapılması yanlış sonuçlar doğurabilir. Öne çıkan diğer sonuçta ise kredi verenler, finansal krizde denetçileri sorumlu tutmaları
ve finans çevrelerin zararların arttığını düşünmeleri bu konudaki bakış
açılarını ortaya koymaktadır.
• Subjektiflik yönü ağır basan gerçeğe uygun değer yönteminin, geliştirilmesini ve eksik yanlarının düzeltilmesini isteyen kredi verenlerin
oranı büyük olması, araştırmamızın dikkat çeken noktalarından biridir.
Ayrıca kredi verenler, Türkiye’deki halka açık olmayan şirketlerin de
gerçeğe uygun değer yöntemini kullanması gerektiğini, likiditenin ve
güvenin kaybolduğu koşullarda gerçeğe uygun değerden tarihi maliyetlendirmeye geçilmemesi gerektiğini savunmaktadır.
• Finansal tabloların niteliksel özelliklerinden olan ihtiyaca uygunluk ve
güvenilirlik ilkesi bakımından kredi verenlerin taleplerine tarihi maliyetlendirme daha uygundur. Ayrıca aktif piyasası olmayan varlık ve
borçların değerlemesinde sorunlar yaşanması, gerçeğe uygun değerin
kredi verenler tarafından eleştirilmesine sebep olmuştur. Ancak finansal
tabloların niteliksel özelliklerinden karşılaştırılabilirlik ve anlaşılabilirlik ilkesi bakımından gerçeğe uygun değerin, avantajı kredi verenlere göre daha yüksektir. Bu durum ise, ihtiyaca uygunluk-güvenilirlik
fonksiyonu ve karşılaştırılabilirlik-anlaşılabilirlik fonksiyonu arasındaki dengenin aleyhte veya lehte olduğunu tespit etmeye yönelik iki soru
daha sorulmasını zorunlu kılmıştır. Katılımcılar, hangi raporlamanın
daha faydalı, ilgili bilgi ürettiğini ve şeffaf bilgi sağladığını tespit etmeye yönelik sorulan soruya “gerçeğe uygun değer” cevabı vermiştir. Ve
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bu sonuç kredi verenlerin amacına, gerçeğe uygun değer muhasebesinin
daha iyi hizmet ettiği şeklinde yorumlamamızı sağlamıştır.
Gerçeğe uygun değeri kuramsal olarak incelediğimizde ise; bazı eksik yanlarının olmasına ve tam olarak anlaşılmamasına rağmen gerçeğe uygun değer
ölçüm esasının günümüzde daha iyi bir alternatifi olmadığı görülmüştür. Tüm
bunların yanında gerçeğe uygun değerin uygulamasını yapacakların, sosyal
sorumluluk bilinciyle kamu yararını gözetmesi ve muhasebe etik kurallarına
uygun biçimde hareket etmeleri gerekmektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI AVANSININ
DAĞITIMI, İADESİ VE MAHSUBU
Soner ALTAŞ7*
ÖZ
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu döneminde sadece halka açık anonim şirketler
kâr payı avansı dağıtabilmekte iken, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102
sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte kapalı (halka açık olmayan) anonim
şirketlerin de pay sahiplerine kâr payı avansı ödemeleri mümkün kılınmıştır. Bu çalışmamızda, anonim şirketlerde kâr payı avansı dağıtabilmek için uyulması gereken
kurallar, yönetim kurulunun kâr payı avansına ilişkin görevleri, kâr payı avansının
mahsubunu ve iade edilmesini gerekli kılan haller ile genel kurulca alınacak kâr payı
avansı dağıtım kararında sağlanması gereken koşullar ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : anonim şirket, kâr payı avansı, genel kurul, yönetim
kurulu, iade, mahsup, örtülü kazanç.
1. GİRİŞ
6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nda hüküm bulunmaması nedeni ile kapalı
(halka açık olmayan) anonim şirketlerin ortaklarına kâr payı avansı dağıtması
mümkün değildi. Oysa, halka açık anonim şirketlerde temettü (kâr payı) avansı
dağıtılabilmekteydi. Zira, bu konuda, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15. maddesinin dördüncü fıkrasında; “Halka açık anonim ortaklıklar,
sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırladıkları mali tablolarında yer alan kârlarından, kanunlara ve esas sözleşmeye göre ayırmak zorunda
oldukları yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmın
yarısını geçmemesi, ana sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi koşullarıyla temettü avansı dağıtabilirler.” hükmü yer almakta idi18. Kâr payı avansını
sadece halka açık anonim şirketlere özgülemenin haklı bir sebebinin olmadığını düşünen Yasa Koyucu, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul ettiği 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, 14.02.2011) (TTK) (T.C. yasalar, 13 Ocak

*7 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
18 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nun 20nci maddesinin üçüncü fıkrasında, halka açık şirketlerde
kâr payı avansı uygulanmasına ilişkin usul ve esasların SPK tarafından düzenlenmesini hükme bağlamıştır.
Dolayısıyla, halka açık anonim ortaklıklarda kâr payı avansı uygulaması devam etmektedir.
Makale Geliş Tarihi:
15.07.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.11.2014
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2011) ile kâr payı avansını genelleştirmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu’na
tâbi olmayan anonim şirketlerin de kâr payı avansından faydalanmasının önünü açmıştır92 (TTK, m.509/f.3). İşte bu çalışmamızda, anonim şirketlerde kâr
payı avansı dağıtabilmek için uyulması gereken kurallar, yönetim kurulunun
kâr payı avansına ilişkin görevleri, kâr payı avansının iade ve mahsup edilmesini gerekli kılan şartlar ile genel kurulca alınacak kâr payı avansı dağıtım
kararında sağlanması gereken koşullar üzerinde durulacaktır.
2. KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR
Hemen belirtelim ki, Yasa Koyucu, kapalı anonim şirketlerin kâr payı
avansından faydalanmasının önünü açmakla birlikte, TTK’da kâr payı avansına ilişkin herhangi bir kural getirmemiş, kâr payı avansının uygulama kurallarının kapalı anonim şirketler için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılacak bir tebliğ ile düzenlenmesini uygun görmüştür (TTK, m.509/f.3).
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 09.08.2012) (Tebliğ103 ) ile anonim şirketlerin411
kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemiştir. Anılan Tebliğe göre, kâr payı avansının dağıtım şartları ile hesaplanma yöntemi,
bu konuda alınacak genel kurul kararının mahiyeti ve yönetim kurulunun kâr
payı avansına ilişkin görevleri aşağıda başlıklar halinde izah edilmiştir.
2.a. Kâr Payı Avansı Dağıtabilmek İçin Gerekli Şartlar
Anonim şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için iki koşul aranır. Bunlardan birisi, kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya
dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması, diğeri ise şirket
genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınmasıdır (Tebliğ,
m.5). Bu iki koşul da sağlandığı takdirde, kâr payı avansı dağıtılabilir.
2.b. Dağıtılacak Kâr Payı Avansının Azamî Tutarı ve Hesaplanması
Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının,
vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve
92 Anılan fıkranın gerekçesinde “Kâr payı avansını halka açık anonim şirketlere özgülemenin haklı bir sebebi
yoktur. Bu sebeple avans Tasarıda genelleştirilmiş, uygulama kurallarının kapalı şirketlerde Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca bir tebliğ ile düzenlenmesi uygun görülmüştür.” denilmiştir. Bkz. 509. Madde Gerekçesi
310 Çalışmamızda, Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ, kısaca “Tebliğ” olarak anılacaktır.
411 Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan şirketler kastedilmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi
şirketler kendi özel mevzuat hükümlerine tabidirler.
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kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından
indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez (Tebliğ, m.7/1).
Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde, dağıtılacak kâr payı avansı tutarı yukarıda belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya
dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez (Tebliğ, m.7/2).
Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasına ilişkin tabloya aşağıda
5:
yer verilmiştir12
Tablo: KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA
İLİŞKİN TABLO
ARA DÖNEM KÂRI
Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)
Kurumlar Vergisi (-)
Gelir Vergisi Kesintileri (-)
Diğer Vergi ve Benzerleri (-)
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler16 (-)
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler72 (-)
İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
Kâra Katılan Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)
Varsa Daha Önceki Ara Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler83 (-)

ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
512 Anılan tablo Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin eki olup, 9 Ağustos 2012 tarihli ve 28379 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
61 (-) İndirimleri ifade eder.
Ara dönem finansal kârın %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçe
olarak ayrılır. Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni paylar çıkarılmışsa sağlanan primin, çıkarılma giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler
için kullanılmamış bulunan kısmı,
b) Varsa ıskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan tutardan, bunların yerlerine
verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin düşürülmesinden sonra kalan kısmı,
genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
72 Kanunun 521’inci ve 522’nci maddelerine istinaden ayrılması gereken tutar belirtilir.
* Sözleşmede hüküm bulunması durumunda yer verilir.
83 Dağıtılabilecek kâr payı avansı tutarının %10’u 2. tertip yedek akçe olarak ayrılır.
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2.c. Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararının İçeriği
ve Yetersayısı
Anonim şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar verilmesi durumunda, bu kararda ayrıca aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur
(Tebliğ, m.6/1):
a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan
kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek
akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı
avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edileceği,
b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde
dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim kurulunun ihtarı üzerine
pay sahipleri tarafından şirkete iade edileceği,
2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem
zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan
kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde
dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması
halinde ise aşan kısmının yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edileceği.
Yukarıda belirtilen hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi
içinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar alınabilmesi için sermayenin en az dörtte
birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması
gereklidir (Tebliğ, m.6/2).
2.ç. Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Kurulunun Görevleri
Genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi ve ara
dönem finansal tablolara göre de kâr edilmiş olması halinde, anonim şirket yönetim kurulunca sırasıyla aşağıdaki görevler yerine getirilir (Tebliğ, m.9/1):
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a) Kâr payı avansı dağıtımına ilişkin bir rapor hazırlanır ve bu raporda;
1) Kâr payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal tabloların TTK’nın 515’inci maddesinde belirtilen dürüst resim ilkesine uygun
olarak hazırlandığı,
2) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 7’nci maddesine uygun olarak hesaplandığı,
belirtilir. Yapılan hesaplamalara ve diğer şartların yerine getirilmiş olduğuna dayanak teşkil eden belgeler bu rapora ek yapılır.
b) Raporda tespit edilen kâr payı avansının pay sahiplerine ödenmesine
ve bu ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar alınır.
c) Kâr payı avansı tutarları kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde pay
sahiplerine ödenir.
Yönetim kurulu, hamiline yazılı pay senedi sahiplerine kâr payı avansı
ödenirken gerekli güvenceyi almakla da görevlendirilmiştir (Tebliğ, m.9/2).
Ayrıca, dağıtılan kâr payı avansının iadesinin gerekli olduğu durumların ortaya çıkması halinde, fazladan ödenen kâr payı avanslarının pay sahiplerinden
tahsil edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler de yönetim kurulu tarafından
yerine getirilir (Tebliğ, m.9/3). Bu hususlara ilerleyen bölümlerde detaylı olarak değinilecektir.
3. KÂR PAYI AVANSININ ÖDENME YÖNTEMİ VE ZAMANI
Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla pay sahiplerine payları oranında ödenir (Tebliğ, m.8/1).
Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. İntifa senedi sahiplerine, pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyelerine ve
pay sahipleri dışında kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez
(Tebliğ, m.8/2).
Pay sahiplerinin sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları
halinde de, kendilerine kâr payı avansı ödenmez, söz konusu borç pay sahibine ödenecek olan kâr payı avansından mahsup edilir (Tebliğ, m.8/3).
Kâr payı avansı tutarları, yönetim kurulunca alınacak kararı izleyen en geç
6 hafta içerisinde pay sahiplerine ödenir (Tebliğ, m.9/1.c).
Bir hesap döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye artırımı
gerçekleştiren anonim şirket ise, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı
dağıtmak istediğinde aşağıda belirtilen esaslara uyar (Tebliğ, m.8/4):
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a) Sermaye artırımı sonrasında yapılacak kâr payı avansı ödemesinde,
yeni pay sahiplerine öncelik verilir.
b) Söz konusu öncelik, eski ve yeni pay sahiplerinin dönem içerisinde
her pay için aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam eder.
c) Eski ve yeni pay sahiplerinin hesap dönemi içerisinde her pay için
aldıkları toplam kâr payı avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kâr payı
avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap döneminde ödenecek kâr payı avansı
tutarı mevcut pay sahiplerine payları nispetinde ödenir.
4. DAĞITILAN KÂR PAYI AVANSININ İADESİNİN
GEREKTİĞİ HALLER
Dağıtılan kâr payı avanslarının, bazı hallerde pay sahipleri tarafından şirkete iade edilmesi gerekir. Bu haller, aşağıda sırasıyla izah edilmiştir.
4.a) Şirketin dağıtılan kâr payı avansından daha az net dönem kârı
elde etmesi
İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan
kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek
akçelerden mahsup edilmesi gerekir. Serbest yedek akçeden kasıt, genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmı
ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına karar verilen yedek akçelerdir (Tebliğ, m.4/d). Eğer, serbest yedek akçe tutarı
da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamıyor ise, bu durumda fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri
tarafından şirkete iade edilmesi gerekir (Tebliğ, m.9/3, m.6/1.a).
Örneğin; (ABC) Madencilik Sanayi Anonim Şirketi’nin 2014 yılı altı aylık (ikinci çeyrek) ara dönem finansal tablolarına göre, şirket 1.000.000 TL
ticarî kâr elde etmiş olup; bu kârdan pay sahiplerine toplamda 250.000 TL
kâr payı avansı dağıtılmıştır. Şirket hesap dönemi içerisinde başkaca kâr payı
dağıtmamıştır. İhracat ağırlıklı olan çalışan şirketin gelirlerinde, uluslararası
piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle, düşüş yaşanmış ve şirket
hesap dönemini (2014 yılını) 200.000 TL net kârla kapatmıştır.
Şirketin esas sermayesi 1.000.000 TL olup, bir önceki hesap dönemi
olan 2013 yılı bilançosuna göre birikmiş genel kanunî yedek akçeleri top88
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lamı 510.000 TL’dir. Şirketin yedek akçeleri sadece genel kanunî yedek akçelerden ibarettir. Buna göre, şirketin serbest yedek akçe tutarı, yani genel
kanuni yedek akçelerin sermayenin yarısını aşan kısmı 10.000 TL (510.0001.000.000/2=10.000 TL)’dir.
Bu durumda, şirketin net dönem kârını aşan kâr payı avansı ödemesi 50.000
TL (250.000-200.000=50.000 TL) olarak hesap edilecek ve şirket net dönem
kârını aşan 10.000 TL tutarındaki kâr payı avansını serbest yedek akçelerden
karşılayacaktır. Serbest yedek akçelerle karşılanamayan 40.000 TL (50.00010.000=40.000 TL) tutarındaki kâr payı avansı ise yönetim kurulunun ihtarı
üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edilecektir.
4.b) Şirketin hesap dönemi sonunda zarar etmesi ve zararın yedek akçelerle karşılanamaması
İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, öncelikle, varsa
bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest
yedek akçeler oluşan zararın mahsubunda kullanılır. Bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde ise, dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının
tamamı yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade
edilir (Tebliğ, m.9/3, m.6/1.b.1).
Örneğin; (DEF) Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin 2014 yılı üç aylık (birinci
çeyrek) ara dönem finansal tablolarına göre, şirket 2.000.000 TL ticarî kâr elde
etmiş olup; bu kârdan pay sahiplerine toplamda 300.000 TL kâr payı avansı
dağıtılmıştır. Şirket hesap dönemi içerisinde başkaca kâr payı dağıtmamıştır. İhracat ağırlıklı olan çalışan şirket, uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle, hesap dönemini (2014 yılı) 600.000 TL zararla kapatmıştır.
Şirketin esas sermayesi 1.000.000 TL olup, bir önceki hesap dönemi olan
2013 yılı bilançosuna göre birikmiş genel kanunî yedek akçeleri toplamı 510.000
TL’dir. Şirketin yedek akçeleri sadece genel kanunî yedek akçelerden ibarettir.
Buna göre, şirketin serbest yedek akçe tutarı, yani genel kanuni yedek akçelerin
sermayenin yarısını aşan kısmı 10.000 TL (510.000-1.000.000/2=10.000 TL)’dir.
Bu durumda, şirket 2014 yılı zararı olan 600.000 TL’nin 510.000 TL’sini
genel kanunî yedek akçeler toplamından karşılayarak kapatacaktır. Ancak, geriye 90.000 TL’lik karşılanamayan zarar bakiyesi kalacağından; 2014 yılında
dağıtılan kâr ayı avansının tamamı, yani 300.000 TL yönetim kurulunun ihtarı
üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edilecektir.
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4.c) Şirketin hesap dönemi sonunda zarar etmesi ve zarar mahsubu
sonrasında kalan yedek akçelerin dağıtılan kâr payı avanslarını
karşılayamaması
İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, genel kanuni yedek
akçeler ile serbest yedek akçeler, oluşan dönem zararından mahsup edilir; mahsup sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarı dağıtılan kâr payı avanslarından
indirilir; indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarı
bakiye serbest yedek akçe tutarını aşıyor ise, aşan kısım yönetim kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edilir (Tebliğ, m.9/3, m.6/1.b.2).
Bir önceki örneğimiz üzerinden ufak bazı değişikliklerle gidecek olursak;
(DEF) Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nin 2014 yılı üç aylık (birinci çeyrek)
ara dönem finansal tablolarına göre, şirket 2.000.000 TL ticarî kâr elde etmiş
olup; bu kârdan pay sahiplerine toplamda 600.000 TL kâr payı avansı dağıtılmıştır. Şirket hesap dönemi içerisinde başkaca kâr payı dağıtmamıştır. İhracat
ağırlıklı olan çalışan şirket, uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle, hesap dönemini (2014 yılı) 300.000 TL zararla kapatmıştır.
Şirketin esas sermayesi 1.000.000 TL olup, bir önceki hesap dönemi
olan 2013 yılı bilançosuna göre birikmiş genel kanunî yedek akçeleri toplamı 510.000 TL’dir. Şirketin yedek akçeleri sadece genel kanunî yedek akçelerden ibarettir. Buna göre, şirketin serbest yedek akçe tutarı, yani genel
kanuni yedek akçelerin sermayenin yarısını aşan kısmı 10.000 TL (510.0001.000.000/2=10.000 TL)’dir.
Bu durumda, 2014 yılı zararının 300.000 TL’si genel kanunî yedek akçeler
toplamından mahsup edilecek; bu mahsup sonrasında bakiye yedek akçe tutarı olan 210.000 TL (510.000-300.000=210.000 TL) dağıtılan 600.000 TL kâr
payı avansından indirilecek; bu mahsup ve indirimlere rağmen karşılanamayan
390.000 TL (600.000-210.000=390.000 TL) tutarındaki kâr payı avansı yönetim
kurulunun ihtarı üzerine pay sahipleri tarafından şirkete iade edilecektir.
Yukarıda sayılan hallerde, fazladan ödenen kâr payı avanslarının pay sahiplerinden tahsil edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler yönetim kurulu tarafından yerine getirilecektir (Tebliğ, m.9/3).
5. DAĞITILAN KÂR PAYI AVANSININ MAHSUBU
İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu
yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket
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genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar
verilemez (Tebliğ, m.6/3).
Ayrıca, pay sahiplerinin sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu
olmaları halinde, kendilerine kâr payı avansı ödenmez, söz konusu borç pay
sahibine ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir (Tebliğ, m.8/3).
6. HALKA AÇIK ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR PAYI AVANSI
9 ), halka açık şirketlerde kâr
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn13
payı avansı uygulanmasına ilişkin usul ve esasların SPK tarafından düzenlenmesini hükme bağlamıştır (SPKn, m.20/f.3). SPK da, halka açık anonim
şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları Kâr Payı
10 (II-19.1) ile düzenlemiştir. Sözkonusu Tebliğe göre;
Tebliği14
- Payları borsada işlem gören ortaklıklar (borsa şirketleri), ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilirler. Ancak, belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz(KPT, m.9/f.1).
- Kâr payı avansı dağıtmak isteyen halka açık anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili hesap dönemi ile
sınırlı olacak şekilde yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımına karar vermek
üzere yetki vermeleri zorunludur. Anılan genel kurul toplantısında, ilgili hesap
dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup
edileceği hususunun da karara bağlanması gereklidir(KPT, m.9/f.2).
- Yönetim kuruluna genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için
yetki verildiğinde; yönetim kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya
dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla şirket tarafından kamuya
duyurulması zorunludur(KPT, m.9/f.3).
- Halka açık anonim ortaklıklarda kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr
payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate
alınmadan ödenir(KPT, m.9/f.4).
913 Çalışmamızda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu için “SPKn” kısaltması kullanılmıştır.
10
14 Çalışmamızda, Kâr Payı Tebliği (II-19.1) için “KPT” kısaltması kullanılmıştır .
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Bahsigeçen hükümler yanında, Sermaye Piyasası Kanunu’nda kâr payı
avansına ilişkin bazı emredici hükümlere de yer vermiştir. Buna göre, halka
açık anonim şirketlerce bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı
bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen
kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr
payı dağıtılmasına karar verilemez (SPKn, m.20/f.1).
Tebliğ’de ise bu hesaplama daha açık bir şekilde belirtilmiş ve “dağıtılacak kâr payı avansının, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem
kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile
geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemeyeceği”
hükme bağlanmıştır(KPT, m.10/f.1). Bir hesap döneminde verilecek toplam
kâr payı avansı tutarı ise;
a) Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,
b) İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr
dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan
15
(KPT, m.10/f.2).
düşük olanı aşamaz11
Ayrıca, önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup
edilmeden, sonraki hesap dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilemez ve kâr
payı dağıtılamaz(KPT, m.10/f.4).
Halka açık anonim şirketlerde, kusurlarına ve durumun gereklerine göre
zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve
hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem
finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için
ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya
olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi
içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar. Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri
tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde, TTK’nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde şirket merkezinin bulunduğu
yer ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir (SPKn, m.20/f.2).
15 Aynı hesap dönemi içinde birden fazla sayıda kâr payı avansı ödemesi yapıldığı takdirde; sonraki ara
11
dönemlerde ödenecek kâr payı avansları hesaplanırken, önceki ara dönemlerde ödenen kâr payı avansları
bu maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan tutardan indirilir(KPT, m.10/f.3).
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7. KÂR PAYI AVANSININ KÂR PAYINDAN FARKI
Kâr payı, genel kurulca net dönem kârı veya serbest yedek akçeler üzerinden
pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kimselere dağıtılmasına karar verilen tutardır. Kâr payı avansı ise, kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal
tablolara göre oluşan kârlar üzerinden hesaplanan tutardır (Tebliğ, m.4/b-c).
Bu tanımlar yönünden bakıldığında, kâr payı ile kâr payı avansı arasındaki
farklar şu şekilde ifade edilebilir:
a) Kâr payı dönem sonunda oluşan net dönem kârından veya serbest yedek akçelerden dağıtılır; kâr payı avansı ise ara dönem finansal tablolara göre
oluşan kârlardan dağıtılır.
b) Kâr payı avansı kâr payından mahsup edilir; kâr payı için mahsup
sözkonusu değildir.
c) Kâr payı avansı sadece pay sahiplerine dağıtılır; kâr payı ise pay sahipleri yanında yönetim kurulu üyelerine ve kâra katılan diğer kimselere de
dağıtılabilir.
8. ÖZET VE SONUÇ
Kâr payı avansını sadece halka açık anonim şirketlere özgülemenin haklı bir sebebinin olmadığını düşünen Yasa Koyucu, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile halka açık olmayan anonim şirketlerde de kâr payı avansı dağıtılmasına izin vermiştir. Anonim şirketlerde, pay sahiplerine kâr payı avansı
dağıtılabilmesi için, kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan
üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre şirketin kâr elde
etmiş olması ve genel kurulun kâr payı avansı dağıtılmasına karar vermesi gerekir. Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar zararlarının tamamının,
vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve
kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanan tutarın yarısını geçemez. Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla pay sahiplerine payları oranında ödenir. İlgili
hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu yılın net
dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan, şirket genel
kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı ödenmesine karar verilemez. Ayrıca, pay sahiplerinin sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu
olmaları halinde, kendilerine kâr payı avansı ödenmez, söz konusu borç pay
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sahibine ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir. Bu nedenle, anonim
şirketlerde ortaklara kâr payı avansı dağıtılırken, yönetim kurulu kendisine
yüklenen görevleri eksiksiz olarak yerine getirmeli ve avansın iade edilmesini
gerektiren şartların ortaya çıkması halinde gerekli ihtarları yapıp fazla ödenen
avans tutarlarını pay sahiplerinden tahsil etmelidir.
Bu konudaki bir diğer tavsiyemiz ise, kâr payı avansı dağıtmayı düşünen
şirketlerce, işin vergisel boyutunun da dikkate alınmasıdır. Zira, 1 Seri No’lu
Kurumlar Vergisi Tebliğinin 15.6.6.Avans Kâr Payı Dağıtımı kenar başlıklı
üçüncü fıkrasında “Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır.” denilmekle birlikte, dördüncü fıkrada “Ancak, hesap dönemi itibarıyla zarar doğması
veya safi kazancın avans olarak dağıtımı yapılan kârdan düşük çıkması halinde, ilgili mevzuatına göre geri çağrılan tutarlara transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacaktır.” ifadesine yer
verilmiştir(Altaş, 2012). Bu nedenle, düzenli şekilde kâr elde etmeyen ve
özkaynak yapısı yeterince güçlü olmayan anonim şirketlerde, kâr payı avansı
dağıtımına karar vermeden önce, olayın iade ve vergisel yönünün de dikkate
alınması faydalı olacaktır.
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LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜR OLABİLMEK
İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
*
Mustafa YAVUZ16

ÖZ
Ülkemizde ticaret siciline kayıtlı yaklaşık 800.000 limited şirket bulunmaktadır. Kuruluş olarak en çok tercih edilen ticaret şirketi türü de limited
şirketlerdir. Limited şirketlerin organları, genel kurul (ortaklar genel kurulu)
ve müdürlerdir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, limited şirketle-

rin yönetim ve temsil organı olan müdürlere ilişkin önemli ve esaslı
düzenlemeler yapılmıştır. İşte bu çalışmada, limited şirketlerde müdür
olabilmek için gereken/gerekmeyen şartlar, bütün yönleriyle değerlendi-

rilmiş, ayrıca anılan Kanunda açıkça düzenlenmeyen hususlara ilişkin şahsi
görüşlerimize yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, müdür, gerçek kişi, tüzel kişi, ortak,
tam ehliyetli olma.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK) göre
limited şirketlerin yönetim ve temsil organı müdürlerdir. Limited şirketlerde
tek bir müdür olabileceği gibi birden fazla müdür de olabilir. Müdür sayısının birden fazla olması halinde bunlar kurul (müdürler kurulu) olarak çalışır.
Müdürler, kuruluşta şirket sözleşmesiyle, kuruluştan sonra ise genel kurul (ortaklar genel kurulu) tarafından atanır. Bu görev, genel kurulun devredilemez
görev ve yetkileri arasında yer alır.
Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. Şirketin birden fazla
müdürünün bulunması halinde bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına
bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.
Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye
yetkilidir.
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
16
Makale Geliş Tarihi:
21.10.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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Bu çalışmamızda, TTK hükümleri çerçevesinde, limited şirketlerde müdür
olarak atanabilmek için gereken şartlar üzerinde durulacak ve konuya ilişkin
detaylı bilgi verilecektir.
2. LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLERİNDE ARANAN NİTELİKLER
2.1. Gerçek Kişiler Yanında Tüzel Kişiler de Müdür Olarak Atanabilir
TTK’nın 623/II. maddesinde, “Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi
olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hüküm uyarınca limited
şirketlerde gerçek kişiler yanında dernek, vakıf ya da başka bir ticaret şirketi
gibi tüzel kişiler de müdür olarak atanabilecektir. Özel hukuk tüzel kişileri
yanında Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin
de müdür olarak atanması mümkündür. Tüzel kişi, müdürlük görevini bizzat
gelemeyeceği ve toplantılara katılamayacağı için kendisi adına müdürün görevlerini yerine getirecek olan gerçek kişiyi belirleyecektir. Bu belirleme tüzel
kişinin yetkili organı tarafından yapılacaktır. Örneğin; müdür olarak atanan
bir anonim şirket, bu şirketi temsil edecek gerçek kişinin adı ve soyadı, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenecek ve buna ilişkin kurul kararı notere
onaylatılacaktır. Öte yandan, müdürlüğe atanan tüzel kişi, bu görevi kendisi
adına yerine getirmek üzere sadece bir gerçek kişiyi belirleyebilir, birden fazla kişiyi temsilci olarak belirleme hakkına sahip değildir.
TTK’nın 629/I. maddesinde yapılan atıf dolayısıyla tüzel kişinin müdürlüğe
atanması halinde tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişi de tescil ve ilan olunacaktır. Birden fazla müdürün atanması
halinde, bunların hepsinin tüzel kişi olmasının önünde herhangi bir engel yoktur.
İfade edelim ki, tüzel kişi, belirlemiş olduğu gerçek kişiyi her zaman değiştirmeye,
görevine son vermeye ve yerine yenisini belirlemeye yetkilidir. Bu hususta, limited
şirketten herhangi bir izin veya onay alınmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak,
bu durum ve atanan yeni temsilci, daha önce olduğu gibi tescil ve ilan edilmelidir.
2.2. Müdür Tek Kişiden Oluşuyorsa Bu Kişinin Şirket
Ortağı Olması Zorunludur
TTK’nın 623/I. maddesinde, limited şirketin yönetimi ve temsilinin şirket
sözleşmesi ile düzenleneceği, şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsilinin, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da
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üçüncü kişilere verilebileceği, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve
temsil yetkisinin bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Mezkur hüküm kapsamında, limited şirketlerde müdürlerin kural olarak şirket ortağı olması zorunlu
değildir. Şirket ortakları dışında kalan üçüncü kişiler de müdür olarak atanabilir.
Ancak, söz konusu hükümde yer verilen “En azından bir ortağın, şirketi yönetim
hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” kuralı gereğince şirkette tek
müdür bulunuyorsa bunun, birden fazla müdür varsa da bunlardan en az birinin
şirket ortağı olması şarttır. Dolayısıyla, ortak olmayan bir kişinin, tek başına
müdürlük görevine atanması ve bu görevi yerine getirmesi mümkün değildir.
Ortak olmayan müdür, gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir.
Bunun yanında ortak olmayan müdürler kurulu üyelerinin bu görevi kabul
ettiklerine ilişkin yazılı beyanları, tescil aşamasında ticaret sicili müdürlüğüne
sunulmalıdır.
2.3. Müdürler ile Müdür Olarak Atanan Tüzel Kişilerin
Temsilcileri Tam Ehliyetli Olmalıdır
TTK’nın 359/III. maddesinde, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmasının şart olduğu hükme bağlanmışken, aynı Kanunda limited şirket müdürleri
hakkında bu yönde bir hüküm öngörülmemiştir. Bir başka deyişle TTK’da
limited şirketlerde müdür olarak atanacak kişiler ile müdürün tüzel kişi olması
halinde bunun adına tescil edilecek gerçek kişinin fiil ehliyetine sahip olması
gerektiğine ilişkin bir kural bulunmamaktadır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununa (T.C. Yasalar, 18.12.2001) göre bir
kişinin tam ehliyetli olabilmesi için üç şartı bir arada taşıması gerekmektedir.
Bu şartlar; kişinin ayırt etme gücüne sahip (mümeyyiz) olması (Yaşının
küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı ya da bunlara benzer
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmaması), ergin (reşit) olması (18 yaşını doldurmuş olması veya evlenme ya da
mahkeme kararıyla ergin kılınmış olması) ve kısıtlı (mahcur) olmamasıdır.
Limited şirketlerde müdürlerin tam ehliyetli olmasının gerekip gerekmediği hususunda öğretide görüş birliği yoktur. Bazı yazarlar bu konuda, kanun
koyucunun sessiz kaldığını, dolayısıyla tam ehliyetli olmayanların da müdür
olabileceğini kabul ederken, büyük çoğunluğu ise kanunda belirtilmese de ifa
edilen görevin gereği olarak müdürlerin tam ehliyetli olmalarını ve bu kapKASIM - ARALIK 2014
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samda TTK md. 359/III hükmünün kıyas yoluyla limited şirket müdürleri
hakkında da uygulanması gerektiğini savunmaktadır.
TTK uyarınca müdürler görevlerini tüm özeni göstererek yerine getirmek
ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde gözetmekle yükümlü
oldukları ve Kanunda müdürler hakkında hukuki ve cezai sorumluluk hallerinin öngörüldüğü dikkate alındığında, kanaatimizce limited şirketlerde müdürlüğe atanacak kişiler ve müdür olarak atanan tüzel kişilerin gerçek
kişi temsilcileri tam ehliyetli olmalıdır. Bu halde medeni hakları kullanma
ehliyetine sahip olmayan küçük ve kısıtlılar, bir başka ifadeyle velayet ve vesayet altında bulunanlar limited şirketlerde müdür olamayacağı gibi onların
temsilcileri ve vekilleri de bu kişiler adına müdür olma hakkına sahip değildir.
Ancak farklı uygulamalara ve yorumlara meydan vermemek adına anonim
şirketlerdeki düzenlemeye benzer şekilde limited şirketlerde müdürlerin ve
tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmasının şart olduğuna ilişkin bir hükme TTK’da açıkça yer verilmesi uygun olurdu.
2.4. Müdürlerin Yerleşim Yerinin Türkiye’de Bulunması
ve Türk Vatandaşı Olması Şart Değildir
TTK’nın kabul edildiği ilk halinde, limited şirketlerin tamamen Türkiye dışından yönetilmesini engellemek ve müdürlerin sorumluluğuna ilişkin
hükümlerin uygulanmasındaki engelleri olabildiğince kaldırmak amacıyla
anılan Kanunun 628. maddesinde, şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile
yetkili olması gerektiği, bu kurala aykırılık belirlendiğinde ise ticaret sicili
müdürünün durumun kanuna uygun hale getirilmesi için şirkete uygun bir
süre vereceği ve bu süre içinde gerekenin yapılmadığı takdirde, ticaret sicili
müdürünün şirketin feshini mahkemeden isteyeceği hükmüne yer verilmişti.
Söz konusu hüküm gereğince, en az bir şirket müdürünün ikametgahının Türkiye’de bulunması gerekiyordu. Ancak, bahsi geçen 628. madde, 6335 sayılı
Kanun (T.C. Yasalar, 30.06.2012) ile yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, limited şirketlerde müdürlerin bir kısmının veya tamamının yerleşim
yerinin Türkiye’de bulunması artık zorunlu değildir. Mezkur değişiklik
sonrasında yerleşim yeri Türkiye’de bulunmayan gerçek ve tüzel kişiler de,
limited şirketlerde müdür olarak atanabilecektir.
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Diğer taraftan TTK’da müdürün tabiiyeti hususunda, bir başka ifadeyle
Türk vatandaşı olması gerektiği noktasında herhangi bir sınırlayıcı hüküm
bulunmamaktadır. Bu bağlamda, Türk vatandaşları yanında yabancı uyruklular da limited şirket müdürü olabilecektir. Hatta birden fazla müdürün bulunması halinde bunların tamamının yabancılardan oluşması da mümkündür. Bununla birlikte, kuruluşta şirket sözleşmesi ile atanan müdürlerin
1 (TTK md. 576/I-d) ve yabancı
vatandaşlıklarının sözleşmede gösterilmesi17
uyruklu müdürün ticaret siciline tescili aşamasında yabancı bir hukuka tabi
olarak yabancı bir ülkede düzenlenmiş belgelerin Türk konsolosluğundan
veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilmesi ve noter onaylı Türkçe çevirisi ile
birlikte sicil müdürlüğüne verilmesi zorunludur.
2.5. Müdürler, (Varsa) Şirket Sözleşmesinde Belirtilen
Şartları Sağlamalıdır
Emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla şirket sözleşmesinde müdürlük için ek niteliklerin öngörülmesi mümkündür. Örneğin, bütün müdürlerin ortaklar arasından atanması, belli bir öğretim düzeyine sahip olması (üniversite veya lise mezunu olma gibi), belirli bir yaştan küçük veya büyük olma
(30 yaşından büyük ya da 60 yaşından küçük olma gibi), uyrukluk (Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olma ya da belli sayıda üyenin başka bir ülke vatandaşı
olması gibi). Bunların dışında müdürlerin, örneğin mühendislik alanında faaliyet gösterecek bir şirkette mühendis ya da tıp alanında çalışacak bir şirkette
de doktor olma koşulu aranabilir. Bu hallerde, şirket sözleşmesinde öngörülen
hükümlere uyulması zorunludur. Şirket sözleşmesinde yer verilen şartları taşımayanlar müdür olarak atanamayacaktır (Yavuz, 2013, 152). Diğer taraftan,
şirket sözleşmesi ile müdür olarak atanacak kimsenin özellikle cinsiyeti konusunda, ayrımı haklı kılan bir sebep olmadan yapılacak belirleme geçersiz olur.
Aynı şekilde, müdürlerin belli bir dinden olmasını öngören sözleşme hükmü
de geçersizdir (Yıldırım, 2007, 13).
1 TTK’nın 576/I-d maddesi uyarınca limited şirket müdürlerinin vatandaşlıklarının şirket sözleşmesinde
17
yer verilmesi uygulaması, mezkur Kanunun ilk halindeki 628. maddesinde öngörülen şirket müdürlerinden
en az birinin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şartının varlığı halinde bir anlam ifade etmekteydi. Söz
konusu zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte, şirket sözleşmesinde müdürlerin vatandaşlıklarının belirtilmesinin pratik bir sonucu kalmamıştır. Kanaatimizce, TTK’nın 628. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına
paralel olarak, aynı Kanunun 576/I-d maddesinde geçen “vatandaşlıkları” ibaresinin de madde metninden
çıkartılması yerinde ve isabetli olurdu.
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2.6. Tüzel Kişi Müdürler İflas Etmemiş Olmalıdır
TTK’nın 363/II. maddesinde, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinden
birinin iflasına karar verilmesi hali, yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepler arasında gösterilmiştir. Bu hükme benzer bir düzenleme, limited şirketler hakkında öngörülmemiştir. Dolayısıyla, iflas halinin müdürlük görevini
sona erdirip erdirmediği ve haklarında iflas kararı verilmiş olanların müdür
olup olamayacağı hususu öğretide tartışmalıdır.
Ancak genel kanı, iflas etmiş olan tüzel kişilerin (örneğin ticaret şirketlerinin) müdür olamayacağı, bununla beraber gerçek kişinin iflas halinin farklı
olduğu, zira ne TTK’da ne de 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda iflas eden
gerçek kişinin bir işte çalışamayacağı ve limited şirkette müdürlük yapamayacağına ilişkin sınırlama ve yasaklama bulunmadığı, kişisel çalışması bakımından müflisin medeni hakları kullanma bakımından ehliyetinin kısıtlanmadığı
yönündedir (Kuru, Arslan ve Ejder, 1998, 445).
3. GEREKLİ ŞARTLARI SAĞLAMADAN MÜDÜRLÜĞE
ATANANLARIN DURUMU
Kanunun öngördüğü niteliklere sahip olmayanların limited şirket müdürlüğüne atanmasına ilişkin işlem hukuken geçersizdir. Müdürlüğe bilerek veya
bilmeyerek gerekli niteliklere sahip olmayan birinin atanması durumunda
seçim kararı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 27/I. maddesi bağlamında “kanunun emredici hükümlerine aykırılık” nedeniyle kesin hükümsüzdür
(batıldır). Ticaret sicili müdürü, böyle bir kararın tescilini reddetmekle yükümlüdür. Eğer ki, karar bir şekilde tescil olunmuşsa, başta ortaklar ve alacaklılar olmak üzere her ilgili bu kararın batıl olduğunun tespitini asliye ticaret
mahkemesinden isteyebilir (Çamoğlu, Tekinalp ve Poroy, 2003, 313). Buna
karşılık, şirket sözleşmesi ile belirlenen niteliklere riayet edilmeksizin yapılan
atama geçerlidir. Fakat bu atama kararı iptal edilebilir. Sözleşme ile belirlenen
şartlar, müdürün atanmasından sonra ortadan kalkarsa bu durum müdürün azli
için haklı sebep oluşturur. Dikkat edilirse bu halde, şirketin korunma gereksinimi daha azdır. Zira her şeyden önce kanuni şartlar gerçekleşmiştir (Yıldırım, 2007, 13-14).
Öte yandan, Gümrük ve Ticaret müfettişlerince limited şirketler nezdinde
Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012) hükümleri çerçevesinde
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yapılan denetimlerde müdürlerin atamasının mevzuata uygun olup olmadığı
ayrıca incelenecek ve değerlendirilecektir.
4. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, limited şirketlerde müdür olarak atanacakların bazı nitelikleri haiz olması gerekmektedir. Buna göre limited şirketlerde gerçek kişiler yanında özel veya kamu tüzel kişileri de müdür
olarak atanabilir. Şirketin müdürlerinden biri tüzel kişi olduğu takdirde, bu
kişi bu görevi kendisi adına yerine getirecek sadece bir gerçek kişiyi yetkili
organları vasıtasıyla belirler. Öte yandan, limited şirkette bir müdür bulunmakta ise bu kişinin şirket ortağı olması zorunludur. Ancak birden fazla müdür varsa, biri dışında diğerlerinin ortak olması şart değildir. Diğer taraftan,
müdür olarak atanacak kişiler ile müdürün tüzel kişi olması halinde bunun
adına tescil edilecek gerçek kişi tam ehliyetli olmalıdır. Bu durumda söz konusu kişilerin ayırt etme gücüne sahip olması, ergin olması ve kısıtlı olmaması gerekmektedir. Ayrıca müdürlerin bir kısmının veya tamamının yerleşim
yerinin Türkiye’de bulunması ve Türk vatandaşı olması TTK uyarınca zorunlu değildir. Gerçek kişi müdürler hakkında gerekmemekle birlikte müdürlüğe
atanacak tüzel kişiler iflas etmemiş olmalıdır. Son olarak şirket sözleşmesinde
müdürlük görevine atanacaklar için bazı şartlar (yaş, öğrenim durumu, meslek, uyrukluk gibi) öngörülmüşse müdürlerin bu şartları da taşıması şarttır.
Kanunun öngördüğü niteliklere sahip olmayanların limited şirket müdürlüğüne seçilmesine ilişkin genel kurul kararı batıldır. Bu kararların batıl olduğunun tespitini, herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın ortaklar ve alacaklılar
dahil menfaati bulunan herkes şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.
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TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM
ŞİRKETLERDE AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI
*
Serbay MORAY18

