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SUNUŞ
Değerli Mali Çözüm Okurları,
Dünya tarihinin ilk çağlarından biri muhasebe, insanların temel ihtiyaçların karşılanmasında en basit haliyle uygulanmaya başlanmıştır. Yerleşik düzene geçilmesiyle de toplumların gereksinimlerine bağlı olarak muhasebeye
duyulan ihtiyaç artarak devam etmiştir. Özünde adalet olan toplum düzeninin
kurulmasında birincil göreve sahip muhasebecilik mesleği, günümüzde de
teknolojik gelişmelerden de payını alarak gelişimini hızla sürdürmektedir.
Bizler de bu mesleği icra eden bireyler olarak, yaptığımız işi adalet ve bağımsızlık ilkelerinden ödün vermeden yapmaya gayret etmekteyiz. Mesleğimizi icra ederken karşımıza çıkan sorunlara çözüm bulmak, bilgi dağarcığımızı
tazelemek ve geliştirmek de bizlerin asli görevi olmaktadır.
Yeni bir yılın heyecanını ve yoğunluğunu yaşadığımız bu günlerde en büyük
desteğimiz olma misyonunu yüklenen meslek odamızın faaliyetleri, odamızın
web sayfası başta olmak üzere çeşitli iletişim araçları kullanılarak bizlere duyurulmaktadır. Eğitim ve sosyal faaliyetleri ile yayınlarımız, mesleğimizin
çok daha nitelikli yürütülmesinde herbirimize rehber olmaktadır.
Bu sayımızda da bizlere çalışmaları ile katkı sağlayan değerli yazarlarımıza teşekkür ediyor, emeklerinden dolayı onları kutluyoruz.
Bu sayımızda yer alan konu başlıkları aşağıda sıralanmıştır.

Yeni Hasılat Standardı ve Getirdiği Değişiklikler

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdikten Doğan Sorumluluklarına İlişkin Yeni
Düzenleme

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Yurtiçi ve
Yurtdışı Düzeltme İşlemleri

Kar Amaçsız İşletmelerde Hile Denetiminin Önemi

Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısız Olarak Yapılabilir Mi?

Türk Ticaret Kanununun Limited Şirketler Hakkında Uygulanacak Ceza
Hükümleri

Anonim Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sisteminde Öne Çıkan Hususlar

Kamudan Olan Alacakların Şüphelilik Durumu

Elektronik Ticaret Kanunu Kapsamında Hizmet Sağlayıcıların Bilgi Verme Yükümlülüğü
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MEDENİYET, ‘HAKLI REKABET’
VE ORTAK GELECEK MUHASEBE…
Tarihi tekerrürler ve girişimler, her gün titizlikle işlediğimiz mesleğimizde
bize yol gösteren birer pusula gibi. Mesleki inceliklerin daha keşfedilmediği
dönemlerden, yaşadığımız yüz yıla gelinceye kadar, koca bir asrın ‘yenilikçi, devrimci’ öğelerinin de içinde barındığı ‘muhasebe’ mesleği ortaya çıktı.
Her çağa ait aydınlık ve karanlık tarafların olduğu meslekte, gelecek nesillere bıraktığı bilgi birikimi, deneyim ve tecrübe ne olursa olsun yadsınamaz.
Dolayısıyla tarihin süregeldiği bu büyük döngüde bizimde verdiğimiz mesleki
mücadele kayıtlarda ve zihinlerde ilelebet kalacaktır.
								
Dr. Yahya ARIKAN1*
“Yaralarınla gurur duy. Onlar etine dağlanmış madalyalarındır, süre gelen savaş tecrübenin kanıtıdır” Paulo Coelho
Mesleğin tarihteki kazanımları ve tecrübeleri, çağımızın getirilerine ayak
uydurmak adına aldığımız yolun belirleyici unsurları oldu. Bunları ortaya çıkarmak, geçmiş kayıtların çağımıza uygunluğuna göre muhasebe yapılmasından tutunda hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamaya kadar önemli bir aşama
kaydediyor. Sorgulama sırasında asıl nokta; aradan geçen yüzyıllara rağmen
‘hizmetin kalitesi’ ve ‘haksız rekabet.’
Konuya biraz daha farklı bir açıdan, tarih öncesi dönemden başlayıp, Antikçağ,
Ortaçağ’a kadar olan sürece dayandırarak baktığımızda ‘haklı rekabet’ koşullarını açıklamanın, haksız rekabeti anlamayı kolaylaştıracağını ve yararlı olacağını
görüyoruz. Tabii tüm bunları söylerken, dayanakları ağırlıklı olarak arkeolojik
kazılarla elde edilmiş belgelerle, filolog ve bilim insanlarının açıklamaları belirleyici oluyor. Sözlerimizi temellendirmek gerekirse birçok örneklendirmeden yola
çıkabiliriz, bu konuyla alakalı ilk durağımız Sümer ve Elam ülkeleri olacak.
İ.Ö. 4500’lerde, resimli yazıyı kullanan ve günümüzden 6500 yıl öncesinde daha yazı keşfedilmeden Sümer ve Elam ülkelerinde insanlar alışveriş
yaparak, tapınaklara vergiler ödüyorlardı. Toprakların çok verimli olduğu o
dönemlerde, Fırat Dicle kıyılarındaki kentler ve tarım alanlarında arpa en az
bire 86 vererek değerli bir hazineydi. Ödenen vergiler, “hesap taşları ya da
1* İSMMMO Başkanı
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pul” denilen küçük taş ya da kil üstüne sayı ve sembol olarak işleniyordu. Yazının henüz keşfedilmemesinden dolayı, vergilerin kimler tarafından verildiği
bilinmezken, tapınağa giren arpa, koyun, keçi, yün, büyük baş hayvanların ne
kadar olduğu, ne kadarının harcandığı belirlenebiliyordu. Bu işlemler sonucunda tapınaktan toplanması gereken vergilerin hesaplanabilmesini, getirilenlerin sayımını yapanlar ‘atalarımız’ diye tabir ettiğimiz muhasebecilerdi.
Bilgilerin ışığında, kentlerde kurulan tapınakları, krallıklar adına yapılan
sarayları, kent surları, çalışanların giderleri toplanan bu vergiler kanalıyla yapılmaktaydı.
KAYITLAR, KANITLAR
Kayıtların resimle tutulduğu Sümerlerde, Maliye Bakanlığı ve Sosyal
Güvenlik Kurulu gibi vergi toplayan kurumların olmadığını bildiğimizden,
o dönemde devletin girdi çıktılarını, toplanan mal varlıklarını krala bildiren,
ayrıca kralın sözlerini halka ulaştıran görevlilerin, günümüz muhasebecilerin
ilk mesleki ataları olarak görülmektedir.
Sümerliler döneminde ilk kez yazıya geçilmesi de; tapınaklara girip çıkanların izleyerek hesaplayan bu görevliler tarafından gerçekleşmiştir. Bu büyük
buluşun o dönem muhasebecileri tarafından bulunmasının gurur verici olduğu
belirtirken, kil üstüne üçgen uçlu kamışlar batırılarak oluşturdukları yazıya da
çivi yazısı denilmiştir. Çivi yazısını, Sümerliler, Akadlar, Babiller, Asurlular
gibi Mezopotamya bölgesi dışında İran’da Elam, Anadolu’da Hititler tarafından da kullanılmıştır. Çivi yazısıyla birlikte Mezopotamya Kültürü İ.Ö. 36001000 yılları arasında gelişerek yayılmıştır. Öyle ki, sosyal ve ekonomik düzenin sağlandığı, topraklar üzerinde yaşayan herkesi eşit, özgür sayan yasalar ve
reformlar bile gerçekleştirmişlerdir.
Hatta, ünlü Sümerolog Samuel Kramer, yazdıklarında bu yasa ve reformlara değinen gerçek hikayelere yer verir.
O vakalardan birisi şöyledir:
Evine ekmek getirmeyen, karısına çok kötü davranan Sümerli bir adam; bir
bahçıvan, bir berber ve o çevrede oturan birisi tarafından dövülerek öldürülür.
Öldürülenin karısı, kocasının öldürüldüğünü yetkililere bildirmez. O dönemde
Başkent İsin’de oturan Kral, kadının yetkililere durumu bildirmemesini önemseyerek Nippur kentinde bulunan yüksek mahkemede kadınında da yargılanmasını ister. Mahkeme üç kişinin ölümüne karar verirken kadını beraat ettirir. Bu
10
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tableti çözen Kramer, bulunduğu Philedelphia’daki Hukuk Fakültesi Dekanına,
dört bin yıl önce yaşanmış böyle bir durumda, 1960 ABD yasalarının nasıl bir
karara varacağını sorar. Hukuk Fakültesinden gelen yanıtta, “Bizim kanunlarımıza göre, böyle bir durumda kadın suç ortağı olarak kabul edilemez. Onun suçlu olması için cinayetin yalnız yapıldığını bilmesi değil, cinayet sırasında orada
bulunması, teşvik etmesi ve yardım etmesi gereklidir” denir.
YAZININ TARİHİ YARARI
Anlaşılacağı üzere Sümerliler ile dört bin yıl sonraki ABD yasaları, her ne
olursa olsun ‘hak’ ve ‘adalet’ konusunda aynı noktadan, eşit ve sosyal refahı
sağlayacak bir düzenin kurulması üzerine hazırlanmıştır.
Yazının bulunmasıyla düzen ve sosyal adalet arayış kavramları da dönem
krallıkları tarafından gittikçe belirginleşti. Bu açıdan tarihte ilk yasalar da İ.Ö.
2350 yılında (günümüzden 4360 yıl önce) Sümerli Lagaş Kralı Urukagina tarafından hazırlandı. Bu reformlar daha sonra hazırlanacak yasaların da öncülü
niteliğindeydi. 36.000’lik Lagaş’ın, gemicilerden balıkçılara, rahiplerin vergisini taşıyan görevliden, buğday bekleyen çavuşa kadar yolsuzluk ve hırsızlığa
karışan herkesi işten uzaklaştırır, ekonomik durumu kötü olan yurttaşları ezen
zenginleri engeller, borcu olan ve hapis yatan fakirlere af getirirdi. Çünkü
insanların haksız yere, bir kesimin çıkarları için hapsedildiklerini, borçlandırıldıklarını bilirdi. Bu durumda, tarihin ilk genel affı, ilk vergi affı olarak
yerini aldı. Ve afla birlikte; herkesin ortak olduğu bir yaşamda, ‘haklı rekabet’
düşüncesinin ne kadar önemli yere sahip olduğunu görüyoruz.
Hemen ardından İ.Ö. 2047 tarihinde hazırlanan Urnammu Yasaları ile ilk kez
suç karşısında yaptırımlar getirildi. Haksız ve sözleşmesiz gerçekleştirilen hiç bir
olumsuzluk bağışlanmadı. Örneğin, bir kişi bir başka kişinin tarlasını su altında
bırakıp, verimi telef ederse buna uygun arpa ödeyecek; bir kişi bir başka kişinin
tarlasını ekmek için sözleşip ekmezse tarlanın boyutlarına bağlı arpa ödeyecekti.
İ.Ö. 1934-1924 yılları arasında hazırlanan Lipit İstar yasaları ile de kişiler
arasında ayırımcılığın önüne geçilerek üst düzey kişiler ile altında çalışanların
arasında bir fark olmadığının altı çizilerek, vergiyi kim kimin yerine ödüyorsa
malın sahibini belirleyecek kararlar alındı. Örneğin: Ev sahibi ya da sahibesi
evinin vergisini üç yıl ödemez ve bu süre içinde vergileri bir başka kişi öderse,
üç yıl sonunda evin sahibi vergi ödeyen kişiye ait olacaktı.
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Haksız rekabet konusunda ayrıntılı pek çok yasa maddesi belirlenmişti.
Bunlardan birisi; Mezopotamya kültürünün tipik bir örneği olarak; meyhane
işletmek, bira üretip satmak kadınların işidir ve bu meslek anadan kızına geçmektedir. Bu gelenek Sümer, Akad, Babil, Asurlular yanında Hititlilerde de
gözlenmektedir. Esnunna Yasalarına göre “Bir tüccar ve bir meyhaneci kadın,
bir erkek ya da kadın kölenin elinden gümüşü, arpayı, bitkisel yağı tüketesiye
alamayacaktır.” Böylelikle sosyal konumda en az kazanan kişilerin elindekilerinin tamamen alınmasının haksız rekabet unsuru yarattığı ve yasalar ile bu
duruma izin verilmeyeceği belirtilmişti.
Günümüz hukuk anlayışında da yazılı belge çok önemli olduğu gibi, Mezopotamya’nın çivi yazılı hukukunda belge olağanüstü anlam taşırdı. Belgenin olmadığı yerde tanıklardan alınan bilgiler ışığında kararlar verilirdi. Örneğin evinin
soyulduğunu ve değerli eşyalarının çalındığını belirten kişi belge gösteremezse
tanık göstermek zorundaydı. Bunu da gösteremezse iftira ve yalan nedeniyle ölüm
cezasına mahkûm edilirdi. Ancak, mağdur olan kişinin mağduriyetini de kentin
iler gelenleri tarafından karşılanacağı ayrıca bir düzen vardı.
Toprak konularında da yasalarda eşitlikçi bir anlayış izlerdi. Mesela, tarlasını
kiralık veren bir kişi, gelirini kirayla verdiği kişiyle sözleşmeye bağlı olarak paylaşacaktı. Ancak, tarla sahibi ya da kiracısı kendi ürünleri için açtığı su yolları
kanalları yüzünden başka tarlalara zarar verirse bu zararı ödemekle yükümlüydü.
Bu yasalar ve uygulamalar içinde en çok bilinen Hammurabi Yasaları ise,
kısasa kısas maddeler içerse de, haksızlığa karşı duran, insanların eşit ve hür
sayıldığı maddeler içermekteydi. Hammurabi Yasaları için tarihte, “kuvvetlinin zayıfı ezmemesi, öksüzün, yetimin haklarının adaletle yönetilmesi için”
yazılıp, uygulandığı belirtilirdi.
Genel bir görünümle bakmamız gerekirse Çivi Yazılı Hukukta:
• Yasa koyucusunun herkes için uygulanabilir olarak belirlediği maddeler
yer almaktadır. Kralların gücü kurallara bağlanmış, kralların da uyacağı
hukuk kuralları oluşturulmuştu.
• Hiç kimse birbirinin işine karışmaz, herkes kendi yaptığı işe bağlı olarak
yasalar karşısında sorumluydu. Örneğin tapınaktaki yüksek rütbeli bir rahibe kadın, kadınların işi olan meyhane açıp işletemez. Buna kalkışırsa
cezalandırılırdı.
• Belge, yani kil tablet üstüne yapılmış sözleşme oldukça önemliydi. Yargıç bile karar verip, kararını yazılı olarak işlerse, ondan sonra vazgeçer
12
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değiştirmeye kalkarsa hem para cezasına çarptırılır hem de bir daha asla
yargıçlık yapamazdı.
• Çivi yazılı hukuk için geçerli ölçüt, yazılı yasa maddeleri olmuştur. Haklı
ve uygun koşulları içeren yasa maddeleri dışına çıkmak “haksız” lığın
başlangıcı olarak algılanmıştır.
İnsanlık tarihinde, bundan 6.000 yıl önce yazının bulunmasıyla, yaşam
alanlarının korunması, eşit, adaletli, özgür ve hak kavramlarını ön planda tutan, tüm bu değerler için bedel ödeyen, mücadele veren büyük kazanımlar,
yasalar oluşturulmuştur.
ŞİMDİKİ DÖNEM VE ÇIKARLAR
Mezopotamya uygarlığının yaşadığı onca deneyim ve kazanımlarından, yerine getirmeye dair birçok konuyu atlamış ve gözden kaçırmış olabiliriz. Mesleğin
gelişimine dair geçmişin tozlu raflarından aşındırdıklarımızın büyük yararı ve
etkisi olduğu aşikâr. Her dönemden her çağdan aldığımız bilgilerle, kanıtlarla
süren mücadelemizi daha fazla sorgulama şansı bulmaktayız. Bu konuda Ortaçağ’ın ünlü bir filozofu Roger Bacon’da şöyle der: “Nesnelerin gerçeğini kavramamızı engelleyen dört şey vardır.” Bu dört şey şöyle sıralanır:
1. Zayıf ve yetkisiz otorite;
2. Eski alışkanlıklar;
3. Cahil bir kamuoyu;
4. Kişinin cehaletinin, görünürde akıllılıkla örtülmüş olması.
13’üncü yüzyıl düşünürü Bacon; gerçeğe giden yolu engelleyen dört maddesiyle 21’inci yüzyıl Türkiye’sindeki mali müşavirlerden de aslında bahsetmektedir.
Mali müşavirler bugün yasal olarak bir meslek örgütü ve çatısı altında faaliyet yürütmektedir. Yasal dayanağı olmayan, hukuksal alanda dikkate alınmayan bir kurumun otorite kavramı ve toplumsal düzlemdeki yeri, mesleki
fikriyat ve uygulanabilirlik anlamında da geçersizdir. Bunun yanında içinde
olduğu mesleğe karşı yasa dışı, haksız tutum takınan meslek mensuplarının
tutumu ise ne bilimsel, ne etik, ne de insani açıdan anlaşılabilir değildir. En
açık ifadeyle Roger Bacon’ın belirttiği gibi “kaskatı bir cahillik” örneğidir.
Kendi mesleği ve mesleğinin geleceği adına hayata geçirilmek istenen hiç bir
uygulama; enine boyuna düşünülmeden, tartışılmadan körü körüne desteklenmemelidir. Bunun tersini savunmak insanlığın binlerce yıl öncesinde ulaştığı hak,
adalet, eşitlik, yetki ve sorumluluk kavramlarının gerisine düşmek demektir.
OCAK - ŞUBAT 2015
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Meslek Odalarının temel kaygısı, yasaların verdiği güç ile toplum ve kamu
çıkarlarıyla da çelişmeden yalnızca mesleğin ve meslek mensuplarının çıkarlarını düşünmek üstüne kuruludur.
Demokratik ülkelerde, yasal dayanaklar üstünde kurulmuş ve yetkilendirilmiş bir kurumun kararlarına, başka bir kurumun görüş bildirmek dışında
yönlendirici tutum içine girmesi kabul edilmemektedir.
İşte, SMMM Odaları da yasal dayanaklarla ayakları yere basan, kamu yararını önde tutan sivil toplum örgütlerdir. Kendi karar alma mekanizmaları
sayesinde, meslektaşlarının yararına, gelecekleri için ortak payda da karar alabilme yetisine yasalarla kavuşmuş kurumlardır.
Dolayısıyla, hiçbir kurum, amaçları içinde olmayan tutum ve kararlarla
Odalarımız ve meslek mensuplarımız üzerinde belirleyici rol oynayamazlar.
Sınırları aşarak ‘hak’ unsurlarından ‘haksızlık’ unsurlarına adım atmış olurlar.
‘Bağımsız Denetim’ sürecinde, üniversite eğitimi, sınavlar, stajlarla belirlenen ve yılları bulan uygulamaların önüne ayrıca 15 yıl engelini de koyarak
genç meslek mensuplarını denetleme görevinden yoksun bırakmak, büyük bir
haksızlık örneğidir ve hiç bir şekilde mazur gösterilemez.
Bizim yasalarla kazanılmış yetkilerimiz ne kadar tırpanlamaya çalışılırsa çalışılsın mesleğimizin, meslektaşlarımızın ve meslek örgütümüzün gücü
buna engel olacaktır. Gücünü üretimden alan, ekonomiye yön veren büyük bir
ailenin yapısının bozulmasına izin vermemek için mücadele etmekteyiz.
Mali müşavirler, hesabın ve ekonomik dengelerin düzenlenmesinin yanında
toplumun huzurunu ve refahını sağlayacak en büyük güçler olarak her zaman yerini alır. Eşit ve adil sürdürülen haklara dokunulmadığı sürece, Türkiye’de kamu
ve sosyal hayat adına yapılabilecek her türlü çalışmaya destek çıkmaya hazırız.
Yazının başında da belirttiğimiz gibi eski uygarlıklarda var olan adalet kavramları gibi; birini öbüründen ayırmadan, haksız olana, yolsuzluğa, hırsızlığa yansız denetimlerle eğilmemiz gerektiğini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz.
REKABETİN YASASI
Rekabeti sözlüklerde; aynı amacı güden kimseler arasındaki yarış olarak
tanımlarken, mesleki rekabeti ise meslektaşlarımızın belirli kurallar dâhilinde
gerek mesleki faaliyetlerinde gerekse kendi aralarında özgürce ekonomik kararlar alabilmelerini sağlayan bir yarış olduğunu söyleyebiliriz.
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Bu anlamda rekabet; kurumsallaşmayı, uzmanlaşmayı teşvik eder, tekelleşmeyi önler, kaliteyi sağlar ve verimliliği arttırarak mesleki gelişmenin önünü
açar. Böylelikle, toplumsal refahın duvarlarının yavaş yavaş örülmeye başladığını görürüz. Yasaların ve etik kullarında dışına çıkılarak sağlanan kazanımlardaysa haksız rekabet unsurlarının oluşması, argüman olarak sunduğumuz ütopik
yaşantının bütün koşullarına ters düşen bir anlayış ortaya çıkacaktır.
Haksız rekabetle ilgili olarak meslek yasamızda çok açık bir düzenleme olmadığı halde çatı örgütümüz TÜRMOB, Türkiye Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu(TÜRHAK) ve odalarımızda birlikte “Haksız Rekabetle Mücadele Kurulları”nı
oluşturmuştur. Konuya dair pek çok eğitim, toplantı vb. çalışmalar planlanmıştır.
2012 yılının Haksız Rekabetle Mücadele yılı olarak ilan edilmesinin ardından, 13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı” ile 2015 yılında zorunlu olarak uygulamaya konulmuştur.
Yazılım, teknolojik yeniliklerin mesleğe uyarlanması aşamasında en başarılı ve önemli örneklerinden birisidir. Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı,
haksız rekabetle mücadelede çok önemli bir görevi yerine getirecek devrim
niteliğinde bir uygulamadır.
Yazılım ile Amaçladığımız:
• Yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi,
• Ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin
altında iş görülmesinin önüne geçilmesi,
• Daha önceden çalıştığı meslek mensubuna borcu olan müşterinin, bir
başka meslek mensubuna iş yaptırmasının önüne geçilmesi,
• Stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının, işten
ayrılmalarına rağmen öncesinde çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl
geçmedikçe hizmet verip vermediğinin izlenmesini sağlayacak, bir
nevi yaraları tedavi edecek bir uygulama olmasıdır.
Çözüme odaklı bir anlayışla, özellikle hizmet kalitesinin önemine vurgu
yapan, rekabetin fiyat ve oranlarla değil, verilecek kalite ile ölçülmesini isteyen bir meslek örgütüyüz. Kültürel altyapısı demokratik ilkelerle, bağımsızlıkla ve mesleğin gereklerine uygun saydamlığa saygısıyla, hukuk devleti
koşullarınca belirlenen bu örgüt, meslek mensuplarının gelecekte saygınlığını
güçlendirecek koşulları sağlamada her zaman mücadelesini sürdürecektir.
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HER ÇAĞIN MESLEĞİ
Mali müşavirler olarak toplumsal sorumluluğu çok yüksek olan bir görevi
yerine getiriyoruz. Hesap sorabilmek için hesap verebilmenin de oluşturulmasının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tabii bunun yanına her türlü yolsuzluğun, haksızlığın ilacının da denetim olduğunu her platformda söylüyoruz.
Bunun için güvenlik ve yargı dışında kalan, ‘tüm işletmeler, şirketler, yerel
yönetimler, siyasi partiler ve vakıflar denetime tabi tutulmalıdır’ diyoruz.
En önemli adımın, çok sayıda eğitimli gencin, dinamik ve tecrübeli meslek
mensuplarımızın önüne haksız engeller konulmadan 25 yıllık örgütsel birikimimizden yararlanılmasıdır. Aydınlık, refah ve mutluluk içinde yaşayacak bir
ülke için bu birikim göz ardı edilemez.
Ve yineliyoruz: Kamu Gözetimi Kurumu, çok hızlı bir şekilde asli görevi
olan “gözetim” görevini yerine getirmeli, kendini meslek örgütü yerine koyarak yaratmaya çalıştığı olumsuz havayı dağıtmalı, meslek mensupların önündeki haksız ve gereksiz engelleri kaldırmalıdır.
Meslek olarak doğru olanın yanında, ülkenin yarınını düşünerek hareket
eden bir güç yumağıyız. Bu yumak, gittikçe büyümekte ve Türkiye ekonomisine katkısını kesintisiz sürdürmektedir.
Her çağın iz bırakan devrimleri ve dönüşümleri olduğu gibi bu çağında
meslek adına bırakabileceği en büyük iz, siz değerli meslek mensuplarımızsınız. Geleceğimizin, yarınlarımızın; bilgiyi sorgulayan ve keşfeden bireylerin
ellerinden çıkacağını bilmek huzur, sükunet ve heyecan veriyor.
Değişimi yaşamımızın her alanında gösterebilmemiz dileğiyle.
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YENİ HASILAT STANDARDI VE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER
THE NEW REVENUE STANDARD AND
AMENDMENTS IT PROVIDES
Doç. Dr. Tunç KÖSE*1
Arş. Gör. Duygu ŞENGÜL ÇELİKAY2**
ÖZ
Mayıs 2014 tarihinde yayımlanan “UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Revenue from Contracts with Customers)” standardı
hasılat kavramına mevcut TMS 11 ve TMS 18’den farklı bir bakış açısı getirmektedir. Hasılatın kazanılmasını edim yükümlülüğünün gerçekleştirilmesine
bağlayan standart, bu koşulun zamanın belirli bir noktasında veya zaman süresince olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir.
Ayrıca standart, hasılatın ne zaman ve ne tutarda muhasebeleştirileceğini belirlemek için, müşteriyle yapılan sözleşmeye dayalı ve kontrolün transferine
odaklanan beş aşamalı bir model içermektedir. Standardın bir diğer önemli
noktası ise hasılat kayıtlarında gerçeğe uygun değer kavramı yerine “işlem fiyatını” dikkate almasıdır. Bu çalışma, Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek
olan standarda ilişkin temel noktaları aydınlatmayı ve TMS 18’den ne gibi
noktalarda farklılık gösterdiğini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Hasılat, UFRS 15, TMS 18
ABSTRACT
“UFRS 15 Revenue from Contracts with Customers”, which was published
in May 2014, brings a different perspective to revenue concept than existing
TAS 11 and TAS 18. The standard binds the revenue recognition to satisfying
performance obligation. It indicates that this requirement can be met either at
a point in time or over time. The standard involves a five step model that based
on the contract with customer and focuses on transfer of control to determine
when and in what amount the revenue will be recognized. Another important
point of the standard is it takes into account the “transaction price” rather than
the concept of fair value in recognizing revenue. This study aims to enlighten
*1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
**
2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
12.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 16.02.2015
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the basic points of standard which will be applied in 1 January 2017 and identify points that differ from TAS 18.
Keywords: Revenue, IFRS 15, TAS 18
1. GİRİŞ
Küresel düzeyde tek tip ve karşılaştırılabilir finansal tablolar oluşturmak
amacıyla Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Amerikan
Finansal Muhasebe Standartları Kurulu(FASB), uyumlaştırma projesi çerçevesinde “UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat (Revenue from Contracts with Customers)” standardını 28 Mayıs 2014 tarihinde
yayımlamışlardır. 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan bu standart,
önemli değişiklikleri de beraberinde getirmektedir.
Yeni standartta, hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin mevcut standartlardaki belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve muhasebeleştirmeye yönelik
tek bir yapı oluşturulması öngörülmektedir. Böylece tüm sektörler ve işlemler
için tek bir standardın yürürlükte olması amaçlanmıştır. Standart, telekomünikasyon, yazılım, gayrimenkul, havacılık, savunma sanayi, inşaat ve fason üretim alanında faaliyet gösteren işletmeler için önemli değişiklikler içermekte,
diğer işletmeler için ise daha kolay bir geçiş süreci öngörmektedir.
Standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde tek bir model ve hasılatın kazanma süreci boyunca zamanın belirli bir noktasında veya zaman süresince
muhasebeleştirme şeklinde tanımlayabileceğimiz iki yaklaşım içermektedir.
Model, hasılatın ne zaman ve ne tutarda muhasebeleştirilmesini belirlemek
için müşteriyle yapılan sözleşmeye dayalı ve kontrolün transferine odaklanan
beş aşamalı bir yapıdan oluşmaktadır. Bu aşamalar; müşteriyle yapılan sözleşmenin tanımlanması, sözleşmedeki ayrı edim(performans) yükümlülüklerinin
tanımlanması, işlem fiyatının belirlenmesi, işlem fiyatının ayrı edim yükümlülüklerine dağıtılması ve her bir edim yükümlülüğünün yerine getirildiğinde
(veya getirildikçe) muhasebeleştirilmesi aşamaları olarak sıralanmıştır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle, yeni standardın oluşma süreci ve genel yapısı ile ilgili açıklamalara yer verilecek ve sonraki bölümde ise yeni
standardın getirdiği değişiklikler kapsamında mevcut standart olan “TMS 18
Hasılat” standardı ile yeni standardın karşılaştırılması ve uygulamaya etkisi
üzerinde durulacaktır.
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2. YENİ HASILAT STANDARDINA GENEL BİR BAKIŞ
Önceki hasılat standartlarının birbirleriyle çelişen noktaları bulunması, kimi
zayıflıklar içermesi ve işletmelerden istenilen açıklamaların yetersizliği (IASB,
2014, 3) gibi sebepler dolayısıyla FASB ve IASB, hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili ortak ve genel geçer bir standart oluşturmak için 2002 yılında çalışmalara başlamışlardır. İlk çalışmalarda komisyonların amaçları; hasılat doğuran
işlemlerden kaynaklanan edim yükümlülüklerini gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçmek olsa da daha sonra işlem fiyatı kavramı çalışmaların odağı haline gelmiştir (Jones ve Pagach, 2013, 30). 2010 yılında yayınlanan ilk taslakta gerekli
düzeltmeler yapıldıktan sonra, 14 Kasım 2011 tarihinde nihai taslak yayınlanmış
ve 13 Mart 2012 tarihine kadar eleştirilere açık bırakılmıştır. 2012 yılının Nisan
ve Mayıs aylarında ilgili taraflarla yapılan görüşmelerden sonra Ocak 2015’ten
erken uygulanmaya geçilmemek üzere geriye dönük geçiş süreci önerilmiş ve
standart 28 Mayıs 2014 tarihinde yayınlanmıştır.
IASB ve FASB tarafından 12 yıl süren ortak çalışmaların sonucu olarak
hazırlanan, “UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat”
standardı mevcut standarda göre aşağıdaki konular üzerinde farklılıklar göstermektedir (IASB, 2014, 2):
• Hasılat ile ilgili konuları meydana geldikleri andan itibaren kapsayan
güçlü bir çerçeve oluşturması,
• Sektörler ve sermaye piyasaları arasında karşılaştırılabilirliği arttırması ve
• İşletmenin açıklaması gereken bilgileri çok daha detaylı bir şekilde talep ederek, müşterilerle yapılan sözleşmelerin muhasebeleştirilmesini
geliştirmesi amaçlanmaktadır.
İşletmeler, bu standardı 1 Ocak 2017’den itibaren uygulamaya başlayacaklardır. Standardı uygulamaya daha önce başlamak isteyen işletmelere bu
durumu açıklama yükümlülüğü dışında herhangi bir engel getirilmemiştir.
Standart, uygulanmaya başlandığı tarihten sonra yapılan ve bu tarihte hala
tamamlanmamış olan sözleşmeler için uygulanacaktır. Böylece ilk yılın sonunda hazırlanacak finansal tablolar, işletmelerin mali durumunu standart hep
uygulanıyormuş gibi yansıtacaktır (Deloitte, 2014a, 8). Geçmiş dönemlerle
karşılaştırılabilirlik açısından standart geriye dönük uygulama ve düzeltilmiş
uygulama olarak iki seçenek sunmaktadır. Standart belirtilen tarihte yürürlüğe
girdiğinde aşağıdaki TFRS’lerin yerini alacaktır:
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TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri;
TMS 18 Hasılat;
TFRS Yorum 13 Müşteri Sadakat Programları;
TFRS Yorum 15 Gayrimenkul İnşaat Anlaşmaları;
TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri;
TMS Yorum 31 Hasılat – Reklam Hizmetleri İçeren Takas (Barter)
İşlemleri.
UFRS 15’in amacı, işletmelerin, finansal tablo kullanıcılarına, müşteri ile
yapılan sözleşmeden doğan hasılat ve nakit akışlarının tutarı, zamanlaması ve
belirsizliği ile ilgili faydalı bilgiyi raporlamak için uygulaması gereken ilkeleri ortaya koymaktır (UFRS 15, paragraf 1). Bu bağlamda, standart aşağıdaki
durumlar hariç olmak üzere, müşterilerle yapılan tüm sözleşmelere uygulanmaktadır (UFRS 15, paragraf 5):
• TMS 17 Kiralama İşlemleri kapsamında yer alan kiralama sözleşmeleri,
• TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri kapsamında yer alan sigorta sözleşmeleri,
• TFRS 9 Finansal Araçlar ya da TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme kapsamında yer alan sözleşmeden doğan haklar ve
yükümlülükler,
• Aynı faaliyet dalındaki işletmelerin, aralarında yaptıkları takas işlemlerinden ziyade, takasa taraf olan işletmeler dışındaki müşterilere yapılan satışları kolaylaştırmak için yaptıkları parasal olmayan takaslar.
Şekil 1’de standardın uygulanacağı durumlar gösterilmeye çalışılmıştır.
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Şekil 1. Standardın Uygulanacağı Durumlar

Kaynak: KMPG, 2014a, 3
Şekil 1’de görüldüğü gibi; müşteri ile yapılan bir sözleşme, kısmen bu
standardın, kısmen de diğer UFRS’lerin kapsamı içerisinde yer alıyorsa; diğer
UFRS’lerin, sözleşmenin herhangi bir kısmının nasıl ayrıştırılacağını ve/veya
başlangıçta nasıl ölçüleceğini belirlemesi durumunda, öncelikle söz konusu
ayrıştırma ve/veya ölçüm hükümleri uygulanmaktadır. Diğer UFRS’lerin
sözleşmenin herhangi bir kısmının nasıl ayrıştırılacağını ve/veya başlangıçta
nasıl ölçüleceğini belirlememesi durumunda ise, sözleşmenin bu kısımlarını
ayrıştırmak ve/veya başlangıçta ölçmek için bu standart hükümleri uygulanmaktadır (UFRS 15, paragraf 7).
Standardın temel prensibi; işletmenin hasılatının, taahhüt edilen mal ve
hizmetlerin müşteriye transferini gösteren ve işletmenin mal veya hizmetin
transferi sonucunda işletmenin elde etmeyi beklediği değeri yansıtan tutarda
muhasebeleştirilmesi olarak ifade edilmektedir (UFRS 15, paragraf 2). Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelere uygulanacak tek bir model ve hasılatın
kazanma süreci boyunca zamanın belirli bir noktasında veya zaman süresince
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muhasebeleştirmesi şeklinde tanımlayabileceğimiz iki yaklaşım içermektedir
(KPMG, 2014b, 2). Standartta, işletmelerin hasılatı ne zaman ve hangi tutarda
muhasebeleştireceklerini tespit etmek için oluşturulan ve her işletme için ortak
olan beş adımlı bir model öngörülmektedir. Model Şekil 2’de gösterilmiştir.
Şekil 2. Beş Adımlı Model

Kaynak: UFRS 15, paragraf IN7’den derlenmiştir.
2.1. Sözleşmenin Tanımlanması
Standarda göre; sözleşmeler yazılı ve sözlü olabileceği gibi işletmenin alışılagelmiş uygulamaları çerçevesinde zımni olarak da yapılabilir. Bir sözleşme ancak aşağıdaki koşulların mevcut olması halinde standart kapsamında
mevcut kabul edilip muhasebeleştirilir (UFRS 15, paragraf 9):
• Taraflar sözleşmeyi kabul etmiş ve kendilerine düşen yükümlülükleri
yerine getirmeyi taahhüt etmişlerdir.
• İşletme, tarafların transfer edilecek mal ve hizmetlere ilişkin haklarını
tanımlayabilmektedir.
• İşletme, tarafların transfer edilecek mal ve hizmetlere ilişkin ödeme
koşullarını tanımlayabilmektedir.
• Sözleşmenin ticari bir özü bulunmaktadır.
• İşletmenin mal ve hizmetin müşteriye transferi karşılığında hak edeceği bedeli tahsil etmesi muhtemeldir.
2.2. Sözleşmedeki Ayrı Edim Yükümlülüklerinin Tanımlanması
Standartta, edim yükümlülüğü, müşteriyle yapılan sözleşmede transferi bir
yükümlülük doğuran; ayrı bir mal veya hizmet, bir mal veya hizmet paketi ya
da esas olarak birbirinin aynısı olan ve müşteriye aynı şekilde transfer edi24
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len ayrı mal veya hizmetler serisi şeklinde tanımlanmıştır (UFRS 15, ek A).
Tanımda sayılan edim yükümlülüğü çeşitlerinin neleri kapsayabileceği Şekil
3’te özetlenmiştir.
Şekil 3. Edim Yükümlülüğü Çeşitleri

Kaynak: Seminar- IFRS Update, PWC, 2014. http://www.pwc.nl/nl/assets/
documents/pwc-seminar-ifrs-update-18102014.pdf adresinden 28.02.2015 tarihinde erişilmiştir.
Standarda göre; bir edim yükümlülüğünün ayrı (bağımsız) olarak tanımlanabilmesi için aşağıdaki koşulları içermesi gereklidir (UFRS 15, paragraf 27):
1. Müşterinin mal ve hizmeti tek başına ya da elindeki mevcut kaynaklarıyla kullandığında bir fayda sağlayabilmesi.
2. İşletmenin mal veya hizmetin transferi ile ilgili taahhütü, sözleşmedeki diğer taahhütlerden ayrıştırılabilir olması.
Sözleşmedeki edim yükümlülüklerinin nasıl tanımlanacağı Şekil 4’te özetlenmiştir.
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Şekil 4. Sözleşmedeki Edim Yükümlülüklerinin Tanımlanması

Kaynak: Deloitte, 2014a, 3
Şekil 4’e göre; taahhüt edilen mal ve hizmetler birden fazla değilse, ayrı
edim yükümlülüğü olarak tanımlanır. Taahhüt edilen mal ve hizmetler birden
fazla ise, müşteri mal veya hizmeti tek başına kullandığında bir fayda sağlayıp
sağlamadığına bakılır. Eğer fayda sağlamıyorsa; mal veya hizmetler ayrı bir
edim yükümlülüğü olana kadar birleştirilir. Buna ilişkin örnek aşağıda verilmiştir (IFRS 15, IE45-48, örnek 10):
Örnek: Bir işletme, hastane inşası için bir müşteriyle sözleşme imzalamıştır. İşletme projenin tüm idaresinden sorumludur; mühendislik, kurulum,
binanın yapımı, tesisatın döşenmesi, ekipmanın kurulumu ve tamamlama gibi
hangi mal ve hizmetlerin sağlanacağı işletme tarafından belirlenmektedir.
Standarda göre, edim yükümlülüğünün ayrı olarak tanımlanabilmesi için gerekli koşullarda 27. Paragrafın (a) bendi incelendiğinde; işletme tarafından
sağlanan her bir mal ve hizmetin ayrı birer edim yükümlülüğü gibi değerlendirilmesinin doğru olacağı söylenebilir. Çünkü bu mal ve hizmetler tek başına
ya da elindeki mevcut kaynaklarıyla kullandığında bir fayda sağlayabilmektedir. Ayrıca bu işletme veya rakipleri, bu mal ve hizmetleri bağımsız olarak satabilmekte ve müşteri bu mal ve hizmetlerin her birinin kullanımından, tüketiminden ya da elde bulunmasından dolayı ekonomik fayda sağlayabilmektedir.
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Ancak aynı maddenin (b) bendine göre bir edimin bağımsız bir edim yükümlülüğü olarak ele alınabilmesi için işletmenin mal veya hizmetin transferi
ile ilgili taahhüdünün sözleşmedeki diğer taahhütlerden ayrıştırılabilir olması
gerekmektedir. Sözleşmenin temelini, müşterinin bazı mal ve hizmetleri (girdileri) bir araya getirerek hastaneye dönüştürmesi (birleştirilmiş çıktı) oluşturduğundan; (b) bendindeki hüküm sağlanamamıştır. Dolayısıyla iki hüküm
birden sağlanamadığından edim yükümlülüklerinin bağımsız olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir.
Taahhüt edilen mal ve hizmetler birden fazla ise, müşterini mal veya hizmeti tek başına kullandığında eğer fayda sağlıyorsa; mal veya hizmet sözleşmedeki diğer yükümlülüklerden ayrıştırılabilir mi bu soruya cevap aranır.
Ayrıştırılabiliyorsa; ayrı edim yükümlülüğü olarak tanımlanır, yok eğer ayrıştırılamıyorsa, bu durumda mal veya hizmetler ayrı bir edim yükümlülüğü olana kadar birleştirilir. Buna ilişkin örnek aşağıda verilmiştir (IFRS 15,
IE49-52, örnek 11):
Örnek: Yazılım geliştiren bir işletme, bir müşteriyle bir yazılım lisansının
transferi, kurulum hizmetinin sağlanması ve 2 yıl boyunca önceden belirlenmemiş yazılım güncellemelerinin ve teknik desteğin sağlanması için sözleşme
imzalamıştır. İşletme lisansı, kurulumu, servisini ve teknik desteği ayrı ayrı
satmaktadır. Kurulum hizmeti başka işletmeler tarafından da sağlanabilmekte
ve yazılımda herhangi bir değişikliği gerektirmemektedir.
İşletme, yazılımın diğer mal ve hizmetler teslim edilmeden önce müşteriye
ulaştırıldığını ve herhangi bir teknik destek ve güncelleme olmadan da işlevini
sürdürdüğünü gözlemlemiştir. Bu sebeple, işletme 27.maddenin (a) bendinin
gerçekleştirildiğine karar vermiştir. Ayrıca bir müşteriye transfer edilen bir
mal veya hizmetin ayrı olarak tanımlanabileceğini gösteren durumları örnekleyen standartta ilgili madde (29. madde), sözleşmede yer alan bir mal veya
hizmeti özelleştirmemesi veya bir değişiklik yapmaması durumunda; ilgili
mal veya hizmetin ayrı sayılması gerektiğini ifade etmektedir. Bu nedenle, yazılım ve kurulum ayrı mal ve hizmetler olarak tanımlanmaktadır. Tüm bunlar
göz önüne alındığında; işletmenin yazılım lisansı, kurulum hizmeti, yazılım
güncellemeleri ve teknik destek olmak üzere dört farklı mal ve hizmet sunduğu belirlenmektedir.
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2.3. İşlem Fiyatının Belirlenmesi
Standartta işlem fiyatı “taahhüt edilen mal ve hizmetlerin müşteriye ulaştırılması karşılığında işletmenin hak etmeyi beklediği sözleşmede yer alan
bedel” olarak tanımlanmıştır (UFRS 15, paragraf IN7). Sözleşmelerde, genellikle işlem fiyatı önceden belirlenmiştir. Ancak bazı durumlarda işlem fiyatı,
değişken bir bedelin ya da parasal olmayan bedellerin tahmin edilmesini gerektirebilir. Değişken bedellerin tamamının ya da bir kısmının işlem fiyatına
dâhil edilmesi için, değişken bedelle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması halinde muhasebeleştirilen toplam tutarda önemli bir değişikliğin meydana gelmeyeceğinin son derece muhtemel olması gereklidir (IASB, 2014, 5). Bunun
dışında, işlem fiyatı belirlenirken; değişken bedeller, paranın zamana değeri,
parasal olmayan bedeller ve müşteriye yapılacak ödemelerin doğuracağı etkilere yönelik düzeltmeler göz önünde bulundurulmaktadır.
2.4. İşlem Fiyatının Ayrı Edim Yükümlülüklerine Dağıtılması
Standartta, işlem fiyatının tüm ayrı edim yükümlülüklerine, sözleşmedeki
edim yükümlülüklerini temsil eden her bir mal ve ya hizmetin bağımsız satış
fiyatı oranında dağıtılacağı belirtilmiştir (UFRS 15, paragraf 74). Bunun için
işletmenin, sözleşmenin başlangıcında her bir edim yükümlülüğünün altında yatan mal ve hizmetlerin bağımsız satış fiyatlarını belirlemesi ve işlem
fiyatını bu bağımsız satış fiyatları ile orantılı olarak dağıtması gerekmektedir
(UFRS 15, paragraf 76). Eğer bağımsız satış fiyatları belirlenemiyorsa, işletme gözlemlenebilen girdilerin kullanımının maksimize edildiği bir tahmin
yöntemi kullanmalıdır (UFRS 15, paragraf IN7). Bazen işlem fiyatı, sözleşme
kapsamında değişken bir bedeli ya da indirimi içerebilir. Böyle durumlarda;
öncelikle indirim ya da değişken bedelin tek bir edim yükümlülüğüyle mi
yoksa tüm edim yükümlülükleriyle mi ilişkili olduğu tespit edilir. Standarttaki
kriterler açısından, yükümlülüklerle doğrudan ilişkilendirilemeyen değişken
bedeller ve indirimler tüm yükümlülüklere dağıtılır (IASB, 2014: 5).
Eğer bir müşteri tarafından satın alınan mal ve hizmetler grubunun bağımsız satış fiyatları, bu mal ve hizmetlerin toplamı için yapılacak sözleşmede
taahhüt edilen toplam tutarı aşıyorsa müşterinin bir indirim aldığı kabul edilir.
Standarda göre; böyle bir indirim tüm edim yükümlülüklerine bağımsız satış
fiyatları ile orantılı olarak dağıtır (UFRS 15, paragraf 81). Bu duruma ilişkin
örnek aşağıda verilmiştir (PWC, 2014):
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Örnek: Bir müşteri mobil telefon hattıyla konuşma ve internet paketi için 6 aylık bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme karşılığı olarak kendisine bağımsız satış
fiyatı 200,-TL olan bir cep telefonu ücretsiz olarak verilmiştir. Sözleşme gereğince; müşteri 6 ay boyunca düzenli olarak 75,-TL ödeyecektir. 6 aylık sözleşmenin
cep telefonu olmadan bağımsız ücreti aylık 50,- TL’dir. Standarda göre; mobil
hizmet sağlayıcı işletmenin yapacağı hasılat kaydı aşağıdaki gibi hesaplanmalıdır:
İşlem Fiyatının Dağıtımı

Ayrı Edim
Yükümlülüklerinin Belirlenmesi

İşlem
Fiyatının
Belirlenmesi

Bağımsız
satış fiyatı

Bağımsız
satış fiyatı
(%)

Göreli
Bağımsız
satış fiyatı

Cep telefonu

0

200

%40

180

Sözleşmenin
başlangıcında
muhasebeleştirilir

Mobil hizmet

450
(75TL*6
ay)

300

%60

270

Zaman süresince
muhasebeleştirilir.

Toplam

450

500

%100

450

Hasılatın Muhasebeleştirilmesi

Görüldüğü gibi, cep telefonu ve mobil hizmet ayrı ayrı alınsaydı, toplamda 500,-TL ödenecekti. Ancak işlem fiyatı 450,-TL olduğundan bir indirim
söz konusudur. Bu indirim, edim yükümlülüklerine bağımsız satış fiyatları
oranında dağıtıldığında, cep telefonunun işlem fiyatının 180,-TL, mobil hizmetin işlem fiyatının ise 270,-TL olduğu hesaplanmıştır. Standarda göre; cep
telefonunun satışından sağlanan 180,-TL sözleşme yapıldığı an muhasebeleştirilirken, mobil hizmetin bedeli ise zaman içerisinde muhasebeleştirilecektir.
Hasılatın muhasebeleştirilme süreci aşağıda gösterilmiştir:
Hasılatın Muhasebeleştirilmesi

Edim
Yükümlülükleri
Cep telefonu

0

0

0

0

0

Mobil hizmet

0

75

75

75

75

Hasılat kaydında
yapılan düzeltme

180

(30)

(30)

(30)

(30)

IFRS 15’e göre
hasılat

180

45

45

45

45
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İşletme her ay müşteriden 75,-TL’lik ödeme almaktadır. Ancak bu ödemenin cep telefonunu ilgilendiren 30,-TL’lik kısmının hasılat kaydı sözleşme
gerçekleştiği anda yapıldığından; bu tutar hasılat olarak tekrar kaydedilemez.
Buna göre 75,-TL’lik ödeminin yapıldığı ilk aydan itibaren gerçekleşen aylık
hasılat 45TL olarak kaydedilecektir.
Ancak aşağıdaki durumlardan tamamının meydana gelmesi halinde; işletme bu indirimi edim yükümlülüklerinin tamamına değil ilgili bir ya da birden
fazlasına dağıtır (UFRS 15, paragraf 82):
• İşletme sözleşmedeki her bir mal ve hizmeti (veya mal ve hizmet grubunu) düzenli olarak bağımsız bir şekilde satmaktadır,
• İşletme mal ve hizmetlerden bazılarını, grup olarak, bağımsız satış fiyatları toplamından indirimli bir fiyata düzenli olarak satmaktadır,
• İlgili maddede belirtilen mal ve hizmet gruplarına atfedilebilen indirim,
sözleşmedeki indirimin büyük ölçüde aynısıdır ve her bir gruptaki mal
ve hizmetin incelenmesi sözleşmede yer alan indirimin tamamının ait olduğu edim yükümlülüğüne ilişkin gözlemlenebilir kanıt sağlamaktadır.
İndirimin, edim yükümlülüklerinin tamamına değil ilgili bir ya da birden
fazlasına dağıtılması ile ilişkili örnek aşağıdaki gibidir (Wiley, CPD Courses):
Örnek: X İşletmesi, A ürününü 80,-TL, B ürününü 110,-TL ve C ürününü
90,-TL birim fiyatlar üzerinden satmaktadır. Bu bağımsız satış fiyatlarına ek
olarak işletme B ve C ürünlerini beraber 150,- TL’ye satmaktadır. X İşletmesi,
üç ürünü Y işletmesine 230,-TL’ye satmayı kabul etmiştir. Standarda göre, bu
durumda yapılmış olan indirim, B ve C ürünlerinin zaten toplamda 150,-TL’ye
satılıyor olmasından dolayı iki ürüne aşağıdaki gibi yansıtılacaktır:
İki Ürüne Dağıtım
(110/200)*150=

82.5 TL B Ürünü

(90/200)*150=

67.5 TL C Ürünü

2.5. Hasılatın muhasebeleştirilmesi
Muhasebe kuramında, bilindiği gibi; hasılat, kazanma süreci boyunca
meydana gelmektedir. Hasılat, malların satış için elde bulundurulması, müşteri siparişlerinin alınması ve malların teslimine ve hizmetin tam olarak başarılmasına ilişkin tüm sürecin başından sonuna kadar olan dönem içinde
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kazanılmaktadır. İşletme, malların satılmasından veya hizmetin yerine getirilmesinden dolayı varlıklarındaki artışın bir ölçümü olan hasılatı, satın alma,
satma veya tahsilat işlemlerinin yapıldığı noktalardan birinde kayda alabilir.
Fakat kayda alınması gereken hasılat tutarı, bu adımların tümü tamamlanana
kadar ve işletme satış bedelini tahsil etme hakkını elde edene kadar güvenilir
bir şekilde tespit edilemeyebilir (Cemalcılar ve Önce, 1999,635).
Buradaki temel sorun; hasılatın gelir tablosunda ne zaman kayda alınması
gerektiğidir. Bu sorunu çözebilmek için de muhasebe kuramında, gerçekleşme
ve tanınma olarak ele alabileceğimiz kurallar geliştirilmiştir. Gerçekleşme kuralında, kazanma süreci içerisinde bir aktifin nakit veya nakit benzeri bir varlık
olarak elde edilmiş olması aranmaktadır. Bu bağlamda, kazanma sürecinin hangi
noktasında hasılatın elde edilmiş olduğuna dair objektif bir delile ihtiyaç vardır
ki bu delilin varlığını kabul etme de hasılatın tanınması kuralıdır. Hasılatın tanınması kuralında; aktif değerin ölçülebilirliği, bir değişim işleminin varlığı ve
kazanma sürecinin önemli ölçüde tamamlanması şeklinde sayabileceğimiz üç
ölçüt geliştirilmiştir (Erdamar ve Basık, 2010, 54). Söz konusu ölçütleri en iyi
karşılayan koşullar standartların bakış açılarına göre değişebilmektedir.
Yeni standart hasılatın tanınmasında; bu üç ölçütün karşılanacağı en uygun
noktanın edim yükümlülüğünün yerine getirildiğinde oluşacağını öngörmektedir. Standarda göre; bir işletme, taahhüt edilen mal veya hizmeti müşteriye
transferini gerçekleştirerek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde hasılat
muhasebeleştirilmelidir (IASB, 2014: 5). Standartta, mal veya hizmetin transferi, müşterinin söz konusu mal veya hizmetin kontrolünü ele geçirmesi olarak ifade edilmektedir (UFRS 15, paragraf IN7). Yeni standart, TMS 18’den
farklı olarak hasılatın, kazanma süreci boyunca zamanın belirli bir noktasında
veya zaman süresince muhasebeleştirmesini öngörmektedir. Zaman süresince
gerçekleştirilen edim yükümlülüklerine ilişkin hasılat kaydı yapılması için işletme, her bir edim yükümlülüğü yerine getirildikçe ne kadar hasılatın ortaya
çıktığını belirlemek için uygun yöntemleri bulmalıdır (IASB, 2014, 5).
İşletme, bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetleri geri kazanmayı (kurtarmayı) bekliyorsa varlık olarak muhasebeleştirecektir (UFRS 15, paragraf 91). Bir maliyetin sözleşmenin gerçekleştirilmesinden
ortaya çıkan maliyet olarak nitelendirilebilmesi için; sözleşme yapılmamış olması halinde böyle bir maliyetin ortaya çıkmasının mümkün olmaması gerekmektedir (UFRS 15, paragraf 92). Bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi sırasınOCAK - ŞUBAT 2015
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da ortaya çıkan maliyetler, diğer bir TFRS uyarınca (örneğin, TMS 2 Stoklar,
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ya da TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar) bir varlığın muhasebeleştirilmesine ilişkin kriterleri sağlayamıyorsa, söz
konusu maliyetler ancak aşağıdaki şartların sağlanması durumunda bir varlık
olarak muhasebeleştirilir (UFRS 15, paragraf 95):
• Sözleşme ile ya da müzakere halindeki özel bir sözleşme ile doğrudan
ilgiliyse,
• İşletmenin gelecekteki edim yükümlülüklerini yerine getirmesinde kullanılacak kaynaklar yaratıyorsa ya da mevcut kaynakları artırıyorsa,
• Maliyetin geri kazanılması bekleniyorsa.
Yukarıda görülebileceği gibi; yeni standart, bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan maliyetlerin aktifleştirilmesine ve hasılat kazanma
süreci boyunca itfa edilmesine imkân vermektedir.
3. YENİ HASILAT STANDARDININ MEVCUT TMS 18 HASILAT
STANDARDI İLE KARŞILAŞTIRILMASI VE UYGULAMAYA ETKİSİ
UFRS 15 standardı, “TMS 18 Hasılat” standardından aşağıdaki temel konular bakımından farklılık göstermektedir:
• Hasılatın muhasebeleştirme konuları ve edim yükümlülüğü kavramı
• Hasılatın muhasebeleştirme koşulları
• Hasılatın ölçümü
• Açıklanması gereken bilgiler ve uygulama rehberi
Bu konular aşağıdaki bölümlerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
3.1. Hasılatın Muhasebeleştirme Konuları ve Edim Yükümlülüğü Kavramı
UFRS 15 standardı, hasılatın muhasebeleştirme konuları bakımından
“TMS 18 Hasılat” standardından farklılık göstermektedir. “TMS 18 Hasılat”
standardında muhasebeleştirme konuları; mal satışı, hizmetlerin sunumu ve
faiz, isim hakları ile temettüler şeklinde üç başlık altında incelenmektedir.
Hâlbuki UFRS 15’de, bu tarz bir ayrım yerine “edim yükümlülüğü kavramı”
getirilmiştir. Bu kavram, muhasebeleştirme konularını başlıklar altında ele
almak yerine, genel bir bakış açısıyla değerlendirmektedir. Birçok durumda
standart, bir müşteri ile yapılan tek bir sözleşmeye uygulanmakla birlikte bazı
durumlarda, hasılatın tutarı ve zamanlaması, işletmenin sözleşmeleri birleştirip birleştirmediğine ya da ayrıştırıp ayrıştırmadığına bağlı olabilmektedir.
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Sözleşmenin başlangıcında işletme, müşteriye sözleşme kapsamında taahhüt
edilen mal ve hizmetleri değerlendirerek müşteriye transfer edilecek edim yükümlülüklerini, ayrı mal ve hizmetler ya da esas olarak birbirinin aynısı olan
ve müşteriye transferi aynı şekilde gerçekleşen mal ve hizmetler serisi olarak
tanımlamaktadır (UFRS 15, paragraf 22).
Müşterilerle yapılan sözleşmeler, işletmeye, bedel karşılığında mal veya
hizmetleri tedarik etme yükümlülüğü getirmektedir. Standarda göre mal veya
hizmetler aşağıdaki unsurları içermektedir (UFRS 15, paragraf 26):
• İşletme tarafından satılmak için üretilen mallar,
• İşletme tarafından yeniden satılmak üzere satın alınan mallar,
• Mal veya hizmetlerin transferini başka bir taraf için düzenlemek,
• Mal veya hizmet sağlamak üzere hazır bulunmak,
• Bir müşteri hesabına bir varlık inşa etmek veya geliştirmek,
• Lisanslar, kullanım hakları veya opsiyonlar vermek,
• Sözleşme çerçevesinde kararlaştırılmış görevleri yerine getirmek.
3.2. Hasılatın Muhasebeleştirme Koşulları
UFRS 15’de hasılatın muhasebeleştirme koşulları da TMS 18 Hasılat standardından farklılık gösterir. TMS 18 Hasılat standardında; mal satışına ilişkin
hasılat, aşağıdaki tüm koşullar yerine geldiğinde finansal tablolara yansıtılmaktadır (TMS 18, paragraf 14):
• İşletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya
devretmiş olması;
• İşletmenin satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolü veya sahipliğin
genel olarak gerektirdiği şekilde bir yönetim etkinliğini sürdürmemesi;
• Hasılat tutarının güvenilir biçimde ölçülebilmesi;
• İşleme ilişkin ekonomik yararların işletmece elde edilmesinin muhtemel olması;
• İşleme ilişkin yüklenilen veya yüklenilecek olan maliyetlerin güvenilir
biçimde ölçülebilmesi.
TMS 18’de bir işletmenin sahiplikle ilgili önemli risk ve getirileri alıcıya
ne zaman devretmiş sayılacağının değerlendirilmesi, işleme ilişkin koşulların
incelenmesini gerektirir. Çoğu kez, sahiplikle ilgili risk ve yararların devri
ile mülkiyet veya zilyetliğin alıcıya devri aynı anda olur. Perakende satışların çoğunda bu durum söz konusudur. Başka durumlarda ise, sahiplikle ilgili
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risk ve getirilerin devri ile mülkiyet veya zilyetliğin devri farklı zamanlarda
gerçekleşmektedir (TMS 18, paragraf 15). İşletmenin, sahiplikle ilgili önemli
riskleri taşımaya devam etmesi durumunda, bu işlem bir satış değildir ve hasılat olarak muhasebeleştirilmez. Görüldüğü gibi; mevcut standartta, hasılatın
muhasebeleştirilmesinde risk ve fayda analizi yapılmaktadır.
UFRS 15’e göre ise; bir edim yükümlülüğü, müşteriye taahhüt edilen mal
veya hizmet transfer edilerek yerine getirildiğinde, hasılat olarak muhasebeleştirilir. Bir mal veya hizmet, müşteri, söz konusu mal veya hizmetin kontrolünü ele geçirdiği zaman transfer edilmiş olmaktadır (UFRS 15, paragraf
31). Müşteri, mal veya hizmetin kullanımını yönetme ve söz konusu mal
veya hizmetten fayda sağlama imkânına sahip olduğunda, mal veya hizmetin
kontrolünü ele geçirmektedir. Kontrol, diğer işletmelerin, mal veya hizmetin
kullanımını yönetmelerini ve mal veya hizmetten fayda sağlamalarını önleme
imkânına sahip olmayı da içermektedir (UFRS 15, paragraf 33).
Müşterinin bir varlıktan fayda elde etme imkânı, söz konusu varlıktan doğabilecek hemen hemen bütün nakit akışlarını (nakit girişlerindeki bir artış veya nakit
çıkışlarındaki bir azalış şeklinde) elde etmeye ilişkin hâlihazırdaki haklardır. Bu
haklar; varlığın mal ve hizmet üretmek amacıyla kullanılması, varlığın diğer varlıkların değerini arttırmak amacıyla kullanılması, varlığın yükümlülüklere karşılık
olarak veya giderleri azaltmak amacıyla kullanılması, varlığın satılması, varlığın
bir borca karşılık teminat gösterilmesi ve varlığın elde tutulması gibi pek çok şekilde elde edilebilir (UFRS 15, paragraf 33). Standarda göre, işletme müşteriye
kontrolü zaman süresince devredebileceği gibi zamanın belirli bir noktasında da
devredebilir. Bu ayrım, hasılatın muhasebeleştirilme zamanını ve miktarını doğrudan ilgilendirdiğinden standartta ayrıntılı olarak incelenmiştir.
3.2.1. Zaman Süresince Gerçekleştirilen Edim Yükümlülükleri
Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi halinde, işletmenin varlığın
kontrolünü zaman süresince transfer ettiği ve dolayısıyla hasılatın muhasebeleştirilmesini zaman süresince gerçekleştireceği varsayılır (UFRS 15, paragraf 35):
• Müşterinin, ortaya çıkan faydaları işletmenin edim yükümlüğünü gerçekleştirmesiyle eş zamanlı olarak teslim alması ve tüketmesi.
• İşletmenin, işletme tarafından yaratıldıkça ya da geliştirildikçe müşteri
tarafından kontrol edilen bir edim yükümlülüğünü yerine getirmesi ya
da varlığı geliştirmesi.
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İşletmenin edim yükümlülüğünün, işletme tarafından başka bir alternatif
kullanımı olmayacak bir varlık meydana getirmesi ve işletmenin bugüne
kadar tamamlanan performansı için ödeme isteme hakkının oluşması.

3.2.2. Zamanın Belirli Bir Noktasında Gerçekleştirilen Edim
Yükümlülükleri
Eğer işletmenin gerçekleştirdiği edim yükümlülüğü; standardın zaman süresince gerçekleşme ile ilgili kriterlerinden herhangi birini sağlamıyorsa, edim
yükümlülüğünün zamanın belirli bir noktasında gerçekleştiği kabul edilir. Edim
yükümlülüğünün ne zaman gerçekleştiğinin belirlenmesi için işletme, standartta
yer alan kontrolün ele geçirilme kriterlerini esas alır. (UFRS 15, paragraf 38)
Bunun yanında müşterinin bir mal veya hizmetin kontrolünü ele geçirdiğine ilişkin diğer göstergeler aşağıdakileri içermektedir (UFRS 15, paragraf 38):
• Müşterinin koşulsuz ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
• Müşteri yasal mülkiyete sahiptir.
• Müşteri zilyetliğe sahiptir.
• Varlığın mülkiyeti ile ilgili tüm önemli riskleri ve ödüller müşteriye
geçmiştir.
• Müşteri varlığı teslim almıştır.
Bir edim yükümlülüğünün zaman süresince mi zamanın belirli bir noktasında mı gerçekleştiğinin değerlendirilmesine ilişkin örnek aşağıda verilmiştir
(IFRS 15, IE82-88, örnek 17):
Örnek:
Senaryo 1: Bir işletme birden fazla birimden (evden) oluşan yerleşim tesisleri geliştirmektedir. Bir müşteri halen yapım aşamasında olan belirli bir birim
için işletmeyle bağlayıcı satış sözleşmesi imzalamıştır. Her birimin benzer kat
planı vardır ve benzer büyüklüktedir ancak tesis içindeki yeri gibi diğer özellikleri farklılık göstermektedir.
Müşteri belirli bir depozito ödeyerek sözleşmeye girmektedir ve depozito sadece işletmenin birimin inşasını sözleşmeye uygun olarak bitirememesi
halinde geri verilmektedir. Geri kalan sözleşme bedeli, müşteri birimin fiziksel mülkiyetine sahip olduğunda yani sözleşme bitiminde ödenebilmektedir.
Yukarıda belirtilenlere göre; bu sözleşme 35. paragrafın hükümlerini sağlayamadığından, zamanın belirli bir noktasında gerçekleşen edim yükümlüğü olarak değerlendirilir. Çünkü buradaki şartları ilgilendiren “işletme sözleşmenin
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başında işletmenin bugüne kadar tamamlanan performansı için ödeme isteme
hakkının oluşması” koşulu sağlanamamıştır.
Senaryo 2: Müşteri yukarıda belirtilen inşaat sözleşmesine dâhil olmak için
iade edilmeyen bir depozito ödemiştir ve birimin inşası sırasında hakediş ödemeleri gerçekleştirmektedir. Sözleşme gereğince, işletmenin birimi başka bir
müşteriye yönlendirmesi mümkün değildir ve müşteri ancak işletme taahhüt ettiklerini gerçekleştiremezse sözleşmeden cayabilmektedir. Eğer müşteri ödemelerini gereken zamanda ve miktarda yapmazsa işletmenin inşaatı tamamlaması
halinde sözleşmede yer alan tüm bedeli müşteriden isteme hakkı bulunmaktadır
İşletmenin birimi başka bir müşteriye yönlendirmesinin mümkün olmaması,
35. paragraftaki “işletmenin edim yükümlülüğü, işletme tarafından başka bir alternatif kullanımı olmayacak bir varlık meydana getirmektedir” ifadesine uygun
olduğundan ve işletmenin tamamlanan performansı için ödeme isteme hakkının
oluştuğundan, işletmenin edim yükümlülüğü zaman içerisinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple işletme hasılatını bu doğrultuda muhasebeleştirmelidir.
3.3. Hasılatın Ölçümü
Hasılatın muhasebeleştirme koşullarının yanı sıra hasılatın ölçümü de dönem kârının belirlenebilmesi açısından önemlidir. TMS 18 Hasılat standardında ele alınan en önemli konulardan biri de hasılatın ölçümünde temel alınan
gerçeğe uygun değer kavramıdır. Hasılatın ölçümü UFRS 15’de, TMS 18 Hasılat standardından farklılık gösterir. TMS 18 Hasılat standardında, hasılat alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmektedir (TMS
18, paragraf 9). Standartta bir işlemden doğan hasılat tutarı, genellikle işletme
ile varlığın alıcısı veya kullanıcısı arasındaki anlaşma ile belirlenmektedir.
Hasılat, işletme tarafından uygulanan ticari iskontolar ve miktar indirimleri de
göz önünde tutularak, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri
ile ölçülmektedir (TMS 18, paragraf 10).
TFRS 15’de ise, bir edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde, bu edim yükümlülüğüne dağıtılmış işlem fiyatı tutarı hasılat olarak muhasebeleştirilmektedir (UFRS 15, paragraf 46). İşletme, müşterisi ile yaptığı sözleşmenin işlem
fiyatını belirlemek için sözleşme hükümlerini ve alışılagelmiş ticari uygulamalarını göz önünde bulundurmaktadır. İşlem fiyatı, üçüncü şahıslar adına toplanan
tutarlar hariç, bir işletmenin müşteriye taahhüt ettiği mal veya hizmetlerin transferi karşılığında hak kazanmayı beklediği tutardır. Sözleşmede yer alan bu tutar,
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sabit ve değişken bedellerden oluşabilir (UFRS 15, paragraf 47).
Müşteri tarafından ödeneceği taahhüt edilen tutarın; yapısı, zamanlaması
ve miktarı işlem fiyatına yönelik olarak yapılan tahminleri etkilemektedir. Bir
işletme, işlem fiyatını belirlerken aşağıdaki unsurların etkilerini dikkate almalıdır (UFRS 15, paragraf 48):
• Değişken Bedeller (Variable Consideration): Eğer sözleşmede belirtilen
bedelin tamamının ya da bir kısmının değişkenlik göstermesi mümkünse,
işletme bu sözleşme kapsamında mal ve hizmetlerin müşteriye transferinden
elde edeceği bedeli tahmin eder (UFRS 15, paragraf 50). Bir bedelin toplam
tutarı; indirimler, para iadeleri, geri ödemeler, krediler, imtiyazlı fiyatlar
(price concession), teşvikler performans primleri, cezalar vb. gibi faktörler yüzünden değişkenlik gösterebilir. Bunların dışında bir olayın gelecekte
ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı olarak da işletmenin hak ettiği taahhüt edilen bedelin miktarı farklılık gösterebilir (UFRS 15, paragraf 51). Standartta
(UFRS 15, paragraf 53);
• Eğer işletmenin benzer nitelik gösteren pek çok sözleşmesi varsa beklenen değer yönteminin,
• Eğer sözleşmedeki değişen bedelle ilgili sadece iki olasılık varsa değişken
bedellerin ölçümünde en uygun yöntem olarak gerçekleşme olasılığı en
yüksek tutarın temel alınması öngörülmektedir.
• Değişken Bedelleri Kısıtlayan Tahminler: Değişken bedellerin tamamının ya da bir kısmının işlem fiyatına dâhil edilmesi için, değişken bedelle ilgili belirsizlik ortadan kalktığında muhasebeleştirilen toplam tutarda
önemli bir fark meydana gelmeme olasılığının son derece yüksek olması
gereklidir (UFRS 15, paragraf 56). İşletme, böyle önemli bir farkın meydana gelip gelmeyeceğini değerlendirirken hasılattan iptal edilmesi muhtemel tutarın hem büyüklüğünü hem de gerçekleşme ihtimalini göz önünde bulundurur. Hasılattan iptal edilecek tutarın büyüklüğünü ve iptalin
gerçekleşme ihtimalini artıran bazı faktörler aşağıdaki gibidir (UFRS 15,
paragraf 57):
a) İşletmenin etkisinin dışında kalan faktörlere karşı oldukça duyarlı
olan ödeme bedelleri (örneğin; piyasadaki dalgalanmalar, üçüncü şahısların eylemleri ve yargıları, hava durumu vb.).
b) Ödenecek bedelin miktarı hakkında uzun bir süre çözümlenmesi beklenmeyen belirsizliklerin olması.
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c) İşletmenin benzer sözleşmelerle ilgili tecrübesinin (kanıtlarının) kısıtlı olması veya tecrübenin (kanıtların) tahmin için kısıtlı bir öngörü
sağlaması.
d) İşletmenin, geniş bir aralıkta fiyat imtiyazları sağlayabilmesi veya
benzer durumlardaki benzer sözleşmelerin ödeme koşullarını değiştirme uygulamasının olması.
e) Sözleşmenin çok sayıda ve geniş bir aralıkta muhtemel ödeme bedelleri içermesi.
Sözleşmedeki Önemli Bir Finansman Bileşeninin Varlığı: Sözleşme, önemli
bir finansman bileşeni içeriyorsa (açıkça veya zımni olarak), işlem fiyatının
belirlenmesi aşamasında, taahhüt edilen bedel, paranın zaman değerini yansıtmak amacıyla düzeltilir. Böyle bir düzeltme yapılmasının amacı; işletmenin hasılatı müşteri mal ve hizmetler kendisine transfer edildiğinde gerekli
ödemeyi nakit olarak yaptığı takdirde ödemekle yükümlü olduğu bedel üzerinden muhasebeleştirmesini sağlamaktır (UFRS 15, paragraf 60).
Parasal Olmayan Bedeller: Bazı sözleşmelerde işletme, parasal olmayan bir
bedel almakta veya almayı beklemektedir. Bu sözleşmeler için işlem fiyatı
belirlenirken, parasal olmayan bedel, gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmektedir (UFRS 15, paragraf 66). Parasal olmayan bedelin gerçeğe uygun
değeri, makul bir şekilde tahmin edilemiyorsa, söz konusu bedel; bedel karşılığında transfer edilen mal veya hizmetlerin bağımsız satış fiyatları esas
alınarak, dolaylı olarak ölçülmektedir (UFRS 15, paragraf 67).
Müşteriye Ödenecek Bedel: Müşteriye yapılan ödeme müşterinin işletmeye transfer ettiği ayrı bir mal ya da hizmet karşılığında yapılmıyorsa
işletme, müşteriye yapılan ödemeyi işlem fiyatında ve buna bağlı olarak
hasılatta bir azalma olarak kaydeder. Eğer müşteriye yapılacak ödeme
değişken bir tutar içeriyorsa standardın bununla ilgili maddelerinden yararlanılır (UFRS 15, paragraf 70). Müşteriye ödenen veya ödenmesi beklenen bedelin, işlem fiyatında bir azalma olarak belirlenmesi durumunda,
işletme, hasılattaki azalışı, aşağıdakilerden hangisi daha sonraki bir tarihte gerçekleşecekse, o tarihte muhasebeleştirir (UFRS 15, paragraf 72):
Mal veya hizmetlerin müşteriye transfer edildiği tarih,
İşletmenin, bedeli ödemeyi taahhüt ettiği tarih (ödeme, gelecekteki bir
olayın gerçekleşmesine bağlı olsa dahi). Söz konusu taahhüt, işletmenin
alışılagelmiş ticari uygulamalarından da anlaşılıyor olabilir.
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3.4. Açıklanması Gereken Bilgiler ve Uygulama Rehberi
“TMS 18 Hasılat” standardında, işletmenin açıklaması gereken bilgiler
çok genel olarak ele alınmıştır. TMS 18’de işletme tarafından aşağıdaki hususların açıklanması öngörülmüştür (TMS 18, paragraf 35):
• Hizmetlerin sunumuna ilişkin işlemlerin tamamlanma düzeylerinin
belirlenmesi için kullanılan yöntemler dâhil, hasılatın muhasebeleştirilmesine yönelik muhasebe politikaları;
• Mal satışları, hizmet sunumları, faiz, isim hakları, temettülerden doğan
ve dönem içinde muhasebeleştirilen her bir önemli hasılat sınıfı tutarı ve
• Her bir önemli hasılat sınıfı içinde yer alan mal veya hizmet takası
suretiyle ortaya çıkan hasılat tutarı.
UFRS 15’de ise; işletmenin açıklaması gereken nitel ve nicel bilgiler çok
detaylı bir şekilde ve başlıklar halinde verilmiştir. Öncelikle standartta finansal tablo kullanıcılarının, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılatın ve nakit akışlarının tutarını, zamanlamasını ve belirsizliğini anlamalarına
yardımcı olmak için, aşağıdakilere ilişkin nitel ve nicel bilgilerin açıklanması
öngörülmektedir (UFRS 15, paragraf 110):
• İşletmenin müşterileri ile yaptığı sözleşmeler ve standardın bu sözleşmelere uygulanması sırasında alınan önemli kararlar ve bu kararlardaki değişiklikler.
• Sözleşmeyi elde etmek ya da gerçekleştirmek için katlanılan ve varlık
olarak muhasebeleştirilen maliyetler.
Yukarıdaki nitel ve nicel bilgilerin dışında açıklamalar bölümünde; müşterilerle yapılan sözleşmeler, hasılatın ayrıştırılması, sözleşme bakiyelerinin
mutabakatı, edim yükümlülükleri, mevcut edim yükümlülüklerine dağıtılan
işlem fiyatı, edim yükümlülüğünün yerine getirilme zamanının belirlenmesi,
işlem fiyatının belirlenmesi ve edim yükümlülüklerine dağıtılması, sözleşmenin imzalanması ve yerine getirilmesi için katlanılan maliyetlerin varlık
olarak muhasebeleştirilmesi ve pratik çözümler şeklinde başlıklar itibariyle
bilgiler yer almaktadır (UFRS 15, paragraf 113-129). Standardın bir parçası
olan uygulama rehberinde TMS 18’e göre çok fazla sayıda örnek ve yol gösterici hükümler bulunmaktadır. Uygulama rehberinde aşağıdaki konularda yol
gösterici hükümler bulunmaktadır (UFRS 15, paragraf B1):
• Zaman içerisinde gerçekleştirilen edim yükümlülükleri ve edim yükümlülüğünün tamamen yerine getirilmesine yönelik ilerlemeyi ölçen yöntemler,
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Bir ürünün iade hakkı ile birlikte satışı, garantiler ve acente & ana bayi
konuları,
İlave mal ve hizmetler için müşteriye sunulan seçenekler,
Kullanılmamış müşteri hakları ve iade edilemeyen ön ödemeler,
Lisanslar ve fikri mülkiyet hakları,
Geri satın alma anlaşmaları ve konsinye anlaşmaları,
Faturala ve tut anlaşmaları, müşteri kabulü,
Ayrıştırılmış gelirin açıklanması.

3.5. Yeni Hasılat Standardının Uygulamaya Etkisi
Yeni hasılat standardının uygulamaya etkisi ve mevcut uygulamadan farklı
yönleri aşağıda yer alan başlıklarda özetlemiştir:
Uzun vadeli hizmet sözleşmelerinde hasılatın muhasebeleştirilmesi: Bir
varlığın (inşaat, üretim ve kişiye özel yazılım vb.) geliştirilmesi ile ilgili bir
hizmet sözleşmesinden doğan hasılat ancak varlık geliştirildikçe müşteri tarafından kontrol edilebilmesi veya varlığın işletme için alternatif bir kullanımı
olmaması ve işletmenin gerçekleştirdiği edimin zamanında tamamlanması için
müşteriden ödeme isteme hakkına sahip olması durumunda zaman içerisinde
muhasebeleştirilmektedir (IFRS 15, paragraf 38). Eğer şirket hâlihazırda hizmet sunumlarına ilişkin tamamlanma yüzdesi yöntemi kullanıyorsa veya uzun
vadeli bir sözleşme yapacaksa, hasılatı sözleşme bitiminde mi yoksa sözleşmeden doğan edim yükümlülüklerini yerine getirdikçe ve kontrol müşteriye
sürekli bir şekilde geçtikçe mi muhasebeleştireceğini tekrar değerlendirmesi
gerekecektir. Bu standart ile birlikte şirketlerin sözleşme maddelerini özellikle bu açıdan tekrar gözden geçirmesi gerekliliği ortaya çıkacaktır. (KPMG
Gündem, 2012, 71). Ayrıca, yeni standart kapsamında diğer sözleşmeler için
de tamamlanma aşaması esasının ilk defa uygulanması da söz konusu olabilecektir. Bu durumda, sözleşme şartlarının ve ilgili yasal mevzuatın detaylı bir
şekilde değerlendirme ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
Ayrı edim yükümlülüklerinin tanımlanması: Yeni standart, işletme tarafından imzalanan bir sözleşmenin ayrı olarak tanımlanan mal veya hizmetler için
ayrı edim yükümlülüklerine bölünmesi ihtiyacını ortaya çıkarabilmektedir.
Bu durumda, işletmenin mevcut uygulamadan farklı olarak sözleşmeyi farklı
hesap gruplarına ayırarak dağıtması gerekebilecektir (Tong, 2014, 18).
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Lisanslama ve haklar: Lisansların muhasebeleştirilmesinde farklı yorumlamalara açık olan mevcut hasılat standardından farklı olarak yeni standart,
işletmenin fikri mülkiyet hakkının, sözleşmede taahhüt edilen diğer mal veya
hizmetlerden ayrı olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer, imtiyazlı hak
ayrı ise, ayrı edim yükümlülüğü olarak muhasebeleştirilmektedir. Aksi halde,
mal veya hizmet tedariki için ortaya çıkan edim yükümlülüğünün bir parçası
olarak değerlendirilmektedir. Her iki durumda da, birimin, zaman süresince
mi yoksa zamanın belirli bir noktasında mı gerçekleştirilen edim yükümlülüğü olup olmadığının tespiti gerekmektedir. Bu model, görüldüğü gibi mevcut
uygulamadan farklılaşmaktadır. (Tong, 2014, 18).
Ürün garantileri: Mevcut standartlarda, ürün garantisi, karşılık olarak
muhasebeleştirilmektedir. Yeni standartta ise, işletme tarafından sağlanın garantinin niteliği muhasebeleştirilmesini doğrudan etkilemektedir. Garanti hizmetini satın almak müşterinin isteğine bağlıysa ya da garanti müşteriye ilave
bir hizmet sağlıyorsa garanti ayrı bir edim yükümlülüğü gibi muhasebeleştirilmektedir. Ancak sadece tedarik edilen öğenin üzerinde anlaşılan özelliklere
uygun olduğuna yönelik olarak güvence sağlayan bir garanti ayrı bir edim
yükümlülüğü olarak muhasebeleştirilmemektedir. (Deloitte, 2014b).
Tahminlerin Kullanımı: Yeni standartta, işlem fiyatının belirlenmesinde ve
dağıtılmasında, tahminlere mevcut standartlardakinden çok daha fazla gerek
duyulmaktadır. Bu tahminleri; değişken bedelin tahmini ve muhasebeleştirilmesi, sözleşmedeki farklı malların ve servislerin belirlenmesi ile satış fiyatlarının tek başına satılabilir olarak tahmin edilmesi şeklinde sıralayabiliriz.
Bu tahminlerin işletmede nasıl uygulanacağını belirlemek için önemli değerlendirmelerin yapılması gerekmektedir. Eğer işletme piyasaya yeni ürünler
sunuyorsa veya yeni bir pazara giriyorsa yeni tahminlerin işletmede nasıl değerlendirileceği önemli bir konu olarak karşımıza gelmektedir (KPMG Gündem, 2014, 70). Finansal tabloların hazırlanması sırasında, önemli tahmin ve
varsayımların doğru noktalarda uygulanabilmesi amacıyla ilgili süreçlerin de
yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilecektir.
Açıklama: Yeni standart, mevcut standartlara göre daha kapsamlı ve ayrıntılı açıklama gerektirmektedir (Tong, 2014, 18). Örneğin; mevcut sözleşmelerden ne kadar hasılatın muhasebeleştirildiği, gelecekte ne kadar hasılat
muhasebeleştirilmesinin tahmini, yerine getirilmemiş edim yükümlülükleri
ile ilgili ayrıntılı bilgi ve diğer tahmin ve varsayımlar. İşletme finansal tablolaOCAK - ŞUBAT 2015
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rında; yerine getirilmemiş edim yükümlülükleriyle ilgili gerekli açıklamaların
yapılabilmesi için gerekli bilgilerin gözden geçirilmesi ve önemli ölçüde mevcut dipnotların genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıkabilecektir. Ayrıca yeni tahminlerin gerekliliği sonucu, ihtiyaç duyulan finansal bilgilerin cari dönem ve
karşılaştırmalı dönemler için elde edilebilmesi için sistemlerde ve süreçlerde
değişikliklere yol açabilecektir. Bu nedenle hasılata temel oluşturan süreçlerin
yeniden işletmeler tarafından değerlendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkacaktır.
4. SONUÇ
“UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı, TMS 18 Hasılat ve TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri gibi iki önemli standardın
yerine getirilmekte ve muhasebeleştirmeye yönelik tek bir yapı öngörülmektedir. Bu bağlamda, UFRS 15’in tüm sektörler ve işlemler için tek bir standart
olarak ele alınması, standardın anlaşılmasını ve uygulanabilirliğini önemli
hale getirmektedir. Yeni standardın getirdiği en önemli değişikliklerden biri
hasılatın muhasebeleştirme koşuludur. Mevcut standartta hasılatın kayda alınabilmesi için işletmenin malların sahipliği ile ilgili önemli risk ve getirileri
alıcıya devretmiş olması gerekirken; yeni standartta ise, tanımlanan bir edim
yükümlülüğü, müşteriye taahhüt edilen mal veya hizmet transfer edilerek yerine getirildiğinde, hasılat olarak muhasebeleştirilmektedir. Bir diğer önemli
değişiklik de hasılatın ölçümünde görülmektedir. Mevcut standartta, hasılat
alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülmekte iken;
yeni standartta ise bir edim yükümlülüğü yerine getirildiğinde, bu edim yükümlülüğüne dağıtılmış işlem fiyatı tutarı hasılat olarak muhasebeleştirilmektedir. Ayrıca mevcut standartlarda olmayan edim yükümlülüğü kavramı yeni
standart ile tanımlanmış ve hasılatın sözleşme içinde ayrı edim yükümlülüklerinin yerine getirildiği ölçüde muhasebeleştirilmesi üzerinde durulmuştur.
Yeni standart, hizmet sunumlarında hasılatın doğma zamanı konusunda da
değişiklik getirmektedir. Standart, inşaat sözleşmeleri ve hizmet sözleşmelerindeki iş modellerini temel alarak hasılatın muhasebeleştirilmesinde mevcut
standarttan farklı koşullar içermektedir. Mevcut standartlardaki tamamlanma
yüzdesi yöntemi yerine yeni standartta ise; bir edim yükümlülüğü, müşteriye
taahhüt edilen mal veya hizmet transfer edilerek yerine getirildiğinde, hasılat
olarak muhasebeleştirilmesi öngörülmektedir. Bu durumda işletme, müşteri
yalnızca tamamlanmış varlığın kontrolünü elde ettiğinde hasılatı muhasebe42
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leştirmektedir. Yeni standardın getirdiği bu koşullar nedeniyle sözleşme şartlarının ve ilgili yasal mevzuatın detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ihtiyacı
ortaya çıkmaktadır. Yeni standart, işletmenin açıklaması gereken bilgileri çok
kapsamlı bir şekilde istemektedir. Bu nedenle, ilgili nitel ve nicel bilgilerin el
edilebilmesi için gerekli bilgilerin gözden geçirilmesi ve mevcut dipnotların
çok daha ayrıntılı hale getirilmesi gerekebilecektir.
Sonuç olarak baktığımızda yeni standardın getirdiği yenilikler; tüm sektörler ve işlemlerin tek bir standartta toplanması, hasılatın muhasebeleştirilmesinde kontrole dayalı tek bir model öngörülmesi, hasılatın gerçeğe uygun
değer yerine işlem fiyatı ile ölçülmesi, mal ve hizmetleri ayrıştırmak için yeni
bir rehber niteliğinde olması şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda
tüm şirketlerin yeni standardın getirdiği değişikliklerin kapsamını değerlendirmesi ve buna bağlı olarak hasılat süreçlerini gözden geçirme ihtiyacı ortaya
çıkabilecektir. Ayrıca müşterilerle yapılan sözleşmelerdeki şartların da gözden geçirilmesi ve standarda göre yeniden değerlendirilmesi gerekebilecektir.
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YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN TASDİKTEN DOĞAN
SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME
NEW REGULATION REGARDING RESPONSIBILITY OF SWORN-IN
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT FROM THE VERIFIABILITY
OF THE CERTIFICATION
Doç.Dr. Tahir ERDEM*3
ÖZ
Bu çalışmada, 6552 sayılı Kanunla yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluğunun işletilebilmesi için getirilen usul ve savunma hakkı kuralları ele alınacaktır. Bu bağlamda, yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali
sorumlulukları ve disiplin sorumlulukları için ayrı ayrı raporlar düzenlenmesi,
sorumluluk raporlarının yazılabilmesi için öncesinde yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesi zorunluluğu ve yazılı savunma için 30 günden az
olmamak üzere süre verilmesi gerekliliği üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Tasdikten Doğan Sorumluluk, Savunma Hakkı, Yeminli Mali Müşavir, Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk.
ABSTRACT
In this paper, new regulation introduced by Law no. 6552 that brings procedural and defensive measures for the enforcement of the responsibility of
sworn financial advisors from the verifiability of the certification will be discussed. In this respect, new procedural rule that requires separate reports to be
drawn up for every type of responsibility including the responsibility from the
verifiability of the certification and discipline sanctions will be evaluated. In
addition the obligation to receive a written defense statement from Sworn-in
Certified Public Accountant and requirement to provide a period of not less
than 30 days to Sworn-in Certified Public Accountant for the proper use of
right of defense will be analyzed.
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GİRİŞ
6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun uzun bir Meclis maratonunun ardından 10/9/2014 tarihinde
TBMM’de kabul edilerek yasalaşmış ve 11/9/2014 tarihli mükerrer sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. (T.C. Yasalar, 2014)
Geçici 3 maddesi dışında yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 146 maddeden oluşan 6552 sayılı Kanun diğer 71 kanunda değişiklik
yapma özelliği ve içeriğindeki düzenleme çeşitliliği dikkate alındığında torba
kanun olma niteliğini tam anlamıyla yansıtmaktadır.
Bu çeşitlilik içinde 6552 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelerden biri de
yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumluluklarına ilişkin olarak yazılı savunma hakkını açıkça yasal düzenlemede tanıyan yeni bir hükümdür. Bu çerçevede, 6552 sayılı Kanunla 3568 sayılı
Kanuna getirilen düzenleme ile yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan
mali sorumlulukları ile disiplin sorumluluklarının ayrı ayrı müstakil bir rapor
ile tespit edileceği, bu kapsamda yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk
raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesi gerektiği, savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün
içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavirin savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı kurala bağlanmıştır.
Bu çalışmada, 6552 sayılı Kanunla yeminli mali müşavirler açısından tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumluluklarına ilişkin getirilen
savunma hakkı düzenlemesi üzerinde durulacaktır.
1. YASAL DÜZENLEME VE GEREKÇESİ
6552 sayılı Kanunun 107 nci maddesi ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun
12 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir. (T.C. Yasalar, 1989, 2014)
“Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda
yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili
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yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.”
Düzenlemeye ilişkin maddenin gerekçesinde yeminli mali müşavirler
hakkında sorumluluk raporu yazılmadan önce yazılı savunmaları istenilerek
konudan haberdar edilmelerinin sağlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.
(TBMM, 2014)
6552 sayılı Kanunun yürürlüğe ilişkin 145 inci maddesi uyarınca Kanunun
yayımı tarihi olan 11 Eylül 2014 itibariyle yürürlüğe giren bu hükümle birlikte
3568 sayılı Kanunun YMM’lerin tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğa ilişkin 12 nci maddesinin güncel şekli aşağıdaki gibidir.
“Tasdik ve tasdikten doğan sorumluluk
Madde 12 – Yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların
teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve
hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler.
Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile
tasdike ilişkin usul ve esaslar; gerçek ve tüzelkişilerin mükellefiyet şekilleri, iş
kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırımın
miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Kanunları gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarına verilen tasdik edilmiş
mali tablolar, kamu idaresinin yetkili memurlarınca, tasdikin kapsamı ölçüsünde incelenmiş bir belge olarak kabul edilir. Ancak, çeşitli kanunlarla kamu
idaresine tanınan teftiş ve inceleme yetkilerinin kullanılmasına ve gerektiğinde tekrarına ait hususlar saklıdır.
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak
üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte
müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.
Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilir. Bu kapsamda
yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir. Savunma isteme yazısının tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili
yeminli mali müşavir savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
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Bu Kanun hükümlerine göre meslek icra edenlerin vergi kanunları ve diğer kanunlardaki sorumlulukları saklıdır.”
2. TASDİKTEN DOĞAN SORUMLULUK
Bilindiği üzere, uzun süredir uygulamada olan ve önemli tartışmaları beraberinde getiren 3568 sayılı Kanun kapsamındaki meslek mensuplarının mesleklerinin ifasından kaynaklanan sorumluluk düzenlemesi hukuksal nitelik itibari ile mesleki özen eksikliğinin sonuçlarından meslek mensubunun sorumlu
tutulması amacını taşımaktadır. Bu bağlamda tasdikten doğan sorumluluk düzenlemesiyle de yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdik işlemleri sırasında
gereken mesleki özeni göstermemelerinden dolayı ortaya çıkan vergi ve cezadan mükellef ve ceza muhatabı ile birlikte sorumlu tutulmaktadırlar.
6552 sayılı Kanunla 3568 sayılı Kanunun tasdik ve tasdikten doğan sorumluluğa ilişkin 12 nci madde hükmüne eklenen yeni fıkra kapsamında getirilen
düzenlemenin içeriğinin daha iyi anlaşılabilmesi için öncelikle tasdikten doğan mali ve disiplin sorumluluğuna kısaca değinilmesi yararlı olacaktır.

2.1. Mali Sorumluluk
Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluğu doğrudan tasdiki düzenleyen 12 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı
olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Yeminli mali müşavirler
yaptıkları tasdikin kapsamını düzenleyecekleri raporda açıkça belirtirler.”
Bu sorumluluk hükmü, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ile verilen yetkiye dayanılarak çıkarılan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin
“sorumluluk” başlıklı 41 inci maddesinde tekrarlanmıştır.14 (Yönetmelikler, 1990)
Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan sorumluluğu 3568 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi hükmüne dayanılarak çıkarılan Yeminli Mali
Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin
Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesinde aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir; (Yönetmelikler, 1990)
14 Yönetmelikte ilk cümle; “Yeminli mali müşavirler, ilgili Kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlere göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.” şeklinde düzenlenmiştir.

48

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

“Bu Yönetmelik kapsamına giren tasdik işlemlerinden imza ve mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan dolayısıyla tasdik raporu düzenleyen yeminli
mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar. Tasdik konusu ile ilgili olarak Bakanlıkça tebliğlerle belirlenen hususların; tasdik kapsamı içinde mutlaka araştırılması ve incelenmesi zorunludur.
Yeminli mali müşavirler inceledikleri ve sonucunda tasdik raporu düzenledikleri konu ve belgelerin gerçeği yansıtmaması ve doğru olmaması halinde,
ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan Vergi Usul Kanunu ve
3568 sayılı Kanun hükümleri uyarınca mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde Borçlar Kanunu’nun “Tam Teselsül” hükümleri uygulanır.
Tasdik raporunun düzenlenmesi ve incelemenin yapılması sırasında, başka
bir ildeki bir inceleme ve bilgi toplama işinin, o ilde bulunan bir yeminli mali
müşavire yaptırılmış olması halinde, bu kısmı incelemeden doğan sorumluluk
incelemeyi yapan yeminli mali müşavire aittir.
Yeminli mali müşavirler tasdikten doğan sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için doğabilecek zararların tazmini amacıyla sorumluluk sigortası
yaptırabilirler.
Tasdik amacıyla yapılacak inceleme ve denetlemelerde doğacak zararların hukuki sorumluluğu yeminli mali müşavire aittir.”
Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tasdik, gerçek veya tüzel kişilerin
veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce denetleme
ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği
yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora
bağlanması olarak tanımlanmıştır.
Tasdikten doğan sorumluluk hükümlerinden anlaşılacağı üzere, yeminli
mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu tasdikin
doğruluğundan sorumludurlar.
Sorumluluğun doğması, tasdik işleminin doğru olmamasına bağlanmıştır.
Tasdik işlemiyle mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümlerine,
muhasebe ilkeleri ile muhasebe standartlarına uygun olduğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiği kabul edilmektedir. Tasdik ve tasdikten
doğan sorumluluğu düzenleyen 3568 Sayılı Kanunun 12 nci maddesine ilişkin
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gerekçede (TBMM, 1989) aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir;
“Malî tabloyu tasdik eden bir müşavir, mutlaka işletmede kaydı envanteri yapmak, hesapları tek tek kontrol etmek, karşılıkların, amortismanların,
vergi tevkifatlarının doğru olup olmadığına bakmak, diğer bir ifadeyle netice
hesaplarını ve bilançoyu etkileyecek her türlü kaydın mevzuat hükümlerine
uygun olup olmadığını incelemek zorundadır.
İnceleme sonucunda yapılacak tasdik yukarıda sayılan hususların yapıldığı
ve doğru olduğu anlamını taşıyacaktır. Tasdik edilmiş bir malî tablo ve buna
dayanak teşkil eden defter ve belgelerin daha sonra incelenmesinde, yapılan
işlemlerde evraklar ve defterler üzerinde mevzuata aykırı bir hususun varlığının anlaşılması halinde, tasdikin gerçeğe aykırı yapılması anlamına gelecek
ve bundan malî müşavir sorumlu olacaktır.”
Gerekçede belirtildiği üzere, “tasdikin doğru olmaması hususu”, tasdik
edilen mali tabloların ve buna dayanarak teşkil eden defter ve belgelerde mevzuata aykırı bir durumun bulunmasına bağlanmıştır.
Sonuç olarak, yapılan tasdikin doğru olmaması halinde, bu tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, yapılan inceleme sonucu, ziyaa uğratıldığı tespit
edilen vergilerden ve bunlara ilişkin olarak kesilecek cezalardan mükellefle
birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu nedenle, tasdikten
doğan sorumluluk yeminli mali müşavirin yaptığı tasdikin kapsamıyla sınırlı
olduğundan tasdikin kapsamının yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporda açıkça belirtilmesi önem arz etmektedir.
Konu ile ilgili olarak, Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan ve sayıları 44’e
ulaşan SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğlerinde hangi konularda
yeminli mali müşavirlerce tasdik yapılacağı hususu belirlenmekle birlikte müteselsil sorumluluğa ilişkin açıklamalara da yer verilmektedir. Bu kapsamda,
son olarak çıkarılan 44 nolu Genel Tebliğde müteselsil sorumluluğa ilişkin
olarak aşağıda yer alan açıklamalar yapılmıştır. (Genel Tebliğ, 2011)
“4 -Yeminli Mali Müşavirlerin Müteselsil Sorumluluğu
Yeminli mali müşavirler, gerçek durumu tespit etmek için her türlü belgeden yararlanmak ve “Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler,
Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre her türlü inceleme tekniklerini kullanmak zorundadırlar.
Yeminli mali müşavirlerce söz konusu belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olup olmadığı araştırılacak, şüphelenilen durumlarda
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ilgililerin mükellefiyet kayıtlarına ilişkin hususlar ilgili vergi dairelerinden ve
diğer kamu idarelerinden bilgi alınarak tetkik edilecektir.
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile bu Kanunun uygulamalarına ilişkin mevzuat uyarınca, imza ve
mühür kullanmak suretiyle tasdik yapan ve tasdik raporu düzenleyen yeminli
mali müşavirler, tasdik kapsamı ile sınırlı olmak üzere tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
Yeminli mali müşavirler; yaptıkları tasdikin doğru olmaması nedeniyle, tasdik
raporunda yer alan mevzuata aykırı hususların tespit edilmesi halinde; alınması gereken vergilerden, kesilecek cezalardan ve hesaplanacak gecikme faizlerinden mükellefler ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulurlar.”
Tasdikin doğru olmaması halinde, tasdik yapan yeminli mali müşavir tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere zıyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek
cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olur. Bu
sorumluluk Borçlar Kanununun tam teselsül hükümlerine göre belirlenecektir.