ÖZ
Anonim şirketin en yetkili organı olan genel kurul; çoğunluk pay sahiplerinin
alacağı kararlar doğrultusunda hareket etmektedir. Alınan kararlar, toplantıya
katılmayan pay sahiplerini ve toplantıda hazır bulunup kararlara karşı olumlu
oy kullanmayan azınlık pay sahiplerini bağlamaktadır. Bu durumda çoğunluk
pay sahipleri ile azınlık pay sahipleri arasında çıkar çatışmaları yaşanmaktadır.
1-GİRİŞ
Mülga Türk Ticaret Kanunu’nda pay sahipliğinin haklarına ilişkin çeşitli
düzenlemelere yer verilmekle birlikte söz konusu düzenlemeler kapsamlı ve
azınlık pay sahiplerinin etkinliği bakımından yeterli değildi. Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte azınlık pay sahiplerinin, eski Yasa’da var olan haklarına yenileri eklenerek konumu güçlendirilmiştir.
İşte bu çalışmamızda 6102 sayılı Kanun ile anonim şirket azınlık pay sahiplerinin elde etmiş oldukları yeni haklar ile birlikte eski kanunda yer alan
fakat yeni yasayla genişletilen diğer hakları da ele alınarak okuyucuların bilgisine sunulacaktır.
2. AZINLIK PAY SAHİPLERİ KİMLERDİR?
6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda halka açık olmayan anonim şirketlerde; esas sermayenin en az 1/10’una halka açık olan anonim şirketlerde ise
çıkarılmış sermayenin 1/20’sine sahip olanlar azınlık pay sahipleri olarak belirtilmiştir. 6102 sayılı Kanunun da benzer şekilde yukarıdaki ifadelere yer verilmiştir.
Buna göre %51 oranında sermaye sahibi olan pay sahipleri çoğunluk ilkesi
gereğince hakim ortak kapsamında değerlendirilmektedir. Her ne kadar yeni
kanunda azınlık ve çoğunluk pay sahipleri için düzenlemelere gidilse de 6102
sayılı kanunla(TK) ile getirilen “eşit işlemi isteme ilkesi” pay sahiplerinin eşit
şartlarda eşit işleme tabi tutulacağını hükme bağlayarak, pay oranından ziyade
pay sahibi sıfatını taşımanın önemini vurgulamıştır.
* Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi
18
Makale Geliş Tarihi:
22.09.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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Diğer yandan TK ile getirilen düzenlemelerden biri de 6762 sayılı eski kanunda azınlık pay sahiplerinin bazı haklarını kullanabilmesi için ellerindeki pay senetlerinin muteber bir bankaya bırakılması hususuna son verilmesidir. TK’da azınlık
pay sahiplerinin haklarını kullanabilmesi için böyle bir şart aranmamaktadır.
Örneğin 6762 sayılı kanunun 348nci maddesinde yer alan bazı konuların açıklığa kavuşturulması adına azınlık pay sahiplerinin hususi(özel) denetim isteme
talebinde bulunmaları genel kurulca reddolunduğu durumlarda söz konusu kişiler
dava sonuna kadar saklı kalmak üzere sahip oldukları pay senetlerinin muteber bir
bankaya tevdi etmek şartıyla mahkemeye müracaat hakkını haizdiler. Bu durum
6102 sayılı yeni kanunda 438. ve 439. Maddelerde özel denetim isteme hakkı başlığında kendine yer bulmuş ve pay senetlerinin tevdi edilmesi şartı kaldırılmıştır.
3. AZINLIK PAY SAHİPLERİNİN HAKLARI
a-Yönetim Kurulunda Temsil ve Aday Önerme Hakkı(Tk. 360)
Eski kanunda yer almayıp yeni kanunda düzenlenen yeniliklerden biri de
azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkının tanınmasıdır. Buna göre,
esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda
temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla yönetim kurulu üyelerinin, belirli
bir grubu oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu
üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir.
Genel kurulun tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen azlığa mensup
adayın haklı bir sebep bulunmadığı taktirde üye seçilmesi zorunludur. Azlığın
bu şekilde temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu
üye sayısının yarısını aşamaz.
b-Denetçi Tayini İsteme Hakkı(Tk. 399)
Şirket sermayesinin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine mahkeme, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına
ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle taraflı davrandığına yönelik
kuşkunun varlığı halinde başka bir denetçiyi atayabilir.
Yeni denetçi atama davası, denetçi seçiminin sicil gazetesinde ilanından
itibaren üç hafta içinde açılır. Azlık pay sahiplerinin bu davayı açabilmesi
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kanunda bazı şartlara bağlanmıştır. Bunlar; denetçinin seçimine genel kurulda
karşı oy verilmiş olması, karşı oyun tutanağa geçirtilmiş olması ve seçimin
yapıldığı genel kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan
beri şirketin pay sahibi sıfatının taşınıyor olmasıdır.
c-Genel Kurulu Toplantıya Çağırma ve Gündeme Madde Koyma
Hakkı(Tk. 411)
Azınlık pay sahipleri yönetim kurulundan yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel
kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme
koymasını isteyebilirler.
Yönetim kuruluna yapılacak bu istemlerin noter aracılığıyla ulaştırılması
gerekmektedir. Ayrıca gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının sicil
gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce
yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır.
Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç 45 gün
içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi durumda azınlık tarafından
çağrı yapılabilecektir. Eski kanunda yer almayan bu hüküm ile karşılaşılan
sorunlar giderilmek istenmiştir. Uygulamada yönetim kurulları istemi kabul
etmekte, fakat toplantı aylarca sonra yapılmakta, böylece toplantıdan beklenen yarar elde edilemez olmaktadır.
d-Finansal Tabloların Görüşülmesinin Ertelenmesini İsteme
Hakkı(Tk.420)
6762 sayılı ticaret kanununda 377 nci madde başlığında düzenlenen bu azlık
hakkı, yeni kanunda da yerini almıştır. Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, azlık pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına
gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.
Azlığın bu istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza
uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan hususları hakkında ilgililer tarafından
hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.
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e-Özel Denetim İsteme Hakkı(Tk. 438)
6762 sayılı kanunda hususi murakıp olarak ifade edilen özel denetim isteme
hakkı 6102 sayılı kanunda bir takım değişikliklerle yerini almıştır. Eski kanunda
sadece azlığa tanınan bir hak olan karşımıza çıkan özel denetçi isteme hakkı yani
kanunda azlık hakkı olmaktan çıkarılarak tüm pay sahiplerine tanınmıştır.
Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli
olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa
bile genel kuruldan isteyebilecektir. Yürürlükten kaldırılan kanunun ilgili hükmünde; genel kurul toplantısının en az 6 ay öncesinden sermayenin en az onda
birine sahip pay sahiplerince, özel denetçi genel kuruldan istenebilmekteydi.
Dolayısıyla yeni Yasa’da her bir pay sahibine nisap belirtilmeksizin özel denetçi
isteme hakkının genel kurula taşınması ve bu isteğin gündemde olmasına lüzum
bulunmaksızın kullanılabilmesi imkanı tanınmıştır. Genel kurul, istemi onaylarsa bu istemde bulunanlar otuz gün içinde mahkemeden özel denetçi atanmasını
isteyebilir. Genel kurul talebi kabul etmiş olsa dahi 6762 sayılı eski Türk Ticaret
Kanunun aksine özel denetçi tayini mahkemece yapılacaktır.
Ancak istemin genel kurulca reddedilmesi halinde azlık hakkı doğmakla
birlikte uygulanacak hükümler ilk kez 6102 sayılı yeni kanunda yer almıştır.
Buna göre, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en
az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde mahkemeden özel
denetçi atanmasını isteyebilir.
f-Nama Yazılı Pay Senetlerinin Bastırılmasını Talep Hakkı(Tk. 486)
Azınlık pay sahiplerinin talebi ile nama yazılı pay senedi bastırılması, 6762
sayılı eski yasada yer almayan tamamen yeni bir hükümdür. Azlık istemde
bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. Böylece kapalı anonim şirketlerde özellikle aile şirketlerinde
pay senetlerinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay
sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının
sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir.
Nama yazılı pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağıtılmaması, pay defteri bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu hükme aykırı davranılması
halinde pay sahiplerinin mahkemeye başvurma hakları şüphesizdir.
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g-Haklı Sebeplerle Şirketin Feshini Talep Etme Hakkı(Tk. 531)
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri mahkemeden şirketin
feshine karar verilmesini isteyebilirler. Bu hak 6762 sayılı eski kanunda karşılığı olmayan yeni bir düzenlemedir.
Sermayenin en az onda birine sahip olunması bu hakkın kullanımın ön
şartıdır. Bu oranda paya bir pay sahibinin sahip olması gerekmez. Birden fazla
pay sahibi de bir araya gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas sözleşme
ile daha düşük bir oran öngörülebilir.
Haklı sebeplerin neler olduğuna ilişkin kanunda tanımlamaya gidilmemiştir.
Bu kavramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı kararlarıyla öğretiye bırakılmıştır. İsviçre öğretisinde; genel kurulun birçok kez kanuna aykırı
bir şekilde toplantıya çağrılması, azlık hakları ile bireysel hakların devamlı
ihlali, bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesi, şirketin sürekli zarar
etmesi, dağıtılan kar paylarının düzenli azalması haklı sebep olarak sayılmıştır.
İleri sürülen sebeplerin haklı olup olmadığına karar verecek olan mahkemelerdir. Mahkeme sebepleri haklı bulsa bile fesih kararı vermek zorunda değildir.
h-Kuruluş ve Sermaye Artırımının İbrasında Veto Hakkı(Tk. 559)
Eski kanunda yer alan azınlık pay sahiplerinin kuruluş ve sermaye artırımında veto hakkı yeni kanunda da aynen korunmuştur. Buna göre kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin şirketin kuruluşundan ve sermaye
artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren 4 yıl
geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra
sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanmaktadır.
Bu durumun geçerlilik kazanmasının önündeki engel ise azınlık pay sahiplerinin sulh ve ibranın onaylanmasına karşı olmasıdır. Böyle bir durumda sulh
ve ibra genel kurulca onaylanamayacaktır.
4. SONUÇ
Yeni düzenlemeler çerçevesinde ele aldığımız azınlık pay sahipliğine ilişkin
hakların eski kanuna nazaran genişletildiğini ve hak kullanımının önündeki engellerin kaldırıldığını görmekteyiz. Bu kapsamda dikkat çeken yeniliklerden biri
azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkının tanınmasıdır. Böylelikle kanun
koyucunun katılımcı bir yönetim anlayışını benimsediği anlaşılmaktadır.
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Azlığın talebi doğrultusunda yönetim kurulunca genel kurulun 45 gün içerisinde toplantıya çağrılmaması halinde çağrının azlık tarafından yapılabilecek olması azınlık pay sahiplerinin konumunu güçlendirmiştir. Kanunda ilk
kez yer verilen hususlardan bir diğeri de belirli olayların açıklığa kavuşmasına ilişkin özel denetçi isteminin genel kurulca reddedilmesi durumunda azlık
hakkının ortaya çıkmasıdır.
Diğer yandan haklı sebeplerle şirketin feshini talep hakkının azlığa tanınmış
olması yadsınamayacak derecede önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
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PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI İLE YAPILAN ALIMLARIN
GİDER BELGESİ OLARAK KABUL EDİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ
KARŞISINDAKİ DURUMU
*
Özgür ÖZKAN19
20
Yeşim KAYA**
***
Ali ÖZ21

1.GİRİŞ
İşletmeler, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapmış oldukları genel giderleri ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapabilmektedir.
İndirim konusu yapılacak giderlerin Vergi Usul Kanunu’nda sayılan fatura veya
benzeri belgeler (gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu vb.)
ile tevsik edilmesi esas olmakla birlikte, bazı özel durumlarda bu tevsikin perakende satış fişleri veya yazar kasa fişleri ile yapılması da mümkündür. Böylelikle
günlük yaşamda perakende sektöründe belli tutarların altındaki işlemlerin belgelendirilmesi daha hızlı ve basit hale getirilmiş olmaktadır.
Durum bu şekilde olmakla birlikte uygulamada perakende satış vesikalarıyla yapılan gider belgelendirmelerinin mahiyeti ve KDV indirimi karşısındaki durumunun netleştirilmesi önem arz etmeye başlamıştır.
Bu yazımızda öncelikle fatura ve perakende satış vesikaları hakkında genel
bilgiler verilecek, daha sonra fatura yerine geçen belgelerden perakende satış
fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kullanılıp kullanılamayacağı ve belgeye ait KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususları
açıklanmaya çalışılacaktır.
2. FATURANIN TANIMI VE KULLANMA ZORUNLULUĞU
Fatura 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229-232. maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar
tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır. (T.C. Yasalar, 1961)
Faturanın Vergi Usul Kanunu yönünden iki önemli özelliği bulunmaktadır: (Ceyhan, 2005,1)
* Eski Vergi Müfettişi
19
**
20 Vergi Müfettişi
***
21 Bağımsız Denetçi
Makale Geliş Tarihi:
24.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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-Bunlardan birincisi, faturanın olayı temsil etmesidir. Ticari faaliyete konu
olan mal veya hizmetin cinsini, miktarını, fiyatını, satış akdinin gerçekleştiği
tarihi temsil eder.
-İkinci özelliği ise, mal satış hasılatının kanuni defterlere kaydedilmesinde
esas olması ve alıcı tarafından bakılacak olursa, mükellefin satın aldığı malın
veya hizmetin maliyet bedeliyle kanuni defterlere intikaline esas oluşturmasıdır.
Faturada en az aşağıdaki bilgiler bulunur:
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu
vergi dairesi ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
5. Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
Vergi Usul Kanunu’nun 215. maddesine göre, yurt içindeki müşteriler adına yabancı para biriminde düzenlenen faturalarda, yabancı para birimi tutarı ve Türk para birimi tutarı yer almak zorundadır. Yabancı para biriminde
düzenlenen faturada, Türk para birimi tutarı karşılığı bulunmaması usule ve
şekle ilişkin bir usulsüzlük olup, bu fiil dolayısıyla mükellef adına anılan Kanunun 352. maddesinin II-7 bendi uyarınca ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir. Yurt dışındaki müşteriler adına düzenlenen faturalarda
ise Türk para birimi karşılığı gösterilme şartı aranmaz.( T.C. Yasalar, 1961)
Faturanın düzenlenmesinde aşağıdaki kurallara uyulması gerekir.
1. Faturalar sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. Aynı müessesenin muhtelif şube ve kısımlarında her biri aynı numara ile başlamak üzere ayrı ayrı fatura
kullanıldığı takdirde bu faturalara şube ve kısımlarına göre şube veya kısmın
isimlerinin yazılması veya özel işaretle seri tefriki yapılması gerekir.
2. Faturalar mürekkeple, makine ile veya kopya kurşun kalemi ile doldurulur.
3. Faturalar en az bir asıl ve bir örnek olarak düzenlenir. Birden fazla örnek
düzenlenmesi halinde her birine kaçıncı örnek olduğu işaret edilir.
4. Faturaların baş tarafının, iş sahibi veya namına imzaya mezun olanlar
tarafından imzalanması gerekir.
5. Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi
gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.
6. Fatura düzenlemek zorunda olanlar, müşterinin adı ve soyadı ile bağlı
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olduğu vergi dairesi ve hesap numarasının doğruluğundan sorumludur. Bu
sorumluluk sadece nihai tüketicinin mal veya hizmet alımlarıyla ilgili olarak
istediği ve satıcının düzenlediği faturalarda yoktur. Fatura düzenleyenin istemesi halinde müşteri kimliğini ve vergi dairesi hesap numarasını gösterir
belgeyi ibraz etmek zorundadır.
Öte yandan Vergi Usul Kanunu’nun 227/4. maddesi, mükerrer 242/2. maddesi ile mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkilere istinaden ülkemizde elektronik fatura uygulamasının başlangıç adımı olarak
“Elektronik Fatura Kayıt Sistemi” hayata geçirilmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığından Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında fatura düzenleme iznini
alarak elektronik ortamda fatura düzenleyen kurumlar internet üzerinden yayınlanmaktadır. Söz konusu kurumlar tarafından Elektronik Fatura Kayıt Sistemi
kapsamında düzenlenen faturalar Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde tarif
edilen fatura hükmündedir.( Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2013, 971)
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura
istemek ve almak zorundadır.
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar
ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde
olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin
(432 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2014’den itibaren) 800, -TL’yi geçmesi veya bedeli (432 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 1.1.2014’den itibaren)
800, -TL’den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın
fatura vermesi zorunludur. (Maliye Bakanlığı, 2013)
3. PERAKENDE SATIŞ VESİKALARI
Perakende satış vesikaları Vergi Usul Kanunu’nun 233. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre perakende satış vesikaları;( T.C. Yasalar, 1961)
1. Perakende satış fişleri;
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2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri;
4. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun uyarınca ödeme kaydedici
cihazlar tarafından verilen satış fişlerinden oluşmaktadır.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri yukarıda sayılan belgelerden
herhangi biri ile tevsik olunur.
164 sıra nolu VUK Genel Tebliği uyarınca, perakende satış fişinde; işletme
veya mükellefin adı soyadı varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası ile fişin seri ve müteselsil sıra numarası; mükellefin istemesi halinde ise,
malın veya hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarına ilişkin sütunların bulunması zorunludur. (Maliye Bakanlığı, 1985)
3100 sayılı Kanun’a göre, gerekli şartları taşımayan ödeme kaydedici cihazlarda kullanılacak rulolarda; mükellefe verilecek olan kısmın ön yüzünde
görülecek tarzda müteselsil sıra ve seri numarası bulunacaktır. Müşteriye verilecek her bir satış fişinin ön veya arka yüzüne gelecek şekilde «Satış Fişi»
ibaresi, mükellefin adı, soyadı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarasının bulunması zorunludur. (T.C. Yasalar, 1984)
Giriş ve Yolcu Taşıma Biletlerinde; işletme veya mükellefin adı, soyadı,
varsa ticaret unvanı, vergi dairesi ve hesap numarası, seri ve müteselsil sıra
numarasının bulunması zorunludur.
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası
dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim
edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş
(makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi zorunludur.
3100 sayılı Kanun’a göre, satışı yapılan malları aynen veya işledikten
sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet
veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, genel olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar. (T.C. Yasalar, 1984)
Ödeme kaydedici cihazlar kullanılarak verilen satış fişleri(yazar kasa fişleri) ve rulolar, bu cihazları kullanmak zorunda olanların fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlar ve yaptıkları işlerin belgelendirilmesinde kulla114
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nılmakta ve fatura yerine geçen vesika özelliği taşımaktadır. Ödeme kaydedici
cihazlar kullanmak suretiyle verilen satış fişlerinde, satış fişini veren kişi veya
kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarasının, satılan malların cinsi ve bedellerini, vergili olup
olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem
tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir sembolün ve cihaz sicil numarasının
gösterilmesi gerekir.
Ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden,
*Servis otoları kullanmak suretiyle tüp gaz vs. gibi seyyar emtia dağıtımı
yapanlar,
*Evlerde veya iş yerlerinde televizyon, termosifon gibi eşyaların bakım
onarımı ve servis hizmetlerini yürütenler,
*Elektrik kesilmesi veya elektrik şebekesinin mevcut olmaması gibi nedenlerle ödeme kaydedici cihazları kullanmaları mümkün bulunmayanlar,
mal veya hizmet satışlarını Vergi Usul Kanunu’nun 232. ve 233. madde
hükümleri gereğince düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişi ile belgelendirebilirler.
68 seri nolu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile
belirlenmiş olan, mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt karşılığında akaryakıt pompalarının bağlı olduğu
ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle otomatik olarak düzenlenen
fişler (üzerinde “Taşıt Veya Müşteri Tanıma Sistemi Faturaya Dönüştürülecek” ibaresi bulunanlar hariç), üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmiştir. (Maliye Bakanlığı, 2006)
167 sıra nolu VUK Genel Tebliği uyarınca fatura kullanmaları zorunlu bulunanların fatura yerine perakende satış fişi kullanmaları durumunda, bu kişiler
açısından perakende satış fişleri geçerli olmayacaktır. (Maliye Bakanlığı, 1985)
Ancak Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 204 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak iş yerlerinde kullanılmak
ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri
gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi veya yazar kasa fişi düzenleme
sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış
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fişi veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür. Dolayısıyla işletmenin tüketimi dışında, satışa konu olacak mal ve
hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura alınması, defterlere faturalara dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.( Maliye Bakanlığı,
1990)
4.GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
AÇISINDAN DEĞERLENDİRME
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde, ticari kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirileceği
hüküm altına alınmış olup, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6.maddesinde de, “...Safî kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç
hakkındaki hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.( T.C. Yasalar, 1960)
204 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın
aldıkları ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetine ilişkin hadde ulaşmayan mal
ve hizmet alımları için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.( Maliye Bakanlığı, 1990)
Bu nedenle işyerinde tüketmek ve kullanmak amacı dışında yani mal ve
hizmet üretiminde kullanmak için yapmış olduğu alış belgelerini fatura dışında sayılan perakende satış veya yazar kasa fişleri ile belgelemeleri halinde
Gelir ve Kurumlar Vergisi açısından gider olarak yazıp, vergi matrahından
indirmeleri mümkün olmayacaktır. Yani muhasebe kayıtlarında KDV dahil
tutarı kanunen kabul edilmeyen gider olarak gösterecekler ve Gelir veya Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ise matraha ilave edeceklerdir.
5. KATMA DEĞER VERGİSİKANUNU AÇISINDAN
DEĞERLENDİRME
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. ve 34. maddeleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi
işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün
bulunmaktadır.( T.C. Yasalar, 1984)
Bu durumda, 204 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi
olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca gösterilen
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katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.( Maliye Bakanlığı, 1990.)
KDV Kanunu’nun 30/d maddesinde “Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına
göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen
katma değer vergisi”nin indirimi kabul edilmemiştir.( T.C. Yasalar, 1984.)
Bu sebep ile yukarıda açıklandığı üzere tüketmek ve kullanmak amacı dışında alınan mal ve hizmetler için perakende satış veya yazar kasa fişleri alınması
durumunda bu işlemlere ait KDV’nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “İndirimin Belgelendirilmesi” başlıklı III/C- 5. Bölümünde; (Maliye Bakanlığı, 2014)
“Ancak, mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik
malzemeleri gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen Kanuni
haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi)
düzenleme sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış veya yazar kasa fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi 213
sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza
verdiği yetkiye dayanılarak uygun görülmüştür.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi defterlere faturalara
dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, 206 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğinin (G) bölümünde;
“3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun ilgili hükümleri gereğince mükelleflerin, faaliyetleri ile ilgili olarak yapmış oldukları mal ve hizmet alımlarına
ilişkin alış vesikalarında ayrıca gösterilen katma değer vergisinin, belgelerin
kanuni defterlere kaydedilmiş olması şartıyla, vergiye tabi işlemler üzerinden
hesaplanan katma değer vergisinden indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu durumda, sözü edilen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar kasa fişlerinde ayrıca
gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerinkanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacaktır.”
açıklamalarına yer verilmiştir.
Konuya ilişkin olarak verilmiş bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün 28/11/2011 Tarih ve B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-685 Sayılı
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Özelgesi’nde; (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı, 2011)
“KDV mükelleflerinin ticari faaliyetlerinde fatura kullanmaları esas olup,
faaliyetlerine yönelik alımlarına ilişkin yüklendikleri KDV’yi indirim konusu
yapılabilmeleri için mal ve hizmet alımlarını fatura ile tevsik etmeleri ve söz
konusu faturalarda KDV tutarının ayrıca gösterilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, perakende satış fişleri ve yazar kasa fişleri, bu belgelerin Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre «gider belgesi» olarak kabul edildiği durumlarda indirim hakkının kullanılmasına esas teşkil edebilecektir. Söz konusu belgelerin gider belgesi olarak kabul edilmediği hallerde söz konusu belgelerde yer
alan KDV tutarlarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, personelinizin şehir içi ve şehir dışındaki iş seyahatlerinde
yapmış olduğu yeme, içme, tartı, otopark gibi harcamalarının kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura ile tevsiki mecburi
olduğundan, Vergi Usul Kanununa göre gider belgesi olarak kabul edilmeyen, bir başka deyişle, ticari kazancın ya da kurum kazancının tespitinde indirimi mümkün bulunmayan söz konusu harcamalara ait perakende satış fişleri
ve yazar kasa fişlerine istinaden yüklenilen KDV tutarlarının, KDV Kanununun 30/d maddesi uyarınca indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Diğer taraftan, indirimi mümkün olmayan söz konusu tutarların Gelir ve
Kurumlar Vergisi açısından işlemin mahiyetine göre gider, maliyet veya kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.” ifadesine
yer verilmiştir.
Maliye Bakanlığı vermiş olduğu özelge ile de KDV’nin indirilemeyeceği
yönünde görüşünü bildirmiştir.
6.SONUÇ
Mükelleflerin ticari faaliyetlerine ilişkin olarak; işyerlerinde kullanılmak
ve tüketilmek amacıyla satın aldıkları (Kırtasiye, büro ve temizlik malzemeleri
gibi) ve bedeli fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni haddi aşmayan diğer bir anlatımla perakende satış fişi (veya yazar kasa fişi) düzenleme
sınırları içinde kalan mal ve hizmet bedelleri için düzenlenen perakende satış
veya yazar kasa fişleri gider belgesi olarak kabul edilmektedir.
İşletmenin tüketimi dışında satışa konu olacak mal ve hizmetlerin alımlarında ise bedeli ne olursa olsun fatura düzenlenmesi, defterlere faturalara
dayanılarak kayıt yapılması gerekmektedir.
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Bu durumda, gider belgesi olarak kabul edilen perakende satış veya yazar
kasa fişlerinde ayrıca gösterilen katma değer vergisi, bu belgelerin kanuni defterlere de kaydedilmesi şartıyla, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu
yapılacaktır.
Bu itibarla mükelleflerin konu ile ilgili olarak daha hassas davranarak mali
açıdan bir sıkıntı yaşamamak için perakende satış fişi yerine fatura talep etmek ve yapılan giderlerin faturaya dayandırılarak kanuni defterlere kaydedilmesi daha yerinde bir tercih olacaktır.
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MUHTELİF KONULARDA VERGİ İDARESİ VE YARGI
KARARLARI IŞIĞINDA ŞÜPHELİ TİCARİ
ALACAKLAR UYGULAMASI
Mikail İNCE*22
1-GİRİŞ
Ticari ve zirai kazançların vergilendirilmesinde tahakkuk esası söz konusu
olup, gelirin elde edilmiş sayılması için tahsil şartı aranmaz. Miktar ve tutar
itibariyle kesinleşen gelir tahakkuk etmiş olur ve vergiye tabi tutulur. Ancak tahakkuk ettiği için elde edilmiş sayılan gelir unsuru bir alacağın, elde edilmesinin
şüpheli hale gelmesi durumunda; tahakkuk ettiği dönem gelirleri arasından çıkartılması, olayın gerçek mahiyetini kavramayı amaçlayan bir vergi sistemi için
zorunluluktur. Bu gerekçeyle, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde tahsili
şüpheli hale gelen alacaklar için, alacak amortismanı adı altında karşılık ayrılması esası kabul edilmiştir. İşte bu noktada makalemizin ilerleyen bölümlerde
de açıklanacağı üzere mükelleflere yol göstermesi için; muhtelif konularda vergi
idaresi ve yargının şüpheli hale gelen alacaklara karşılık ayrılması hususunda
verdiği kararlarla olaylara bakış açıları irdelenecektir.
2-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME
A-Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayırabilecek Mükellefler
1-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan ve Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler
2-Bilanço Esasına Göre Defter Tutan ve Zirai Kazanç Elde Eden Mükellefler
Bu durum muvacehesinde; işletme hesabı esasına göre defter tutan ticari
ve zirai kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının ticari, zirai ve serbest
meslek faaliyetinden doğan ve şüpheli alacak durumuna düşmüş dava ve icra
safhalarındaki alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayırmaları ya da doğrudan gider yazmaları mümkün değildir.
B-Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Koşulları
1-Şüpheli Alacak Ticari ve Zirai Faaliyet Kapsamında Yapılan Mal Teslimi
veya Hizmet İfasından Kaynaklanmalıdır: Şüpheli hale gelmiş ticari veya zirai alacağa karşılık ayrılabilmesi için alacağın ticari ve zirai kazancın elde
*22 İç Denetçi-Eski Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
06.11.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca, karşılık ayrılacak alacak, işletmenin kanuni defterlerine hasılat kayıt edilmelidir. Bilindiği üzere,
gelir vergisi unsurlarından sadece ticari ve zirai kazancın elde edilmesinde
tahakkuk esasi kabul edilmiştir. Bu gelir unsurlarında alacağın tahakkuku elde
etme için yeterli sayılmıştır. Bu nedenle vergileme için alacağın tahakkuk etmesi yeterlidir. Tahsil şartı aranmaz.
2-Karşılık Ayrılacak Alacağın Ödeme Vadesi Geçmiş Olmalıdır: Kanun
maddesine göre ticari ve zirai bir alacağın şüpheli alacak sayılabilmesi için
diğer bir şart ise, defter kayıtlarında yer alan alacağın vadesinin geçmiş olması
gerekir. Ancak vadesi gelmediği halde tahsili şüpheli olan alacaklar içinde
karşılık ayrılabilmekte, fakat bu tür karşılıklar safı kazancın tespitinde gider
olarak indirilmesine izin verilmemektedir.
3-Alacak, Dava veya İcra Safhasında Bulunmalı yada Yapılan Protestoya
veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenmesine Rağmen Ödenmemiş Bulunan
Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Küçük Alacaklar Olmalıdır: Ticari ve
zirai kazancın elde edilmesi ile ilgili olan ve bu faaliyetler çerçevesinde elde
edilen belgeli ve belgesiz alacaklara karşılık ayrılması için alacağın dava ve
icra safhasında olması gereklidir. Ayrıca dava ve icraya verilmeyecek kadar
küçük alacaklara karşılık ayrılabilmesi için de borçlu protesto edilmeli ya da
borçluya birden fazla taahhütlü isteme yazısı gönderilmelidir. Ancak alacağın dava ve icra safhasına intikal olayı şüpheli alacak sıfatının kazanılması
ve karşılık ayrılması için tek başına yeterli değildir. Kanun koyucu şüpheli
alacaklar için karşılık ayırıp bu karşılıkların gider olarak yazılabilmesi için
gerekli kanuni çabaların gösterilmesini şarta bağlamıştır. Yoksa şeklen dava
yoluna gidilip olayın bu aşamada takipsiz bırakılarak şüpheli alacak karşılığı
ayrılması mümkün olmayacaktır.
4-Alacak Teminata Bağlı Olmamalıdır: Şüpheli alacak karşılığı ayırabilmenin bir şartı da, karşılık ayrılacak alacak teminatlı olmamalıdır. Bir alacak
menkul rehni veya gayrimenkul ipoteği şeklinde ayni bir teminata bağlanmış
ise bu alacak için karşılık ayrılması mümkün değildir. Ayrıca kefalete bağlı
alacaklarda teminatlı alacak olarak kabul görmektedir. Karşılık ayrılacak alacak kısmen teminatlı ise, alacağın teminatsız kısmına karşılık ayrılması gerekir. Alacağa karşı mal haczedildiği durumlarda ise haczedilen mallar teminat
niteliğini taşınmadığından şüpheli alacak karşılığı ayrılmasına mani değildir.
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C-Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılacak Dönem
Şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayrılması, Vergi Usul Kanunu’nda
amortisman müessesesi içinde düzenlenmiştir. Bu nedenle özel bir hüküm bulunmadığı takdirde alacaklar için ayrılacak amortisman için de genel hükümlerin geçerli olduğu öne sürülmektedir. Vergi Usul Kanunu’nun 320. maddesinde
“Her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede nazara alınabilir. Amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından veya ilk uygulanan nispetten düşük bir
hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi uzatılamaz.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden yola çıkarak, Gelir İdaresi bir yıl ayrılmayan amortismanın
ertesi yıl ayrılarak gider yazılmasının mümkün olmadığı gibi alacağın şüpheli
hale geldiği yılda ayrılmayan şüpheli alacak karşılıklarının da daha sonraki yıllarda ayrılmasının mümkün olmadığı şeklinde görüşüne sahiptir.
Gelir İdaresi’nin diğer bir yaklaşımı ise 323. maddede “Şüpheli alacaklar
için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir” şeklinde yer alan hükmün, yükümlülerin diledikleri yılda şüpheli alacak karşılığı
ayırabilecekleri biçiminde değil, alacağın şüpheli hale geldiği yılın değerleme
gününde karşılık ayırabilecekleri biçiminde anlaşılması gerektiği yönündedir.
Bu nedenle, alacağın şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayırmayan mükellefler
daha sonraki yıllarda bu haklarını kaybedeceklerdir.
-Alacağın hangi dönemde şüpheli hale geleceği hakkında vergi idaresinin görüşü ile yargı kararı; Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen özelge de (Sakarya Vergi Dairesi Başkanlığı, 01/VUK)“…… şüpheli
alacak karşılığı ayırma işlemi seçimlik bir hak olup ancak alacağın şüpheli
hale geldiği yıl için ayrılması gerekmektedir. Şirket olarak, … Mahkemesinde
…./…. dava numarasında açtığınız davanın 2006 t. yılında olması nedeniyle
alacak bu tarihte şüpheli hale gelmiştir. Bu nedenle, yukarıda açıklandığı üzere söz konusu alacak için 2006 yılı için karşılık ayırma hakkınız bulunmaktadır. Bu tarihten sonra alacak ile ilgili daha sonradan yapılan işlemeleri esas
alarak, şüpheli ticari alacak karşılığı ayırmanız da mümkün değildir.”
Bu özelgeden anlaşılacağı üzere; Gelir İdaresinin görüşü, davanın açıldığı
yılda karşılık ayrılması yönünde olup, davanın açıldığı yıldan sonraki bir yılda
karşılık ayırmanın mümkün olamayacağıdır. Gelir İdaresi bu görüşte olmasına
karşın mükellefler tarafından farklı uygulamalar olabilmektedir. Bu durumda yapılan incelemelerde aksi uygulamalar tespit edildiğinde cezalı tarhiyatlar yapılmakta ve mükellefler tarafından bu tarhiyatlar yargıya intikal ettirilebilmektedir.
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Böylesi bir tespit sonucu yargıya taşınan işleme ilişkin olarak Danıştay
Dördüncü Dairesi tarafından verilmiş olan kararda (Danıştay 4. Dairesi,
27.02.2003) “Alacağın şüpheli hale geldiği yılda karşılık ayrılmasının zorunlu
olmadığı ve tahakkuk eden ancak yükümlü tarafından tahsil edilmeden vergi dairesine ödenen katma değer vergisinin şüpheli hale gelen alacaklar için
karşılık ayırırken soyutlanamayacağı” şeklinde olup, mahkeme karşılığın sonraki bir yılda ayrılabileceği yönünde karar vermiştir. Geçmiş yıllarda Danıştay Dördüncü Dairesinin benzer konularda kararlarının (Danıştay 4. Dairesi,
12.12.1994, Danıştay 4. Dairesi, 10.11.1992, Danıştay 4. Dairesi, 02.05.1991)
mevcut olduğu görülmüştür.
İlk derece mahkemeleri ve Danıştay tarafından verilen kararların birbirinden farklı olmaları sonucu bu konuda son sözü Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulu söylemiştir. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 08.12.2006) 2006
yılında verdiği kararında; dava ve icra safhasındaki bir alacağa sonraki yıllarda karşılık ayrılamayacağı yönünde karar vererek bu konudaki yerleşik
içtihadı bozmuştur. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, vermiş olduğu Kararın gerekçesinde, “şüpheli alacak karşılığının, ancak alacağın şüpheli hale
geldiği yılda ayrılabileceği, şüpheli alacak karşılığı ayırmanın yükümlülerin
ihtiyarına bırakılmasının, onları en çok kar sağladıkları yılda şüpheli alacak
karşılığı ayırma yoluna iteceği, bunun ise kanun koyucunun amacına aykırı
düşeceği” yönünde değerlendirmelere yer vermiştir.
Sonuçta gerek vergi idaresi gerekse Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
tarafından verilen kararlarda şüpheli alacak karşılığının alacağın şüpheli hale
geldiği dönemde ayrılması gerektiği yönündedir.
3-KONUYA İLİŞKİN ÖZELGELER İLE DANIŞTAY KARARLARI
-Avukat aleyhine sonuçlanan dava ile ilgili olarak ödenen iş avansının,
avukatın azledilmesi durumunda tahsilinin mümkün olmaması durumunda bu bedellerin şüpheli alacak olarak kabul edilerek karşılık ayrılıp
ayrılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 25.06.2013); “… şirketiniz tarafından, avukata verilen iş avansında, hasılat kaydedilen ticari bir alacaktan
bahsedilmeyeceğinden, söz konusu ödeme için Vergi Usul Kanunu’nun 323.
maddesine göre şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir.”
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-Müşteriden tahsil edilmemekle birlikte ilgili kurumlara ödenen kamusal pay ve vergilerin gider ve şüpheli alacak olarak yazılıp yazılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 06.06.2013); “… Şüpheli alacak karşılığı
ayrılmasındaki temel unsur oluşması beklenen bir zararın varlığıdır. Kamu
idare ve müesseselerinden kaynaklanan bir alacağın zamanında tahsil edilememesi durumunda, bu alacağın tahsilinin imkânsız hale geldiği düşünülerek
ya da tahsili mümkün olamayacağı kanaati ile dönemsellik ilkesi gereği söz
konusu alacakların şüpheli alacak olarak değerlendirilip karşılık ayrılması,
kamu idare ve müesseselerinin borçlarını ödememesi düşünülemeyeceğinden
söz konusu olamaz.”
“… Belediyesi Başkanlığının bir şirketi niteliğinde olması sebebiyle kamu
kurum ve kuruluşu niteliği taşıyan … tahsil edilemediği belirtilen alacaklarınız için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
-Çin’deki bir firmadan ithalat yapmak üzere anlaşılması ancak siparişlerin gelmemesi durumunda söz konusu yabancı firmaya transfer
edilen tutarın gider yazılıp yazılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,
09.10.2012); “… yurt dışından olan alacaklarınız için iş yaptığınız firmanın
mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra
mevzuatı uyarınca icra takibine başlanılması halinde alacağın Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesine göre şüpheli hale geldiği kabul edilebilecek olup
söz konusu takiplere başlanıldığı hesap döneminde karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
-Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için düzenlenen yazının özel kargo firması ile gönderilmesi durumunda şüpheli
alacak kaydı yapılıp yapılamayacağı hususunda Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 24.07.2012); “… dava ve icra takibine değmeyecek derecede
küçük alacakların yazı ile istenmesi durumunda,
• Yazının farklı günlerde muhatabına bir defadan fazla ulaşmış olması,
• Yazının borçlunun kendisine veya hukuken teslim alabilecek şahıslara
tebliğ edilmiş olması,
• Yazının kime ve hangi tarihte tebliğ edildiğini tevsik eden evrakın zamanaşımı süresince muhafaza edilmesi,
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•
•