2.2. Disiplin Sorumluluğu
Disiplin cezaları 3568 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.
“Mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan meslek mensupları hakkında, muhasebe ve müşavirlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi maksadı ile durumun
niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları verilir.
Disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma; meslek mensubuna mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
b) Kınama; meslek mensubuna görevinde ve davranışında kusurlu sayıldığının yazı ile bildirilmesidir.
c) Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma; mesleki sıfatı saklı kalmak
şartıyla altı aydan az, bir yıldan çok olmamak üzere mesleki faaliyetten alıkoymadır.
d) Yeminli sıfatını kaldırma; yeminli mali müşavirin yeminli sıfatının kaldırılmasıdır.
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e) Meslekten çıkarma; meslek mensubunun ruhsatnamesinin geri alınarak
bir daha bu mesleği icra etmesine izin verilmemesidir.
Mesleki kurallara, mesleğin vakar ve onuruna aykırı fiil ve harekette bulunanlarla, görevin gerektirdiği güveni sarsıcı harekette bulunan meslek mensupları hakkında, ilk defasında uyarma, tekrarında ise kınama cezası uygulanır.
Görevini bağımsızlık, tarafsızlık ve dürüstlükle yapmayan veya kusurlu
olarak yapan veyahutta bu Kanunda yer alan mesleğin genel prensiplerine aykırı harekette bulunan meslek mensupları için geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır.
Tasdik yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk
defa tespit edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici
olarak mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun mahkeme
kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası verilir.
Mükellefle birlikte kasden vergi ziyaına sebebiyet verdikleri mahkeme kararı ile kesinleşen meslek mensuplarına, meslekten çıkarma cezası verilir.
Üç yıllık bir dönem içinde iki veya daha fazla disiplin cezasını gerektiren
davranışta bulunan meslek mensubuna, her yeni suçu için bir öncekinden daha
ağır ceza uygulanabilir.
Beş yıllık dönem içinde iki defa mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile
cezalandırılmasından sonra bu cezayı gerektiren fiili yeniden işleyen meslek
mensupları hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır.
Disiplin kurulları bir derece ağır veya bir derece hafif disiplin cezasının Takibat ve hüküm tesisi disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası uygulanmasına engel değildir.
Meslek mensubu hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.
Yetkili disiplin kurulunun 10 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunma yapmayanlar, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.
Disiplin cezaları kesinleşme tarihinden itibaren uygulanır.”
3568 sayılı Kanunun “Oda Disiplin Kurulunun görevleri” başlıklı 26 ncı
maddesi uyarınca disiplin kurulunun görevleri, Oda Yönetim Kurulunun disiplin soruşturması açılması kararı üzerine üyeler hakkında disiplin soruşturması yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek ve Kanunla verilen
diğer yetkileri kullanmaktır.
Meslek mensupları ve aday meslek mensupları hakkında, disiplin kovuşturması yapılmasına karar verecek yetkili organları, disiplin cezaları vermeye
yetkili organları, disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazların usul ve esasları
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ve disiplinle ilgili diğer hususları düzenlemek amacıyla 3568 sayılı Kanunun
50 nci maddesi hükmüne dayanılarak, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliği
çıkarılmıştır. (Yönetmelikler, 2000)
3. YENİ DÜZENLEMENİN ETKİLERİ
6552 sayılı Kanunla getirilen yeni hüküm kapsamında tasdikten doğan
sorumluluğun işletilmesinde sorumlu olarak görülen yeminli mali müşavire
yönelik olarak sorumluluk kuralının uygulanabilmesi için bir kısım usul ve
savunma hakları öngörülmüştür. Bu kapsamda sorumluluğun işletilmesi sırasında yeminli mali müşavire yönelik olarak uygulanması gereken kurallar
kanunla düzenlenmiştir. Buna göre, getirilen düzenleme kapsamında;
• Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ve disiplin sorumlulukları için 2 ayrı rapor düzenlenmesi,
• Sorumluluk raporlarının yazılabilmesi için öncesinde yeminli mali
müşavirin yazılı savunmasının istenmesi,
• Yazılı savunma istenmiş olmasına rağmen, savunma isteme yazısının
tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde savunma yapılmaması durumunda, ilgili yeminli mali müşavirin savunma hakkından vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerekmektedir.
3.1. Sorumluluk Türü İtibariyle Ayrı Rapor Düzenlenmesi
Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin
sorumluluklarının bulunması durumunda her bir sorumluluk türü için ayrı ayrı
müstakil bir rapor ile tespit yapılması gerekmektedir.
Kanun hükmünde yer alan “yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan
mali sorumlulukları ile disiplin sorumlulukları ayrı ayrı müstakil bir rapor ile
tespit edilir” şeklindeki düzenleme her durumda mali sorumluluk ve disiplin
sorumluluğu için ayrı birer rapor düzenlenmesi olarak algılanmamalıdır. Nitekim bu hükme amir fıkranın ikinci cümlesinde, “Bu kapsamda yeminli mali
müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenir” denilmekle, ancak sorumluluk raporu yazılması
gereken durumlarda bunun yeminli mali müşavirin yazılı savunması istenerek
yapılabileceği, dolayısıyla sorumluluk raporu yazılmasını gerektirmeyen durumlarda yazılı savunma istenmesinin ve ayrı rapor ya da raporlar yazılmasının gerekmediği anlaşılmaktadır.
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Yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin
sorumluluklarının bulunması durumunda her bir sorumluluk türü için ayrı ayrı
müstakil bir rapor ile tespit yapılması gerekliliği öncelikle bu sorumlulukların
doğmasını gerektiren unsurların ortaya konulmasına ve sorumluluk sınırlarının
tespit edilmesine işaret eder. Bunun ötesinde sorumluluk tespitine ilişkin konulara karşı ilgili yeminli mali müşavirin savunma haklarını kullanması sağlanır. Son olarak, sorumluluğa bağlı hukuki ve cezai sonuçların gerçekleşmesi bu
müstakil raporlarla yapılan tespit ve değerlendirmelere bağlı olarak talep edilir.
Vergi incelemesinde mükellef açısından tarhiyat ve ceza kesme gibi ulaşılan sonuçların ne kadarlık kısmının tasdikten doğan sorumluluk kapsamında
olduğu mali sorumluluk raporunda açıklanmak durumundadır. Tasdikin doğruluğu kavramından, tasdik için yasa, yönetmelik ve tebliğde belirlenen esaslara ve usullere göre hazırlanan rapordaki bilgilerin doğruluğu anlaşılmaktadır. Tasdikin doğruluğu üzerinde durulurken, yeminli mali müşavirin tasdik
raporunu hazırlarken gerekli özeni gösterip göstermediğinin araştırılması gerekir. Mükellefle arasındaki tasdik sözleşmesi gereği yeminli mali müşavir
tarafından düzenlenen tasdik raporunun “doğru olmaması” nedeniyle ortaya
çıkan vergi kaybı ve cezalarının sorumlu sıfatıyla yeminli mali müşavirden
aranabilmesi ancak özen görevini gereği gibi yerine getirmemesi durumunda
söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla, bu yöndeki iddia ve tespitlerle, bunlara
kaşı ilgili yeminli mali müşavirin savunmasının müstakil bir sorumluluk raporunda ele alınması, sonuç olarak yazılacak raporda yapılacak değerlendirmeye
göre tasdikten doğan sorumluluğun açıkça ifade edilmesi gerekmektedir.
Aynı yaklaşım disiplin sorumluluğu raporları için de geçerlidir. Nitekim,
3568 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ilişkin 48 inci maddesinde “Tasdik
yetkisini gerçeğe aykırı olarak kullandığı Maliye Bakanlığınca ilk defa tespit
edilen ve rapora bağlanan yeminli mali müşavirler hakkında geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma, bu husus tekerrür edip bunun mahkeme kararıyla kesinleşmesi halinde de yeminli sıfatını kaldırma cezası verileceği” hükme
bağlanırken, bu durumun bir raporla tespit edileceği öngörülmektedir. Dolayısıyla, bu raporda söz konusu iddia ve tespitlerin ortaya konulması, sorumluluğun sınırlarının çizilmesi, ilgili yeminli mali müşavirin konuya ilişkin
savunmasının alınması gerekir. Bütün bu tespit ve bulgular ile yeminli mali
müşavirin savunması ışığında değerlendirme yapılarak sorumluluk raporunun
düzenlenmesi asıldır.
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3.2. Yazılı Savunma Alınması
Yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için
yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesi yasal bir zorunluluk
olarak öngörülmüştür. Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren
savunma için en az otuz gün süre verilmesi gerektiği kanunun yazımından
anlaşılmaktadır.
Bu noktada önemli olan husus sorumluluk raporu yazılabilmesi için yasal
bir zorunluluk haline gelen yeminli mali müşavirden yazılı savunma istenmesinin ne zaman yapılacağı ya da yapılması gerektiğidir.
Bu yönüyle, tasdikten doğan sorumluluğun işletilebilmesi için yeminli
mali müşavirin savunmasının incelemenin hangi aşamasında alınması gerektiği sorusu gündeme gelebilir. Yeminli mali müşavirin savunması, inceleme
devam ederken yani tespit ve araştırmalar yapılırken mi yoksa inceleme tamamlandıktan sonra diğer bir ifadeyle inceleme raporları Rapor Değerlendirme Komisyonlarının onayını aldıktan (RDK tarafından “İşleme Konulması
Uygundur” tutanağı düzenlendikten) sonra mı alınmalıdır?
Bu sorunun cevabını bulmak açısından kanaatimizce tasdikten doğan sorumluluğun niteliği yol gösterici olacaktır. Yeminli mali müşavir yaptığı tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere bu tasdikin doğruluğundan sorumludur.
Dolayısıyla, tasdikin doğru olmaması yeminli mali müşavire ilişkin beklenen mesleki özen bağı içindeki bir sorumluluktur. Bu çerçevede, sorumluluk
savunmasında ortaya konulacak unsurlarda mesleki özenin yerine getirilip
getirilmediği ile ilgilidir. Bu ise ancak tespitlerin yapılıp inceleme tamamlandıktan sonra sonuçların ortaya konulması ile mümkündür. Bu bağlamda,
sorumluluk raporu yazılması gerekliliği incelemenin tamamlanması ile öngörülebilir olacağından yeminli mali müşavirin tasdikten doğan sorumluluğuna
ilişkin raporun düzenlenmesi ve savunmasının alınması aşaması da kanaatimizce mükellef nezdindeki incelemenin tamamlanmasını müteakip olarak
mümkün hale gelir. (Aynı yönde görüş için bkz. Kolotoğlu, 2014, 13)
3.3 Savunma Hakkı İçin Süre Verilmesi
Savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir savunma hakkından
vazgeçmiş sayılır. Dolayısıyla, savunma isteme yazısında yazının tebliğ tarihinden itibaren savunma için en az otuz gün süre verilmesi gerekmektedir.
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Bu süre içinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir
savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.
3.4 Savunma Hakkına İlişkin Gerekliliklere Uyulmadan Rapor
Düzenlenmesi
6552 sayılı Kanunla tam tasdikten doğan sorumluluğun işletilebilmesi için belirli usul ve savunma hakları öngörülmüştür. Bu kapsamda yeni kuralla yeminli
mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ve disiplin sorumlulukları
için ayrı raporlar düzenlenmesi, sorumluluk raporlarının yazılabilmesi için öncesinde yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesi, yazılı savunma
istenmiş olmasına rağmen, savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren 30
gün içerisinde savunma yapılmaması durumunda, ilgili yeminli mali müşavirin
savunma hakkından vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerektiği kabul edilmiştir.
Dolayısıyla, bu aşamalara uyulmadan yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ve disiplin sorumluluklarının işletilebilmesi
mümkün görünmemektedir. Mali ya da disiplin olmak üzere her bir sorumluluk türü açısından ayrı bir rapor düzenlenmesi, sorumluluk raporlarının
yazılabilmesi için öncesinde yeminli mali müşavirin yazılı savunmasının istenmesi gerekmektedir. Savunma isteme koşuluna uyulmadan yazılan sorumluluk raporları yasal gerekliliği karşılamadığından hukuken eksik olacaktır.
Rapor Değerlendirme Komisyonu (RDK) tarafından değerlendirilmesi gereken raporlar arasında yer alan YMM/SMMM Sorumluluk Raporlarının her
bir sorumluluk türü açısından ayrı ayrı düzenlenmemesi ya da ilgili meslek
mensubunun savunma hakkına ilişkin usul hükümlerine uyulmamış olması
durumunda bu raporlar RDK’nın olumlu değerlendirmesini alamayacak ve
eksiklikler tamamlanana kadar işleme konulamayacaktır.
SONUÇ
Hukuk devleti olmanın bir göstergesi olarak vergi ilişkisinin tesisi için bu
alana yönelik önemli hukuksal ilke ve esaslar Anayasa düzeyinde benimsenmiştir. Devletin vatandaşından vergiyi hukuk devleti anlayışına uygun olarak
alabilmesi için çerçevesi Anayasa ile çizilmiş ve buna bağlı olarak çıkarılan
hukuk kurallarına uyması gerekmektedir. Bir kişinin yükümlü statüsüne konulup ekonomik varlığının bir kısmının vergi olarak devlete aktarılması için
hukuksal zeminde öngörülen belirli unsurların oluşması ve vergilendirme sürecine ilişkin şekil kurallarına uygun usullerin izlenmesi gerekmektedir.
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Diğer yandan, cezalandırma da devlet tekelinde olan bir yetkidir. Bir eylemin suç ya da kabahat olarak düzenlenip buna karşı bir ceza ya da yaptırım
öngörülmesinden, gereken cezanın belirlenmesine ve infazına kadar tüm süreç devletin organları tarafından işletilmektedir.
Dolayısıyla, bugün itibariyle, hem vergilendirme hem de cezalandırma işlemleri, devletin yetkisinde ve devlet eliyle yürütülmektedir. Bu iki önemli
alan kişilerin temel hak ve hürriyetlerine doğrudan müdahale imkânı içerdiğinden, hukuk devleti anlayışının yansıması olarak önemli hukuksal kurallara
bağlanmıştır. Bu hukuksal kurallar, kişiden vergi alınabilmesinin ve kişinin
cezalandırılabilmesinin hukuk devletine uygun şekilde yürütülmesini güvence
altına almak için önemli anayasal ilke ve esasları beraberinde getirmiştir. Bu
anlamda, vergilendirme ya da cezalandırma sürecinde, muhatabın hukuksal
olarak bu ilke ve esaslarla korunması ve güvence altına alınması söz konusudur. Bu bir anlamda, vergi ya da ceza uygulamasının unsurlarının neler olduğundan oluşan bir düzenleme kümesini yaratırken, aynı zamanda, bir kişinin
hangi koşullarda vergi yükümlüsü ya da ceza muhatabı olacağının da yasal
açıklıkla ifadesidir. Bu açıklık bir yandan kişilerin vergi yükümlüsü ya da
ceza muhatabı statüsüne girme koşullarına yönelik öngörü sağlarken, diğer
yandan bu iki önemli alana ilişkin uyulması gereken ilke ve esaslar bakımından kişilere hukuksal güvence getirmektedir.
Bu temel belirlemelere karşın, kanaatimizce, 3568 sayılı Kanun kapsamındaki tam tasdikten doğan sorumluluk düzenlemesi meslek mensuplarının
hukuksal güvenceleri açısından önemli tereddütler taşımaktadır. Uzun süredir
uygulamada olan ve önemli tartışmaları beraberinde getiren bu sorumluluk
uygulaması hukuksal nitelik itibari ile mesleki özen eksikliğinin sonuçlarından meslek mensubunun sorumlu tutulması amacını taşımaktadır. Yeminli
mali müşavirlerin yaptıkları tasdik işlemleri sırasında gereken mesleki özeni
göstermemesinden dolayı ortaya çıkan vergi ve cezadan mükellef ve ceza muhatabı ile birlikte sorumlu tutulmaları ilk bakışta makul ve mantıklı görünebilir. Ancak sonuçları itibariyle sadece mesleki özen eksikliği nedeniyle vergi
ve ceza alanına taşınan meslek mensuplarının bu iki temel alana özgü ilke ve
haklardan yoksun kalmaları eleştiriye açıktır.
Esasen bir kişinin mükellef ya da ceza muhatabı olması durumunda temel hak ve özgürlükler alanına müdahale olarak görülen tarhiyat ve/veya ceza
kesme işlemleri için öngörülen anayasal ilke ve esasların işletilmesi/aranmaOCAK - ŞUBAT 2015
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sı ve mükellefe ya da ceza muhatabına önemli hukuksal güvence ve savunma haklarının tanıması, buna mukabil meslek mensupları açısından sadece
sorumluluk bağı kullanılarak vergi ve cezadan sorumlulukta bu güvence ve
hakların devre dışı bırakılması hukuksal bir zafiyet olarak değerlendirilebilir.
Adaletin sağlanması açısından hukukta en önemli esaslardan biri ölçülülüktür. Bu ölçülülük genel olarak neden sonuç arasındaki bağ ile açıklanır.
Mesleki sorumlulukta, özen görevinin yerine getirilmemesi hukuksal bir ihlal
olmakla birlikte, sonucunda yükümlü tarafından kayba uğratılan vergi ve bu
duruma ilişkin olarak öngörülen cezadan meslek mensubunun birlikte sorumlu tutulması kanaatimizce ölçülülük açısından değerlendirmeye açıktır.
Mevcut yapısı itibariyle tam tasdikten doğan müşterek ve müteselsil sorumluluk uygulaması hukuksal içeriği ve dayanakları bakımından yeminli
mali müşavirlere yönelik önemli sonuçlar içermesine karşın hukuksal korunma yollarının tatmin edici düzeyde olmadığı bir kurumdur. Bu zafiyetin bir
nebze olsun giderilebilmesi için 6552 sayılı Kanunla tam tasdikten doğan sorumluluğun işletilebilmesi için belirli usul ve savunma hakları öngörülmüştür.
Bu kapsamda yeni kuralla yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali
sorumlulukları ve disiplin sorumlulukları için ayrı raporlar düzenlenmesi,
sorumluluk raporlarının yazılabilmesi için öncesinde yeminli mali müşavirin
yazılı savunmasının istenmesi, yazılı savunma istenmiş olmasına rağmen, savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde savunma
yapılmaması durumunda, ilgili yeminli mali müşavirin savunma hakkından
vazgeçtiğinin kabul edilmesi gerektiği kabul edilmiştir.
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TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ
DAĞITIMINDA YURTİÇİ VE YURTDIŞI DÜZELTME İŞLEMLERİ
THE DOMESTIC AND OVERSEAS ADJUSTMENT
PROCEDURES IN THE DISGUISEDPROFIT DISTRIBUTION
THROUGH TRANSFER PRICING
Serdar PEHLİVAN *5
ÖZ
Transfer fiyatlandırması düzeltmeleri, hemen tüm ülkelerin mevzuatlarında, kurumlar vergisi ve gelir vergisinde çifte vergilendirmeyi önlemek için
düzenlenmiştir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü aktarılan kazancın,
matrah ilave edilmesi, aynı kazancın iki defa vergilendirilmesi demektir. Bu
durumda karşı taraf da düzeltme ile matrahını azaltması gerekecektir. Düzeltme, ticaretin globalleşmesinin sonucu olarak, devletlerinde dahil olduğu çok
taraflı bir süreçtir. Ülkemizde transfer fiyatlandırması işleminin Katma Değer
Vergisine tabi olması, düzeltmenin kapsamını genişletmektedir.
Anahtar Sözcükler: Düzeltme, Transfer Fiyatlandırması, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı.
ABSTRACT
The transfer pricing adjustments, in almost all countries’ legaslations, is
designed to prevent double taxation in corporate tax and income tax. The profit which is disguisedly distrubuted through transfer pricing, adding to tax
base means that the same profit is taxed twice. In this case, the other related
party will need to reduce the own the tax base with the adjustment. Adjustment is, as a result of the globalization of commerce, the multilateral process
which states is involded. In our country, the transfer pricing transaction being
liable for value added tax widens the scope of the adjustment.
Keywords: Adjustment, Transfer Pricing, Disguised Profit Distribution
through Transfer Pricing
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1. GİRİŞ
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13 üncü maddesinde vergilendirilmesi hüküm altınaalınan transfer fiyatlandırması yöntemi ile kazanç aktarımında, kazanç mal ve hizmetin fiyatına gizlenerek ilişkili kişi ve şirketler
arasında dolaştırılmakta, ilişki içindeki bu vergi sujeleri ödeyecekleri vergiyi
minimize etmektedirler. Globalleşme ile birlikte doğrudan veya dolaylı, bir
şirketin farklı ülkelerde bağlı olduğu şirketlerin bulunması transfer fiyatlandırmasının kapsadığı alanı da globalleştirmektedir. Transfer fiyatlandırması
kaynaklı vergilendirme yapılırken, ilişkili taraflardan birinde matrah artırımı
yapılırken, aynı kazancın mükerrer vergilendirmesini önlemeye yönelik olarak ilişkili diğer tarafta matrah azatlımı sözkonusu olacaktır. Transfer fiyatlandırması disiplini, tarafların vergisel pozisyonlarını, çifte vergilendirmeyi
önleyecek şekilde düzeltmeyi öngörmektedir. Bir ülkedeki kazanç başka ülkelerdeki şirketlere bu yöntemle aktarılarak ülkelerin de vergi tabanı bundan
etkilenmektedir. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazancın vergilendirildiği şirketin beyan ettiği matrah artırılırken, bu şirketin mukimi olduğu
devletin vergi tabanı genişleyecek, ilişkili diğer devletin mukimi şirkette ise
matrah azaltımı yapılacaktır. Transfer fiyatlandırmasının “Düzeltme Mekanizması”, yurtiçi ilişkili mükellefler arasındaki düzeltmenin yanısıra, yurtdışı
vergi hükümranlığında faaliyet gösteren ilişkili mükelleflerle yapılan transfer
fiyatlandırması işlemlerine yönelik düzeltmeyi de içine alan çok taraflı bir yapıya sahiptir. Zira, düzeltme konusuna yurtdışı işlemlerde girdiğinde, düzeltmenin tarafları muhatap devletlerin vergi idareleri de olabilmektedir. Düzeltme kurumlar vergisine yönelik tarafların vergisel pozisyonlarını düzeltmeyi
içermektedir. Diğer ülkelerdeki transfer fiyatlandırması mevzuatlarından farklı olarak, ülkemizde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü dağıtılan kazanç
yönünden yapılan vergilendirmenin KDV boyutu da bulunmaktadır. Eleştirilen transfer fiyatlandırması işlemi üzerinden KDV tarhiyatı yapılmaktadır.
Çalışmamızda “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında Düzeltme İşlemleri”, üç bölüm halinde ele almaya çalıştık. Birinci bölümde, düzeltme kavramı ve vergi terminolojisinde düzeltme ve düzeltme türlerinin ne anlama geldiği tanımlanmış, ayrıca, düzeltmenin neden yapıldığını
anlamaya yönelik olarak düzeltmenin önemi irdelenmiştir. İkinci bölümde,
kurumlar vergisine yönelik düzeltme işlemler, hem yurtiçi hem de yurtdışı boyutuyla kapsamlı olarak incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü bölümünde ise
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transfer fiyatlandırması düzeltme işlemlerinin KDV boyutu ele alınmış ve bu
konudaki eleştiri ve önerilerimiz dile getirilmiştir.
2. TRANSFER FİYATLANDIRMASI DİSİPLİNİNDE
DÜZELTME KAVRAMI VE DÜZELTMENİN ÖNEMİ
2.1. Düzeltme Kavramı
Türkiye’nin transfer fiyatlandırması mevzuatının hazırlanmasında referans
aldığı OECD tarafından hazırlanan ve 2010 yılında güncellenmiş olan “Çok
Uluslu İşletmeler ve Vergi İdareleri İçin Transfer Fiyatlandırması Rehberinde” düzeltme işlemleri ve düzeltmeye ilişkin tanımlar açıklanmıştır. OECD
Rehberinin Tanımlar bölümünde, birincil düzeltme (Primary Adjustment),
mütekabil düzeltme (Corresponding Adjustment), telafi edici/denkleştirici
düzeltme (Compensating Adjustment) ve ikincil düzeltme (Secondary Adjustment) olmak üzere, 4 farklı düzeltme öngörülmüştür. Bahsi geçen düzeltme
kavramlarının kapsamı aşağıdaki gibidir:
Birincil Düzeltme (Primary Adjustment):Bir ülkedeki bir işletmenin
ikinci bir ülkenin vergilendirme alanında faaliyet gösteren ilişkili işletmesiyle olan işlemlerine emsallere uygunluk ilkesinin uygulanması sonucunda
şirketin vergiye tabi kârları üzerinden bu birinci ülkede bulunan vergi idaresi
tarafından yapılan düzeltmedir. Bizim mevzuatımızda, birincil düzeltme, emsallere uygunluk ilkesine aykırı fiyatlarla örtülü dağıtılan kazancın KVK’nın
11 inci maddesine göre Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak beyan edilen
matraha ilave edilmesi şeklindedir.
Mütekabil Düzeltme/Karşı Taraf Düzeltmesi (Corresponding Adjustment): İki farklı ülkenin vergi sistemindeki kâr paylaşımının tutarlı bir biçimde gerçekleşmesini sağlamak üzere, ikinci ülkede faaliyet gösteren ilişkili kuruluşun vergi yükümlülükleri üzerinde, bu ülkedeki vergi idaresi tarafından,
birinci ülkenin vergi sistemindeki vergi idaresinin yapmış olduğu ilk düzeltmeye tekabül edecek biçimde uygulanan düzeltme işlemini ifade etmektedir.
KVK’nın 13 üncü maddesine göre örtülü dağıtılan kazanç, kar payı olarak
kabul edilmekte ve bunu elde eden ilişkili kişi düzeltmeyi buna göre yapmaktadır. 1 Nolu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliğinde “Karşı Taraf Düzeltmesi”olarak belirtilen bu düzeltme türü, kar payının istisna olması halinde
yapılabilmekte ve çifte vergilendirme önlenmiş olmaktadır.
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Telafi edici/Denkleştirici Düzeltme (Compensating Adjustment):Mükellefin, ilişkili kuruluşlar arasında uygulanan fiyatlardan farklı olmasına rağmen, kendi görüşüne göre kontrol edilen bir işlem için emsal fiyata uygun
olduğunu düşündüğü bir bedel üzerinden bir transfer fiyatını belirlemesinde
uyguladığı düzeltmedir. Bu düzeltmenin vergi beyannamesi teslim edilmeden önce uygulanması gerekir. Bu düzeltme nitelik itibariyle idare tarafından gerçekleştirilen birincil düzeltmeye benzemekle birlikte idarece yapılan
düzeltmeden en önemli farkı, bu düzeltmenin mükellefin kendisi tarafından
ve beyannamelerin verilmesinden önce gerçekleştirilmesidir. Bu düzeltme türünde mükellef, transfer fiyatlandırmasının vergi kanunları açısından hukuki
tekemmülünden önce ilişkili tarafla faturalaşmakta yada tebliğde belirtildiği
üzere muhasebe kayıtları üzerinden hesaben düzeltme yapabilmektedir.
İkincil Düzeltme (Secondary Adjustment): İkincil işlem üzerinde tarh edilen vergiden kaynaklanan düzeltmedir. İkincil İşlem (Secondary Transaction),
bazı ülkelerin birincil düzeltmeye yönelik önerilerin ardından, kârların birinci
düzeltme ile tutarlı bir biçimde fiilen paylaşımını gerçekleştirmek üzere yerel
mevzuatları uyarınca öne sürecekleri yapıcı bir işlemdir. İkincil işlemler, yapıcı
temettüler, yapıcı öz sermaye katkıları, ya da yapıcı krediler biçiminde gerçekleşebilir(Erdem; 2013). Bu düzeltme türü, KVK’nın 13/6 ncı maddesi gereğince,
örtülü dağıtılan kazancın kar payı olarak kabul edilmesi ile temettü gelirinin
vergilendirmesine yöneliktir. Çalışmamızın ilerleyen bölümlerinde açıklanacağı
üzere, zımni kar payını elde eden mükellefin hukuki niteliği dikkate alınarak
temettü geliri üzerinden, stopaj yapılması sözkonusu olacaktır(Ateş, 2011:85).
2.2 Düzeltmenin Önemi
Transfer fiyatlandırması yoluyla kazanç iki fiyatlama yöntemi ile yapılmaktadır: Birincisi, ilişkili şirkete emsal piyasa fiyatının altında mal veya hizmet satmak, (bu anlamda düşük faturalandırılmış ihracat bu kapsamdadır),
ikincisi ise, ilişkili şirketten emsal fiyatın üstünde mal veya hizmet satın almaktır. (Yüksek faturalandırılmış ithalat bu kapsamdadır). Transfer fiyatlandırmasında süre gelen en önemli tartışma, geçmişte Danıştay kararlarında da
benimsenen “Taraflardan birisi için gelir olanın diğeri için gider olma” ilkesidir. Bu ilkenin, aksini savunmak, bir tarafın gelirini arttırmak suretiyle vergisel pozisyonu düzeltmek, fakat işlemin tarafı olan ilişkili diğer kişinin işlemden kaynaklanan fazladan beyan ve/veya ödediği vergiye kayıtsız kalmaktır.
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Bahsedilen durum “mükerrer vergilendirme” diğer bir adıyla çifte vergilendirmeye yol açmaktadır. İşte transfer fiyatlandırmasında “Düzeltme” mekanizması, matrahta artırımı gerektiren pozitif düzeltme ile matrah artırımına sebep
işlemin diğer tarafı olan ilişkili kişi veya şirketin matrahını azaltıcı düzeltmeyi
de içeren çift yönlü bir düzeltme mekanizmasıdır. Bu halde düzeltme, çifte vergilendirmeyi önleme ve fazla ödenen verginin iade edilmesi yönünden
önemli bir rol üstlenmektedir. Ancak, kurumlar Vergisi Kanunumuzdaki düzeltme, gelir-gider düzeltmesi değil, kanunun yapısında yer alan istisna mekanizmasına dayalı bir düzeltmedir. Örtülü dağıtılan kazanç, kar payı kabul
edilmekte ve sözkonusu kar payı gelirinin örtülü kazanç dağıtılanilişkili taraf
için vergiden istisna olması halinde düzeltme öngörülmektedir. Sonuç olarak,
istisna sonucu doğurmayan ilişkili kişi işlemlerinde düzeltme öngörülmediğinden mükerrer vergilendirme önlenmemiş olmaktadır.
Düzeltme işlemlerine geçmeden önce, transfer fiyatlandırmasında vergilendirme şartı olarak hazine zararı kısıtından bahsetmek isteriz. 5422 Sayılı
Mülga Kurumlar Vergisi Kanunun örtülü kazanç dağıtımı ile ilgili dava konusu bazı vakalarda Danıştay hazinenin zararının varlığını aramaktaydı. 5520
Sayılı Yeni Kurumlar Vergisi Kanunun 13/7 nci maddesine hazine zararı kısıtı
eklenerek transfer fiyatlandırması yönünden vergilendirme şartı belirlenmiştir. Sözkonusu madde hükmü aşağıdaki gibidir:
“(7) Tam mükellef kurumlar ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri
veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle kazancın örtülü olarak dağıtıldığının
kabulü Hazine zararının doğması şartına bağlıdır. Hazine zararından kasıt,
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü
vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk ettirilmesidir.”
Tam mükellef kurumların aralarındaki ilişkili işlemlerin transfer fiyatlandırması yönünden eleştirilerek düzeltmeye tabi tutulabilmesi için, ilişkili kurumlar vergisel pozisyonlarının hazine varlığını teyit etmesi gerekmektedir.
Hazine zararı ilkesindeki mantık taraflardan birisi için gelir olanın diğeri için
gider olması nedeniyle mükerrer vergilendirme yapıldığını ortaya koyarak hazine kaybının olmadığını ispat etmektir. Oysa, düzeltme mekanizması da mükerrer vergilendirmeyi önleyici bir araç olarak mevzuatımıza dahil edilmiştir.
İlişkili iki şirkette kar beyan ettiyse yada şirketlerden biri aşındırılan kurum
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kazancının altında beyanda bulunduysa, kurumlar vergisinin sabit oranlı olması hasebiyle ilişkili iki şirket arasındaki emsallere aykırı işlemler hazine
zararına yol açmayacaktır. Hazine zararı ilkesi, ortakların haklarının korunmasını göz ardı eden, ilişkili şirketleri tek bir şirket gibi kabul edip her şirketin
tüzel kişiliği olduğu olgusunu göz önüne almayan, yurt içindeki işlemlerde
aranırken yurt dışı işlemlerden aranmaması gibi sakıncalar içermektedir. Mükerrer vergilendirmeyi önlediği argümanı ise yeni kanunun getirdiği düzeltme mekanizması nedeniyle dayanaksızdır. Zira, 5520 sayılı kanunun 13/6
ncı maddesinde transfer fiyatlandırması yoluyla aktarılan kazanç “kar payı”
olarak kabul edilmekte, tarafların önceden yaptıkları vergilendirme işlemleri
buna göre düzeltilmektedir. Çalışmamızın bundan sonraki bölümlerinde, verilen örneklerde ve yapılan açıklamalarda hazine zararının var olduğu kabul
edilmiştir(Pehlivan, 2014).
3. KURUMLAR VERGİSİNE YÖNELİK DÜZELTME İŞLEMLERİ
Çalışmamızın bu bölümünü iki alt bölüm halinde irdeleyeceğiz. Transfer
fiyatlandırmasının amaçlarından biri de coğrafi olarak verginin doğru vergi
hükümranlığınca alınmasını sağlamaktır. Çok Uluslu Şirketler, dünya ticaretinin önemli bir kısmını gerçekleştirmekte, farklı ülkelerdeki bağlı şirketleri
arasında vergi minimizasyonu sağlamak için transfer fiyatlandırması uygulamaları ile kazançlarını mobilize ederek bir ülkeden başka bir ülkeye aktarabilmektedirler. Bu şirketlerin iç ticareti dünya ticaretinin % 70’inden fazlasını kapsar hale gelmesi bu şirketleri transfer fiyatlandırmasını odağı haline
getirmektedir.(Alessandro ve Nicolo, 2009) Örtülü kazanç dağıtan şirketin
bulunduğu vergi hükümranlığında kazanç farkı olarak kurumlar vergisi matrahı düzeltilerek birincil düzeltme yapılmakta, örtülü kazanç dağıtılan ilişkili
şirketin başka vergi hükümranlığında faaliyet göstermesi nedeniyle bu vergi
hükümranlığında da karşı taraf düzeltmesi imkanı bulunmaktadır. Düzeltmenin, üç unsuru vardır:
• Düzeltmenin Tarafları
• Düzeltmenin Zamanı
• Düzeltmenin Yöntemi
Düzeltmenin tarafları, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtan” ve “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtılan”
ilişkili kişi ve şirketlerdir. Ancak, kazanç dağıtılan yurtdışında yerleşik ise, o
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ülkenin vergi idaresi düzeltmeye yanaşmıyorsa, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 24 üncü maddesindeki Karşılık Anlaşma Prosedürü devreye
sokularak, düzeltmenin aktörlerine iki akit devlet daha dahil olabilmektedir.
Düzeltme, zaman açısından beyannamede, beyannameden önce ve beyannameden sonra yapılabilir. Beyannameden önce yapılan düzeltme, hesaben düzeltmedir ve muhasebe kayıtlarının düzeltilmesini gerektirir. Mükelleflerin,
hesaben düzeltme yerine beyanname üzerinde düzeltme yapma imkanı da bulunmaktadır. Bu iki düzeltme vergisel işlemlerin doğduğu ana kadar yapılan
düzeltmelerdir. İşlemin yapıldığı geçici vergi beyannamesi verdikten sonra
düzeltme yapılmak istenirse, transfer fiyatlandırması nedeniyle önceki geçici
vergi döneminde vergi ziyaı gerçekleşmiş olacak ve mükellef ilk beyanname
döneminden sonraki bir dönemde pişmanlıkla düzeltme talebinde bulunabilecektir. Düzeltme yöntemleri ise, açıklandığı üzere hesaben düzeltme, işlemin
düzeltilmesi, beyannamede düzeltme, “VUK 116 ve takip eden maddelerine
göre düzeltme” ve “pişmanlık yoluyla düzeltmedir(Öcal, 2008-I:42-43). Çalışmamızın kapsamına düzeltmenin tarafı olan diğer ülkedeki düzeltme usulünü de dahil ederek transfer fiyatlandırması düzeltme işlemleri geniş kapsamlı
olarak ele alınmıştır. İlk olarak yurt içi vergi hükümranlığında Transfer Fiyatlandırması Düzeltme İşlemleri daha sonrada Yurt dışı vergi hükümranlığında
Transfer Fiyatlandırması Düzeltme İşlemleri ele alınacaktır.
3.1. Yurt İçi Vergi Hükümranlığında Transfer Fiyatlandırması
Düzeltme İşlemleri
3.1.1 Yasal Dayanak ve Gerekçesi
Düzeltmenin kanuni dayanaklarından birisi, 5520 Sayılı Kanunun 13/6 ncı
maddesinde yer alan;“Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü
itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan
tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması
için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve
ödenmiş olması şarttır.”hükmüdür.
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Düzeltmenin diğer dayanağı ise aynın kanunun 11/1-c maddesinde yer alan;
“(1) Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul
edilmez:
c) Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar”hükmüdür.(T.C. Yasalar, 2006).
Kanunun 13/6 ncı maddesinde yer alan hükmün getirilmesindeki temel
amaç, transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü kazanç dağıtımı yapan mükellef nezdinde bir eleştiri getirildiği zaman, örtülü kazanç dağıtılan mükellef
nezdinde de bir düzeltmenin yapılmasını sağlamaktır. Örtülü olarak dağıtılan
kazancın kâr payı sayılması ile mükellefler bu kâr payına ilişkin olarak istisna hükümlerinden yararlanacağından, “karşı taraf düzeltmesi” bu şekilde,
işleme taraf olanlar arasında gerçekleşmiş olacaktır. Böylece, aynıişlem üzerinden mükerrer vergilemenin önüne de geçilmiş olacaktır. Bu şekilde dağıtılmış kâr payının net kâr payı olarakkabul edilmesi ve brüte tamamlanması
sonucu bulunan tutar üzerinden ortakların hukuki niteliğine göre belirlenen
oranlarda vergi kesintisi yapılacaktır. (GİB, 2014). Kanun gerekçesinden de
anlaşılacağı üzere düzeltme iki yönlü yapılmakta, birincisi, örtülü kazanç dağıtıldığı gerekçesi ile kazanç farkı olarak matrahı arttırıcı düzeltme, ikinci ise
dağıtılan kazancın kar payı kabul edilerek yapılacak ikinci düzeltmedir ki bu
düzeltme, şartların gerçekleşmesi halinde iştirak kazançları istisna nedeniyle matrahı azaltıcı etki yapmaktadır. Kar payı üzerinden stopaj yapılmasına
ilişkin düzeltme, birincil düzeltmeyi yapacak ilişkili kişi tarafından gerçekleştirileceğinden birincil düzeltme olarak mütalaa edilmektedir. Ancak kar
payının vergilendirilmesine yönelik düzeltme, OECD rehberinde ikincil düzeltme olarak tanımlanmıştır. Vergisel işlemlerin düzeltilmesinden, düzeltmelerin beyannameler üzerinden yapılması anlaşılmaktadır. Ancak, 1 Seri Nolu
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğin 9/1 inci bölümünde belirtildiği üzere “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı şartlarının gerçekleşmesi halinde, örtülü kazanç
dağıtan kurum tarafından işlemin yapıldığı geçici vergi döneminde hesaben
gerekli düzeltme işlemleri yapılabilecektir. Örtülü kazanç dağıtılan tarafından
da aynı dönem içinde düzeltme yapılabilmesi mümkündür.”(GİB, 2007). Tebliğin bu hükmünden hesaben düzeltmenin, vergilendirme işlemi öncesinde,
transfer fiyatlandırması esaslarına göre muhasebe hesapları aracılığıyla yapılan düzeltme olduğu anlaşılmaktadır. Bu düzeltme, transfer fiyatlandırması
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işleminin gerçekleştiği geçici vergi döneminde muhasebe hesapları kullanılarak yapılan düzeltmedir. Hesaben düzeltme ile transfer fiyatlandırmasının
yol açacağı vergi kaybı önlenmiş ve kurum geçici vergi beyannamesi, kanun
ölçülere göre verilmiş olacak ve transfer fiyatlandırması eleştirilerine de maruz kalınmayacaktır.
3.1.2 Düzeltme Yöntemleri
3.1.2.1 Faturalaşma Yoluyla Düzeltme
Mükellefler, ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin fiyatları, fiyat farkı faturaları ile emsallere uygun hale getirebilirler. Kanunun işaret ettiği düzeltme,
vergisel işlemleri kapsamaktadır. Oysa bu düzeltme şeklinde henüz bir vergileme aşamasına gelinmemiş, olası ek tarhiyatı önlemeye yönelik işlemin fiyatının
emsallere uygun hale getirmek amaçlanmıştır. Düzeltmenin mahiyetinin belirlenmesi için, transfer fiyatlandırması fiilinin vergi kanunlarınca tekemmül edip
etmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Tekemmülliyet, emsallere aykırı olarak
düzenlenen faturanın tarihi değildir. Transfer fiyatlandırması fiili nedeniyle vergi kaybı, işlemin yapıldığı geçici vergi dönemi beyannamesinin verildiği anda
başlamaktadır. Şu halde, mükellefler fiyat farkı faturaları ile transfer fiyatlarını
işlemin yapıldığı geçici vergi beyanname döneminin son gününe kadar emsallere uygun hale getirebilirler. Bugüne kadar, belirlenen fiyatlar emsallere aykırı
olsa da, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı henüz gerçekleşmemiştir. Ancak ilk fatura tarihi ile fiyat farkına ilişkin düzenlenen faturanın
tarihi arasındaki dönemde sağlanan finansman kolaylığının da transfer fiyatlandırması yönünden eleştirilebileceği dikkate alınmalıdır (Öcal, 2008-I:45).Kanunda ve tebliğde bahsi geçen düzeltme yöntemi bu değildir. İşlemin mahiyetine
göre, her daim mükellefler işlemin fiyatını transfer fiyatlandırması yöntemlerine
göre hesaplanacak emsallere uygun fiyata getirebilirler. Bu durumda faturalarda
KDV’de hesaplanacağından, transfer fiyatlandırmasının KDV boyutuna ilişkin
risklerden kendilerini korumuş olacaklardır. Zira, düzeltmenin inceleme elemanı
veya vergi idaresi tarafından yapılması durumunda, transfer fiyatlandırmasına
konu işlemler üzerinden KDV hesaplanmaktadır. Bu düzeltme yöntemine ilişkin
örnek ve muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:
Örnek: 25/01/2011’de A A.Ş ilişkili B A.Ş’den 85.000,00 TL+KDV (%18)
mal alımında bulunuyor. A. AŞ 19/02/2011’de malın emsallere uygunluk ilkesine göre transfer fiyatının 130.000,00TL olduğunu fark ediyor.
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Mal Alımına İlişkin Alıcı A. A.Ş’nin Muhasebe Kaydı
---------------------------------------25/01/2011-----------------------------------153 TİCARİ MALLAR			
85.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV			
15.300,00
320 SATICILAR					
105.300,00
---------------------------------------------------------------------------------------B A.Ş’nin A A.Ş’ye Düzenlediği Fiyat Farkına İlişkin Alıcı A A.Ş’nin
Muhasebe Kayıtları
---------------------------------------19/02/2011-----------------------------------153 TİCARİ MALLAR			
45.000,00
191 İNDİRİLECEK KDV			
8.100,00
320 SATICILAR					
53.100,00
----------------------------------------------------------------------------------------Mal Satışına İlişkin Satıcı B. A.Ş.’nin Muhasebe Kaydı
---------------------------------------25/01/2011-----------------------------------120 ALICILAR		
105.300,00
600 SATIŞLAR			
85.000,00
391 HESAPLANAN KDV			
15.300,00
---------------------------------------------------------------------------------------Fiyat Farkına İlişkin Satıcı B A.Ş’nin Muhasebe Kayıtları
---------------------------------------19/02/2011-----------------------------------120 ALICILAR		
53.100,00
600 SATIŞLAR				
45.000,00
391 HESAPLANAN KDV		
8.100,00
---------------------------------------------------------------------------------------A A.Ş, emsalin altında bedelle ilişkili B şirketine sattığı mala ilişkin emsal fiyatı temin eden fiyat farkı faturası düzenlemek suretiyle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yönünden gelebilecek bir eleştiriyi
engellemiş olacaktır. Örneğimizi geliştirecek olursak, Ödeme 85.000,00 TLolarak yapılmış, ilave 45.000,00TL ise ödenmeyecektir. Yani işlemin gerçek
mahiyeti 85.000,00TL’dir. Bu durumda düzeltmenin beyanname üzerinden
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yapılmasının daha uygun olacağı değerlendirilmektedir. Zira, transfer fiyatlandırması düzeltme işlemlerinin amacı esasen olası bir vergi kaybını engellemek olduğundan ve hesaplar üzerinde yapılacak düzeltme sonrasında işlemin
gerçek tutarı ve kayıtlarda görünen tutarı arasında fark oluşacaktır. Kayıtlarda
yapılacak bir düzeltme işlemi sonucunda karşı şirket tarafından elde edilen
gelir aslında 85.000,00 TL olmasına karşın ayrıca 45.000,00TL gelir yazılması ele geçmeyen bir bedelin kayıtlarda görünmesine yol açacak; aynı hatalı
gösterim gider anlamında da diğer şirket için söz konusu olacaktır. Bu nedenle
aynı geçici vergilendirme döneminde olsa dahi düzeltme işlemi geçici vergi
beyannamesi üzerinde yapılabilir (İstekkobi, 2014).
3.1.2.2 Hesaben Düzeltme
1 Seri Nolu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Hakkında Genel Tebliğinde “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtımı şartlarının gerçekleşmesi halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından işlemin yapıldığı geçici vergi döneminde hesaben gerekli düzeltme işlemleri yapılabileceği belirtilmektedir. Bu durumda kanunda kayıtlar üzerinde
bir düzeltme gerekliliği zikredilmese de, vergisel sonuç doğurduğu ana kadar,
kayıtlar üzerinden bir başka deyişle hesaben düzeltme yapılabilir. Transfer
fiyatlandırması işlemi ile düzeltme yapılacak tarih aynı geçici vergi dönemi
içinde ise henüz kurum geçici vergi yönünden tarh ve tahakkuk gerçekleşmediğinden, diğer anlatımla vergilendirme işlemi henüz sözkonusu olmadığından, hesaben düzeltme yapılabilecek ve herhangi bir cezai sorumluluk
sözkonusu olmayacaktır. Hesaben düzeltme, örtülü dağıtıldığı kabul edilen
kazancın, dönem kazancına eklenerek vergilenmesini amaçlamaktadır. Ancak
kayıtlarda hiçbir işlem yapmadan da örtülü kazancın, beyanname üzerinden
kurum kazancına Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak eklenmesi suretiyle
de düzeltme işlemi yapılması mümkündür. Kazanç dağıtılanda, örtülü elde
ettiği geliri, iştirak kazancı istisnası olarak beyan etmek suretiyle gerekli indirimi yapabilecektir. Bu işlemin beyanname yerine hesaben düzeltme şeklinde
yapılması halinde, daha önce örtülü kazanç dağıtımına yol açan işlem dolayısıyla gelir yazılan bir miktar varsa bunun gelir hesabından alınarak “İştiraklerden Temettü Gelirleri” hesabına dahil edilmesi gerekecektir. Ortaktan olan
alacağa hiç yada düşük faiz uygulanması gibi bazı transfer fiyatlandırması
işlemlerinde hesaben düzeltme yapılması halinde, kazanç dağıtılanın dağıtılaOCAK - ŞUBAT 2015
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bilir karında Ticaret Kanunlarına göre fiktif kabul edilecek bir artış olacaktır.
Bu işlemler için beyanname üzerinden düzeltme yapılması daha uygun olacaktır(Öcal, 2008-II:9-11).
Önceki bölümde verilen örnekte, örtülü kazanç dağıtan B A.Ş. hesaben
düzeltme yöntemini benimserse, aşağıdaki muhasebe kayıtlarını yapacaktır.
İçinde bulunan geçici vergi döneminde yapılacak işlem şöyle olacaktır:
---------------------------------------19/02/2011-----------------------------------131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
45.000,00
649 DİĞER OLAĞAN GELİRLER			
45.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------Örtülü kazanç dağıtan B A.Ş.’nın “hesap döneminin son günü itibariyle kar
payı” sayılan 45.000,00TL tutara, ilişkili taraf tam mükellef kurum olduğundan
stopaj uygulamayacaktır. Ancak, ilişkili tarafın gerçek kişi mükellef olması halinde, stopaj yapılacak mıdır? Stopaj yapılacaksa ne zaman yapılacaktır? Stopaj
yapılması gerekmektedir. Stopajın ne zaman yapılacağı, “hesap döneminin son
günü” ibaresinden ne anlaşılması gerektiğine bağlıdır. Tebliğ’de geçici vergi dönemlerinde düzeltmenin yapılabileceği kabul edilmiştir. Geçici vergi döneminde
hesap döneminin son günü, üçer aylık geçici vergi döneminin son günüdür. Örneğimizde, 2011/I geçici vergi döneminin son günü olan 31/03/2011 tarihinde
45.000,00 TL net kar payı %15 oranıyla brüt tutara iblağ edilerek, brüt tutar
üzerinden GVK’nın 94 üncü maddesi gereği % 15 stopaj yapılması gerekmektedir. Birincil düzeltme ve karşı taraf düzeltmesinin geçici vergi dönemlerinde
yapılabileceğine ilişkin tebliğde imkan getirilmişken ikincil düzeltmenin (temettü gelirinin vergilendirilmesi) de geçici vergi dönemlerinde yapılabileceği
kanaatindeyiz. İkincil düzeltmenin 31/12/20.. tarihine kadar bekletilmesi, başka
transfer fiyatlandırması sorununu gündeme getirmektedir. Şöyleki; emsallere aykırı düzenlenen faturanın tarihi ile (Örneğimizde 19/02/2011), net kar payının
kabul edildiği hesap döneminin son günü (31/12/20..) arasındaki zaman dilimi
arasında örtülü kazanç elde edene sağlanan bedelsiz finansal kolaylık transfer
fiyatlandırmasına konu olabilecektir.
3 Nisan 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurumlar Vergisi Kanunu
1 seri nolu Genel Tebliği’nin 15.6.6. ‘Avans kar payı dağıtımı’ başlıklı bölümde
yapılan açıklamalara göre, artık şirketler içinde bulundukları dönemin karlarını
geçici vergi dönemleri itibariyle, belirli ölçüler içinde dağıtabilecekler. Avans
kar payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre stopaj yapılacaktır. Ke72
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silen vergiler, avans kar payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname
ile takip eden ayın 23’üne kadar beyan edilir ve 26’sına kadar ödenir. Kar payının dönem içinde dağıtılmasının, faiz ödenmesi gerektiği gerekçesiyle transfer
fiyatlandırmasına konu olamayacağı, tebliğin yukarıda bahsedilen hükmü ile
sağlanmıştır. Şirketler, ana sözleşmede değişiklik yaparak ve genel kurulda alınacak bir kararla dönem içinde avans kar payı dağıtabilmektedir. Bu minvalde,
dönem içinde transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü dağıtılan net kar paylarının vergilendirilmesine yönelik, ikincil düzeltme için işlemin yapıldığı geçici
vergi döneminin son günü esas alınmalıdır görüşündeyiz. Bu günde kar payına
ilişkin stopaj yapılması gerekiyorsa yapılmalıdır(Gündüz, 2007).
31/03/2011 tarihinde Temettü Gelirine (Net Kar Payı) İlişkin Muhasebe
Kaydı şöyle olacaktır. Örtülü kazanç dağıtılan ortağın gerçek kişi olduğu kabul edilmiştir.
Brüt Tutar:45.000,00*100=52.941,18
100-15
Kar Payı Tevkifatı=52.941,18*0,15=7.941,18
---------------------------------------31/03/2011-----------------------------------590 DÖNEM NET KARI 		
45.000,00
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
37.058,82
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			
7.941,18
---------------------------------------------------------------------------------------Gerçek kişi için menkul sermaye iradı niteliğindeki bu kazancın yarısı
GVK’nın 22 nci maddesinde istisna olarak kabul edilmiştir. Diğer yarısını gelir vergisi beyannamesi ile beyan ederek hesaplanacak gelir vergisinden tevkif
edilen 7.941,18 TL tutarındaki vergi mahsup edilecektir. Brüt tutarın yarısı
(26.470,59) beyan edilecektir.
31/03/2011 tarihinde Karın dağıtımına ilişkin muhasebe kaydı şöyle olacaktır. Örtülü kazanç dağıtılan tam mükellef kurum olduğu kabul edilmiştir.
---------------------------------------31/03/2011-----------------------------------590 DÖNEM NET KARI
45.000,00
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR		
45.000,00
----------------------------------------------------------------------------------------Örtülü kazanç Dağıtılan tam mükellef A A.Ş.’nin işlemin yapıldığı geçici
vergi döneminde yapacağı muhasebe kaydı şöyle olacaktır:
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---------------------------------------19/02/2011-----------------------------------153 TİCARİ MALLAR			
45.000,00
320 SATICILAR					
45.000,00
------------------------------------------------------------------------------------31/03/2011 tarihinde Karın dağıtımı sonucunda temettü gelirine ilişkin
muhasebe kaydı şöyle olacaktır. Örtülü kazanç dağıtılan tam mükellef kurum
olduğu kabul edilmiştir.
---------------------------------------31/03/2011-----------------------------------320 SATICILAR		
45.000,00
640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GEL.		
45.000,00
---------------------------------------------------------------------------------------Takvim yılı sonunda, hesaplar kapandıktan sonra, zarar sözkonusu ise veya,
dağıtılandan daha az kar beyan edildiyse, dağıtılan kar şirkete iade edilecek
midir? Avans kar dağıtımında, dönem içinde alınan kar payı iade edilecek ve
tevkif edilen vergi ise beyan edilen hesaplanan kurumlar vergisinden indirilmek suretiyle iadesi gündeme gelecektir. Ancak konu transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç aktarımı olduğunda aynı durum sözkonusu olmayacaktır. Zaten, düşük fiyattan satış ya da yüksek fiyattan mal ve hizmet alımı yapıldığı için düşük kar veya zarar beyan edilmiştir. Ancak, örneğimizden yola
çıkarak, mükellefin 31/03/2011 tarihinden sonra fakat 31/12/2011 tarihinden
önce fiyat farkı faturası düzenleyerek, örtülü kazancı iade etmesi halinde bu
işleme kayıtsız kalınacak mıdır? Mükellefin bu düzeltme işlemi dikkate alınmalıdır kanaatindeyiz. Kanaatimizce, daha önce stopajı yapılan kar payı iade
edildiğinden, önceden tevkif edilen verginin iadesi mümkün bulunmaktadır.
Hesaben düzeltme için yapılan açıklamalarda ve muhasebe kayıtlarında
KDV dikkate alınmamıştır. Mükelleflerin KDV’yi dikkate almadan düzeltme
yapması halinde, KDV yönünden eleştiri ile karşılaşmaları muhakkaktır. Zira
vergi incelemelerinde, Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
eleştirisi yapılan işlem için KDV tarhiyatı önerilmektedir. Bu durumda mükelleflerin, KDV yönünden de gerekli düzeltmeleri yapmalarını öneririz.
3.1.2.3 Beyanname Üzerinde Düzeltme
Yapılacak bir düzeltmenin, hangi beyanname üzerinden gerçekleştirileceğinin tespiti için, KVK 13/6 ncı maddesinde zikredilen “Gelir ve Kurumlar
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Vergisi uygulamasında bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibariyle dağıtılmış kar payı …” ibaresinin yorumlanmasına
ihtiyaç vardır. Tebliğde, Vergi İdaresinin düzeltme için geçici vergi dönemini
dikkate aldığı ve beyanname üzerinden yapılacak düzeltmenin transfer fiyatlandırması işleminin gerçekleştiği geçici vergi dönemine ait beyanname üzerinde yapılması gerektiği belirtilmiştir(Öcal, 2008-II:9-11).
3.1.2.3.1 İşlemin Yapıldığı Dönem Beyannamesi Verilirken Yapılan
Düzeltme
Faturalaşma ve hesaben düzeltmenin yanında mükellefler, doğrudan işlemin
yapıldığı geçici vergi beyannamesi üzerinden de düzeltme yapabilecektir. Dağıtıldığı kabul edilen kazanç, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak, kurum
kazancına ilave edilecektir. Ancak, transfer fiyatlandırılmış mal stoklarda ise
henüz kurum kazancında gider olarak dikkate alınmamıştır. Bu durumda, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü dağıtılan kazanç Kanunen Kabul Edilmeyen
Gider olarak, malın stoklardan çıkıp satışa konu olduğu dönemin beyanına dahil
edilmelidir. Diğer yandan, duran varlıklarda, gider amortisman yoluyla kurum
kazancıyla ilişkilendirilmektedir. Duran varlığın emsal bedeli ile uygulanan bedeli arasındaki farkın tamamının iktisap döneminde K.K.E.G olarak beyanlara
dahil edilmemesi kanaatindeyiz. Bu dönemde amortisman ayrıldıysa, transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı gerçekleşmiştir diyebiliriz. Ancak, yine de K.K.E.G tutarı, ayrılan amortisman tutarını geçemeyecektir(Ersoy
ve Güzeldal, 2007:97).Kazanç dağıtılan ilişkili taraf ise iştirak kazançları istisnası şartlarını taşıyorsa, aynı geçici vergi döneminde beyanname üzerinde gerekli indirimi yapabilir. Bu iki düzeltme işleminde henüz vergilendirme işlemi
yapılmamıştır, düzeltilen henüz doldurulmakta olan geçici vergi beyannamesidir. Vergilendirme işlemleri bu safhadan sonra başlayacaktır (Öcal, 2010). Bu
düzeltme yönteminin faydası kayıtlarda gösterme ve fiktif bir kara yol açmamasıdır. Maddenin özünde vergisel işlemlerin düzeltilmesi amaçlanmakta, bu
amaç için ticari karı fiktif olarak etkileyecek muhasebe kayıtlarının yapılması
şart koşulmamıştır. Önemli olan, transfer fiyatlandırması kaynaklı vergi kaybını
önlemek ve vergi idaresinin vergi alacağını temin etmektir.
Kazanç dağıtan tarafın düzeltme tutarı, dönemi, tahakkuku ve ödenmesi,
kazanç dağıtılanın yapacağı düzeltmenin dönemini ve tutarını belirleyecektir. Ancak kazanç dağıtılan için her zaman bir düzeltme öngörülmemiştir(ÖOCAK - ŞUBAT 2015
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cal, 2008-II:13). OECD rehberinde transfer fiyatlandırması düzeltmeleri “kâr
payı”, “varlık” ve “borç” aktarımı kabul edilerek yapılmaktadır. Vergi sistemimiz ise bu rehber ışığında en uygun düzeltim yönteminin, istisna mekanizması
nedeniyle “kâr payı” olarak görmüş ve transfer fiyatlandırması nedeniyle örtülü dağıtılan kazançlar ilgili dönemin son günü itibariyle dağıtılmış “kâr payı”
olarak vergi mevzuatımıza dahil edilmiştir(Kapusuzoğlu 2008:32). Kazanç
dağıtılanın elde ettiği kar payının, istisna olması durumda düzeltme öngörülmüştür. Kazanç dağıtılan Tam mükellef kurum ve ilişkili şirketin sermayesinde payı varsa, KVK’nın 5/1-a maddesine göre iştirak kazançları istisnasından
yararlanacaktır. İstisnanın indirim olarak beyan edilmesi, kazanç dağıtan adına tarh edilen verginin kesinleşmiş ve ödenmiş olmasına bağlıdır.
3.1.2.3.2 Beyannamesi Verdikten Sonra Düzeltme
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinde belirtilen düzeltme beyan tarihinden sonraki düzeltmedir. Çünkü vergilendirme işlemlerinin düzeltilmesinden bahsedilmektedir. Zaten beyanname verilip bunun üzerine tarh ve
tahakkuk işlemi yapılmadan gerçekleştirilen düzeltmeler faturalaşma ve hesaben düzeltmelerdir. Bu düzeltmeler mükellefin kendi iç işlemleridir. Ancak,
mükellefin beyanı üzerine verginin tarh ve tahakkuk ettirilmesinden sonraki
düzeltme usulü yine 1 Seri nolu Tebliğ’de şöyle açıklanmıştır. ‘‘Düzeltmenin
geçici vergi döneminden sonra yapılması halinde, örtülü kazanç dağıtan kurum tarafından verilen düzeltme beyannamesi ile tahakkuk eden vergilerin
kesinleşmesi ve ödenmiş olması şartıyla, örtülü kazanç dağıtılan tarafından
da (bir sonraki geçici vergi döneminde) düzeltme yapılabilecektir.’’Hesap
dönemi kapandıktan sonra transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı yapan kurumun düzeltme talebi, vergi dairesince Vergi Usul Kanunu
hükümleri uyarınca değerlendirilip sonuçlandırılacaktır. Bu düzeltme sonucu
tarh edilen vergilerin kesinleşmesi ve ödenmiş olması halinde, karşı taraf da
gerekli düzeltme işleminin kendiliğinden yapılması mümkün olacaktır.
Bir geçici vergilendirme dönemi için yapılması gereken düzeltme dönem
içinde ya da beyannamede yapılamamışsa, ek bir geçici vergi beyannamesi verilerek, vergi idaresinden düzeltme talep edilecektir. Bu düzeltme beyan edilen
söz konusu dönem matrahının %10 unu geçmiyorsa bir vergi kaybı olmayacağından herhangi bir vergi cezasını gerektirmeyecektir. Eğer bunu aşıyorsa, vergi
kaybı doğacağından Vergi Usul Kanunu’nun 371 inci maddesi uyarınca ‘’piş76
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manlıkla’’ verilmelidir. Düzeltme sonunda Vergi İdaresince tarh edilecek verginin kesinleşmesi ve ödenmesinden sonra, karşı taraf takip eden dönem geçici
vergi beyannamesinde gerekli düzeltmeyi kendiliğinden yapabilecektir.
Hesap dönemi kapandıktan sonra, yapılacak düzeltme, müteakip dönemin
ocak ayından, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihe kadar yapılabilir
mi? Bu tarih aralığında henüz kurumlar vergisi tahakkuk etmediğinden beyan tarihinden sonra düzeltmenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Dönem kapandıktan
sonra yapılacak düzeltme işlemleri Vergi Usul Kanunu’nun 116-126 ıncı maddelerindeki düzeltme hükümlerine istinaden ilgili vergi dairesince yapılacaktır.
Burada ilginç olan nokta, bu şekilde yapılan düzeltmeden sonra, karşı tarafın yani kazanç dağıtılanın düzeltmesini ‘’kendiliğinden’’ yapacak olmasıdır.
Bunun ne anlama geldiği açık değildir. Normal olarak, kazanç dağıtılanın da,
kazanç dağıtanın düzeltme talebi üzerine Vergi İdaresince yapılan vergi tarhının
kesinleşmesi ve verginin ödenmesinden sonra, kendi vergi dairesine başvurarak,
yine vergi Usul Kanunu’nun 116 ve takip eden maddeleri uyarınca talepte bulunması ve Vergi İdaresinin bu talebi değerlendirmesi gerekmektedir.
Kazanç dağıtan nezdinde yapılan inceleme sonucunda, ikmalen ya da
re’sen tarh edilen bir vergi ile karşılaşılırsa, kazanç dağıtılan kişi yine yukarıda açıklanan şekilde düzeltme zamanaşımı süresi içinde düzeltme talebinde
bulunabilecektir(Uçar, 2012).
3.1.3. Kar Payının Vergilendirilmesi ve Düzeltilmesine Yönelik İşlemler
Transfer fiyatlandırması mevzuatımızda iki tür düzeltme öngörülmüştür.
Birincisi örtülü olarak yapılan harcamanın gider kabul edilmemesi ve örtülmeye çalışılan kazanç dağıtımının kar payı kabul edilerek vergilendirilmesidir(Biyan, 2007:10). Vergi sistemimizde kar payının vergilendirilmesinde
stopaj usulü benimsenmiştir. Kar payına ilişkin vergisel düzeltmede, Örtülü
kazanç dağıtılan tarafın hukuki niteliğinin yanında kazanç dağıtan mükellefin dar veya tam mükellef olması düzeltmenin mahiyetini belirlemektedir.
3.1.3.1 Örtülü Kazanç Dağıtımı Yapanın Tam Mükellef Kurum Olması
Örtülü kazanç dağıtılan kurumun tam mükellef kurum olması halinde;
Tam mükellef kurumların, tam mükellef kurumlara ve Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla faaliyette bulunan dar mükellef kurumlara
sözkonusu kar paylarını dağıtması halinde bir vergi stopajı sözkonusu değildir(Ateş, 2011:86).
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Kâr payı iştirak kazançları istisnasına tabi olduğundan söz konusu kurum
daha önce beyan ettiği matrahı düzeltme beyannamesi ile düzeltecek ve gerektiğinde önceden fazla ödediği vergiyi iade alabilecektir. Ancak bu düzeltmenin yapılabilmesi için örtülü kazanç dağıtan kurum nezdinde tarh edilen
vergilerin kesinleşmiş (dava açma süresinde dava açılmaması, yargı mercilerince nihai kararın verilmiş olması veya uzlaşmanın vaki olması hallerinde
vergi kesinleşir) ve ödenmiş olması gerekmektedir. Transfer fiyatlandırmasının muhatabı, örtülü kazanç dağıtılan her ilişkili şirket bu istisnadan yararlanamayacaktır. KVK’nın 5/1-a maddesine göre;
(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:
(6322 sayılı kanunun 34 üncü maddesiyle değişen bent; Yürürlük
15.06.2012)a) Kurumların;
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından
elde ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren
kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
Kanun metninin lafzında, istisnanın şartları, kazanç elde edilen kurumun
sermayesine katılma, veya kara katılma imkanı veren kurucu ve diğer intifa
senetlerine sahip olmak ve kazanç elde edilen kurumun tam mükellef olmasıdır. Bu minval üzerine, örtülü kazanç dağıtılan ilişkili şirketin, tam mükellef
örtülü kazanç dağıtan şirkette ortaklık payı yoksa, iştirak kazançları istisna
yoluyla düzeltme öngörülmemektedir(İnelli2012). Transfer fiyatlandırması
ile ilgili olmasa da, örtülü sermaye işleminin sonucu da dağıtılmış kar payı
olduğundan, örtülü sermayeye ilişkin İstanbul 4 üncü Vergi Mahkemesinin16
16 “Dava dosyasının incelenmesinden, davacı şirketin hesaplarının incelenmesi neticesinde sermayesine
katılmadığı ...  ve ... adlı şirketlere verdiği finansman hizmeti üzerinden tahakkuk ettirilen faizin, istisna
kazançları kapsamında değerlendiğinin tespiti üzerine, yasal olmadığı gerekçesiyle bu indirimin reddi gerektiği yönünde davacı adına düzenlenen 11.08.2010 tarih ve 1292/60-12 ve 13 sayılı vergi inceleme raporlarına dayanılarak, indirim konusu yapılan faiz gelirleri üzerinden ikmalen tarh edilen 1,5 kat vergi ziyaı
cezalı kurumlar vergisi ile kurum geçici vergi tarhiyatlarına karşı açılan davada, iştirak kazancı istisnası
kapsamında söz konusu faiz gelirinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesi gerektiği, yasada ortak
olma şartının aranmadığı, kâr payı niteliğindeki bu faiz gelirinin istisna olmadığı kanaatiyle indirimin kabul edilmemesinin Kanuna ve 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine aykırılık teşkil ettiği, mükerrer
vergilendirmeye neden olduğu, idarenin muktezalarının da aynı doğrultuda olduğu ileri sürülerek cezalı
tarhiyatın kaldırılması istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.
… Söz konusu 5520 sayılı Kanunun 12. maddesinde ilişkili şirketlere kullandırılan örtülü sermaye niteliğindeki borçlardan kaynaklanan faiz geliri olduğu, bunun ilişkili şirketlerce kurumlar vergisi beyanlarına kanunen kabul edilmeyen gider olarak yazılacağı ve yine kanun gereği örtülü sermaye kullanan kurum adına
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bir kararında borç alan tarafından gider olarak yazılan faizin kar payı olarak
düzeltilerek iştirak kazançları istisnasından yararlanılabilmesi için ortaklık
ilişkisinin mevcut olması gerektiği belirtilmiştir.
Örtülü kazanç dağıtılan ilişkili kişi, dar mükellef kurum, gerçek kişi,
vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf herhangi bir kişi veya kurum
olması halinde;
Bu kâr payı net kâr payı kabul edilerek brüte tamamlanması sonucu bulunan tutar üzerinde vergi kesintisi veya bir başka deyişle stopaj yapılacaktır.
Örneğin; A AŞ. Emsal fiyatı 150.000,00 TL olan malı şirket ortağı B’nin
eşi C’ye 50.000,00 TL’ye satmaktadır. Bu durumda A AŞ’den ortak B’nin eşine (150.000,00 -50.000,00) 100.000,00 TL transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımı yapılmıştır.
Örtülü kazanç dağıtılan gerçek kişi olduğundan Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi gereğince % 15 stopaj yapılacaktır. 100.000,00 TL
dağıtılmış kâr payı sayıldığından brüte tamamlanarak kesinti yapılacaktır:
100.000,00/0,85=117.647,00 TL (Brüt Kâr Payı)
117.647,00* 0,15= 17.647,00 TL (Tevkif Edilen Vergi)
C için menkul sermaye iradı niteliğindeki bu kazancın yarısı GVK’nın
22 nci maddesinde istisna olarak kabul edilmiştir. Diğer yarısını gelir vergisi
beyannamesi ile beyan ederek hesaplanacak gelir vergisinden tevkif edilen
17.647,00 TL tutarındaki vergi mahsup edilecektir.
tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla, davacı şirketçe elde edilen faizlerin kâr payı
sayılarak kurumlar kazancından indirebileceği konusunda bir ihtilaf bulunmamakla birlikte; dava konusu
olayda, ... ve ... adlı her iki şirketle davacı şirketin herhangi bir sermaye ortaklığı bulunmadığı, davacının
bu şirketlerin sermayelerine katılmadığı dolayısıyla ilişkili konumda olmadığı açıktır. Birbirlerine borç
veren ya da aralarında cari hesap ilişkisi bulunan her şirketin genel bir ticari ilişki içinde olduğu kabul
edilmesi doğrudur. Ancak yasadaki “kurumların ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandığı borçların...” ibaresinde geçen ilişkili olma
tabirinden, bir şirketin  kendi ortaklarıyla (şahıs ya da diğer iştirakler) olan ilişkisi ile  bu şirkette hissesi
bulunan bir diğer tüzel kişi şirketin iştiraki olan 3. bir şirketle olan ilişkisinin kastedildiği açıktır. Zira piyasada birbirinden mal alıp satan tüm ticari şirketleri “ilişkili şirket” olarak kabul eden davacı yorumunun
kabulü halinde “ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden” ibaresinin yasaya konması anlamsız
hale geleceği muhakkaktır. Yasa koyucu bu görüşte olsa idi düzenlemenin “Kurumların doğrudan ya da
dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandığı borçların...” şeklinde olması yeterli ve gerekli olacaktı.
Bu durumda, borç alan tarafından gider olarak yazılan faizin kâr payı olarak düzeltilmesi için bu iki şirketin sermayesine davacının iştirak etmiş olması gerektiğinden, yasada öngörülen şekilde   «bir ortaklık
ilişkisinin» mevcut olmadığı ihtilafsız olduğundan bu gelirlerin istisna kazanç olarak nitelendirilip indirim
konusu yapılması mümkün değildir.»
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Örtülü kazanç dağıtılan kurumlar vergisinden muaf olan kuruma aktarılan kazanca ilişkin stopajın KVK’nın 15 inci maddesine göre yapılmaktadır.
Kar payı dağıtımı varsayımına dayanarak yapılacak bu ikincil düzeltmede
vergi kesintisi oranı yürürlükteki mevzuata göre %15’dir (Ateş 2011:87).
Örtülü kazanç dağıtımı yapılan, Türkiye’de işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurum veya
kurumlar vergisinden muaf olan dar mükellef ise dağıtılan örtülü kazanç tutarı, örtülü kazanç dağıtılan nezdinde dağıtılmış net kâr payı olarak kabul edilecek ve bu miktar brüte tamamlanarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu
maddesinin üçüncü fıkrasına göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır.” Stopajın
KVK’nın 30 uncu maddesine göre yapılmasının nedeni örtülü kazanç dağıtan
ilişkili şirketin dar mükellef kurum statüsünde olmasından kaynaklanmaktadır(Ateş, 2011:87).
3.1.3.2 Örtülü Kazanç Dağıtımı Yapanın Dar Mükellef Kurum Olması
Dar mükellef kurum tarafından yurt dışında bulunan ana merkeze aktarılan
örtülü kazanç tutarı, örtülü kazanç dağıtılan nezdinde net kâr payı olarak kabul edilecek ve bu miktar brüte tamamlanarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
30 uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre vergi kesintisine tabi tutulacaktır.
Dar mükellef kurum yaptığı düzeltme ile kastedilen, yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar tarafından yapılan örtülü kazanç dağıtımına ilişkin ikincil düzeltmelerdir. Örtülü kazanç dağıtan vergi mükellefi yıllık
veya özel beyanname veren dar mükellef kurumlar olduğunda yapılacak ikincil düzeltmede örtülü kazanç dağıtılan ilişkili kişinin durumu etkili olmamaktadır. Ana merkeze aktarılan tutar varsayımına dayanarak yapılacak bu ikincil
düzeltmede temettü geliri üzerinden vergi kesintisi oranı yürürlükteki mevzuata göre yüzde 15’dir.İkincil düzeltmenin konusunu oluşturan gelir veya
kurumlar vergisi tevkifatı ile bu kazancı elde ettiği varsayılan ilişkili kişinin
vergilendirilmesi nihai olarak tamamlanmış kabul edilecektir. İlişkili kişinin
elde ettiği bu geliri için hiçbir işlem yapılmayacaktır. Bu tutarın ilişkili kişinin gelir veya kurumlar vergisi matrahına ilave edilerek, yeniden gelir veya
kurumlar vergisinin hesaplanması sözkonusu olmayacağı gibi, ilişkili kişinin
zarar durumu da dikkate alınmayacaktır.Vergi idaresi, yurt dışı işlemlerle ilgili olarak yapılacak ikincil düzeltmelerin, vergi anlaşmaları çerçevesinde ve
söz konusu anlaşma hükümlerine göre yapılabileceğini düzenlemiştir. Vergi
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anlaşması uygulamasında GVK, 75 (1), (2), (3) ve (4) temettü olarak kabul
edilmekte ve 10uncu madde rejime tabi tutulmaktadır. Yapılan vergi tevkifatı
“temettü tevkifatı”dır ve 10uncu maddedeki tavizli vergi oranlarından yararlanacaktır (Ateş, 2011:88-89). Örneğin, kar payını elden eden Almanya’da mukim ise ve Türkiye’de örtülü kazanç dağıtan şirketin sermayesine doğrudan
%25 ortak ise bu ülkeyle Türkiye arasında akdedilen Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmasının 10 uncu maddesine göre, Türkiye’de yapılacak Stopaj
Vergilemesinde oran %5 olarak uygulanacaktır (Resmi Gazete, 2012).
3.2. Yurtdışı Vergi Hükümranlığında Transfer Fiyatlandırması Düzeltme İşlemleri
Çalışmamızın önceki bölümünde, ilişkili her iki tarafında, Türkiye’de mukim olduğu varsayımından hareketle, birincil düzeltme, karşı taraf düzeltmesi
ve ikincil düzeltmeye yönelik işlemlere ve açıklamalara yer verilmiştir. Çalışmamızın bu bölümünde, örtülü kazanç dağıtımının Türkiye’de gerçekleşmesi
fakat, kar payını elde eden tarafın yurtdışında olması halinde, ülkemizde yapılan matrah artırımlı birincil düzeltme sonucunda çifte vergilendirmeyi önleyici yurt dışı düzeltmenin nasıl olacağına ilişkin prosedürler anlatılacaktır.
Türkiye’de transfer fiyatlandırması ile ilgili tarhiyat sonucunda oluşan çifte
vergilendirmeyi ortadan kaldıracak olan araç, Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmaları (ÇVÖA) kapsamındaki karşıt düzeltmedir. Bu düzeltme türü çalışmamızın düzeltme kavramları bölümünde belirtildiği üzere karşı taraf düzeltmesi kapsamındadır.Anlaşmaların 9 uncu maddesinin 2 ncifıkrasına göre,
bir devletteki bir şirketin vergilendirilen kazancının diğer devletteki şirketin
kazancını içermesi halinde, bu ikinci devlet, sözkonusu kazanç üzerinden
alınan vergiye ilişkin düzeltmeleri yapacaktır. Ancak devletler bunu yaparken anlaşmanın diğer maddelerini dikkate alacak ve birbirine danışacaklardır. Transfer fiyatlandırması yüzde yüz gerçeğe ulaşılan bir disiplin değildir.
Değerlendiricinin subjektif kanaatlerini içerebilmektedir. Bu durumda, karşı
devletin hemen düzeltme yapması beklenemez. Diğer devlette yapılan transfer fiyatlandırması değerlendirmelerini eleştirebilir. Kaldı ki, devletler arasında, transfer fiyatlandırmasına ilişkin iç mevzuattan kaynaklanan farklılıklar,
düzeltmeyi engelleyebilir.Örneğin, Türk transfer fiyatlandırması düzenlemelerinde “kontrol” kavramı çok geniş bir şekilde tanımlanmış ve bazı ülkelerde
olduğu gibi herhangi bir katılım yüzdesi belirlenmemiştir. Buna karşın, Çin
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vergi mevzuatında ilişkili kişiler daha dar olarak tanımlanmış ve ilişkili kişi
sayılabilmek için % 25’lik doğrudan ya da dolaylı bir kontrol oranı aranmıştır. Bu durumda, Çin’de bulunan tarafla yapılan işlem ilişkili kişi kapsamında
değerlendirilirken, öte yandan Çin söz konusu işlemi ilişki kişilerle yapılmış
olarak addetmemektedir. Bu sorunların çözümüne ilişkin enstrüman karşılık
anlaşma prosedürüdür.
Türkiye’de mukim A A.Ş ilişkili Almanya’da mukim B. A.Ş’ye transfer
fiyatlandırması yoluyla 1.000.000,00TL örtülü kazanç aktarmıştır. ÇVÖA’nın
9 uncu maddesine göre B A.Ş. karşı düzeltme ile matrahını 1.000.000,00TL
azaltarak fazladan ödediği vergiyi iade alabilecektir. Ancak konu transfer fiyatlandırması olduğunda Almanya Vergi İdaresi bu düzeltmeye gönüllü olmayacaktır. Zira, ÇVÖA’nın 9 uncu maddesine ilişkin OECD yorumlarına göre
akit devletler transfer fiyatlandırması konularında birbirlerinin değerlendirme
ve yorumları ile bağlı değildirler(Biçer 2014).
Vergi idarelerinin yorum farklılıklarından kaynaklanan bu uyuşmazlıkları çözüm yolu, birbirleri ile müzakere ederek uzlaşı sağlamaya yönelik, Anlaşmaların 24 üncü veya 25 inci maddelerinde yer alan “Karşılıklı Anlaşma
Usulü27” dür. Örneğimizde, Almanya’da mukim mükellef B. A.Ş. uzlaşma ve
27 Ülkeler arasında yapılan anlaşmaların bazılarında küçük farklılıklar olsa da anlaşma metinlerinde karşılıklı anlaşma usulü aşağıdaki gibidir:
(1) Bir kişi, Akit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşma hükümlerine
uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen çözüm yollarıyla bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Akit Devlet’in yetkili
makamına veya durumu 23. maddenin 1. fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu Akit Devlet’in yetkili
makamına arz edebilir. Söz konusu müracaat, Anlaşma hükümlerine aykırı düşen bir vergilemeyle sonuçlanan eylemin ilk bildiriminden itibaren üç yıl içerisinde yapılmalıdır.
(2) Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulur ancak kendisi tatminkar bir çözüme ulaşamaz ise, Anlaşmaya ters düşen vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Akit Devlet’in yetkili makamıyla karşılıklı anlaşma
yoluyla konuyu çözmeye gayret sarf edecektir. Anlaşmaya varılan her husus, Akit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen zamanaşımı sürelerine bakılmaksızın uygulanacaktır.
(3) Akit Devletlerin yetkili makamları, Anlaşma’nın yorumundan veya uygulanmasından kaynaklanan her
türlü güçlüğü veya tereddütü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. Yetkili makamlar
aynı zamanda, Anlaşma’da ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler.
(4) Akit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya varabilmek için birbirleriyle, kendilerinden veya temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalı da dahil olmak üzere, doğrudan haberleşebilirler.”
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yargı gibi iç mevzuatta öngörülen müracaat usulleriyle bağlıkalmaksızın, mukimi olduğuAlmanya Devletine başvurarak, karşılıklı anlaşma usulünü çalıştırabilir. Başvuruda esas mukimliktir, uyrukluk esası geçerli değildir. Başvuru
sonrasında, Alman Vergi İdaresi başvurunun haklı olduğu kanaatine varırsa,
diplomatik yazışma kanallarını takip etmeden doğrudan Gelir İdaresi ile temas kurmakta ve müzakere sürecini başlatmaktadır. Gelir İdaresinde bu müzakerelere yetkili makam, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır.
Mükellef talebinin kabul edilmesi ile birlikte diğer devletin yetkili makamları
nezdinde yürütülecek görüşmelerin ne zaman sonuçlandırılması gerektiği yönünde bir zaman sınırlaması bulunmamakta olup, bu süre olayın niteliğine
göre değişmektedir. Ancak, bu konudaki uluslararası yaklaşım, bu sürenin
2 yılı aşmaması yönünde olup, ülkemiz uygulaması yönünden de bu süreye
uyulması yönünde genel bir anlayış bulunmaktadır.“Karşılıklı Anlaşma Usulü” çerçevesinde yapılan görüşmeler sonunda, Anlaşmaya taraf devletlerin
yetkili makamlarınca,vergilendirme konusu olayda anlaşmaya aykırı bir durumun söz konusu olduğu yönünde bir mutabakat sağlanırsa, bu sonuç ilgili mükellefe mukim olduğu devletin yetkili makamlarınca iletilmekte ve varılan bu
mutabakatın sonuçları mükellefçe de kabul edilmesi halinde uygulanmaktadır.
Mükellef bu sonucu kabul etmeyerek, iç mevzuatta yer alan uzlaşma, dava ve
düzeltme çözüm yollarına başvurabilir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009:3-10).
Transfer fiyatlandırması incelemelerinin, kapsamlı ve uzun süren incelemeler
olması nedeniyle ki, gelişmiş ülkelerde basit transfer fiyatlandırması incelemeleri 18 ay riskli ve kompleks olanları ise 36 ay sürebilmektedir, mükellefin karşılıklı anlaşma usulünü kullanabileceği süre daralmaktadır(Pehlivan,
2010:50).Vergi inceleme elemanları, inceleme raporlarının sonuç bölümüne;
şirketleri zamanında uyarabilmesi adına “yargı yoluna gidilmesi durumunda
dava kaybedilirse çifte vergilendirmenin ortaya çıkabileceği” ibaresini eklemelerinin mükellefin haklarını zamanında kullanmasını teminen faydalı olacağı kanaatindeyiz (Biçer, 2014).
4. KATMA DEĞER VERGİSİNE YÖNELİK DÜZELTME
İŞLEMLERİ
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımının KDV konusuna
girip girmediğine ilişkin, vergi uygulayıcıları arasında farklı görüşler vardır.
KDV yönünden düzeltme işlemlerini, transfer fiyatlandırmasının emsalin alOCAK - ŞUBAT 2015

83

MALİ

ÇÖZÜM

tında fatura düzenleme ve emsalin üstünde fatura düzenleme yöntemleriyle
irdeleyeceğiz.
4.1. Emsalin Altında Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik KDV
Düzeltmeleri
Örtülü kazanç dağıtımı nedeniyle KDV matrahının eksik beyan edildiği saptanan vergi yükümlüsü aleyhine yapılacak tarhiyatta çeşitli sorunlar gündeme
gelmektedir. Bunlardan birincisi transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak
dağıtılan kazanç tutarının aynı zamanda KDV matrah farkı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. KDVK’nun 27/3 üncümaddesindeKDV açısından emsal bedel tespitinin VUK hükümlerine göre yapılmasını gerektirmektedir.
İlgili VUK’nun 267 nci maddesinde emsal bedelinin sırası ile ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasına uygulanarak tespit edileceğini hüküm
altına almıştır. Bu şekilde tespit edilecek emsal bedel ile gerçek bedel arasındaki
fark KDV tarhiyatının konusunu oluşturacaktır.KVK’nun 13 üncü maddesindeki emsallare uygun bedel ya da fiyatı belirlemek için kullanılacak yöntemlerle,
VUK’nun 267 nci maddesindeki emsal bedel tespit yöntemleri arasındaki farklılık nedeniyle, örtülü kazanç dağıtımına yönelik olarak eleştiri konusu yapılan
tutar ile KDV açısından eleştiri konusu yapılan tutarın her zaman aynı olması
beklenmemelidir. Başka bir ifadeyle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç tutarının aynı zamanda KDV matrahfarkı olarak değerlendirilmesi mümkün olmayabilir (Ateş, 2011:91-92).
Öte yandan,konu salt KDVK’nun 27 nci maddesi kapsamında alınsa ve bu
bağlamdaVUK’nun 267 ncimaddesinde sayılan emsal tespit yöntemlerine başvurulsa dahi, mezkur maddede sayılan ilk iki yöntemin uygulanamaması ve bu
nedenle takdir esası yönteminin uygulanmasına gidildiğinde, bu yönteminin
uygulamasında takdir komisyonun emsal bedel tespitinde herhangi bir sınırlaması söz konusu olmayacağından, Kurumlar Vergisi Kanunun 13üncü maddesinde yer alan emsal bedel tespit yöntemleri kullanılarak matrah takdiri yapılabilecektir. Ayrıca, vergi inceleme elemanlarınca yapılacak incelemelerde de
VUK’nun30 uncu maddesinin birinci fıkrasının “İnceleme sırasında bu maddeye
göre belirlenen matrah veya matrah farkı re’sen takdir edilmiş sayılır.” hükmüne
dayanılarak, matrahın takdirine gidilebilecek ve bu çerçevede KVK’nda yer alan
emsal bedel tespit yöntemleri uygulanabilecektir.
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Katma Değer Vergisinde düzeltmenin dayanağını KDV Kanunun 35 inci
maddesinde belirtilen; “malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu
hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan
vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu
dönem içinde düzelteceği”hükmü oluşturmaktadır. Mükellefler dönem içinde
belli bir zamanda faturalaşma yoluyla transfer fiyatlarını emsallere eşitlemek
istediklerinde, KDV matrahı da bu düzeltmeden etkilenecektir. Düzeltme,
KDV Kanunun 35 inci maddesi çerçevesinde, satışı yapan mükellef açısından
Hesaplanan KDV ve alıcı mükellef açısından ise İndirilecek KDV tutarı olarak
düzeltilecektir.Faturalaşma yoluyla düzeltmelerde, kurumlar vergisi kanunun
13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen emsal bedel tespit yöntemlerinin uygulanması sonucu esasen artık mevcut bir düşük bedel durumundan
veyahut bedelin belirlenemediği bir durumdan söz edilmeyecektir. Teslim ve
hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel belirlenmiş olacaktır. (KDVK Md.
20) Bedelin düşük olduğu tespit edilip, bedelin emsal piyasa fiyatına çekilmesi neticesinde KDV matrahıda artmış olacaktır.
Bedelin emsaline nazaran düşük olarak belirlendiği durumlarda, örtülü
kazanç dağıtılan ilişkili kurum tarafından indirilecek katma değer vergisinin
durumu düzeltmenin yapıldığı döneme bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.
Şöyle ki, KDVK’nun29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran
olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni
defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılacağı hususuna yer
verilmiştir. Dolayısıyla, eğer düzeltme işlemleri aynı takvim yılı içersinde yapılmış ise,KDVK’nun 29/3 üncü maddesi kapsamında emsal bedel üzerinden
hesaplanan katma değer vergisi örtülü kazanç aktarılan kurum tarafından indirim konusu yapılabilecek, ancak hesap dönemi aşıldıktan sonra emsal bedel
üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin indirimi mezkur madde hükmü
uyarınca söz konusu olamayacaktır (Özkaya, 2012).
4.2 Emsalin Üstünde Transfer Fiyatlandırmasına Yönelik KDV
Düzeltmeleri
Vergi mükellefi ile ilişkili kişi arasındaki emsale uygunluk ilkesine aykırı
olarak yapılan işlemde bedelin yüksek tutulduğu gerekçesiyle matrah artırımına
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gidildiğinde, vergi mükellefi mal ve hizmet teslim eden konumunda olmadığından bir KDV mükellefiyeti zaten yoktur. Ancak karşı taraf düzeltmesine maruz
kalan ve işleme konu mal ve hizmeti teslim eden kişi olarak KDV mükellefiyeti
bulunan ilişkili kişi açısından da KDV matrahının azaltılması söz konusu olmayacaktır. Çünkü KDVK’nun 8/2 nci maddesine göre borçlu oldukları vergi
tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler, bu vergiyi ödemekle
zorundandır. Ancak, fazla ödenen bu vergi 116 Seri Nolu KDV Genel Tebliğindeki esaslar uyarınca iade alınabilecektir. İade işlemleri için işlemlerin kesinleşmesinin beklenmesi gerekecektir. Konuyu bir örnekle açıklayalım.
Emsali 30.000,00 TL olan mal 80.000,00TL’ye satıldığında, hazineye intikal eden KDV (KDV oranı %18 kabul edilmiştir.) 14.400,00TL olacaktır.
Zira, alan açısından 50.000,00TL Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olduğundan, 9.000,00TL KDV indirilemeyecektir. Bu halde alıcı, ödediği 14.400,00
TL KDV’nin 9.000,00 TL’sini indirememektedir. Vergi İdaresi işlemin değerinin 30.000,00 TL olmasını isterken, 14.400,00TL tutarında KDV tahsil ederek, %18 KDV oranına tabi maldan (14.400,00/30.000,00=0,48) %48 oranında KDV tahsil etmektedir. Bu durumda satıcının fazla ödediği 9.000,00TL
KDV’nin akibeti ne olacaktır? Transfer fiyatlandırması düzeltme mekanizması, kurumlar vergisi yönünden tarafların vergisel pozisyonlarını mükerrer vergilendirmeyi önleyecek şekilde düzeltmeyi öngörürken, yukarıdaki örnekte
açıklandığı gibi, KDVK nun 30 uncu maddesi gereğince emsalin üzerinde
fiyatlarla fatura düzenlenmesi suretiyle örtülü kazanç aktarımı yapılması, alıcı
açısından Kanunen Kabul Edilmeyen Gider kabul edildiğinden, indirim hakkının olmaması nedeniyle KDV yönünden herhangi bir düzeltme öngörülmemektedir. KDVK’nun 8/2 inci madde lafzından, fazla ve yersiz ödenen KDV
nin iadesi edilmesi gerektiği sonucu çıkarken, aynı Kanunun 30/1-d madde
lafzından ise Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler dolayısıyla ödenen KDV
nin indirilemeyeceği ve indirim hakkı bulunmayan KDV nin de iade alınamayacağı sonucu çıkmaktadır. Kanaatimizce kurumlar vergisine yönelik vergi
güvenlik müessesi olarak transfer fiyatlandırması, mükelleflerin yersiz olarak
fazla KDV ödemelerine neden olmamalıdır. Bahsi geçen iki kanun maddesi
arasındaki çelişkinin bertaraf edilmesi için KDVK 30/1-d maddesinin “Gelir
Vergisi Kanunun 41/5 maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 11/1-c maddesi hariç olmak üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın
tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer
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vergisi” olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bu değişiklik sonrasında, kanaatimizce, fazla ödenen KDV’nin KDVK’nun 8/2 incimaddesi ve 116 Seri Nolu
KDV Genel Tebliğ hükümlerine göre örneğimizdeki satıcıya iade edilmesi
mümkün olabilecektir.
Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, aşağıdaki şartlarla sadece satıcı
mükellefe iade edilecektir. Kural olarak, fazla veya yersiz hesaplanan vergi
bulunması durumunda, gerek satıcı gerekse alıcı nezdinde işlemin KDV uygulanmadan önceki hale döndürülmesi esastır.
Fazla veya yersiz olarak hesaplanan vergi, öncelikle satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Alıcının indirim hakkı bulunan mükellef olmaması durumunda, satıcının söz konusu fazla veya yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini
gösterir bir belge ile vergi dairesine başvurması gerekmektedir. Alıcının indirim hakkı bulunan bir mükellef olması durumunda ise, satıcının fazla veya
yersiz KDV tutarını alıcıya ödediğini gösterir belgeye ek olarak, alıcının fazla
veya yersiz KDV tutarını indirim hesaplarından çıkarmak suretiyle düzeltme
yaptığının alıcının vergi dairesinden alınacak bir yazıyla tevsiki de istenecektir. Bu durumda KDV Kanunun 30 uncu maddesine göre örneğimizdeki
alıcının KDV’yi indirim hakkı olmaması nedeniyle, satıcı 9.000,00TL fazla
ödenen KDV’yi alıcıya ödediğini gösterir belgeyi vergi dairesine ibraz ederek
iade alabilecektir (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2012).Faturalaşma yoluyla düzeltme yoluna giden, yada emsallere uygun fiyatlarla faaliyet göstererek vergisel
yükümlülüklerini mevzuata uygun olarak yerine getiren mükelleflerin hesaplarında örnek verdiğimiz durumda, hazineye intikal eden KDV 5.400,00TL
olacaktır. Yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yaptırım, vergi ziyaı cezası ve zamanın ödemediği vergi üzerinden hesaplanan
gecikme faizi olmalıdır. Örneğimizde, mükellefe 9.000,00TL fazla ödenen
verginin iade edilmemesi halinde, aynı işlemi yapan mükelleflerle kıyaslandığında, vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere verilecek cezanın adı,
birkaç kat daha fazla vergi ödemek olacaktır. Oysa aynı işlemi yapan mükelleflerin vergi yükü eşit olmalıdır (Biyan, 2008).
Tartışma konusu olan diğer bir husus, ilişkili kişilere emsallerin altında fatura düzenleyerek yapılan transfer fiyatlandırması işleminin KDV’ye tabi
olup olmadığıdır.Bir kısım görüş, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü dağıtılan kazancın, hesap döneminin son günü itibariyle net kar payı kabul edilmesi
ve kar paylarının KDV konusuna girmediği yönündedir. Ancak biz bu görüşe
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katılmıyoruz. Çünkü, KVK’nun 13/6 ncı maddesinde; Kar payı kabulünün Gelir
ve Kurumlar Vergisini kapsadığı, maddede KDV yönünden bir belirleme yapılmadığı anlaşılmaktadır. KDV açısından da kar payı kabul edilme amacı olsaydı,
kanun koyucu “Vergi kanunlarının uygulamasında” şeklinde kanun metnini düzenleyerek, tüm vergi kanunları açısından kar payı kabul ederdi (Ünal ve Çiftçi,
2012). Bu durumda yapılan işlemin mahiyeti KDV açısından verginin konusunu
belirleyecektir. Transfer fiyatlandırması yapılan işlem mal satışı ise, sözkonusu
satış işleminin KDV’ye tabi olduğu açıktır. T.C. İstanbul 9 uncu Vergi Mahkemesi’nin 21.02. 2011 tarihli, 2010/849 esas, 2011/555 karar no’lu kararında28,
kullandırılan paranın getirisi olan faiz gelirinin KDV uygulaması açısından kâr
payı olarak kabulünün mümkün olmadığına hükmedilmiştir.
Kaldı ki, emsallerinden düşük fiyatın faturalaşma yoluyla düzeltilmesi
halinde, fiyat farkına KDV hesaplanacaktır. Hesaben, beyanname üzerinden
veya idarece yapılacak bir düzeltmede, işlemin KDV’ye tabi olmadığı kabul
edilirse, transfer fiyatlandırması riskini alarak KDV’den kaçınmanın yasal
olarak yolu açılmış olacaktır (Yakışıklı, 2009).
5. SONUÇ
İlişkili kişi ve şirketlerle mal ve hizmet ticaretinde bulunan mükellefler, bu
ticarette uyguladıkları fiyatları, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 13 üncü
maddesinde zikredilen emsaller uygun fiyatlara eşitlemelidirler. Kanun vergilendirme işlemlerinin düzeltmesinde bahsederken, transfer fiyatlarıyla faturalandırılmış işlemler, işlemin yapıldığı geçici vergi dönemi kapanmadan, muhasebe kayıtlarında muhasebe düzenine uygun olarak hesaben düzeltilebilecektir.
Ancak, mükellefler fiyat farkı faturaları ile de transfer fiyatlarını emsal fiyatlara eşitleyebilirler. İşlemin yapıldığı geçici vergi beyannamesi verilirken veya
sonraki geçici vergi dönemlerinde yapılacak düzeltmede, örtülü kazanç dağıtan,
örtülü dağıttığı kazancı Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olarak matrah ilave
edecektir. Örtülü kazanç dağıtılan mükellef ise, birincil düzeltme sonucu tarh
edilen vergilerin kesinleşmesi ve ödenmesi kaydıyla, kendiliğinden düzeltme
28 ‘’Uyuşmazlığın temeli ise kullandırılan paranın getirisi olan faiz gelirinin aslında gerçek anlamda kâr
payı olmadığı yasa hükmü uyarınca gelir ve kurumlar vergisi yönünden kâr payı sayılacağı sadece kazanç
vergileri için kâr payı olarak isimlendirileceği kanun lafzından çıkan bir sonuçtur. Aynı zamanda elde edilen faiz gelirinin kâr payı sayılması Kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında hüküm ve sonuçlarını
doğuracağından elde edilen faiz gelirinin KDV uygulaması açısından kâr payı olarak kabulü mümkün
değildir. Kaldı ki kanun koyucu örtülü sermaye üzerinden elde edilen faiz gelirini KDV açısından da kâr
payı olacağını kabul etseydi Kurumlar Vergisi Kanununda olduğu gibi açık bir düzenlemeye yer vermesi
gerekirken bu yönde bir düzenlemeye yer vermemiştir.’’
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yapacaktır. Karşı taraf düzeltmesinde, şirket ilişkili şirkette ortaklık payına sahipse, KVK’nun 5/1-a maddesine göre, iştirak kazançları istisnasından yararlanacak ve vergisel pozisyonu fazla kurumlar vergisi ödediği sonucunu veriyorsa
kurumlar vergisi iadesi sözkonusu olacaktır. Karşı taraf düzeltmesi, net kar payının istisna olması durumunda mümkün bulunmaktadır. Karşı taraf düzeltmesini
yapacak ilişkili şirket, kazanç dağıtan şirkette sermaye payına sahip değilse, iştirak kazançları istisnası şartları oluşmadığından karşı taraf düzeltmesi mümkün
olmayacaktır. Bu durumda düzeltme, çifte vergilendirmeyi önleyememektedir.
Türk Vergi Sistemi istisna yapılı bir sistem olduğundan, ve kar paylarının vergilendirilmesinde kanunlarında istisnalara (GVK 22/2 nci ve KVK 5/1-ada) yer
verildiğinden, düzeltme ile çifte vergilendirme önlenmeye çalışılmıştır. Örtülü
kazanç dağıtanın yapacağı diğer bir düzeltme de ikincil düzeltmedir ki, dağıtılan
örtülü kazanç net kar payı olduğundan, tarafların hukuki niteliğine göre stopaj
yapılması gerekecektir.
Örtülü kazanç dağıtılan mükellefler yurtdışında yerleşik ise, matrahı azaltıcı düzeltmeyi, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma metinlerinde yer alan
hükümlere göre yapacaktır. Ancak, bu mükelleflerin mukimi olduğu devletin
vergi idaresi düzeltmeyi kabul etmeyebilir. Bu durumda, iki devletin vergi
idareleri arasında düzeltmeye konu transfer fiyatlandırması eleştirisine yönelik müzakere süreci başlatılarak, mütabakata varılmaya çalışılmaktadır. Bu
müzakerelere mükelleflerin katılamaması karşılıklı anlaşma usulünün etkinliğini azaltmaktadır. Zor ve zaman alıcı bir süreç olması, mükellefleri iç mevzuattaki uzlaşma, dava ve idareye itiraz yollarına yöneltmektedir.
Transfer fiyatlandırmasının KDV tarhiyatının sebebi olamayacağı yönündeki bazı görüşlere karşın bizim de katıldığımız, idari ve yargı kararlarında
da benimsendiği üzere, transfer fiyatlandırmasının KDV ile ilişkilendirilmesi
yönündeki görüştür.Düşük fiyatlı faturalarla kazanç aktaran mükellefler düzeltme yaparken, fiyat farkı faturalarında işlemin tabi olduğu KDV oranından
KDV hesaplayacaktır. Her ne kadar örtülü dağıtılan kazanç kar payı kabul
edilse de ve kar paylarının KDV’ye tabi olmadığı ileri sürülse de, ana işlem
mal teslimi olduğundan, işlemin KDV’ye tabi olduğu kanaatindeyiz. Emsallerin üstünde fatura düzenleyen satıcıya, alıcı tarafından aktarılan örtülü kazanç, alıcı için Kanunen Kabul Edilmeyen Gider olmakta ve KDV Kanunun
30 uncu maddesine göre indirimi mümkün bulunmamaktadır. Sınırlayıcı bu
hüküm, KDVK 8/2 nci maddesinde yer alan iade imkanınından yararlanmaOCAK - ŞUBAT 2015
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yı engellemektedir. Transfer fiyatlandırmasının sonucu birkaç kat daha fazla
KDV ödemek olmamalıdır. Emsallerin üzerinde fiyatlarla transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç aktarımı yapılması halinde KDV yönünden
düzeltme yapılmasını teminen, KDVK 30/1-d maddesinin “Gelir Vergisi Kanunun 41/5 maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 11/1-c maddesi hariç
olmak üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre kazancın tespitinde
indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen katma değer vergisi”
olarak değiştirilmesinin uygun olacağı görüşündeyiz. Mezkur yasal değişikliğin yapılması, fazla ödenen KDV’nin KDV Kanunun 8/2 nci maddesi gereğince ve 116 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde belirtilen usullere göre iade
edilebileceği kanaatindeyiz.
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KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE DENETİMİNİN ÖNEMİ
IMPORTANCE OF FRAUD AUDITING IN NON-PROFIT
ORGANİZATİONS
Gözde BİRCAN
ÖZ
Günümüzde hile; kar amaçlı işletmeler, kar amaçsız işletmeler ve diğer
tüm işletme türleri için araştırılan, incelenen ve değerlendirilen bir konu olmakla birlikte kar amaçsız işletmelerde hile olgusu gözardı edilen ve dikkatlerden kaçan tarafı oluşturmaktadır. Özellikle kar amaçsız işletmelerin varoluş
amaçlarının topluma hizmet etmek ve fayda sağlamak üzerine inşa edilmesi
ve birincil amaçlarının kar elde etmek olmaması bu tür işletmelerde hilenin
kar amaçlı işletmelerdeki gibi ciddi bir tehdit olmayacağı yanılgısını doğurmaktadır. Benzer şekilde kar amaçsız işletmelerin toplumsal işlevleri ve üstlendikleri rol nedeniyle toplum tarafından bu işletmelere yönelik oluşan güven
duygusu sözkonusu yanılgıyı desteklemektedir. Bu anlamda yapılan araştırma
ve incelemelerde daha çok kar amaçlı işletmeler üzerine odaklanılması ise kar
amaçsız işletmelerdeki hile riskini ve tehditini arttırarak bu işletmeleri hileye
açık hale getirmektedir. Bu makalede kar amaçsız işletmelerde hile olgusu,
hile riski, hilenin boyutu ve hile kayıpları irdelenerek kar amaçsız işletmelerde hile ve hile denetiminin önemi değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Kar amaçsız işletme, hile, hile riksi, hile kayıpları ve
hile denetimi.
ABSTRACT
Fraud in non-profit organizations has been on ignored side although fraud is being subject to researches, examinations and considerations for profit
organizations and not for profit (non-profit) organizations including all other
organizations, recently. Partically, there has been a mistake that fraud does
not become a threat for non-profit organizations as much as it does for profit
organizations due to their mission which is based on social benefit. Regarding the role and the social function of non-profit organizations, confidence
with non-profit organizations by social opinion supports that mistake, simiMakale Geliş Tarihi:
08.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 28.02.2015
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larly. In this respect, more focus on for profit organizations than for not profit
(non-profit) organizations in researches and examinations has increased fraud
risk and threat in non-profit organizations and caused non-profit organizations
to become prone to fraud. In this article, the definition of fraud in non-profit
organizations, fraud risk, extent of fraud, fraud losses and importance of fraud
and fraud auditing in non-profit organizations would be discussed.
Keywords: Non-profit organization, fraud, fraud risk, fraud losses and fraud auditing.
1.GİRİŞ
Kar amaçsız işletmeler, toplumsal fayda ve hizmet sağlama amacını taşıyan
öncelikli amacı kar elde etmek değil toplumsal hizmet sunmak olan işletmelerdir. Varoluş amaçlarının sosyal fayda üzerinde temellendirilmiş olduğu kar
amaçsız işletmelerin faaliyetleri de bu misyon çerçevesinde şekillenmektedir.
Bu açıdan kar amaçsız işletmeler önemli bir toplumsal role sahip bulunmaktadır ve üstlenmiş oldukları toplumsal rol ile sosyal işlev beraberinde toplum
tarafından kar amaçsız işletmelere karşı benimsenmiş güven ve itibar algısını
oluşturmaktadır. Kar amaçsız işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesinin temel şartı ise sözkonusu güven ve itibar algısının zedelenmemiş olmasıdır. Güven ve itibar algısının zedelenmesine yol açacak en büyük tehlike ise hiledir.
Son yıllarda gerçekleşen hile skandalları ve olayları dikkate alındığında pek
çok hile olayının kar amaçsız işletmelerde meydana geldiği ve hile nedeniyle
kar amaçsız işletmelerin de kar amaçlı işletmeler kadar risk altında olduğu
görülmektedir. Üstelik kar amaçsız işletmelerin kendi yapısal özellikleri ve
bu işletmelere karşı oluşturulmuş toplumsal güven ve itibar algısı sebebiyle
hile olgusu kar amaçsız işletmelerde daha ciddi bir tehdit haline dönüşmüştür.
Hile ve hile olaylarının kar amaçsız işletmelerin varlıklarını ve sürekliliğini tehdit etmesi kar amaçsız işletmelerde hile denetiminin önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktadır.
2. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE VE İLGİLİ KAVRAMLAR
Literatürde, işletme türlerine göre oluşturulmuş farklı farklı hile tanımları
yer almamaktadır. Kar amaçlı veya kar amaçsız olsun tüm işletme türleri için
literatürde yer verilen hile tanımları geçerlilik arz etmektedir. Bu anlamda öncelikle hile ve kar amaçsız işletme kavramlarını ayrı ayrı tanımlamak ve daha
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sonra kavramsal bilgilerden hareketle spesifik olarak kar amaçsız işletmelerde
hile olgusunu incelemek faydalı olacaktır.
2.1. Hile Kavramı
Genel olarak hile kavramı; kasıtlı olarak yapılan, gerçeklere, adalete, dürüstlüğe ve eşitliğe karşı aldatma, yalan söyleme ve dolandırma faaliyeti (Bozkurt, 2009, 60) şeklinde veya daha basit şekilde kasıtlı aldatma faaliyeti ve
hırsızlığı örtbas etmek için yapılan kayıt veya bilgi manipülasyonu olarak tanımlanabilir. Hile, doğası itibariyle bilinçli ve kasıtlı olarak yapılmakta ve pek
çok hile önceden planlanmış olarak gerçekleştirilmektedir (Varıcı, 2012, 125).
Hile yapan kişilerin amacı haklı olmadan bir menfaat elde etmektir ve hile
yapan kişiler başkalarına zarar verirken kendilerine menfaat sağlama amacına
sahiptir (Erkan ve Arıcı, 2011, 36). Bir hile eyleminde temelde üç unsur bulunmaktadır. Bunlar; baskı, fırsat ve haklı göstermedir. Hile eylemini oluşturan bu üç unsur ilk defa 1950 yılında kriminolog Cressey Donald’ın sonradan
teoriye dönüşen araştırma hipotezinde hile üçgeni (fraud triangle) olarak yer
almıştır. Hile üçgeni (fraud triangle) hile olgusunun temel sebeplerini ve hileli
eylemin altında yatan davranışsal destekleyicileri anlamak için faydalı bir kavramsal çerçeve oluşturmaktadır. (Ramamoorti, 2008, 530) Teoride bilinen ve
yukarıda açıklanan üç unsurdan oluşan hile üçgenine (fraud triangle) alternatif
bir yaklaşım olarak 2004 yılında David Wolfe ve Dana Hermanson tarafından
hile elması (fraud diamond) modeli geliştirilmiştir. Hile elması modelinde hile
üçgeninde belirtilen üç temel unsura (baskı, fırsat, haklı gösterme) ek olarak
dördüncü bir unsur; yetenek unsuru eklenmiştir. Yetenek unsuru genel olarak
hile yapan kişinin hile yapabilmesine ilişkin kişisel ve teknik yeterliliği veya
yatkınlığı ifade etmekedir. Hile elması yaklaşımına göre yetenek unsuru kendi
içerisinde altı temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; iş pozisyonu (görev tanımı), zeka, kendine güven ve ego, ikna kabiliyeti, yalan söyleme becerisi ve
başarılı stres yönetimidir (Wolfe ve Hermanson, 2004, 39).
Son yıllarda hileyi ortaya çıkarıcı unsurları açıklamak için yapılan araştırmalar sonucunda öne sürülen bir diğer yaklaşım ise 2013 yılında Nijerya’da D.O
Gbegı ve J.F.Ph.D Adebisi tarafından yapılan bir araştırmada ortaya konulan
henüz teoriye dönüşmemiş yeni hile elması (the new fraud diamond) modelidir.
Sözkonusu model hile elmasında belirtilen unsurlara kurumsal yönetim unsurunu ekleyerek ve önceki yaklaşımlarda haklı gösterme (rasyonalizasyon) unsuruOCAK - ŞUBAT 2015
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nu daha gözlemlenebilir ve kontrol edilebilir olması sebebiyle kişisel sadakat,
bağlılık unsuru olarak değiştirerek yeni hile elması yaklaşımını öne sürmüştür.
Kişisel bağlılık, sadakat unsuru sayesinde bireyin işletme içindeki etik kurallara
uyup uymaması gibi bireysel karar mekanizmaları izlenerek kontrol edilebilmekte ve böylelikle bireysel hilelerin yapılma olasılığı değerlendirilebilmektedir. Bu yaklaşıma göre bireysel sebepsiz zenginleşme gibi durumlar bir hilenin
varlığına işaret edebileceği için hükümet tarafından etkili bir kurumsal yönetim
ile sorgulanmalı ve araştırılmalıdır (Gbegi and Adebisi, 2013, 135).
2.2. Kar Amaçsız İşletme Kavramı
Kar amaçsız işletme kavramı pek çok işletmeyi içine alan geniş kapsamlı
bir kavramdır. Literatürde kar amaçsız işletmeleri incelediğimizde Dünya’da ve
Türkiye’de bu işletmelerin; kar amacı gütmeyen kuruluşlar, gönüllü kuruluşlar,
sivil toplum kuruluşları, üçüncü sektör, bağımsız sektör, vergiden muaf kuruluşlar, hükümet dışı kuruluşlar, hayırsever yardım kuruluşları vb. gibi birçok
farklı şekilde adlandırıldığı görülmektedir. İsimleri farklılaşsa da temelde bir
işletmenin kar amaçsız işletme olarak tanımlanabilmesi için bazı unsurlara sahip
olması gerekmektedir. Buna göre bir işletmenin kar amaçsız işletme sayılabilmesi için gerekli olan unsurlar; iyi organize olma, resmi makamlardan tamamen
bağımsız olma, kar amacı taşımama ve tamamen toplum yararına faaliyette bulunma şeklinde sıralanabilir (Uslu ve Marangoz, 2008, 112). Bu unsurlardan kar
amacı taşımama, kar amaçsız işletmelerin varoluş amacını yani misyonunu ifade
etmektedir. Temel unsurlardan hareketle kar amaçsız işletmeler; kurucularının,
yöneticilerinin ve üyelerinin birincil amacının kar elde etmek olmadığı, topluma
hizmet etmeyi hedef alan kuruluşlar (Kocabaş, 2008, 177) daha genel çerçevede
kar amaçsız işletme kavramı ise bir yandan devlete, kamusal ve toplumsal kuruluşlara diğer yandan ise özel sektöre ve iş dünyası ile kar amaçlı işletmelere
yakın olan organizasyonlar veya faaliyetler grubu (Helmut, 2005, 5) olarak tanımlanabilir. Kar amaçsız işletmelerin hepsi sosyal fayda anlayışı üzerine kurulmuştur. Temelde bu anlayışı esas almak üzere topluma fayda sağladıkları veya
hizmet sundukları faaliyet alanları oldukça geniştir.
2.3. Kar Amaçsız İşletmelerde Hile
Günümüzde hile bütün işletmeler için bilinen bir gerçek olmakla birlikte
kar amaçsız işletmelerde hile spesifik olarak ele alınması gereken bir konudur.
96

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

Son yıllarda meydana gelen hile olayları incelendiğinde bunların pek çoğunun
kar amaçsız işletmelerde gerçekleştiği görülmektedir. Dünya’da gerçekleşen hile
skandalları incelendiğinde; Discovery Counselling Center of San Ramon Valley
hile skandalı (2011), Caribbean Woman’s Health Association (CHWA) yolsuzluk
skandalı (2010), Kid House of Seminole vakası (2010), Pouble Hispanic Education Foundation (PHEF) dolandırıcılık vakası (2010) yakın zamanda gerçekleşen
kar amaçsız hile skandallarından sadece birkaçıdır (Devenay ve Tenenbaum, 2011,
1). Büyüyen kar amaçsız işletme sektörü milyonlarca dolarlık geliriyle hile için
giderek cazip bir hedef haline dönüşmektedir (Greenlee ve ötekiler, 2007, 676).
Dünya’da yaşanan hile skandalları ve kar amaçsız işletme sektöründe hile
nedeniyle meydana gelen milyonlarca dolarlık kayıplar hilenin kar amaçsız işletmeler için ciddi bir risk olduğunu ortaya koymakla birlikte kara odaklı olmayan, motive unsurlarının maddi olmadığı, ücretli değil gönüllü çalışanlara
sahip, etik ilke ve kurallara bağlılığın esas olduğu ve bu konuda örnek olarak
gösterilen, diğer işletmelere öncülük eden ve toplumsal güven ile itibar üzerine
kurulu olan kar amaçsız işletmelerde hile olaylarının görülmesi şaşırtıcı karşılanmaktadır (Holtfreter, 2008, 45). Kar amaçsız işletmelerde hilenin şaşırtıcı
ve beklenmedik bir olgu olarak algılanmasına yol açan kar amaçsız işletmelere
özgü bu özellikler aslında kar amaçsız işletmelerde hileye davetiye çıkarmaktadır. Böylece kar amaçsız işletmeler hileye açık hale gelmekte ve bu işletmelerde
hile olaylarının görülme riski artmaktadır. Bu anlamda, kar amaçsız işletmelerin
doğasının ve kendi yapısal özelliklerinin bu işletmelerde hilenin yapılmasını kolaylaştırdığı ve hile riskini arttırdığı sonucuna varılabilir.
Kar amaçsız işletmelerin yapısal özellikleri ayrı tutulup hile eylemi tek
başına bir olgu olarak incelendiğinde ise gerçekleşen hilelerin kar amaçlı işletmelerle benzer olduğu görülmektedir. Hileyi ortaya çıkaran iç ve dış dinamikler, gerçekleşen hile olayları ve görülen hile türleri kar amaçlı işletmelerle
benzerdir. Kar amaçsız işletmelerde görülen hile türleri iç ve dış hileler olmak
üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. İç hileler tıpkı kar amaçlı işletmelerdeki
gibi varlıkların kötüye kullanılması, hileli finansal raporlama ve yolsuzluk ve
ahlaki olmayan davranışlardan oluşmaktadır.
Dış hileler ise yine kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi işletme ile direkt
bağlantısı bulunmayan kişi veya kişiler tarafından yapılan hileleri ifade etmektedir. İç ve dış hileler dışında kar amaçsız işletmelerde yaygın olarak görülen ve kar amaçsız işletmelere özgü olan bir diğer hile türü ise ortak bağ
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(affinity fraud) hilesidir. Spesifik bir gruba ait olan benzerlik veya yakınlık
kullanılarak aldatma yoluyla gerçekleştirilen bu hile türü daha çok dini gruplar, etnik gruplar, profesyonel gruplar gibi gönüllü olarak ortak bir amaç için
biraya gelmiş bulunan kar amaçsız işletme örgütlerinde görülmektedir. Kar
amaçsız işletmelerde görülen hileler aşağıdaki şekilde ele alınabilir (Keller &
Owens LLC-Certified Public Accountants, 2013, 10) ;
İç Hileler:
İç hileler; varlıkların kötüye kullanılması, hileli finansal raporlama ve yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar olmak üzere üç gruba ayrılmaktadır.
Varlıkların kötüye kullanılması; kar amaçsız işletmelerde en yaygın görülen hile türüdür ve tıpkı kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi hırsızlık, hileli
ödeme, nakdi olmayan varlıkların kötüye kullanılması gibi hile eylemlerinden
oluşmaktadır. Uluslararası Hile Denetçileri Derneği; ACFE (Association of
Certified Fraud Examiners) tarafından yapılan tanımlamada varlıkların kötüye
kullanılması hilesinin, hem işletme varlıklarının çalınmasını hem de işletme
varlıklarının kişisel bir amaç için kötüye kullanılmasını kapsadığı ifade edilmektedir. Bir çalışanın işletmenin nakdini çalması veya nakdi olmayan bir
varlığını kendi kişisel amaçları için kullanması durumunda varlıkların kötüye kullanılması hilesi meydana gelmiş olacaktır (Perdue ve McDonald, 2011,
14). Kar amaçsız işletmelerin yapısal özellikleri ve faaliyet alanları dikkate
alındığında varlıkların kötüye kullanılması hilesi kar amaçsız işletmelerde;
bağışlanan malların veya paranın çalınması, bağış yapılan kişilerin hesap ve
kredi kartı numaralarının hile yapan kişi tarafından kişisel amaçlı olarak kötüye kullanılması, fonların kötüye kullanılması, bağış mallarının alındığı sahte bir bağış sağlayıcı yaratılarak sahte faturayla bu bağış sağlayıcıya yapılan
ödemenin kişisel amaçlı kullanılması vb. şekillerde ortaya çıkabilecektir.
Hileli finansal raporlama; mali tablolarda yer alan tutarların veya açıklamaların kasıtlı olarak yanlış beyan edilmesi yoluyla mali tablo kullanıcılarının aldatılması (Başpınar, 2006, 96) şeklinde tanımlanabilir. Hileli finansal
raporlamanın bu genel tanımından hareketle ve kar amaçsız işletmelerin yapısal özellikleri de gözönünde bulundurularak tanımdaki mali tablo kullanıcılarının kar amaçsız işletmeler için fon sağlayıcı kuruluşları ifade ettiğini ve
mali tablolar ifadesinin hem finansal hem de finansal olmayan yanıltıcı tabloları kapsayabileceğini belirtebiliriz. Bununla birlikte yapılan hileli finansal
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raporlama, doğası itibariyle aynı kalmakta sadece kar amaçsız işletmelerin
yapısal özelliklerine göre gerçekleştirilen hileli finansal raporlama hilesinin
dinamikleri farklılaşmaktadır. Bağışta bulunan donörleri aldatmak için sınırlı
olan bağış kaynaklarını yanlış veya yanıltıcı şekilde göstermek, bağışta bulunan donörleri aldatmak ve bağış programları için yapılan yapılan bağışları
kötüye kullanmak amacıyla yapılan harcamaların olduğundan farklı ve yanlış
gösterilmesi, gelirleri şişirmek amacıyla yıl sonunda kayıtların açık tutulması,
giderleri olduğundan düşük göstermek, fon sağlayıcı kaynaklar için bağışa
uygunluk kriterlerini yanıltıcı şekilde göstermek vb. kar amaçsız işletmelerde
görülebilecek hileli finansal raporlamalara örnek olarak verilebilir. Harvard
Üniversitesi’nin kurucusu olduğu The Hauser Center tarafından 2006 yılında
yapılan bir araştırmaya göre ise gelirlerin şişirilmesi, varlıkların uygunsuz şekilde değerlemesi ve önemli konuların açıklanmaması kar amaçsız işletmelerde en yaygın görülen hileli finansal raporlama örnekleridir.
Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar; bir çalışanın işletme faaliyetlerinde
işvereninin veya bir başkasının hakkını gözardı ederek gücünü yanlış bir biçimde
kendisine ve/veya bir başkasına yarar sağlayacak bir şekilde kullanması (Bozkurt,
2009, 73) şeklinde tanımlanmaktadır. Yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar,
kapsamı çok geniş olan bir hile türüdür. Buna göre; rüşvet, dolandırıcılık, zimmete
geçirme, kara para olayları, ekonomik zorbalıklar, emniyet suistimalleri vb. birçok
hileli eylem yolsuzluk ve ahlaki olmayan davranışlar kapsamı içerisine girmektedir. Kar amaçsız işletmeler, kar amaçlı işletmelere kıyasla yolsuzluk ve ahlaki
olmayan davranışlar kapsamına giren hile olaylarına daha açıktır.
Kar amaçsız işletmeler, kar amacı gütmeden topluma direkt hizmet sunmaktadırlar ve bu yüzden kar amaçsız işletmelerin çalışanları bu işletmelerden hizmet
gören kişilerden sundukları hizmet için teoride rüşvet olarak adlandırılan resmi
olmayan ek ödemeleri bu işletmelerdeki kontrol eksikliğinden de faydalanarak
rahatlıkla alabilmektedirler. Özellikle okul, huzurevi, bakım kuruluşları gibi kar
amaçsız işletmeler bu tarz hile olaylarında ilk sırada gelmektedir.
Dış Hileler :
Dış hileler, kar amaçsız işletmenin dışında yer alan kişi veya kişiler tarafından yapılan hilelerdir. Donör bilgisi hırsızlıkları, yardım elçisi kılığına
girme, bağışta bulunan kişileri yanıltma ve aldatma, bağış fonlarının sahte
faydalanıcılara teslim edilerek çalınması, kar amaçsız işletme adına yetkisiz
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ödemelerde bulunma vb. kar amaçsız işletmelerde görülebilecek dış hilelerdir.
Kar amaçsız işletmelerin ilişkili olduğu taraflar ve faaliyet alanı ile ilişkili
olarak dış hilelerin; yardım için başvuran kişiler, bağış veya yardım programı
üyeleri, fon sağlayıcılar vb. tarafından yapıldığı görülmektedir.
Ortak Bağ Hilesi (Affinity fraud)
Ortak bağ hilesi, Dünya’da bilinen adıyla “affinity fraud” belli bir spesifik
grubun üzerinde aldatma yoluyla yapılan bir yatırım hilesidir. Sözkonusu spesifik gruplar; dini gruplar, etnik topluluklar, radikalci veya devrimci gruplar vb.
gibi belli bir ortak amaç doğrultusunda gönüllü olarak biraraya gelmiş kar amaçsız gruplardan oluşmaktadır. Yapılan hileli eylemde ortak noktalara sahip olan
grup üyeleri arasındaki güven ve bağlılık duygusu istismar edilip kötüye kullanılırken, grup lideri ya da öncüsü olan kişiler aldatılarak ve grup üzerindeki gücü
ve etkisi kullanılarak ilgili yatırım hilesi gerçekleştirilmektedir. Bu hile türünde,
yapılan yatırımın grubun faydasına ve yasal olduğu inancı aldatma yoluyla grup
üyelerine empoze edilmekte ve böylece yapılan hile Dünya’da yayılmaya çalışılmaktadır. Ortak bağ hilesinin en kritik noktası ise hile ile aldatılan kişilerin
aşılanan güven duygusu sebebiyle hileli eylemin yapıldığına çok zor inanması
ve inandığında bile ilgili hile eylemini grup dışında paylaşmaması nedeniyle
ortaya çıkarılmasının çok zor olmasıdır (S.Perri ve G.Brody 2011, 34).
Kar amaçsız işletmelerde hile konusu iç hileler, dış hileler ve ortak bağ hilesi
şeklinde yapılan sınıflamanın dışında, kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan
hileler ve kar amaçsız işletmelere karşı yapılan hileler olarak ikili bir sınıflamaya da tabi tutulabilir. Bu anlamda iç hileler, dış hileler ve ortak bağ hilesine
ilişkin teorik bilgiler ile ilişkili olarak iç hileler kar amaçsız işletmeler tarafından
yapılan hilelere, dış hileler ve ortak bağ hilesi ise kar amaçsız işletmelere karşı
yapılan hileler grubuna girmektedir. Kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan
hileler, işletme içerisinde birden fazla kişinin organize şekilde biraraya gelerek yaptığı hilelerdir. Bu hilelerde kurbanlar; donörler, bağışta bulunan kişiler,
bağışa ihtiyacı olan kişiler, fon sağlayıcı kişiler, kamuoyu vb. gibi işletme dışı
kişilerden oluşmakta, hileli eylemden fayda sağlayan ise kar amaçsız işletmenin
kendisi veya işletme içinden bir kişi olmaktadır. Özellikle bağış suistimalleri,
kar amaçsız işletmeler tarafından yapılan hilelerin en tipik örneğidir.
Kar amaçsız işletmelerde görülen hile türleri kar amaçlı işletmelerle benzer olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde hile yapan kişilerin karakteristik
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özellikleri de kar amaçlı işletmelerle benzerlik göstermektedir. Kar amaçsız
işletmelerde hile yapan kişiler tıpkı kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi herhangi yaşta, cinsiyette ve eğitim durumunda olabilmektedir ve bu kişiler genellikle kişisel hayatlarında sorunları olan kişilerdir. Genel olarak kar amaçsız
işletmelerde hile yapan kişileri; şikayetçi ve memnuniyetsiz çalışanlar, stres
altındaki çalışanlar, finansal olanaklarının ötesinde yaşayan çalışanlar, izin
kullanmayan çalışanlar, aşırı korumacı çalışanlar, finansal sıkıntı yaşayan çalışanlar, uyuşturucu ve alkol problemi olan çalışanlar ve kumar problemi olan
çalışanlar (McMillian, 2006, 4) şeklinde sınıflayabiliriz.
Hile yapan kişilerin karakteristik özellikleri benzer olmakla birlikte hile
yapan kişilerin psikolojik boyutu dikkate alındığında kar amaçsız işletme
çalışanlarının diğer işletme çalışanlarına göre hileye daha meyilli ya da hile
yapmaya daha kolay yönelebilir olduğu kanısına varabiliriz. Bunun temel sebebi ise yine kar amaçsız işletmelerin kendi iç sistemi ve yapısıdır. Kar amaçsız işletmeler kar elde etme beklentisi içinde olmadan sosyal fayda sağlama
amacında olan ve bu amaç doğrultusunda örgütlenen işletmeler oldukları için
çoğunluğunu gönüllülerin oluşturduğu çalışanlarına daha az olanak sağlayabilmektedir. Benzer şekilde gözetim, denetim ve kontrol mekanizmalarının
az olması da bu konuda tetikleyici bir faktör olmaktadır. Böyle bir ortamda memnuniyetsiz kar amaçsız işletme çalışanları için hile yapmak cazip bir
hale gelmektedir. Organizasyonun amacını düşünmeyen bu çalışanlar, belli bir
amaç çerçevesinde toplanan kaynaklardan fayda sağlama yoluna gitmekte ve
bu amaçla hile eyleminde bulunmaktadır (Auriol ve Briton, 2009, 3).
Hile yapan kişilerin karakteristik özellikleri açısından dikkate alınması gereken bir diğer konu ise kar amaçsız işletme çalışanlarının güvenilir, doğru ve
dürüst çalışanlar olduğu algısıdır.
Dernek, vakıf gibi kar amacı gütmeyen, kutsal veya insani bir amaç için örgütlenmiş organizasyonlarda çalışan, bu kuruluşlara bağış yapan veya bu kuruluşları yöneten kişilerin de hile yapabileceği düşünülmemektedir. Böyle bir çalışanın hile yapması durumunda hile kurbanları bu durumu şaşırtıcı karşılamakta
ve dolayısıyla bu kişilerden asla şüphelenilmediği için hilenin yapılması da kolaylaşmaktadır. Oysa ki hile olgusunun yapısal özelliklerinden bilindiği üzere
hile yapan kişinin belli ve ortak ya da standart bir prototipi, fiziksel özelliği ya
da statüsü bulunmamaktadır. Dolayısıyla kar amaçsız bir işletmenin üyeleri de
fırsatını bulduğunda hile yapabilmektedir (Brody, 2008, 1).
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3. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE BELİRTİLERİ
Tıpkı kar amaçlı işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de
hilenin yapıldığına veya yapılabileceğine işaret olabilecek ve hilenin ortaya
çıkmadan ya da ortaya çıktıktan sonra tekrarlanmasının önlenmesini sağlayabilecek hile belirtileri, literatürde bilinen adıyla “kırmızı bayraklar” mevcut
bulunmaktadır. Kar amaçsız işletmelerde görülen temel hile belirtileri aşağıdaki şekilde sıralanabilir (Midkiff, 2004, 1);
Bütçe Kesintileri :
Diğer işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de gönüllüler dışında ücretli iş gücüne yapılan ödemelerde azaltma yapılarak bütçe kesintisi yoluna gidilmesi finansal kontrollerin zarar görmesine neden olmaktadır.
Böyle bir durumda motivasyonu düşen mutsuz çalışanlar tarafından hile yapılması olasılığı yükselmektedir.
Yüksek İşgücü Devir Hızı :
Kar amaçsız işletmelerde çalışanların veya gönüllülerin seçilmiş oldukları
pozisyonu hızlı bir şekilde terk etmeleri veya imzalamış oldukları iş sözleşmelerini sözleşmede belirtilen süreden önce fesh etmeleri bu kişilerin yapmış
oldukları veya tanık oldukları hile faaliyetinden ya da hileli eyleme karışmak
zorunda kaldığı bir baskı ortamından dolayı endişe içerisinde olduklarına işaret olabilir.
Yasal Yan Hak ve Avantajları Reddetme :
Kar amaçsız hile faaliyetlerine karışan kar amaçsız işletme çalışanları yaptığı hileli eylemi gizlemek için çoğunlukla izin kullanmamakta veya kendilerine verilen promosyon, prim vb. gibi hakları kabul etmemektedir.
Kısa Vadeli Fon Sağlama Hedefine Aşırı Odaklanma :
Kar amaçsız işletmelerde yönetim kurulu üyeleri, genel müdür vb. gibi
tepe yönetimindeki kişilerin kısa vadeli fon sağlama ve fon arttırma hedefleri
üzerinde aşırı yoğunlaşmaları, işletmelerdeki iç kontrolleri ve finansal raporlama sürecini ihmal etmelerine neden olmaktadır. Bu durum ise hile yapan
kişiler için açık bir fırsat ortamı yaratmaktadır.
Gözetim Eksikliği :
Kar amaçsız işletmelerde özellikle bağış toplama, fon sağlama veya para
toplama gibi temel faaliyet konularına ilişkin olarak kontrol ve gözetimin olmaması veya zayıf olması hile için uygun bir zemin hazırlamaktadır.
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Karşılıksız Çekler :
Kar amaçsız işletmelerde tepe yönetiminin işletmenin fon kaynaklarının
yeterli olduğunu ve işletmenin masraflarını karşılamaya yettiğini bildiği durumlarda bağışta bulunan kişiler tarafından karşılıksız çeklerin verilmesi durumu artabilir ve organizasyon bazı hile türlerine kurban olabilir.
Anlamlı Sonuçların Elde Edilememesi :
Kar amaçsız işletmelerde hedefler doğrultusunda hareket edilmesine rağmen anlamlı yani istenen sonuçlara ulaşılamaması durumunda bu işletmeler
daha yakından izlenmelidir, çünkü böyle bir durum kar amaçsız işletmelerdeki gönüllülerin veya ücretli çalışanların organizasyona yapılan ödemeleri
çaldığının veya bu ödemeleri geldikleri anda kendi hesaplarına geçirdiklerinin
bir göstergesi olabilir.
Gizli İhbarlar :
Kar amaçsız işletme çalışanları tarafından telefonla, mesajla veya yazılı
olarak yapılan ihbarlar asılsız çıkma ihtimali olsa da bir hile uyarısı olarak
dikkate alınmalı ve gözardı edilmemelidir.
Yaşam Tarzının Değişmesi ve Davranışsal Değişiklikler :
Çalışanların kazandıkları para ve yaşam tarzı arasındaki tutarsızlık önemli
bir hile belirtisi olabilir. Aynı şekilde bir çalışanın davranış şeklinde meydan
gelen ani değişiklikler, bu çalışanın hileli bir faaliyet nedeniyle aşırı baskı
altında olduğuna bir işaret olabilir.
Detaylara Önem Vermeme :
Hesap bakiyelerini günlük olarak kontrol etmeyen ve banka hesaplarına
ilişkin olarak hemen mutabakat yapmayan ve bunların dışında potansiyel fazla ödemeleri ortaya çıkarmak için ödenen faturaları inceleme, haber vermeden
sürpriz finansal kontroller yapma veya mailleri hiç açılmadan gözden geçirme
gibi kontrol faaliyetlerini uygulamayan kar amaçsız işletmeler, hileli eylemlere ve yolsuzluk faaliyetlerine davetiye çıkarmaktadır.
Özgeçmiş İncelemelerinin Yapılmaması :
Özellikle gönüllü çalışanlara yönelik özgeçmiş incelemelerine ihtiyaç
duyulmaması ve bir araştırma yapılmaması kar amaçsız işletmeler için hile
riskini arttırmaktadır. Kar amaçsız işletmelerin büyük bir çoğunluğu ücretli
çalışanlar için yaptıkları sıkı özgeçmiş incelemesini gönüllüler için yapmamaktadır. Bu durum ise kar amaçsız işletmelerde çoğunluklukla fon toplama,
bağış alma vb. sonucunda edinilmiş olan parayı elde tutan kişiler olan göOCAK - ŞUBAT 2015