Mezkur Kanunun 323. maddesinin uygulamasına mahsus olması,
Yazıların özel kargo şirketi vasıtasıyla gönderilmesinin posta mevzuatına aykırılık teşkil etmemesi,
şartıyla borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması
mümkün bulunmaktadır.”
-İhtiyati Haciz Konulan Şüpheli Alacak Karşılığının Teminat Olarak
Değerlendirilip Değerlendirilemeyeceği hususunda Kayseri Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından verilen özelgede (Kayseri Vergi Dairesi Başkanlığı,
19.06.2012); “… alacaklıların alacaklarının tahsili için borçluların mallarına icra daireleri aracılığıyla uygulattığı hacizler Vergi Usul Kanunu’nun
323. maddesi kapsamında teminat kapsamında kabul edileceğinden, alacakların hacze konu edilmiş kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, değerleme günü itibariyle söz konusu alacağın
(ihtiyati/kesin haciz konulmak suretiyle elde edilen) teminatı aşan kısım itibariyle anılan maddedeki şartların oluşması halinde şüpheli alacak olarak
değerlendirmeye tabi tutulabilmesi imkan dahilindedir.”
-Şirketinizin kurumlar vergisi mükellefi olduğu, bu zamana kadar
karşılıksız çıkan çekleriniz için herhangi bir işlem yapmadığı, karşılıksız çıkan çeklere ne zaman karşılık ayrılacağı hususunda İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı,
28.03.2012); “… şüpheli alacaklar için dava veya icra takibine başlanıldığı
yılda karşılık ayrılması gerekmekte olup, şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayrılmayan alacaklar için daha sonraki dönemlerde karşılık
ayrılması mümkün olmamaktadır. Bir alacağın dava veya icra safhasında olduğunun kabulü için mahkemeye dava veya icra merciine takip için dilekçe
verilmiş olması, ancak gerek mahkemeye gerek icra merciine yapılan başvuruların takip edilmesi gerekmektedir.”
“Buna göre, karşılıksız çıkan çekin karşılıksız çıktığına ilişkin kaydın
yapıldığı dönem itibariyle dava veya icra takibine başlanılması gerekmekte
olup, bu dönemde karşılık ayrılmayan alacaklarınız için müteakip yıllarda
karşılık ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
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-Müteselsil sorumlu olarak yapılan ödemeler için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün olup olmadığı hususunda İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı tarafından verilen özelgede ( İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,
08.03.2012); “… şüpheli alacak ayrılmak istenen tahsil edilemeyen alacağın öncelikle hasılat hesaplarına girmiş olması gerekmektedir. Bu durumda
işletmenin sonuç hesaplarını etkilemeyen, yani daha önce kârın teşekkülünü
etkilememiş bir alacağın karşılık ayrılarak zarar yazılması mümkün değildir.
Bu nedenle, hasılat kaydedilmeyen kaynak kullanım destekleme primi ve faiz
için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
-KİT lerden olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hususunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede
(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 21.02.2012); “… Şüpheli alacak karşılığı
ayrılmasındaki temel unsur oluşması beklenen bir zararın varlığıdır. Kamu idare ve müesseselerinden kaynaklanan bir alacağın zamanında tahsil edilememesi durumunda, bu alacağın tahsilinin imkansız hale geldiği düşünülerek ya da
tahsili mümkün olamayacağı kanaati ile dönemsellik ilkesi gereği söz konusu
alacakların şüpheli alacak olarak değerlendirilip karşılık ayrılması kamu idare
ve müesseselerinin borçlarını ödememesi düşünülemeyeceğinden söz konusu
olamaz. Buna göre, şirketinizin kamu kurum ve kuruluşlarından olan doğalgaz
alacakları için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir.”
-Sipariş avansı niteliğindeki ödemeler için hasılat yazma şartı aranmayarak şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılabileceği hususunda İdare tarafından
2011 yılında verilen özelgede (Vergi İdaresi, 23.08.2011); “… Bu itibarla,
ileride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanun’un
323’üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu ödemelerin
tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
“Bu açıklamalara göre, yaz sezonunda müşteri göndermek üzere ... Oteline
yaptığınız avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu tür ödemeleriniz için
Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesinde belirtilen diğer şartlarında sağlanması halinde icra takibine başladığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür.”
-Katma Değer Vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak
karşılığı ayrılabileceği hususunda 334 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede, “katma değer vergisinden kaynaklanan
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alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesine” imkânı sağlanarak tereddütler giderilmiştir. Katma değer vergisinin “hasılat” yazılmasının mümkün olmadığı, ancak “ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi” ile direkt ilgili olduğu açık olarak ortada olup, bizzat Vergi İdaresi’nin
yorumunun da bu şekilde olduğu görülmektedir.
-Çalınan çeklere ilişkin dava aşamasında bulunan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılması hususunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından verilen özelgede (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı,10.10.2011);
“… söz konusu olayda, tarafınızca açılan dava, alacağınızın takibine yönelik
değil çeklerin iptaline ilişkin olduğundan bu aşamada söz konusu çek bedelleri için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak,
çalınan çeklerin bedellerinin borçludan tahsil edilememesi halinde, maddede
yer alan şartların mevcut olması kaydıyla söz konusu alacakların teminatsız
kısmı için yukarıda yer alan şartlar dahilinde değerleme gününün tasarruf
değerine göre pasifte karşılık ayrılabilecektir.”
“Öte yandan, Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde yer alan şartların
mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer
vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde katma değer vergisinden
kaynaklanan alacak için de şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği tabiidir.”
-Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet
alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hususunda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı,
23.08.2011); “… ileride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması ve bu tür ödemelerin Kanunun 323. maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde, bu
ödemelerin tahsil edilemediği durumlarda karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
“… yaz sezonunda müşteri göndermek üzere … Oteline yaptığınız avans
mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu tür ödemeleriniz için Vergi Usul
Kanunu’nun 323. maddesinde belirtilen diğer şartlarında sağlanması halinde
icra takibine başladığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür.”
-… Üç adet fatura düzenlediğini, bu faturalar karşılığında toplam … TL
tutarlı dört adet alacak senedinin alınarak kayıtlara aktarıldığını, ancak
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alacak senetlerinin düzenlenmesi sırasında alacaklı … Ltd. Şti. yerine
şirket müdürü …’ın, borçlu …A.Ş. yerine de şirket yetkilisi …’un senet
borçlusu olarak sehven yazıldığını, bu senetlerin protesto edilerek icra
takibi aşamasına geçildiğini, bundan dolayı senetlerin şüpheli ticari alacaklar hesabında izlendiğini belirterek, alacak senetlerinin tahsil edilemeyip değersiz alacak şekline dönüşmesi halinde, senetlerin düzenlenmesi sırasında yapılan hataya rağmen senet tutarlarının gider olarak yazılıp
yazılamayacağı hususunda Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (Konya Vergi Dairesi Başkanlığı, 22.07.2011); “… şirket müdürü adına düzenlenmiş alacak senetlerinin, firma tarafından yapılan ve ticari
defterlere hasılat olarak kaydedilmiş bir hizmet ifasına ilişkin olduğunun ispat
edilmesi halinde, tahsil edilemeyen senet bedellerinin, yukarıda belirtilen kanuni şartların da gerçekleşmesi koşuluyla niteliğine göre şüpheli alacak veya
değersiz alacak olarak kaydedilmesi mümkündür.”
-Tasfiye halindeki şirketin alacağının ve devreden KDV’sinin doğrudan gider yazılıp yazılamayacağı ile şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılıp
ayrılamayacağı hususunda Konya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen
özelgede (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 22.06.2011); “… Şüpheli alacaklara karşılık ayırmak için mahkemeye dava, icra müdürlüğüne takip için dilekçe
verilmiş olması alacağın dava veya icra safhasında olduğunu göstermekle beraber bu başvuruların takibi gerekmektedir. Dava ve icra takibine değmeyecek
derecede küçük alacaklara karşılık ayrılabilmesi için borçlunun noter vasıtasıyla protesto edilmesi veya borcun (3. kişilere ispat açısından kanaat verici belge
olacak şekilde) bir yazı ile istenmesi ve protestonun ya da yazının muhatabına
ulaşmış olması gerekmektedir. Dava ve icra takibine değmeyecek derecede
küçük alacakların tespiti açısından dava edilecek alacak için avukatlık ücreti,
yargı harcı, notere yapılacak ödemeler ile posta giderleri toplamı dikkate alınarak tahmini bir dava maliyeti bulunacak ve bu tutar alacakla kıyaslanacaktır.
Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, mahkemeye
başvurulmadan protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenerek tahsil edilemeyen alacak için karşılık ayrılması mümkün olabilecektir.”
“… söz konusu alacağınızın dava ve icra takibine değmeyecek derecede
küçük alacaklardan olup olmadığının tespiti açısından yukarıdaki kıyaslamayı yapmanız gerekmektedir. Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük
olması halinde, mahkemeye başvurmadan protesto etmeniz veya yazı ile bir
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defadan fazla istemenize rağmen tahsil edemediğiniz takdirde, söz konusu
alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayırmanız mümkündür.”
-Aciz belgesine bağlanan alacağın şüpheli alacak karşılığı olarak gider
hesaplarına intikal ettirilip ettirilemeyeceği hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı,
09.06.2011); “… aciz vesikası, alacağını tamamen alamamış olan alacaklıya,
ödenmeyen alacak miktarı için verilen bir belgedir. Bu belgenin verilmesi ile
alacaklının alacağı son bulmaz, hatta alacaklının durumu kısmen kuvvetlendirilmiş olur. Örneğin, alacağın zamanaşımı süresi belgenin düzenlenmesinden itibaren yirmi yıl olur ve artık borçlu borcunun olmadığını iddia edemez.
Başka bir deyişle aciz belgesi İcra İflas Kanununun 68. maddesi anlamında
borç ikrarını içeren bir belge olup, alacağın değersiz olduğuna ilişkin bir
vesika değildir. Bu nedenle bir alacağın aciz belgesine bağlanmış olması, alacağın gelecekte tahsil edilme imkanını ortadan kaldırmamaktadır.”
“… ileride yapılacak fason hizmetlerin tutarından mahsup edilmek üzere
verilmiş olan ve icra safhasında bulunan ve aciz vesikasına bağlanmış olan sipariş avansı, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili alacak
olarak kabul edileceğinden bu ödemeler için aciz vesikasının alındığı yılda
şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
-… ticari faaliyetinize ilişkin olarak gelir kaydedilen alacaklarınızdan bir kısmının tahsil edilemediğinden bahisle 2009 yılında dava konusu edilen, aynı yıl icra takibine başlanarak ödeme emrine bağlanan,
icra takibine başlanmış ancak borçlunun iflasın ertelenmesi talebinde
bulunma hakkının olduğu ve borçlu hakkında iflasın ertelenmesi kararı
verilen alacaklarınız için şüpheli alacak karşılığı ayrılmasının mümkün
olup olmadığı ve hangi tarih itibariyle karşılık ayrılabileceği, ciroya konu
çeklere ilişkin olarak şüpheli alacak karşılığı ayrılması için tüm cirantalar adına dava veya icra takibinde bulunulmasının gerekip gerekmediği,
icra takibine başlanarak ödeme emrine bağlanan ve tarafınızca kısmi haciz ile güvence altına alınan alacağınıza ilişkin olarak haczin alacağınızı
karşılamayan kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı
hususlarında İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 03.05.2011); “… gerek alacaklı olunan
şirket hakkında iflasın ertelemesi kararının verilmesi ile iflasa ilişkin şartların
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varlığının tamamen ortadan kalktığından söz edilemeyecek olması, gerekse
iflası ertelenen borçlu şirketin takibi İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca
engellendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde iflası ertelenen şirketten
tahsil edilemeyen ve kanuni takibe de imkan olmayan alacaklar için mahkemece iflasın ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli
alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
“Ancak, iflası ertelenen borçlu şirketin daha sonra iflas veya iflastan kurtulması halleri söz konusu olur ise, ayrılan şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının tahsil edildikleri dönemde kâr/ zarar hesabına intikal
ettirileceği tabiidir.”
“Diğer taraftan, teminat sayılan haller arasında bulunan (alacaklının alacağının tahsili için icra daireleri aracılığıyla uygulanan) hacizler, alacağın
tahsilinin kuvvetle muhtemel olduğunun ve alacağın teminatsız kalmadığının
göstergesi olarak değerlendirilmekte olup, ödeme emrine bağlanan alacağınızdan haciz tatbik edilmeyen kısım için icra takibine başlanıldığı yılda şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün olmaktadır.”
“Öte yandan, çekle yapılan ödemeler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi
olup, bu hükümlere aykırı olmamak şartıyla karşılığı bulunmayan müşteri çeklerine ilişkin şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için, cirantalara değil alacağınızın
sahibi borçlu adına dava açılması veya icra takibine başlanılması gerekmektedir.”
“Bu bağlamda, söz konusu dilekçenizin tetkikinden, şüpheli hale gelen
alacaklarınız için 2009 yılında dava veya icra takibine başlanıldığı ve yine
aynı yılda mahkemece iflasın ertelenmesi kararı verildiği anlaşılmış olup, ilgili dönemde karşılık ayrılmayan alacaklarınız için 2010 ve müteakip yıllarda
karşılık ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
-Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı ile teminat mektuplarının tahsilinin durdurulması üzerine mükellefin şüpheli ticari alacak karşılığı ayırıp, ayıramayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen özelgede (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 05.04.2011); “… şüpheli alacak dolayısıyla karşılık ayrılabilmesi için alacağın teminatsız olması
gerekmektedir. Kira alacağınıza ilişkin teminat mektuplarının, kiracının kira
borcunu ödememesi nedeniyle paraya çevrilmesi, mahkemenin ihtiyati tedbir
kararı ile durdurulmuş olsa bile, teminat altına alınmış alacaklar için karşılık
ayrılması mümkün olmadığından, teminata bağlanan bu alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir.”
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-İhracattan doğan alacakların tahsil edilememesi halinde şüpheli alacak
karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından verilen özelgede (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 04.04.2011);
“… Yurt dışından olan alacakların şüpheli hale geldiğinin ispatlanabilmesi
için ticari iş yapılan firmanın mukim olduğu ülkenin mahkemelerinde dava
açılması veya icra takibinde bulunulması gerekmektedir. Yurt dışından olan
alacakların dönem sonunda değerlemesi nedeniyle oluşacak kur farkları da
asıl alacağın akıbetine tabi olduğundan asıl alacak şüpheli hale geldikten
sonra bu alacağa bağlı olarak oluşan kur farkları için de şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
“… yurt dışından olan alacaklarınız için iş yaptığınız firmanın mukim olduğu
ülkenin mahkemelerinde dava açılması veya ilgili ülkenin icra mevzuatı uyarınca icra takibine başlanılması halinde alacağın Vergi Usul Kanunu’nun 323.
maddesine göre şüpheli hale geldiği kabul edilebilecek olup söz konusu takiplere başlanıldığı hesap döneminde karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.”
-Grup şirketinin bankaya olan borcunun kefalet nedeniyle ödenmesi
durumunda şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı (…Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, hissedarlarınızdan birinin halen ortağı olduğu ... San. ve Tic. Ltd. Şti.›nin bankaya
olan kredi borcunu .... tarihinde kefil sıfatı ile ödediğiniz ve bankanın
alacağını temellük ederek alacaklının yerine geçtiğinizden bahisle, ödediğiniz tutar için şüpheli alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağınız) hususunda Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelgede (Bursa Vergi
Dairesi Başkanlığı, 01.04.2011); “… bir alacağın ticari ve zirai kazancın elde
edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması için işletme kayıtlarına hasılat
olarak girmesi veya ticareti yapılacak mal veya hizmetin maliyetiyle ilgisi bulunması gerekir. İşletme sahibinin üçüncü şahıslar lehine verdikleri teminat
veya kefaletler de ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
ile ilgili olmadığından bu işlem karşılığında işletme kayıtlarına hasılat olarak
giren bir kıymet de bulunmamaktadır.”
“… San. ve Tic. Ltd. Şti. adına kefalet nedeniyle yaptığınız … TL’lik ödemenin ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili nitelikte bulunmaması sebebiyle
söz konusu alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
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-Tahsil edilemeyen ancak temlik edilen alacağa şüpheli ticari alacak
karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı hususunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından verilen özelgede (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 15.02.2011); “…
818 sayılı Borçlar Kanununun 162. maddesinde; “Kanun veya akit ile veya işin
mahiyeti icabı olarak menedilmiş olmadıkça borçlunun rızasını aramaksızın
alacaklı, alacağını üçüncü bir şahsa temlik edebilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Bahsi geçen Kanun hükmü uyarınca temlik edilen alacağın, alacak talep hakkı
temlik edilen firmaya geçeceğinden, Kanunun amir hükümlerine uygun şekilde
temlik edilen alacak, temlik eden açısından ortadan kalkacaktır.”
“Buna göre; şirketinizce, mallarınızın pazarlamasını yürüten ve aynı gruba bağlı olan şirketin bayilerine fatura karşılığında sattığınız malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle şirketinizin aktifinden çıkarılmak suretiyle
ve özel hukuk hükümleri uyarınca yapılan sözleşmeye istinaden, malların pazarlamasını yürüten firmaya olan borcunuza mahsuben temlik edilen tutarlar
için Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesi hükümleri uyarınca şüpheli ticari
alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır.”
-İflas aşamasındaki yurt dışında mukim bir şirketten olan alacak için karşılık
ayrılıp ayrılmayacağı hususunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
verilen özelgede (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 07.02.2010); “…’nin iflas
aşamasında olduğu, ayrıca şirketin alacaklılarını ihtiva eden ve mahkemeye sunulan listede şirketinizin de yer aldığı bilgisine dayanarak şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün değildir. Ancak, söz konusu alacağınızın iflas masasına
kaydının yapıldığının, diğer bir deyişle müşterinizin iflas ettiğinin ve bu müşteriden alacaklı olduğunuzun o ülkede geçerli bir belgeyle ispat edilmesi halinde bu
alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün olabilecektir.”
-Hakkında iflas ertelemesi kararı bulunan firmadan olan alacaklar
için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı hususunda İstanbul
Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen özelge (İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı, 07.02.2010); “… gerek alacaklı olunan şirket hakkında “iflasın
ertelenmesi” kararının verilmesi ile iflasa ilişkin şartların varlığının tamamen ortadan kalktığından söz edilemeyecek olması, gerekse iflası ertelenen
borçlu şirketin takibi İcra ve iflas Kanunu hükmü uyarınca engellendiği hususları birlikte değerlendirildiğinde iflası ertelenen şirketten tahsil edilemeyen ve kanunen takibine de imkân olmayan alacaklar için mahkemece iflasın
ertelenmesine ilişkin kararın verildiği hesap döneminde şüpheli alacak karşıKASIM - ARALIK 2014
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lığı ayrılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, iflası ertelenen borçlu şirketin
daha sonra iflas veya iflastan kurtulma halleri söz konusu olur ise, ayrılan
şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının tahsil edildikleri dönemde kâr / zarar hesabına intikal ettirileceği tabiidir.”
-İflası ertelenen şirketten olan alacağı için dava açılmaksızın veya icra
takibi yapılmaksızın şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı hakkında
(Danıştay 3. Dairesi, 2008); İflası ertelenen şirketten olan alacağı için dava
açılmaksızın veya icra takibi yapılmaksızın şüpheli alacak karşılığı ayrılması
gerektiği yolunda Ekim-Aralık 2005 vergilendirme dönemine ait geçici vergi
beyannamesini ihtirazi kayıtla veren davacı adına istemi kabul edilmeyerek tahakkuk ettirilen geçici vergiyi; 2004 takvim yılı kurumlar vergisi beyannamesini de ihtirazi kayıtla veren davacı adına yapılan tahakkukun mahkemelerinin
15.09.2005 gün ve K:2005/746 sayılı kararıyla kaldırıldığı, bu karar uyarınca
şüpheli hale gelen alacağın sonraki dönemlere sarkan kısmı için karşılık ayrılmasında yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle kaldıran İzmir 2. Vergi
Mahkemesinin 14.07.2006 gün ve E:2006/256, K:2006/741 sayılı kararının;
dava veya icra safhasında bulunmayan alacaklar için iflasın ertelenmesi kararına dayanılarak karşılık ayrılamayacağı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.
Danıştay 3 ncü Dairesi tarafından verilen kararda …… Dış Ticaret Sanayi
ve Pazarlama Limited Şirketinin iflasının ertelenmesine karar verilmiş olması
nedeniyle bu şirketten ticari alacağı bulunan davacının bu alacağının şüpheli
hale gelip gelmediğinin saptanmasını gerektiren uyuşmazlık hakkında, 2004
takvim yılı için ihtirazi kayıtla verilen kurumlar vergisi beyannamesi üzerine
yapılan tahakkuka karşı açılan ve bu davanın konusuyla ilgili bulunmayan
davada verilen karara atıfta bulunarak hüküm kurulduğu anlaşılmıştır.
Vergi mahkemesince, uyuşmazlık yanlış nitelendirilerek usul hükümlerine
aykırı karar verilmiş olması nedeniyle, dava dilekçesinde ileri sürülen iddialara göre yeniden karar verilmek üzere kararın bozulması gerekmiştir.
Açıklanan nedenlerle İzmir 2. Vergi Mahkemesinin 14.07.2006 gün ve
E:…., K:….. sayılı kararının bozulmasına,.. oybirliğiyle karar verildi.
-Yurtdışında ki mukim bir firmadan olan alacak için yurt içinde icra
takibi başlatabileceği ve söz konusu tutarın şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hakkında (Danıştay 4. Dairesi, 2010); 2004 yılı işlemleri incelenen davacının (mükellef firmanın) yurt dışında mukim olan bir firmadan tahsil
edemediği alacağını şüpheli alacak olarak ayıramayacağı ileri sürülerek adına
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salınan gelir vergisi ile kesilen vergi ziyaı cezasının kaldırılması istemiyle vergi idaresi adına dava açılmıştır. İstanbul 6.Vergi Mahkemesinin 17.10.2007
günlü ve E:2007/30, K:2007/2397 sayılı kararıyla yapılan tarhiyatta hukuka
aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacı
mükellef firma, uyuşmazlık konusu alacak için yurt içinde takibat yapılabileceğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemiş ve temyize gitmiştir. Temyiz
sonrası Danıştay 4 ncü Dairesi tarafından verilen kararda; “Bu durumda, ticari
kazancın elde edilmesi ile ilgili olan ve yetkili icra dairesince takip edildiği
anlaşılan alacağın davacı tarafından şüpheli alacak olarak ayrılmasında ve
hasılattan düşülmesinde yasaya aykırılık yoktur. Bu itibarla, davacı adına yapılan tarhiyatta ve tarhiyata karşı açılan davayı reddeden Mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.”
“Açıklanan nedenlerle davacının temyiz isteminin kabulüyle İstanbul
6.Vergi Mahkemesinin …..günlü ve E:……, K:….. sayılı kararının bozulmasına 27.05.2010 gününde oyçokluğuyla karar verildi.”
-Faktoring şirketinin şüpheli alacak karşılığı ayırması için hâsılat yazılma şartı bulunmadığı hususunda İstanbul 3. Vergi Mahkemesi tarafından
verilen kararda (İstanbul 3. Vergi Mahkemesi, 2011); ….“Dava konusu uyuşmazlığın şüpheli alacaklar ile ilgili kısmı ile ilgili tarh edilen kurumlar vergisi matrahı hususunda, ticari faaliyetin bir unsuru olan ve icra yoluyla takip
edilen alacaklara ilişkin olarak Kanunda öngörülen şüpheli alacak karşılığı
ayırma koşullarının olayda gerçekleştiği ve davacının imzaladığı faktoring
sözleşmelerinin geri dönülebilir nitelikte olduğu bu nedenlerden dolayı da söz
konusu alacakların hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmediği gerekçesiyle
karşılık ayrılamayacağı ileri sürülerek…TL’nin kurumlar vergisi matrahına
ilave edilmesinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.”
-Kefilli alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği hususunda
Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen karar da (Danıştay 4. Dairesi, 2004);
“… Faktoring hizmetleriyle uğraşan davacı kurum 2000 yılı kurumlar vergisi
beyannamesini icra safhasında bulunan kefilli alacaklar için şüpheli alacak
karşılığı ayrılması gerektiği ihtirazi kaydıyla vererek tahakkuk eden vergi ve
fon payının iadesi istemiyle dava açmıştır… icra safhasında bulunan kefilli
alacaklar, teminatlı alacak kapsamında olmadığından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceği, Davalı İdarece aciz vesikası alınmadan karşılık ayrılamayacağı yolundaki iddianın da Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesi
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hükmü karşısında geçersiz olduğu, hem borçlu hem de kefil hakkında takibin
sonuçsuz kalması halinde alacağın şüpheli halden çıkıp, değersiz alacak haline geleceği, Kanun’un 323’üncü maddesinde dava veya icra safhasında bulunan alacakların şüpheli alacak sayılacağının açıkça belirtildiği, bu durumda
ihtirazi kayıt kabul edilmeyerek yapılan tahakkukta isabet bulunmadığı gerekçesiyle tahakkuk eden vergi ve fon payının kaldırılmasına karar vermiştir.
Ancak icra safhasında bulunan kefilli alacaklar, teminatlı alacak kapsamında
olmadığından, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir.”
-Şüpheli alacak karşılıkları ayırmak için hasılat yazılma unsurunun şart
olmadığı hususunda Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen karar da (Danıştay 4.
Dairesi, 2010); Alacakların hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilmediği gerekçesi ile karşılık ayrılamayacağı ileri sürülerek yapılan tarhiyata karşı bir faktoring
şirketi tarafından İstanbul 6. Vergi Mahkemesi’nde dava açılmıştır. İlgili Vergi
Mahkemesi, yapılan tarhiyata karşı açılan davayı reddetmiş, bunun üzerine mükellef konuyu temyiz mercii olan Danıştay’a intikal ettirmiştir.
Söz konusu uyuşmazlık hakkında Danıştay 4. Daire tarafından, tarhiyata
karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi’nin kararında yasaya uyarlık
bulunmadığı belirtilerek, Vergi Mahkemesi’nin kararının bozulmasına karar
verilmiştir. Kararda “… Dolayısıyla, davacı şirketin faaliyet alanı ile ilgili
olup, gerek asıl borçludan gerek müşterisinden tahsil edemeyip icra takibine
başladığı faktoring alacaklarının, ticari kurallara uygun olarak ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde belirtildiği şekliyle ticari kazancın
elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumda, ticari faaliyetin bir unsuru olan ve icra yoluyla takip edilen
alacaklara ilişkin olarak Kanunda öngörülen şüpheli alacak karşılığı ayırma
koşulları olayda gerçekleşmiş olup, davacının imzaladığı faktoring sözleşmelerinin geri dönülebilir nitelikte olduğu ve söz konusu alacakların hasılat
olarak kayıtlara intikal ettirilmediği gerekçesiyle karşılık ayrılamayacağı ileri sürülerek yapılan tarhiyatta ve bu tarhiyata karşı açılan davayı reddeden
Vergi Mahkemesi kararında yasaya uyarlık bulunmamaktadır.”
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KURUMLARIN TEVKİF SURETİYLE ÖDEDİKLERİ
VERGİLER İLE YURT DIŞINDA ÖDEDİKLERİ
VERGİLERİN MAHSUBU VE İADESİ
İbrahim ERCAN*23
1- GİRİŞ
Kurumlar vergisi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun(T.C. Yasalar
2006) 1’inci maddesinde sayılan kurumlarca elde edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanmaktadır. Kurum kazancına, gelir vergisinin konusuna giren
tüm gelir unsurları dahildir.
Mükellefler, faaliyet gösterdikleri dönemde yurt içinde genellikle tevkifat
yoluyla bazı vergiler ödemektedirler. Yurt dışında da, faaliyet gösterdikleri ülke
kanunları gereğince vergiler ödemektedirler. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda
hem yurt içinde tevkifat yoluyla ödenen vergilerin hem de yurt dışında ödenen
vergilerin belli şartların yerine getirilmesiyle, beyanname üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilmesine imkan sağlanmıştır. Mahsup edilecek
vergilerin beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması
halinde ise belli şartlar dahilinde iadesine imkan tanınmıştır.
Bu yazımızda, kurumların yurt içinde tevkifat yoluyla ödedikleri vergiler ile
yurt dışında ödedikleri vergilerin mahsubu ve iadesi anlatılmaya çalışılacaktır.
2- KURUMLARIN TEVKİF SURETİYLE ÖDEDİKLERİ
VERGİNİN MAHSUBU
2.1- Yurt İçinde Kesilen Vergilerin Mahsubu
2.1.1- Yasal Düzenleme
Kurumların tevkifat yoluyla ödedikleri vergilerin mahsubu, Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 34’üncü maddesinde, “Yurt içinde kesilen vergilerin
mahsubu” başlığıyla düzenlenmiştir. Söz konusu maddede;
“1) Beyannamede gösterilen kazançlardan, Kanunun 15 inci maddesinin
birinci fıkrasına ve 30 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına göre kaynağında kesilmiş olan vergiler (hayat sigorta şirketlerinde matematik karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden
yapılan kesintiler dahil), beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.

*23 Vergi Müfettişi, YMM
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(2) Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre vergi kesintisi yapılan kurum kazancından kâr payı alan kurumlar, aldıkları kâr payının içerdiği
kesintiyi mahsup edebilirler. Mahsup edilecek tutar, ele geçen net kâr payının
geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanır.
(3) Kontrol edilen yabancı kurumlara yapılan ödemeler üzerinden Kanunun 30 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca kesilen vergiler, bu şirketin
Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilir. Ancak mahsup edilecek vergi,
kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aşamaz.
(4) Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelirler üzerinden kesinti
yoluyla ödenmiş vergilerin bulunması halinde bu vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilir. İlgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici verginin sadece ödenen kısmı yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilir.
(5) Bu maddede belirtilen sınırlar dahilinde mahsup edilecek vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde,
bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurusu
halinde kendisine iade olunur. Bir yıl içinde başvurmayan mükelleflerin bu
farktan doğan alacakları düşer.
(6) Maliye Bakanlığı; iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme
raporuna, yeminli malî müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade
için aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç türlerine,
iade şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukukî statüsüne
göre ayrı ayrı kullanılabilir.
(7) Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin tamamlanması şartıyla,
yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih itibarıyla yapılır. İkmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi, mahsup talebine ilişkin
dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas
alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.
(8) Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen
fon ve ortaklıklar, aynı bentte yer alan kazançların elde edilmesi sırasında,
Kanunun 15 inci maddesi uyarınca kendilerinden kesilen vergileri, vergi ke140
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sintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olmak şartıyla, Kanunun 15
inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi
kesintisinden mahsup edebilirler. Mahsup edilemeyen kesinti tutarı mükellefin
başvurusu halinde red ve iade edilir.” hükümlerine yer verilmiştir.
2.1.2- Genel Olarak
Yurt içinde kesilen vergilerin mahsubuna ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde (Maliye Bakanlığı 2007) yer verilmiştir.
Buna göre;
Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamede gösterilen kazançlarından,
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15/1 ile 30/1 ve 2’inci maddelerine göre, tevkifat yoluyla kesilmiş olan vergileri (hayat sigorta şirketlerinde matematik
karşılıkların yatırıma yönlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden yapılan kesintiler dahil) beyanname üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edebileceklerdir.
Kanunu’nun 15/1 ile 30/1 ve 2’inci maddelerine göre, yapılan söz konusu
tevkifatların bir kısmı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nu(T.C. Yasalar 1961)
geçici 67’nci maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulduğundan, beyannameye dahil kazançlar üzerinden tevkif edilen vergilerin de hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilmesi mümkündür.
Ayrıca, dar mükellefiyete tabi kurumlar, tevkifat yoluyla ödedikleri ve
kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi ihtiyari olan kazançları için
beyanname vermeleri halinde, bu kazançlar üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden, tevkifat yoluyla alınan vergileri genel hükümler çerçevesinde
mahsup edilebilecektir.
2.1.3- Fonlar Ve Yatırım Ortaklıkları Bünyesinde Kesilen Verginin,
Söz Konusu Kurumlardan Kar Payı Alanlarca Mahsubu
Kurumlar Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre,
Türkiye’de Kurulu;
- Menkul kıymet yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançlarından,
- Portföyü Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören altın ve kıymetli madenlere dayalı yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden
doğan kazançlarından,
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- Girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarından,
- Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançlarından,
- Konut finansmanı fonları ile varlık finansmanı fonlarının kazançlarından
fon ve ortaklık bünyesinde vergi kesilmektedir. (Arı, 2007)
Yukarıda yer verilen bu kurumlara ait kazançtan kar payı alan kurumlar,
aldıkları kar payının içerdiği vergi kesintisini miktarı ile sınırlı olmak üzere,
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir.
Mahsup edilecek tutar, elde edilen net kar payının geçerli kesinti oranı
kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanacaktır. Kar payının elde edildiği tarih ile vergi kesintisinin yapıldığı tarih arasında dönem farkı olmasının
önemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, vergi mahsubunda, kar payının elde
edildiği dönem için geçerli olan vergi oranı esas alınacaktır
2.1.4-Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı Üzerinden Kesilen
Vergilerin Mahsubu
KVK’nın “Dar mükellefiyette vergi kesintisi” başlıklı 30’uncu maddesinin
7’nci fıkrasına göre, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme
imkanı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde yerleşik olan veya
faaliyette bulunan kurumlara nakden veya hesaben yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın
%30 oranında, yapılmaktadır.
Bu doğrultuda, KVK’nın “Dar mükellefiyette vergi kesintisi” başlıklı
30’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre, kontrol edilen yabancı kurumlara
yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergiler, bu şirketin Türkiye’deki beyannameye dahil edilen kurum kazancı üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Ancak, söz konusu mahsup edilecek verginin,
kontrol edilen yabancı kurumun bu ödemelerden kaynaklanan kazancına isabet eden kurumlar vergisini aşmaması gerekmektedir
2.1.5- Kesilen Vergilerin Geçici Vergiden Mahsubu
Geçici vergilendirme dönemi içinde elde edilen gelir üzerinden kesinti yoluyla ödenmiş vergiler bulunması halinde bu vergiler, o dönem için hesapla142
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nan geçici vergi tutarından mahsup edilebilecektir.
Bununla birlikte, ilgili hesap dönemine ilişkin tahakkuk ettirilen geçici
verginin sadece ödenen kısmı, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.
2.1.6- Fonların Ve Yatırım Ortaklıklarının Gelirleri Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu
Kurumlar vergisinden istisna fonların ve yatırım ortaklıklarının kazançlarının elde edilmesi sırasında, KVK’nın 15’inci veya GVK’nın geçici 67’nci
maddesi uyarınca, gelirleri üzerinden kesilen vergileri, öncelikle kurumlar
vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edeceklerdir. Fon ve ortaklıklar, bu mahsup işleminden sonra (kurumlar vergisi
beyannamesinde matrah oluşmaması nedeniyle) mahsup edilemeyen kesinti
tutarlarını, Kanunun 15’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre kurum bünyesinde yapacakları vergi kesintisinin beyan edildiği muhtasar beyanname
üzerinden mahsup edebileceklerdir. Ancak, söz konusu vergi mahsubunun
yapılabilmesi için kesilen vergilerin vergi kesintisi yapanlarca ilgili vergi dairesine ödenmiş olması şarttır.
Muhtasar beyanname üzerinden vergi mahsubunun yapılmasından sonra
mahsup edilemeyen bir vergi tutarı kalması halinde, mükellefin başvurusu
üzerine red ve iade edilecektir.
2.1.7- Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Gelirleri Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu
Dar mükellefiyete tabi kurumların, ticari ve zirai kazançları dışında
KVK’nın 30’uncu maddesine göre tevkifata tabi tutularak elde ettiği ve kurumlar vergisi beyannamesine dahil edilmesi ihtiyari olan kazanç ve iratları
için beyanname verilmesi durumunda, söz konusu kazanç ve iratlar üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden, daha önce kesilen vergilerin genel hükümler çerçevesinde mahsup edilmesi mümkündür.
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3- KURUMLARIN YURT DIŞINDA ÖDEDİKLERİ
VERGİNİN MAHSUBU
3.1- Yasal Düzenleme
Kurumların yurt dışında ödedikleri vergilerin mahsubu, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 33’üncü maddesinde, “Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubu”
başlığıyla düzenlenmiştir. Söz konusu maddede;
“1) Yabancı ülkelerde elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına
intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri
vergiler, Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden indirilebilir.
(2) Kanunun 7 nci maddesinin uygulandığı hallerde, yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kontrol edilen
yabancı şirketin Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan
kurumlar vergisinden mahsup edilebilir.
(3) Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya
oy hakkının % 25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri kâr
payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin bulunduğu ülkelerdeki kâr payı dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kâr payı tutarına isabet eden kısmı mahsup edilebilir. Kazanca ilave edilen kâr payı, bu kazançlar
üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler dahil
edilmek suretiyle dikkate alınır.
(4) Yurt dışı kazançlar üzerinden Türkiye’de tarh olunacak vergilere mahsup edilebilecek tutar, hiç bir surette yurt dışında elde edilen kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz. Bu sınır dahilinde, ilgili bulunduğu
kazancın Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirildiği hesap döneminde tamamen veya kısmen indirilemeyen vergiler, bu dönemi izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar indirim konusu yapılabilir.
(5) Geçici vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelirlerin bulunması halinde, bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti
veya diğer şekillerde ödenen vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi
tutarından da mahsup edilebilir. İndirilecek tutar, yurt dışında elde edilen
kazançlara Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen geçici vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamaz.
144
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(6) Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan
belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de
tarh olunan vergiden indirilemez.
(7) Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından
ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi,
Kanunun 32 nci maddesindeki kurumlar vergisi oranını aşmamak şartıyla o
ülkede geçerli olan oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu suretle hesaplanan tutara isabet eden kısmı ertelenir. İbraz edilmesi gereken belgeler,
tarh tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edildiği
takdirde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.
(8) Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin bu süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha
düşük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler
için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre
gecikme zammı hesaplanır.
(9) Bu madde hükmünün uygulanmasında, yabancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili bulunduğu kazançların genel sonuç hesaplarına intikali
esnasındaki kur uygulanır.”denilmektedir.
3.2- Genel Olarak
Yurt dışında ödenen vergilerin mahsubuna ilişkin açıklamalara 1 seri no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer verilmiştir.
Yurt dışında elde edilerek Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler,
Türkiye’de bu kazançlar üzerinden tarh olunan kurumlar vergisinden ve geçici vergiden ve KVK’nın 7’nci maddesinde hükme bağlanan kontrol edilen
yabancı kurum kazancının uygulandığı hallerde yurt dışındaki iştirakin ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, kontrol edilen yabancı
şirketin Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar
vergisinden mahsup edilebilecektir. (Ufuk, 2008)
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3.3- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsup İmkanı ve Süresi
Yurt dışında elden ve Türkiye’de vergilendirilecek kazançlar için daha
önce yurt dışında ödenen vergiler, Türkiye’de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilebilecektir. Yurt dışında yabancı para
ile ödenen vergilerin Türk Lirasına çevrilmesinde, bunların ilgili bulunduğu
kazançların genel sonuç hesaplarına intikali esnasındaki kur esas alınacaktır.
Mahsup edilebilecek yurt dışı vergilerin sınırı bölümünde belirtilen sınır
dahilinde, zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye’de vergiye tabi kurum kazancının oluşmaması nedeniyle, Türkiye’deki beyannamelere dahil edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa, bu mahsup hakkı izleyen
üçüncü hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir.
3.4- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsup Sınırı
Yurt dışı kazançlar üzerinden ödenip Türkiye’de tarh olunacak vergilerden
mahsup edilebilecek yurt dışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri vergiler,
hiçbir surette yurt dışında elde edilen kazançlara KVK’nın 32’inci maddesinde belirtilen (%20) kurumlar vergisi oranının uygulanmasıyla bulunacak
tutardan fazla olamayacaktır.
Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilmesi halinde, Türkiye’deki vergi matrahına dahil edilen
yurt dışı kazanç tutarının mahsup edilecek vergileri de kapsayacak şekilde
brütleştirilmesi gerekmektedir.
3.5- Kontrol Edilen Yabancı Kurumun Ödediği Vergiler
Kontrol edilen yabancı kurumun, faaliyette bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler, söz konusu kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilebilecektir.
Kontrol edilen yabancı kurumun faaliyette bulunduğu ülke dışındaki ülkelerde ödemiş olduğu gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin, söz konusu
kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün bulunmamaktadır. (Ufuk, 2008)  
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3.6- Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kar Payları Üzerinden Ödenen Vergilerin Mahsubu
Tam mükellef kurumların doğrudan veya dolaylı olarak sermayesi veya
oy hakkının en az %25’ine sahip olduğu yurt dışı iştiraklerinden elde ettikleri
kar payları üzerinden Türkiye’de ödenecek kurumlar vergisinden, iştiraklerin
bulunduğu ülkelerdeki kar payı dağıtımına kaynak oluşturan kazançlar üzerinden ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergilerin kar payı tutarına isabet
eden kısmı mahsup edilebilecektir. Kazanca ilave edilen kar payı, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen gelir ve kurumlar vergisi benzeri vergiler
dahil edilmek suretiyle dikkate alınacaktır.
3.7- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Geçici Vergiden Mahsubu
Yurt dışında ödenen vergilerin geçici vergiden mahsubu mümkündür. Geçici
vergilendirme dönemi içinde yurt dışından elde edilen gelir bulunması halinde,
bu gelirler üzerinden elde edildiği ülkelerde kesinti veya diğer şekillerde ödenen
vergiler, o dönem için hesaplanan geçici vergi tutarından da mahsup edilebilecektir. Ancak, indirilecek tutar, yurt dışında elde edilen kazançlara %20 geçici
vergi oranının uygulanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacaktır.
3.8- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Tevsiki
Yabancı ülkelerde vergi ödendiği, yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahallinde Türk menfaatlerini
koruyan ülkenin aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgelerle tevsik olunmadıkça, yabancı ülkede ödenen vergiler Türkiye’de tarh olunan
vergiden mahsup edilemeyecektir.
Kurumlar vergisinden indirim konusu yapılan vergilerin yabancı ülkelerde ödendiğini gösterir belgelerin, tarhiyat sırasında mükellef tarafından ibraz edilememesi halinde, yabancı ülkede ödenen veya ödenecek olan vergi,
KVK’nın 32’inci maddesinde belirtilen kurumlar vergisi oranını aşmamak
şartıyla o memlekette cari olduğu bilinen oran üzerinden hesaplanır ve tarhiyatın bu şekilde hesaplanan tutarına isabet eden kısmı ertelenir. İbrazı gereken
belgelerin, tarh tarihinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili vergi dairesine ibraz edilmesi halinde, bu belgelerde yazılı kesin tutara göre tarhiyat düzeltilir.
Mücbir sebepler olmaksızın belgelerin anılan süre zarfında ibraz edilmemesi veya bu belgelerin ibrazından sonra ertelenen vergi tutarından daha düKASIM - ARALIK 2014
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şük bir mahsup hakkı olduğunun anlaşılması halinde, ertelenen vergiler için
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
uygun olarak gecikme zammı hesaplanacaktır.
Yurt dışında ödenen ve mahsup edilecek vergiler yabancı para ile ödenmiş
bulunuyorsa bu vergiler, ilgili bulundukları kazançların genel sonuç hesaplarına intikalinde uygulanan kur esas alınarak Türk parasına çevrilir.
3.9- Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Mahsubunun
Mümkün Olmadığı Haller
Yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de ödenen vergilerden mahsup
edilememesi, aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir ve bu vergiler için
yapılacak işlemler ilgili durumlara göre farklılık göstermektedir. (http://www.
istanbulymmo.org.tr/ 2012/02)
-Türkiye’de zarar edilmesi veya istisnalar nedeniyle kurumlar vergisi
matrahının bulunmaması;
Yurt dışı faaliyetlerden kar elde edilmesine rağmen, Türkiye’deki faaliyetlerin zararla sonuçlanması veya indirim ve istisnalar nedeniyle kurumlar
vergisi matrahı ve dolayısıyla hesaplanan kurumlar vergisi ortaya çıkmaması halinde, yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de ödenecek vergilerden
mahsubu mümkün olmayabilir. Bu takdirde, mahsup edilemeyen vergiler,
KVK’nın 33/4’üncü maddesi uyarınca, bu dönemi izleyen üçüncü hesap döneminin sonuna kadar Türkiye’de ödenecek vergilerden indirilebilecektir. Bu
süre içinde de indirilemeyen vergilerin ise daha sonra herhangi bir vergiden
indirilmesi ya da gider veya maliyet olarak kaydedilmesi mümkün değildir.
-Yurt dışı faaliyetten zarar edilmesi;
Yurt dışı faaliyetten zarar edilmesi durumunda bu zarar, KVK’nun 5/1-b
maddesi uyarınca ve maddede sayılan şartlarla (Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarla ilgili olanlar hariç olmak üzere) Türkiye’de
elde edilen kazançlardan indirilebilecek, ilgili yılda indirilmesinin mümkün
olamaması halinde ise izleyen 5 yılda indirim konusu yapılabilecektir. Bu takdirde, Türkiye’de anılan faaliyete ilişkin olarak herhangi bir kazanç beyan
edilmediği için, söz konusu kazançlarla ilgili olarak stopaj yolu veya başka
bir suretle yurt dışında ödenen vergilerin Türkiye’de ödenecek vergilerden
mahsup edilmesi mümkün değildir. Mahsup edilemeyecek vergilerin, sonraki
yıllarda mahsup edilmesi veya gider yazılması da söz konusu değildir.
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Yurt dışı kazancın Türkiye’de kurumlar vergisinden istisna edilmesi;
Yurt dışında elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmiş
olması halinde, bu kazançlar üzerinden yurt dışında ödenen vergilerin yurt
içinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir.
4- MAHSUP EDİLEMEYEN VERGİLERİN DURUMU
4.1- Yurt Dışında Ödenen Ancak Mahsup Edilemeyen
Vergilerin Durumu
4.1.1-Yurt Dışında Ödenip Mahsup Edilemeyen Vergiler
Üç Yıl İleri Taşınabilecektir;
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili yılda Türkiye de vergiye tabi
Kurum kazancının oluşmaması nedeniyle, Türkiye deki beyannamelere dahil
edilen yurt dışı kazançlar üzerinden mahallin de ödenen vergilerin kısmen
veya tamamen mahsubuna imkan bulunmazsa bu mahsup hakkı izleyen üçüncü hesap dönemi sonuna kadar   kullanılabilecektir. Bu şekilde yurt dışında
ödenen vergilerin mahsup süresi dört hesap denemi olmaktadır.
4.1.2-Yurt Dışında Ödenip Mahsup Edilemeyen Vergilerin İadesi
Mümkün Değildir;
Yurt dışında ödenen verginin mahsubu ancak yurt içinde hesaplanan bir
kurumlar vergisine bağlıdır. İlgili döneme ilişkin bir kurumlar vergisi tespit
edilememesi durumunda yurt dışı verginin mahsubu yapılamamaktadır. Bu
durumda, yukarıdaki bölümde belirttiğimiz mahsup hakkının izleyen üçüncü
hesap dönemi sonuna kadar kullanılması imkanı sağlanmaktadır.
Ancak, yurt dışında ödenen verginin herhangi bir şekilde mahsup edilememesi halinde iadesi mümkün değildir. Dolayısıyla, yurt içinde indirim ve
istisnalar nedeniyle beyan edilecek kazancın oluşmaması, yurt dışında ödenen verginin yurt içinde ödenen vergiden fazla olması, ilgili hesap döneminde
mahsup edilemeyip takip eden üç hesap döneminde de mahsup edilememesi
hallerinde, mahsup edilemeyen vergi iade edilemeyecektir.
Bununla birlikte, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, yurt dışında ödenen ancak Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilemeyen
vergilerin muhtasar beyannamede beyan edilen vergilerden mahsup edilip
edilemeyeceğine ilişkin olarak, vermiş olduğu 08.08.2006 tarih ve B.07.1.
GİB.4.34.16.01/KVK-43-7179/155511 sayılı özelgede, Türkiye’de genel
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netice hesaplarına intikale ettirilen kazançlardan mahallinde ödenen benzeri
vergiler Türkiye’de hesaplanan kurumlar vergisinden indirilebilecek olup, yatırım indiriminden yararlanmanız nedeniyle beyanname üzerinden indiremediğiniz kısmın iade alınması veya diğer vergi borçlarına mahsup edilmesinin
mümkün olmadığı belirtilmiştir. (Tekin veKartaloğlu, 2010)
4.2- Yurt İçinde Tevkif Edilen Ancak Mahsup
Edilemeyen Vergilerin Durumu
Kurumların kurumlar vergisi beyannamesine dahil ettikleri kazançları üzerinden hesap dönemi içinde tevkif yoluyla kesilen vergiler hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilecek, tevkif yoluyla kesilen vergilerin fazla
olması halinde bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilecektir.
Uygulamada kurumlar vergisi beyannamesi tahakkuk fişi, vergi dairesince
mükellefe bu durumun bildirildiği yazı olarak kabul edilmektedir. (Arı, 2007)
Fazla olan bu tutar, mükellefin söz konusu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren
bir yıl içinde başvurması şartıyla kendisine iade edilecek olup, bu süre içinde
başvurmayanların bu farktan doğan alacakları düşecektir.
Maliye Bakanlığı, iadeyi mahsuben veya nakden yaptırmaya, inceleme raporuna, yeminli mali müşavir raporuna veya teminata bağlamaya ve iade için
aranılacak belgeleri belirlemeye yetkilidir. Bu yetki; kazanç türlerine, iade
şekillerine, geliri elde edenin veya ödemeyi yapanın hukuki statüsüne göre
ayrı ayrı kullanılabilmektedir.
4.2.1- Diğer Vergi Borçlarına Mahsup Yoluyla iade
Kurumların tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi sonucu kalan kısmının mükelleflerin diğer vergi borçlarına mahsubuna ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin
“Kesilen vergilerin beyanname üzerinden mahsubu” başlıklı bölümünde, bu
konuda 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı,
2004) gerekli açıklamalar yapıldığı belirtilmiştir. Söz konu Tebliğde yapılan
açıklamalar doğrultusunda mahsuben iadeye kısaca değinirsek;
Tevkif yoluyla kesilen vergilerin kurumlar vergisi beyannamesindeki
mahsuplar sonunda kalan kısmının diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmaksızın, inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilir. Bunun için, mahsup talebinin, dilekçe ile yapılması ve yıl içinde yapılan
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tevkifatlara ilişkin bir tablonun dilekçe ekinde yer alması gerekmektedir. Söz
konusu tablonun daha önce yıllık beyanname ekinde yer almış olması halinde,
mahsup dilekçesi yeterli olacaktır. Mahsup dilekçesi ve ilgili tablonun ibraz
edilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilir.
Kurumlar vergisi beyannamesinin kanuni süresinde verilmemesi ya da sair nedenlerle ikmalen veya re’sen yapılan tarhiyatlar üzerine tahakkuk eden vergiler ile
ilgili olarak daha önce tevkif yoluyla kesilen vergiler öncelikle tarhiyat aşamasında vergi dairesince dikkate alınarak yerine getirilir. Bu mahsuplar sonunda kalan
kısım talep edilmesi halinde diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu durumda
mahsup talepleri dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Bu tarihten itibaren mükelleflerin mahsubunu talep ettikleri vergi borçları için gecikme zammı uygulanmaz.
Mükellefin muaccel hale gelmiş vergi borcunun bulunmaması halinde, iade
alacağının sonraki dönemlerde muaccel hale gelecek vergi borçlarına mahsubu mümkündür. Bu taktirde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade eder. Mahsup taleplerinin yerine getirilmesinde, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar 1961) 114 ve 126’ncı
maddelerinde yer alan zamanaşımı hükümleri göz önünde bulundurulur.
4.2.2- Nakden İade
Kurumların tevkif yoluyla ödemiş oldukları vergilerin kurumlar vergisinden mahsup edilmesi sonucu kalan kısmının mükellefe nakden iadesine ilişkin
yine, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalar yapılmıştır. Söz konu Tebliğde yapılan açıklamalar doğrultusunda nakden iadeye kısaca değinirsek;
Nakten iade taleplerinin, dilekçe ile yapılması şarttır. Tevkif yoluyla kesilen
vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 10.000 TL’yi geçmemesi halinde
iade talebi, yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte, Menkul sermaye iradına ilişkin olarak kesintiyi yapan bankalar, özel finans kurumları, aracı
kurumlar ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen ve vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belge ile Ticari kazançlar ve zirai kazançlara ilişkin olarak tevkif
yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin, ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin dilekçeye
eklenmesi koşuluyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir.
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Nakden yapılacak iade taleplerinin 10.000 TL’yi aşması halinde, 10.000
TL’yi aşan kısım VUK’a göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak
inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir.
10.000 TL’ye kadar olan kısım ise, dilekçe ekinde yukarıda belirtilen belgelerin yer alması koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.
İade talebi, teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin
yerine getirilir. Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun’un(T.C. Yasalar 1953) 10. maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı
bentlerinde sayılanlardan bir veya bir kaçı gösterilebilir.
Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız), paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve Bankalar Kanunu hükümlerine
göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumları tarafından düzenlenmiş olması gerekir.
Nakden iade talebinin 100.000 TL’ye kadar olan kısmı, mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilir. İade talebinin 100.000 TL’yi aşan
kısmının iadesi ise denetim elemanlarınca düzenlenen vergi inceleme raporu
sonucuna göre yerine getirilir.
Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın, üçüncü şahısların vergi
borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek dilekçede, lehine mahsup talebinde bulunulan kişinin adı-soyadı veya unvanı,
vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi ile borcun türü, miktarı ve
dönemi bildirilir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibariyle yerine getirilir.
İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar
çerçevesinde değerlendirilir. Dolayısıyla, talebin tümünün nakit iadesi olarak
kabul edilerek işlem yapılması söz konusu değildir.
5- SONUÇ
Kurumlar vergisi mükellefleri hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesapladıkları kurumlar vergisinden öncelikle, ilgili dönem genel sonuç hesaplarına dahil ettikleri yurt dışı kazançlarına ilişkin mahallinde ödedikleri vergileri mahsup edebilecekler, artan tutarın bulunması halinde yurt içinde
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tevkif suretiyle ödedikleri vergiler ile geçici vergiyi mahsup edebileceklerdir.
Zarar mahsubu veya istisnalar sonucu ilgili hesap döneminde vergiye tabi
kurum kazancının oluşmaması nedeniyle beyannameye dahil edilen yurt dışı
kazançlar üzerinden mahallinde ödenen vergilerin kısmen veya tamamen
mahsubuna imkan bulunmaması halinde, bu mahsup hakkı izleyen üçüncü
hesap dönemi sonuna kadar kullanılabilecektir
Tevkifat yoluyla ödenen ve mahsup edilecek vergilerin beyanname üzerinden
hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olması halinde, bu durum vergi dairesince mükellefe yazı ile bildirilecektir. Fazla olan bu tutar, mükellefin söz konusu
yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurması şartıyla kendisine
iade edilecek olup, bu süre içinde başvurmayanların bu farktan doğan alacakları
düşecektir. İadenin nakden veya mahsuben yaptırılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı yetkili olup, mahsuben veya nakden iadeye ilişkin 252 Seri No.lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği’nde gerekli açıklamalara yer verilmiştir.
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BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİNİN VERGİ KANUNLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selçuk Turgay AZAK*24
1.GİRİŞ
Fransızca kökenli olan promosyon kelimesi Türkçe karşılığı olarak, bir emtia
ve hizmeti geniş kitlelere tanıtmak ve sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların
tümü şeklinde tanımlanabilir. Bankacılık sektöründe ise bankaların, ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve kullandırmak amacıyla kurumlara yaptıkları kazandırmalar bu kapsam içine girmektedir. Bankacılık hizmet protokolü/sözleşmesi çerçevesinde yapılacak ürün ve hizmet tanıtımları karşılığında, kurumlara ve/veya
kurum personeline; nakit ödeme, mülkiyeti bankaya ait olan araçların kullanımının verilmesi (tahsisi) veya bu araçların mülkiyetinin devredilmesi, kuruma ait
inşaat, tadilat, tamirat, dekorasyon masrafının bankaya fatura edilerek bankaca
ödenmesi vb. katkılar sağlanmaktadır. Tüm bu iş ve işlemler için bankalar kurumlar lehine geniş anlamıyla kazandırmada bulunmaktadır. Bu kazandırmalar,
bankacılık sektöründe “promosyon” olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmamızda öncelikle banka promosyonları vergi mevzuatı açısından değerlendirelecek,
sonrasında tarafımızca sunulacak vergileme önerisi izah edilmeye çalışılacaktır.
2. BANKA PROMOSYONLARININ VERGİ MEVZUATI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
2.1.Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi
2.1.1.Çalışanlar Açısından
Gelir Vergisi Kanununun 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 şartı ile
kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini
değiştirmez.” hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 62 nci maddesinde de
işverenlerin, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran
gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