103

MALİ

ÇÖZÜM

nüllülerin, hile eyleminde bulunma potansiyeli yüksek olan yanlış kişilerden
seçilmesine neden olabilmektedir.
Problem ve Sorunların Sır Olarak Saklanması :
Kar amaçsız işletmelerin hileli faaliyetleri farkettiğinde ve ortaya çıkardığında buna ilişkin bir kamu açıklaması yapmaması ve hile faaliyetinde bulunan
kişileri cezalandırmaması sonraki hile faaliyetlerine açık kapı bırakmaktadır.
Hile Kavramını ve Hile Kavramına İlişkin Düzenlemeleri Anlama, Araştırma ve Takip Etmede Başarısızlık :
Hile kavramını ve hile yapan kişilerin karakteristik özelliklerini, hile nedeniyle meydana gelen zararları, hilenin nasıl meydana geldiğini ve hileli faaliyetlerin önlenmesi için gelecekte neler yapılabileceğini anlama, araştırma
ve takip etmedeki başarısızlık kar amaçsız işletmelerin aynı hilelere aynı şekillerde maruz kalmasına neden olmaktadır.
4. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLENİN BOYUTU VE
HİLENİN NEDEN OLDUĞU ZARARLAR
Kar amaçsız işletmelerin hile nedeniyle uğradıkları kayıp ve zararların boyutu oldukça geniş kapsamlıdır. Hile nedeniyle kar amaçsız işletmelerde meydana
gelen zararlar çok geniş bir kitleyi etkilemekte ve oluşan kayıplar maddi kayıplarla sınırlı kalmayıp manevi kayıpları da içermektedir. Hileli eylem sonucunda
diğer işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerin de para kaybına uğraması
beklenen ve kaçınılmaz bir sonuçtur. Sözkonusu para kayıpları milyon dolarlara
ulaşabilmektedir ancak, meydana gelen zararların para kaybıyla sınırlı kalmayıp
kar amaçsız işletmelerin ilişkili bulunduğu tüm çevreleri etkileyerek büyük bir
sosyal kayba neden olması ve daha ileri boyutlarda kar amaçsız işletmenin varlığının sona ermesine neden olması konunun ciddiyetini göstermektedir.
Kar amaçsız işletmelerde hile nedeniyle zarar gören hile kurbanları, kar amaçsız işletmenin kendisi başta olmak üzere bağışta bulunan kişiler, donörler, finansal
destekçiler, hak sahipleri veya yararlanıcılar, çalışanlar ve gönüllüler, toplum olmak üzere çok geniş bir yelpazede ele alınabilir. Hileden etkilenen kitlenin geniş
olmasına bağlı olarak ilgili tüm kesimler düşünüldüğünde ortaya çıkan kayıplar
da; para kaybı, iş kaybı, bağış ve yardım kaybı, sosyal katkı kaybı, güven ve itibar
kaybı gibi çok çeşitli şekillerde olabilmekte ve sonuçta büyük bir sosyal kayıp
doğmaktadır. Buna göre kar amaçsız işletmelerde hile nedeniyle meydana gelen
kayıplar aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır (Kolb ve Abdullah, 2009, 106);
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Finansal Kayıplar :
Kar amaçsız işletmelere yapılan bağışların kötüye kullanılmasına ek olarak kar amaçsız işletmelerin sahip oldukları varlıkların veya nakdin çalınması
kar amaçsız işletmelerde finansal kayıplara yol açmaktadır. Meydana gelen
finansal kayıplar çok büyük rakamlara ulaşabilmektedir.
ACFE tarafından yayınlanan 2014 Uluslararası Hile Raporuna göre; hile
nedeniyle kar amaçsız işletmelerde meydana gelen ortalama maddi kayıp tutarı 2010 yılı için 90.000 dolar, 2012 yılı için 100.000 dolar ve 2014 yılı için
108.000 dolardır. Hile nedeniyle oluşabilecek manevi kayıpların etkisiyle
gerçekleşecek maddi kayıplar da hesaba katıldığında bu rakamların milyon
dolarlara ulaştığı görülmektedir. Bu açıdan hileli eylemin tek başına yarattığı,
rapor verilerinde yer alan somut zarar rakamı ile birlikte soyut yani manevi
kayıpların yol açtığı maddi zarar rakamları birlikte değerlendirilmelidir.
Nitekim kar amaçsız işletmelerde güven ve itibar zedelenmesi gibi manevi kayıplar; hile nedeniyle kaybedilen nakit ile birlikte bağış ve yardımların
kesilmesi, fon kaynaklarının azalması, gelir kaybı gibi maddi içerikli parasal
kayıpları da beraberinde getirmektedir.
Kar amaçsız işletmelerde hile nedeniyle meydana gelen zararlara yönelik
yapılan araştırmalara göre; Dünya’da her yıl binlerce kar amaçsız işletme hile
nedeniyle büyük zarara uğramakta ve bu zararlar kar amaçsız işletme sektöründe resesyon boyutuna ulaşmaktadır (ICAEW, 2009, 88).
İtibar Kaybı :
Herhangi bir güvenlik açığı bulunan veya hileye maruz kalan veya adı bu
tür olaylara karışan kar amaçsız işletmeler, toplum tarafından kendilerine duyulan güveni kaybetmektedirler. Bu durum, kar amaçsız işletmelerde ciddi bir
fon ve gelir kaybına neden olmaktadır.
Herhangi bir sebepten dolayı adı hile skandallarına karışan veya hileli olaylarla ilişkisi olduğu duyulan, görülen, düşünülen veya hakkında böyle bir kanıya
varılan kar amaçsız işletmeler sosyal statü veya itibarın zedelenmesi gibi manevi
bir zarara uğrarken bu durum ciddi maddi kayıpları da beraberinde getirmektedir. Sözkonusu kayıp ve zararların kar amaçsız işletmelerin sürekliliğini tehdit edecek boyutlara kadar ulaşabilmesi ise manevi kayıpların önemini açıkça
ortaya koymaktadır. Hile sonucunda itibarı zedelenen bir kar amaçsız işletme,
faaliyetlerini sürdürebilmek ve varlığını devam ettirebilmek için ihtiyaç duyduğu fon ve gelir kaynaklarını da kaybetmektedir. Toplumun bireyleri tarafından
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kar amaçsız işletmelere duyulan güvenin hile nedeniyle zarar görmesi sonucunda bireyler bağışta bulunmamakta, bağış komiteleri ilgili kar amaçsız işletmeyi
bağış hakkından men etmekte, finansal destekçiler yardımda bulunmamakta ve
böylelikle kar amaçsız işletme temel faaliyet konusu olan bağış toplama yoluyla sağladığı fon kaynaklarını kaybetmektedir. Fon kaynaklarını kaybeden kar
amaçsız işletmeler ise faaliyetlerini sürdürememektedir.
Çalışan ve Gönüllülerin Motivasyonu Üzerinde Olumsuz Etki ve Buna
Bağlı Olarak Gerçekleşen Çalışan ve Gönüllü Kaybı :
Pek çok gönüllü veya çalışan çalıştıkları kar amaçsız işletmelerin sahip olduğu misyona sıkı sıkıya bağlı bulunmaktadır. Kar amaçsız işletmelerde özellikle
yüksek mertebedeki yöneticiler tarafından yapılan göze çarpıcı ve ciddi nitelikteki hileler, çalışanların ve gönüllülerin güven duygusu ile kişisel ve sahiplendikleri organizasyonel inançlarında ciddi anlamda hasara neden olmaktadır.
Bağışta Bulunan Kişilerin Azalması :
Ciddi hile olaylarına maruz kalan veya adı hile skandallarına karışan kar
amaçsız işletmeler, bağış komiteleri tarafından kendilerine tanınan bağış
hakkından mahrum bırakılabilmektedir. Bu durum kar amaçsız işletmelerde
fon kaybına neden olmaktadır. Dünya’daki gelişmeler ışığında kar amaçsız
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmesi için kritik önem taşıyan fonları değerlendirebilmesi ve devletten bu konuda gerekli desteğin sağlanması hususu
giderek önem kazanmaktadır. (Huntoon, 2001, 157) Bu anlamda, kar amaçsız
işletmelerin karşı karşıya oldukları en büyük tehlike ise hile sonucunda meydana gelen manevi kayıplar olmaktadır.
Hukuki Dava ve Anlaşmazlıklar :
Kar amaçsız işletmelerdeki bilgi güvenliği açıkları; bağışta bulunan kişiler,
bağış bekleyen kişiler, çalışanlar, gönüllüler, yardım sağlayıcı kuruluşlar vb.
tarafından bu işletmelere karşı hukuki dava açılmasına neden olabilmektedir.
5. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLENİN ÖNLENMESİ
Kar amaçsız işletmelerde hilenin yapılmasını veya tekrarlanmasını engellemek ya da oluşabilecek herhangi bir hile sonucunda doğabilecek kayıpları
azaltabilmek için alınacak önlemleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;
5.1. Açık Etik Kuralların Oluşturulması
Kar amaçsız işletmelerin üstlendikleri misyon gereği açık ve anlaşılabilir etik
ilke ve kurallara sahip olması ve yazılı bir etik politika oluşturması zaten bir
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zorunluluktur. Nitekim kar amaçsız işletmeler, etik kurallara bağlılık konusunda
diğer işletmelere öncülük eden ve örnek teşkil eden işletmelerdir. Bununla birlikte hileli eylemlerin önlenebilmesi için de etik politika ve prosedürlere ihtiyaç
duyulması kar amaçsız işletmelerde bu konuyu daha da önemli kılmaktadır. Etik
kural, ilke, politika ve prosedürler; genel bağlılık ilkesi, yönetmelik oluşturma,
bilginin uygun kullanımı, ilgili ve önemli açıklamalara yer verme, varlıkların
kullanımı ve kayıtların korunması, muhasebe kayıtları ve raporlama, hediye, bağış, ikramiye vb.’nin kabulüne ilişkin düzenlemeler, politik katkılar, ücretlerin
kabulüne ilişkin düzenlemeler ve profesyonel ilişkiler olmak üzere on temel başlık dahilinde incelenebilir (Athma ve Santhoshi, 2012, 7);
Genel Bağlılık İlkesi : Kar amaçsız işletmede yer alan tüm üyelerin kişisel
çıkar gözetmeksizin gönüllü bir şekilde organizasyonun faaliyet konusuna ve
misyonuna bağlılığını ifade eder.
Yönetmeliklerin Oluşturulması : Kar amaçsız işletmelerde çalışanların etik
ilke, kural ve prosedürlere uygun hareket etmesinin ve organizasyonun misyonu dahilinde davranmasının bir şartı olarak üstleneceği görev ve sorumluluklar, yazılı yönetmeliklerle açık bir şekilde belirlenmelidir.
Bilginin Uygun Kullanımı : Kar amaçsız işletmeler, herhangi bir organizasyonel bilginin kişisel kazanç sağlama amacıyla kullanılmasının kesinlikle
yasak olduğunu etik ilkelerinde açıkça belirtmelidirler.
İlgili Açıklamalara Yer Verilmesi : Kar amaçsız işletmeler, oluşturmuş oldukları etik kurallar içerisinde herhangi bir etik kuralın yanlış uygulanması
halinde ilgili çalışanın sorumluluğunun ne olacağını spesifik olarak belirtmeli
ve iç politika ve prosedürlerinde ilgili açıklamalara yer vermelidir.
Varlıkların Kullanımı ve Kayıtların Korunması : Kar amaçsız işletme çalışanlarının, organizasyona ait mülklerin, fonların veya diğer varlıkların kaybını, çalınmasını, kötüye kullanılmasını veya bunlara zarar verilmesini önlemek
konusundaki sorumlulukları organizasyona ait spesifik varlıkların kullanımına ilişkin kısıtlamalar ile birlikte etik ilke ve kurallarda açıkça belirtilmelidir.
Muhasebe Kayıtları ve Raporlama : Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, kanun ve düzenlemelere, iç konrol ilkelerine ve bunları kapsayan denetlenmiş finansal tablolara bağlılık etik kurallarda açıkça belirtilmelidir.
Hediye, Bağış, İkramiye vb.’nin Kabulüne İlişkin Düzenlemeler : Kar
amaçsız işletme çalışanlarının veya üyelerinin kendileri, arkadaşları , aileleri
veya dışarıdan herhangi bir kişi için talep edilmeden verilmiş ve belli miktarOCAK - ŞUBAT 2015
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larda olanlar hariç olmak üzere hediye, bağış , ikramiye vb.’ni kabul etmesinin yasak olduğu açıkça belirtilmelidir.
Politik Katkılar : Kar amaçsız işletmenin organizasyonel fonlarının direkt
veya endirekt politik bir katkı sağlamak amacıyla kullanılmasının yasak olduğu açıkça belirtilmelidir.
Ücretlerin Kabulü : Kar amaçsız işletmeler, organizasyonu temsil eden kişilerin yukarıda belirtilen amaçlara uygun davranmaları karşılığında, doğrudan organizasyona giden ücret ve fonlar hariç olmak üzere herhangi bir ücret
almalarının yasak olduğunu açıkça belirtmelidir.
Profesyonel İlişkiler : Kar amaçsız işletmeler, aile üyelerinin işe alınması,
personelle kişisel ilişkiler kurulması vb. gibi hususların yasak olduğunu açıkça belirtmelidir.
5.2. Çalışan İşe Alım Prosedürlerinin Oluşturulması Diğer işletmelerde
olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de hilenin önlenmesi kapsamında doğru ve dürüst çalışanın işe alımının sağlanabilmesi için birtakım prosedürlerin
uygulanması gerekmektedir. Kar amaçsız işletmelerin maddi beklenti üzerine
kurulu bulunmayan çalışan işe alım yapısı ve çalışan profilinin ücretli çalışan
yerine ağırlıklı olarak gönüllü çalışanlardan oluşması sebebiyle kar amaçsız
işletmelerde çalışanların işe alımında, bu prosedürlere ihtiyaç olmadığı yanılgısına düşülmekte ve kar amaçsız işletmelerin birçoğu tarafından ilgili prosedürler tam olarak uygulanmamaktadır.
Çalışanın hile yapabilecek potansiyele sahip olup olmadığı konusunda
önemli bir kaynak sağlayabilecek işe alım prosedürlerinin, kar amaçsız işletmeler tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekmektedir.
Çalışanın işe alımından önce minimum düzeyde uygulanması gereken işe
alım prosedürleri; suç geçmişi taraması, kredi takip taraması, referans taraması, sosyal güvenlik kayıt ve numaralarının incelenmesi, sürücü belgesi taraması, eğitim durumu incelemesi, profesyonel yeterlilik incelemesi, alkol, uyuşturucu ve parmak izi kontrollerinden oluşmaktadır (McMillian, 2006, 24).
5.3. Dışarıdan Bilgi Sızdıranlara İlişkin Prosedürlerin Oluşturulması
Genel olarak dışarıdan bilgi sızdıranları, işletmelerdeki hileli veya hileye meydan verebilecek şüpheli olayları ihbar eden kişiler olarak nitelendirebiliriz. Bütün
işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmeler için de dışarıdan bilgi sızdıran kişilerin (whistle-blowers) ihbar ve bildirimleri, hileleri önlemede veya hileye neden
olan işletme içi dinamikleri tespit etmede önemli bir kaynaktır.
108

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

Dışarıdan bilgi sızdıranları korumaya yönelik prosedürler üç ana bileşenden oluşmaktadır.Bunlar (Gallop, 2008, 1);
1) İşletme personelinin organizasyonun temel faaliyet konusuna ve iş uygulamalarına karşı şüpheli yasal ve etik aykırılıkları ihbar etmesine ve içsel
olarak raporlamasına ilişkin oluşturulan beklentiler
2) İhbar hatlarının kurulmasını içeren bağımsız bir bilgi ve raporlama süreci ve tanımı
3) Organizasyon içerisindeki usulsüzlük ve hileleri raporlayan kişiler olan
dışarıdan bilgi sızdıran kişilerin korunmasına yönelik verilen garanti ile bu
kişilerin teşviki ve böyle bir sürecin oluşturulmasına imkan verilmesi
Dışarıdan bilgi sızdıran kişilerin hilenin önlenmesinde ve ortaya çıkarılmasında önemli bir rol oynaması sebebiyle son yıllarda bu kişileri koruyucu ve
teşvik edici kanun ve düzenlemelere ağırlık verilmiştir. Dışarıdan bilgi sızdıran
kişilere yönelik olarak uluslararası düzeyde “The Federal Whistleblower Protection Act”, “State Whistleblower Protection With An Emphasis on The WA
WPA”, “False Claims Act”adıyla hukuki anlaşmalara yer verilmiş ve Sarbanes-Oxley Yasasında (SOX) ise bu konu “Whistleblower Protection (Dışarıdan
ve İçeriden Bilgi Sızdıranların Korunması)” adı altında ayrıca düzenlenmiştir.
5.4. Tepe Yönetiminin Etkililiği
Tepe yönetiminin etkililiği, kar amaçsız işletme içerisinde oluşturulan etik
ilke, kural, politika ve prosedürlere aykırı davranışta bulunulması halinde sözkonusu davranışın cezalandırılacağı ve asla tolere edilmeyeceğine ilişkin mesajın,
kar amaçsız işletme çalışanlarına kesin ve açık bir şekilde verilmesini ifade eder.
Tepe yönetiminin hileye karşı tutumu, uyguladığı yaptırım ve faaliyetler,
aldığı aksiyonlar ve bakış açısı tepe yönetiminin etkinliğinin derecesini belirlemekte ve bu konuda başarılı olup olmadığını ortaya koymaktadır.
5.5. Denetim ve Gözetim Prosedürlerinin Oluşturulması
Bütün işletmelerde olduğu gibi kar amaçsız işletmelerde de yeterli, uygun
ve etkili denetim ve gözetim prosedürlerinin oluşturulması hile ile mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. İşletme varlıklarının fiziksel olarak koruma
altına alınması, etkili iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, bağımsız denetim hizmeti alınması, işletme içerisinde finansal kontrolör ya da iç denetçilere
yer verilmesi, denetim komitelerinin kurulması uygulanabilecek denetim ve
gözetim prosedürleri arasında yer almaktadır. Özellikle kar amaçsız işletmelerde hileye konu olan bağış ve yardım faaliyetleri sonucunda elde edilmiş
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büyük miktardaki bağış ve yardım paralarının fiziksel korumasının sağlanması büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kar amaçsız işletmelerin, varlıkların
fiziksel güvenliğini sağlamak için kilitli çelik kasa kullanma, nakit paraların
alındığı aynı gün içerisinde parayı bankaya yatırma, bilgisayarlı muhasebe
sistemlerine erişim için şifre kullanma ve sistemlere erişimi kısıtlama gibi
önlemleri almaları gerekmektedir (Buckhoff ve Parham, 2009, 55).
Uygulanacak prosedürler aynı olmakla birlikte kar amaçsız işletmeler
açısından denetim ve gözetim prosedürlerinin oluşturulması konusu diğer işletmelere göre daha kritik bir öneme sahiptir. Bunun sebebi kaynak sağlama
yetersizliği veya sınırlı kaynaklardır. Sınırlı kaynaklar sebebiyle çalışan sayısını az tutma veya azaltma yoluna giden kar amaçsız işletmelerde iç kontrol
sisteminin temelini oluştutran görevlerin ayrılığı vb. ilkeler tam olarak uygulanamamakta ve finansman çıkışına neden olmamak için dışarıdan bir denetim
hizmeti alma yoluna gidilmemektedir. Ayrıca herhangi bir kanun ya da yasal
düzenleme tarafından kar amaçsız işletmelerin bağımsız denetimine ilişkin
yasal bir zorunluluğun getirilmemiş olması da bu durumu tetiklemektedir.
5.6. Güvenilirlik Çerçevesinin Oluşturulması
Kar amaçsız işletmelerin faaliyet alanları düşünüldüğünde; bağış ve yardımda bulunan kişiler, donörler, bağışa ihtiyacı bulunan kişiler, finansman
sağlayıcı kuruluşlar, bağış ve yardım komiteleri, devlet ve toplumun tüm bireyleri kar amaçsız işletmelerin sorumlu bulunduğu kişilerdir. Güvenilirlik
çerçevesi kar amaçsız işletmenin sorumlu bulunduğu kişilere hesap verebilme
yükümlülüğünü ifade eder. Buna göre kar amaçsız işletmelerin finansal kaynaklar, insan kaynakları, bilgi kaynakları, yasal zorunluluklar, toplumsal imaj
ve kredibilite, yönetim kontrolleri ve devlet prosedürlerinin hepsini kapsayacak şekilde sorumluluğu bulunmaktadır ve tüm bunlar için hesap verebilme
yeteneğine sahip olması gerekmektedir (Candler ve Dumont, 2010, 261).
5.7. Görevlerin Ayrılığı İlkesi
Görevlerin ayrılığı ilkesi genel olarak aynı çalışanın birden fazla görev ve
yetkiyi üstlenmemesini ifade eder. Buna göre yetki (onay), koruma ve kayıt altına alma fonksiyonları tek bir kişide toplanmamalıdır. Görevlerin ayrılığı ilkesinin kar amaçsız işletmeler açısından kritik yanı ise kar amaçsız işletmelerde
özellikle gönüllülerden oluşan çalışan sayısının diğer işletmelere göre daha az
olması nedeniyle görevlerin ayrılığı ilkesinin tam olarak uygulanamamasıdır.
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6. KAR AMAÇSIZ İŞLETMELERDE HİLE DENETİMİ VE ÖNEMİ
Hile, kar amaçsız işletmelerin en büyük risk kaynağıdır ve hile nedeniyle
kar amaçsız işletmelerde telafi edilemeyecek kayıp ve zararlar meydana gelmektedir. Kar amaçsız işletmelerin sözkonusu riski ortadan kaldırmak için
hile karşıtı politikalar ve hileyi önleyici kontroller oluşturmaları ve hile denetimi yapmaları şarttır (Ainsworth, 2009, 1).
Hile veya hile olayları sonucunda gerçekleşen zararlar, parasal kayıplardan
kar amaçsız işletmelerin güven ve itibarının zedelenmesine ve daha ileriki aşamalarda işletmenin sürekliliğini kaybederek varlığını sona erdirmesine kadar gitmektedir. Bu nedenle kar amaçsız işletmelerde hilenin nasıl ve niçin ortaya çıktığını
anlamak ve hile denetimi yapmak büyük önem taşımaktadır (Miller, 2006, 15).
Kar amaçsız işletmelerde hile nedeniyle meydana gelen maddi ve manevi
kayıpların büyüklüğünün yanısıra kar amaçsız işletmelere özgü yapısal özellikler nedeniyle taşıdığı hile riski, kar amaçsız işletmelerde hile denetiminin
önemine işaret etmektedir. Kar amaçsız işletmelerin büyük çoğunluğu hile
veya hileli olaylar nedeniyle fon ve gelir kaynaklarını kaybetmektedir. Kaynakların kaybı ise beraberinde kar amaçsız işletmelere milyonlarca dolarlık
zararları getirmektedir. Diğer yandan kar amaçsız işletmelerin kendi yapısal
özellikleri hile açısından doğal bir risk unsuru oluşturmaktadır. Yapısal özellikler içerisinde en başta ele alınması gereken özellik ise misyondur, çünkü
diğer tüm özellikler esas itibariyle misyona bağlı olarak şekillenmektedir.
Kar amaçsız işletme sektöründe herhangi bir organizasyonun hedefi, belirlenmiş olan misyonun gerçekleştirilmesi için tasarlanan plan ve programları
yürütmektir ve sözkonusu misyon doğası gereği finansal olmayan bir misyondur (Zack, 2003, 1). Parasal olarak ifade edilemeyen bu misyon, kar amaçsız
işletmelerde hile yapılmayacağına dair duyulan güvenin temel sebebidir. Bu
açıdan kar amaçsız işletmelerde hile denetiminin finansal olmayan dinamikleri anlayabilecek, önleyebilecek ve açığa çıkarabilecek şekilde yapılması
gerekmektedir. Ayrıca kar amaçsız işletmelerde parasal motive unsurlarının
uygulanamayacağı bu yüzden memnun etmenin daha zor olduğu gönüllü çalışan sistemi, sınırlı fon ve kaynak yapısı, genellikle etkili olmayan iç kontrol
sistemleri, çoğunlukla finansal kontrolör ya da denetçi bulunmayan örgüt sistemi gibi yapısal özellikleri de kar amaçsız işletmelerde hile riskini arttırmakta ve dolayısıyla hile denetimini zorunlu kılmaktadır.
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Kar amaçsız işletmeler, kara dayalı bir Dünya yapısında kar amaçsız olarak faaliyette bulunan işletmelerdir. Kar, temel amaç olmamakla birlikte temel amacın gerçekleştirilebilmesi için dolaylı yoldan kar elde etmeleri gerekmektedir. Bu anlamda en önemli finansal kaynakları temel faaliyet konuları
olan bağış ve yardım toplama faaliyetidir. Üstlenilen sosyal nitelikli amacın
gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan kar kaynaklarının, özellikle yapılan
bağış ve yardımların doğru yere gittiği veya yönlendirildiği inancının aksine bu kaynaklar kolayca hileye konu olabilmektedir. Kar amaçsız işletmelere
duyulan güven sebebiyle genellikle inceleme dışı kalan ve üzerinde kontrol
mekanizması bulunmayan bağış ve yardım faaliyetleri üzerinde yapılan hileler ise ancak hile denetimiyle önlenebilmekte veya ortaya çıkarılabilmektedir.
Hile denetimi olmayan kar amaçsız işletmelerde bu organizasyonların doğası gereği, riski daha yüksek ve ortaya çıkarılması diğer işletmelere göre
daha zor ancak yapılması daha kolay olan hile veya hileli eylemler nedeniyle
büyük zararlar oluşmakta ve işletmelerin varlığı tehlikeye girmektedir. Bir kar
amaçsız işletmenin kazanması çok uzun yıllarına mal olan güven ve itibar bir
kişi tarafından yapılabilecek hile yüzünden saniyeler içerisinde yok olabilmekte ve işletmenin varlığı sona ermektedir.
7. SONUÇ
Kar amaçsız işletmelerin yapısal özellikleri hile riskinin artmasına neden
olmuştur. Üstlendikleri misyon ve toplumsal rol, kar odaklı olmayan faaliyetler, sınırlı kaynaklar, iç kontrol zayıflıkları, denetim ve inceleme dışı kalmaları, finansal kontrolör ya da uzman eksikliği, denetim komitesi eksikliği gibi
faktörler kar amaçsız işletmeleri hileye açık hale getirmiştir. Özellikle üstlenilen misyon ve toplumsal rol, kar amaçsız işletmeler için güven ve itibara dayalı bir zemin oluşturmuştur. Böyle bir yapı içerisinde kar amaçsız işletmeler
hilenin gerçekleşeceği en son yer, kar amaçsız işletme çalışanları veya üyeleri
ise hile yapacak en son kişiler olarak görülmektedir. Güvene dayalı olan bu işletmelerde uygulanan politika ve prosedürler ile ilgili kontrol mekanizmaları
hile tehditini azaltmakla birlikte hilenin spesifik olarak incelenmesi ve denetlenmesi gerekliliğini değiştirmemektedir. Kar amaçsız işletmelerin özellikleri
sebebiyle yapılan hilelerin iç ve doğal dinamiklerinin anlaşılması, tekrarının
engellenmesi, önlenmesi ve ortaya çıkartılması ancak profesyonel ve spesifik
bir denetim anlayışıyla mümkün olabilir. Buna göre kar amaçsız işletmelerde
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hile riskinin azaltılması, hilenin önlenmesi ve ortaya çıkartılması için spesifik
bir hile denetimi zorunludur ve büyük önem taşımaktadır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPILABİLİR Mİ?
Soner ALTAŞ*9
ÖZ
Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması yasal bir zorunluluktur. Olağan genel
kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması, toplantıya çağrının Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi, pay sahiplerine davet mektubu gönderilmesi,
hatta şirket esas sözleşmesinde hüküm varsa ulusal ve yerel gazetelerde çağrı
ilanının yayımlanması gibi usule ilişkin birtakım işlemlerin yerine getirilmesini
zorunlu kılmaktadır. Oysa, anonim şirketlerin, zaman alıcı ve maliyet doğurucu
bu işlemlerle uğraşmadan, olağan genel kurul toplantılarını çağrısız olarak yapmaları, böylece yasal yükümlülüklerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yerine
getirmeleri mümkündür. Bu çalışmada, özellikle aile şirketi hüviyetinde veya az
ortaklı olan anonim şirketlerce başvurulabilecek bir yöntem olan olağan genel
kurul toplantısının çağrısız olarak yapılmasına dair koşullar ve bu toplantılarda
dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.
Anahtar sözcükler: anonim şirket, çağrısız genel kurul, gündem, Bakanlık temsilcisi, karar yetersayısı, toplantı yetersayısı.
1. GİRİŞ
2014 yılı Haziran ayı itibariyle ülkemizdeki ticaret şirketi sayısı 850.548’dir
ve bunların 94.828 adedini anonim şirketler oluşturmaktadır(http://icticaret.
gtb.gov.tr/data/5315a212487c8e0fd48d2262). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(14.02.2011) (TTK110)’na göre, anonim şirketlerde olağan genel kurul
toplantısının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması
zorunludur(TTK, m.409/f.1). Bu çerçevede, hesap dönemi takvim yılı olan
anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının hesap dönemini izleyen
yılın ilk üç ayı içinde (örneğin; 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısının
en geç 2015 yılı Mart ayı sonuna kadar), özel hesap dönemi olan şirketlerde
ise hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde (örneğin; hesap dönemi 1 Haziran-31 Mayıs olan şirketlerde 2015 yılının Haziran, Temmuz ve
Ağustos ayları içerisinde) yapılması gerekir.
*9 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
110 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
24.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Anonim şirket genel kurulu, olağan toplantıya, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla, şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve eğer
şirket bağımsız denetime tabi ise şirketin internet sitesinde yayımlanacak ilanla
çağrılır(TTK, m.414/f.1). Olağan genel kurul toplantısına çağrının, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılması
şarttır (TTK, m.414/f.1).Ayrıca, olağan genel kurul toplantısının yapılacağı gün
ile gündeminin ve genel kurul toplantısına çağrı ilânının çıktığı veya çıkacağı
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin tarihi ve sayısının, pay defterinde yazılı pay
sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla bildirilmesi
de gerekmektedir (TTK, m.414/f.1). Bu yönüyle, anonim şirket genel kurulunun
çağrılı olarak olağan toplantıya davet edilip karar alması, gündemin belirlenip
ortaklara mektupla bildirilmesine ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan
edilmesine kadar birtakım kurallara uyulmasını gerektirmektedir. Oysa, anonim
şirketlerde, zaman alıcı ve maliyet doğurucu bu işlemlerle uğraşmadan, olağan
genel kurul toplantılarının çağrısız olarak yapılıp karar alınması mümkündür.
İşte bu çalışmamızda, özellikle aile şirketi hüviyetinde veya az ortaklı olan anonim şirketlerce başvurulabilecek bir yöntem olan, olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılmasına dair koşullar ve çağrısız olağan genel kurul
toplantılarında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulacaktır.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINI ÇAĞRISIZ OLARAK YAPMANIN KOŞULLARI
Çağrısız genel kurul imkanı, TTK’nın 416ncı maddesinde düzenlenmiştir.
Anılan maddeye göre; bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından
biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla, çağrıya ilişkin
usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler (TTK, m.416/f.1). Çağrısız olarak toplanan bu
tür genel kurullarda, gündeme madde eklenmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile alınır. Şirket esas sözleşmesinin bu konuda getirdiği aksine hükümler
geçersizdir (TTK, m.416/f.2).
Dolayısıyla, anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılabilmesi için iki koşul aranır. Bu koşulların birincisi, pay sahiplerinin
tamamının toplantının çağrısız olarak yapılması konusunda anlaşması ve hiç120

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

birinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmemesidir. İkinci koşul
ise, pay sahiplerinin tamamının veya temsilcilerinin genel kurul toplantısına
katılması ve toplantı süresince hazır bulunmalarıdır. Diğer bir deyişle, genel
kurulun çağrısız olarak toplanabilmesi için gerekli toplantı yetersayısı, şirket
sermayesinin tamamına (%100’üne) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmasıdır. Eğer bu şartlardan biri veya her ikisi de
sağlanamazsa, örneğin beş ortaklı bir anonim şirkette ortaklardan biri olağan
genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılmasında ısrar eder yahut genel kurul
toplantısına katılmaz ve temsilci de göndermez ise, anılan toplantıda payların
%99,99’u dahi temsil edilmiş olsa, olağan genel kurul toplantısı çağrısız olarak
yapılamaz. Bu durumda, pay sahiplerinin tekrar her iki koşulu da sağlayarak
çağrısız olarak toplanabilmesi için toplantı ileri bir tarihe ertelenebilir ya da genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılması mümkün görülmüyorsa, zorunlu
olarak çağrı usulüyle olağan genel kurul toplantısının yapılması yoluna gidilir.
Olağan genel kurul toplantısını çağrısız olarak yapmanın sağladığı diğer bir
kolaylık da, gündemin belirlenmesinde sağladığı esnekliktir. Çünkü, genel kurulun çağrısız olarak toplanması halinde, gündeme madde eklenmesi, toplantıya
katılanların oybirliği ile alınır (TTK, m.416/f.2). Kanımızca, kolaylık sağlaması bakımından, çağrısız olağan genel kurul toplantısının gündemi, önceden yönetim kurulu tarafından belirlenip bütün pay sahiplerine bildirilmelidir. Ancak,
pay sahiplerinin böyle bir bildirim olmadan bir araya gelip toplantı başlangıcında gündemi belirlemelerinin veya yönetim kurulu tarafından belirlenen olağan genel kurul toplantısının gündem maddeleri dışında gündem maddelerinin
toplantıya katılanların oybirliği ile belirlenip müzakere edilmesinin ve karara
bağlanmasının önünde yasal bir engel de bulunmamaktadır. Bu yönüyle bakıldığında, yönetim kurulunun gündeme almayı unuttuğu bir hususun toplantıda
bulunan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile gündeme alınıp karara bağlanması son derece kolay olacaktır. Ayrıca, önceden belirlenen gündem
maddeleri dışında toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile gündem maddesi belirlenip görüşülmesi hususunun “gündeme bağlılık
ilkesine” aykırılık teşkil etmeyeceğini belirtmekte fayda vardır.
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3. ÇAĞRISIZ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
TTK’nın 416ncı maddesi ile tanınan çağrısız genel kurul imkanı, sadece
çalışmamızın başında belirtilen çağrı prosedürün devre dışı bırakılması yönünde kolaylık sağlamaktadır. Yoksa, olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılması, pay sahiplerinin genel kurul toplantısında hiçbir kurala
tabi olmadan hareket edeceği ve karar alacağı anlamına gelmemektedir. Bu
nedenle, çağrısız olağan genel kurul toplantısı yaparken dahi, bazı hususların
yerine getirilmesi ve birtakım kurallara uyulması gerekir.
Bunlardan ilki, olağan genel kurul toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkindir. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 28.11.2012) (Yönetmelik211)hükümlerine göre, anonim şirketin olağan genel kurul toplantısının gündeminde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir (Yönetmelik, m.13/f.1):
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve
müzakeresi.
c) Denetçi raporlarının okunması.
ç) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının
belirlenmesi.
f) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim
gibi hakların belirlenmesi.
g) Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması.
ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti.
h) Denetçinin seçimi.
3.
ı) Lüzum görülecek sair hususlar12
11
2 Çalışmamızda, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, kısaca “Yönetmelik” olarak anılmıştır.
12
3 Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme
yazılmadan, “lüzum görülecek sair hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez (Yönetmelik, m.13/f.2).
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Ayrıca, yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur (Yönetmelik, m.13/f.5). Azlığın süresi
içinde müracaat etmesi halinde, görüşülmesini istediği konular da yönetim
kurulu tarafından gündeme alınır (Yönetmelik, m.13/f.4).
Ancak, dikkat edileceği üzere, yönetmelik hükmünde yer verilen gündem
maddeleri olası hususlar da dikkate alınarak geniş bir şekilde düzenlenmiştir.
Dolayısıyla, her olağan genel kurulun gündeminde bu hususların tamamına yer
verilmesi şart değildir, mümkün de değildir. Örneğin; şirket geçmiş faaliyet dönemini zararla kapatmışsa (e), faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde
eksilme meydana gelmemişse (g), yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri sona
ermemişse (ğ) bentlerindeki maddeleri olağan genel kurul toplantısının gündemine almaya gerek yoktur. Doğal olarak, olağan genel kurul gündemine sadece
yukarıda belirtilen maddeler alınır diye bir kısıtlamadan bahsetmek de mümkün
değildir. Dolayısıyla, bir önceki bölümdeki açıklamalarımız çerçevesinde, toplantıya katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile gündeme, Kanun ve esas sözleşme gereği genel kurulun yetkisinde olan ve olağanüstü genel
kurul toplantı gündemini oluşturan her türlü konu (örneğin; sermaye artırımı,
şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi, vs) alınıp karara bağlanabilir.
Olağan genel kurul toplantısı çağrısız olarak yapılsa dahi, uyulması gereken bir diğer yükümlülük, bazı kişilerin ve belgelerin toplantı mahallinde hazır bulunmasıdır. Buna göre, anonim şirketin murahhas üyeleri ile en az bir
yönetim kurulu üyesinin ve varsa denetçinin genel kurul toplantısında hazır
bulunmaları gerekir (TTK, m.407/f.2). Ayrıca, çağrısız olağan genel kurul
toplantısının yapılacağı yerde;
a) Şirketin esas sözleşmesi,
b) Pay defteri,
c) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu,
ç) (varsa) Denetçi raporu,
d) Finansal tablolar,
e) (Önceden belirlenmişse) Gündem,
f) Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, diğer şirketlerde ise yönetim
kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısı,
g) Hazır bulunanlar listesi,
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fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır bulundurulur (Yönetmelik, m.15).
Yukarıda sayılan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay
sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini
isteyebilir(TTK, m.437/f.1).
Çağrısız olağan genel kurul toplantısında dikkate edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de, toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulunmasına ilişkindir.
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32nci maddesine göre;
1) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan
şirketlerin413 bütün genel kurul toplantılarında,
2) Diğer şirketlerde ise, gündeminde;
a. Sermayenin arttırılması,
b. Sermayenin azaltılması,
c. Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi,
d. Kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması,
e. Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması,
f. Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği,
g. Birleşme,
h. Bölünme,
i. Tür değişikliği
konuları bulunan genel kurul toplantılarında,
3) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin
genel kurul toplantılarında,
4) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,
5) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında
ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan genel ku413 TTK’nın 407nci maddesinin üçüncü fıkrasında “333 üncü madde gereğince belirlenen şirketlerin
genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. Diğer şirketlerde, hangi
durumlarda Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağı ve genel kurul toplantıları için temsilcilerin
görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esaslar ile bunların nitelik, görev ve yetkileri ayrıca ücret tarifeleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir. Bakanlık temsilcisinin toplantıya
katılma giderleri ve ücretleri ilgili şirket tarafından karşılanır.” denilmiş; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da
TTK’nın 333üncü maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan anonim
şirketleri 15 Kasım 2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited Şirketlerin
Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne
Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile belirleyip ilan etmiştir.
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rul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulundurulması ise zorunlu değildir.
Yukarıda sayılanlardan, Bakanlık iznine tabi şirketler ile elektronik genel
kurul sistemini benimseyen şirketleri hariç tutarsak, Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunlu olan genel kurul toplantıları, esasında olağan genel kurul toplantısı gündemi dışındaki konuları kapsamaktadır. Örneğin; kuruluşu ve esas
sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olmayan bir anonim şirketin 2015 yılı
Mart ayında çağrısız olarak yapacağı olağan genel kurul toplantısında, sadece
Yönetmeliğin 13üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen gündem maddelerini (yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi; denetçi raporlarının
okunması; finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki; yönetim kurulu
üyelerinin ibrası; kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi; yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi; denetçinin seçimi) görüşüp karara bağlayacak olması durumunda, bu toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulması gerekmeyecektir. Çağrısız olağan genel kurul toplantısında sermayenin artırılması
hususu da görüşülecek ise, Bakanlık temsilcisi bulundurulması zorunluluğu doğacaktır. Buna karşılık; kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine
tabi olan beş ortaklı bir holding anonim şirket, olağan genel kurul toplantısını
çağrısız olarak yapmak için gerekli her iki koşulu da sağlasa ve gündeminde
sermaye artırımı, esas sözleşme değişikliği gibi konular olmasa dahi, toplantıda
mutlak surette Bakanlık temsilcisi bulunduracaktır.
Çağrısız olağan genel kurul toplantısında göz ardı edilememesi gereken bir
diğer husus ise karar alma yetersayılarına uyulmasıdır. TTK’ya göre, olağan
genel kurul toplantısının gündeminde esas sözleşme değişikliği, sermayenin
artırılması, azaltılması, birleşme, bölünme gibi daha ağır yetersayılar öngören
maddeler yoksa ve şirket esas sözleşmesinde daha ağır bir yetersayı öngörülmemişse, anonim şirket genel kurulunun olağan olarak toplanabilmesi için
şirket sermayesinin en az dörtte birine (%25’ine) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması gerekir (TTK, m.418/f.1).
Kararlar ise toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (TTK,
m.418/f.2). Çağrısız genel kurulda, şirket sermayesinin tamamı toplantıda
temsil edilmektedir. Bu çerçevede, çağrısız olağan genel kurulda toplantı yetersayısının %100 olması gerekmektedir. Yani, toplantı yetersayısı fazlaca
sağlanmaktadır. Burada asıl önem arz eden husus, gerekli karar yetersayısının
sağlanmasıdır. Kanun ise toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile kaOCAK - ŞUBAT 2015
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rar alınabileceğini belirtmektedir. Bu çerçevede, çağrısız olağan genel kurul
toplantısında, kararların, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile
alınmasına dikkat etmek gerekir. Örneğin; beş ortaklı, esas sermayesi her biri
1 TL itibarî değerli 50.000 adet paya bölünmüş 50.000 TL sermayeli bir anonim şirkette, çağrısız olarak toplanan olağan genel kurulun karar alabilmesi
için en az 25.001 oya sahip olan ortakların veya temsilcilerinin karar lehinde
oy kullanması gerekir. Şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapılmasına dair
karar alınmasında da aynı yetersayı aranır. Bununla birlikte, toplantıda hazır
bulunanların oybirliği ile gündeme daha ağır yetersayı gerektiren hususların
alınması halinde, bunlara ilişkin karar yetersayılarının sağlanması gerekir.
Örneğin; şirket merkezinin yurtdışına taşınması yönünde esas sözleşme değişikliği yapılabilmesi için, toplantıya katılanların oy birliği ile karar almaları
(TTK, m.421/f.2); nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması yönünde
değişiklik yapılabilmesi için, şirket sermayesinin en az %75’ini oluşturan
payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu (TTK, m.421/f.3); şirketi sona erdirme kararı alınabilmesi için de sermayenin %75’ini temsil eden
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları gerekir(TTK, m.529/d).
Bu konuda belirtilmesi gereken son bir husus da, çağrısız olağan genel
kurul toplantısına ilişkin tutanağın ilgili deftere kaydına ilişkindir. TTK’nın
64üncü ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
19.12.2012)’in 5inci maddesine göre, anonim şirketler tarafından genel kurul
toplantı ve müzakere defterinin tutulması yasal bir zorunluluktur. Genel kurul
toplantı ve müzakere defteri, Tebliğ’in 11inci maddesinde, anonim şirketlerin
genel kurul toplantılarında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numaraları teselsül eden defter olarak tarif edilmiş ve bu
defterin, şirket genel kurul toplantısı yapılırken genel kurulda sorulan sorular,
verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararların işlenerek düzenlenebileceği gibi hazırlanan toplantı tutanağının deftere yapıştırılması şeklinde de
tutulabileceği belirtilmiştir. Bu çerçevede, çağrısız genel kurul toplantısında
sorulan sorular, verilen cevaplar, sunulan önergeler, alınan kararlar el yazısı
ile doğrudan deftere işlenebileceği gibi, bilgisayarda hazırlanan toplantı tutanağının çıktısı alınıp imzalandıktan sonra da deftere yapıştırılabilir.
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4. ÖZET VE SONUÇ
Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısının çağrılı olarak yapılması durumunda, toplantıya çağrının genel kurul
tarihinden en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi
ve pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay
sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli
taahhütlü mektupla bildirilmesi, ayrıca eğer şirket internet sitesi kurmakla yükümlü ise şirketin internet sitesinde yayımlanması gerekir. Oysa, anonim şirketlerde, zaman alıcı ve maliyet doğurucu bu işlemlerle uğraşmadan, olağan genel
kurul toplantılarının çağrısız olarak yapılması mümkündür. Anonim şirketlerde
olağan genel kurul toplantısının çağrısız olarak yapılabilmesi için pay sahiplerinin tamamının toplantının çağrısız olarak yapılması konusunda anlaşması ve
hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmemesi, ayrıca, pay
sahiplerinin tamamının veya temsilcilerinin genel kurul toplantısına katılması
ve toplantı süresince hazır bulunmaları gerekir. Eğer bu koşullar sağlanamazsa,
olağan genel kurul toplantısı çağrısız olarak yapılamaz.
Ancak, çağrısız genel kurul imkanının, sadece çağrı prosedürün devre dışı
bırakılması yönünde kolaylık sağladığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Dolayısıyla, çağrısız olağan genel kurul toplantısı yaparken, TTK’nın ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin,
çağrıya dair düzenlemeleri haricindeki emredici hükümlerine uyulmalıdır. Bu
bağlamda, çağrısız olağan genel kurul toplantılarında gündemin ilgili düzenlemelere uygun biçimde belirlenip karara bağlanması, toplantıda bulunması
gereken kişilerin ve belgelerin toplantı yerinde hazır olması, toplantıda Bakanlık temsilcisinin bulunması gerekiyorsa önceden temsilci talebinde bulunulması, kararlarının TTK’nın öngördüğü yetersayılar ile alınması, toplantı
tutanağının düzenlenip genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi hususlarına da azami ölçüde dikkat edilmesi gerekir.
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TÜRK TİCARET KANUNUNUN LİMİTED ŞİRKETLER
HAKKINDA UYGULANACAK CEZA HÜKÜMLERİ
Mustafa YAVUZ*14
ÖZ
Ticari hayatın anayasası niteliğinde olan ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ticaret şirketlerine ilişkin önemli
düzenlemeler ve değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda şirketler hakkında
öngörülen suç ve cezalar, yeniden düzenlenmiştir. Ancak TTK’da öngörülen
cezaların tamamı limited şirketler hakkında uygulanabilme niteliğini haiz değildir. İşte bu çalışmada, Türk Ticaret Kanununun limited şirketler hakkında
uygulanacak ceza hükümleri, detaylı ve karşılaştırmalı olarak ele alınmış; ayrıca konuya ilişkin şahsi görüşlerimize yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, müdür, ortak, suç, kabahat, cezai yaptırım,
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK), mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan (T.C. Yasalar, 09.07.1956) farklı olarak, ticaret şirketlerine ilişkin ceza hükümleri dağınık olarak değil, sistematik
1 yer alan cezalar
bir şekilde düzenlenmiştir. TTK’nın ticari işletme kitabında15
dışında, diğer ceza hükümleri anılan Kanunun 562. maddesinde toplanmıştır.
TTK’nın cezai yaptırım öngören hükümleri, suç ve cezada orantılılık ilkesi
çerçevesinde 6335 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 30.06.2012) ile yeniden düzen2
lenmiştir. Bu kapsamda, anılan Kanun ile bazı fiillerin niteliği suçtan kabahate16
,
bir başka deyişle ilgili fiillerin yaptırımı adli cezadan idari para cezasına dönüştürülmüş; bazı fiillerin ceza miktarı düşürülmüş, bazı fiiller ise suç olmaktan
çıkartılmıştır. TTK’da öngörülen cezaların bir kısmı, ticaret şirketi olması ve
yapılan atıflar dolayısıyla limited şirketler hakkında da uygulanacaktır.
İşte bu çalışmada, TTK’da yer alan ve limited şirketler hakkında uygulanacak olan suç ve kabahatler, anılan Kanunda yer alan sıra itibariyle detaylı bir
şekilde açıklanmış ve değerlendirilmiştir.
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
14
1 TTK, başlangıç ve son hükümler dışında, toplam altı kitaptan oluşmaktadır. Söz konusu kitaplar ise
15
ticari işletme, ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta hukukudur.
2 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 2. maddesinde kabahat; kanunun, karşılığında idari yaptırım uygu16
lanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
19.11.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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2. LİMİTED ŞİRKETLER HAKKINDA UYGULANACAK CEZA
HÜKÜMLERİ (Yavuz, 2013, 6; Yavuz, 2012, 149-158).
TTK’nın cezai yaptırım içeren hükümleri; mezkur Kanunun 33/II, 38/I,
51, 62 ve 562. maddeleridir. Ancak bu maddelerin bazı hükümleri, limited
şirketler hakkında uygulanamayacaktır. Öncelikle belirtelim ki, TTK’nın 33/
II, 38/I, 51, 62, 562/I-II-VI. maddelerinde yer alan ve aşağıda açıklanacak
olan cezaları gerektiren suç ve kabahatler, Kanunun “ticari işletme” kitabına
ilişkin olduğundan ve bu kitaptaki hususlar bütün ticaret şirketlerini ilgilendirdiğinden anılan cezalar limited şirketler hakkında da uygulanacaktır. Öte
yandan, Kanunun 562. maddesinin 3. ve 4. fıkralarında yer alan suçlar, “ticaret şirketleri” kitabının “genel hükümler” isimli birinci kısmına ilişkindir.
Dolayısıyla bu kısımda yer alan suçlar da, ticaret şirketlerinin tamamına
ilişkin olduğundan, limited şirketler hakkında tatbik edilecektir.
Diğer taraftan, TTK’nın 644/I-a. maddesinde; belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığına ilişkin 549., sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme
yetersizliğinin bilinmesi hakkında 550. ve değer biçilmesinde yolsuzluğa dair
551. madde hükümlerinin limited şirketlere de uygulanacağı, aynı maddenin
birinci fıkrasının (d) bendinde ayrıca 549 ilâ 551. maddelere aykırı hareket
edenlerin 562. maddenin sekizinci ilâ onuncu fıkralarında öngörülen cezalarla
cezalandırılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, TTK’nın 562. maddesinin 8, 9. ve
10. fıkralarındaki cezalar, doğrudan anonim şirketlerle ilgili olmakla birlikte,
yapılan atıf dolayısıyla limited şirketler için de uygulama alanı bulmaktadır.
Durum böyle olmakla birlikte, TTK’nın 562. maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen cezalar (kurucular beyanına dair 349. maddeye, şirkete karşı
borçlanma yasağına ilişkin 358. maddeye ve müdürlerin yakınlarının şirkete
borçlanmasına ilişkin 395. maddenin ikinci fıkrasının birinci ve ikinci cümlesi
hükümlerine aykırı davranılması), limited şirketler hakkında uygulanamayacaktır. Zira Kanunun 586/II-b. ve 644/I-b. maddelerinde, söz konusu hükümlerin limited şirketlerde uygulanmasını sağlamak üzere atıf yapılmasına karşın,
bu hükümleri ihlal edenler hakkında 562. maddenin beşinci fıkrasına ilişkin
bilerek veya bilmeyerek herhangi bir atıfta bulunulmamıştır. Oysa yukarıda
belirttiğimiz üzere, 644/I-d. maddede, anonim şirketlerin bazı hükümlerine
sadece uygulama kapsamında değil, aynı zamanda bu hükümlere aykırı davrananlar hakkında tatbik edilecek ceza maddelerine de atıf yapılmıştır.
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Suç ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, kanunun açıkça suç saymadığı
bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Ayrıca,
kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz;
suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz
(Anayasa md. 38, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md. 2). Bu halde, TTK’nın
562/V. maddesinde öngörülen suç ve cezaların (Kanuna aykırı beyanda bulunulması, ortakların, şirket ortağı olmayan müdürler ile müdürlerin ortak olmayan yakınlarının Kanuna aykırı bir şekilde borçlanması) limited şirketler
hakkında uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Zira Kanunun atıf sistematiği de bu durumu desteklemektedir.
Bir an için, TTK’nın 586/II-b ve 644/I-b maddelerinde yapılan atıf kapsamında, atıf yapılan maddeler için öngörülen cezai yaptırımın, limited şirketler
için de uygulanması gerektiği düşünülse dahi, kanun koyucunun limited şirketler hakkında uygulanacak ceza hükümlerine TTK md. 644/1-d’de sayma
yoluyla ve sarih bir şekilde belirtmiş olduğu dikkate alındığında, bu düşünce
hukuki ve kanuni olmayacaktır.
TTK’nın limited şirketler hakkında uygulanacak olan ceza hükümleri
ise Kanunda öngörülen sıra içerisinde aşağıda sistematik olarak açıklanmıştır.
2.1. Ticaret Sicili Müdürünce Verilen Süre İçinde Tescil İsteminde
Bulunulmaması ve Kaçınma Sebeplerinin Bildirilmemesi
Ticaret sicili müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan
ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine
mahallin en büyük mülki amiri tarafından bin Türk Lirası idari para cezasıyla
cezalandırılacaktır. Bu kişi, limited şirketin kendisi olabileceği gibi bir limited
şirketin kurucusu, ortağı veya yönetici de olabilecektir (TTK md. 33/II).
2.2. Tescil ve Kayıt İçin Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunulması
Ticaret siciline yaptırılacak tescil ve kayda ilişkin beyanlar, gerçeğe uygun
olmalıdır. Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunan limited şirketlerin kurucuları, ortakları veya yöneticileri, ikibin TL idari para cezasıyla
cezalandırılacaktır (TTK md. 38/I).
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2.3. Ticaret Unvanına İlişkin Kurallara Aykırı Hareket Edilmesi
Şirketlerin ticaret unvanı kullanma zorunluluğu, unvanın tescili, şekli, unvanla
birlikte kullanılacak ekler, şubelerin unvan kullanması ile unvanların korunmasına
ilişkin usul ve esaslar TTK’nın 39 ila 51. maddelerinde düzenlenmiştir. Mezkur
Kanunun 51. maddesinin ikinci fıkrasında, “39 ila 45. veya 48. maddeleri ihlal
edenler, ikibin TL idari para cezasıyla cezalandırılır.”, üçüncü fıkrasında ise “46.
maddeyi ihlal edenler veya 49. maddeye aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para
cezasıyla cezalandırılır.” hükümlerine yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde,
belirtilen maddelerde yer alan kuralların her birine aykırı davranan limited şirketlerin kurucuları, ortakları veya yöneticileri idari yaptırımla karşı karşıya kalacaktır.
2.4. Haksız Rekabetin İhlal Edilmesi
TTK’nın 62. maddesi uyarınca, aynı Kanunun 55. maddesinde yazılı haksız
rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler; kendi icap ve tekliflerinin rakiplerininkine tercih edilmesi için kişisel durumu, ürünleri, iş ürünleri, ticari faaliyeti
ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler; çalışanları, vekilleri
veya diğer yardımcı kimseleri, çalıştıranın veya müvekkillerinin üretim veya
ticaret sırlarını ele geçirmelerini sağlamak için aldatanlar; çalıştıranlar veya müvekkillerden, işçilerinin veya çalışanlarının ya da vekillerinin, işlerini gördükleri
sırada cezayı gerektiren bir haksız rekabet fiilini işlediklerini öğrenip de bu fiili
önlemeyenler veya gerçeğe aykırı beyanları düzeltmeyenler, fiil daha ağır cezayı
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, şikayet üzerine, iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaktır. Söz konusu fiillerin, limited
şirket ortakları veya müdürleri tarafından da işlenmesi mümkündür.
2.5. Ticari Defterlere İlişkin TTK’nın 64/I. Maddesinin İkinci veya
Üçüncü Cümlelerindeki Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi
TTK’nın 64. maddesinin birinci fıkrasının ikinci veya üçüncü cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyen limited şirket müdürleri dörtbin TL idari
para cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/I-a). Söz konusu maddenin
ikinci ve üçüncü cümlelerinde ise ticari defterlerin, üçüncü kişi uzmanlara,
makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması ve işletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişiminin defterlerden izlenebilmesi öngörülmüştür.
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2.6. Limited Şirketin İşletmesiyle İlgili Belgelerin Kopyasını Sağlamaması
Limited şirketler, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü
belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzeri
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür (TTK md. 64/II). Bu yükümlülüğe uymayarak belgelerin kopyasını
sağlamayan limited şirketler dörtbin TL idari para cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/I-b).
2.7. Ticari Defterlerin Açılış ve Kapanış Onaylarının Yaptırılmaması
Limited şirketlerde TTK’da öngörülen ticari defterleri tutmakla yükümlüdür. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri
ile pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan
önce defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Yevmiye defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin
kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar notere yaptırılması gerekmektedir. Söz konusu onayları yaptırmayan limited şirketler, dörtbin TL idari para cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/I-c).
2.8. Ticari Defterlerin Kanunun 65. Maddesine Uygun Tutulmaması
TTK’nın 65. maddesinde defterlerin ve gerekli diğer kayıtların Türkçe tutulması; kısaltmalar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamlarının açıkça belirtilmesi; defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtların, eksiksiz,
doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılması; bir yazım veya kayıtın, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilmemesi ve değiştirilmemesi, defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma
süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla
okunmasının temin edilmiş olması öngörülmüştür. Anılan hükümde belirtilen esaslara uygun olarak defterlerini tutmayan limited şirketler hakkında dörtbin TL idari
para cezası uygulanacaktır (TTK’nın 562/I-d).
2.9. Hileli Envanter Çıkartılması
TTK’nın 66. maddesinde her tacirin, ticari işletmesinin açılışında ve her faaliyet döneminin sonunda, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının
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tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları
ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter çıkarmakla yükümlü
olduğu hüküm altına alınmış, maddi duran malvarlığı ile stok malvarlığının ne
şekilde envantere alınacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bahsi geçen 66.
madde hükmüne aykırı olarak hileli envanter çıkaran limited şirketler, dörtbin
TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacaktır (TTK md. 562/I-e).
2.10. Görüntü ve Veri Taşıyıcılara Aktarılmış Belgelerin İbraz Edilmemesi
TTK’nın 562/I-f maddesinde, “anılan Kanunun 86. maddesine göre belgeleri
ibraz etmeyenlerin dörtbin TL idari para cezasıyla cezalandırılacağı” öngörülmüştür. Bahsi geçen maddede ise saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü
veya başkaca bir veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimsenin, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlü olduğu; icap ettiği takdirde bu kimsenin belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırması ve yardımcı araçlara
ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Elektronik ortamda saklanan kayıtların dayanağını oluşturan ve kanıtlayan muhasebe belgelerinin ibrazı gerektiğinde, bunların okunabilirliğini sağlayarak ibraz
etmeyen limited şirketlere idari para cezası verilecektir.
2.11. TTK’nın 88. Maddesine Aykırı Hareket Edilmesi
TTK’nın 88. maddesinde, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz
parçası olan yorumlara uymak ve bunları uygulamak zorunda olduğu belirtilmiştir. Anılan maddede belirtilen esaslara aykırı hareket eden limited şirketler
hakkında uygulanacak idari para cezası dörtbin TL’dir (TTK md. 562/II).
2.12. Bağlı veya Hakim Şirket Raporlarının Düzenlenmemesi
TTK’nın 199/I. maddesine göre; bağlı şirketin yönetim kurulu (limited şirketlerde ise müdürler), faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor (bağlılık raporu) düzenlemek zorundadır. Bu
rapor, bağlı şirketlerin kendi aralarındaki ve hakim şirketle aralarındaki ilişkileri
ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak sonuçlarını açıklayacaktır. Aynı maddenin IV.
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fıkrasında da, hakim şirketin her müdürün müdürler kurulu başkanından; bağlı
şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları,
hakim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim ve bağlı şirketlerin ortakları ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap
verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp müdürlere sunmasını ve
bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebileceği belirtilmiştir. Söz konusu 199. maddenin I. ve IV. fıkralarına aykırı hareket
edenler ve özellikle limited şirket müdürleri ikiyüz günden az olmamak üzere adli
para cezasıyla cezalandırılacaktır (YTTK md. 562/III).
2.13. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denetim Elemanlarınca İstenilen
Bilgi ve Belgelerin Verilmemesi veya Denetimin Engellenmesi
Ticaret şirketlerinin (kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile
kooperatiflerin), TTK kapsamındaki işlemleri, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
denetim elemanları (Gümrük ve Ticaret müfettişleri) tarafından denetlenecektir (TTK md. 210/I). TTK hükümlerine göre tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri,
denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, anılan Kanunun 210/I. maddesine göre denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler veya eksik verenler ya da bu denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyen limited şirketler müdürleri, ortakları
veya bu şirketlerin personeli, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla
cezalandırılacaktır (TTK md. 562/IV)
2.14. Ticari Defterlerin Mevcut Olmaması, Hiçbir Kayıt İçermemesi
veya Kanuna Uygun Saklanmaması
Daha önceki bölümlerde belirtildiği üzere, limited şirketler ticari defterleri
tutmakla yükümlüdür. Ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt
içermemesi yahut TTK’ya uygun saklanmaması hallerinde, limited şirketin
sorumluları üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla karşı karşıya
kalacaktır (TTK md. 562/VI).
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2.15. Görevi Dolayısıyla İncelemesine Sunulan Defter ve Belgeleri İnceleyenlerin, Elde Ettikleri veya Verilen Bilgilerden Öğrendikleri İş ve
İşletme Sırlarını Açıklaması
TTK’nın 562/VII. maddesinde; “527 nci maddeye aykırı hareket edenler,
Türk Ceza Kanununun 239 uncu maddesi hükümlerine göre cezalandırılır.”
denilmektedir. Atıf yapılan aynı Kanunun 527. maddesi ise “404 üncü madde
hükmü saklı kalmak üzere, görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve
belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş
ve işletme sırlarını açıklamaları yasaktır. Aksi hâlde şirketin maddi ve manevi
zararını tazmin ederler.” şeklindedir. Bu kapsamda, görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri inceleyen müdür, denetçi gibi kimseler,
elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri limited şirkete ait iş ve işletme sırlarını açıklamaları halinde cezalandırılacaktır.
Söz konusu maddede, ilgili fiilin cezası belirtilmemiş, bu hususta TCK’nın
“ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması” başlıklı 239. maddesine atıf yapılmıştır. Mezkur maddede ise
sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık
sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren
veya ifşa eden kişinin, şikayet üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. Ayrıca bu
sırların, Türkiye’de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek cezanın üçte biri oranında artırılacağı ve bu halde
şikayet koşulunun aranmayacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, görevi dolayısıyla
incelemesine sunulan limited şirketin defter ve belgelerini inceleyenlerin, elde
ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamaları halinde kural olarak şikayet üzerine bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasıyla tecziye edilecektir.
2.16. TTK md. 549’da Belirtilen Belgelerin Sahte Olarak Düzenlenmesi veya Ticari Defterlere Gerçeğe Aykırı Kayıt Yapılması
TTK’nın 562/VIII. maddesinde; “549. maddede belirtilen belgeleri sahte
olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt
yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmüne
yer verilmiştir. Söz konusu fıkrada, iki ayrı suç öngörülmüştür. Bunlar; “549.
maddede belirtilen belgelerin sahte olarak düzenlenmesi” ve “ticari defterlere
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kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapılması”dır. Atıf yapılan 549. maddede;
şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin,
izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte,
gerçeğe aykırı olmaması, gerçeğin saklanmaması ve diğer kanunlara aykırılıklar içermemesi öngörülmüştür. Bahsi geçen belgeleri sahte olarak düzenleyen limited şirketlerin kurucuları, ortakları, yöneticileri, personeli ve ilgili
diğer kişiler, bu suçun faili olabilecektir.
Bahsi geçen hüküm, 6335 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir.
TTK’nın ilk halinde ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktaydı. Bu suç, anılan Kanunla ihdas
edilmiştir. Dolayısıyla, ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapan limited şirket müdürleri ve personeli, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır.
2.17. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlarda Bulunulması ve Ödeme
Yetersizliğinin Bilinmesi Rağmen Buna Onay Verilmesi
Şirket sermayesi tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya
şirket sözleşmesi hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya
ödenmiş gibi gösterilmesi ve sermaye taahhüdünde bulunanların ödeme yeterliliğinin bulunmadığının bilmesine rağmen buna onay verilmesi hallerinde,
bu fiilleri işleyen limited şirket müdürleri ve ortakları, üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/IX, 550).
2.18. Şirket Ayınlarına Değer Biçilmesinde Yolsuzluk Yapılması
Şirkete ait ayni sermayenin (taşınmazlar, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerler) veya devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla  yüksek fiyat  biçenler, işletme ve aynın   niteliğini veya durumunu farklı
gösteren ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapan limited şirket müdürleri,
ortakları, personeli ve diğer kimseler, doksan günden az olmamak üzere adli
para cezasıyla tecziye edilecektir (TTK md. 562/X, 551).
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2.19. Şirket Kurmak veya Sermaye Artırımı İçin Halktan Para
Toplanması
TTK’nın 552. maddesi, 6335 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Söz
konusu hükmün yeni hali, “Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla
yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması
yasaktır.” şeklindedir. Anılan hüküm sadece anonim şirketlere özgü değildir.
Hükümde “bir şirket” ibaresi kullanıldığından, madde ile getirilen yasak limited şirketleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu yasağa aykırı hareket
eden limited şirket müdürleri ve ortakları, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/XI, 552).
2.20. İnternet Sitesinin Hiç veya Kanuna Uygun Bir Şekilde
Oluşturulmaması
Bakanlar Kurulunca belirlenip de bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, TTK’nın 1524. maddesi uyarınca, kuruluşlarının ticaret siciline tescili
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli
bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgülemek zorundadır. Eğer ki, bir limited şirket Bakanlar Kurulunca belirlenen limitleri aşıyorsa, bağımsız denetime tabi olduğu gibi internet sitesi de
açmakla yükümlü olacaktır. Kanunun 1524. maddesinde öngörülen internet
sitesini oluşturmayan limited şirketlerin müdürleri, yüz günden üçyüz güne
kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması
gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan limited şirket müdürleri
yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır (TTK md. 562/XII).
3. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketlerine ilişkin suç ve kabahatler ile bunlar için öngörülen cezalar yeniden düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 33/II, 38/I, 51/II-III, 62 maddeleri ile 562. maddesinin beşinci fıkrası
hariç diğer fıkralarında öngörülen idari ve/veya adli ceza hükümleri, limited
şirketler hakkında da uygulanacaktır. TTK’nın 562. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “kanuna aykırı kurucular beyanı düzenlenmesi” ve “şirkete
borçlanma yasağına aykırı davranılması” fiillerinden dolayı limited şirketler hakkında cezai yaptırım uygulanamamasının sebebi, bahsi geçen fiiller
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için öngörülen cezalara, Kanunun limited şirketler bölümünde bilerek veya
bilmeyerek bir atıfta bulunulmamış olmasıdır. Dolayısıyla, suç ve cezada kanunilik ilkesi gereğince, TTK’nın 562. maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen cezalar limited şirketler hakkında uygulanamayacaktır.
TTK’da öngörülen idari para cezaları, limited şirket merkezi; ilde ise vali,
ilçede ise kaymakam tarafından verilecektir. İdari para cezaları, kural olarak
şirket tüzel kişiliği hakkında uygulanacaktır. Haklarında idari para cezası uygulananlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içinde
sulh ceza hakimliğine417 başvurulabilir. Bu süre içinde yargıya başvuruda bulunulmaması halinde idari para cezası kararı kesinleşecektir. Adli ceza gerektiren her türlü fiile ilişkin işlem ise Cumhuriyet Savcılıkları tarafından yürütülecek, açılan davalar da ceza mahkemelerinde görülecektir.
Limited şirketlerin, idari veya adli bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için TTK’da öngörülen suç ve kabahatleri bilmeleri ve bunlara ilişkin usul ve esaslara hassasiyetle riayet etmeleri menfaatlerine olacaktır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE
SİSTEMİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
*
Serbay MORAY18