*24 Vergi Müfettişi
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Yani Gelir Vergisi Kanununa göre bir ödemenin ücret sayılabilmesi için,
işi yapanın işverene tabi olması, muayyen bir işyerine bağlı olarak çalışması, ödemenin bir hizmetin karşılığını teşkil etmesi ve verilen şeyin para, ayın
veya para ile temsil edilebilen bir menfaat olması gerekmektedir. Dolayısıyla
maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya
nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren
ilişkisi olmadığından, çalışanlara aracı olmaksızın doğrudan yapılan bu türden
ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
Ayrıca bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak
kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum
aracı durumunda olacağından, çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret
olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.( Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı,
07.04.2014 ) Çünkü gelir kaydedilmemesi, ödemenin ilgili kurum tasarrufunda olmadığı anlamına geldiğinden söz konusu durumun, ödemenin çalışanlara
direk yapılmasından bir farkı bulunmamaktadır.
Ancak promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dahil edilmesi
durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine
ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir.
2.1.2.Ödemeyi Yapan Kurum Açısından
Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari
kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı
gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde ise; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki
müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave
olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise
farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci
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maddeleri hükümlerine uyulacağı hükme bağlanmıştır.
Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden
hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi
sırasında indirilecek giderler sayılmış olup maddenin (1) numaralı bendinde ise
ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin
(ihracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu bentte yazılı giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak
elde ettikleri hâsılatın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle ilgili
giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler) safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bankalar tarafından ilgili kurumlara ve kurumların personeline yapılan
promosyon ödemeleri maaş ödemelerinin belli bir süre bu bankalar aracılığıyla yapılması karşılığında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca banka bu şekilde
maaş müşterisi olduğu ilgili kurumun personeline cazip koşullarla kredi ve
kredi kartı gibi hizmet ürünleri pazarlayarak faaliyet alanın ve ticari kazancını
genişletmektedir. Dolayısıyla söz konusu ödemeler Gelir Vergisi Kanununun
40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler kapsamında safi kazancın tespitinde
indirim konusu yapılabilir. Söz konusu giderin indirim konusu yapılabilmesi
için işin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olmasının gerekeceği tabiidir.(
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı, 23.07.2013 )
2.2.Veraset ve İntikal Vergisi Açısından
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların
veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir şekilde bir
şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğu, aynı
Kanunun 2 nci maddesinin (d) fıkrasında ise ivazsız intikal tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği belirtilmiştir.
Bankalar, kendilerinden maaş alan personele kredi temin etme, kredi kartı verme, havale ve EFT işlemlerinin yapılması gibi bankacılık işlemlerinin
bankalarında gerçekleştirilmesini sağlamak suretiyle ve hesaplardaki atıl paKASIM - ARALIK 2014
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rayı kullanarak ticari faaliyetlerini genişletmeyi ve ticari kazanç elde etmeyi
amaçlamaktadır. Dolayısıyla, bankalar tarafından yapılan protokol çerçevesinde söz konusu kurumlarda çalışan personele promosyon adı altında yapılan
ödemeler ivazsız bir intikal niteliği taşımadığından, veraset ve intikal vergisi
kapsamında değerlendirilemez.( Maliye Bakanlığı, 20.11.2008 ). Dolayısıyla
söz konusu durumda bir ivaz vardır ve ivazlı intikaller ise Veraset ve İntikal
Vergisinin konusuna girmemektedir.
2.3.Damga Vergisi Açısından
Damga Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda
yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “ IV.
Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında da, “Maaş, ücret,
gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli,
harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden
ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya
emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların” ın binde 6 (01.01.2013 tarihinden sonra düzenlenenlerin binde 7,59) nispetinde damga vergisine tabi tutulacağı hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, kurum personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı
olarak banka tarafından kurum personeline yapılacak promosyon ödemeleri hizmet karşılığı yapılacak bir ödeme olmadığından, promosyon ödemesi nedeniyle
düzenlenecek kağıtların damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
Ancak promosyon ödemesi banka ile ilgili kurum arasında bir protokole
dayalı olarak yapılmaktadır. Bu protokolle iki taraf belirli yükümlülüklerin
altına girmektedir. O halde promosyon ödemesine esas olarak düzenlenen söz
konusu kağıtlar ‘taahhütname’ veya ‘sözleşme’ kapsamında değerlendirilebilmektedir. Dolayısıyla Damga Vergisine tabi bir durum ortaya çıkmaktadır. Damga Vergisi Kanununda verginin mükellefi vergiye tabi kağıtları imza
edenlerdir. Promosyon protokolünde iki taraf olduğuna göre verginin iki taraf
için ayrı ayrı hesaplanması gerekiyor. Ancak, Damga Vergisi Kanunu’nun 3
üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; ‘Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder’. ifadesi yer almaktadır. Eğer
kurum resmi kurum ise kamu kurum ve kuruluşunun taraf olduğu protokol
için bankanın damga vergisini ödemesi gerekmektedir.
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2.4.Katma Değer Vergisi Açısından
KDV Kanununun;
-1/1 inci maddesinde, Türkiye›deki ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,
- 4 üncü maddesinde hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin, bir şeyi yapmak, işlemek,
meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi
şekillerde gerçekleşebileceği
-20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin
karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya
kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler
karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para,
mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet
ve değerler toplamını ifade ettiği,
hüküm altına alınmıştır.
Buna göre;
Kurum personelinin maaşlarının bankaya yatırılması işlemine bağlı olarak
bankalar tarafından personele yapılacak promosyon ödemeleri KDV’ye tabi
bulunmamaktadır.
Ancak promosyon ödemeleri üzerinden ilgili kurum tarafından komisyon ya
da pay alınması veya promosyon ödemesinin bir kısmının ilgili kuruma yapılması halinde ilgili kurum(sermaye şirketi ya da iktisadi kamu kuruluşu) tarafından yapılacak promosyon ödemesi veya söz konusu komisyon tutarı üzerinden
düzenlenecek faturada %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.( İzmir
Vergi Dairesi Başkanlığı, 30.01.2012 ) Ancak söz konusu kurum mükellef olmayan kamu idaresi ve kuruluşu ise KDV hesaplanması söz konusu olmayacaktır.
3. TARAFIMIZCA ÖNERİLEN VERGİLEME YÖNTEMİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 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
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olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması
onun mahiyetini değiştirmez.
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır’’ denerek altı bent halinde açıklanan ödemelerinde ücret olduğu ifadelerine yer
verilmiştir.
Aynı Kanunun “işverenin tarifi” başlıklı 62 inci maddesinde de 61 inci
maddenin 1 ila 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda
yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmünde olduğu hükme
bağlanmıştır. Buradan çıkan anlam, söz konusu ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi için, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı
61 inci maddesinde yer alan şartları taşımasına gerek olmadığı yönündedir.
Örneğin; 61 inci maddenin 1 numaralı bendinde yer alan 23’üncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, malüliyet, dul ve
yetim aylıklarında, söz konusu ödemeleri yapan kurumlar ile kişiler arasından
işçi-işveren ilişkisi olmamasına ve bir hizmet karşılığı olmamasına rağmen
62. madde de bu ödemenin ücret olarak değerlendirileceği ve ödemeyi yapanın işveren statüsüne haiz olmak suretiyle gerekli vergisel yükümlülükleri
yerine getirmek zorunda oldukları ifade edilmiştir.
Buradan hareketle bankalar tarafından doğrudan ya da aracı vasıtasıyla kurum çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61 inci maddesinde 7. bent olarak eklenmeli ve
aynı kanunun “işverenin tarifi” başlıklı 62 inci maddesinde de 61 inci maddenin
1 ila 7 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir.’’ Şeklinde değiştirilmelidir. Böylece günümüzde çok yaygın hale gelen bu ödemeler yine aynı kanunun
94. Maddesi kapsamında stopaj yoluyla vergilendirilmelidir. Banka ilgili brüt
tutarı 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi uyarınca safi kazancın tespitinde indirim konusu yapabilecektir.
Ayrıca Anayasamızın 73. maddesinde; ‘‘herkes, kamu giderlerini karşılamak
üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür.’’ ifadesi yer almaktadır.
Söz konusu madde ile vergi adeletini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda bankalar tarafından doğrudan ya da aracı vasıtasıyla kurum çalışanlara yapılan promosyon ödemelerinde belli bir tutar için istisna getirilebilir.
Buna ilişkin düzenleme ise 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun ‘‘Müteferrik
İstisnalar’’ başlıklı 23 üncü maddesine bent eklenmek suretiyle yapılabilir.
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4. SONUÇ
Bankacılık sisteminin rekabetçi ve güçlü yapısı, bankacılık sektöründe
olan yüksek kar marjı, sektörde faaliyet gösteren bankaları her geçen gün
daha farklı ve çeşitlendirilmiş ürünlerle müşteri kazanma yoluna itmektedir.
Bu ürünlerin başını banka promosyon ödemeleri çekmektedir. Söz konusu
ödemeler ücret karşılığı çalışan her bireye yapılma olasılığı olan ödemelerdir.
Bu çalışmada banka promosyonlarının vergi mevzuatı karşısındaki durumu
tüm yönleriyle izah edilmeye çalışılmıştır. Bankalar tarafından kurum çalışanlarına yapılan promosyon ödemelerinin Gelir Vergisinin ya da Veraset ve İntikal
Vergisinin konusuna girmemesi nedeniyle bir vergileme boşluğundan söz edilmiştir. Son olarak bankalar tarafından kurum çalışanlarına yapılan promosyon
ödemeleri için tarafımızca önerilen vergileme yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN
TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMASI
Ertunç AKSÜMER*25
ÖZ
Taşımacılık İstisnası” 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili yasal düzenlemeler ile taşımacılık istisnasının kapsamını belirleme yetkisi, kanunen belli edilen çerçeve
içinde kalmak şartıyla Bakanlar Kurulu’na, istisnanın uygulanması ile ilgili
usul ve esasları belirleme yetkisi ise, Maliye Bakanlığı’na verilmiştir. Taşımacılık işlerindeki istisna uygulaması ve istisnadan doğan Katma Değer Vergisi
iadesi ile ilgili esaslar, en son, 26.04.2014 tarih 28983 sayılı resmi gazetede
yayımlanarak 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği ile düzenlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Taşımacılık İstisnası, Transit Taşımacılık, Uluslararası Taşımacılık.
1.GİRİŞ
Yazımızın konusunu oluşturan “Taşımacılık İstisnası” 3065 sayılı Katma
Değer Vergisi Kanunu’nun 14. Maddesinde düzenlenmiştir. Maddenin 1. fıkrası ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri Katma Değer
Vergisinden istisna edilmiş, 2. fıkrası ile de, söz konusu istisnanın, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan mükelleflere, karşılıklı olmak şartıyla tanınacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, aynı kanun
maddesine, 5493 sayılı Kanunla eklenen 3. fıkrası ile de, ihracat rejimi kapsamında yurt dışına çıkarılacak ihraç malı taşıyan araçlara, Bakanlar Kurulunca
tespit edilecek sınır kapılarında yapılacak motorin teslimlerinde Katma Değer
Vergisi istisnası getirilmiş, istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Buna göre, taşımacılık istisnasının kapsamını belirleme yetkisi, kanunen belli edilen çerçeve içinde kalmak şartıyla Bakanlar Kurulu’na, istisnanın uygulanması ile ilgili
usul ve esasları belirleme yetkisi ise, Maliye Bakanlığı’na verilmiştir.
*25 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
25.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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Açıklanan Kanun maddesi hükmünün verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar
Kurulunca yayımlanan 84/8889 sayılı Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, kara ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri, 01.01.1985 tarihinden geçerli olmak üzere Katma Değer Vergisinden istisna
edilmiştir. Böylece, transit taşımacılık ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında
yapılan uluslararası taşımacılık işleri Katma Değer Vergisinden istisna edilerek,
hem Katma Değer Vergisi uygulama tekniği açısından zorlukların giderilmesine
çalışılmış, hem de taşımacılık sektörünün teşvik edilmesi, desteklenmesi ve bu
sektöre uluslar arası rekabet gücünün kazandırılması amaçlanmıştır.
Taşımacılık işlerindeki istisna uygulaması ve istisnadan doğan Katma Değer
Vergisi iadesi ile ilgili esaslar, en son, 26.04.2014 tarih 28983 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi
Uygulama Tebliği (Maliye Bakanlığı, 26.04.2014) ile düzenlenmiştir.
Bu çalışmamızda, en güncel hali ile taşımacılık işlerinde Katma Değer
Vergisi istisnası ve uygulama esasları aktarılmaya çalışılacaktır.
2. TAŞIMACILIK İSTİSNASI VE UYGULAMA ESASLARI
2.1. Transit ve Türkiye İle Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan
Taşımacılık İşlerinde İstisna
3065 sayılı kanunun (14/1) inci maddesi ile transit ve Türkiye ile yabancı
ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinde bakanlar kurulu tarafından belirlenecek taşıma işleri vergiden istisna edilmiştir. Kanunun (14/2) maddesi uyarınca söz konusu istisna, ikametgâhı, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de
bulunmayan mükelleflere, bir diğer ifade ile gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre dar mükellefiyete tabi gerçek ve tüzel kişilere karşılıklı olmak şartıyla
uygulanır. Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
2.2. İstisnanın Kapsamı
3065 sayılı kanunun (14/1) inci maddesinde bakanlar kuruluna verilen yetkiye dayanılarak yayımlanan 84/8889 sayılı Bakanlar kurulu kararı ile transit
ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile
yapılan yük ve yolcu taşıma işlemleri KDV’den istisna edilmiştir. (Bakanlar
Kurulu Kararı, 28.12.1984)
İstisna kapsamına;
• Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’den geçerek yabancı bir ülkede
sona eren,
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• Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,
• Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
taşıma işleri girmektedir.
İstisna kapsamına giren taşıma faaliyetlerinin tamamının veya bir kısmının
başka taşımacılara yaptırılması halinde, gerek taşıma işini yaptıran firmaya
karşı muhatap olarak işi yüklenen organizatör firmanın, gerekse ikinci derece yüklenici olarak fiili nakliyeyi gerçekleştiren firmanın bu faaliyetleri istisna kapsamına girdiğinden, her iki faaliyet için de vergi hesaplanmaz. Ancak
ikinci derece yüklenicinin taşıma faaliyetinin Türkiye içinde başlayıp bitmesi
halinde, bu işler KDV’ye tabidir.
Örnek: X A.Ş., ithal edeceği malların İtalya’dan Ankara’daki şube işyerine taşınması için Türkiye’deki Y Ltd. Şti. ile anlaşmıştır.Y Ltd. Şti malların
İtalya –İzmir limanı deniz yolu ile taşımasını kendisi yapmakta, İzmir-Ankara
kara taşımasını ise Z Ltd. Şti.’ye yaptırmaktadır.
Y Ltd. Şti.’nin, X A.Ş.’ye, İtalya–Ankara taşımasının tamamı için düzenleyeceği faturada KDV hesaplanmayacak, Z Ltd. Şti.’nin İzmir–Ankara taşıması
için Y Ltd. Şti.’ye düzenleyeceği faturada ise KDV hesaplanacaktır. Y Ltd. Şti.bu
taşıma nedeniyle yüklendiği KDV’yi iade hesaplarına dahil edebileceği tabidir.
Ayrıca, taşıma işinde kullanılan aracın taşıma hizmetini gerçekleştiren mükellefe ait olması veya kiralanmış olması, istisna uygulamasına engel değildir. uluslararası taşımacılık işinin ro-ro gemileri vasıtasıyla ve dorse (römork) kullanılarak
yurtiçi ve yurtdışında farklı çekicilerle gerçekleştirilmesi de mümkündür.
Serbest bölgeden yurtdışına veya yurtdışından serbest bölgeye yapılan taşımalar 3065 sayılı kanunun 14 üncü maddesi gereğince KDV’den istisnadır.
Ancak, serbest bölgeden ülke içindeki herhangi bir noktaya veya ülke içinden
serbest bölgeye yapılan taşımacılık söz konusu istisna kapsamına girmemektedir. Yurtiçindeki noktanın; diğer bir serbest bölge, gümrüklü saha, gümrük
antreposu, gümrüksüz satış mağazaları gibi yerler olması taşıma işinin vergiye tabi olmasını engellemez.
KDV’den istisna edilen uluslararası taşıma işlerine ait bilet satışı yapan
mükelleflerin, bu işlemlere ilişkin olarak hesapladıkları komisyonlar da taşımacılık işi içinde mütalaa edilir ve istisnadan yararlanır.
Bilet satış komisyonunun, acente tarafından taşıma firmasına fatura düzenlemek suretiyle taşıma firmasından tahsil edildiği durumlarda, komisyon faturasında “Uluslararası taşımaya ait bilet satışına ilişkin komisyon olduğundan 3065
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sayılı KDV kanununun 14 üncü maddesi gereğince KDV hesaplanmamıştır” açıklamasına yer verilir ve faturadaki bedel üzerinden KDV hesaplanmaz.
Komisyonun, acenteler tarafından bilet veya fatura üzerinde ayrıca gösterilerek doğrudan yolcudan tahsil edildiği durumda ise bilet, fiş veya fatura
üzerinde ayrıca gösterilen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanmaz.
2.3. İstisnanın beyanı
İstisna kapsamındaki taşımacılık işleri, hizmetin tamamlandığı döneme
(yurt dışına yapılan veya transit taşımalarda en erken gümrük bölgesinden
çıkıldığı döneme) ait KDV beyannamesinde yer alan “istisnalar-diğer iade
hakkı doğuran işlemler” kulakçığının, “tam istisna kapsamına giren işlemler”
tablosunda 311 kod numaralı “uluslararası taşımacılık” satırı aracılığıyla beyan edilir. bu satırın “teslim ve hizmet tutarı” sütununa istisnaya konu hizmet
bedeli, “Yüklenilen KDV” sütununa bu hizmet dolayısıyla yüklenilen KDV
tutarı yazılır. iade talep etmek istemeyen mükellefler, “yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.
2.4. İade İşlemleri
Transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işlerinden kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
• Standart iade talep dilekçesi
• İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
• İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
• İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
• Satış faturaları listesi
• Uluslararası taşımacılık faaliyetinin yürütülmesi için ilgili mevzuat
gereğince yetki belgesi
• Alınmasının zorunlu olması halinde, söz konusu belge (bu belge, belgede değişiklik olmaması kaydıyla sadece bir defa verilir.)
• Taşımacılık işinin mahiyetine göre aşağıda sayılan belgelerden biri;
a) Kara taşımacılığında; transit beyannamesi / tır karnesi / form 302 belgesi / kara manifestosu / yük senedi (cmr) / geçiş belgesi (dozvola) /özet beyan
veya özet beyan yerine geçen belgeler / özet beyana dayanak oluşturan tevsik
edici belge / transit refakat belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden
listesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da Ymm onaylı örnekleri).
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Tır karnesinin birinci sayfasının ve Türkiye sınır kapılarından giriş veya
çıkışlarda bu kapı gümrüklerine bırakılan nüshasının dip koçanının noterden
tasdikli birer fotokopisinin ibrazı da mümkündür. ayrıca, uluslararası taşımacılık istisnasının belgelendirilmesinde; 85/9449 sayılı bakanlar kurulu kararı
(Bakanlar Kurulu Kararı, 11.05.1985) ile tır karnelerini vermeye ve lüzumu
halinde bunları büyük şehirlerdeki ticaret odaları kanalı ile tevzi edebilmeye
yetkili kılınan Türkiye ticaret odaları, sanayi odaları ve ticaret borsaları birliğinin tır işlemlerini yapmakla görevlendirdiği ticaret ve/veya sanayi odalarınca tasdik edilmiş olan tır karnesi suretleri de kabul edilir.
İstisna kapsamına giren taşımalarda tır karnesi kullanılması halinde tır karnesinin birinci sayfasının ve gümrük kapılarında bırakılan nüshasının dipkoçanlarının tasdikli fotokopileri tevsik işlemi için yeterli sayılır ve tüm dipkoçan fotokopileri tek sayfa olarak istenmez.
b) Deniz ve havayolu taşımacılığında; deniz veya hava manifestosu / deniz
veya hava
konşimentosu / transit beyannamesi / özet beyan veya özet beyan yerine
geçen belgeler / özet beyana dayanak oluşturan tevsik edici belge / transit refakat belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı veya noter,
gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
c) Demiryolu taşımacılığında; transit beyannamesi / uluslararası demiryolu taşımacılığı anlaşması kapsamında demiryolu ile yapılan eşya taşımasında
kullanılan belge(cıv belgesi) / topluluk transit rejiminin uygulanabildiği yerlerde, bu rejim altındaki demiryolu ile yapılan taşıma işlemlerinde beyanname
yerine kullanılan belge(cım belgesi) / remiz bülteni / özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler / özet beyana dayanak oluşturan tevsik edici belge
/ transit refakat belgesi veya bunların gerekli bilgileri ihtiva eden listesi (aslı
veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örnekleri).
ç) Yukarıda sayılan taşımacılığın tevsikine ilişkin belgeler haricinde, gümrük
yönetmeliği’nin 3161 ve 118 inci maddeleri kapsamındaki diğer belgelerin aslı
veya noter, gümrük idaresi ya da YMM onaylı örneklerinin ibrazı da mümkündür.
Yukarıda sayılan belgeler, yapılan taşıma işinin uluslararası taşımacılık işi
kapsamında olduğunu ispat etmesi ve gümrük giriş çıkış tarihiyle ilişkilendirilmesi kaydıyla iade taleplerinde teşvik edici belge olarak kabul edilebilir.
Bu belgeler gümrük idarelerince onaylanmasa dahi istisna kapsamında
işlem yapan mükelleflerin iade taleplerinde tevsik edici belge olarak kabul
KASIM - ARALIK 2014

167

MALİ

ÇÖZÜM

edilebilir; ancak belgelerin içeriği konusunda herhangi bir tereddüt yaşanması
halinde ilgili gümrük idaresinden bilgi istenilir.
d) Organizatörlerde, taşımayı fiilen yapanlara ait fatura bilgilerini içeren
liste ile bunlardan temin edilen taşımacılığı tevsik eden yukarıdaki belgelere
ilişkin bilgileri içeren liste kabul edilir.
2.4.1. Mahsuben iade
Mükelleflerin taşımacılık işlerinden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan
mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın
iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi
inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
2.4.2. Nakden iade
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden
iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi
inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi
halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat vergi inceleme raporu
veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
3. İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna
3065 sayılı kanunun (14/3) maddesiyle; 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanun ile 5015 sayılı petrol piyasası kanunu hükümleri çerçevesinde, bakanlar kurulunca belirlenen sınır kapılarında 4458 sayılı gümrük kanununun ihracat
rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu ünitelerin
standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) yalnızca yurtdışına çıkışlarında yapılacak motorin teslimleri KDV’den istisna edilmiş, istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konusunda maliye bakanlığı yetkili
kılınmıştır. bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
3.1. İstisnanın Kapsamı
İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde istisna, sadece bakanlar kurulunca belirlenen sınır kapılarındaki gümrüklü sahalarda uygulanır.
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İstisna kapsamına, yurtdışına çıkarılacak eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve
soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına (araçların ve soğutucu
ünitelerin standart yakıt deposu miktarlarını aşmamak kaydıyla) 11 seri no.lu
özel tüketim vergisi (ÖTV) genel tebliğinde belirtilen bayiler tarafından yine
aynı genel tebliğ kapsamında yapılacak motorin teslimleri girmektedir.
11 seri no.lu ÖTV genel tebliğinin “tanımlar” başlıklı 1. bölümünde, söz
konusu istisnadan yararlanacak araçların alabilecekleri akaryakıt miktarlarını
belirleyen standart yakıt deposunun, 4458 sayılı gümrük kanununun 167 nci
maddesinin 9 numaralı fıkrasının (c) bendindeki hüküm kapsamında gümrük
vergisi istisnası uygulanan standart depolarını ifade ettiği belirtilmiştir. İstisna; bakanlar kurulu kararlarıyla belirlenmiş olan sınır kapılarında, ihracat
rejimi kapsamında yurtdışına çıkarılacak olan eşyayı taşıyan kamyon, çekici
ve soğutucu ünitesine sahip yarı römorklara yapılacak motorin teslimi, gümrük vergisi istisnası uygulanan standart yakıt deposu miktarı ile sınırlı olarak
uygulandığından, bu araçlara 4458 sayılı kanun hükümlerine göre belirlenen
standart yakıt deposu miktarının üzerinde yapılacak olan akaryakıt teslimlerinde istisna uygulanması mümkün değildir.
Yukarıda belirtilen miktar ve uygulamalarla ilgili olarak 4458 sayılı kanun
ve 4760 sayılı kanun uygulamaları hakkında yapılacak düzenlemeler, söz konusu KDV istisnası uygulaması için de geçerlidir.
3.2. İstisnanın Beyanı
Bu istisna kapsamındaki teslimler, KDV beyannamesinde yer alan “istisnalar-diğer iade hakkı doğuran işlemler” kulakçığının, “tam istisna kapsamına
giren işlemler” tablosunda 315 kod
numaralı “ihraç konusu eşyayı taşıyan kamyon, çekici ve yarı römorklara
yapılan motorin teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “teslim
ve hizmet tutarı” sütununa istisnaya konu teslim bedeli, “Yüklenilen KDV”
sütununa bu teslimler dolayısıyla yüklenilen KDV tutarı yazılır.
3.3. İade İşlemleri
İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslimlerinden kaynaklanan
iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
• Standart iade talep dilekçesi
• İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
• İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
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İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
Satış faturaları listesi
İstisna kapsamında teslim edilen malların alış faturaları listesi
11 seri no.lu ÖTV genel tebliği ekindeki “ihraç malı taşıyan araçlara vergiden istisna motorin teslimine ilişkin bildirim formu” nun bir örneği

3.3.1. Mahsuben iade
Mükelleflerin İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslimlerinden
kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve
teminat aranmadan yerine getirilir.
3.3.2. Nakden iade
Mükelleflerin İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslimlerinden
kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme
raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. ;iade talebinin
5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya
YMM raporuna göre yerine getirilir. teminat verilmesi halinde mükellefin
iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
4. SONUÇ
Son yıllarda önemli mesafe kat eden sektörlerin başında ulaştırma sektörü
kendini göstermektedir. Artan rekabet koşulları ve müşteri memnuniyeti gibi
kavramlar göz önüne alındığında ticaretin ayrılmaz bir parçası olan taşımacılık sektöründe entegre hizmet vermek, her geçen gün müşteriler açısından daha
önemli hale gelmektedir. Ülkemizin konumu itibari ile büyük gelişme potansiyeli olan bu sektörü desteklemek için bir takım yasal teşvikler bulunmaktadır.
Yazımızda bu yasal teşviklerden, Katma Değer Vergisi Kanununda yerini
bulan taşımacılık istisnası ve uygulama esasları üzerinde durulmuştur.
KAYNAKÇA
Bakanlar Kurulu Kararı (11.05.1985). 85/9449 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı. Ankara: Resmi Gazete (18751 sayılı).
Bakanlar Kurulu Kararı (28.12.1984). 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı. Ankara: Resmi Gazete (18619 sayılı).
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6563 SAYILI YASANIN KABULÜ ILE BIRLIKTE
UYGULAMAYA GEÇECEK YASAL DÜZENLEMELER
Cevdet BOZKURT*26
1. GIRIŞ
23.10.2014 tarihinde kabul edilen ancak 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe
girecek olan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, sadece bireyler açısından değil, ticari işletmeler açısından da çeşitli düzenlemeler öngörmektedir. Söz konusu Kanunun, TBMM’ye sunulan tasarısında yer alan gerekçesine baktığımızda, elektronik ticaret alanında dünyada
yaşanan değişiklikler ile AB sürecinde yaşanan gelişmelerin (bu konudaki
direktiflerin) yasalaşma sürecinde önem arz ettiğini görmekteyiz.
Söz konusu yasaya ilişkin tasarıda yer aldığı üzere, bilgi ve iletişim teknolojileri her geçen gün ekonomi, iş, ticaret, kamu idaresi, eğitim, adalet, sağlık
ve kültür gibi hayatın tüm alanlarında büyük değişikliklere sebep olmakta, bu
teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni araçlar ve hizmetler insanlığın tüm yaşamını etkilemeye devam etmektedir. Başta bilgisayarlar olmak üzere, internete
bağlanabilen cep telefonları, bankamatikler, internet üzerinden gerçekleştirilebilen bankacılık işlemleri ve çeşitli kamu hizmetlerinin bilişim ağları üzerinden verilebilmesi, modern hayatta insanlığın yaşamını kolaylaştırmak için
çok büyük imkânlar sunmaktadır.
Özellikle bilgi teknolojisinin gelişmesiyle birlikte internet, erişim, içerik
sağlayıcı, hizmet sağlayıcı gibi hukukun tüm dallarını ilgilendiren yepyeni
kavramlar ortaya çıkmıştır. Yeni kavramlar ve yeni alanlar hukuk alanında
eski sistem ve mevzuatla çözümlenemeyen, öncekilerle benzeşmeyen yeni sorunların ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Bu sorunların çözümlenmesi
için gerek Avrupa Birliğine üye ülkelerde gerek Birliğe üye olmayan diğer
ülkelerde birtakım kanuni düzenlemeler yapıldığı da ayrı bir gerçek olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Nitekim Avrupa Birliğinin, 8/6/2000 tarihli ve 2000/31/EG Bilgi Toplumu
Hizmetlerinin, Özellikle Elektronik Ticaretin Ortak Pazardaki Bazı Yönleri
Hakkında Direktifi ile 1997/66 ile 2002/58 sayılı Elektronik İletişimde Kişisel
Verilerin İzlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Direktifi, üye ülkeler için konu
ile ilgili birtakım yükümlülükler öngördüğünü görmekteyiz. Keza, Avrupa Bir-

*26 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
Makale Geliş Tarihi:
07.11.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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liğinin 2000/31 sayılı Direktifi ile bilgi toplumu alanında hizmet verenlerin tâbi
olacakları hükümler, genel bilgilendirme yükümlülükleri, ticarî iletişim için
gerekli şartlar, istenmeyen elektronik iletiler, elektronik vasıtalarla yapılacak
sözleşmelere uygulanacak kurallar ve sözleşme öncesi verilmesi gerekli bilgiler
(özel bilgilendirme yükümlülüğü), ara hizmet sunucularının sorumlulukları ve
meslekî davranış kurallarına ilişkin olarak üye ülkelere birtakım sorumluluklar
yüklenmektedir. Bu paralelde, 6563 sayılı Yasa ile AB Direktifleri ile Türk hukuku arasındaki belli noktalarda uyumluluk sağlandığını ayrıca vurgulayabiliriz.
Diğer taraftan, uluslararası alanda elektronik ticaret ve bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili mevzuatlarda iki ayrı metodun kullanıldığına şahit olmaktayız.
Dünyadaki ve Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuat ele alındığında çoğunlukla
ayrı ve bağımsız kanun yapılmasından ziyade ilgili kanunların içine hüküm konulması yoluna gidildiği anlaşılmaktadır. İlgili kanunların içine hüküm konulması yoluyla yapılan düzenlemenin tercih edilmesinin nedeni Avrupa Birliğinin
2000/31 sayılı Direktifinde düzenlediği e-ticarete ilişkin konuların özel hukukun
birçok alanı ile ilgili olması ve bu alanlarda da temel kanunların bulunmasıdır.
Bu iki sistemin, yani bağımsız bir kanun olarak hazırlanması ile ilgili kanunlar bünyesine konuya ilişkin hükümlerin yansıtılmasını öngören diğer sistemin,
6563 sayılı Kanunun hazırlanma sürecinde ele alındığı ve elektronik ticaretle
ilgili olan tüm alanın ayrı ve bağımsız bir Kanun olarak düzenlenerek, diğer kanunlarda düzenlenen alanlara iki istisna haricinde değinilmediğini görmekteyiz.
Kanunda istenmeyen elektronik postalara ilişkin olarak da açık düzenlemelerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Zira Türkiye, Avrupa Birliğinin konuya
ilişkin raporlarında da yer aldığı üzere, istenmeyen elektronik postaların yayıldığı ülkelerin başında bulunmaktadır. Bu olumsuz durumun, Yasanın hazırlık
sürecinde değerlendirmeye alındığını ve yasaya yansıtıldığını görmekteyiz.
Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik süreci ve Avrupa Birliği müktesebatına
uyum çalışmaları dikkate alınarak istek dışı elektronik iletiler ile ilgili bölüm
önceden izin alma yöntemine göre Kanunun hazırlandığını vurgulamakla birlikte, bu sistemin istisnası olarak esnaf ve tacirlerin ticarî faaliyetlerine ilişkin
haberleşme ihtiyacı gözönüne alınarak ilk elektronik iletiden sonra bunu almayı reddetme hakkı sağlandığını(T.C. yasalar, 06.11.2014) ifade edebiliriz.
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2. Yasal düzenleme ile birlikte 1 Mayıs 2015 tarihinde hayata geçecek
değişiklikler
TBMM tarafından 23.10.2014 tarihinde kabul edilen 6563 sayılı Elektronik
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (T.C. yasalar,06.11.2014) ile elektronik ticarete ilişkin esas ve usuller düzenlenmiş olup, söz konusu Kanun kapsamına ise, ticari iletişim, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete
1.
ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar girmektedir27
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanun ile kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ile 10 bin lira
arasında değişen idari para cezaları verilmesi öngörülmektedir. Kanuna göre,
hizmet sağlayıcılarının, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunması gerekmektedir. Hizmet sağlayıcı varsa mensubu olduğu
meslek odası ile meslekle ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğini de belirtmesi gerekmektedir.
Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi halinde; hizmet
sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşmenin şartlarının alıcı
127 Kanun hükümlerinin uygulanması açısından önem arz eden ve Yasada yer alan bazı kavramlara da
bakacak olursak;
Elektronik ticaret; Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi
iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti,
Ticari iletişim; Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi,
Ticari elektronik ileti; Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen
ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri,
Hizmet sağlayıcı; Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri,
Aracı hizmet sağlayıcı; Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını
sağlayan gerçek ve tüzel kişileri,
ifade ettiğini görmekteyiz. Ancak 6563 sayılı Kanunda geçen bazı terimlerin tanımlarına yer verilmekle
birlikte, diğer kanunlarda tanımlanan terimlere yer verilmemektedir. Bu durumda, üst kısımda verdiğimiz
yaklaşımın etkili olduğunu ifade edebiliriz. Örneğin, tüketici terimi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunda tanımlandığı için burada yeniden tanımlanmamıştır. Benzer şekilde, 5651 sayılı İnternet
Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi
Hakkında Kanunda yapılan içerik, erişim ve yer sağlayıcı tanımları ve getirilen sorumluluk düzenlemesi,
Kanunun uygulaması bakımından da geçerlidir. Bu maddede yapılan hizmet sağlayıcı tanımı 5651 sayılı
Kanunda yer verilen erişim ve yer sağlayıcı kavramlarını da kapsamaktadır. Bu nedenle, Kanunda, 5651
sayılı Kanunda getirilmiş olan sorumluluk hükümlerinin tekrarlanmadığını, bununla birlikte, 5651 sayılı
Kanunda tesis edilmiş sorumluluk hükümlerinin aynen geçerli olmaya devam edeceğini ifade edebiliriz.
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tarafından açıkça görülmesini sağlayacaktır. Hizmet sağlayıcının, alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmesi gerekmektedir.
Yasa ile ticari iletişim konusunda da kapsamlı değişiklikler olmuştur. Zira,
ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin
açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerin sunulması öngörülmektedir. İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya
oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilmesinin yanında, ayrıca bu bilgilerin
açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olması gerekmektedir.
Ticari elektronik iletiler, ancak alıcılara önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecektir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim
araçlarıyla alınabilecektir. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla
iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile
ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Esnaf ve tacirlere ise önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler
gönderilebilecektir. Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya
uygun olması gerekmektedir. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler
ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresinin yer alması
gerekmektedir. Ayrıca, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilmesi gerekmektedir.
Buna karşın, alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari
elektronik iletileri almayı reddetme hakkına sahiptir. Hizmet sağlayıcının, ret
bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamak ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunması gerekmektedir. Ret talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3 iş günü içinde
alıcıya elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorundadır.
Öte yandan, aracı hizmet sağlayıcılarının, mesajların içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla
ilgili yükümlülükleri bulunmamaktadır. Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu
olacaktır. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla da kullanamayacaktır.
Bu bağlamda, Kanunun ağır yaptırımları öngördüğünü ifade edebiliriz. Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1000 ile 15 bin lira arasında değişen idari para cezaları uygulanabilecektir.
176

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onayları alınmadan
alıcılara gönderilmesi halinde ise para cezası 10 katına kadar arttırılabilecektir.
İlave olarak, abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik
arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme
vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya
cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacağını belirtebiliriz. Aynı şekilde, kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere
1000 lira ile 10 bin TL arasında değişen idari para cezaları verilebilecektir.
Diğer taraftan, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı bilgileri sunmayan ve siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedel de dahil,
sözleşme şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. Elektronik iletileri alıcılara onayları alınmadan
gönderen ile gönderdiği elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya aykırı
olan hizmet sağlayıcılarına da aynı ceza uygulanması söz konusu olmaktadır.
Alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmeyen ve
alıcıya, sipariş verilmeden önce veri giriş hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili teknik araçları sunmayan hizmet sağlayıcıya 1000
lira ile 10 bin lira arasında idari para cezası verilmesi öngörülmektedir. İletide,
göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası
ve elektronik posta adresine yer vermeyen ile iletinin konusu, amacı ve başkası
adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere yer vermeyen
hizmet sağlayıcılarının da aynı cezaya çarptırılması hükme bağlanmıştır.
Kaldı ki indirim ve hediye gibi promosyon amaçlı yarışma veya oyunların
niteliklerini açıkça belirtmeyen, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide buna
ilişkin gerekli bilgileri sunmayan ile talebin alıcıya ulaşmasının ardından 3 iş
günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurmayan hizmet sağlayıcıya da
2 bin lira ile 15 bin lira arasında idari para cezası verilmesi öngörülmektedir
(http://www.gtb.gov.tr/haberler/elektronik-ticarete-yeni-duzenleme)
Üst kısımda genel olarak yer verildiği üzere, söz konusu Yasa ile diğer bir değişiklik ise 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme
Kanununda yapılmıştır. Yasanın diğer yasalarda değişiklik yapan istisnası
konumundaki bu düzenleme ile 5809 sayılı Yasanın 50. maddesinde yapılan
değişiklik ile işletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin olarak aboKASIM - ARALIK 2014
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ne ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri,
fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının
kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamayacağı, aynı şekilde işletmecilerin, sundukları hizmetlere
ilişkin olarak abone ve kullanıcılarıyla siyasi propaganda içerikli haberleşme
yapılamayacağını hükme bağlanmıştır.
Buna karşın, işletmeciler tarafından, abone ve kullanıcıların iletişim bilgilerinin bir mal ya da hizmetin sağlanması sırasında, bu tür haberleşmenin yapılacağına dair bilgilendirilerek ve reddetme imkânı sağlanarak edinilmiş olması
hâlinde, abone ve kullanıcılarla önceden izin alınmaksızın aynı veya benzer mal
ya da hizmetlerle ilgili pazarlama, tanıtım, değişiklik ve bakım hizmetleri için
haberleşme yapılabileceği öngörülmüştür. Ancak bu durumlarda, abone ve kullanıcılara, bu tür haberleşme yapılmasını reddetme ve verdikleri izni geri alma
hakkını kolay ve ücretsiz bir şekilde sağlaması gereklilik arz etmektedir.
Bunların yanında, Türk hukukunda doğrudan bilgi toplumu hizmetlerini
konu alan, farklı tarihlerde değişik kanuni düzenlemeler yapıldığını söyleyebiliriz. Bunlara, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında
Kanun ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu örnek olarak gösterilebilir.
Değişik tarihlerde farklı kanunlar içinde bilgi toplumu hizmetlerine yönelik
hükümleri de içeren düzenlemeler yapılmıştır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda gerek sözleşmenin kurulmasına gerek mesafeli sözleşmelere ilişkin yeni düzenlemelere yer verilirken, Türk Borçlar Kanununda
da konuya ilişkin yeni hükümler mevcuttur.
Ancak 6563 sayılı Kanun ile genel olarak diğer Kanunlarda yer alan tanım
ve hükümlere dokunulmadığını söyleyebiliriz. Örneğin, tüketici terimi 4077
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlandığı için bu Kanunda yeniden tanımlanmamaktadır. Benzer şekilde, “Cayma hakkı” anılan
Kanunda düzenlenmesi nedeniyle 6563 sayılı Kanunda yer verilmediğini görmekteyiz. Bu itibarla, 5651 sayılı Kanunda yapılan içerik, erişim ve yer sağlayıcı tanımları ve getirilen sorumluluk düzenlemesinin, 6563 sayılı Kanunun
uygulaması bakımından da geçerli olduğunu, bu nedenle, Kanunda, 5651 sayılı Kanunda getirilmiş olan sorumluluk hükümleri tekrarlanmamasının bunların geçerli olmadığı anlamına gelmediğini belirtebiliriz. Diğer bir anlatımla,
5651 sayılı Kanunda düzenlenmiş bulunan sorumluluk hükümlerinin aynen
geçerli olmaya devam edecektir.
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3. Sonuç
Önceki Bölümlerde yer aldığı üzere, 01.05.2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girecek olan 6563 sayılı Kanunla birlikte; elektronik ticaretin yaygınlaştırılması için elektronik ortamda işlem yapan kimselerin güveninin sağlanması ve
bilgi toplumu ve elektronik ticaret konularında diğer kanunlarda düzenlenmeyen hususların yer aldığını ifade edebiliriz.
Söz konusu Kanunla, elektronik araçlarla yapılan sözleşmede bazı hususların sözleşme öncesinde ve sonrasında belli olmasını teminen ülkemizde bulunan hizmet sağlayıcılar için de belli yükümlülükler öngörülmektedir.
Yine anılan Kanunla, alıcının şartları daha sonra da düşünebilmesi ve kontrol
edebilmesi, sözleşmenin kurulmasından sonra tek taraflı olarak sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidilememesi amacıyla hizmet sağlayıcıya, sözleşme
öncesinde alıcıya sunulmuş olan sözleşme hükümleri ve genel işlem şartlarının saklaması yükümlülüğü öngörülmüştür.
Önem arz eden diğer bir değişiklikle ise, alıcının yanıltılmasını önlemek ve
güvenini sağlamak amacıyla ticari iletişimi yapanların ya da adına yapılanların,
kimliğinin belirlenebilir olmasının; alıcının ilgisinin çekilebilmesi için yapılan
bazı teşviklerin nitelikleri, varsa ve sunuluyor ise promosyon, hediye ya da çekiliş gibi hususların da açık ve anlaşılabilir şekilde açıklanması gerekliliğidir.
Öte yandan, elektronik ileti gönderilebilmesi için esnaf ve tacirler hariç,
kişinin önceden rızasının alınması ile gönderilen elektronik iletide, göndericinin kimlik ve erişim bilgilerinin yer alması zorunluluğunun getirilmesi de
diğer altı çizilmesi gereken bir değişikliktir. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerin
diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin elektronik iletileri almaktan
vazgeçebilmesinin; göndericinin, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesinin ve ayrıca, talebin alınmasını müteakip göndericinin derhal bu talebin gereğini yapması da öngörülmektedir.
Ayrıca, elektronik ticaretin yapılması aşamalarında hizmet sağlayıcının
elde ettiği verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olduğunu,
elektronik ticaret nedeniyle elde edilmiş olan bilgilerin kişinin rızası olmaksızın üçüncü kişilere verilememesi ve başka amaçlarla kullanılmamasının da
hükme bağlandığını görmekteyiz.
Bunlarla birlikte, kanun hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak idari
para cezaları da kanunla hükme bağlanmış olup, önceki bölümlerde yer verilen cezalar çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen
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denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge ve defter ile elektronik kayıtları
vermeyenlere de 2 bin liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası uygulanması, ticari elektronik iletileri alıcılara önceden onaylarını almadan birden fazla
gönderen hizmet sağlayıcılarına ise 10 bin liradan 50 bin liraya kadar idari
para cezaları verilmesinin öngörüldüğünü ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
http://www.gtb.gov.tr [çevrimiçi erişim:06.11.2014]
http://www.mevzuat.gov.tr [çevrimiçi erişim:07.11.2014]
T.C. yasalar (06.11.2014). 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. Ankara : TBMM
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İŞ SÖZLEŞMESİNDE CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ
Yrd. Doç. Dr. Müslim DEMİR*28
1-GİRİŞ
İş sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme türüdür. Ancak bu
süreklilik ebediyen devam eden bir süreklilik değildir. İş sözleşmeleri diğer sözleşmeler gibi değişik nedenlerle sona ermektedir. Fesih, iş sözleşmesini sona
erdiren ve uygulamada en sık rastlanılan bir olgudur. İş sözleşmeleri işverenler
tarafından feshedilebildiği gibi bazen de işçiler tarafından zamansız şekilde feshedilebilmektedir. Zamansız fesihten dolayı zarar görmek istemeyen işverenler
genellikle cezai şart uygulamasına gitmektedir. Bu makalede iş sözleşmelerinde
cezai şart uygulamasının niteliği, hukuki anlamı ve Yargıtay kararları doğrultusunda dikkat edilmesi gereken hususlar açıklanmaya çalışılmıştır.
2-İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE UNSURLARI
4857 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre “iş sözleşmesi”, bir tarafın
(işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi
üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. Bu tanıma benzer bir tanıma 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)’ nda da yer verilmiştir. Şöyle ki TBK’ nın
393’üncü maddesine göre “hizmet sözleşmesi”, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana
veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmeler;
sürekli, süreksiz, belirli, belirsiz, kısmî süreli, tam süreli ya da deneme süreli
olabilmektedir. Aksi belirtilmediği sürece iş sözleşmeleri özel bir şekle tabi
değildir ve taraflar çalışma biçimlerini belirleme serbestîsine sahiptirler.
İş sözleşmesinden bahsedilebilmesi için üç unsurun varlığı önemlidir.
Bunlardan ilki iş görme (çalışma) unsurdur. Bu borç bedeni ya da fikri yerine
getirilebilir. Yabancı hukuk sistemlerinde olduğu gibi Türk İş Hukuku’nda da
“çalışma yoksa ücret de yok” ilkesinden söz edilir. İkinci unsur bağımlılık unsurudur. Günümüzde artık ekonomik bağımlılık yerine kişisel bağımlık önem
kazanmıştır. Kişisel bağımlılık, işçinin işverenin emir ve talimatlarına bağlı
şekilde işgörme borcunu yerine getirmesidir. Ekonomik bağımlılık daha çok
bir kişinin işyerinin ortağı mı yoksa işçisi mi olduğunu belirlemede işe yarar.
Bağımlılık unsuru işçiye “itaat borcunu” yüklemektedir. Son olarak ücret un-

*28 Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.
Makale Geliş Tarihi:
19.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015

KASIM - ARALIK 2014

181

MALİ

ÇÖZÜM

suru ise işçinin bir ücret karşılığında işgörme borcunu yerine getirmesini ifade
eder. Ücretsiz çalışmada iş sözleşmesinden bahsedilemez. Ancak her ücretli
çalışmanın da iş sözleşmesi olduğu sözlenemez (Akyiğit, 2014,109-114).
3-İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR
İş sözleşmesi, işçi ve işveren arasında sürekli borç ilişkisi kuran bir sözleşmedir. Bu ilişkiden taraflar için karşılıklı birtakım haklar ve borçlar doğar.
İş ilişkisinin sürekli borç ilişkisi niteliği söz konusu hak ve borçları bir anda
değil kısım kısım yerine getirileceğini anlatır. Çoğu kez buna aykırı sözleşme
de geçersizdir. Örneğin, işçinin bir günlük çalışmasının bir yıllık çalışma sayılması mümkün değildir Yani ilişkinin süreklilik niteliği bu ilişkiden doğan
hak ve borçlara da damgasını vurur ve onları etkiler (Akyiğit, 2014,165).
İş sözleşmesinden doğan işverenin öncelikli borçları şunlardır: Ücret ödeme borcu, işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma (ayrımcılık yapmama) borcudur. İş sözleşmesinden doğan işçinin öncelikli borçları ise şunlardır: İşgörme borcu, işini özenli yapma borcu, işverenine itaat borcu, sadakat borcu,
teslim ve hesap verme borcudur.
4-CEZAİ ŞART (KOŞUL)
TBK’nın 179’uncu maddesine göre, bir sözleşmenin hiç veya gereği gibi
ifa edilmemesi durumu için bir ceza kararlaştırılmışsa, aksi sözleşmeden anlaşılmadıkça alacaklı, ya borcun ya da cezanın ifasını isteyebilir. Buna göre
ceza koşulu borcun hiç ifa edilmemesi ya da eksik ifa edilmesi halinde borçlunun yüklendiği bir edimdir (Reisoğlu, 2012, 455).
Hizmet akdine cezai şart konulması bütün hizmet akitlerinde söz konusu
olabilir. Uygulamada ise cezai şart iki konuda konulmaktadır. Bunlardan birisi hizmet akdinin makul bir sebebe dayalı olmayan haksız feshine karşı bir
teminat ve müeyyide olarak cezai şart konulmasıdır. Bu durumda cezai şart
konulmasında iki hedef vardır. Bunlardan ilki hizmet akdinin makul olmayan
şekilde veya belirlenen süreden önce feshine karşı bir teminat, önleyici bir şart
olarak konulmasıdır. Diğeri ise bu şarta rağmen hizmet akdinin haksız feshi
durumunda ortaya çıkabilecek kayıpların teminat altına alınmasına yönelik
konulan cezai şarttır. Hizmet akdinin belirlenen şartlar dışında feshedilmesini
önlemek ve özellikle nitelikli ve işveren açısından önemli görülen elemanlarının akdi ilişkiyi sürdürmelerini sağlamak maksadı ile işverenler bu şekilde bir
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cezai şart koyma yoluna gidebilmektedir (Arıcı, 1997,6).
Cezai şart, Yargıtay kararında da belirtildiği gibi, akdin icra edilmemesi
veya tam olarak yerine getirilmemesi halinde belirlenmiş bir “sözleşme tazminatıdır”. Doktrinde “sözleşme cezası” olarak da adlandırılan cezai şart, kanunen belirlenmiş maktu bir miktar değil, tarafların karşılıklı serbest iradeleri ile
kararlaştırdıkları bir tür geciktirici şarta bağlı edim borcudur. Kaynağı daima
mevcut bir borç ilişkisine bağlı ek anlaşma (ceza taahhüdü) olan cezai şartın
en önemli işlevi ise, borçluyu doğru dürüst ifaya sevk edici (zorlayıcı) olmasıdır (Demir, 2009, 50).
5-FESİH HAKKININ CEZAİ ŞART (KOŞUL) İLE
SINIRLANDIRILMASI
Uygulamada cezai şart uygulaması daha çok hizmet akdinin sözleşmeye
aykırı feshine karşı bir müeyyide olarak düşünülmektedir. Cezai şartın başka
hususlar için mesela ücretlerin zamanında ödenmesini sağlamak için konu olduğu görülebilmektedir. Özünde hem bir teminat hem de bir ceza ve tazminat
niteliğinde öngörülen cezai şart uygulaması özellikle belirli süreli hizmet akitleri için konulmaktadır. Bunun da temel fonksiyonu hizmet akdinin belirlenen
süreden önce feshine karşı bir teminat oluşturmaktadır (Arıcı, 1997,5).
Son yıllarda sıkça görüldüğü gibi kimi işverenler işletmelerinde daha vasıflı eleman çalıştırmak amacıyla önemli harcamalar yapmakta, işçilere yurt
içinde veya dışında mesleki eğitim verilmesini sağlamaktadırlar. Bu eğitim
sonucunda işçi vasıf kazanmakta, işgücü piyasasında pazarlık gücü ve istihdam olanakları artmakta, bundan parasal yararlar sağlayacak duruma gelmektedir. İşverenin bu harcamaları yapması işçinin işyerinde uzunca bir süre çalışacağı beklentisine dayanmaktadır. Böyle bir durum söz konusu ise, haklı bir
neden olmaksızın iş akdini sürenin bitiminden önce fesheden işçinin aleyhine
tek taraflı olarak cezai şart öngörülmesi menfaatler dengesine uygun düşer.
Çünkü işçinin belirli sürenin bitiminden önce haklı bir neden olmaksızın sözleşmeyi sona erdirmesi halinde ödemek zorunda kalacağı cezai şartın karşılığını işverenin kendisi için yaptığı eğitim harcamaları oluşturur. Bu durumda iş
akdinde cezai şartın iki taraflı getirilip getirilmediği önem taşımaz. Belirtmek
gerekir ki işçi aleyhine tek taraflı cezai şartın geçerli olabilmesi için işverenin
sağladığı eğitim sonucunda işçinin mesleki vasıfları ile kazanımları gerçekten
artmış olmalıdır (Süzek, 2002,20-21).
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6-CEZAİ ŞARTIN GEÇERLİLİĞİ
İş hukukumuzda cezai şartla ilgili açık hükümler yoktur. Ancak bu sözleşme taraflarının diledikleri gibi şartı belirleyebilecekleri anlamına da gelmemektedir. İşçilerin işveren karşısında ekonomik bakımdan güçsüz olduğu bir
gerçektir. Dolayısıyla güçlü taraftaki işverenin işçi aleyhine cezai şartı sözleşmeye koyarak kabul ettirebileceği aşikârdır. Bu durum karşısında cezai şartın
geçerlilik koşulları yargı kararları ile belirlenmiştir.
Öncelikle cezai şartın kanuna, ahlaka aykırı olmaması ve konusunun
imkânsız olmaması gerekir. Aksi takdirde hizmet akdine konulan cezai şart
batıldır (Arıcı, 1997,11).
İkinci olarak tek taraflı ve işçi aleyhine belirlenmemesi gerekmektedir.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.12.1997 tarih E.9-816 ve K.1062 sayılı
kararında ve Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 21.10.2010 tarih E.2009/46225 ve
2010/604 sayılı kararında iş sözleşmelerinde tek taraflı cezai şartları geçersiz
saymıştır. Ancak her ne kadar işçi aleyhine tek taraflı cezai şart geçersiz olsa
da eğitim giderleri bunun istisnasıdır. Nitekim Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin
29.03.2000 tarih E.507 ve K.4100 sayılı kararında “işveren büyük masraflar
yaparak işçiyi yurt içinde ya da yurt dışında eğitime ya da bursa tabi tutmuş
yani onu yetiştirmiş ise işverenin belli bir süre işçiyi işyerinde çalıştırmaya
mecbur tutması haklı görülmelidir. Somut olayda cezai şart böyle bir nedenle
konulmuş bulunduğuna göre, salt tek taraflı olması sonucu onun geçersizliğinin kabulü hakkaniyet ve adalet ilkeleriyle bağdaşmaz” hükmüne yer vermiştir.
Aynı şekilde Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 30.06.2011 tarih E.2009/17402 ve
K.2011/19618 sayılı kararında “işçiye verilen eğitim karşılığı belli bir süre çalışması koşuluna bağlı olarak kararlaştırılan cezai şart tek taraflı değerlendirilemez” denmiştir. Dolayısıyla iş sözleşmesinde eğitim masraflarının ödeneceğine
ilişkin bir düzenleme yapılmışsa eğitim giderleri işçiden istenebilecektir.
Üçüncü olarak iş sözleşmelerinde cezai şartın eşit miktarlarda düzenlenmesi gerekmektedir. İşçinin ödemek zorunda kalacağı cezai şart işverene göre
yüksek tutulmaması gerekir. Yine Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 08.04.1997
tarih E.1090 ve K.7099 sayılı kararında düşük olan cezai şartın işçi için geçerli olması gerektiği vurgulanmıştır. Buna ilişkin hâkime istisnai olarak cezai
şart miktarında indirim yapma hak ve yetkisi tanınmıştır. Ancak bu hak ve
yetki fahiş oranda yapılmamalıdır (Demir, 2009,51).
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7-SONUÇ
Cezai şart, sözleşme ihlallerine karşı konulmuş önleyici bir düzenlemedir
ve bir tür ifaya zorlama aracıdır. Diğer taraftan hizmet akdi serbestîsi, sona
erdirme serbestîsini de içinde barındırır. Tarafların istedikleri zaman iş akdine
son verme hakları vardır. Hizmet akdinde yer alan cezai şart hizmet akdini
sona erdirme hakkını tamamen ortadan kaldırmamalıdır. Dolayısıyla taraflar
(özellikle işverenler) cezai şart koyma hakkını kötüye kullanmamalıdır. 4857
sayılı İş Kanununda yer verilmeyen cezai şartın geçerlilik koşulları yargı kararları ile belirlenmiştir. Buna göre ilk olarak cezai şartın kanuna, ahlaka aykırı olmaması ve konusunun imkânsız olmaması gerekir. İkinci olarak tek taraflı
ve işçi aleyhine belirlenmemesi gerekmektedir. Son olarak ise cezai şartın eşit
miktarlarda düzenlenmesi gerekmektedir.
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KIDEM TAZMİNATI İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞMAK LAZIM
Davut EKER*29
I-GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Yasalarının zaman içinde birçok kez değişikliğe maruz
kalması, bu yasalar kapsamında, kişilerin ilerleyen zaman içerisinde muhatap
kaldığı ve kalacağı şartlarda da değişikliğe neden olmaktadır. Bu duruma örnek olacak güncel bir konuyu mevzuat hükümlerine boğmadan sade bir şekilde açıklayarak paylaşmak istiyorum.
Hizmet akdi ile çalışan işçilerin çok iyi bildiği gibi, bir çalışanın ilk işe girdiği tarihten itibaren 15 yıl geçmiş ve toplamda da 3600 prim gününü doldurmuşsa, sırf bu gerekçeyle, çalışmış olduğu işyerinden kıdem tazminatını alarak
ayrılabilmektedir. Bu durum ve şartlar her çalışan için geçerli değildir aslında.
İlk işe giriş tarihlerine göre üç farklı dönem ve bu dönemlere ilişkin farklı
şartlar geçerlidir. Bunlardan birincisi 08.09.1999 tarihinden önce ilk defa işe
girenler, ikincisi 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk defa işe girenler ve üçüncü olarak ta 01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler.
II-KIDEM TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI
Kıdem Tazminatının yasal dayanağı 1475 sayılı Kanunun(1) 14’üncü
maddesidir. Bilindiği gibi bu Kanunun 14’üncü maddesi hariç diğer maddeleri 4857 sayılı Kanunun(2) yürürlüğe girmesiyle mülga olmuştur.
Kıdem tazminatının ödeneceği haller 1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılmıştır.
Kanun metni aşağıdaki şekildedir;
“Kıdem tazminatı:
Madde 14 – (Değişik birinci fıkra: 29/7/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna
tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde
gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;

*29 Sosyal Güvenlik Kurumu Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
09.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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5. (Ek: 25/8/1999 - 4447/45 md.) 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin
birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre
yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme
gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,    
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi
arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde
işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen
tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.
Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” Denilmiştir.
Kanun metninde yer alan ifadeleri sadeleştirecek olursak; Hizmet akdinin
işveren tarafından (haklı nedenle fesih dışında) sona erdirilmesi durumunda,
hizmet akdinin işçi tarafından haklı nedenle sona erdirilmesi durumunda, işçinin muvazzaf askerlik hizmeti durumunda, işçinin ölümü durumunda, kadın
işçinin evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusuyla hizmet
akdini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.
Bu saydıklarımızdan başka iki durumda daha işçiye kıdem tazminatının
ödenmesi gerekir. Bunlar işçinin Sosyal Güvenlik Yasaları yönünden durumuna bağlı olan hallerdir.
İşçinin emekli olması (normal emekli veya malulen emekli) veya emekli
olamaması nedeniyle primlerinin toptan geri ödenmesi durumunda kıdem tazminatı ödenir.
İşçinin emekli olmak için öngörülen yaş şartı haricindeki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlamayarak kendi isteğiyle hizmet
akdini sona erdirmesi durumunda da kıdem tazminatı ödenir.
III-İŞÇİLERİN YAŞ HADDİNDEN EMEKLİLİK KOŞULLARI
İşçilerin yaş haddinden emekli olmaları durumu 5510 sayılı Kanun(3) ile
son halini almış ve öncesinde de yürürlükten kaldırılan 506 sayılı Kanun’da(4)
düzenlenmiştir.
III-a) 08.09.1999 Öncesi Durum
08.09.1999 tarihinden önce ilk defa işe girmiş olan sigortalıların yaş haddinden emeklilik koşulları mülga 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Sigortalılar, 15 yıl sigortalılık süresine ve 3600 prim gün sayısına sahip olmaları durumunda (yaş hariç) emekliliğe hak kazanmaktadırlar.
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III-b) 08.09.1999-30.04.2008 Döneminde
08.09.1999 tarihinden sonra ilk defa işe girmiş olan sigortalıların yaş haddinden emeklilik koşulları ise mülga 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinde
ve geçici 81’inci maddesinde düzenlenmiştir. Sigortalılar, 25 yıl sigortalılık
süresine ve 4500 prim gün sayısına sahip olmaları durumunda (yaş hariç)
emekliliğe hak kazanmaktadırlar.
III-c) 01.05.2008 Sonrası Durum
5510 sayılı Kanunun sigortalı olma yönünden yürürlüğe girişi 01.05.2008
tarihidir. Bu tarih öncesinde ilk defa işe girmiş olan sigortalılar mülga 506 sayılı Kanuna tabi olurlarken 01.05.2008 tarihi itibariyle ilk defa sigortalı olanlar ise 5510 sayılı Kanun kapsamına girmişlerdir.
Anti parantez değinmek gerekirse, 5510 sayılı Kanunun kişilere getirdiği
dezavantajlardan korunmak için hassasiyet gösteren kişilerin küçük çocuklarının ilk defa işe girişlerini sağlamak için 30.04.2008 tarihine kadar yaptırdıkları sigortalılık tescilleri oldukça gündemi meşgul etmiş, sahte sigortalılık
açısından pek çok soruşturmaya konu olmuştur.
5510 sayılı Kanunla birlikte sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri
için 25 yıl sigortalılık süresine ve 5400 prim gün sayısına sahip olmaları (yaş
hariç) gerekmektedir.
IV-KIDEM TAZMİNATI YAZISINI ALANLARIN TEKRAR
ÇALIŞMASI
Ayrıca ele alınması gereken bir konuya da kısaca burada değinelim. Sosyal
Güvenlik Kurumundan aldığı kıdem tazminatı yazısını çalıştığı işyerine vererek kendi rızasıyla işten ayrılanların pek çoğunun başka işyerlerinde tekrar
çalışmaya başladıklarına rastlanmaktadır. Bu durum kendi rızasıyla işten ayrılan işçi ile işçisinin işyerinden ayrılmasını istemeyen işvereni arasında hukuki
anlaşmazlığa neden olmaktadır.
Bu durumdaki işverenler, işçisinin hakkını kötüye kullandığı gerekçesiyle
konuyu yargıya taşımaktadırlar. Dayanak olarak ta, emeklilik için gerekli olan
sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurduğunu ve yaş haddini bekleyeceğini beyan eden işçinin başka bir işyerinde tekrar çalışmaya başlamakla yasaya uygun olmayan bir gerekçeyle kıdem tazminatını aldığını, bu nedenle haksız
yere ödenen kıdem tazminatının geri ödenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler.
Sonuçlanan davalara baktığımızda ağırlıklı olarak işveren lehine karar veKASIM - ARALIK 2014
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ren mahkemeler olduğu gibi işçi lehine karar veren mahkemelerin de olduğu
görülmektedir. Bu konuda yargı makamlarının bir içtihat kararı vermeleri gerekmektedir.
V- SONUÇ
Yakın zamana kadar, “15 yıl sigortalılık sürem var, 3600 prim gün sayısına
da sahibim, kendi isteğimle işyerinden ayrılıp kıdem tazminatımı alabilirim!”
ifadesi herkes için doğru iken 08.09.2014 tarihinden itibaren bu sözü söyleyenlere, Hangi tarihte ilk defa işe girdin? Diye sormak gerekecek. Çünkü ilk
defa 08.09.1999 tarihinde işe girmiş olan bir kişi 08.09.2014 tarihi itibariyle
15 yıllık sigortalılık süresini doldurmuş oluyor. Ancak bu kişinin yaş haddinden emekliliğini hak edebilmesi için yazımızın içinde bahsettiğimiz gibi
yapılan yasal değişiklik nedeniyle, 15 yıl yerine 25 yıl sigortalılık süresine
sahip olması ve 3600 prim günü yerine de 4500 prim gününe sahip olması
gerekecektir.
01.05.2008 tarihinden sonra ilk defa işe girenler ise çalıştıkları işyerinden
kendi rızaları ile ayrılıp kıdem tazminatını alabilmeleri için 25 yıl sigortalılık
süresine ve 5400 prim gün sayısına sahip olmaları gerekmektedir.
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BİLDİRİMLİ FESİH HANGİ DURUMLARDA SINIRLANDIRILMIŞTIR?
Erol GÜNER*30
GİRİŞ:
İşçinin iş devamlılığının korunması yönündeki çabalar, modern iş hukukunun en karakteristik özelliklerinden birisini oluşturmaktadır. Bu amaçla
birçok ülkede işverenin bildirimli fesih hakkının geniş ölçüde kısıtlandığını
görmekteyiz. Modern İş Hukuku, bildirimli fesih hakkından yararlanmada
tarafları eşit kabul eden geleneksel anlayıştan giderek uzaklaşmaktadır. Bildirimli fesih konusunda taraflar arasında mevcut bulunan eşitlik ilkesi artık
yerini, işçinin korunması fikrine bırakmıştır. Gerçekten iş akdinin işveren tarafından feshedilmesi ile işveren şayet aynı iş için kısa bir süre içinde yeni bir
işçi bulması olanaklı değil ise, zarara uğrayabilir. Ancak bu zarar özellikle
iş talebinin iş arzına göre düşük olduğu bir çalışma yaşamında (ülkemizde
olduğu gibi) , işçinin işini kaybetmesi sonucu içine düşebileceği maddi-manevi zarar ile kıyaslanamayacaktır. Bu itibarla her şeyden önce, işçinin sosyal
nedenler ile feshe karşı korunmasını gerekli kılmaktadır. Anayasamızın 49.
Maddesine göre; “ çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların
hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik ortam
yaratmak için gerekli tedbirleri alır. Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma
barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır. “ Anayasamızın bu hükmünde de, yasa koyucusuna göre iş güvencesini sağlama görevini
yüklediğini göstermektedir.
1.Bildirimli Fesih Hakkının Sınırlandırılması ;
Sözleşme serbestisinin bir sonucu olarak, toplu iş sözleşmeleri veya münferit hizmet akitlerinde tarafların karşılıklı olarak bildirimli fesih haklarını sınırlamaları olanaklıdır. Ancak, bu sınırlamaların yasanın emredici hükümlerine,
ahlaka(adaba), kişilik haklarına (Medeni Yasa 23. Md. ) ve işçinin korunması
ilkesine aykırı olmaması gerekir. Sözleşme ile fesih hakkına getirilebilecek
bu sınırlamaların yanında, yasanın öngördüğü sınırlamalar da mevcuttur. Bu
itibarla; fesih hakkına getirilebilecek sınırlamaları, a- Sözleşme ile getirilen
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sınırlamalar, b- Yasa ile getirilen sınırlamalar olarak ikiye ayırarak incelemekte fayda vardır. Bildirimli fesih hakkına getirilen sınırlamalar, bildirimsiz
fesih ile ilgili değildir. Bildirimsiz fesih nedenlerine bağlı olarak işveren veya
işçi her zaman iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedebilir.
1.1. Sözleşme İle Sınırlandırılması: İşçinin iş güvencesinin sağlanması
için işverenin bildirimli fesih hakkının sözleşme sınırlandırılması düşünülebilir. Acaba işverenin bildirimli fesih hakkı sözleşme ile sınırlandırılabilir mi?
Doktrinde genel olarak benimsenen görüşe göre, bildirimli fesih hakkı temelinde yatan, tarafların kişilik haklarının korunması düşüncesi nedeni ile kamu
düzeni ile ilgilidir. Bundan dolayı, bildirimli fesih hakkının doğrudan doğruya
veya dolayısıyla kısıtlamayı amaçlayan sözleşmelerin geçersiz olması gerekir.
Türk toplu iş sözleşmesi uygulaması da bu yöndedir. Acaba gerçekten bildirimli
fesih hakkı doktrinde genel olarak savunulduğu gibi, hiçbir şekilde dokunulmaz,
daraltılmaz, kamu düzenini sarsacak önemde kutsal bir hak mıdır ? Prof. Dr.
Turhan ESENER’ in belirttiği gibi; iş hukuku alanında emredici kurallar genel
olarak sosyal kamu düzeni niteliği taşıdığı için, bunların işçi yararına sözleşme
ile değiştirilmesi olanaklıdır. Buna göre, iş mevzuatında yer alan bildirimli feshe
ilişkin hükümler kamu düzeni hükmü değil, işçi lehine emredici hükümlerdir.
Prof. Dr. Nuri ÇELİK’ in de belirttiği üzere; sosyal mevzuatımızın bütünü göz
önünde tutularak yapılacak bir yorumda, bildirimli fesih hakkının sınırlandırılabileceği görülmektedir. Bu nedenle, işverenin bildirimli fesih hakkı, mutlak bir
hak değil, sözleşme ile sınırlandırılabilecek nitelikte bir haktır. Nitekim Yargıtay verdiği bir kararında, doğrudan doğruya bildirimli fesih hakkının sınırlandırılmasından söz etmemekle birlikte, İş Yasası’nın 17. Maddesi ile ilgili bir
kararında bu görüşe yer vermiştir. Bu karara göre, İş Yasası’na ait hükümlerin
kural olarak nispi nitelikte emredici hükümler olduğu şüphe dışıdır. Şu anlamda
ki, İş Yasası’nda öngörülen haklar işçi için asgari olup, taban teşkil eder. Bu tabanın üstüne çıkılabilir, lakin altına inilemez. Bir başka deyişle, kamu düzeninin
sınırlayıcı etkisi kural olarak sadece işveren için geçerlidir. Bu halde, tarafların
iş ve toplu iş sözleşmelerine işçi yararına yasadan farklı hükümler koymaları
caiz ve bu hükümler geçerlidir.
Anayasamızın 53. Maddesi taraflara toplu iş sözleşmesi hak ve özerkliğini tanımıştır. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre,
hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzen192