ÖZ
Kayıtlı sermaye sistemi, hukukumuza ilk defa 6102 sayalı Türk Ticaret Kanunu(TK) ile girmiş değildir. Bu sistem, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
ile halka açık olan şirketler için uygulanmaktaydı. Halka açık olmayan anonim
şirketler kayıtlı sermaye sisteminden TK yürürlüğe girene kadar faydalanamadılar. Bunun nedeni, 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nun(mTK) yalnızca
esas sermaye sistemine izin vermesidir. Dolayısıyla halka açık olmayan anonim
şirketler zorunluluktan ötürü yalnızca esas sermaye sistemine tabi oldular. Ancak TK’nın 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce
yalnızca halka açık olan anonim şirketler için uygulanan kayıtlı sermaye sistemi,
halka açık olmayan şirketler için de mümkün hale gelmiştir.
1-GİRİŞ
Anonim şirketlerde sermaye, kayıtlı veya esas sermaye sistemine göre
şekillenmektedir. 6102 sayılı Kanunun 329.maddesinde sermayesi belirli ve
paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu olan
şirketin anonim şirket olacağı belirtilmiştir. Söz konusu maddede esas veya
kayıtlı sermayenin ayrıma gidilmemiştir. Sermaye Piyasası Kanunu’nda kayıtlı sermaye; anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak
kaydıyla, yönetim kurulu kararı ile TK’nın esas sermayenin artırılmasına dair
hükümlerine tabi olmaksızın pay çıkarabilecekleri azami miktarı gösteren, ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş sermaye şeklinde ifade edilmiştir. Yine
aynı kanunun 18nci maddesinde halka açık anonim ortaklıklara ve hisse senetlerini halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na(SPK) başvurmuş
olan anonim ortaklıklara SPK’dan izin almak şartı ile kayıtlı sermaye sistemini kabul etme imkanı verilmiştir. Bu çerçevede, halka açık anonim ortaklıklar esas sermaye sistemine tabi olabildikleri gibi, istedikleri ve SPK’dan izin
aldıkları takdirde esas sermaye sisteminden çıkıp kayıtlı sermaye sistemini de
kabul edebilmektedirler.
*18 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
01.03.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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TK’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte tıpkı halka açık olan şirketler gibi
halka açık olmayan şirketlerde esas sermaye sisteminden çıkıp kayıtlı sermaye sistemine geçebileceklerdir.
Bu çalışmamızda, kayıtlı sermaye sistemi 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda tüm
yönleriyle ele alınarak okuyucuların bilgisine sunulacaktır.
2-TÜRK TİCARET KANUNUNDA KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ
a-Genel Olarak
TK’nın 332nci maddesinde sermaye, esas sermaye sisteminde sermayeyi kayıtlı sermaye rejiminde ise çıkarılmış sermayeyi ifade eden bir terim olarak kullanılmıştır. Yine aynı madde de anonim şirketler hukuku, hem halka açık hem
de açık olmayan anonim şirketler için iki tür sermaye yapısını benimsemiş olup
şarta bağlı sermayeyi sistem olmaktan çıkarmış ve sermaye artırım düzenlemesi
olarak kabul etmiştir. TK 460ncı madde de kayıtlı sermaye artırımı ele alınmıştır. Bu nedenle 332 ve 460ncı maddeler birlikte değerlendirilmelidir.
Kayıtlı sermayede yönetim kurulunun ne şekilde sermaye artırımına gideceği
belirlenmiş olup, yönetim kurulunun öncelikle esas sermayenin ilgili maddesinin yeni şeklini hazırlaması, gereken hallerde Bakanlığın iznini alması, izne
gerek olmayan hallerde ise yönetim kurulunun bu kararı ile kesinleşmenin sağlanacağı ve sözleşmede belirlenen usule göre ilan edileceği hükme bağlanmıştır.
Konunun daha iyi anlaşılabilmesi adına bazı terimlerin açıklamasının yapılması da yerinde olacaktır. Buna göre;
Kayıtlı sermaye, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan halka açık
olmayan şirketlerde kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar hakkında tebliğde; şirketlerin, TK’nın esas sermaye sistemindeki sermayenin artırılmasına
ilişkin hükümlerine tabi olmaksızın yönetim kurulu kararı ile yeni pay çıkarmak suretiyle ulaşabilecekleri azami sermaye tavanını gösteren ve esas sözleşmelerinde yer alan sermaye şeklinde tanımlanmaktadır.
Başlangıç sermayesi, yine aynı tebliğde kayıtlı sermayeli anonim ortaklıkların sahip olması zorunlu olan asgari çıkarılmış sermaye şeklinde tanımlanmıştır. Kayıtlı sermaye sistemine geçecek ortaklıkların başlangıç sermayeleri 100.000 TL’den az olamaz.
Çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tamamının itibari değerinin
toplamını temsil eden sermayedir. Başlangıç sermayesi ile kayıtlı sermaye
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arasında kalan çıkarılmış sermaye, yönetim kulunun sermaye artırımı yetkisini kullanması sonucunda tamamen taahhüt edilip ortaklığa getirilmesi gereken somut miktardır. Sabit sermaye sistemindeki esas sermaye kavramının
karşılığını çıkarılmış sermaye oluşturmaktadır.
b-Sisteme Geçiş İçin Gerekli Şartlar
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen bir şirketin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlara maddeler halinde değinecek olursak;
1. Öncelikle bu yönde iradesi bulunan bir şirketin başlangıç sermayesinin
en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Halka açık olmayan anonim
şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin almak suretiyle kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler. Kayıtlı sermaye sistemine kuruluş işleminden sonra da geçmek mümkündür. Bunun için
esas sözleşme değişikliği yapılması şart koşulmuştur.
2. Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerde çıkarılmış sermayenin
tamamının ödenmiş olması ve sermayenin karşılıksız kalmamış olması
şarttır. Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde ise
başlangıç sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekir.
3. Şirketlerin esas sözleşmelerinde en az;
a) Başlangıç sermayesi,
b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin başlangıç ve
bitiş tarihleri,
c) Kayıtlı sermaye tavanı,
ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ne şekilde ilan
edileceği,
hususlarının belirtilmesi zorunludur.
4-Yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma
ya da rüçhan haklarını sınırlandırma yetkisi verilecek ise, buna ilişkin hükümlerin de esas sözleşmede yer alması zorunludur.
c-Kayıtlı Sermaye Tavanı Nasıl Belirlenir?
Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz.
Örneğin; şirketin başlangıç sermayesi asgari tutar olan 100 bin TL’den ibaret ise
kayıtlı sermaye tavanı en fazla 500 bin TL olarak belirlenebilir. Kayıtlı sermaye
tavanı, çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanına ulaşıp ulaşmadığına baOCAK - ŞUBAT 2015
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kılmaksızın esas sözleşme değiştirilerek yükseltilebilir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesinden veya sisteme geçilmesinden sonra izleyen dönemlerde
kayıtlı sermaye tavanı, esas sözleşmenin değiştirileceği genel kurul toplantısı
sırasındaki çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir.
d-Yetki Süresi Sona Erdiğinde Ne Yapılmalıdır?
Yönetim kuruluna en fazla 5 yıl olmak üzere verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisi süresinin sona ermesinden sonra, yönetim
kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek
yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. En geç yetki süresinin dolduğu yıl genel kurul toplantısında yetki süresine ilişkin esas sözleşme değişikliği yapmayan şirketler kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılırlar. Esas
sözleşmede belirlenen yetki süresi içinde yönetim kurulunun değişmesi, yönetim
kuruluna verilen yetkiyi ortadan kaldırmayacaktır. Dolayısıyla yeni gelen yönetim kurulu daha önce verilmiş olan yetkiyi süresi boyunca kullanabilecektir.
Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
iznine tabi olan şirketlerin119 dışındaki şirketlerde, kayıtlı sermaye tavanının
arttırılmasına ve sermaye artırımı hususunda yönetim kuruluna verilen yetkinin süresinin uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın
iznine tabi değildir.
e-Kayıtlı Sermaye Sisteminde Bakanlık İzni
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek veya bu sisteme geçmek isteyen şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak izin almalıdırlar. Bu izin;
kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi olan şirketlere, kuruluş veya
esas sözleşme değişikliği izni ile birlikte verilir. Kayıtlı sermaye sistemine
kabul edilmesine veya bu sisteme geçmesine izin verilen şirketlerin kayıtlı
sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artırımlarında Bakanlık izni aranmamaktadır.
Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketler izin başvurusunda;
a) Şirket kurucularının imzaları noterce onaylanmış esas sözleşme örneğini,
119 Bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi
işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün
ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri, SPK Kanunu’na tabi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler kuruluşu ve esas
sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerdir.
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b) Başlangıç sermayesinin tamamen ödendiğine dair banka mektubunu,
c) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma yetkilerinin verilmesi
halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesinin gerekçelerini içeren kurucular tarafından imzalanmış beyanı,
dilekçe ekinde vermeleri gerekmektedir.
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler ise izin başvurusunda;
a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline
getirilmiş, şirketi temsile yetkili kişilerce onaylanmış esas sözleşme örneğini,
b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanmış esas sözleşmede yer alacak kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye sistemine
uyum sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine yönelik değişiklik
taslaklarını,
c) Şirket sermayesinin tamamen ödendiğine ve sermayenin karşılıksız kalmadığına ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunu,
ç) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunu,
d) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma yetkilerinin verilmesi
halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesinin gerekçelerini içeren şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış beyanı,
e) Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde denetleme raporunu,
dilekçe ekinde vermelidirler.
f-Bakanlık İzni Sonrasında Yapılacak İşlemler
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Bakanlıktan izin alındıktan sonra
genel kurul usulüne uygun olarak toplantıya çağrılır. Genel kurul, şirket sermayesinin en az yarsının temsili ve toplantıda bulunan oyların çoğunluğu ile
şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerini karara bağlar.
Kayıtlı sermaye sistemine geçiş, yönetim kuruluna verilen yetki süresinin
uzatılması veya kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal
edici nitelikte olması halinde, bu kararın anılan pay sahiplerinin yapacakları
özel bir toplantıda onanması zorunludur. Ancak söz konusu onamanın aşağıdaki hükümler doğrultusunda olması gerekmektedir:
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a) Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren
bir ay içinde özel kurulu toplantıya çağırmalıdır. Aksi hâlde, her imtiyazlı pay
sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere, onbeş
gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını ticaret mahkemesinden isteyebilir.
b)Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının
çoğunluğuyla toplanmalı ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla
karar almalıdır. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği sonucuna
varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilmelidir. Tutanağın on gün içinde
şirket yönetim kuruluna teslimi zorunludur. Tutanakla birlikte, genel kurul
kararının onaylanmasına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda
imzalarını içeren liste ile iptal davası için geçerli olmak üzere ortak bir tebligat adresi de yönetim kuruluna verilmelidir. Tutanak, birlikte verilen bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu şartlara
uyulmadığı takdirde özel kurul kararı alınmamış sayılır.
c)Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanıp
toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla olumlu oy vermişlerse ayrıca
özel toplantı yapılmaz.
d)Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.
e)Özel kurul toplantısında Bakanlık temsilcisi de hazır bulunmalı ve tutanağı imzalamalıdır.
f)Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay içinde, genel kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin
haklarını ihlal etmediği gerekçesi ile, bu kararın iptali ile genel kurul kararının
tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açabilir. İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy
kullananlara karşı yöneltilir.
Genel kurulca onaylanan esas sözleşme değişiklikleri ticaret siciline tescil
ve ilan ettirilir.
g-Kayıtlı Sermaye Sisteminden Nasıl Çıkılır?
Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden veya bu sisteme geçen şirketlerin,
esas sözleşmelerinde belirlenen süre dolmadan önce bu sistemden çıkmak istemeleri halinde, yönetim kurulunca esas sözleşme değişiklik taslağı hazırla146
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narak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına başvurulur. Bakanlığın izni ve şirket
sermayesinin en az yarsının temsili ve toplantıda mevcut bulunan oyların
çoğunluğu ile alınan genel kurul kararı üzerine sistemden çıkılabilir. Buna
ilişkin esas sözleşme değişikliği ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
Kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılan şirketlerin, bu tarihten sonra
esas sermaye sistemi uyarınca yapacakları sermaye artırımına bağlı esas sözleşme değişikliği sırasında, kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri esas
sözleşmeden çıkarılır.
Kayıtlı sermaye sisteminin amacı dışında; ortakların ve diğer tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullandığı anlaşılan, ortaklık yapısı
nedeniyle bu sisteme ihtiyaç duymaksızın kolayca sermaye artırımı yapabilecek durumda olan ve bu sisteme geçişte aranan diğer nitelikleri yitiren şirketler Bakanlık tarafından sistemden çıkartılabilir. Kayıtlı sermaye sisteminden
çıkan veya çıkartılan şirketler, çıkış tarihinden itibaren en az 2 yıl geçmeden yeniden sisteme kabul edilmezler. Ancak, şirket yönetiminin değişmesi
veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkma veya çıkartılma sebeplerinin ortadan
kalktığının ispatlanması şartıyla, şirketlerin başvurusu üzerine 2 yıllık sürenin
dolması beklenmeksizin şirketlerin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçmelerine Bakanlıkça izin verilebilir.
h-Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı
Yönetim kurulu sermaye artırımında; artırıma ilişkin aldığı kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni şeklini, yeni payların
itibari değerlerini, cinslerini, sayılarını, imtiyazlı olup olmadıklarını, imtiyazlı
paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları ve kullanılma şartları ile süresini, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları esas
sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilan etmeli ve internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi şirketlerde internet sitesinde yayımlamalıdır.
Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararında; artırılan sermayenin tutarı, çıkarılacak yeni payların itibari değerleri, sayıları, cinsleri, primli ve
imtiyazlı olup olmadıkları, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığı,
kullanılma şartları ile süresi ile gerekli görülen diğer hususlar belirtilmelidir.
Sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile çıkarılmış sermayeyi gösteren
esas sözleşme maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilir.
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Sermaye artırımının iç kaynaklı olması durumunda kayıtlı sermaye tavanı
aşılabilir. Dış kaynaklı sermaye artırımı yoluyla kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıldıktan sonra, yeni tavan belirlenmeden
yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Sermaye artırımı sırasında, yönetim kurulu kararı ile imtiyazlı veya itibari
değerinin üzerinde pay çıkarılabilmesi, pay sahiplerinin yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarının veya imtiyazlı pay senedi sahiplerinin haklarının
sınırlandırılabilmesi için esas sözleşmeyle bu hususlarda yönetim kurulunun
yetkilendirilmiş olması şarttır. Yönetim kurulunun yeni çıkarılacak paylara
ilişkin rüçhan haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol
açacak şekilde kullanılamaz.
Limited şirketlerin az ortaklı olması sermayenin artımını kolaylaştırdığından bu şirketler için kayıtlı sermaye sistemi söz konusu olmamış, klasik usulde sermaye artımı benimsenmiştir.
3-SERMAYE PİYASASI KANUNUNDA KAYITLI SERMAYE
SİSTEMİ
a-Genel Olarak
Halka açık ortaklıklar ile paylarını halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası
Kuruluna başvurmuş olan ortaklıklar, bu Kuruldan izin almak şartıyla kayıtlı
sermaye sistemini kabul edebilirler. Ancak daha önce 6102 sayılı Kanun uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar için ayrıca Kurul izni aranmayacaktır.
Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu, 6102 sayılı Kanunun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın esas sözleşmelerinde tespit edilen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayelerini artırmaya
yetkilidir. Bu yetki TK’da olduğu gibi genel kurul tarafından en çok beş yıl
süre ile verilebilir. Bu yetkinin süresi azami beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.
Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay
çıkarılamaz.
Yönetim kurulunun; imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar
alabilmesi için esas sözleşme ile yetkili kılınması şarttır. Yeni pay alma hakkını
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kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. 6102 sayılı Kanunun rüçhan hakkını düzenleyen 461 inci maddesinin
ikinci ve üçüncü fıkraları hükümleri halka açık ortaklıklar için uygulanmaz.
b-Sisteme Geçiş İçin Gerekli Şartlar
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen bir şirketin belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Öncelikle bu yönde iradesi bulunan bir şirketin başlangıç
sermayesinin en az 100 bin TL olması gerekmektedir. Sonrasında anonim
ortaklıklar Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak şartıyla kayıtlı sermaye
sistemini kabul edebilir. Daha önce TK uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar için ayrıca Kurul izni aranmaz.
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen ortaklıkların, Kuruldan izin aldıktan
sonra esas sözleşmelerine bu konuda hüküm koymaları ve bu amaçla esas sözleşmelerinin ilgili bölümlerinde bu sistemden yararlanmayı sağlayacak değişiklikleri
yapmaları gerekir. Kurul izni olmaksızın TK uyarınca bu sisteme geçmiş olan ortaklıklar da, esas sözleşmelerini bu Tebliğe uygun hale getirmelidir.
c-Kayıtlı Sermaye Tavanı Nasıl Belirlenir?
Kurulca beş yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verilecek kayıtlı sermaye tavanı, ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış sermayesi veya özsermayesinden
yüksek olanının beş katını aşamaz. Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin
belirlenmesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış, bağımsız
denetimden/sınırlı incelemeden geçmiş başvuru tarihine en yakın finansal tablolar esas alınır. Ortaklıkların konsolide finansal tablolarının bulunması durumunda, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde konsolide
finansal tablolardaki ana ortaklığa ait özsermaye toplamı esas alınır.
Kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde esas alınacak finansal tablolara ilişkin dönem sonu tarihinden sonra ödenmiş/çıkarılmış sermayenin
artırılması ve artırım sonrası ödenmiş/çıkarılmış sermayenin finansal tablolarda yer
alan özsermaye toplamından yüksek olması durumunda, kayıtlı sermaye tavanının
hesaplanmasında ortaklığın güncel ödenmiş/çıkarılmış sermayesi esas alınır.
Başvuru tarihinden önceki bir yıl içerisinde bağımsız denetimden/sınırlı
incelemeden geçmiş finansal tabloların mevcut olmaması veya başvuru tarihinden sonra da Kurula ibraz edilmemiş olması halinde, kayıtlı sermaye tavanına ilişkin üst limitin belirlenmesinde ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermayesi esas alınır.
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d-Yetki Süresi Sona Erdiğinde Ne Yapılmalıdır?
Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Ortaklık esas sözleşmesinde belirtilmesi gereken bu sürenin hesaplanmasında takvim yılı esas alınır. Belirlenen
sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi,
yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu
yetkinin süresi beş yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir.
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda bu ortaklıklar yönetim kurulu
kararıyla sermaye artırımı yapamayacaktır.
e-Kayıtlı Sermaye Sisteminde Kurul İzni
Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve tavan belirlenmesi için Kurula yapılacak başvuruya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline
getirilmiş, ortaklığı temsile yetkili kişilerce onaylanmış esas sözleşme metni.
b) Kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin yönetim kurulu kararı.
c) Ortaklık yönetim kurulunca hazırlanmış kayıtlı sermaye maddesi taslağı ile
esas sözleşmenin kayıtlı sermaye sistemine ve Sermaye Piyasası Kanununa uyum
sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine yönelik değişiklik taslakları.
ç) Sermayenin tamamının ödendiğini gösterir mali müşavir raporu.
d) Yönetim kuruluna imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması
veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi
konularında yetki verilmek istenmesi halinde, bu yetkilerin gerekçesi.
e) Yönetim kurulu üyelerini ve ortaklığı tanıtıcı bilgiler.
f) Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde ortaklık yapısı.
g) Başvuru tarihine en yakın karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş yıllık finansal
tablolar ile varsa son ara dönem finansal tabloları ve bağımsız denetim raporu.
ğ) Kurulca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler.
Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan ortaklıkların Kurula yapacakları tavan
artırımı başvurularına tavan artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, (a) ve (c) bentlerinde sayılan belgeler de eklenir. Bu belgelerin daha önce
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Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda kamuya açıklanmış veya Kurula gönderilmiş olması halinde, bu bilgilerin ayrıca Kurula gönderilmesi gerekmez.
f-Kurul İzni Sonrasında Yapılacak İşlemler
Kuruldan alınan izin yazısı ve Kurulca onaylı esas sözleşme tadil tasarısı
ile birlikte esas sözleşme değişikliği için izin alınmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaat edilir.
Halka açık ortaklıklarda kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni
pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine ilişkin kararların genel
kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek
suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin
olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy
hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, esas sözleşmede
açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz
payların çoğunluğu ile karar alınır.
İmtiyazlı payların varlığı halinde esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararları, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunca TTK’nın 454 üncü
maddesindeki esaslara göre toplanır ve karara bağlanır. Ancak, ortaklıkların
kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki sermaye artırımlarında ayrıca imtiyazlı pay
sahipleri özel kurulu kararı aranmaz.
Esas sözleşme değişikliklerinin genel kurulca onaylanmasını müteakip, bu
değişiklikler ilgili ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
g-Kayıtlı Sermaye Sisteminden Nasıl Çıkılır?
Anonim ortaklıklar Kuruldan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.Kayıtlı sermaye sistemini amacı dışında, ortakların ve diğer
tasarruf sahiplerinin istismarına yol açacak şekilde kullandığı anlaşılan ve bu
sisteme geçişte aranan diğer nitelikleri yitiren ortaklıklar, Kurul tarafından
sistemden çıkartılabilir.
h-Yönetim Kurulu Kararının İptali
Halka açık şirketlerde yönetim kurulunun kayıtlı sermaye çerçevesinde
aldığı kararlar aleyhine, TK’nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay
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sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içerisinde ortaklık merkezinin
bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilir.
Ayrıca Kurulca alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu kararların ticaret siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ortaklık merkezinin
bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir ve teminatsız olarak bu kararların icrasının geri bırakılması istenebilecektir.
Yönetim kurulunun bahsedilen konuyla ilgili aldığı kararlar aleyhine iptal
davası açılması halinde, ortaklık davanın açıldığını öğrendiği tarihten itibaren
beş iş günü içerisinde durumu Kurula bildirmekle yükümlüdür. Mahkemece,
aleyhine iptal davası açılan yönetim kurulu kararının icrasının geri bırakılmasına karar verildiği takdirde, taraflarca kararın öğrenildiği tarihten itibaren en
geç beş iş günü içerisinde Kurula bildirilmesi zorunludur. Mahkemece icranın
geri bırakılması veya iptal kararı verilmediği sürece, sermaye artırımı dolayısıyla Kurula yapılacak başvuru işlemlerine devam edilir.
4-SONUÇ
Kayıtlı sermaye sistemi, 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmediğinden kapalı anonim şirketler bu sistemden yararlanamamaktaydılar. İlk kez Sermaye Piyasası Kanunu düzenlenen bu sistem halka açık
anonim şirketler için uygulanmaktaydı. Ancak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapalı şirketler için de kayıtlı
sermaye sistemini mümkün kılmıştır.
Gerek Türk Ticaret Kanunu’nda gerekse Sermaye Piyasası Kanunu’nda
bir anonim şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçebilmesi için başlangıç sermayesinin en az 100bin TL olması şart koşulmuştur. Yine her iki kanunda
da yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetki
süresi en fazla 5 yıldır.
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KAMUDAN OLAN ALACAKLARIN ŞÜPHELİLİK DURUMU
Altar Ömer ARPACI*20
1. GİRİŞ
Devletin kamu görevlerini ve hizmetlerini yerine getirmesi için kişilerden
rızalarına bakılmaksızın ve karşılık aranmaksızın cebri olarak aldığı bir kamu
geliri olan vergi, devletlerce çeşitli kriterlere göre alınmaktadır..Bu kriterlerin
en başta geleni ve çeşitli devletler tarafından yaygın bir şekilde uygulananı
verginin gelir, servet ve harcama üzerinden alınması kriteridir.
Gelir üzerinden alınan vergi ise kişilerin gerçek veya tüzel kişi ya da kurum olmasına göre gelir vergisi veya kurumlar vergisi adını almaktadır.
Türk vergi sisteminde ise gelir vergisi yedi gelir unsuru üzerinden alınmakta olup, bu gelir unsurları gerçek kişiler tarafından elde edildiğinde ayrı
ayrı isim almakta ve toplam olarak bu unsurların hepsi, kişinin gelirini oluşturmakta, tüzel kişiler veya kurumlar tarafından elde edildiklerinde ise hepsi
birlikte kurum kazancını oluşturmaktadır.
Anılan yedi gelir unsuru 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, ticari
kazanç, zirai kazanç, ücretler, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye
iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve iratlar olarak sınıflandırılmış olup, her birinin elde edilmesi ayrı ayrı kriterlere bağlanmıştır. Konumuzu
ilgilendirenleri itibariyle bu gelir unsurlarından ticari ve zirai kazançlar ile
tüm gelir unsurlarından oluşan ve tüzel kişiler ya da, kurumlar tarafından elde
edilen kurum kazancında elde etme kriteri tahakkuk esasına bağlanmıştır.
Bu esasa göre ticari veya zirai muamele ile ilgili işlemler eksiksiz olarak
tekemmül ettiğinde kazanç elde edilmiş sayılmakta, ayrıca karşılığın tahsil
edilmesi beklenilmemektedir. Ticari ve zirai kazanç ile kurum kazancında
çok kısa zaman dilimi içerisinde çok çeşitli işlemlerin yapılması nedeniyle
bu işlemler karşılığında tahsilatı ayrı ayrı takip etmenin güçlüğü anılan gelir
türlerinde elde etmenin tahakkuk esasına bağlanmasını zorunlu kılmaktadır.
Kanun koyucu ticari ve zirai kazanç ile kurum kazacında elde etmeyi tahakkuk esasına bağlamış ancak, belli şartlar altında işlemin karşılığını teşkil
eden bedelin tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi veya böyle bir ihtimalin
ortaya çıkması durumunda daha Önce hasılat olarak kayıtlara intikal ettirilen
fakat nihai anlamda gelir olarak doğmayan bu tutarın, doğrudan ya da karşılık

*20 Vergi Başmüfettişi, Eski Gelirler Başkontrolörü
Makale Geliş Tarihi:
18.12.2014
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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ayırarak zarara intikal ettirilmesi suretiyle de vergi adaleti sağlamıştır.
Bu düzenlemelerden biri, işlemin karşılığını teşkil eden bedelin tahsil
edilemeyeceği ihtimalinin ortaya çıkması üzerine, daha önce hasılat olarak
kayıtlara intikal ettirilmiş tutarın karşılık ayırmak suretiyle zarara aktarılmasını sağlayan “şüpheli alacak müessesesi’’dir. Bu makalemizde şüpheli alacak
müessesesinin genel esasları belirtildikten sonra, kamudan olan alacakların
şüphelilik durumu anlatılmaya çalışılacaktır.
2.
ŞÜPHELİ ALACAK MÜESSESESİNİN GENEL ESASLARI
2.1. Yasal Düzenleme
213 sayılı Vergi Usul Kanununun amortismanlar başlıklı üçüncü kısmının
“alacaklarda amortismanlar başlıklı” bölümünde düzenlenen şüpheli alacaklar, doğrudan gider kaydedilebilen değersiz alacaklardan farklı olarak, karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilebilmektedir. Şüpheli alacak müessesesi ile
ilgili yasal düzenleme Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde yer almakta
olup, söz konusu maddede; “Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;
1. Dava veya ica safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazılı ile bir defadan fazla İstenilmesine rağmen
borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Karşılıklarla ilgili olarak ise Vergi Usul Kanununun 288. maddesinde;
“Hasıl olan veya husulü beklenen, fakat miktarı katiyetle kestirilmeyen ve
teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak
maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denilir. Karşılıklar mukayyet
değeriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlendirilir. Amortisman kayıtları hakkındaki özel hükümler mahfuzdur.” hükmüne yer verilmiştir.
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Kanun hükmünde de görüleceği üzere bazı safhalarda bulunan alacaklar,
karşılık ayırmak suretiyle gider yazılabilmekte ve böylece tahakkuk esasına
göre elde edilmiş olmakla birlikte fiiliyatta elde edilmemiş olan gelirin vergilendirilmesinin önüne geçilmektedir.
Bu uygulamanın amacını, tahakkuk ettirildiği dönemde kazanca dahil edilen alacaklar tahsil edilememe riski ile karşılaştığı durumda mükellefin kasasına girmeyen gelirden vergi alınmaması şeklinde özetleyebiliriz.
Ticari ve zirai kazançta gelirin elde edilmesi tahakkuk esasına bağlanmış
olduğundan dolayı şüpheli alacak uygulaması sadece bu gelir unsuru sahipleri
için geçerli olmaktadır.
Kanun metninde sadece alacaktan bahsedilmiş olup, bu alacağın senetli
olup olmaması konusunda bir belirleme yapılmamış olması münasebetiyle
karşılık ayrılacak alacığın senetli alacak olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.121
2.2. Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Şartları
2.2.1. Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması
Karşılık ayrılabilmesinin birinci şartı olan “alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olması” gerektiği 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde 2365 sayılı kanunun ile yapılan değişiklik sonucunda netlik kazanmıştır.
Bahsi geçen kanun değişikliğinin gerekçesi aşağıdaki gibidir.(Gelirler Genel Müdürlüğü, 1996, 574)
“Karşılık ayrılmak suretiyle, zarara intikal ettirilecek alacağın ticari ve
zirai faaliyetin elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olması, diğer bir şekilde
ifade ile alacağın daha önce hasılat hesaplana intikal ettirilmiş bulunması
gerekmektedir. Buna rağmen özel alacaklarını tahsil edemeyen bazı tacirlerin
bunları ticari defterlerine ithal edip sonradan karşılık ayırmak suretiyle matrahlarını düşürdükleri görülmektedir.
Bu konudaki vergi kaybını ve ihtilafları önlemek için, karşılık ayrılacak
alacağın ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olma
şartının madde metninde sarih bir şekilde belirtilmesi uygun görülmüştür”
121 Alacakların dönem sonu değerlemesi ile ilgili olarak yapılan reeskont uygulanmasına ise alacağın
senede bağlı olması şartı vardır. (Vergi Usul Kanunu madde 281)
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Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; işletmeye ait ticari yada zirai kazancın elde edilmesi ve devamlılığıyla ilgili olmayan şahsi alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamamakta ayrıca, işletme bilançosuna kayıtlı olsa da
şahsi kefalet ve teminatlardan doğan alacaklar222 esas itibariyle şüpheli alacak
kapsamı dışında tutulmaktadır.
2.2.2. Alacağın Dava veya İcra Safhasında Bulunması ya da Yapılan
Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Ödenmemiş Küçük Alacaklar Olması
Şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi içi aranan diğer bir şart ise alacağı şüpheli hale geldiğinin tespitidir. Kanun maddesinde yer alan bu düzenlemeye göre
dava ve icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava
ye icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılır.
Vergi Usul Kanununun 323. maddesinde herhangi bir ayrım yapılmaksızın
dava ve icra safhasında bulunan alacaklar için karşılık ayrılabileceği hüküm
3
Bu nedenle mükellefler alacaklısı bulunduğu müşterilerin
altına alınmıştır.23
iflası halinde, alacaklarını iflas masasına kaydettirmek şartıyla, bu alacaklarına karşılık ayırabileceklerdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus
şekli bir başvurunun alacağın şüpheli hale gelmesi için yeterli olmayacağıdır.
Yani dava veya icranın ciddi olarak takip edilmesi gerekir. Aksi takdirde dosyanın takipten kalkması ve buna bağlı olarak da karşılık ayırma imkanının
kaybı söz konusu olabilecektir. Yapılmakta olan icra takibi durdurularak yeni
senede bağlanan alacak da şüpheli alacak niteliğini kaybeder.
Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların neler olduğu konusunda madde metinde genel bir belirleme yapılmamıştır. Bu nedenle
her olay kendi içinde değerlendirilmelidir. Her bir kişi veya kurum itibariyle
alacağın takibi için yapılması gereken avukatlık ücreti, noter ve posta masrafı,
yargı harcı gibi yapılacak dava ve takip masrafları alacağın miktarından fazla
olması halinde, bu alacakların küçük alacak olarak kabul edileceği tabidir.
Ancak tek tek küçük olan aynı nitelikteki alacakların toplamının hasılat içinde
oransal olarak büyük bir yekun tutması durumunda artık bu alacakların küçük
olduğundan bahsedilemeyecektir.

222 Örneğin hatır senetleri, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmadığından, verilen hatır senetlerinden doğan alacakların şüpheli hale geldiği iddia edilerek karşılık ayrılması mümkün değildir.
323 Bir alacağın dava veya icra safhasında olması o alacağın şüpheli alacak niteliğine sahip olması için yeterlidir.
Söz konusu alacağa ilişkin davanın borçlu tarafından açılmış olması durumunda dahi karşılık ayrılabilecektir.
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Maddede, yazılı istemin ne şekilde yapılacağına dair bir belirleme yapılmamıştır. Ancak kanıtlayabilme açısından istemin en azından taahhütlü mektup veya noter kanalı ile yapılması gerektiğinin kabulü zorunlu olmaktadır.
2.2.3. Alacağın Teminatlı Olmaması
213 sayılı Vergi Usul Kanunun 323. maddesinde; “teminatlı alacaklarda bu
karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder” hükmüne yer verilerek, teminatlı alacaklar için karşılık ayırmaya imkân tanınmamıştır. Ancak teminat bu
alacağın sadece bir kısmını karşılamakta ise, alacağın teminatsız kalan kısmı
için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir. Bununla beraber kısmi teminatın olduğu
durumlarda, alacağın ne kadarlık kısmının teminatsız olduğu tespit edilemiyorsa
bu alacak için kısmi de olsa şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacaktır.
Madde ile; şüpheli vasfını iktisap etmiş olan alacaklar için karşılık ayrılabilmesi hususuna yer verilmekle, ilgili alacaklının elde etmediği bir gelir için
vergi ödemek mecburiyetinde bırakılmaması amaçlanmaktadır.
2.2.4. Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması
Vergi Usul Kanununun 323. maddesi hükmü gereği şüpheli alacaklar için
pasifte karşılık ayrılmadan zarar yazılması mümkün değildir. Bu da bilanço
esasında defter tutulması şartını gerektirmektedir. Ayrılan karşılığın hangi alacaklara ait olduğunun kayıtlarda ayrıntılı olarak gösterilmesi Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğidir. Dolayısıyla ayrıntısı
gösterilmeden toplu olarak ayrılan karşılıklar gider olarak dikkate alınamaz. Bu
husus ayrılan karşılığın takip edilebilmesi açısından önemlidir. Ayrıca doğrudan
gider yazılması alacağın muhasebe kayıtlarından çıkarılması sonucunu doğuracağından alacağın kanuni defterlerde ve mali tablolarda yer almamasına neden
olacaktır. Anılan 323. maddenin son fıkrası hükmü gereği, şüpheli alacakların
sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kâr yazılmak durumundadır. Bunun takibi ise karşılık ayrılması ile sağlanacaktır.
Kanun maddesinin açık hükmünden424 ve yukarıda yapılan açıklamalardan
da anlaşılacağı üzere şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması imkânı yalnızca
bilanço esasında defter tutan mükelleflere tanınmış bir haktır. İşletme hesabı esasında kayıtlarını tutan ikinci sınıf tacirlerle, benzeri durumdaki gerçek
424 Her ne kadar maddede şüpheli alacak karşılığının ayrılmasının ihtiyari olduğu belirtilmekte ise de, buradaki
ihtiyariliğin şüpheli alacak için karşılık ayırıp ayırmama, dolayısıyla giderleştirip giderleştirmeme şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Yani burada kastedilen, şüpheli alacak halini alan alacakların gerek karşılık ayrılarak
gerekse karşılık ayırmadan direkt olarak dönem giderlerine intikal ettirilerek gider yazılması demek değildir.
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usulde vergilendirilen diğer işletmelerin ve serbest meslek erbabının söz konusu haktan yararlanmaları mümkün değildir. Çünkü karşılığın pasifte ayrılacağı hüküm altına alınmıştır. Pasif kavramı ise bir bilanço kavramı olup,
bilanço esasında defter tutanlarca kullanılabilir.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, şüpheli hale gelen alacakları için herhangi bir işlem yapmayacaklar ancak, bu alacakların tahsilinin
imkânsızlığı kesinleştiğinde Vergi Usul Kanunu’nun 322. maddesi uyarınca
“değersiz alacak” olarak değerlendirip, bu alacakları (kanıtlayıcı kazai bir hüküm veya kanaat verici vesika olmak kaydıyla) doğrudan gider yazacaklardır.
Karşılık ayrılmak suretiyle dönem kazancından indirilen şüpheli alacakların işletme bilançolarında devamlı surette izlenmesi gerekir. Şüpheli hale
gelen alacağın ödenmesi halinde ödenen alacağın dönem kazancına eklenmesi
ve ilgili hesapların düzeltilmesi zorunludur.
Madde hükmü uyarınca her ne şekilde olursa olsun, şüpheli alacaklardan yapılan tahsilatların tahsil edildikleri dönemde gelir kaydedilmesi unutulmamalıdır.
2.2.5. Karşılık, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmalıdır
Şüpheli alacak karşılığı ayrılması ihtiyaridir. Yani mükelleflerin şüpheli hale
gelmiş bulunan alacakları için karşılık ayırmamaları mümkündür. Şüpheli alacaklar Vergi Usul Kanununun amortismanlar başlıklı üçüncü kısmının “alacaklarda amortismanlar başlıklı” bölümünde düzenlenmiştir. Bu nedenle şüpheli
alacak karşılıklarının bir tür amortisman özelliği gösterdiğini söylemek mümkündür. Bilindiği üzere amortisman ayırmak da ihtiyaridir ve her yılın amortismanı ancak o yıla ait değerlemede dikkate alınabilir.Bu nedenle zamanında ayrılmayan bir karşılığın daha sonraki bir dönemde ayrılması söz konusu olamaz.
Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılabilmesi dönemsellik ilkesinin de bir gereğidir. Bu durumda, vadesinde ödenmeyen alacak için yukarıdaki bölümde anlatılan kanuni yollara hangi dönemde
başvurulmuşsa, alacak o dönemde şüpheli hale geleceğinden, karşılık da söz
konusu dönemde ayrılabilecektir.
2.3. Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Yöntemi ve
Muhasebeleştirilmesi
Şüpheli hale gelen alacaklar, ancak karşılık ayırmak suretiyle zarara intikal ettirilebilir. Şüpheli hale gelen alacağın doğrudan zarar hesabına intikal
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ettirilmesi mümkün değildir. Çünkü Vergi Usul Kanununda tahsiline imkan
kalmayan alacağın hangi hallerde doğrudan zarar hesabına intikal ettirileceği
322. maddede belirlenmiştir.
Karşılık ayrılmak suretiyle dönem kazancından indirilen şüpheli alacakların işletme bilançolarında devamlı surette izlenmesi gerekir. Şüpheli hale gelen
alacağın ödenmesi halinde ödenen alacağın dönem kazancına eklenmesi ve ilgili hesapların düzeltilmesi zorunludur. Öte yandan, karşılığın hangi alacağa ait
olduğunun muhasebe kayıtlarından ayrıntılı olarak görülmesi gerekir. Topluca
karşılık ayrılarak gider yazılması mümkün değildir. Vergi Usul Kanununun 323.
maddesinde, şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının, tahsil edildikleri dönemde kar zarar hesabına intikal ettirilecekleri belirtilmiştir.
Tekdüzen hesap planında şüpheli alacaklar “128 - Şüpheli Ticari Alacaklar”, “138 - Şüpheli Diğer Alacaklar” hesaplarında izlenir.
Şüpheli alacak karşılıkları ise, alacağın ana faaliyet konusuyla ilgili olup
olmadığına ve vadesine göre düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir.
— 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
— 139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
— 229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) (Uzun vadeli)
— 239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) (Uzun Vadeli)
Karşılık ayrılmış şüpheli alacakların daha sonra tahsil edilmesi halinde
tahsil edilen bu tutarlar “644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı”na gelir
yazılacak ve daha önce ayrılmış olan karşılık hesapları kapatılacaktır.
3. KAMUDAN OLAN ALACAKLARIN ŞÜPHELİLİK DURUMU
Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılamayacağı konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte sözkonusu
alacaklar için karşılık ayrılamayacağı yönündeki görüşler daha ağırlıklıdır.
(Kızılot, 1991, 2875)
Kamu idare ve müesseselerinden olan alacakların teminatlı alacak sayılıp
sayılmayacağı tartışma konusudur. Bu konuda Maliye İdaresi genel bir açıklama yapmamıştır. Hatta Maliye İdaresi, kamu idare ve müesseselerinden olan
bir alacağın tahsil edilememesi diye bir durumun söz konusu olamayacağı
gerekçesi ile bu alacaklar için karşılık ayrılamayacağına dair 29.06.1995 tarih
ve 1300-220/7897 sayılı mukteza vermiştir.(Kızılot, 2001, 1020)
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Konu hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bir Özelgesinde de, “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.” demek suretiyle kamudan olan
alacaklara karşılık ayrılamayacağı yönünde görüş belirtilmiştir.
Ancak, bir alacağın tutarı, içeriği ve benzeri ihtilaflar nedeniyle dava konusu olması mümkündür ve icra takibine konu edilmiş bir alacağın, kamu
idarelerinden olan bir alacak olması nedeniyle her durumda tahsil edileceğini
ileri sürmek mümkün değildir. Gerek mahkeme, gerekse icra tetkik mercii
pekâlâ, alacağın varlık veya yokluğuna, borçlunun itirazının iptaline ya da
kaldırılmasına veya itirazın iptali ya da kaldırılması isteminin reddine de karar
verebilir. Ayrıca, kamudan olan alacaklara takip de yapılabilmektedir. Yalnız
alacaklının haciz isteme imkânı bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerle, kamudan olan bir alacağın, herhangi bir sebeple dava konusu olabileceğinin, bu
nedenle tahsilinin şüpheli hale gelebileceğinin ve bu alacaklar için de karşılık
ayrılabileceğinin kabulü gerekmektedir.
Ayrıca, şunu da unutmamak gerekir, alacağa karşılık ayrılması alacağın hiç
tahsil edilmeyeceği anlamına gelmemektedir. Alacağın icra veya dava safhasına gelmiş bulunması ve diğer şartlarında gerçekleşmesi ile alacağa karşılık
ayrılır ve matrahtan düşülür. Fakat sonradan yapılan tahsilatlar tahsilatın olduğu dönemin karı sayılır ve dönem matrahına ilave edilir. Nitekim sadece
kamudan olan alacaklarda değil diğer alacaklar için de karşılık ayrılmasının
alacağın hiç tahsil edilemeyeceği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla kamudan olan alacaklar için -özelgede de belirtildiği üzere kamu idare ve müesseselerinin borçlarını ödememesi düşünülemeyeceğinden- şartların gerçekleştiği
dönemde alacak için karşılık ayrılması ve tahsilatın yapıldığı dönemde de irat
kaydedilmesi mevzuata daha uygun düşmektedir.(Selcik, 2014, 65)
Kanaatimize göre, bu tür alacakların her halükârda tahsil edilecektir düşüncesi ile karşılık ayrılmaması (dolayısıyla giderleştirilmemesi) gerektiğinin
kabulü, mükellefi tasarruf etmediği bir alacak için vergi ödemek durumuyla
karşı karşıya bırakmak ve kendisini özel teşebbüsten alacaklı olanlara naza162
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ran farklı muameleye tabi tutmak olur. Kaldı ki hukuk düzeninde özel teşebbüs-kamu idaresi ticari ilişkisi ile Özel teşebbüs-özel teşebbüs ticari ilişkisi
arasında bir farklılaştırılmaya gidilmemiş aynı hukuk kurallarına tabi tutulmuştur. Bu nedenle kamu idarelerinden alacaklı olanlarında bu alacakları için
özel teşebbüsten vaki olan alacaklarda olduğu gibi karşılık ayırabilmeleri gerekmektedir. Vadesinin rastladığı hesap döneminde tahsil edilemiyor olması
yeterli olup, diğer kanuni hükümlere uymak koşuluyla kamudan olan alacaklar için de karşılık ayrılabilmelidir.
4. SONUÇ
Vergi Usul Kanununun amortismanlar başlıklı üçüncü kısmının “alacaklarda amortismanlar başlıklı” bölümünde düzenlenen şüpheli alacaklar, doğrudan gider kaydedilebilen değersiz alacaklardan farklı olarak, karşılık ayrılmak suretiyle giderleştirilebilmektedir. Anılan Kanunun 322. maddesinde
değersiz alacaklar, 323. maddesinde şüpheli alacaklar ve 324. maddesinde ise
vazgeçilen alacaklara ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Değersiz alacakları şüpheli alacaklardan ayıran en önemli özellik tahsil edilebilme
imkanının artık ortadan kalkmasıdır. Alacağın senetli veya senetsiz oluşunun
vergi hukuku uygulaması açısından değişen bir yönü yoktur. Ayrıca şüpheli
alacak karşılığı ancak bilanço esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç
sahiplerince ayrılabildiği halde, değersiz alacaklar bilanço yanında işletme
hesabı esasına göre defter tutan ticari ve zirai kazanç sahiplerince de gider
kaydedilebilir. İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler, değersiz
hale gelen alacaklarını doğrudan gider kaydederler. Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için karşılık ayrılıp ayrılamayacağı konusunda farklı
görüşler vardır. Her alacakta olduğu gibi kamu kurum ve kuruluşlarından olan
alacaklar da hukuki ihtilafa konu olabilmektedir. Kamudan olan alacağın bir
gün kesin olarak ödeneceğinden hareketle peşinen teminatlı olduğunun kabulü ile karşılık ayrılamayacağı görüşüne katılmıyoruz
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ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET
SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
*
Ufuk ÜNLÜ25

ÖZ
İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu
ortama kaymasına neden olmuştur. Paha biçilemeyecek değere sahip zaman
olgusundan önemli oranda tasarruf sağlayan elektronik ortam, güvenilirlik endişesini azaltarak ticari işlemleri daha da kapsar hale gelmiştir. Bu gelişmeler
ve Avrupa Birliği direktifleri neticesinde hazırlanan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ise elektronik ticari yaşama yeni kurallar getirmiş ve çalışmamız söz konusu Kanun özelinde elektronik ticaretin
hizmet sağlayıcılarını konu edinmiştir.
1. GİRİŞ
Çağın gereksinimleri ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ticaretin elektronik ortamda yapılması, giderek rağbet gören bir alan haline gelmiştir. Elektronik
ticaretin yaygınlaşması, bu alanın yasal olarak da düzenlenmesi zorunluluğunu
meydana getirmiştir. Bu kapsamda gerek Avrupa Birliği direktifleri gerekse ülkemiz gereksinimleri dikkate alınarak 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hazırlanmış ve 05.11.2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Çalışmamızda ise söz konusu kanun kapsamında hizmet
sunanların bilgi verme yükümlülüğü üzerinde durulacaktır.
2. ELEKTRONİK TİCARET NEDİR?
Dünya Ticaret Organizasyonu’na (WTO) göre elektronik ticaret, mal ve
hizmetlerin sunum, reklam, sipariş, satış ve pazarlama faaliyetlerinin telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.(Kırcova, 2006, 6)
6563 sayılı Kanunda ise elektronik ticaret, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her
türlü faaliyet olarak tanımlanmıştır. Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişim elektronik ticaret kapsamında
değerlendirilmektedir.
*25 Başbakanlık Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
23.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ticari iletişimi, hizmet
sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim
araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
3. 6563 SAYILI KANUNUN HAZIRLANMA NEDENİ
6563 Sayılı Kanunun hazırlanma nedeni kanunun genel gerekçesinde belirtilmiştir. Avrupa Birliğinin, 08.06.2000 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 öngörmektedir. Avrupa Birliğinin 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.
Avrupa Birliğinin 2002/58 sayılı Direktifinde ise; Topluluk içinde elektronik iletişim ekipmanları ile elektronik iletişim vasıtasıyla işlenen kişisel verilerin, temel haklar ve özgürlüklerin korunması ilkesi de dikkate alınarak eşit
seviyede korunmaları ve bu şekilde serbest dolaşımlarının sağlanması amaçlanmakta, bu çerçevede elektronik iletişime ilişkin bir kısım tanımlar yapılarak iletişimin gizliliğinin korunması, gerekli güvenlik tedbirleri, trafik bilgilerinin saklanması gibi konularda hükümler ihdas edilmektedir. Bilgi toplumu
hizmetleri ile ilgili ortaya çıkan bu tür hukukî sorunların çözümlenmesi için
Türk hukukunda da bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Türk hukukunda doğrudan bilgi toplumu hizmetlerini konu alan, farklı tarihlerde değişik kanuni düzenlemeler yapılmıştır. 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
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yer verilirken, Türk Borçlar Kanununda yeni hükümler mevcuttur.
Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin devam ettiği süreçte, Avrupa Birliği tarafından çıkarılmış olmakla birlikte henüz Türk mevzuatına aktarılmayan ve Türk hukukunda da karşılığının bulunmadığı bazı direktif
hükümleri mevcuttur. Bu direktiflerden biri de şüphesiz 2000/31/EG Bilgi
Toplumu Hizmetlerinin, Özellikle Elektronik Ticaretin Ortak Pazardaki Bazı
Yönleri Hakkında Direktiftir.
Kanunun amaçlarından biri söz konusu Direktif ile Türk hukuku arasındaki uyumun sağlanmasıdır. Kanunun hazırlanması çalışmaları sırasında, söz
konusu Direktif hükümlerinin yanısıra Avrupa Birliği tarafından bu Direktifi
değiştiren yeni Direktif hükümleri de değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler
neticesinde özellikle, istenmeyen elektronik postalarla ilgili olarak Kanunda
ayrıntılı bir düzenleme yapılması tercih edilmiştir.
4. HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Elektronik ticaretin farklı bireyleri, endüstri işletmelerini ve resmi kurumları kapsayan oldukça geniş bir yelpazede tarafları mevcuttur. Bunlar;
• Alıcılar
• Satıcılar (Hizmet Sağlayıcı),
• Üretici / İmalatçılar,
• Komisyoncular,
• Sigorta Şirketleri,
• Nakliye Şirketleri,
• Özel sektör Bilgi Teknolojileri,
• Sivil Toplum Örgütleri,
• Üniversiteler,
• Onay kurumları,
• Elektronik Noter,
• Dış Ticaret Müsteşarlığı,
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıdır. (Uygur, 2010, 23)
Hizmet sağlayıcılar ise, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya
da tüzel kişilerdir. 6563 sayılı Kanun kapsamında yasal bir zorunluluk olarak
hizmet sağlayıcılar, elektronik iletişim araçlarıyla bir sözleşmenin yapılmasından önce;
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a) Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgilerini,
b) Sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlara ilişkin bilgileri,
c) Sözleşme metninin sözleşmenin kurulmasından sonra, hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri,
ç) Veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine ilişkin teknik araçlara ilişkin bilgileri,
d) Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri,
Sunarlar.
Elektronik araçlarla yapılan sözleşmenin kurulması ve kurulma zamanı Borçlar Kanunu hükümlerine göre tayin edilecek ve tarafların iradeleri de yine genel
hukuk ilkelerine göre yorumlanacaktır. Ancak, elektronik araçlarla yapılan sözleşmede bazı hususların sözleşme öncesinde ve sonrasında belli olması gerekir.
Sözleşmenin kurulması için gerekli adımların mutlaka açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunlar, alıcıya hizmet sağlayıcı tarafından sunulmalıdır. Böylece hangi adımların takip edileceği alıcı tarafından önceden bilinebilecektir.
Yine, sözleşme metninin hizmet sağlayıcı tarafından saklanıp saklanmayacağı
da açıkça belirtilmelidir. Bu, başlangıçta var olan bilgilendirme yükümlülüğünün gereğidir. Buna göre, alıcı daha sözleşme ilişkisine girmeden önce sözleşmenin cereyan edeceği süreci önceden bilecek ve sözleşme ilişkisine girip
girmeyeceği konusunda iradesini ne şekilde oluşturacağına karar verecektir.
Söz konusu düzenlemeler, Türkiye’de bulunan hizmet sağlayıcılara uygulanacaktır. Öte yandan, yurtdışında yerleşik hizmet sağlayıcılara bu şekilde bir
yükümlülük getirme imkânı yoktur. Ancak, bu durumun, Türk girişimciler
aleyhine bir haksız rekabete yol açacağı ve ülke içindeki elektronik sektörün rekabet gücünü azaltacağı da düşünülmemelidir. Aksine bu tür yükümlülüklerin yerine getirilmesi son derece kolay olmakla beraber alıcıda ciddi bir
güvenin oluşmasına katkı sağlayacaktır. Aynı şekilde veri hatalarının nasıl belirleneceğine ve düzeltileceğine ilişkin teknik araçların da alıcıya sağlanması
gerekir. Böylece alıcı, daha hukukî ilişkinin başında sözleşmede bazı hataların
düzeltilebileceğine ilişkin bir inanca sahip olacaktır.
Ayrıca hizmet sağlayıcının mensubu olduğu meslekle ilgili varsa davranış
kurallarına ve buna nasıl ulaşılabileceğine ilişkin bir açıklamayı bulundurmak
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zorundadır. Mesleklere ilişkin davranış kurallarının önemi gitgide artmaktadır. Hangi mesleğin nasıl bir davranış kuralı olduğunun, hizmet sağlayıcıların
mensup oldukları meslek örgütlerinin nasıl ve hangi kurallara tâbi olduğunun
bilinmesi, alıcıya daha güvenli bir şekilde o hizmet sağlayıcının hizmetinden
faydalanma imkânını sağlayacaktır. Ortaya çıkacak sonraki uyuşmazlıklarda
kullanılabilecek genel ilkeleri de alıcı buradan öğrenecektir.
Tarafların tüketici olmadığı hâllerde taraflar, birinci ve ikinci fıkralardaki
düzenlemelerin aksini kararlaştırabilirler. Bilhassa esnaf ya da tacirler arasında gerçekleşen ve tüketici işlemi sayılmayan ticari ilişkilerde birinci ve ikinci
fıkralardaki gibi bir düzenlemeye ihtiyaç bulunmamaktadır.
Öte yandan 6563 sayılı Kanunla hizmet sağlayıcıya, alıcıya sözleşme öncesinde sunulmuş olan sözleşme hükümleri ve genel işlem şartlarının saklanmasına imkân sağlama yükümlülüğü getirilmektedir. Bu şekilde; alıcının
bu şartları daha sonra da düşünebilmesi ve kontrol edebilmesi, sözleşmenin
kurulmasından sonra tek taraflı olarak sözleşme hükümlerinde değişikliğe
gidilememesi amaçlanmaktadır. Ayrıca elektronik posta ve benzeri bireysel
iletişim yoluyla gerçekleşen işlemleri yapanlar için doğrudan haberleşme ve
müzakere etme imkânına sahip olunduğundan bu işlemlerde Borçlar Kanunundaki hazır bulunanlar arasında sözleşme hükümleri uygulanabilecektir.
5. SONUÇ
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsayacak şekilde
hazırlanmıştır. Söz konusu Kanun, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu alanda işlem yapmak isteyenlerin bu tarihe kadar yasal metinde belirtilen
düzenlemelere göre hazırlık yapmaları gerekir. Kanunun bilgi verme yükümlülüğü başta olmak üzere diğer getirdikleri yenilikler açısından ne anlamda
işlerlik kazanacağı uygulama aşamasında ortaya çıkacaktır.

OCAK - ŞUBAT 2015

169

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Kırçova, İbrahim(2000). İnternette Pazarlama. İstanbul : Beta
T.C. Yasalar (05.11.2014). 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Gerekçesi. Ankara : Resmi Gazte (29166 sayılı)
Uygur, Eren (2010). E-Ticaret ve Türkiye’deki Durumu (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, Atılım Üniversitesi

170

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

ŞİRKETLERE AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK
KIYMETLER VE BU İŞLEMİN VERGİLENDİRİLMESİ
Rızkullah ÇETİN*26
1-GİRİŞ
Şirket ortakları çeşitli sebeplerle (nakit yetersizliği, ortağın ayni sermaye olarak konulabilecek kıymetlere sahip olması, ayni sermayenin şirket faaliyetiyle
ilgili olması vb. sebeplerle) sermaye taahhütlerini ayni olarak yerine getirmektedirler. Şirketlere ayni sermaye olarak konulabilecek kıymetler 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 342’nci maddesinde sayılmıştır. Şirket ortağınca şirket kuruluşunda ya da sermaye artırımında ayni sermaye olarak taahhüt edilip, daha sonra
bu taahhüdün yerine getirilmesi halinde ayni sermaye olarak konulan kıymetlerin
elden çıkarılması vergisel açıdan özellik arz etmekte olup, bu yazımızda ayni
sermaye olarak şirket sermayesine eklenen kıymetlerin şirket ortağınca elden çıkarılma işleminin vergilendirilmesi işlenecektir.
2- AYNİ SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK KIYMETLER
Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) (T.C. Yasalar. 2011) 127’nci maddesine
göre sermaye olarak konulabilecek kıymetler şunlardır:
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,
b) Fikrî mülkiyet hakları,
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları,
e) Kişisel emek,
f) Ticari itibar,
g) Ticari işletmeler,
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar
ve işaretler gibi değerler,
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer konulabilir.
TTK’nın 128’inci maddesinde, her ortağın, usulüne göre düzenlenmiş ve
imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçlu olduğu, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi
tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazların tapuya şerh verildiği,
*26 Vergi Müfettişi
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Fikrî mülkiyet hakları ile diğer değerlerin, varsa özel sicillerine kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye
olarak konulabileceği belirtilmiştir. Maddenin devamında ise, paradan başka
ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması hâlinde şirketin, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde
malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebileceği, taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şirketin bunlar üzerinde
tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil edilmesinin gerektiği belirtilmiştir.
TTK’nın “Ayni sermaye konulabilecek malvarlığı unsurları” başlıklı
342’nci maddesinde, üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları
(marka, patent, telif hakkı vb.) ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabileceği bunun dışında hizmet edimleri, kişisel
emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların ayni sermaye olarak konulamayacağı hüküm altına alınmıştır.
3-ŞİRKETE KONULAN AYNİ SERMAYENİN GELİR VERGİSİ
AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şirket ortağı tarafından taahhüt edilip, yerine getirilen sermaye borcunun
TTK’nın 342’nci maddesinde belirtilen kıymetlerle yerine getirilmesi halinde
bu işlemin şirket ortağı açısından vergilendirilmesi gerekmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde, elden çıkarılması
halinde değer artış kazancı sayılacak mal ve hakları tek tek saymış olup, bu
mal ve haklar ise;
1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan
ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
2. 70 inci maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
3. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların
kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
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5. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç)
70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl
içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,
kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 10.600
(1.1.2015 tarihinden itibaren)Yeni Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.
5615 sayılı Kanun’un 11’inci maddesiyle eklenen geçici 71’inci maddesinde, “Bu Kanunun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin uygulanmasına ilişkin olarak, 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1),
(2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde sayılan ve 1/1/2007 tarihinden önce iktisap
edilmiş olan mal (gerçek usûlde vergilendirilen çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesinde dört yıllık süre esas alınır.” hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’inci maddesinde belirtilen koşullar dâhilinde, ayni sermaye olarak konulan mal ve hakların değer
artış kazancı kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak maddenin
6’ncı bendinde de belirtildiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal ve
hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından
doğan kazançlar değer artış kazancı kapsamında vergilendirilecek olup, beş
yıllık süre geçtikten sonra ise işlem vergiye tabi olmayacaktır. Konuya ilişkin
verilen bir özelge aşağıdaki gibidir;
“…Buna göre, Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, ... Mahallesi, ... ada, ... No.lu
Parseldeki şahsınıza ait gayrimenkulün iktisap tarihinin 01/01/2007 tarihinden önce olması halinde 4 yıl içinde, 01/01/2007 tarihinden sonra olması
halinde 5 yıl içinde ... A.Ş.’ne ayni sermaye olarak konulması durumunda
maliyet bedelinin söz konusu gayrimenkulün iktisap edildiği ay dahil, ayni
sermaye olarak konulduğu ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik EnstitüsünOCAK - ŞUBAT 2015
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ce belirlenen üretici fiyat endeksi (ÜFE) uygulanarak tespit edilmesi ve bu
şekilde hesaplanan maliyet bedeli ile ayni sermaye olarak konulan bedel arasındaki müspet farkın 2011 yılı için hesaplanacak istisna tutarı olan 8.000 TL
yi aşması (01/01/2012 tarihinden itibaren 8.800 TL) halinde 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanununun mükerrer 80 inci maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendi
uyarınca değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Söz konusu gayrimenkulün iktisap tarihinden itibaren yukarıda belirtilen
süreler geçtikten sonra elden çıkarılması halinde ise değer artış kazancı doğmayacağı açıktır.”( Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı.2012)
Gnellikle şirket ortaklarınca ayni sermaye olarak gayrimenkuller şirket
sermayesine konulmaktadır. Şirket ortağının gayrimenkul alım- satım işlemini Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesinin 4’üncü bendi kapsamında
devamlı olarak yapması veya ticari kazancın en temel karinesi olan devamlılık
unsurunun gerçekleşmesi (yani bir yılda birden fazla veya birden fazla yılda
gayrimenkul alım-satımının tekrarlanması) halinde ayni sermaye koyma işlemi ticari kazanç kapsamında değerlendirilecektir. Konuya ilişkin verilen bir
özelge aşağıdaki gibidir;
“…Bu hüküm ve açıklamalara göre, maliki olduğunuz gayrimenkullerin iktisap tarihinin 01/01/2007 tarihinden önce olması nedeniyle topluca tek satış işlemi ile satışından veya bir ya da birden fazla şirkete ayni sermaye olarak konulmasından elde edilen kazanç, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 71’ inci maddesi
çerçevesinde, iktisap tarihinden itibaren 4 (dört) yıllık sürenin geçmiş olması
nedeniyle değer artışı kazancı kapsamında vergilendirilmeyecektir.
Diğer taraftan, bahse konu gayrimenkullerin aynı kişiye farklı tarihlerde
veya farklı kişi ve tüzel kişilere aynı tarihte ya da birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda ise yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım-satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir
Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 2014)
Aynı sermaye taahhüdünü yerine getiren şirket ortağının yine bir ticaret
şirketi olması ve söz konusu mal ve hakların ticari bir işletmenin aktifine
kayıtlı olması halinde ayni sermaye koyma işleminin ticari kazanç hükümleri
çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.
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3- AYNİ SERMAYENİN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/1 maddesinde; Türkiye’de
ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Ayni sermaye
olarak konulacak kıymetin Gelir Vergisi Kanunu’na göre değer artış kazancı
olarak değerlendirilmesi halinde, değer artış kazancı KDV’ye tabi olmadığından, söz konusu ayni sermaye koyma işlemi de KDV’ye tabi olmayacaktır.
Ancak yukarıdaki bölümlerimizde de ifade edildiği üzere söz konusu işlemin
ticari kazanç kapsamında değerlendirilmesi halinde ayni sermaye konulması
işleminin KDV’ye tabi olması gerekmektedir.
4- SONUÇ
Ticaret şirketlerine sermaye olarak konulabilecek kıymetler Türk Ticaret Kanunu’nun 127’nci maddesinde, ayni sermaye olarak konulabilecek kıymetler ise
342’nci maddesinde belirtilmiştir. Şirketlere ayni sermaye olarak konulabilecek
kıymetlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80’incimaddesi gereğince değer
artış kazancı kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak ayni sermaye
olarak konulacak kıymetin ticari işletmenin aktifine kayıtlı olması veya ticari
kazancın temel kriteri olan devamlılık unsurunu taşıması halinde işlemin ticari
kazanç kapsamında vergilendirilmesi gerekmektedir.
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VERİLEN AVANSLARIN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
AYIRMAK SURETİYLE ZARAR YAZILMASI
KARŞISINDAKİ DURUMU
*
Neslihan İÇTEN İNCE27

1-GİRİŞ
Ticari ve zirai işletme bünyesinde satılan mal ve hizmetin bedeli henüz
tahsil edilmeden hasılata intikal ettirilmekte ve dönem kârının oluşumunu etkilemektedir. Satış bedeli veya hasılatın henüz alacak aşamasında iken kârın
hesaplanmasında dikkate alınmış olması, sonradan bunların işletme tarafından
tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda dönem kârının fazla hesaplanması sonucunu doğuracaktır. Bu durumun giderilmesi için, alacağın işletmeye
girme ihtimalinin kaybolduğu anda zarar yazılması zorunludur. Kısaca, şüpheli alacağın zarar kaydı, kazanç tespitindeki tahakkuk esasını düzenleyen bir
esastır. Buna göre, şüpheli alacağın karşılık ayrılarak zarar yazılabilmesi için
kârın oluşumunu etkilemiş, yani daha önce tahakkuk esasına göre hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir.
Bir mal satışı veya hizmet ifasından tahakkuk edip sonuç hesaplarına intikal ettirilmeyen avanslar için şüpheli alacak olduğu gerekçesiyle karşılık
ayrılıp ayrılamayacağı konusu uygulamada tartışmalıdır. Bu çalışmamızda,
verilen avansların şüpheli alacak karşılığı ayırmak suretiyle zarar yazılması
karşısındaki durumu şüpheli alacak karşılığı ayırmanın koşulları çerçeve alınarak açıklanacaktır.
2-YASAL DAYANAK İLE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
AYIRMANIN KOŞULLARI
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 10.01.1961) 323. maddesinde; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili
olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
alacakların şüpheli alacak sayılacağı, bu şüpheli alacaklar için değerleme
gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabileceği, bu karşılığın
hangi alacaklara ait olduğunun karşılık hesabında gösterileceği, teminatlı ala-
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caklarda bu karşılığın teminattan geri kalan miktara inhisar edeceği, şüpheli
alacakların sonradan tahsil edilen miktarlarının ise tahsil edildikleri dönemde
kâr/zarar hesabına intikal ettirileceği hükme bağlanmıştır. Bu düzenlemeye
göre, şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi için alacakta bulunması gereken
koşullar şu şekildedir:
a-Alacağın Ticari veya Zirai Kazancın Elde Edilmesi veya İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması: Bir alacağın şüpheli hale gelebilmesi için alacağın
ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması
gerekmektedir. Bir başka ifade ile bir alacağın şüpheli alacak niteliği kazanabilmesi için birinci şart bu alacakla işletmenin elde etmeyi amaçladığı ticari ve
zirai kazanç arasında illiyet bağı bulunması gerekmektedir.
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla, maddede belirtilen koşullara göre şüpheli hale gelen alacaklar için, değerleme gününün tasarruf değerine
göre pasifte karşılık ayrılabileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır. Söz konusu
madde uyarınca şüpheli alacak sayılma şartlarını taşıyan bir alacağa karşılık ayrılabilmesi için aranan şart, o alacağın ticari işletmeye dahil bir malın satılmasından ya da bir hizmet ifasından doğmuş olmasıdır.(Yıldırım, 2014, 487)
Nitekim Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinde değişiklik yapan
30.12.1980 tarih ve 2365 sayılı Kanun’un gerekçesinde, “karşılık ayrılmak
suretiyle, zarara intikal ettirilecek alacağın ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması, diğer bir deyişle alacağın daha
önce hâsılat hesaplarına intikal ettirilmiş bulunması gerektiği ” belirtilmiştir.
İthal edilen malların sahte veya bozuk çıkması durumunda karşılık ayrılıp
ayrılmayacağına ilişkin, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 18.04.2014
tarih ve 11395140-105[323-2012/VUK-1-…]-1035 sayılı özelgesi: “… şüpheli alacak karşılığı ayrılmasında temel unsur, ortada bir alacağın söz konusu
olması ve bu alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmiş bulunmasıdır. Şüpheli
alacak karşılığı ayırıp bunu gider kaydetme imkânının sadece ticari ve zirai
işletmelere tanınmış olmasının nedeni ticari ve zirai kazançlarda, elde etmenin tahakkuk esasına bağlanmış olmasıdır. Bunun sonucu olarak, ticari ve
zirai işletme bünyesinde satılan mal ve hizmetin bedeli henüz tahsil edilmeden
hasılata intikâl ettirilmekte ve dönem kârının oluşumunu etkilemektedir. Satış
bedeli veya hasılatın henüz alacak aşamasında iken kârın hesaplanmasında
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dikkate alınmış olması, sonradan bunların işletme tarafından tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda dönem kârının fazla hesaplanması sonucunu doğuracaktır. Bu durumun giderilmesi için, alacağın işletmeye girme ihtimalinin
kaybolduğu anda zarar yazılması zorunludur. Kısaca, şüpheli alacağın zarar
kaydı, kazanç tespitindeki tahakkuk esasını düzenleyen bir esastır.”
“… kurumunuz tarafından ... Cumhuriyetinden ... halinde kimyevi madde
ithali yapmak üzere anlaşmaya varmanız ve malların bedelinin döviz olarak
satıcı firmaya transfer edilmesi, karşılığında ise yurt dışındaki satıcı tarafından başka/bozuk ya da yüksek oranda su ihtiva içeren madde göndermesi
olayında, kurumunuzca hasılat kaydedilen ticari bir alacaktan bahsedilmesi
söz konusu olmadığından yapılan ödeme için Vergi Usul Kanunu’nun 323.
maddesine göre şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamaktadır.” şeklindedir.
b-Bilanço Usulüne Göre Defter Tutulmalı: Şüpheli alacak karşılığı, sadece bilanço esasında defter tutan tüccar ve çiftçiler tarafından ayrılabilir. İşletme hesabı esasında defter tutan tüccar ve çiftçilerin, şüpheli alacaklar için
karşılık ayırmaları veya bunları başka şekilde gider yazmaları mümkün değildir.(Özbalcı, 1999, 748)
c-Alacağın Şüpheli Hale Gelmiş Olması: Şüpheli alacak karşılığı ayrılması
için asıl önemli unsur, alacağın şüpheli hale gelmiş olması, yani oluşması beklenen bir zararın varlığıdır. Ticari kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi
ile ilgili olarak dava veya icra safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya
veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine değmeyecek derecedeki küçük alacaklar şüpheli
alacak sayıldığından yukarıda belirtilen şartları taşıyan alacaklar için karşılık
ayrılması mümkün bulunmakta olup bu şartlardan herhangi birisinin mevcut olmaması halinde ise şüpheli alacak kaydına imkân bulunmamaktadır.
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
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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. Vergi Usul Kanununda, alacağın şüpheli sayılmasını
gerektiren haller iki grupta toplanmıştır. (Özbalcı, 1999, 751-752)
-Dava veya İcra Safhasında Olan Alacaklar: Dava veya icra safhasında
bulunan alacaklar, şüpheli alacak olarak kabul edilmiştir.
Alacağın tahsili güçlüğünün, objektif olarak inandırıcı belgelerle ortaya konması, şüpheli alacak uygulaması açısından diğer önemli şarttır. Aksi takdirde
alacakların tahsili konusunda ihtilaf olduğunun takdiri mükelleflere bırakılmış
olur. Böyle bir boşluk bırakmamak amacıyla kanun koyucu şüpheli hale geldiği
ileri sürülen alacağın ciddi olarak takip edildiğine ilişkin çabaların yargıdan veya
icra organlarından alınacak belgelerle tevsikini öngörmüştür.(Özyer, 2014, 509)
-Yapılan Protestoya veya Yazı İle Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Borçlu Tarafından Ödenmemiş Bulunan Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklar: Bazen borçlunun zamanında ödemediği
alacağın yargı yoluyla takibi, takip edilecek alacak tutarından daha fazla zaman
ve para harcanmasını gerektirmektedir. Öyle ki perakende olarak satılan mal
veya hizmetin bedelinin tahsil edilememesi nedeniyle bunların dava ve icra konusu yapılması halinde yapılacak posta, avukatlık ve noter masrafı ve ödenecek
yargı harcı gibi giderlerin toplamının bu tür alacakların miktarını aşması mümkündür. İşte tahsil imkanı tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, hasılatı vergi
matrahına dahil edilmesi nedeniyle mükellefi zor durumda bırakacak alacakları
kanun koyucu, şüpheli alacak sayarak pasifte karşılık ayrılmak suretiyle gider
yazılmasına imkan tanımıştır.(Özyer, 2014, 508)
Şüpheli alacak sayılacak bu ikinci grup alacaklar, yapılan protestoya veya
yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş
bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardan oluşur. Alacağın senetli veya senetsiz olması önemli değildir. Şüpheli alacak karşılığı ayırmanın şartı:
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-Tutarının icra veya dava takibine değmeyecek derecede küçük olması,
-Ve protesto edinilmesine veya yazı ile bir defadan fazla istenmesine rağmen, borçlu tarafından ödenmemesidir.
d-Şüpheli Alacak Karşılığının Teminatsız Alacaklar İçin Olması: Vergi
Usul Kanunu’nun 323. madde hükmü, teminatlı alacaklarda bu karşılığı teminattan geri kalan miktarla sınırlamakta, alacağın ipotek, haciz, rehin, kefil vs.
suretlerle teminata bağlanmış olması halinde, şüpheli alacak karşılığı ayrılmayacağını kabul etmiş bulunmaktadır.
3-VERİLEN AVANSLARDA ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI
Ticari tanımıyla avans gelecekte ihtiyaç duyulan mal teslimi işlemlerinin
gerçekleşmesi için verilen ve bu işlemlerin gerçekleşmesi halinde işlem bedelinden mahsup edilmek üzere yapılan peşin ödemeleri ifade etmektedir. Avansın verildiği tarih itibariyle bir mal teslimi veya hizmet ifası taahhüdü oluşmuş
olmasına rağmen, bu taahhüdün çeşitli sebeplerle yerine getirilememesi durumunda, verilmiş olan avansın tahsil edilememesi sorunu ortaya çıkabilmektedir.(Yıldırım, 1999, 429-430)
Avanslar gerçek bir borç veya gerçek bir alacak karakteri taşımaz. Çünkü, gerçek bir borç veya alacak karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi sonucu
yapılan işlemlerin muhasebe kayıtlarında hasılat veya maliyet yazılmasıyla
doğar. İşlem sonucu gelir-gider yaratıcı bir unsur veya işletmeyi ilgilendiren
bir iktisadi değer (mal/hizmet) yoksa; gerçekleşmemiş bir işlem mevcuttur ve
gerçek bir borç-alacak doğmaz. Borç-alacak ilişkisi tahakkuk etmiş, sonuç
hesaplarına intikal etmiş yani karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi sonucu
doğar. Avans ise, gelecekte gerçekleşmesi istenen, ancak edimlerin henüz yerine getirilmemesi nedeniyle tekamül etmemiş ve sonuç hesaplarına intikal
etmemiş bir işlemden doğar.(Sarısu, 1998)
Bir ticari mal yada hizmet alımı için verilen avansların şüpheli alacak olduğu gerekçesiyle karşılık ayrılıp ayrılamayacağı konusu tartışmalı bir konu
olup, konuya ilişkin iki farklı görüş bulunmaktadır. Konuya ilişkin birinci
görüşe göre, şüpheli alacağın zarar kaydı, kazanç tespitindeki tahakkuk esasını düzenleyen bir esastır. Buna göre, şüpheli alacağın karşılık ayrılarak zarar
yazılabilmesi için kârın oluşumunu etkilemiş, yani daha önce tahakkuk esasına göre hasılat hesaplarına intikal ettirilmiş olması gerekmektedir. Verilen
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avanslar ise, bir mal satışı veya hizmet ifasından tahakkuk edip hasılat hesaplarına intikal ettirilmediğinden, avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağıdır. İkinci görüş ise, ileride teslim edilecek bir mal yada 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 ayrılmasının
mümkün bulunduğuna ilişkindir. İkinci görüşü içeren özelgeler şu şekildedir:
-Otel işletmesinden yaz sezonunda alınacak hizmet karşılığı hizmet alımı gerçekleşmeden verilen ve tahsil edilemeyen avanslar için şüpheli alacak
karşılığı ayrılıp ayrılamayacağına ilişkin Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 23.08.2011 tarih ve 2011/B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-11-25-183 sayılı
özelgesi: “... ili ... ilçesinde faaliyet gösteren ... ile aranızda yaz sezonunda müşteri göndermek üzere .... tarihli 2010 Yılı Otel Kontenjan Sözleşmesi
yaptığınız ve buna istinaden anılan şirkete 40.000,00-TL avans ödemesinde
bulunduğunuz ve yaz sezonunda müşteri gönderme esnasında anılan otel
işletmeciliğinin faaliyette bulunmadığının tespit edilmesi üzerine yaptığınız
araştırma neticesinde ... ilçesi ... Belediye Başkanlığı Ruhsat Servisinin tarafınıza yazdığı .... tarih ve 1751 sayılı yazısı ve ... Valiliği İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğüne yazdığı ..... tarih ve 1906 sayılı yazısının tetkikinden anılan şirketin iflas ettiği, icra dairelerince tahliye edildiği, .....2010 tarihinde Belediye
Başkanlığınca otel işletmesinin mühürlenerek faaliyetten men edildiği belirtildiğinden, 3.600,00-TL’si tahsil edilen ancak, 36.400,00-TL’si tahsil edilemeyen ve ... İcra Müdürlüğünün 2010/..... sayılı takip talebiyle icraya verdiğiniz
alacağınız için şüpheli alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağınız hususunda
bilgi talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.” ...
“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. maddesinde belirtilen diğer şartlarında sağlanması
halinde icra takibine başladığınız yıl karşılık ayırmanız mümkündür.” şeklindedir.
Karşılığında mal temin edilemeyen sipariş avansları için belirli şartların
yerine getirilmesi halinde şüpheli alacak karşılığı ayrılabileceğine ilişkin Antalya Vergi Dairesi Başkanlığının B.07.1.GİB.4.07.17.02/VUK.ÖZ.08.06/
sayılı özelgesi: “... Toptan perakende demir ticareti faaliyetinde bulunduğunuz, demir almak karşılığında bir firmaya avans ödemesi yaptığınız, ancak bu
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firmanın malı teslim etmediği, bundan dolayı yaptığınız avans ödemesi için
dava açtığınız, karşılığında mal temin edemediğiniz avanslar için şüpheli alacak karşılığı ayırıp ayıramayacağınız hk.”
“... demir tedariki için ödendiği belirtilen sipariş avansı niteliğindeki ödemeleriniz, ticari faaliyetinizin devamı için yapılması şartıyla, ticari alacak
niteliği kazanacağından, bu alacaklar için anılan Kanunun 323. maddesinde
belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde karşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır.” şeklindedir.
-Çin’deki bir firmadan ithalat yapmak üzere anlaşılması ancak siparişlerin gelmemesi durumunda söz konusu yabancı firmaya transfer edilen tutarın
gider yazılıp yazılamayacağına ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının
09.10.2012 tarih ve 2868 sayılı özelgesi: “… internet üzerinden yapılan
araştırmalarınız neticesinde Çin’deki bir firmadan ithalat yapılmak üzere sipariş verildiği ve karşılığında yabancı firma hesabına 12.000 Amerikan Doları havale edildiği ancak sipariş verilen ürünlerin söz konusu firma tarafından
gönderilmediği anlaşılmış olup havale edilen tutarın kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.”
“…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.” şeklindedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her iki görüşe paralel olarak verilmiş
olunan özelgeler bulunmaktadır. Kişisel görüşümüze göre ise, burada önemli
olan verilen avansların ticari ve zirai faaliyetin elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması, avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapıldığının anlaşılması ve anılan Kanunun 323. maddesinde belirtilen diğer şartların yerine getirilmesi koşulu ile verilen avanslar için karşılık
ayrılmasının mümkün olduğudur. Ancak, işletmelerin bu konu ile ilgili olarak
gelecekte herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları adına Gelir İdaresi
Başkanlığından görüş almalarında fayda bulunmaktadır.
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4-SONUÇ
Vergi Usul Kanunu’nun 323. maddesinden anlaşılacağı üzere, ticari ve zirai
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava ve icra
safhasında bulunan alacaklarla, yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olan dava ve icra takibine
değmeyecek derecede küçük alacaklar şüpheli alacak sayılmakta, bu şartlardan
herhangi birinin mevcut olmaması durumunda ise şüpheli alacak kaydına imkân bulunmamaktadır. Bu kapsamda, verilen avansların şüpheli alacak karşılığı
ayırmak suretiyle zarar yazılması karşısındaki durumu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilmiş olunan farklı özelgeler bulunmaktadır. Konu
ile ilgili olarak kişisel görüşümüz ikinci görüş doğrultusunda olup, işletmelerin
gelecekte herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları adına Gelir İdaresi
Başkanlığından görüş almaları gerekmektedir.
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MASRAF YANSITIMINDA KDV UYGULAMASI
İbrahim ERCAN*28
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, ticari hayatta mükelleflerin bazı giderleri çeşitli nedenlerle
önce bir başka mükellef tarafından karşılanmakta, daha sonra söz konusu giderler asıl ilgili mükellefe yansıtılmaktadır. Bu durum masraf yansıtımı olarak
ifade edilmektedir. Bu tür durumlar genellikle grup firmaları arasında olmakla birlikte, firmalar arası masraf aktarımı, dar mükelleflerde masraf aktarımı,
yurtdışı giderlerin yansıtılması, komisyonların aktarımı, teminat mektuplarına
ilişkin giderler, finansal kiralamaya ilişkin sigorta prim bedelleri, emlak ve
motorlu taşıtlar vergileri, trafik para cezaları, sözleşmelere ilişkin damga vergisi, zam, faiz ve cezaların aktarımı, şeklinde oluşabilmektedir.
Masraf yansıtımı işleminde, yansıtılacak masrafların olduğu gibi yansıtılması
ya da yansıtılacak masraflara belli bir hizmet bedeli veya komisyon eklenerek
yansıtılması söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, yansıtılacak masrafların
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa(T.C. Yasalar 1984) göre katma değer vergisine (KDV) tabi olması ya da KDV’ye tabi olmaması, diğer bir ifadeyle
masrafların KDV’li olması ya da olmaması durumu söz konusudur.
Bu yazımızda, masraf yansıtımında KDV uygulaması, yansıtılacak masrafların KDV’li olup olmaması, söz konusu masraflara hizmet veya komisyon bedeli
ilave edilip edilmemesi durumuna göre, değerlendirilmeye çalışılacaktır.
2. MASRAF YANSITIMINDA KDV UYGULAMASI
Masraf aktarımı uygulaması, yansıtılacak masrafların KDV’li olup olmaması, yansıtılacak masraflara belli bir hizmet veya komisyon bedeli ilave edilip edilmemesi durumuna göre farklılık arz etmektedir.
2.1. Masraf Yansıtımının KDV’ye Tabi Olması
Masraf yansıtımında KDV uygulanması, yansıtılacak masrafların KDV’li
olması yani masrafları yansıtacak mükellefin söz konusu masrafları KDV’li
olarak kayıtlarına alması, dolayısıyla KDV’leri indirim konusu yapması durumu ile, yansıtılacak masrafların KDV’li olup olmadığına bakılmaksızın masrafların hizmet veya komisyon bedeli ilave edilerek yansıtılması durumunda
ortaya çıkmaktadır.
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Konuya ilişkin bazı özelge örnekleri aşağıya alınmıştır.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2009 KDV-1782 sayılı özelgesinde;
“… başkaları için yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden
KDV hesaplanacaktır.” denilerek, KDV’nin yansıtma faturasında hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.09.2008 tarih ve 5501-3122/95668 sayılı
Özelgesi’nde,
“Gider aktarımı konusunda Başkanlığımızca yön verilen müstekar hale gelmiş uygulama aşağıdaki gibidir.
1) Başkaları için yapılan ve aslı KDV’ye tabi olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın tabi olduğu oran üzerinden KDV hesaplanacaktır.” denilmektedir.
Gelirler Genel Müdürlüğü 14.04.1999 Tarih 14102 sayılı özelgesinde; “…
ancak bu masrafların yansıtılmasında komisyon alınması durumunda, komisyon tutarı vergiye tabi tutulacaktır” diyerek, masraf yansıtmalarında ek ödemelerin genel KDV oranına tabi olduğu yönünde görüş bildirmiştir.
Yine, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 2009 KDV-1782 sayılı özelgesinde; “… ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil
edilir ise, bu aşan kısım üzerinden KDV hesaplanacaktır” denilmektedir
Yukarıda yer verdiğimiz özelge örneklerinde de belirtildiği üzere, bir başka
mükellef adına yapılan masrafların ilgili mükellefe yansıtımı yine fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek, yansıtılacak masrafın KDV’ye tabi olması durumunda düzenlenecek faturada, masraf için hesaplanmış olan oranda KDV hesaplanacaktır. Böylece, masraf ile birlikte KDV’de ilgili mükellefe yansıtılmış olacaktır.
Masrafın yansıtıldığı kurumun ilgili KDV tutarını indirim konusu yapabilmesi için bu gereklidir. Zira KDV Kanunu uyarınca mal ve hizmetlere ait KDV,
alış faturası veya benzeri vesikalar üzerinde ayrıca gösterilmek ve bu vesikalar
kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirilebilmektedir. (Elele, 2012)
Bununla birlikte, burada yansıtılması gereken masraf tutarının kısmen ya
da tamamen yansıtma faturasını düzenleyen firmaya ait olmaması gerekmekte
ve bu nedenle firma kendisini ilgilendirmeyen masraf tutarını masrafın muhatabı olan firmaya yansıtacaktır. Yansıtma faturalarında amaç, kar etmek değil
masrafın gerçek ilgilisine aktarımıdır. Yapılan işlemde yansıtma faturasını düzenleyen firma bir katma değer yaratmıyor. Firmanın yansıtma işlemi nedeni
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ile bir katma değer yaratması ve bu yaratılan katma değeri, yansıtma tutarına
ekleyerek tek tutar olarak karşı tarafa fatura etmesi durumunda, yansıtma faturasındaki KDV oranı dikkate alınmayarak, masraf tutarının tamamına KDV
Kanunu’nun 1’inci maddesine göre hizmet ya da aracılık hizmeti nedeniyle
%18 genel KDV oranının uygulanması gerekmektedir. Bu durumun önüne
geçmek için, yansıtma faturasındaki tutarı ayrı bir kalem, yansıtma işlemi ile
ilgili komisyon, hizmet v.b. işlemlerin ayrı bir kalem olarak faturada gösterilmesi yansıtılan masraf tutarına hangi KDV oranının uygulanacağı ile karmaşayı da ortadan kaldıracaktır. (Özen, 2011)
Bir başka ifadeyle, yansıtma faturalarının düzenlenmesinde yansıtmaya
konu masrafın KDV’ye tabi olması durumunda, masrafın tabi olduğu KDV
oranı üzerinden KDV hesaplanacaktır. Yansıtılan masrafa ek bir bedel konulması durumunda eğer ek bedel masrafa ilave edilerek tek bir satırda fatura
edilirse toplam tutarın KDV tutarı, masrafın tabi olduğu KDV oranına göre
değil %18 genel KDV oranına göre hesaplanacaktır. Eğer ek bedel faturada
masrafa ilave edilmeden ayrı bir satırda gösterilir ise, masrafla ek bedelin tabi
olduğu KDV oranlarının farklı olması durumunda, KDV tutarları ayrı ayrı
hesaplanacaktır. (Özen, 2011)
2.2. Masraf Yansıtımının KDV’ye Tabi Olmaması
Mükelleflerin KDV’li giderleri olduğu gibi KDV’siz giderleri de olabilmektedir. Örneğin yapılan sözleşmeler için damga vergileri, teminat mektuplarına
ilişkin giderler, finansal kiralamaya ilişkin sigorta prim bedelleri, emlak ve motorlu taşıtlar vergileri ve trafik para cezaları ile köprü veya otoyol kaçak geçiş
cezaları gibi giderler KDV’nin konusuna girmemektedir. Bu nitelikteki giderler,
mükelleflerin aralarında yaptıkları sözleşme gereğince, mükelleflerden biri tarafından ödenmekte ve kayıtlara yansıtılmakta, daha sonra asıl ilgili mükellefe
yansıtma faturasıyla yansıtılmaktadır. KDV’nin konusuna girmeyen söz konusu
giderlerin yansıtılmasına ilişkin faturada KDV hesaplanmaması gerekmektedir.
KDV’nin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan masrafların yansıtılmasında özellikli bir durum yoktur. Katma değer vergisi ödenmeden yapılan
harcamanın bir kısmının veya tamamının ilgili kişiye aktarımı sadece ilgili tutarı
ihtiva eden fatura düzenlenmesi suretiyle yapılmalıdır.(Elele, 2012)
Konuya ilişkin olarak aynı doğrultuda verilmiş olan bazı özelge örnekleri
aşağıya alınmıştır.
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Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen 25.02.2009 tarih ve B.07.1.
GİB.4.34.17.01.4.1782 sayılı özelgede; “… müşterilerle yapılan sözleşmelere
ait aslı vergiye tabi olmayan damga vergisinin bire bir olarak yansıtılması
işlemi katma değer vergisine tabi değildir. Ancak bu aktarma sırasında masraf
tutarını aşan bir bedel tahsil edilmesi halinde bu aşan kısım üzerinden genel
oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.”denilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen 06.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK6-2075/9284 sayılı özelgede;”… finansal kiralamaya konu
mallara ait, sigorta prim bedelleri, emlak ve motorlu taşıtlar vergileri ve
trafik para cezaları ile köprü veya otoyol kaçak geçiş cezaları bir teslim veya
hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden bu tutarların birebir kiracıya yansıtılması işleminde KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu
aktarma işleminde masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilmesi halinde, aşan
kısım üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanacaktır.” denilmektedir.
Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 15.11.1996 Tarih 54092 sayılı özelgesinde;
“… bayilik alabilmek için verdiği teminat mektuplarına ilişkin masrafları ana
firmadan tahsil eden bir mükellefin bu işleminin, bir teslim ya da hizmet karşılığını teşkil etmemesi nedeniyle KDV’nin konusuna girmediği…” yönünde
görüş bildirmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 01.06.2007 tarih 5401-3058/50358 sayılı özelgesinde; “… vadeli mal alımlarında müşterilerinizden banka teminat
mektupları alındığı; bazı durumlarda aranızda yapılan anlaşma gereği müşterilerinizin ödediği teminat mektubu komisyonlarının şirketiniz tarafından
karşılandığı, söz konusu komisyon masraflarının şirketinize yansıtılması sırasında komisyon bedeli üzerinden katma değer vergisi hesaplanıp hesaplanmayacağı,
… banka ve sigorta muameleleri KDV kapsamına girmemesi nedeniyle
KDV’den müstesna olan teminat mektubu komisyon bedellerinin müşterilerinizce şirketinize birebir yansıtılması işlemi KDV’ye tabi bulunmamaktadır.”
belirtilmiştir.
Gelirler Genel Müdürlüğü’nün 14.04.1999 Tarih 14102 sayılı özelgesinde; “… yazınızda belirtilen işgaliye, liman, fener, sağlık resimleri ile Deniz
Ticaret Odası payları, ve Vapur Donatanları Derneği ücretleri ise KDV’nin
konusuna girmediğinden, bu masrafların acentelere yansıtılması da vergiye
tabi bulunmamaktadır.” denilmektedir.
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Yine yukarıda değindiğimiz Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 24.09.2008 tarih
ve 5501-3122/95668 sayılı Özelgesi’nde;
“…
2) Aslı KDV’nin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan
masrafların aktarılmasında KDV hesaplanmayacaktır. Ancak bu aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse bu aşan
kısım üzerinden genel vergi oranına göre KDV hesaplanacaktır.
Buna göre, bir KDV mükellefinin bir başka KDV mükellefi ile yaptığı sözleşmeye ait aslı vergiye tabi olmayan damga vergisi ile ücret mahiyetinde olup yine aslı vergiye tabi olmayan kıdem tazminatının bire
bir olarak yansıtılması işlemi katma değer vergisine tabi değildir.
Öte yandan, protesto edilen senetlere ait masrafların, senedin borçlusuna faturayla yansıtılması işlemi de herhangi bir teslim ve hizmetin karşılığını teşkil
etmediğinden bu çerçevede KDV’ye tabi olmayacaktır.” denilmektedir.
3- SONUÇ
Bir başka mükellef adına yapılan masrafların asıl ilgilisine aktarımı fatura düzenlenerek gerçekleştirilecek, masrafların KDV’ye tabi olması halinde,
masraflara ilişkin faturada yer alan KDV oranı kullanılarak, yansıtma faturasında KDV hesaplanmalı, ayrıca masrafların KDV’ye tabi olup olmadığına
bakılmaksızın karşı tarafa aracılık hizmeti, komisyon gibi ek bir bedel yansıtılması halinde, ek bedel üzerinden genel oranda KDV hesaplanmalıdır.
KDV’ye tabi olmayan ya da KDV’den istisna olan masrafların yansıtılmasına
ilişkin yansıtma faturalarında ise KDV hesaplanmamalıdır.
KAYNAKÇA
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: www.vergidegundem.com]
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İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE ALT SINIR SORUNU
*
Necmettin GÜNDÜZ29

ÖZET
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca vergi oranları düşürülen teslim ve hizmetlerle ilgili yüklenilen vergiler, indirim mekanizması
ile giderilemediği zaman; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin
ikinci fıkrası uyarınca yapılan idari düzenlemeler doğrultusunda mükelleflere
iade edilebilmektedir.
Bu yazımızda indirimli orana tabi işlemler den doğan iade hakkının Bakanlar Kurulunca ilgili yıl için belirlenmiş bölümünün iade edilmemesine yönelik idari düzenlemenin Anayasa ve ilgili kanun hükümlerine uygun olup
olmadığı değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Alt Sınır, İndirimli Oran, İade Edilecek KDV
1-GİRİŞ
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca; aynı Kanun’un 28. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu’nca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmı, iadeye konu olabilmektedir.
İndirim yolu ile giderilemediği için iadeye konu olan bu KDV tutarları ,Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm amme alacaklarına, ithalde
alınan vergilere ve SGK prim borçlarına yılı içinde vergilendirme dönemleri
itibarıyla mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya
da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebilmektedir.
Ayrıca indirimli orana tabi işlemleri gerçekleştiren mükelleflerin bu işlemlerden doğan iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla hissesi kamuya
ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz borçlarına mahsubu da
mümkün bulunmaktadır.
Mükellefler indirimli oran kapsamındaki mal ve hizmet satışlarını yapmış ve yıl içinde yüklenilen vergileri yıl içinde indirememiş olması koşulu
ile iadeye hak kazanacaklardır. Yapılacak iade talebinin, ilgili vergilendirme
*29 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
29.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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dönemleri itibariyle indirimli orana tabi tüm işlemleri kapsaması gerekmekte
olup, işlemlerin ayrıştırılıp sadece bir kısmına yönelik hesaplama yapılması
ve bu şekilde iade talep edilmesi mümkün değildir.İade talebinde takvim yılı
geçerli olup,kendilerine özel hesap dönemi tayin olunanlarda takvim yılına
göre iade talebinde bulunacaklardır.
İndirimli oran kapsamında yer almakla birlikte verginin konusuna girmeyen veya KDV’den istisna edilen işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler bu
bölüm kapsamında değerlendirilmez.Buna göre indirimli oran kapsamındaki
işlemlerden;
- KDV’nin konusuna girmeyenler KDV beyannamesine dâhil edilmeyecektir.
- Kısmi istisna kapsamına girenler dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim ve iadesi söz konusu olmadığından, yüklenilen bu vergiler işin mahiyetine
göre gider veya maliyet olarak dikkate alınacaktır.
-Tam istisna kapsamına girenler (ihraç kaydıyla teslimler hariç) dolayısıyla yüklenilen vergilerden indirim yoluyla telafi edilemeyenler ise ilgili işleme
ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde iade edilecektir.
Diğer taraftan indirimli orana tabi teslim veya hizmetle ilgili olarak yüklenilen vergi ile söz konusu işlemler üzerinden hesaplanan vergi arasındaki farkın, (% 1) oranına tabi işlemler için işlem bedelinin (% 17)’sini, (% 8)’e tabi
işlemler için ise işlem bedelinin (% 10)’unu aşan kısmı, iade hesabına dahil
edilmez. Azami iade tutarının belirlenmesinde iade talebinde bulunulan döneme kadar yapılan toplam işlem bedeli dikkate alınır, ay içi hesaplamalarda
azami iade edilebilir tutarın aşılması bu durumu değiştirmez. Ancak işlemin
bünyesine doğrudan giren harcamalara ilişkin olarak yüklenilen verginin, azami iade tutarını aşması halinde, mükellefin iade talebi, aşan kısım için münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
2-İNDİRİMLİ ORAN MEKANİZMASININ İŞLEYİŞİ
İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi
edilemeyen Katma Değer Vergisi’nin iadeye konu edilmesi durumunda,iade
tutarı vergilendirme dönemleri itibariyle ve kümülatif olarak hesaplanacaktır.
Buna göre; ilk olarak indirimli orana tabi işlemin gerçekleştiği yılın Ocak ayı
içinde iade hakkı doğuran işlemin bünyesine giren vergiden, işlem dolayısıyla
(% 1) veya (% 8) oranı uygulanarak hesaplanan KDV düşülür ve ay içi itibarıyla “iadeye esas KDV” tutarına ulaşılır. Bu tutar Ocak ayı “devreden KDV”
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tutarı ile karşılaştırılır130.Beyannamede sonraki döneme devreden vergi yer almıyorsa o dönem için dönem sonu iade hesabı “sıfır” kabul edilir. Sonraki döneme devreden vergi mevcutsa ve iadeye esas KDV tutarını (yüklenilen KDV
-hesaplanan KDV farkı) aşıyorsa iadeye esas KDV tutarı, aşmıyorsa devreden
vergi tutarı “iade Edilebilir KDV” olarak kabul edilir. Bu tutar ilk ay sonu
itibarıyla iade edilebilir KDV tutarıdır.Şubat’ta da ilk önce yukarıda anlatıldığı gibi “iadeye esas KDV” tutarı bulunur.Bu tutarla Ocak ayında tespit edilen “iade edilebilir KDV tutarı” toplanır. Ocak ayında yapılan hesaplamaya
benzer şekilde yapılacak toplama sonucu bulunan tutar Şubat ayının “sonraki
döneme devreden KDV tutarı ile karşılaştırılarak şubat ayı “iade edilebilir
KDV tutarı” bulunur.Bu şekilde bulunan tutar iadeye hak kazanılan iki aylık
kümülatif KDV tutardır.
İade talebi ister yılı içinde mahsuben isterse de izleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben talep edilmiş olsun;yukarıda ifade edilen hesaplama önceki dönemlerde iade talebinde bulunulup bulunulmadığına bakılmaksızın, ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve iadesi talep edilen tutarlar dikkate alınmadan
iadenin talep edildiği her bir döneme kadar yapılacaktır.Bu şekilde yapılacak
kümülatif hesaplama sonucunda;
-Yılı içerisinde mahsuben iade talep edilmişse; ilk iade talebinden sonraki dönemlerde yapılacak iade taleplerinde, kümülatif iade edilebilir tutardan,
ilgili yıl için belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerde mahsuben iadesi talep
edilen tutar düşüldükten sonra kalan tutar, iadesi talep edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı ile karşılaştırılır, beyannamede gösterilen
devreden vergi tutarı, bulunan tutardan fazla ise bulunan tutarın tamamı, altında ise söz konusu satırda yazan tutar iade olarak talep edilebilir. Devreden
vergi tutarı “sıfır” (bir başka deyişle ilgili dönemde mükellefin ödenecek vergisi çıkmış) ise iade talebinde bulunulamayacağı tabiidir. Ödeme çıkan vergilendirme döneminden önceki iade tutarları ile ilgili bir düzeltme yapılmasına
gerek bulunmamaktadır. Ancak hesaplamaya ödeme çıkan vergilendirme döneminden itibaren yeniden başlanacaktır.
-İzleyen yıl içerisinde nakden veya mahsuben talep edilmişse; bulunan tutardan yılı içinde mahsuben iadeler düşülür, kalan tutarın işlemin yapıldığı
yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmı izleyen yıl için iadesi talep edilebilir KDV tutarı olacaktır.Bu şekilde bulunacak “iadesi talep
130 Karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak, şayet aynı dönemde iade talep edilmiş ise iadesi talep
edilen tutar düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate alınır.
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edilebilir KDV” tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin
talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde yer alan devreden vergi
tutarları ile karşılaştırılacaktır.231Buna göre;
-İadesi talep edilebilir KDV tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar bütün dönemlerde ki devreden
vergi tutarının altında kalıyorsa,iadesi talep edilebilir KDV tutarının tamamı
en geç izleyen yılın Kasım KDV beyannamesi ile iade olarak talep edilebilecektir.
-Devreden vergi tutarı, izleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar herhangi bir dönemde iadesi talep edilebilir
tutarı aşmıyorsa, iadenin talep edildiği döneme kadar verilen beyannamelerde
yer alan en düşük devreden vergi tutarı iade edilebilir tutar olarak dikkate alınacak ve en geç izleyen yılın Kasım KDV beyannamesi ile iade olarak talep
edilebilecektir.
-İzleyen yılın Ocak vergilendirme döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aradaki dönemlerden herhangi birisinde ödenecek vergi çıkması
halinde, iade talep edilemeyecektir.
Söz konusu hususun bir örnek vasıtasıyla daha iyi anlaşılacağını düşünmekteyiz.
Örnek:
İşlemlerinin tamamı % 8 KDV’ye tabi olan ve indirimli orana tabi teslimleri dışında başka bir faaliyeti bulunmayan bir mükellefin 2015 takvim yılına
ilişkin indirimli orana tabi teslimlerine ilişkin olarak düzenlenen hesaplama
tablosu yanda gösterilmektedir:

2 İadenin talep edildiği döneme ait karşılaştırmada devreden vergi tutarı olarak iadesi talep edilen tutar
31
düşülmeden önceki devreden vergi tutarı dikkate alınır
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(4-3)

Önceki
Dönem
Sonu
İade
Edilebilir
Kdv
Tutarı

Toplam
(5+6)

(5)

(6)

(7)

(8)

İNDİRİMLİORANA
Dönemi
2015

Bedel

Hesaplanan Kdv

Yüklenilen Kdv

(1)

(2)

(3)

(4)

ÇÖZÜM

Devreden
Kdv

Cari
Dönem
Sonu İade
Edilebilir
Kdv
Tutarı

Mahsup
Edilecek
Kdv

(9)

(10)