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

lemek üzere, işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan
işveren arasında toplu iş sözleşmesi yapılmaktadır. Bununla amaçlanan, toplu
iş sözleşmesi taraflarının devletin müdahalesi dışında, kendilerini ve üyelerini
bağlayan hukuki kurallar koymalarıdır. İşçi ve işveren örgütleri veya sendika
üyesi olmayan işverenler toplu iş sözleşmesi ile fesih hakkını sınırlayan ve
normatif etkiye sahip hükümler getirebilirler. Yeter ki fesih hakkından tümü
ile vazgeçilen hükümler olmasın.
Bildirimli fesih hakkının sözleşmeler ile sınırlandırılabileceğini belirttikten
sonra şimdi bu sınırlamaların ne şekillerde olabileceğini incelemeye çalışalım;
a- Zaman Yönünden Getirilen Sınırlamalar; Taraflar sözleşmede belli bir
süre sarfında bildirimli fesih yapılamayacağı yolunda anlaşabilirler. Bu
sürenin işveren için belli bir sınırı bulunmamaktadır. Bu nedenle süre bir
yıl olabileceği gibi, daha fazla da olabilir. Ancak söz konusu süre işçi
bakımından on yıldan fazla veya ömür boyu olur ise, on yıldan sonra sözleşme her zaman işçi tarafından bir ay önceden feshi bildirmek suretiyle
ve tazminatsız olarak sona erdirilebilir(Borçlar Yasası 343. Md. ). Taraflar, hizmet akdini belli bir süre için akdetmişler ise, bu süre sarfında
kural olarak akdin feshedilmeyeceği kabul edilir. Feshedilmesi durumunda, Borçlar Yasası hükümlerine göre işçinin sözleşmenin süresinden önce
sona ermesinden dolayı uğrayacağı maddi-manevi zararlarının tazmini
mümkündür. Böyle bir durumda İş Yasası anlamında bildirim öneli veya
bildirim tazminatı(ihbar tazminatı) söz konusu olamayacaktır.
b- Esasa İlişkin Getirilen Sınırlamalar; Esasa ilişkin sınırlamalar aslında, fesih nedenine ilişkin sınırlamalardır. Bu tür sınırlamalar ile tarafların
serbest fesih hakkı daha önce belirlenmiş bazı nedenler ile kısıtlanmıştır.
Yani taraflar belirli bazı nedenlerin varlığı halinde bildirimli fesih hakkını
kullanamazlar. Bu tür fesih yasakları toplu iş sözleşmesinde sık rastlanıldığı gibi, yasa ve iş akitleri ile de kararlaştırılabilir.
c- Sosyal Yönden Getirilen Sınırlamalar; Taraflar bildirimli fesih yapılmasının sosyal yönden kabulü olanaklı olmayan, yani işçinin sosyal durumu bakımından ağır sonuçlar doğurabileceği durumlarda bunun geçersiz
olacağını kararlaştırabilirler. Burada söz konusu olan iş akdi feshedilenin
sosyal-iktisadi durumunda meydana getireceği etkilerdir. Örneğin, işçinin yaşı, aile durumu, çocuklarının yaşı ve tahsil durumları v.b. Taraflar,
sadece belirli nedenler, örneğin, iş görme yükümlülüğünün ağır ihlali, işKASIM - ARALIK 2014
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yerinin kapanması, ahlaka ve adaba aykırı durumlar, belirli koşullarda(
örneğin, sadece önceden yazılı uyarı yapıldıktan sonra) veyahut belli zamanlarda (örneğin, sadece barış zamanlarında fesih yapılabileceği, savaş
ve kriz zamanlarında fesih yapılamayacağı) bildirimli feshin yapılabileceğini kararlaştırabilirler.
Alman İş Hukukunda sözleşme ile getirilen fesih sınırlamalarına uyulmaması halinde, feshin hukuki sonuçları doğmaz, fesih geçersiz sayılır. Buna
karşılık Türk İş Hukukunda haksız feshin hukuki hükümleri uygulanır. Bu
da Türk İş Hukukunda sözleşme ile getirilen sınırlamaların etkin olmadığını,
bildirimli fesih hakkını ortadan kaldırmadığını göstermektedir.
1.2.Yasa İle Getirilen Sınırlamalar: Uluslar arası çalışma hukukunda iş
güvencesinin sağlanması amacıyla daha etkili sistemler geliştirilmiş, bildirimli fesih hakkı yasa ile sınırlandırılmıştır.
Modern İş Mevzuatına sahip bulunan AB ülkeleri hukukunda bildirimli fesih hakkının doğumu, kanunen belirli nedenlerin ve koşulların varlığına bağlanmıştır. Yasa da öngörülen koşullar olmadan yapılan fesih geçersiz sayılmakta ve hizmet akdi taraflar arasında devam ediyor kabul edilmektedir. Bu
suretle, yasaya aykırı olarak hizmet akdi feshedilen işçinin tekrar işe dönüşü
sağlanmaktadır. Belirtilen bu sistem işçiyi feshe karşı koruduğu gibi, işletme
yararı gerektirdiği zaman işverene iş akdini feshetme olanağı tanımakla, işletmede rasyonelleşme ve modernleşme çabalarına uygun düşmektedir.
İş Hukukumuzda ise, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş
Yasası ile modern iş mevzuatına uygun düzenlemeler getirilmekle birlikte,
tam anlamıyla bir iş güvencesini sağlayıcı hükümler yer almamıştır. Bildirimli feshin yapılabilmesi belirli koşullara bağlanmış, işçinin işe dönüşü için
yargıya başvurma hakkı tanınmış, ancak, işverence işçinin mutlaka işe tekrar
alınması düzenlemesi getirilmemiş, sadece işe başlatılmaması durumunda yasal tazminatlarının dışında mahkemenin takdir edeceği ayrı bir tazminatı ( en
az dört, en fazla sekiz aylık ücreti tutarında ) ve boşta geçen sürenin ücreti (en
fazla dört aylık) işçiye ödenmesini hüküm altına almıştır(4857/18-21. Md. ).
Bu düzenlemeler modern iş hukuku hükümlerine tam anlamıyla bir paralellik
göstermemektedir. Haksız olarak yapılan fesih tamamıyla ortadan kalkmamakta, sadece yasal tazminatların dışında tazminatlara hak kazanmayı ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla getirilen bu düzenleme çalışma yaşamımızda işçile194
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rin genel anlamda düşündüğü gibi bir iş güvencesi değildir. Bu düzenlemelere
göre işçilerin anladığı gibi işverenleri tarafından hiçbir şekilde iş akitleri sona
erdirilmeyecek bir durum olmamaktadır
2. Bildirimli Fesih Hakkının Sınırlandırılmasının Yasamızda ki Yeri:
Bildirimli fesih hakkı 4857 sayılı İş Yasası, 5953 sayılı Basın İş Yasası,
854 sayılı Deniz İş Yasası, 2821 sayılı Sendikalar Yasası ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda farklı şekillerde sınırlandırılmaya
çalışılmıştır. Bu sınırlamaları şu şekilde özetleyebiliriz;
1- Kanuni Grev ve Lokavt Durumunda Sınırlama; 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre, kanuni bir grev kararının alınmasını teşvik etme, böyle bir greve katılma veya böyle bir greve katılmaya
teşvik etme sebebiyle bir işçinin hizmet akdi, feshedilemez. Kanuni bir greve
katılanlar ise, işyerinde çalışmayı arzu edip işveren tarafından çalıştırılmayan
işçilerin iş akitlerinden doğan hak ve borçları, grevin sona ermesine kadar
askıda kalır. Kanuni lokavta uğramış olan işçilerin hizmet akitlerinden doğan
hak ve borçları ise, lokavtın sona ermesine kadar askıda kalır. Bu hükümden
hareketle, kanuni grev ve lokavt durumunda bildirimli fesih yapılamayacağı
açıktır. Çünkü hizmet akdi askıdadır.
2-Gebelik ve Doğum Hallerinde Sınırlama; Yasa koyucu kadın işçiyi
doğum öncesi ve sonrası fesihlerde koruma altına almıştır. Nitekim doğum ve
gebelik hallerinde işverenin fesih hakkı, 4857 sayılı İş Yasası’nın 74. Maddesindeki sürenin bitiminden başlamak üzere, işçinin yasanın 17. Maddesine
göre hizmet süresi doğrultusunda bildirim önelini altı hafta aşmasından sonra
doğacaktır (4857/25-I-b. Md. ).
3-Kaza ve Hastalık Halinde Sınırlama; 4857 sayılı İş Yasası’nın 25/I-b.
Bendine göre, işverenin bildirimsiz fesih hakkına işçinin kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık ve kazalar nedeni ile sınırlamalar getirilmiştir. Kusuru olmadan
meydana gelen hastalık ve kaza nedeni ile çalışamaz durumda olan işçinin hizmet
akdi askıda kalmakta, bu süre içinde bildirimli fesih yapılır ise, bildirim önelleri
işlemeyecektir. Bu süreye ait ücretin peşin ödenerek hizmet akdinin sona erdirilmesi de imkansızdır. Kısaca bu süre içinde yapılan fesih hüküm ifade etmeyecektir. İşçinin hastalanması veya kazaya uğraması halinde işverenin bildirimsiz fesih
hakkı, işçinin işe gidemediği günlerin yasanın 17. Maddesinde öngörülen bildirim
önellerini altı hafta aşmasından sonra doğacaktır(4857/25-I-b. Md. ).
KASIM - ARALIK 2014

195

MALİ

ÇÖZÜM

4-Askerlik ve Yasadan Doğan Çalışma Halinde Sınırlama; 4857 sayılı
İş Yasası’nın 31. Maddesinde, işyerinde en az bir yıl çalışmış olan ve muvazzaf
askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silah altına alınan ya
da herhangi bir yasadan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılan işçinin
hizmet akdinin işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra fesih edilmiş
sayılacağı; işçi bir yıldan fazla çalışmış ise, her fazla yıl için bu süreye ikin
gün ekleneceği, ancak toplam sürenin tamamının 90 günü geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Yasa koyucu ayrıca bu durumdaki işçinin tekrar işe alınması
zorunluluğunu da ortaya koymuş ve bu bağlamda, herhangi bir askeri ve kanuni
ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak
iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer var ise derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih
ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde
işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücreti tutarında tazminat öder. Hükmüne yer
vermiştir. Belirtilen bu yasa hükmüne muhalefet ile ilgili olarak ise idari para cezası yaptırımı öngörülmemiştir. 5953 sayılı Basın-İş Yasası’nın 16. Maddesinde
de bu sınırlama ilgili benzer düzenlemeler yer almıştır.
5-Tek veya Toplu İşçi Çıkarımlarıyla Getirilen Sınırlama; Bu konu
4857 sayılı İş Yasası’nın 29. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre,
işverenler yasanın 17. Maddesinde belirtilen şartlara uyarak işine son verdiği
veya madde metninde belirtilen diğer fesih hallerinde iş akitlerini feshettikleri
işçilerin yerine çıkma, çıkarma tarihinden itibaren altı ay içinde başka bir işçi
alamaz. Bu süre içinde aynı görevlere işçi almak istemesi durumunda çıkışı
verilen işçilere tebligat yapar. Tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde işe
başlamayan işçilerin bu hakkı düşer.
6-854 Sayılı Deniz İş Yasası’nın 16. Maddesi İle Getirilen Sınırlama;
Anılan yasanın 16. Maddesine göre, Süresi belirli olmayan hizmet akdi bildirimsiz ve tazminatsız feshi düzenleyen 14. Maddesindeki durumlar olmaksızın
gemi adamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe sona erdirilemez.
7-4857 Sayılı Yeni İş Yasası’nın 18. Maddesi İle Getirilen Sınırlama;
10.06.2003 tarihinde AB’ ne uyum yasaları bağlamında yürürlüğe giren 4857
sayılı yeni İş Yasası ile iş akitlerinin işveren tarafından fesihlerde bir takım
sınırlamalar getirilmiş, belli koşulların varlığının bulunması hüküm altına
alınmıştır. Bu bağlamda 4857/18. Maddesine göre; otuz veya daha fazla işçi
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çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından
ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir
sebebe dayanmak zorundadır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli
bir sebep oluşturmaz: a- Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya
işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak, bİşyeri sendika temsilciliği yapmak, c- Mevzuattan veya sözleşmeden doğan
haklarını takip için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak
veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak, d- Irk, renk, cinsiyet, medeni hal,
aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.,
e- 4857/74. Maddesinde öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak
olduğu sürelerde işe gelmemek, f- Hastalık veya kaza nedeni ile 25. Maddenin
I-b. Bendinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen
süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı iş kolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı bu işyerlerinde çalışan
toplam işçi sayısına göre belirlenir.
İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile
işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri hakkında bu madde, 19 ve 21. Maddeler ile 25.
Maddenin son fıkrası uygulanmaz.
4857/19. Maddesine göre ise, işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki
iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o
işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak işverenin 4857/25-II. Bendi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. Aynı yasanın 20.
Maddesine göre ise, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih
bildirimin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesine dava açabilir. Toplu iş sözleşmesinde hüküm varsa veya taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık
aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat
yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Dava seri muhakeme usulüne
göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde,
Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir. 21. Maddeye göre de, işverence
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geçerli bir 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 bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık, en çok
sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya
özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması
halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar
çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve
diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılır ise, peşin olarak ödenen bildirim süresine
ait ücret ve kıdem tazminatı, yukarıdaki fıkra hükümlerine göre yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya
bildirim süresine ait ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca
ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren
10 işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorundadır. İşçi bu süre
içinde başvurmazsa, fesih geçerli sayılır ve sadece hukuki sonuçları ile işveren
sorumlu olur. Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü fıkra hükümleri sözleşmeler
ile değiştirilemez; aksi yönde sözleşme hükümleri geçersizdir.
8-4857 Sayılı İş Yasasının 22, 34 ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Yasasının 13. Maddeleri İle Getirilen Sınırlama; Yasa’ nın 22. Maddesine
göre, işveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma
koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek
suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı iş
günü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi
değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli
bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedeninin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda yasanın 17 ila 21. Madde hükümlerine göre
dava açabilir. 34. Maddesine göre ise, Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi
gün içinde mücbir neden dışında ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir. Bu nedenle kişisel kararlarına dayanarak iş görme borcunu
yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak
nitelendirilemez. Gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en
yüksek faiz oranı uygulanır. Bu işçilerin bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları
için feshedilemez ve yerine yeni işçi alınamaz, bu işler başkalarına yaptırılamaz.
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6331 sayılı Yasanın 13. Maddesine göre ise de, İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği
açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak
yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi, iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına
karar verilmesini talep edebilir. Kurul aynı gün içinde acilen toplanarak kararını
verir ve durumu tutanakla tespit eder. Karar işçiye yazılı olarak bildirilir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunmadığı işyerlerinde talep, işveren veya işveren
vekiline yapılır. İşçi tespitin yapılmasını ve durumun yazılı olarak bildirilmesini
isteyebilir. İşveren veya vekili yazılı cevap vermek zorundadır. Kurulun işçinin
talebi yönünde karar vermesi halinde işçi, gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbiri alıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönem
içinde ücret ve diğer hakları saklıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun kararına
ve işçinin talebine rağmen gerekli tedbirin alınmadığı işyerlerinde işçiler altı iş
günü içinde, bu yasanın 24. Maddesinin I. Numaralı bendine uygun olarak belirli veya belirsiz süreli hizmet akitlerini derhal feshedebilir. Bu durum işverene
bildirimli veya bildirimsiz fesih hakkı vermez.
SONUÇ:
Bildirimli fesih hakkı, sözleşme serbestliği ve hizmet akitleri yolu işçilerin
kişilik haklarının yok olmaması amacı tanınmıştı. Ancak, işçiler yararına tanınan bu hakkın, işveren tarafından sınırsız olarak keyfi şekilde kullanılabilmesi işçilerin işlerinin devamlılığı konusunda güvensizlikle yüz yüze bırakmıştır.
Bildirimli feshin olumsuz etkileri sadece hizmet akitlerinin sona erdirilmesinde
değil, hizmet akdi sona erdirilmese bile işçilerin İş Yasasından doğan haklarının
etkinliğini de etkilemektedir. İşçi yasadan doğan haklarını ileri sürdüğünde işten
atılma korkusu ile iddiasından vazgeçmek zorunda kalmakta, yasalara aykırı talimatlara uymaya mecbur olmaktadır. Bildirimli feshin sendikal hakları da tehdit
ettiği bugün herkes tarafından bilinmektedir. İşten atılma korkusu ile sendikaya
üye olma veya sendikal faaliyetlere katılma hakkı zarar görmektedir. Bu nedenle, özellikle ülkemizde sendikalı işçi sayısında yeterli bir artış gerçekleştirilememekte, özellikle küçük işyerlerinde sendikalaşma çok zor olmaktadır.
Bu nedenlerden dolayı, işçinin iş güvencesini sağlayabilmek için birçok ülkede ve ülkemizde, bildirimli fesih hakkına sınırlamalar getirilmiştir. Bunun sonucu olarak, bildirimli fesih hakkından yararlanmada işçi ve işvereni eşit kabul
eden geleneksel görüşten uzaklaşılmıştır. Zira teorik olarak tarafları eşit saymak
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uygulamada ekonomik açıdan güçsüz olan işçi aleyhine eşitsizlik yaratmaktadır.
Bu nedenle dengenin sağlanması için, işçinin korunması ilkesinin kabul edilmesi gerekir. Ancak, önemli olan işçinin işveren karşısında hangi sınıra kadar ve
ne şekilde korunacağıdır. İşçinin korunması ilkesinde, belli sınırların aşılması,
işyerinin ekonomik çöküntüye uğrayıp kapanmasına neden olabilir. Böyle bir
sonuç, işyerinde çalışanların da aleyhine olabileceği gibi, ülke ekonomisi düzeyinde de getireceği sosyal yükler genel ekonomik dengeyi sarsacak bir sonuç yaratabilir. Bu nedenle, işçinin korunmasındaki sınırın, işverenin ekonomik gücü
ile ülke ekonomisinin bu yükü taşıyabilme olanağı olmalıdır. Bu sayede, toplum
barışı ve çalışma barışı sürekli olarak temin edilir.
Yazımızda bildirimli feshin nasıl ve ne şekilde sınırlanabileceğini, yasalarımızda mevcut durumun ne yönde olduğunu irdelemeye çalıştık. Bildirimli
feshin sözleşmeler veya yasa ile sınırlandırılabileceğini gördük. Getirilen sınırlamaların tam anlamı ile bir sınırlama olamadığını tespit ettik. AB uyum
yasaları ve İLO’ nun 119 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda, yürürlüğe giren
yeni iş yasası ile yasal sınırlamalar getirilmiştir. 119 sayılı tavsiye kararında,
işletme yararı ölçüsü benimsenmiş, işletmenin teknik ve ekonomik ihtiyaçları,
işçinin mesleki yetersizliği ve hafif kusurlu davranışlarından doğan durumlar
bildirimli fesih nedeni olarak kabul edilmiş, bu nedenler dışında hizmet akdinin sona ermesi durumunda yargı yolu ile işçinin tekrar işe dönüşü sağlanmış,
bu düzenleme işçiyi feshe karşı koruduğu gibi, işverene de hizmet akdini işletme yararı bulunduğu zaman feshetme olanağı tanınmış, işletmenin modernleşmesine ve rasyonelleşmesine imkân tanınmıştır. 4857 sayılı İş Yasası’nın 1821. Maddesi hükümleri de 119 sayılı tavsiye kararları doğrultusunda olmakla
birlikte, tam anlamı ile tavsiye kararı doğrultusunda bir düzenleme olamamış,
işçinin tekrar işe dönebilmesi tam anlamı ile mümkün olamamış, işverenin
mahkemenin takdir edeceği cezai tazminatları ödeyerek işçiyi çalıştırmama
hakkı tanınmıştır. Bu hak işçinin tam anlamı ile bir iş güvencesine veya feshin
tamamen sınırlanmasına engel olmaktadır. Uzun yıllardan sonra getirilen bu
düzenleme modern iş hukukuna uyum açısından bir gelişme olmakla birlikte
yeterli olamamıştır. Yapılacak yeni bir düzenleme ile aradaki fark giderilerek
tam anlamı ile bir iş güvencesine kavuşturulması yerinde olacaktır. 4857 sayılı
İş Yasası’nın 18-21. Maddesinde bildirimli feshe getirilen sınırlamalar mutlak
anlamda bir sınırlama olamadığı gibi, incelemeye çalıştığımız diğer sınırlama
halleri de mutlak anlamda bir sınırlama özelliğini taşımamakta, sadece hizmet
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akdinin bildirimli feshini belli bir süre ertelemekte, işçiyi belli süreler içinde
feshe karşı korumakta, maddi-manevi zararlarını az da olsa gidermektedir.
Yapılacak yeni düzenlemeler ile, sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmayan, çalışma hayatını düzenleyen kuralların sosyalleştirilmesini bir ölçüde etkisiz bırakan
sistemimiz modern uygulamaya geçmiş olacak, Anayasamızın 49. Maddesinin
Devlete yüklediği, çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemek yükümlülüğünün sağlanmasını kolaylaşacak, tam anlamı ile bir iş güvencesi sağlanacak, İş Yasalarımız da mevcut olup da gerek teknik gerekse de pratik
ve diğer nedenlerden dolayı uygulanamayan hükümlerin etkinliği artacaktır.
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İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*31
1. GİRİŞ
4857 sayılı İş Kanununa göre iş sözleşmesi işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işvereninde ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. 6098
sayılı Türk Borçlar Kanununa göre ise işçinin işverene bağımlı olarak belirli
veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.
İş sözleşmesini fesih hakkı; hak sahibine, karşı tarafa yöneltilmesi gereken
tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 24’üncü
maddesinde, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı 25’inci maddesinde,
önelli fesih bildirimi ise aynı Kanunun 17’nci maddesinde düzenlenmiştir.
2. FESİH
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük
olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanına fesih denir.
Fesih bildiriminde fesih sözcüğünün bulunması gerekmez. Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali birleşirse bunun
fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir. Bazen fesih işverenin olumsuz bir
eylemi şeklinde de ortaya çıkabilir, işçinin işe alınmaması, otomatik geçiş
kartına el konulması buna örnek olarak verilebilir.
2.1. Fesih Önel Süresi
İş sözleşmesi taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, işçi veya işverenden herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak
için karşı tarafa yönelttiği irade açıklamasına fesih denir.Süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri;
• İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
• İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
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tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
• İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
• İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak
sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan
taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.İşveren
bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
2.2. Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden
veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. Altı aylık kıdem hesabında
İş Kanunu’nun, 66’ıncı maddesindeki süreler dikkate alınır. Özellikle aşağıdaki hususlar fesih için geçerli bir sebep oluşturmaz:
• Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile
çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak.
• İşyeri sendika temsilciliği yapmak.
• Mevzuattan veya sözleşmeden doğan haklarını takip veya yükümlülüklerini yerine getirmek için işveren aleyhine idari veya adli makamlara başvurmak veya bu hususta başlatılmış sürece katılmak.
• Irk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum,
din, siyasi görüş ve benzeri nedenler.
• İş Kanunu’nun, 74’üncü maddesinde öngörülen ve kadın işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğu sürelerde işe gelmemek.
• Hastalık veya kaza nedeniyle İş Kanunu’nun, 25/I-b maddesinde öngörülen bekleme süresinde işe geçici devamsızlık.
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 sözleşmesinin feshi için geçerli sebebe dayandırılması zorunluluğu için
işyerinde otuz veya daha fazla işçi çalıştırılması gerekir ancak İş Kanunu’nun,
18’inci maddesi nispi emredici bir madde olup, taraflar her zaman işçi lehine
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bunun aksini kararlaştırabilirler.İşçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabilmesi için en az altı aylık kıdeminin bulunması şarttır. İş güvencesinden
yararlanacak işçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.İşçinin yeterliliğinden
ve davranışlarından kaynaklanan geçerli sebepler işyerlerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz etkileyen sebeplerdir. Örneğin;
• Benzer işi görenlerden daha az verimli çalışma,beklenenden daha düşük performansa sahip olma,
• Sık sık rapor almak, işe geç gelmek ve işini aksatarak işyerinde dolaşmak,
• İşe yoğunlaşmasının giderek azalması,işe yatkın olmama,
• Öğrenme ve kendini yetiştirme yetersizliği,
• İşverene zarar vermek ya da zararın tekrarı tedirginliğini yaratmak,
• İşyerinde rahatsızlık yaratacak şekilde çalışma arkadaşlarından borç
para istemek,
• Arkadaşlarını işverene karşı kışkırtmak,
• İşini uyarılara rağmen eksik, kötü veya yetersiz olarak yerine getirmek,
• İşyerinde iş akışını ve iş ortamını olumsuz etkileyecek bir biçimde
diğer kişilerle ilişkilere girmek,işin akışını durduracak şekilde uzun
telefon görüşmeleri yapmak,
• Amirleri veya iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek,
• Sıkça ve gereksiz yere tartışmaya girişmek vb.
2.3. Sözleşmenin Feshinde Usul
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını
almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin İş Kanunu’nun, 25/II.
maddesi şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır.Yazılı bildirim İş Kanunu’nun,
109’uncu maddesi gereği ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.
2.4. Fesih Bildirimine İtiraz
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 dava açabilir. Taraflar
anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir
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sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Başka
bir anlatımla yasa koyucu önce genel kanıt kuralının aksine işverene bir kanıt
yükü getirmiş ancak işverenin bu kanıt yükünü yerine getirmesinden sonra
işçinin feshe ilişkin gerçek sebep iddiasını da kanıtlamasına olanak tanıyarak
genel kanıt kuralına dönmüştür. Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir
ay içinde kesin olarak karar verir.
2.5. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İşverence 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. İşe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatı düzenleyen İş Kanunu hükmü emredici nitelikte olup işe başlatılmama halinde belirlenecek tazminat
yasal sınırlar içinde aylık çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve asgari
sınırdan uzaklaşılması halinde de gerekçesi ve nedeni açıklanmalıdır. 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.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe
başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş
bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen
bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait
ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde
işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde
başvuruda bulunmaz ise işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve
işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 21’inci maddesinde belirtilen hükümler sözleşmelerle hiçbir suretle değiştirilemez, diğer bir ifade ile artırılamaz. Aksi
yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. Bunlar;
• Feshin geçersiz sayılması halinde işyerinde çalıştırılmayan işçiye ödenmesi gereken en az dört ay en çok 8 aylık ücret tutarındaki tazminat,
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Fesih işlemine karşı yargı yoluna başvurulduğu sürede işçiye ödenecek en çok dört aya kadar ücreti ile diğer hakları,
Feshin geçersizliği işe başlatılan işçiye peşin ödenen bildirim süresine
ait ücretin iadesi ve yapılacak ödemelerden mahsubu.
İşe başlatılmayan işçiye ödenmemiş bildirim süresine ait ücret.

2.6. İşçinin Fesih Hakkı
İşçiye fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzerleri İş Kanunu’nun, 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir.Yasal düzenlemeye göre;
• İşverenin iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle
işçiyi yanıltması,
• İşvereninin, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna
dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması,
• İşverenin, işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini
kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtıp, sürüklemesi, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi,yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya
ithamlarda bulunması,
• İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel
tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli
önlemlerin alınmaması,
• İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme
şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi,
• Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp
da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği
hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik
aldığı ücretin karşılanmaması yahut çalışma şartlarının uygulanmaması,
gibi durumlarda,işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilecektir.
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2.7. İşverenin Fesih Hakkı
İşverene fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzerleri İş Kanunu’nun, 25’inci maddesinde düzenlenmiştir.Yasal düzenlemeye göre;
• İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri
için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,
• İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna
dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren
hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,
• İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,
• İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin
başka işçisine sataşması,
• İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,
• İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen bir suç işlemesi,
• İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,
• İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı
halde yapmamakta ısrar etmesi,
• İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,
gibi durumlarda,işveren iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilecektir.
3. İŞVERENİN FESİH SEBEBİ İLE BAĞLI OLMASI
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18’inci maddesinde iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan geçerli bir
sebebe dayanılarak feshedilebileceği düzenlenmiştir. Söz konusu geçerli sebepler İş Kanunu›nun 25’inci maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörü208
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len sebepler niteliğinde olmamakla birlikte, işçinin ve işyerinin normal yürüyüşünü olumsuz etkileyen hallerdir. İşçinin yeterliliğinden veya davranışlarından
kaynaklanan sebepler ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde fesih
için geçerli sebep olabilirler. İş ilişkisinin sürdürülmesinin işveren açısından
önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceği durumlarda, yapılacak fesih
kanaatimce geçerli bir fesih niteliğinde olacaktır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 17’nci maddesi hükümlerine göre bir işçinin iş
sözleşmesinin feshi, ihbar önellerine uygun bildirimde bulunmak ya da bildirim
sürelerine ait ücretlerin peşin olarak ödenmesi ve işçinin kıdemine göre hak ettiği kıdem tazminatının ödenmesi suretiyle yapılabilir. Fesih bildirimi karşı tarafa
ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraflı olarak dönülemez.Diğer
bir ifadeyle işveren, davacı işçiye tebliğ ettiği fesih belgesinde iş sözleşmesinin
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 17’nci maddesine göre bildirim önellerine ait ücret
ve kıdem tazimatı ödenerek feshedileceğini bildirdikten sonra bu beyanından
dönemez.İşveren yapılan geçerli nedenle fesih sebebiyle işçiye ihbar ve hak kazanması şartıyla kıdem tazminatını ödemek zorundadır.Nitekim Yargıtay(Yargıtay 7.HD-E:2013/19425-K:2014/3950-T:17.02.2014) “somut olayda, davacı,
davalı işyerinde birlikte çalıştığı başka bir işçinin, bir ürünü etiket fiyatından
daha pahalıya satması nedeniyle onunla tartışmış, tartışmanın büyümesi ve reyondan çıkmasını isteği halde çıkmaması üzerine, olayın bizzat tanığı olan tanık beyanına göre, kontrolünü kaybederek işverenin başka işçisine küfretmiş, bu
davranışı nedeniyle hakkında tutanak tutulup savunmasının alınmasından sonra,
kendisine 26.10.2010 tarihinde imzalatılan fesih bildirimine göre 4857 sayılı Yasanın 17’nci maddesi uyarınca bildirimli ve tazminat ödenmesi suretiyle fesih
yapıldığı işveren tarafından bildirilmiştir. İşveren işçiye bildirdiği fesih sebebi
ile bağlıdır. Bu nedenle işverenin haklı fesih sebebinin var olduğu bu nedenle haklı fesih yapılacakken hataen geçerli fesih bildirimde bulunulduğuna dair
savunmasına itibar edilemez. Davacının kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi
gereklidir. Mahkemece, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü
gerekirken, yetkisinde olmamasına rağmen, davalının fesih gerekçesini değiştirerek, davacının iş akdinin hakli nedenle feshettiğinden bahisle kıdem ve ihbar
tazminatı taleplerini reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir”
kararında da belirtildiği üzere işveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.
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4. SONUÇ
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 20’nci maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha
sonra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli veya haklı olduğunu kanıtlamak zorundadır.İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli veya haklı olduğunu uygun delillerle inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü
yerine getirmiş sayılması bakımından yeterlidir.
İş ilişkisinde işletmesel kararla iş sözleşmesini fesheden işveren, Medeni
Kanunun 2’nci maddesi uyarınca, yönetim yetkisi kapsamındaki bu hakkını
kullanırken, keyfi davranmamalı, işletmesel karan alırken dürüst olmalıdır.
Keyfilik denetiminde işverenin keyfi davrandığını işçi iddia ettiğinden, genel
ispat kuralı gereği, işçi bu durumu kanıtlamalıdır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 17’nci maddesi hükümlerine göre bir işçinin iş
sözleşmesinin feshi, ihbar önellerine uygun bildirimde bulunmak ya da bildirim sürelerine ait ücretlerin peşin olarak ödenmesi ve işçinin kıdemine göre
hak ettiği kıdem tazminatının ödenmesi suretiyle yapılabilir. Fesih bildirimi
karşı tarafa ulaşması ile sonuçlarını doğurur ve bundan tek taraflı olarak dönülemez.Diğer bir ifadeyle,işveren işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlıdır.
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6331 SAYILI İSG KANUNU UYARINCA İŞİN DURDURULMASI
Abdurrahman ÇALIK*32
ÖZ
İSG Kanunu uyarınca iş müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde hayati bir tehlikenin yahut belirli işyerleri açısından risk analizi yapılmadığının
tespiti halinde, üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından işin kısmen veya
tamamen durdurulmasına karar verilir ve bu karar mülki idare amiri tarafından uygulanır. Acil hallerde karar müfettiş tarafından verilir ve sonrasında
heyetin denetiminden geçirilir. Bu uygulama işyerinin tamamen kapatılması
olmayıp geçici bir tedbir niteliğindedir ve gereken adımlar atıldığında yeniden çalışmaya başlanabilir.
Karara karşı altı iş günü içinde iş mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz,
kararın uygulanmasını etkilemez. Durdurma döneminde işveren, çalışanların
ücretlerini eksiksiz ödemek veya ücretlerinde bir eksiltme olmaksızın meslek
veya durumlarına uygun bir iş vermekle yükümlüdür.
Anahtar Sözcükler: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşin durdurulması, Hayati tehlike, Risk değerlendirmesi
1. GİRİŞ
İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (T.C. Yasalar, 2012) uyarınca
yapılan teftişler kapsamında, belirli koşullara bağlı olarak işin kısmen veya
tamamen durdurulması söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama işyerinin tamamen kapatılması anlamına gelmeyip, durdurmaya neden olan tehlike veya
noksanlık ortadan kaldırılıncaya kadar uygulanan geçici bir idari tedbir niteliğindedir ve aşağıda açıklanacağı üzere, işverence gerekli adımlar atıldığında
işyerinde yeniden çalışmaya başlanabilmektedir.
Bu çalışmamızda, 6331 sayılı Kanun uyarınca işyerlerinde işin durdurulmasını gerektiren nedenler ile durdurmaya ilişkin usul ve esaslar, durdurmanın sonuçları ve durdurulan işyerinde yeniden çalışmaya başlanma koşulları
açıklanmaktadır.

*32 ÇSGB İş Müfettişi, Kamu Yönetimi Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
23.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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2. İŞİN DURDURULMASINI GEREKTİREN NEDENLER
6331 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre çıkarılan İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik (ÇSGB, İDY, 2013) uyarınca işyerlerinde işin durdurulması
somut bir hayati tehlikenin varlığına bağlı olmakla birlikte, belirli işyerleri için
risk değerlendirmesi yapılmaması da başlı başına durdurma nedeni olabilmektedir.
2.1. Hayati Tehlike
Kanuna göre, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve
bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile etkilenecek çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulmasına karar verilmektedir (6331, md.25/1).
Hayati tehlike nedeniyle işin durdurulması kararı, işyerinin yalnızca belirli bir
bölümü ile ilgili olabileceği gibi, işyerinin tamamı ile ilgili de olabilir. Bu hususta;
hayati tehlikenin niteliği, tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alanlar
ve etkilenecek çalışanlar dikkate alınarak durdurmanın kapsamı belirlenmektedir.
2.2. Risk Değerlendirmesi Yapılmaması
Risk değerlendirmesi yapılmadığı gerekçesiyle işin durdurulması her işyeri için söz konusu olmayıp; çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı
işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde geçerli bir uygulamadır (6331, md.25/1).
Söz konusu işler ile ilgili olarak Yönetmelikte yer alan tanımlara göre;
- İşkolları Yönetmeliği’nde (ÇSGB, 19.12.2012); (3) sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları”, (4) sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve
ilaç”, 12 sıra numaralı “Metal” ve 13 sıra numaralı “İnşaat” işkollarında sayılıp, İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’nde
(ÇSGB, 26.12.2012) “çok tehlikeli” sınıfta yer alan işyerlerinde ve ayrıca,
- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamına
giren işyerlerinde
risk değerlendirmesi yapılmadığının tespit edilmesi halinde, somut herhangi bir hayati tehlikenin söz konusu olup olmadığına bakılmaksızın işin
durdurulması gerekmektedir (İDY, md.4,7).
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3. DURDURMA KARARININ ALINMASI
3.1. İş Müfettişinin İncelemesi
Gerek somut bir hayati tehlike nedeniyle, gerekse yukarıda belirtilen işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması nedeniyle işin durdurulması süreci her
halde İş Müfettişi tarafından 6331 sayılı Kanun kapsamında yapılan teftiş ile başlamaktadır.
Bir işyerinde bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği yönünden teftiş yapan iş
müfettişi (veya iş müfettişleri), işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin
durdurulmasını gerektiren bir durum ile karşılaştığında bu durumu belirten bir
rapor düzenleyerek en geç tespitin yapıldığı tarihin ertesi günü ilgili heyete
verilmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. Söz konusu raporda,
durdurmayı gerektiren hususlara, alınması gereken tedbirlerin niteliğine ve
yapılması gereken diğer iş ve işlemlere ayrıntılı olarak yer verilir (İDY, md.7).
3.2. Heyetin Teşekkülü ve Kararı
Teftiş yapan iş müfettişinin kapatma talebini içeren raporu ve kapatma
gerekçeleri, üç iş müfettişinden oluşan bir heyet tarafından değerlendirilerek
idari bir karara bağlanır. Heyet üyelerini ve bu heyete hangi üyenin başkanlık
edeceğini İş Teftiş Kurulu Başkanlığı belirler ve gerektiğinde birden fazla heyet oluşturabilir (6331, md.25/2; İDY, md.4,5).
Heyet, kendisine intikal eden raporlar üzerinde ve gerekli görüldüğü takdirde
işyerine de giderek gerekli incelemeyi yapar ve müfettişin tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde “işin durdurulmaması” yahut (işyerinin bir bölümünde
veya tamamında) “işin durdurulması” yönündeki kararını verir. Kararlar oy çokluğu ile alınır ve heyetçe imzalanır. Heyet, raporda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda kararını, gerekçeleri ile birlikte yazar (İDY, md.6,7).
Heyetin “işin durdurulmaması” yönünde karar vermesi halinde rapor işleme
konulmaz ve Kurul Başkanlığına iletilir. Heyetin, işyerinin bir bölümünde veya
tamamında “işin durdurulması” kararı vermesi halinde ise karar, ilgili valiliğe ve
işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir (İDY, md.7).
3.3. Acil Hallerde Geçici Durdurma
Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, acil müdahaleyi ve işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş durumu İş Teftiş Kurulu
Başkanlığına derhal bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli
olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep eder
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(6331, md.25/2; İDY, md.11).
Bu halde, müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile
yapılan işin niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten
rapor düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün
içerisinde ilgili mülki idare amirine verilir ve Kurul Başkanlığına gönderilir.
Mülki idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından
karar alınıncaya kadar geçici olarak durdurulur (İDY, md.11).
Geçici durdurma halinde düzenlenen raporlar da İş Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından ilgili heyete verilir ve heyet tarafından yukarıda belirtilen usuller
çerçevesinde gerekli inceleme yapılarak “durdurma” veya “durdurmama” yönünde karar verilir (İDY, md.11).
4. DURDURMA KARARININ SONUÇLARI
4.1. İşin Fiilen Durdurulması ve Mühürleme
İşin durdurulması kararı, kararda belirtildiği şekilde işyerinin bir bölümü veya
tamamında iş durdurulmak suretiyle mülki idare amiri tarafından yirmidört saat
içinde yerine getirilir. Acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen geçici durdurma kararları ise aynı gün içinde yerine getirilir. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilir. Durumu belirleyen
bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne gönderilir ve durdurmayla ilgili
belgeler il müdürlüğünde saklanır (6331, md.25/3; İDY, md.8, 11).
Müfettişçe verilen “geçici durdurma” kararı sonrasında ilgili heyetçe verilen “durdurma” ve “durdurmama” yönündeki kararlar da, ilgili mülki idare
amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu il müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. Heyet tarafından işin durdurulmamasına karar verilmesi halinde, mülki
idare amirinin emriyle mühürler sökülerek işyeri yeniden çalışmaya açılır.
Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir ve bu hususta
düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere Çalışma ve
İş Kurumu il müdürlüğüne gönderilir (İDY, md.11).
4.2. Çalışanların Ücretlerinin Eksiksiz Ödenmesi
İşin durdurulması, çalışanları korumak amacıyla getirilmiş bir düzenleme
olup, bu uygulamanın çalışanların mağduriyetine yol açmaması gerekir. Bu
nedenle kanun koyucu, işverenlere, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan
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çalışanların ücretlerini ödeme veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere
meslek veya durumlarına uygun başka bir iş verme yükümlülüğü getirmiştir
(6331, md.25/6).
Burada, çalışanlara ödenecek ücretlerin geniş şekilde yorumlanması ve ücret,
ikramiye gibi parasal ödemeler ile işçilerin fiilen çalışmasını gerektirmeyen diğer
sosyal yardımlarda (yakacak yardımı, giyecek yardımı, bayram harçlığı gibi) eksiltmeye gidilmemesi gerekmektedir. Buna karşın, işin durdurulması nedeniyle
fiilen işyerine gelmeyen işçilere, gerek ayni gerekse nakdi olarak verilen yemek
ve yol yardımlarının bu süre için verilmesine gerek bulunmadığı kanaatindeyiz.
Yukarıda belirtildiği şekilde çalışanların ücretlerini ödeyen işveren, bu kişileri hiç çalıştırmamak yerine, meslek veya durumlarına uygun başka bir işte
de çalıştırabilir. Bu durumda, çalışanın durdurma döneminde geçici olarak
çalıştırıldığı işin ücreti daha düşük olsa bile, çalışana normal ücretinin eksiksiz olarak ödenmesi gerekir. Öte yandan, durdurma döneminde çalışanlara
verilen diğer işlerin, çalışanın meslek ve durumuna uygun olması ve çalışma
koşullarında esaslı bir değişikliğe yol açmaması gerekir.
5. DURDURMA KARARININ KALDIRILMASI
5.1. Yargı Kararı İle
İşveren, işin durdurulması kararına karşı, kararın yerine getirildiği tarihten
itibaren altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, işin
durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez. Mahkeme itirazı öncelikle
görüşür ve altı iş günü içinde kesin olarak (üst mahkemeye başvuru ve temyiz
yolu kapalı olmak üzere) karara bağlar (6331, md.25/4). Burada, durdurma ile
ilgili müfettiş raporundan ve heyet kararından ilk etapta işverenin bilgisi söz
konusu olmayabileceğinden, itiraz süresi, durdurma kararının yerine getirildiği tarihten itibaren başlatılmıştır.
İş mahkemesince işverenin itirazı kabul edilerek işin durdurulması kararı
kaldırıldığı takdirde bu karar, uygulanmak üzere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce mülki idare amirine intikal ettirilir. Mülki idare amirinin emriyle
işyeri açılarak ilgili tutanaklar il müdürlüğüne intikal ettirilir (İDY, md.12).
5.2. Heyet Kararı İle
İşin durdurulmasına karar verilen işyerinde, işverenin işin durdurulmasını
gerektiren hususların giderildiğini Bakanlığa yazılı olarak bildirmesi hâlinde,
en geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yapılarak işverenin talebi sonuçlanKASIM - ARALIK 2014
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dırılır (6331, md.25/5). Bu süreç, Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddesinde açıklanan çeşitli prosedürlere tabidir (İDY, md.9-10).
5.2.1. Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi (İDY, m.9)
Durdurma tedbirinden sonra işveren, öncelikle işin durdurulmasına sebep
olan hususların giderilmesi için çalışma yapmak üzere mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini dilekçeyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne iletir.
Hayati tehlike tespitine dayalı durdurmalarda, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların
süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin
taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde Çalışma ve İş Kurumu il
müdürlüğüne sunulur. Risk değerlendirmesi yapılmamasından kaynaklanan
durdurmalarda ise, işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve
işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenir.
İl müdürlüğü, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi yönündeki talebini aynı gün İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. Kurul Başkanlığı da bu
talebi heyete intikal ettirir. Heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirir ve kararını iki gün içerisinde verir. Gerektiğinde işverenden
ek bilgi talep edilebilir. Bu aşamada ayrıca iş müfettişi incelemesi yaptırılmaz.
Mühürlerin geçici olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki
idare amirine ve il müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilir. Mülki idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen şartlarda
ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve
durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen tutanağın bir
nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletir. Mülki
idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar
mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam edilmesini sağlar.
Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin heyetçe uygun görülmemesi
halinde karar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili il
müdürlüğüne bildirilir.
5.2.2. İşyerinin Yeniden Açılması (İDY, m.10)
İşin durdurulmasına sebep olan hususları gideren işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne yazılı
talepte bulunur. Durdurmaya sebep olan hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge ve
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yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri
risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali il müdürlüğüne sunulur.
İl müdürlüğü talebi aynı gün İş Teftiş Kurulu Başkanlığına iletir ve konu ile
ilgili yeniden müfettiş incelemesi yapılması sağlanır.
Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi halinde, yukarıda belirtilen heyet tarafından aynı usuller çerçevesinde gerekli inceleme yapılır ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilir.
Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilir. Mülki idare amirince söz konusu
kararın gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilir.
Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep
olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma kararının devamı yönünde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek ve işyeri dosyasında saklanmak üzere ilgili il müdürlüğüne iletilir.
6. SONUÇ
İşyerlerinde 6331 sayılı İSG Kanunu uyarınca iş müfettişleri tarafından yapılan teftişlerde hayati bir tehlikenin yahut belirli işyerleri açısından risk analizi
yapılmadığının tespiti halinde İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenecek üç iş
müfettişinden oluşan heyet tarafından işyerinin tamamında veya bir bölümünde
işin durdurulmasına karar verilir ve bu karar, mülki idare amiri tarafından tatbik
edilir. Acil müdahaleyi gerektiren hallerde durdurma kararı doğrudan müfettiş
tarafından verilir ve daha sonra bu karar, heyetin denetiminden geçirilir.
Bu uygulama işyerinin tamamen kapatılması olmayıp geçici bir idari tedbir niteliğindedir ve işverence gereken adımlar atıldığında tekrar müfettiş incelemesi yapılarak heyet kararı ile işyerinde yeniden çalışmaya başlanabilir
Ayrıca, durdurulan işyerinde işverenin gerekli düzenlemeyi yapabilmesi için
mühürlerin geçici olarak sökülmesine de heyetçe karar verilebilir.
İşin durdurulması kararına karşı işveren, altı iş günü içinde yetkili iş mahkemesine itiraz edebilir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını etkilemez.
Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde kesin olarak karara bağlar.
Durdurma döneminde işveren, çalışanların ücretlerini eksiksiz ödemek
veya ücretlerinde bir eksiltme olmamak üzere meslek veya durumlarına uygun başka bir iş vermekle yükümlüdür.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE İŞVEREN VE
İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMLARININ ANALİZİ
Bünyamin ESEN*33
I- GİRİŞ
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte
ülkemiz mevzuatında iş sağlığı ve güvenliği alanında mevzuat tekliği esasına
geçilmiş bulunmaktadır. Avrupa Birliği’nin 89/391 sayılı Direktifi (EEC, 1989)
göz önüne alınarak, AB mevzuatıyla mümkün ölçüde paralellik oluşturacak şekilde tasarlanmıştır bulunan 6331 sayılı Kanun çalışanlara ve işverenlere kapsamlı ve geniş yükümlülükler getirmiş bulunmaktadır (Başbakanlık, 2012).
6331 sayılı Kanun, kapsama giren işyerlerinin işverenlerine işyerlerinde
iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmeyi
(6331 s.K., Md. 6); bu çalışanların tam zamanlı istihdam edildiği işyerlerinde
iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere İşyeri Sağlık ve Güvenlik
Birimi (İSGB) kurmayı (6331 s.K., Md. 8/VI) veyahut da işyeri içerisinde
bu hizmetleri sağlayacak çalışan bulunmayan durumlarda Ortak Sağlık ve
Güvenlik Birimlerinden (OSGB) hizmet satın alma yöntemiyle iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerini çalışanlara sunmayı (6331 s.K., Md. 6) zorunlu tutmuştur. Öte yandan Kanunda tanımlanan işveren sorumlulukları bu sayılanlar ile
sınırlı olmayıp oldukça geniş ve kapsamlıdır.
Kapsamlı yükümlülükler getirilmiş olması 6331 sayılı Kanun yönünden
“işveren” kavramının tanımını oldukça önemli hale getirmiştir. Keza 6331
sayılı Kanun yönünden aranılan sorumluluklar bağlamında aynen işveren gibi
kabul edilen “işveren vekili” kavramı da hukuki sorumlulukların oluşması yönünden önem arz etmektedir.
Bu makalede ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği hukukunda “işveren” ve “işveren vekili” kavramlarının hukuki niteliği açıklanmış, bu kavramların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükler yönünden hangi sonuçlara neden
olduğu örneklerle açıklanmıştır.

*33 Sosyal Güvenlik Denetmeni
Makale Geliş Tarihi:
16.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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II- 6331 SAYILI KANUNDA İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu temel bir prensip olarak iş sağlığı
ve güvenliği ile ilgili olarak aklın, bilimin, mevzuatın emrettiği her türlü tedbiri
almak konusunda işverenleri sorumlu tutmuştur. İşveren, çalışanların işle ilgili
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risklerin
önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik
tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapılması konusunda sorumludur (6331 s.K.: Md. 4).
İşveren işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izlemek, denetlemek ve varsa uygunsuzlukların giderilmesini sağlamakla, risk
değerlendirmesi yapmakla, çalışana görev verirken kişinin sağlık ve güvenlik
yönünden işe uygunluğunu göz önünde tutmakla, yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için
gerekli tedbirleri almakla yasal olarak zorunlu tutulmuştur (6331 s.K.: Md. 4).
Görüldüğü üzere işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri birinci nitelikli, kapsamlı ve ayrıntılıdır. Bu ise 6331 sayılı Kanun yönünden işveren kavramının tanımını önemli hale getirir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışan istihdam eden
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar “işveren”
kabul etmektedir (6331 s. K.: Md. 3). Bu tanıma bakıldığında iş sağlığı ve
güvenliği yönünden işveren kavramının oldukça geniş tanımlandığı görülür.
Örneklerle açıklayalım:
Örnek 1: A Ltd. Şti. unvanlı firma tarafından açılmış bulunan ve İkitelli
Organiza Sanayi Bölgesindeki işyeri adresinde faaliyet gösteren demir döküm
atölyesi işyerinin işvereni A Ltd. Şti.’dir.
Örnek 2: Fındık tarlasındaki mahsülü toplamak üzere iş sözleşmesi ile
adam çalıştıran çiftçi B. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden çalışan
istihdam ettiği sürece işverendir.
Örnek 3: Bakkal işleten esnaf C.’nin yanında çırak olarak bir kişi çalışmaktadır. Söz konusu esnaf C. çalışan istihdam ettiği sürece İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu yönünden işverendir.
Örnek 4: 657 sayılı Kanun kapsamında personel çalıştıran Meteoroloji
Genel Müdürlüğü 6331 sayılı Kanun yönünden işveren kabul edilir.
Örnek 5: D isimli gerçek kişi açtığı dikim atölyesinde beş kişiyi çalıştırmak220
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tadır. Ancak ilgili kişi bu çalışanların hiçbirini SGK’ya bildirmemiş olup, tümünü
sigortasız olarak kayıtdışı istihdam etmektedir. Kişinin çalışanlarını SGK’ya bildirip bildirmediğine yahut da çalışanlarının iş hukuku yönünden statüsüne bakılmaksızın D isimli gerçek kişi 6331 sayılı Kanun yönünden işveren kabul edilir.
III- 6331 SAYILI KANUNDA İŞVEREN VE İŞVEREN VEKİLİ
KAVRAMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması yönünden önem arz
eden bir diğer kavram da “işveren vekili”dir.
6331 sayılı Kanuna göre işveren vekili işveren adına hareket eden ve işin
ve işyerinin yönetiminde görev alan kişileri ifade etmektedir. Kanun işveren
adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde görev alan “işveren vekilleri” aynen işveren gibi kabul edilmektedir (T.C. Yasalar, 2012a: Md. 3/II).
Başka bir deyişle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden işveren vekilleri
işveren ile ayni sorumluluklara ve yetkilere sahip kılınmıştır.
Altını çizmek gerekir ki, iş sağlığı ve güvenliği hukuku yönünden tanımlanmış bulunan “işveren vekili” kavramı sosyal güvenlik hukuku yönünden
yapılan tanımdan oldukça farklıdır. 6331 sayılı Kanun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda olduğu gibi yalnızca “işin ve
işyerinin bütününden sorumlu kişiyi” değil (5510 s.K.: Md. 11-12), işin ve
işyerinin yönetimde görev alanları işveren vekili kabul etmiştir. 6331 sayılı
Kanunun yaptığı işveren vekili tanımı 4857 sayılı İş Kanunu’nda yapılan “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev
alan kimselere işveren vekili denir.” tanımına ise olduça benzerdir.
İşveren vekili kavramının 6331 sayılı Kanun yönünden ifade ettiği anlamı
örnekler ile açıklayalım:
Örnek 6: Plastik maddeler üretimi yapan M Ltd. Şti. unvanlı tüzel kişiliğe ait
fabrikanın Genel Müdürü A işin ve işyerinin bütününden sorumlu olduğundan
ötürü sosyal güvenlik hukuku yönünden işveren vekili kabul edilir. Öte yandan
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden ise Genel Müdür A ile birlikte işveren adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan diğer kişiler
de (örneğin Personel Müdürü, Üretim Müdürü, Personel Şefi vb.) işveren adına
hareket etme şartını sağladıkları sürece işveren vekili kabul edilir.
Örnek 7: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan İstanbul İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün en üst düzey yönetici olan İl Müdürü
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yanında anılan kamu kurumunun çeşitli birimlerinde görev yapan yöneticiler de
6331 sayılı Kanunun uygulanması yönünden “işveren vekili” olarak kabul edilir.
IV- İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMI TANIMININ HUKUKİ
SONUÇLARI
6331 sayılı Kanun’un “işveren vekili” kavramını geniş tanımlaması önemsiz bir ayrıntı değildir. İlk bakışta basit bir tanım farklılığı gibi görünen bu
durum iş sağlığı ve güvenliği yönünden oluşabilecek sorumluluk unsurlarına
etki edebilecek sonuçlar doğurur. Şöyle ki, bu tanım farklılığı, 6331 sayılı
Kanun yönünden işverenden aranan tüm hak ve yükümlülüklere işveren vekili
niteliğine haiz işyeri yöneticilerinin de muhatap olabilmesini hukuki olarak
mümkün hale getirir. Bu ise gerek 6331 sayılı Kanun yönünden uygulanabilecek idari para cezası gibi yaptırımlara muhatap olunması hem de herhangi bir
iş kazası veya meslek hastalığı halinde tazminat hukukundan doğan tazmina
davaları ile karşı karşıya kalınması yönünden önem arz eder.
Karşılaştırma yapmak açısından 4857 sayılı İş Kanunu’nun işveren vekilleri ile ilgili olarak “İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur.” hükmünü taşımakta olduğunu
hatırlatmak yerinde olacaktır (4857 s.K.:Md. 2). Bu yönüyle bakıldığında
6331 sayılı Kanundaki kapsamlı yükümlülük 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki yükümlülüğe benzer ve paraleldir.
Son olarak şunu belirtmek gerekir ki, işin ve işyerinin yönetiminde sorumlu bulunan hemen tüm yöneticilerinin 6331 sayılı Kanun yönünden aynen işveren gibi sorumlu olan “işveren vekili” kabul edilmesi yasa yapıcı tarafından
iş sağlığı ve güvenliğine verilen önemin ve aranılan dikkatin bir göstergesidir.
V- SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak aklın, bilimin, mevzuatın emrettiği ve makul bir insandan alınması
beklenen her türlü tedbiri almak konusunda işverenleri sorumlu tutmuştur.
Kanunun böylesi kapsamlı bir yükümlülük çerçevesi çizmiş olması “işveren”
ve “işveren vekili” kavramlarını önemli hale getirir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca çalışan istihdam eden
gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlar “işveren” kabul etmektedir. 6331 sayılı Kanuna göre “işveren vekili” ise, işveren
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adına hareket eden ve işin ve işyerinin yönetiminde görev alan kişileri ifade
etmektedir. Kanun işveren adına hareket eden, işin ve işyerinin yönetiminde
görev alan “işveren vekilleri” aynen işveren gibi kabul edilmektedir. Başka
bir deyişle, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yönünden işveren vekilleri işveren
ile ayni sorumluluklara ve yetkilere sahip kılınmıştır.
İş sağlığı ve güvenliği hukuku yönünden tanımlanmış bulunan “işveren vekili” kavramı sosyal güvenlik hukuku yönünden yapılan tanımdan oldukça farklı
ve geniştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda
işveren vekili “işin ve işyerinin bütününden sorumlu kişiyi” ifade edecek şekilde
dar tanımlanmış iken, 6331 sayılı Kanunda geniş ve kapsamlı tanımlanmıştır.
6331 sayılı Kanun’un “işveren vekili” kavramını geniş tanımlaması önemsiz bir ayrıntı değildir. Bu tanım farklılığı, 6331 sayılı Kanun yönünden işverenden aranan tüm hak ve yükümlülüklere işveren vekili niteliğine haiz işyeri
yöneticilerinin de muhatap olabilmesini hukuki olarak mümkün hale getirir.
Bu ise gerek 6331 sayılı Kanun yönünden uygulanabilecek idari para cezası
gibi yaptırımlara muhatap olunması hem de herhangi bir iş kazası veya meslek
hastalığı halinde tazminat hukukundan doğan tazmina davaları ile karşı karşıya kalınması yönünden önem arz eder.
KAYNAKÇA
Başbakanlık (03.04.2012) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Sayı: 101-434/1613, 03.01.2014
tarihinde http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0605.pdf adresinden erişildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (29.12.2012) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Ankara: Resmi Gazete (28512 sayılı).
EEC (1989) Directive 89/391/EEC, Occupational Safety and Health
“Framework Directive of 12 June 1989 on the introduction of measures to
encourage improvements in the safety and health of workers at work (İşçilerin çalışırken sağlık ve güvenliğindeki gelişmelerin teşvikine ilişkin tedbirlerin alınmasına dair 12.06.1989 tarih ve 89/391/EEC sayılı Konsey Direktifi).
T.C. Yasalar (10.06.2003) 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara: Resmi Gazete
(25134 sayılı).
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı).
T.C. Yasalar (30.06.2012) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ankara: (28339 sayılı)
KASIM - ARALIK 2014

223

MALİ

ÇÖZÜM

4/A (ESKİ SSK) KAPSAMINDAKİ SİGORTALININ ÖLÜMÜ
HALİNDE ANNE VE BABASINA AYLIK BAĞLANMASININ
KOŞULLARI
Özer DEMİRDİZEN*34
ÖZ
Sigortalının ölümü halinde geride kalan eş ve çocuklarıyla birlikte kanunda aranan koşulların gerçekleşmesi halinde anne ve babasına da ölüm aylığı
bağlanmaktadır. Ölen sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabilmesi için
sigortalıda aranan genel koşulların yanı sıra artan hisse bulunup bulunmadığına ve geçimlerini sağlamalarıyla ilişkili gelir durumlarına bakılmaktadır. Bu
makalede, hizmet akdiyle çalışan sigortalının ölümü halinde hak sahibi anne
ve babasına aylık bağlanmasının ana koşulları ile yıllar itibariyle değişen
koşulları başlıklar halinde açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ölüm aylığı, hak sahibi, artan hisse, gelir tespiti.
1. GİRİŞ
Ölüm, ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan, ancak ölen kişinin ailesini sosyal ve ekonomik olarak derinden etkileyen bir kavramdır. Temel koruma birimi
olarak aileyi esas alan ölüm sigortası, diğer sigorta kollarından farklı olarak sigortalının kendisine değil, ölüme bağlı olarak geride kalan hak sahiplerine sosyal
güvenlik garantisi sağlayan bir sigorta koludur. Hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması, ölüm sigortasından sağlanan temel yardımdır. Ölüm sigortasında hakkı
doğuran olay ölüm olayıdır. Bu sebeple hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat hükümleri esas alınmaktadır.
Sosyal güvenlik mevzuatı çok sık değiştiği için, ölen 4/a kapsamındaki sigortalının hak sahibi olan anne ve babasına ölüm aylığı bağlanması her zaman tartışma
konusu olagelmiştir. Makalemizde, tartışmalı olan bu konu yasal değişikliklerin
olduğu dönemler itibariyle değişen koşullarıyla birlikte anlatılmaktadır.
2. GENEL KOŞULLAR
Ölen sigortalının anne ve babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için üç koşulun birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan ilki, ölen sigortalıya
ilişkin genel koşullar olarak adlandırdığımız koşullar, ikincisi artan hisse bu-

34
* Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
03.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2015
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lunması koşulu, üçüncüsü ise hak sahibi anne ve babaya ilişkin koşullardır.
Genel koşullar olarak adlandırdığımız sigortalıya ilişkin koşullar; sigortalının ölüm olayının vukuu bulması ve ölüm tarihi itibariyle belirli bir prim
gün sayısının ve/veya sigortalılık süresinin tamamlanmış olması durumlarıdır.
Ölüm sigortasında hakkı doğuran olay ölüm olayı olduğu için, hak sahiplerine
ölüm aylığı bağlanmasında sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat
hükümleri esas alınmaktadır. Aşağıda bulunan Tablo-1’de sigortalıya ilişkin
bu koşullar gösterilmektedir.
Tablo-1: 4/A Kapsamındaki Sigortalıya İlişkin Koşullar
Ölüm Tarihi

01/10/2008 tarihinden önce

01/10/2008 tarihi ve sonrası

Sigortalılık
Süresi

5 yıl sigortalılık+900 gün
prim
(her türlü borçlanma dahil)

1800 gün prim (borçlanmalar
dahil) Veya
5 yıl sigortalılık+900 gün prim
(borçlanma süreleri hariç)

01/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalılar için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmakta ve uzun vadeli sigorta kapsamında ilk defa sigortalı çalışmaya başladıkları tarih itibariyle ölüm tarihine
kadar 5 yıl sigortalılığı bulunup, adına her türlü borçlanma süreleri dahil en az
900 gün prim ödenenlerin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmaktadır. Örneğin, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı istenenden az ise, kalan kısmı
askerlik borçlanması ile tamamlanabilmektedir.
01/10/2008 tarihi ve sonrasında ölen sigortalılar için ise 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. Burada iki farklı seçenek söz konusu olmaktadır. Ya sigortalılık
süresi dikkate alınmaksızın her türlü borçlanma dahil en az 1800 gün prim
ödenmesi ya da uzun vadeli sigorta kapsamında ilk defa sigortalı çalışmaya
başlanılan tarih itibariyle ölüm tarihine kadar 5 yıl sigortalılık süresi bulunup,
her türlü borçlanma süresi hariç en az 900 gün prim ödenmesi gerekmektedir.
3. ARTAN HİSSE BULUNMASI KOŞULU
Anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmasıyla ilişkili bir diğer koşul ise artan
hisse bulunması durumudur. Bilindiği üzere, ölüm aylığı öncelikle ölen sigortalının eşine ve çocuklarına bağlanmaktadır. Hak sahibi eşe çalışıp çalışmadı226
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ğı ve hak sahibi diğer çocuğu olup olmadığı durumlarına bakılarak yüzde 50
veya yüzde 75 oranlarında, yaşlarının uygun olması ve çalışmamaları şartıyla
çocukların her birine ise yüzde 25 oranında hisse verilmektedir. Artan hisse
koşulunun yerine getirilmesi koşuluyla anne ve babaya toplam yüzde 25 oranında hisse düşmektedir. Artan hisse durumu yasal değişikliklerin yapıldığı
dönemler itibariyle farklılıklar arz etmektedir. Aşağıda bulunan Tablo-2’de
bu dönemler ve artan hisseyle ilişkili aranan koşullar belirtilmektedir.
Tablo-2: Artan Hisseye İlişkin Koşullar
Sigortalının
Ölüm Tarihi

Artan Hisse Koşulu

01/10/2008
tarihinden önce

Sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunması gerekmektedir (ölüm tarihinde artan hisse yoksa daha sonra artan hisse
oluşsa bile anne ve babaya aylık bağlanmamaktadır)

01/10/2008 ve
sonrası

Hak sahibi eş ve çocuklardan artan hisse bulunması (65 yaşın
üstünde olunması halinde artan hisse şartı aranmamaktadır)

01/10/2008 tarihinden önceki dönemde ölen sigortalının anne ve babasına aylık bağlanabilmesi için sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunması koşulu
aranmaktadır. Sigortalının ölüm tarihinde artan hisse bulunmamakla birlikte daha
sonra durum değişikliği (örneğin dul eşin evlenmesi gibi) nedeniyle artan hissenin
ortaya çıkması halinde dahi anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmamaktadır.
01/10/2008 tarihi ve sonrası dönemde ise 65 yaşın üstünde olunması halinde artan hisse şartı aranmaksızın anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmaktadır.
01/10/2008 ve sonrası bir tarihte ölen sigortalının artan hisse olmaması sebebiyle aylık bağlanamayan anne ve babasının ölüm tarihinden sonra 65 yaşını
doldurmaları halinde, diğer şartları taşımaları şartıyla bu yaşı doldurdukları
tarihi takip eden aybaşından itibaren ölüm aylıkları bağlanmaktadır.
4. ANNE VE BABAYA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR
Ölen sigortalının hak sahibi anne ve babasına ölüm aylığı bağlanabilmesi için
yukarıda aranan koşullar haricinde anne ve babaya ilişkin bazı özel koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu özel koşullar yasal değişikliklerin gerçekleştiği
bazı dönemler itibariyle farklılıklar arz etmektedir. Aşağıda bulunan Tablo-3’de
anne ve baba için aranan bu özel koşullar dönemler itibariyle gösterilmektedir.
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Tablo-3: Anne ve Babaya İlişkin Özel Koşullar
Sigortalının
Ölüm Tarihi
06/08/2003
tarihinden önce

06/08/200330/09/2008

01/10/2008 ve
sonrası

Hak Sahibi Anne ve Babada Aranan Özel Koşullar
Sosyal güvenlik kanunları kapsamında (sigortalı)
çalışmamaları,
Kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almamaları,
Sigortalının ölüm tarihinde anne ve babanın geçiminin ölen
sigortalı tarafından sağlanması
Sosyal güvenlik kanunları kapsamında (sigortalı)
çalışmamaları,
2022 sayılı Kanuna göre bağlanan aylık hariç olmak üzere her
ne ad altında olursa olsun gelir veya aylık almamaları
Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç
olmak üzere gelir veya aylık almamaları,
Her türlü kazanç ve irattan elde edilen gelirin asgari ücretin net
tutarından daha az olması

06/08/2003 tarihinden önceki dönemlerde öncelikle anne ve babanın çalışmaması ve kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık almamaları gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmişlerse diğer bir koşul olan ölüm tarihinde anne
ve babanın geçiminin sigortalı tarafından sağlanıp sağlanmadığına bakılmaktadır. Bunun tespiti sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılmaktadır.
06/08/2003 ila 30/09/2008 tarihlerinde anne ve babanın çalışmaması ve
2022 sayılı Kanuna göre alınan aylık hariç olmak üzere her ne ad altında olursa olsun gelir ve aylık almamaları gerekmektedir. Bunun haricinde ayrı bir
koşul aranmamaktadır.
01/10/2008 tarihi ve sonrası dönemlerde ise öncelikle anne ve babanın diğer çocuklarından hak kazandıkları gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir
veya aylık almamaları gerekmektedir. Bu şart yerine getirilmişse aranan bir
diğer koşul ise anne ve babanın her türlü kazanç ve irattan elde ettikleri gelirin
asgari ücretin net tutarından daha az olmasıdır. Bunun tespiti de sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılmaktadır. Bu tespit yapılırken, anne ve babanın yaptığı harcamalar dikkate alınmamakta ve asgari ücretin net tutarının tespitinde asgari geçim indirimi, asgari ücret tutarına dahil edilmemektedir. Gelir
tespiti işlemi anne ve babanın her türlü kazanç ve iradı dikkate alınarak (anne
ve baba ile yaşayan diğer çocuklar veya başka kişiler bu kapsamda değerlendirmeye tabi tutulmamakta) kişi başına düşen kazanca göre yapılmaktadır.
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Kazanç ve iratların tespitinde anne ve babanın gerek aynı çocuktan gerekse
diğer çocuklarından aldıkları gelir veya aylık miktarları dahil edilmemektedir.
Hak sahibi anne ve babanın ölüm aylığından faydalanabilmeleri için Tahsis
Talep ve Beyan Taahhüt Belgesini135 doldurup imzalayarak SGK’ya vermeleri
gerekmektedir. Ölen sigortalının hak sahibi anne ve babasına bağlanacak ölüm
aylığı, sigortalının ölüm tarihini takip eden ay başından itibaren başlatılmaktadır.
5. SONUÇ
Hak sahibi anne ve babaya ölüm aylığı bağlanmasında sigortalının öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat hükümleri esas alındığından sigortalının ölüm tarihi
büyük önem arz etmektedir. Makalemizde belirtildiği üzere, 4/a kapsamındaki
sigortalının ölüm tarihinin bir gün önce veya bir gün sonra olması dahi hak sahibi anne ve babanın ölüm aylığı alıp almamasını etkilemektedir. Bu durum kimi
zamanlarda mağduriyete yol açmakta iken kimi zamanlarda ise bir hak doğurmaktadır. Bu adil olmayan uygulamalar sosyal güvenlik mevzuatının çok sık değişmesinden kaynaklanmaktadır. Mevzuatın çok sık değişmesi takibini zorlaştırmakta,
bu da hak sahibi olan kişilerin bilmemelerinden ötürü hak kaybına uğramalarına
sebebiyet vermektedir. Sonuç olarak, vefat eden 4/a sigortalısı çocuklarından dolayı ölüm aylığı talebinde bulunacak anne ve babaların makalemizde anlatılanlara
dikkat etmelerinin faydalarına olacağı değerlendirilmektedir.
KAYNAKÇA
Kuruca, Mustafa ve Özdamar, Murat (2013). Tüm Yönleriyle Emeklilik.
2.bs. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
Sosyal Güvenlik Kurumu (22.06.2013). 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalılarına
ilişkin tahsis uygulamaları konulu 2013/26 sayılı Genelge. Ankara.
Sosyal Güvenlik Kurumu (22.07.2011). Kanuna göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis işlemleri konulu 2011/58 sayılı Genelge. Ankara.
Şimşek, Nergis (2011). SSK ve Bağ-Kur’da Emeklilik. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26200 sayılı).
T.C. Yasalar (29,30,31.07-01.08.1964) 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (11766-11779 sayılı).
135 Söz konusu belge için bkz. SGK, 22.07.2011 tarihli ve 2011/58 sayılı “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b)
Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri” konulu Genelge, EK-2.
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ÖNEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1.

YAYIN POLİTİKASI

Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer
alabilmesi; yazıların niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara uyulması konusunda karar alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer
almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı isteği söz konusu
olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere gönderilip gönderilemeyeceği konusunda ön değerlendirmeden geçirir. Ön değerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde
yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer alır.
Öz yazının amacı, hedefleri, kapsamı, bulguları ve sonucu konusunda 100-200
sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, 		
İngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
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• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı 		
bölüm de bulunacaktır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce 		
öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde 		
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
1. TELİF HAKKI
Mali Çözüm Dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı iççin bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250 YTL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı net 150 YTL ödenecektir.
2.

KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ

Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili
maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri
Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
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ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye
Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul s.99-121.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye
Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması: metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da
sunulan bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development
of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting
Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178. 27 Haziran 2006 tarihinde. Science Direct veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik
ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara: Resmi Gazete (20194 sayılı)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (26981 sayılı)
MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF.
0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar. Ankara: Danıştay 7. Dairesi
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DİPNOT VERME TEKNİKLERİ

TEK YAZARLI KİTAP
(Arıkan, 2004, 393)
TEK YAZARLI MAKALE
(Arıkan, 2005, 11)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Ceyhun ve Çağlayan, 1997, 124)
İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79);
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAM ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)
YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)
TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)
YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)
MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)
YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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