Ocak

187.500,00

15.000

15.000,00

0,00

0,00

0,00

72.000,00

0,00

0,00

Şubat

242.000,00

19.360,00

24.200,00

4.840,00

0,00

4.840,00

76.840,00

4.840,00

0,00

Mart

462.500,00

37.000,00

46.300,00

9.300,00

4.840,00

14.140,00

86.140,00

14.140,00

0,00

Nisan

364.100,00

29.128,00

32.150,00

3.022,00

14.140,00

17.162,00

89.162,00

17.162,00

0,00

Mayıs

146.800,00

11.744,00

21.400,00

9.656,00

17.162,00

26.818,00

98.818,00

26.818,00

7.318,00

Haziran

0,00

0,00

0,00

0,00

26.818,00

26.818,00

98.818,00

26.818,00

0,00

Temmuz

0,00

0,00

0,00

0,00

26.818,00

26.818,00

98.818,00

26.818,00

0,00

Ağustos

81.200,00

6.496,00

6.750,00

254,00

26.818,00

27.072,00

99.072,00

27.072,00

254,00

Eylül

75.430,00

6.034,40

8.300,00

2.265,60

27.072,00

29.337,60

101.337,60

29.337,60

2.265,60

Ekim

58.460,00

4.676,80

6.310,00

1.633,20

29.337,60

30.970,80

102.970,80

30.970,80

1.633,20

Kasım

68.250,00

5.460,00

7.714,00

2.254,00

30.970,80

33.224,80

105.224,80

33.224,80

2.254,00

Aralık

96.450,00

7.716,00

8.540,00

824,00

33.224,80

34.048,80

106.048,80

34.048,80

824,00

YIL İÇERİSİNDE MAHSUBEN TALEP EDİLECEK TOPLAM İADE TUTARI

14.548,80

Tablodan da görüleceği üzere 2015/Ocak vergilendirme döneminde yapılan hesaplama sonucunda mükellefin İade Edilebilir toplam KDV tutarı
34.048,80-TL olarak hesaplanmıştır.Bulunan bu tutardan 2015 yılı için belirlenen alt sınır tutarı olan 19.500,00-TL’nin düşülmesi sonucu elde edilen
(34.048,80-TL-19.500,00-TL)=14.548,80-TL, 2015 takvim yılı içinde mahsuben iadesi talep edilebilecek toplam tutardır.Yine tablodan görüleceği üzere İade Edilebilir KDV tutarından belirlenen alt sınır ve önceki dönemlerde
iadesi talep edilen KDV tutarları düşülmek suretiyle hesaplama yapılarak
14.548,80-TL olan toplam iade tutarı dönemler itibariyle mahsuben iade alınabilecektir.Buna göre 2015/Ocak-Nisan dönemlerinde hesaplanan İade edilebilir KDV tutarı 2015 takvim yılı için belirlenen alt sınır tutarını geçmediği
için mükellef bu dönemlerde iade talep edemeyecektir.Mükellef 2015 takvim
yılına ilişkin olarak ilk iade talebini iade edilebilir KDV tutarının belirlenen
alt sınırı geçtiği 2015/Mayıs döneminde yapabilecektir.Bu dönemde mahsuben talep edilebilecek iade tutarı (26.818,00-19.500,00=)7.318,00-TL’dir.
İzleyen dönemlerde de iade edilebilir KDV tutarından belirlenen alt sınır ve
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önceki dönemlerde iadesi talep edilen KDV tutarları düşülmek suretiyle hesaplama yapılarak mükellefin 14.548,80-TL olan toplam iade tutarı dönemler
itibariyle tabloda gösterilmiştir.
3-İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE İLGİLİ YIL İÇİN
BELİRLENEN ALT SINIR SORUNU
İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan iade talepleri ile ilgili usul ve
esasları belirleyen Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan
açıklamalara göre; indirimli orana tabi işlemlere ilişkin olarak geçmiş yıllar
için belirlenen alt sınırlar, doğrudan cari yıla ilişkin iade hesabına dâhil edilememekte, “Devreden KDV” hesabında muhafaza edilebilecektir.Konuyla
ilgili olarak İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 18/11/2011 tarih ve B.07.1.
GİB.4.35.17.01-35-02-632 Sayılı özelgede de indirimli orana tabi işlemlerden
doğan iadeler için uygulanan alt limite, geçmiş yıllara ait alt limitlerin dahil
edilmesinin mümkün olmadığı ifade edilmiştir.
Öte yandan, faaliyet konusu yalnızca indirimli orana tabi işlemlerle sınırlı
bir mükellefin iade alamadığı alt sınır tutarını (2015 yılı için 19.500,00-TL)
indirim mekanizması ile gidermesi mümkün bulunmamaktadır.Bu nedenle indirim mekanizması yolu ile gideremediği bu alt sınır tutarı gelecek dönemlere
taşınacaktır.Sonraki dönemlerde yapılacak indirimli orana tabi işlemlerde de
durum böyle olacak ve iade edilemeyen alt sınır tutarları kümülatif olarak birikecektir.Bu durum ise mükellefi ağır bir yük altında bırakacaktır.
Diğer taraftan mükellefin iade alamadığı alt sınır tutarları mükellefin
indirim hesaplarında muhafaza edildiği için Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Verginin Gider Kaydedilemeyeceği” başlığını taşıyan 58. maddesi
uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde de gider olarak
kabul edilemeyecektir.
Konu ile ilgili olarak Adana 2.Vergi Mahkemesi’nin 29.09.2010 günlü ve
E:2010/871, K:2006/1677 sayılı kararında; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi
Kanununun 29. maddesinin 2. bendinde, mükelleflerin yapacakları indirimli
orana tabi mal teslimleri ve hizmet ifaları dolayısıyla yüklenip indiremedikleri
Katma Değer Vergisi tutarının Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek iade sınırını
aşması halinde yıllık iade şeklinde alabilecekleri, ancak gerek yasada gerek
genel tebliğlerde iade dışı bırakılan miktarın bir sonraki dönemde nasıl kul196
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lanılacağı konusunda bir açıklama bulunmamakla birlikte, iade dışı bırakılan
miktarın bir sonraki dönemde dikkate alınmamasının mükelleflerin üzerinde
her yıl artan oranda bir yük olarak kalması sonucunu doğuracağı, bu nedenle
indirilemeyen katma değer vergisi tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenen
iade sınırını aşan kısmın iade edileceği, aşmayan kısmın ise müteakip dönemlerde indirilmek üzere devredilmesi gerektiğine karar vermiştir.Adana Vergi
Dairesi Başkanlığı söz konusu karara ilişkin temyiz talebi ise Danıştay 3. Dairesi tarafından 2010/7351 E. , 2012/2154 K. ile karara bağlanmış olup;vergi
mahkemesinin kararının hukuka uygun olduğuna ve temyiz talebinin reddedilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere Bakanlığın alt sınır tutarını
izleyen dönemlerde iade hesabında dikkate alınmamasına yönelik düzenlemesi yasal bir dayanağa sahip değildir.Bu nedenle Bakanlığın oluşabilecek
mağduriyetleri dikkate alarak konu ile ilgili düzenlemesini gözden geçirmesi
gerekmektedir.
4-SONUÇ
Katma Değer Vergisi’nin yapısı gereği mükellefler, yüklendikleri Katma
Değer Vergisi’ni fiyat mekanizması yoluyla nihai tüketiciye yansıtabilmektedirler.Bu açıdan bakıldığında söz konusu verginin esas yüklenicisi nihai tüketicilerdir.Bununla birlikte Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinin
Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki çerçevesinde vergi oranları düşürülen teslim
ve hizmetleri gerçekleştiren mükellefler yüklendikleri verginin tamamını nihai tüketiciye aktaramamaktadırlar. Katma Değer Vergisi’nin tarafsızlığı ilkesini zedeleyen bu husus mükelleflerin aktaramadıkları vergi tutarlarını iade
olarak almasını sağlayan yasal ve idari düzenlemeler ile ortadan kaldırılmak
istenmiştir.Ancak yapılan düzenlemeler mükelleflerin bu mağduriyetlerini tamamen giderememiş;hatta mükelleflerin hak sahibi olduğu belirli tutarların
kendilerine iade edilmemesi gibi açıkça hukuka aykırı düzenlemeler barındırmaktadır.Mükelleflerin indirim mekanizması ile gidermesi mümkün bulunmayan,fakat iade olarak da verilmeyen bu gelecek dönemlere taşınacaktır.
Sonraki dönemlerde yapılacak indirimli orana tabi işlemlerde de durum böyle
olacak ve iade edilemeyen alt sınır tutarları kümülatif olarak birikecektir.Söz
konusu tutarlar Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 58. maddesi uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde de gider olarak kabul edileOCAK - ŞUBAT 2015
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meyecektir.Mükellefler alt sınır olarak biriken iade tutarları nedeniyle ağır bir
yük altında kalabileceklerdir.Bu nedenle hukuka aykırı bu durumun en kısa
sürede gözden geçirilerek yaşanan ve yaşanabilecek mağduriyetlerin ortadan
kaldırılması gerekmektedir.
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İŞLETMELERDE SUİSTİMAL (YOLSUZLUK)
RİSKLERİNİN YÖNETİMİ
Mustafa KOCAMEŞE*32
ÖZ
Şirket içi suiistimaller işletmeler için önemli bir kayıp unsurudur. Şirket
yönetimleri suiistimallerin önlenmesi ve muhtemel suiistimallerin ortaya çıkartılması için gerekli tedbirleri almalıdır. Bunun için suiistimal riskleri belirlenmeli, önleyici ve ortaya çıkartıcı faaliyetler planlanmalı ve suiistimal risk
yönetimi işletmenin kurumsal yönetiminin bir parçası haline getirilmelidir.
Ayrıca iç denetim mekanizmalarının kurmak iç kontrollerin etkinliği konusunda güvence sağlanması nedeniyle önemlidir.
Anahtar Sözcükler: Suiistimal, hile, yolsuzluk, risk yönetimi, iç denetim.
1. GİRİŞ
Şirket içi suistimaller (hileler) günümüzde işletmeler için önemli bir israf/
kayıp unsuru olarak göze çarpmaktadır. Kamuoyuna yansıyan ve geniş kapsamlı ekonomik etkilere yol açan büyük şirket skandalları yanında şirketlerin
günlük işlemleri içerisinde fazla farkına varılamayan çalışan yolsuzlukları da
bu şekilde değerlendirilmelidir. Şirket içi suistimallerin engellenmesi veya
gerçekleşen suistimallerin ortaya çıkartılması için gerekli mekanizmaların kurulması her işletmenin dikkate alması gereken bir husustur. İnsan unsurunun
olduğu her yerde suistimal riski her zaman söz konusudur. Şirket yönetimleri
bu konuda gerekli tedbirleri almalıdır.
Çalışmamızda öncelikle suiistimal kavramı üzerinde durularak işletmelerin karşılaşabilecekleri suiistimaller genel hatlarıyla belirtilmiştir. Sonrasında
hem suiistimalin önlenmesi hem de muhtemel suiistimallerin ortaya çıkartılmasında ne tür uygulamalar yapılabileceği konusunda açıklamalar yapılmıştır.

*32 Denetim Müdürü, SMMM, CIA
Makale Geliş Tarihi:
13.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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2. SUİSTİMAL (HİLE) KAVRAMI
2.1. Suistimalin Tanımı
luslararası Denetim Standartlarına göre; işletmenin yöneticileri, çalışanları
veya işletme ile ilgili üçüncü kişilerin bir veya daha fazlası tarafından kendilerine adil olmayan ve illegal bir avantaj sağlamak üzere giriştikleri kasıtlı
ve aldatıcı davranışlar hile olarak tanımlamaktadır.( ISA 240 - The Auditor’s
Responsibility to Consider Fraud In An Audit Of Financial Statements)
Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği ise (Association of Certified Fraud Examiners - ACFE) sonuncusu 2012 yılında yayınlanan “Mesleki Hile ve Suiistimal Raporunda” (Report to The Nations – Occupational Fraud and Abuse)
hileyi; “bir kişinin mesleki görevini varlıklarını ve kaynaklarını amacı dışında
ve yanlış kullanmak suretiyle kişisel çıkar sağlaması” olarak tanımlamaktadır.
( ACFE, Report to The Nations: Occupational Fraud and Abuse-2012)
Görüleceği üzere suiistimaller; işletme çalışanlarının yanı sıra müdürleri
ve yöneticileri tarafından da gerçekleştirilebilecek geniş kapsamlı bir olaylardır. Dolayısıyla suistimallerle ilgili yapılacak risk değerlendirmesinin de geniş
kapsamlı düşünülmesi gerekir.
Amerikan Sertifikalı Hile Denetçileri Birliği (ACFE) tarafından, belirlenebilen suistimal vakalarından yola çıkarak yapılan tahmine göre işletmeler yıllık gelirlerinin ortalama %5’ini yapılan yolsuzluklar nedeniyle kaybetmektedir.
2011 yılı için dünya genelinde suistimallerin şirketlere toplam maliyetinin 3,5
trilyon USD olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise genellikle yaşanan yolsuzluklar şirket dışına duyurulmamakta, yasal olarak takip yapılmamaktadır.
Ancak yolsuzluklar nedeniyle kayıpların ülkemizde de önemli boyutlarda olduğu tahmin edilebilir. Zaman, itibar, üretkenlik kaybı gibi kayıpları da dikkate
aldığımızda ise yolsuzlukların maliyetinin tam olarak ölçülmesi güçleşmektedir.
2.2. Muhtemel Suistimal Türleri
Bir işletmede yapılabilecek suistimaller; mesaiyi erken bırakma, işletme
mal ya da parasının zimmete geçirilmesi veya işletme sırlarının satılmasına
kadar uzanan geniş bir yelpazede düşünülebilir. Önemli olan kişilerin kendilerine ait olmayan bir şeyi (zaman, eşya, para vb.) izinsiz ve bilerek kullanmaları, gasp etmeleridir. Burada daha da kötü olan ve olaya daha ciddi boyutlar
katan asıl unsur, kişilerin bunu yaparken işletmede bulundukları pozisyonun
onlara sağladığı imkanları sonuna kadar kullanmalarıdır.
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Değişik kaynaklar hileleri değişik sınıflamalara tabi tutmuşlardır. Uluslararası Sertifikalı Hile İncelemecileri Enstitüsü (ACFE) tarafından yapılan
sınıflandırmaya bakıldığında hile türleri 3 ana başlık altında aşağıdaki gibi
sıralanabilir:
i. Varlıkların Kötüye Kullanılması: Bir çalışanın işletme varlıklarını ele
geçirmesi veya kendi yararına kullanması şeklinde ortaya çıkan suistimal türüdür.(Bozkurt, 2009, 69) İşletmelerde meydana gelme sıklığı bakımından ilk
sırada yer almakla birlikte diğer suiistimal türlerine göre işletmelere maliyeti daha azdır. Varlıkların kötüye kullanılması; nakit ve stok hırsızlığı, fiktif
faturaların kayda alınması, personelin iş masraflarını şişirmesi veya işletme
demirbaşlarının çalınması gibi suistimalleri kapsamaktadır.
ii. Hileli Finansal Raporlama: Hileli finansal raporlama işletmenin mali
durumunun olduğundan farklı gösterilerek tüm işletme ilgililerinin yanıltılması biçiminde ortaya çıkan hile türüdür.(Bozkurt, 2009, 65) Genellikle tepe
yöneticileri tarafından yapılan finansal tablo hileleri sonucu işletme hem itibar olarak hem de maddi olarak zarar görmektedir. Hileli finansal raporlama;
işletmenin durumunun olduğundan iyi gösterilmesi ya da olduğundan kötü
gösterilmesi şeklinde olabilir. İşletme yönetimi, hissedarları yanıltarak şirketi
olduğundan iyi gösterebilir veya yılsonunda prim vb. hak edişleri elde edebilmek için mali tabloları manipüle edebilir. Kamuoyuna da yansımış büyük
şirket skandalları genelde mali tabloların hileli oluşturulmasıyla ilgilidir.
iii. Yolsuzluk ve Ahlaki Olmayan Davranışlar: Çalışanın bir işletme faaliyetinde işverenin ya da bir başkasının haklarını göz ardı ederek, gücünü yanlış
bir biçimde kendisine veya bir başkasına yarar sağlama amaçlı kullanmasıdır.
(Bozkurt, 2009, 73) Rüşvet, satın alma usulsüzlükleri, ihaleye fesat karıştırma,
şirketin ekonomik gücünü kendi çıkarına kullanma gibi örnekler verilebilir.
3. İŞLETMELERDE SUİSTİMAL RİSKİNİN YÖNETİMİ
Bir organizasyonun kendini önemli suistimal risklerinden koruması ancak
sürekli ve gayretli bir çaba ile mümkündür. Suistimal riskini etkin bir şekilde yönetebilmek için proaktif bir şekilde işletmenin yönetim ortamının buna yönelik
oluşturulması gerekir. İşletme yönetimi suistimal risklerinin farkında olmalı, bu
risklerin gerçekleşmesini takip etmeli ve ortaya çıkan olaylar olduğunda bunun
cezasız kalmayacağı mesajını çalışanlara net bir şekilde vermelidir.
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Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors,
The IIA) tarafından suistimal risklerinin yönetilmesi konusunda işletmelerde
uyulması gereken beş prensip belirlenmiştir.( Managing Business Risk of Fraud: A Practical Guide, www.theiia.org )
1. Organizasyonun kurumsal yönetim (governance) sisteminin bir parçası
olarak bir suiistimal risk yönetim programı (suistimal önleme programı)
oluşturulmalıdır. Bu program suiistimal riskinin yönetimi konusunda yönetim kurulu ve üst yönetimin sorumluluklarını belirten yazılı politikaları
da içermelidir.
2. Tedbir alınması gereken potansiyel suistimal olaylarının belirlenmesi
için periyodik olarak suistimal risk değerlendirmesi yapılmalıdır.
3. Fayda-maliyet analizleri çerçevesinde önemli suistimal risklerinden
kaçınmak amacıyla önleyici faaliyetler/kontroller oluşturulmalıdır.
4. Önleyici faaliyetlerin/kontrollerin etkisiz kalması veya öngörülmemiş
suistimallerin gerçekleşmesi ihtimaline karşı bu suistimalleri ortaya
çıkartacak denetim çalışmaları gerçekleştirilmelidir.
5. Bir suistimal şüphesinin ortaya çıkması halinde bu durumun raporlanacağı bir sistem oluşturulmalıdır. Bu potansiyel suistimallerin soruşturulması ve düzeltici tedbirlerin zamanında ve uygun şekilde alınması için koordineli bir yaklaşım geliştirilmelidir.
3.1. Suistimal Risk Yönetiminin Kurumsal Yönetimin Bir Parçası
Haline Getirilmesi
Menfaat sahipleri olarak ifade edilen ve kurumun faaliyet sonuçlarıyla ilgili olan kişiler bu kurumların etik davranışları konusundaki beklentilerini giderek
yükseltmektedirler. Aynı şekilde dünya genelinde yasal düzenleyiciler suistimal
eylemini gerçekleştiren kurum ve kişilere uygulanacak cezaları arttırıcı düzenlemeler getirmektedirler. İşletmelerin de bu tür beklentilere cevap vermeleri gerekir.
İşletmenin kurumsal yönetim ilkelerinde zayıflık olması suistimal risk
yönetim programlarının etkinliğini azaltmaktadır. Kurumun en tepesindeki
yönetim tarzı, suistimal eylemlerine karşı tolerans seviyesini ve çalışanların
konuya yaklaşımını doğrudan etkilemektedir.
Yönetim kurulu; kurumsal yönetim uygulamalarının suistimal risk yönetimini desteklemesi konusuna dikkat göstermelidir. İşletme üst yönetiminin;
çalışanlar, müşteriler, satıcılar ve diğer üçüncü kişiler dahil tüm kişilerin etik
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davranmalarını özendirecek ve etik davranış ilkelerinden sapma durumunda
bunu raporlayacak uygulamalar oluşturması sağlanmalıdır. Yönetim kurulu
ayrıca organizasyonun suistimal risk yönetimi sürecinin etkinliğini izlemelidir. Bu noktada yönetim kurulunun icracı olmayan üyelerinden bir tanesi
suistimal risk yönetim programının koordinasyonundan ve yönetim kuruluna
bu konuda raporlama yapılmasından sorumlu olarak atanabilir.
İşletmede suistimal riskinin yönetilmesi konusunda yazılı bir takım politika ve prosedürler oluşturulmuş olabilir. Ancak yapılanlar prosedür oluşturmakla sınırlı kalmamalı, sürecin belgelendirilmesini ve süreçlerin değerlendirmesini içerecek şekilde ele alınmalıdır. Suistimal risk yönetim programı
tüm bu politika, prosedür ve dokümanların formal bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulur.
Her kurum, kendi büyüklüğü ve işlemlerinin karmaşıklığına göre hangi tür
belgelendirmenin daha uygun olacağına karar verecek olmakla birlikte genel
olarak bir suiistimal risk yönetim programında aşağıdaki unsurların bulunması önemlidir.
Rol ve sorumluluklar,
Sorumluluklara bağlılık,
Suistimal olaylarına karşı farkındalık,
Onay mekanizmaları,
Olumsuz durumların ortaya çıkartılması,
Suistimal risk değerlendirmesi,
Raporlama prosedürleri,
İhbar yapanların korunması,
Soruşturma süreçleri,
Düzeltici faaliyetler,
Kalite güvence değerlendirmeleri,
Sürekli gözden geçirme
3.2. Suistimal Riskinin Değerlendirilmesi
Bir işletmenin kendisini ve menfaat sahiplerini suistimal olaylarından etkin bir şekilde koruyabilmesi için kendisini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek suiistimalleri ve bunların gerçekleşme olasılıklarını doğru şekilde
anlaması gerekmektedir.
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İşletmenin büyüklüğüne, bulunduğu sektöre, amaçlarına, işlemlerinin karmaşıklığına göre özel olarak oluşturulmuş bir suistimal risk yönetim programı
uygulanmalı ve bu program periyodik olarak güncellenmelidir. Suistimal risk
değerlemesi işletmenin genel risk değerlendirmesi ile birlikte ele alınabileceği
gibi ayrı olarak da yürütülebilir. Ancak her iki durumda da yapılacak değerlendirmenin en azından risk tanımlama, riskin gerçekleşme ihtimali, riskin
muhtemel etkisi ve riske karşı alınacak tedbirleri içermesi gereklidir.
Suistimal riskinin belirlenmesinde dış kaynaklardan faydalanılabileceği
gibi (düzenleyici kurumlar, sektörel kaynaklar, mesleki örgütler vb.) şirket
içi kaynaklardan da faydalanılabilir. Şirket içerisinde yapılacak risk belirleme
çalışmaları sırasında kurumun tüm birimlerinden personellerle görüşmeler ve
beyin fırtınası aktivitelerinin gerçekleştirilmesi, gelen ihbarların incelenmesi
ve analitik inceleme prosedürleri gibi yöntemler uygulanabilir.
Aşağıda örnek bir suistimal riski değerleme şablonu verilmiştir. Verilen
şablon örnek amaçlı olup işletmeler kendi suiistimal risklerini değerlendirirken çeşitli düzenleme ve uyarlamalar yapabilirler.
Sahip

Suiistimal
Riskleri

İnşaat
Yüklenici ve
Depart- Alt Yüklenici
manı
arasında yolsuzluk yapılması
- İhaleye fesat
karıştırma
- Rüşvet/Gayri
resmi komisyonlar
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Kontroller
- Fiyat teklifinden önce yükleniciler araştırılır (mali ödeme gücü,
itibar)
- Bir ana yüklenici seçilirken resmi
ihale usulleri kullanılır. (Ör. Kapalı
Zarf Usulü)
- Alt yükleniciler seçilirken …
TL’nin üzerindeki işler için ana
yüklenici tarafından rekabete açık
ihale düzenlenmesi gerekir.
- İhale sürecinin sağlam ve dürüst
bir temelde devam etmesini sağlamak için alt yüklenicilere İhale
Teyit Mektupları gönderilir.
- Geçmiş suiistimal ve etik ihlallere
yönelik araştırmalar yapılır.
- Suiistimal ihbar hattı oluşturularak çalışanlara uygun şekilde
duyurulur.
- Sözleşmelere uyulup uyulmadığını belirlemek ve usulsüzlükleri
araştırmak amacıyla seçilmiş projeler için periyodik iç denetimler
tamamlanır.

İzleme

İhtimal

- İnşaat
Orta
Departmanı
- Tedarik
- Hukuk
- İç Denetim

Etki
Orta

MALİ

ÇÖZÜM

Etkili bir risk tanımlama süreci suistimali teşvik eden unsurların, suistimal
fırsatlarının ve çalışanları suistimale iten baskı unsurlarının neler olabileceğinin değerlendirilmesini de kapsamalıdır. Örneğin çalışanların performanslarına göre teşvik aldığı durumlarda verilen teşviklerin hangi ölçülere göre
değerlendirildiğinin incelenmesi bize hangi alanlarda hile yapılabileceğine
ilişkin bir harita verecektir. Ayrıca üst yönetimin iç kontrolleri By-Pass ederek
gerçekleştirebileceği suistimaller ile görevlerin ayrılığı ilkesinin tesis edilmediği işlemler gibi iç kontrollerin zayıf olduğu durumlar göz önüne alınarak
potansiyel suiistimallerin tanımlaması yapılmalıdır.
Teknolojinin gelişmesi ve bilgi çağıyla birlikte hız, fonksiyonellik ve veriye ulaşım imkânları gelişmiş ancak bu durum beraberinde işletmelerin suistimallere karşı daha açık olmalarını da getirmiştir. Dolayısıyla suistimal riski
değerlendirilirken sistemsel kontrollerin aşılabileceği, verilerin güvenilirliğinin
ve bütünlüğünün tehlikeye girebileceği, işletmenin finansal ve hassas bilgilerine
yetkisiz erişimlerin olabileceği konuları da göz ününde bulundurulmalıdır.
Tanımlanan potansiyel suistimalerin etkilerinin ve olasılıklarının hesaplanması sadece bunların parasal etkilerinin değil; kurumun finansal raporlarının
hatalı olması, operasyonlarının aksaması, itibarının zedelenmesi ve yasalara
aykırı davranılmış olması dahil diğer çeşitli faktörlerin de göz önüne alındığı sübjektif bir süreçtir. Suistimal riski ilk aşamada herhangi bir iç kontrol
sisteminin bulunmadığı varsayımıyla yani doğal risk (inherent risk) seviyesi
olarak değerlendirilmelidir.
Her bir işletmenin farklı risk tolerans seviyeleri olabilir. Suistimal risklerine
alınabilecek tavırlar; riski azaltıcı kontroller oluşturma, riski kabul etme (ancak
gerçekleşmeleri izleme) veya her bir suistimal olayı için spesifik olarak değerlendirme yapmak olabilir. Şirketler gelişigüzel tedbirler almak yerine planlı ve
yapılandırılmış bir yaklaşımı tercih etmelidir. Ancak bir suistimal risk yönetim
programından beklenen faydanın maliyetinden daha fazla olması gerektiği açıktır.
İşletme yönetim kurulu ve üst yönetimi; kurumun sürekliliğini sağlamada kendi rol ve sorumluluklarının neler olduğunu, menfaat sahiplerinin vekili
olarak onlara karşı sorumluluklarını ve organizasyonun yapısını göz önünde
bulundurarak suistimal riskine karşı kurumda uygun kontrollerin oluşturulduğunu güvence altına almalıdırlar. İşletme yönetimi hile riskine karşı etkin
kontrollerin oluşturulmasının yanında bu kontrollerin yetkin insanlar tarafından etkin bir şekilde işletilmesinden de sorumludur.
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3.3. Suistimallerin Önlenmesine ve Ortaya Çıkartılmasına Yönelik
Faaliyetler
Suistimallerin önlenmesi ve ortaya çıkartılması birbiriyle ilişkili olmakla
birlikte aynı kavramlar değildir. Sustimalin önlenmesi; politikalar, prosedürler, eğitim, iletişim gibi unsurlar vasıtasıyla suistimallerin gerçekleşmesinin
engellenmesidir. Ortaya çıkarma ise bir suistimal olayının gerçekleşirken
veya gerçekleşmesinden sonra uygun bir süre içerisinde ortaya çıkartılmasına
yönelik faaliyet ve teknikleri ifade etmektedir.
Suistimallerin önlenmesine yönelik tedbirler suistimalin gerçekleşmeyeceğini garanti etmemekle birlikte riskin minimuma indirilmesinde birinci derece
savunma mekanizmalarını oluşturmaktadır. Suistimal önlemede anahtar unsur, yönetim kurulundan başlayarak alt kademelere kadar muhtemel suistimal
riskleri ve gerçekleştirilebilecek suistimal türleri konusunda bir farkındalık
yaratacak şekilde suistimal risk yönetim programlarının uygulanmasıdır.
Bununla birlikte suistimalleri caydırmada en kuvvetli unsur bunları ortaya
çıkartacak etkili mekanizmaların işletme içerisinde oluşturulduğuna dair çalışanlarda bir farkındalık oluşturmaktır. Önleyici ve ortaya çıkartıcı kontrollerin
birlikte uygulanmasıyla hem önleyici kontrollerin etkin bir şekilde çalıştığı
hem de meydana gelen suiistimallerin hemen ortaya çıkartılacağı mesajı verilerek suistimal risk yönetim programının etkinliği arttırılmış olacaktır.
Her işletmenin suistimallerle karşılaşması muhtemel olmakla birlikte bunların tamamen önlenmesi mümkün olmayabilir veya önlenmesinin maliyeti
çok fazla olabilir. Bu durumda bazı suistimal türleri için önleyici kontrolleri
oluşturmak yerine bunları ortaya çıkartacak kontrollerin oluşturulması tercih
edilebilir. Dolayısıyla bir işletmenin suistimalleri hem önleyecek hem de ortaya çıkartacak mekanizmalara birlikte yer vermesi gerekmektedir.
3.4. Soruşturma Süreci ve Düzeltici Faaliyetler
Hiçbir iç kontrol sistemi suistimallerin önlenmesi konusunda kesin güvence demek değildir. Dolayısıyla işletme yönetimi uygunsuz durumların ve
suistimal iddialarının hızlı, etkili, yeterli ve gizli bir şekilde soruşturulması
ve çözümlenmesi için bir sistem oluşturmalıdır. Ayrıca soruşturma sürecinde yönetim kurulunun rolünün ne olacağı da tanımlanmalıdır. Soruşturma ve
düzeltici faaliyetlerle ilgili süreçlerin oluşturulması ve bu konularda önceden
planlama yapılması suretiyle suistimalden kaynaklanan kayıpların yasalara
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uygun ve şirketin itibarını koruyacak şekilde geri alınma şansı arttırılabilir.
Yönetim kurulu gelen ihbar ve iddiaların ne şekilde değerlendirileceği ile
ilgili bir sistem kurmalıdır. Soruşturmayla görevlendirilen kişilerin iddiaları
araştırma konusunda yetkili, ne tür prosedürler uygulanması gerektiğine karar verebilecek seviyede bilgi ve tecrübeye sahip kişiler olmaları önemlidir.
Aynı zamanda gelen ihbarlarının olay bazında takip edileceği ve yönetileceği
mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekir. Üst yönetimi ilgilendiren suistimal ihbarlarında ise yönetim kurulunun etkin bir şekilde sürece dahil olması
gerektiği açıktır.
4. SONUÇ
Şirket içi suistimaller işletmeler için önemli bir kayıp unsurudur. Yaşanabilecek büyük suistimaller şirketlerin batmasına ve pek çok kişinin mağdur
olmasına yol açabilecek boyutlara dahi ulaşabilmektedir.
Çalışanların ve yöneticilerin gerçekleştirebileceği usulsüzlük ve suistimallerin
önlenmesi için öncelikle yönetim kurullarına rol düşmektedir. Etkin bir iç kontrol
sistemi kurularak gerekli tedbirlerin alınması öncelikle yönetimin sorumluluğudur.
Suistimal risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesinde şirket içerisinde etkin bir iç denetim yapısının oluşturulması oldukça önemlidir. Kurum içerisinde bağımsız ve tarafsız bir güvence fonksiyonu icra eden iç denetim birimini
iç kontrollerin etkinliği konusunda güvence vermesi ve suistimal vakalarının
incelenmesinde rol alması iç denetimin önemini arttırmaktadır. Şirketlerin iç
denetim birimlerini oluşturmaları veya mevcut iç denetim birimlerini güçlendirmeleri suistimal risklerinin yönetilmesi açısından önemlidir.
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6585 SAYILI PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ
HAKKINDA KANUN İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELERİN YASAL
ALTYAPISI İLE BİRLİKTE İRDELENMESİ
Cevdet BOZKURT*33
1.GİRİŞ
Ekonomik üretim merkezlerinin şehirlerde toplanması, işgücünün şehirlere doğru hareketlenmesi ve şehirli nüfusun gün geçtikçe artması sonucunu
bağlı olarak, bu insanların tüketim alışkanlıklarının şehirleşme süreci ile değişmesine ve pek çok unsur yerini yenilerine bırakmasına bağlı olarak, büyük
alışveriş merkezlerinin ortaya çıktığını ifade edebiliriz.
Bu çerçevede, ülkemizde, 2000’li yılların başından itibaren hızlı bir gelişim
seyri izleyen perakende sektörü 2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre 58 milyar TL ciroya sahipken, 2011 yılında 343 milyar TL’lik
bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yine bu dönemde nüfus yüzde 8,7 artarken, AVM’ler
yüzde 400 artmıştır. Diğer bir deyişle çalışan nüfusun yaklaşık % 16’sı perakende
sektöründe çalışmaktadır (http://icticaret.gtb.gov.tr/hizmetler/perakende-ticaret).
2000’li yılların başından itibaren hızlı, bir gelişim seyri izleyen perakende sektöründe alışveriş merkezi, büyük mağaza ve zincir mağaza sayılarının
artışıyla organize perakendeciliğe doğru yaşanan bu dönüşüm süreci, bir yandan ülke ekonomisine katkı sağlarken; diğer yandan da birtakım ekonomik,
sosyal ve çevresel sorunlara neden olmuştur. İşletmelerin açılışında standardı
bulunmayan karmaşık işlemler ile ödemelerde gecikmeler, markalaşamama
ve haksız rekabet oluşturan uygulamalar bu sorunların başında gelmektedir.
Ayrıca yaşanan gelişmeler, perakende sektöründe faaliyet gösteren ve bu
sektörde geleneksel kesim olarak nitelendirilen esnaf ve sanatkâr işletmeleri
ile küçük ölçekli ticari işletmeler için pazar kaybı ve piyasada tutunma sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Perakende sektöründe ulaşılan söz konusu
büyüklüğe rağmen, sektörde kullanılan kavramların kanuni bir dayanağının
bulunmaması da yasanın hazırlanmasında bir diğer hareket noktasını teşkil
etmiştir. Bunun yanı sıra, kalkınma planları ve orta vadeli programlarda perakende ticarete yönelik yasal altyapı oluşturulması da yasal düzenlemeyi zorunlu kılan diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

*33 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
Makale Geliş Tarihi:
26.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Perakende sektörünü düzenleyen diğer ülke uygulamalarına bakıldığında,
esas olarak iki yaklaşımın söz konusu olduğu görülmektedir. Bunlardan biri,
sektörün bütün yönlerinin özel bir düzenlemeye konu edilmesi; diğeri ise, sektörle ilgili unsurların genel olarak farklı mevzuat ile ele alınmasıdır. Şu ana
kadar, ülkemizde ikinci yaklaşımın kısmi olarak benimsendiği görülmekle
birlikte, (yasa öncesi) mevcut düzenlemelerin perakende sektörünün sorunlarını çözmede yetersiz kaldığı ifade edilebilir. Nitekim bu durumun, sektörde
yer alan aktörler tarafından da sürekli dile getirildiğini görmekteyiz.
Sektörün hukuki altyapısını oluşturmayı hedefleyen 6585 sayılı Yasada,
hem organize hem de geleneksel perakendeciliğe yönelik düzenlemelere yer
verilmek suretiyle, sektörde yaşanan sorunların bütüncül bir bakışla çözüme
kavuşturulması amaçlanmıştır. Yasayla, perakende işletmelerin sınıflandırılabilmesini sağlayacak tanımlamalara gidilmiş, bu çerçevede alışveriş merkezi,
büyük mağaza, zincir mağaza gibi kavramlara yer verilmiş, yine sektörde sıklıkla kullanılan ancak mevzuatta yer almayan bazı kavramlar tanımlanarak
kanuni bir dayanağa kavuşturulmuştur. Böylelikle, uygulamada yaşanan kav1
.
ram karmaşasının önüne geçildiğini ifade edebiliriz34
Bu gelişmeler ışığında, 6585 sayılı Yasanın hazırlandığını söyleyebiliriz.
6585 sayılı Kanun ile perakende sektörüne yönelik kapsamlı düzenlemeler
yapılmış olmakla birlikte, aynı zamanda Yasa ile Bakanlığın (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ve yetkili idarelerin denetim yetkisi235, cezai yaptırıma bağlanmış eylemler ile bu eylemlere verilecek cezaları da açıklığa kavuşturduğunu
görmekteyiz.

134 Yasanın 3. maddesi ile Kanunun uygulanmasına ilişkin tanımlara da yer verilmiş olup, buna göre;
Alışveriş merkezi; Bir yapı veya alan bütünlüğü olan, içinde büyük mağaza ve/veya beslenme, giyinme, eğlenme,
dinlenme, kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı diğer işyerleri bulunan, merkezî bir yönetime ve ortak kullanım alanları ile yönetmelikle belirlenen diğer niteliklere sahip işletmeyi,
Büyük mağaza; Hangi ad altında olursa olsun, tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış alanına sahip işletmeyi,
Perakende bilgi sistemi (PERBİS); Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve
diğer işlemlerin tek merkeze yapılmasını ve bu merkezden sonuçlandırılmasını sağlayan elektronik bilgi sistemini,
Zincir mağaza; Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren;
içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan işletmeyi,
ifade etmektedir.
235 6585 sayılı Kanunun 23. maddesi ile ; 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapmak suretiyle,
““ç) Perakende ticarete ilişkin mevzuat çerçevesinde esnaf ve sanatkâr işletmelerinin ticari faaliyetine yönelik
çalışmalar ve düzenlemeler yapmak ve gerekli tedbirleri almak.” konusunda Bakanlığa açık yetki verilmiştir.
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2. KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI AÇISINDAN
ÖNGÖRÜLEN DÜZENLEMELER VE BU DÜZENLEMELER
İLİŞKİN TEMEL İLKE VE KURALLAR
Üst kısımda yasal düzenlemeyi zorunlu kılan unsurlarına yer verilen ve
TBMM tarafından 14.01.2015 tarihinde kabul edilen 6585 sayılı Perakende
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 29 Ocak 2015 tarih ve 29251 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmış ve yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Anılan Kanun; perakende işletmelerin açılış, faaliyet ve denetimlerine ilişkin
usul ve esaslar ile Kanunun uygulanmasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
(kısaca Bakanlık), yetkili idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev,
yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. Ancak hizmet sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerden açılış ve faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler ise, 6585 sayılı Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır.
Getirilen düzenlemeleri Yasa sistematiğini de dikkate alarak baktığımızda ise;
2.1.Prim ve bedel talebinde bulunulamaması; Yasa ile getirilen düzenlemelerin başında, büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili
işletmelerin; üretici veya tedarikçiden mağaza açılışı ve tadilatı, ciro açığı, banka
ve kredi kartı katılım bedeli ve benzeri adlar altında ürün talebini doğrudan etkilemeyen herhangi bir prim veya bedel talep edemeyeceği hususu gelmektedir.
Böylelikle, organize perakende kesiminde yer alan büyük mağaza, zincir
mağaza, bayi işletme ve özel yetkili işletmelerin sahip oldukları yüksek pazar
payına ve bu paya bağlı piyasa gücüne dayanarak, mal temin ettikleri üretici
ve tedarikçilere keyfi olarak yansıttıkları mağaza açılışı, banka ve kredi kartı
katılım bedeli gibi prim ve bedellerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Bununla
beraber, raf, anons ve reklam bedeli gibi prim ve bedellerin de belirli kurallar
dâhilinde talep edilmesine yönelik olarak; “talebi doğrudan etkileyip etkilememe durumu” ile “sözleşmede kararlaştırılan hususlar” dikkate alınarak üretici ve
tedarikçilerin mağduriyetlerini giderilmesinin amaçlandığını görmekteyiz.
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2.2.Ödeme süresi; Yasal düzenleme ile üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin,
sözleşmede öngörülen tarihte yapılması esas olduğu hükme bağlanmıştır.
Ancak üretim tarihinden itibaren otuz gün içinde bozulabilen hızlı tüketim
3
ilişkin ödemelerin süresi; alacaklı üretici veya tedarikçinin küçük
mallarına36
işletme, borçlunun ise büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde teslim tarihinden
itibaren otuz günü geçmemesi gerekmektedir437.
Söz konusu düzenleme ile alım satım işlemlerinden kaynaklı ödemelerin kural olarak sözleşmede belirtilen sürede yapılması benimsenmiş, bununla birlikte
hızlı tüketim mallarının özelliği, niteliği, üretici veya tedarikçinin tarımsal ya da
hayvansal ürün üreticisi yahut küçük veya orta ölçekli işletme olması göz önünde bulundurularak bunlar için azami ödeme süresi belirlenmiştir.
2.3.PERBİS Kurulması; Yasayla getirilen en dikkat çekici düzenlemelerin
başında ise “Perakende Bilgi Sistemi” kurulması gelmektedir. Perakende işletmelerin açılış ve faaliyeti ile kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin
yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması ile bilgi paylaşımının sağlanması amacıyla Bakanlık bünyesinde kısa adı PERBİS olan bu bilgi
sisteminin kurulması e-devlet uygulamaları açısından da önem arz etmektedir.
Perakende işletmeler hâlihazırda esasen 3572 sayılı Kanun, 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393
sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idarelerinin izniyle açılmakta ve faaliyete geçmektedir. Düzenleme ile bu usul korunmuş ve
buna ilaveten, ek bir izin prosedürü oluşturulmaksızın, işyeri açılış sürecini kolaylaştırmak ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla, mevcut uygulamadan
farklı olarak, açılış ve faaliyete geçiş iznini temsil eden işyeri açma ve çalışma
ruhsatının, işyeri açılış sürecinde yer alan bütün kurum ve kuruluşlarca yapılacak işlemleri kapsayacak şekilde PERBİS üzerinden verilmesi öngörülmüştür.
2.4.Mağaza markalı ürün; Yasa ile getirilen diğer bir düzenleme ise mağaza markalı ürünlerle ilgili olup, buna göre, yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan mağaza markalı ürünlerin üzerinde veya ambalajında,
perakendecinin ad, unvan veya markasının yanı sıra üreticinin ad, unvan ya
da markasına da uygun ve kolay okunabilir bir şekilde yer verilmesi gerek336 Hızlı tüketim malı: Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünlerini ifade etmektedir.
437 6585 sayılı Kanunda bu hususta hüküm bulunmaması halinde, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
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mektedir. Böylelikle, yurtiçinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan
mağaza markalı ürünler aracılığıyla, üreticilerin markalarının tanınırlığının
arttırılması ve yeni markaların oluşmasının sağlanması hedeflenmiştir.
2.5.Kampanyalı satış ve alışveriş festivali; Perakende işletmelerin, 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uymak kaydıyla indirimli veya promosyonlu satış
kampanyaları düzenleyebilmeleri öngörülmüştür. Ancak kampanyanın süresinin; işyeri açılışı, devri, kapanışı, adres veya faaliyet konusu değişikliğinde
üç ayı, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tasfiye durumunda ise altı ayı
geçmemesi zorunluluk arz etmektedir. Perakende işletmelerin başlangıç ve
bitiş süresi belli olmayan indirimleri yapması ise olanaklı değildir.
Mahallî idareler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile bunların ortağı olduğu şirketler ve diğer tüzel kişiler de; birlikte veya bağımsız olarak,
perakende işletmelerin katılımıyla, yılın belli dönemlerinde, ilçe, il, bölge veya
ülke düzeyinde alışveriş festivali düzenleyebilmesinin önü açılmıştır. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının bu festivaller için ayıracakları ödenek
miktarının ise, bütçelerinin yüzde beşini geçmemesi gerekmektedir.
2.6.Sürekli indirimli satış; Sürekli indirimli satış; seri sonu, sezon sonu,
ihraç fazlası, kusurlu ve benzeri malların, perakende işletmelerce, indirimli fiyattan veya malların fabrika çıkış fiyatı üzerinden yıl boyunca satılması
durumudur. Bu şekilde satış yapan perakende işletmelerin ön cephesinde ve
mağaza içlerinde, kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde bu satış türünü
gösterir ibarelere yer verilmesi gerekmektedir. Ancak AVM’ler açısından, bu
ibarelerin alışveriş merkezlerince kullanımı, içerisinde yer alan perakende işletmelerin tamamının bu kapsamda faaliyet göstermesine; alışveriş merkezi
içinde bulunanlar da dâhil diğer perakende işletmelerce kullanımı ise satışa
sunulan malların en az yüzde yetmişinin bahse konu niteliklere sahip olması
koşulana bağlı olduğunu belirtebiliriz.
2.7.Ortak kullanım alanları; Alışveriş merkezlerinde, satış alanının en az
binde beşine tekabül eden alanın sosyal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
amacıyla ayrılması zorunluluk arz etmekte olup, Bakanlığın, bu oranı bir katına kadar artırma veya yarısına kadar azaltma yetkisi de bulunmaktadır.
Benzer şekilde, alışveriş merkezlerinde, acil tıbbi müdahale ünitesi, ibadet
yeri, bebek bakım odası, çocuk oyun alanı gibi ortak kullanım alanları oluşturulması gerekmekle birlikte, bu ortak kullanım alanlarının, engelliler ile yaşlı
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ve çocukların ihtiyaçlarının da dikkate alınarak belirlenmesi gerekmektedir.
Bu şekilde, çok sayıda kişiye hitap eden alışveriş merkezlerinde bireysel ve
sosyal ihtiyaçları karşılayan ve sosyal ve kültürel etkinliklere imkân sağlayan
kullanım alanlarının oluşturulması hedeflenmiştir.
2.8.Yer ve raf tahsisi; Alışveriş merkezlerinde, esnaf ve sanatkâr işletmecilerine rayiç bedel üzerinden kiraya verilmek üzere, toplam satış alanının en az
yüzde beşi oranında yer ayrılması Yasa ile öngörülmüştür. Ancak bu yerlerin;
esnaf ve sanatkâr işletmecilerinden yeteri kadar talep olmaması veya boşalan
yerlerin doldurulamaması hâlinde, diğer talep sahiplerine de kiralanabilmesi
mümkündür. Böylelikle, serbest piyasa ilkelerinden vazgeçilmeden, alışveriş
merkezlerinde daha fazla sayıda esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterebilmesini
sağlayacak kurallar öngörülmüş, ayrıca kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin
yaşatılmasına yönelik bazı tedbirler alınmış ve yerli üreticiyi desteklemek
amacıyla yöresel ürünlerin organize perakende işletmelerde satışına yönelik
düzenlemelere yer verilmiştir.
2.9.Çalışma saatleri; Mesleğe, mevsime ve turizme özgü şartlar ve benzeri hususlar gözetilerek perakende işletmelerin bir kısmının veya tamamının
çalışma saatleri, meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine yetkili idarenin görüşü alınmak suretiyle vali tarafından belirlenebilmesi öngörülmüştür.
Ancak esnaf ve sanatkâr işletmelerinin çalışma saatlerinin belirlenmesinde,
meslek kuruluşunca ilgili esnaf ve sanatkâr odasının da görüşünün alınması
zorunluluk arz etmektedir. Genel kural bu olmakla birlikte, üst meslek kuruluşlarının müşterek teklifi üzerine, faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin çalışma saatlerinin bölge veya ülke düzeyinde belirlenmesi konusunda
Bakanlığın yetkili olduğunu ilave olarak belirtebiliriz.
2.10.Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri ile Perakendeciler Konseyi Kurulması; Yasa ile tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulması da öngörülmüştür. Buna göre, esnaf ve sanatkâr işletmelerince satışa sunulan malların etkin
bir şekilde piyasadan temini amacıyla esnaf ve sanatkârların üyesi olduğu tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurulabilinecektir. Bu kooperatiflerin kuruluşu
ve ana sözleşme değişikliği ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir.
Kooperatif ortaklarının en az iki yıl kesintisiz olarak 5362 sayılı Kanuna tabi
odalara kayıtlı olması şarttır. Yasa ile ayrıca Perakendeciler Konseyi kurul5.
ması da öngörülmüştür38
5 Konseyin sekretarya hizmetlerinin ise Bakanlık İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmesi
38
öngörülmüştür.

214

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

2.11.Ön Plana Çıkan Diğer Yasal Değişiklikler; Yasa ile perakende sektörünün ve perakende işletmelerin ülke genelinde dengeli bir şekilde yayılması
ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapılması, Kanunun uygulanmasıyla ilgili her
türlü idari tedbirin alınmasını konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığına çeşitli
görev ve yetkiler verildiği görülmekle birlikte, PERBİS’le bağlantılı belli konularda yetkinin ise Bakanlar Kuruluna verildiğini açıkça görmekteyiz.
Söz konusu düzenleme ile Bakanlar Kurulu, gerektiğinde faaliyet konusu ve
NACE Rev. 2 ekonomik faaliyet kodlamasına uygun faaliyet kollarına göre perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçişine ilişkin ölçütleri belirlemeye ve
3572 sayılı Kanunda belirtilen diğer müesseseler ile hizmet sektöründe faaliyet
göstermekle birlikte açılış ve faaliyete geçiş süreci özel kanunlarla düzenlenen
işletmelerin izin süreçlerinin PERBİS üzerinden gerçekleştirilmesine karar vermeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Bakanlığın
teklifi üzerine, hizmet sektöründe faaliyet göstermekle birlikte açılış ve faaliyete geçiş süreci özel kanunlarla düzenlenmeyen işletmeleri faaliyet konusu veya
kolları bazında, Kanun kapsamı dışında tutmaya yetkili kılınmıştır.
Yasa hükümlerinin uygulanması açısından hukuka aykırılıklara çeşitli
ceza hükümler de öngörülmüş olup, diğer kanunlara göre daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde639 ancak Kanun kapsamında ceza uygulanması söz
konusudur. Uygulanacak cezalar ise, Yasanın 18. maddesinde açıklanmıştır.
Bu kapsamda, büyük mağaza ve zincir mağaza ile bayi işletme ve özel yetkili
işletmelerin ürün talebini doğrudan etkilemeyen hususlarda prim veya bedel
talep etmesi, ödeme süresi, kampanyalı satış veya sürekli indirimli satış kuralları, ortak kullanım alanı, yer ve raf tahsisi, çalışma saatlerine aykırılıklar
ile eksik belge verenlere veya denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını
engelleyenlere (vb.) değişen tutarlarda idari para cezası tatbik edilmesi yasa
ile hükme bağlanmıştır.

639 Yasa maddesinde de anlaşılacağı üzere, Kanunda öngörülen aykırı işlemin gerçekleşmesi halinde, diğer yasal düzenlemelerle dağa ağır bir ceza öngörülmesi halinde, bu durumda 6585 sayılı Yasanın yerine
ilgili Kanun hükmünün uygulanması gündeme gelmektedir.
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3. YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN İRDELENMESİ
Perakende sektöründe ilk başlarda ulusal firmaların başlattığı rekabet, piyasaya ulusal firmaları satın almak sureti ile giren yabancı sermaye ile daha farklı
bir boyut kazanmıştır. Bu nedenle esnaf ve sanatkarın korunmasına ve geliştirilmesine yönelik tedbirlerin alınması ve Perakende Yasası’nın çıkarılması bir anlamda zorunluluk olmuştur. Bu geçiş sürecini yıllar önce yaşamış olan Avrupa
ve gelişmiş ülkelerin, küçük işletmelerin olumsuz etkilenmemeleri için çeşitli
tedbirler ve yasal düzenlemeleri hayata geçirdiğini ifade edebiliriz.
Kanun ile getirilen en önemli yenilik perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş sürecine ilişkindir. Açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin bu sektöre
özgü bir bilgi sistemi oluşturulması suretiyle basitleştirilmesi ve başvuruların
PERBİS üzerinden tek bir mercie yapılması ve böylelikle işlemlerin adeta tek
bir kapıdan yürütülmesi öngörülmüştür. Buna bağlı olarak, işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümleriyle uyumlu
çalışacak bir sistem tasarlanmıştır. Böylelikle, açılış ve faaliyetteki bürokratik
işlem ve süreçler kısaltılarak hem ilgili kurum ve kuruluşlar hem de perakende
işletmeler için maliyetlerin en aza indirgendiği bir mekanizma hedeflenmiştir.
Ayrıca Kanun ile perakende ticaretin belirli standartlarda yapılmasını ve
haksız rekabetin önlenmesini sağlamak amacıyla üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki alım satım sözleşmeleri ile bu sözleşmelerden kaynaklanan ödemelerin süreleri, perakende işletmelere yönelik prim ve bedel
talepleri, mağaza markalı ürün satıştan, kampanyalı ve sürekli indirimli satışlar ile alışveriş festivalleri, alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanları
ve perakende işletmelerdeki yer ve raf tahsisleri ile çalışma saatlerine ilişkin
birtakım ilke ve kurallar düzenlenmiştir.
Öte yandan, alışveriş merkezinin; alışveriş merkezleriyle benzer özellikler
gösteren ve bünyesinde birden fazla perakende işletmenin bulunduğu çarşı,
iş hanı ve pasaj gibi yapıların kapsam dışında tutulmasını sağlayacak şekilde
tanımlanmasının, perakende işletmelerin tanımlarında yer alan satış alanı büyüklüğü ile mağaza sayısı gibi nicel ölçütlerin, dünya uygulamaları ile ülkemiz koşulları dikkate alınarak belirlenmiştir.
Tüketiciye yönelik haksız uygulamaların önüne geçilmesini teminen, kampanyalı satışların 6502 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlarda yer alan usul ve
esaslar dâhilinde gerçekleştirilmesi ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, perakende işletmeler ve diğer tüzel kişiler tarafından düzen216
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lenmekte olan alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması ve bu
festivallerin belirli kurallar dâhilinde yapılması öngörülmektedir. Aynı şekilde,
tüketicinin aldatılması ve işletmeler arası haksız rekabetin engellenmesini teminen, ülkemizde outlet veya fabrika satış mağazaları aracılığıyla gerçekleşen
sürekli indirimli satışların belirli kurallar dâhilinde yapılması öngörülmektedir.
Keza, hâlihazırda perakende işletmeler seri sonu, sezon sonu, ihraç fazlası,
kusurlu ve benzeri malları outlet mağaza veya fabrika satış mağazası adı altında sürekli olarak indirimli fiyattan satabilmektedir. Ancak, bu tür işletmelerde
outlet veya fabrika çıkış fiyatıyla satılan ürünler ilgili mağazada satılan ürünlerin küçük bir kısmını teşkil etse dahi bu mağazalar perakende işletmelerce
outlet mağaza (veya fabrika satış mağazası) olarak nitelendirilebilmektedir.
Bu durum, hem outlet (fabrika) fiyatından satış algısıyla hareket eden tüketicinin aldatılmasına hem de işletmeler arası haksız rekabete neden olabilmektedir. Bahse konu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla, öncelikle outlet veya
fabrika çıkış fiyatı adı altında sürekli olarak indirimli satışa konu olabilecek
mallar yasa ile belirlenmiştir. Sonrasında ise, perakende işletmelerin söz konusu satış türünü çağrıştıran ibare ya da ibareleri kullanabilmeleri, outlet veya
fabrika çıkış fiyatıyla sattıkları ürünlerin, ürün toplamının belirli bir oranını
teşkil etmesiyle mümkün olabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.
Serbest piyasa ilkelerinden vazgeçilmeden, alışveriş merkezlerinde daha fazla sayıda esnaf ve sanatkârın faaliyet gösterebilmesini sağlayacak kuralların ve
kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin yaşatılmasına yönelik bazı tedbirlerin alınmasının ve yerli üreticiyi desteklemek amacıyla yöresel ürünlerin organize perakende işletmelerde satışına yönelik düzenlemeler de yasayla öngörülmektedir.
Diğer taraftan, perakende işletmelerin günlük çalışma saatleri, bulundukları bölgenin nüfus, iklim, coğrafi ve benzeri özelliklerine bağlı olarak farklılık
arz edebildiğinden; perakende işletmelerin çalışma saatlerinin belirlenmesinde bazı hâllerde mahalli şartların dikkate alınması ve çalışma saatlerine ilişkin genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, gerekli şartların varlığı hâlinde
perakende işletmelerin çalışma saatlerinin vali tarafından belirlenebilmesine
yönelik düzenleme yapılmıştır.
Yasa ile Tedarik ve Dağıtım Kooperatifleri ile Perakendeciler Konseyi Kurulması da öngörülmüştür. Karşılıklı bilgi ve görüş alışverişinde bulunmak
ve sektöre yönelik politika oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların
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katılımıyla Perakendeciler Konseyinin oluşturulması sektördeki gelişmelere
katkı sağlayacaktır. Nitekim organize perakende işletmeler, üretici ve tedarikçilerden büyük miktarlarda alımlar yaparak tedarik maliyetlerini önemli
ölçüde azaltabilirken, bu durum yapısı gereği esnaf ve sanatkâr işletmeleri
bakımından daha zor olmaktadır. Bu da, esnaf ve sanatkâr işletmelerinin organize perakende işletmelerine kıyasla mal ve hizmetleri daha yüksek fiyatla
satışa sunmalarına neden olmaktadır. Bu hususta yapılan düzenleme ile esnaf
ve sanatkâr işletmelerinin, mal tedarikini etkin bir organizasyon yapısı altında
gerçekleştirmeleri hedeflenmiştir.
Yasa ile Bakanlığa verilen diğer bir yetki ise, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler, perakende işletmeler ve diğer tüzel kişiler
tarafından düzenlenmekte olan alışveriş festivallerinin yasal bir dayanağa kavuşturulması ve bu festivallerin belirli kurallar dâhilinde yapılması hususudur.
4. SONUÇ
Çalışmamızın önceki bölümlerinde yer verdiğimiz üzere, 2000’li yılların
başında perakende sektöründe yaşanan bahse konu gelişmeler, yönlendirici
ve destekleyici bir düzenleme gereksinimini de beraberinde getirmiştir. Ülkemizde, ekonomik gelişme ve kalkınma düzeylerindeki yükseliş ve küreselleşmenin etkisiyle ortaya çıkan hızlı değişimler hayatın her alanını olduğu gibi
tüketicileri ve tüketici satın alma alışkanlıklarını da etkilemiştir. Sayıları ile
toplumumuzda önemli bir büyüklüğe sahip bulunan ve ekonomimizde üretim,
hizmet ve ticaret sektöründe yarattıkları istihdam ve sağladıkları katma değer
açısından önemli bir kesimi oluşturan esnaf ve sanatkarların özellikle piyasa
ve pazar ekonomisi içindeki yerinin iyi değerlendirilmesi, mevcut sorunlarının çözümlenmesi, kredi ve teşvik sistemlerinden etkin bir şekilde yararlanmaları, bu kesimin gelişip güçlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.
Yapılan yasal düzenleme ile birlikte, sektörde yaşanan sorunların bütüncül
bir bakışla çözüme kavuşturulması amacıyla hem organize hem de geleneksel
perakendeciliğe yönelik düzenlemelere yer verilmesi suretiyle sektörün hukuki altyapısı güçlendirildiğini söyleyebiliriz. Aynı çerçevede, yasa ile serbest
piyasa ve rekabet ilkelerinden vazgeçilmeden ve tüketici tercihleri de gözetilerek yaşanan sorunların giderilmesinin ve perakende işletmelerin dengeli bir
şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanmasının hedeflendiğini ifade edebiliriz.
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Perakende sektöründe kullanılan kavramların yasal bir niteliğinin bulunmaması ve bunun da uygulamada kavram karmaşasına neden olması yasanın hazırlanmasında bir diğer hareket noktasını teşkil etmiştir.Ülkemiz ekonomisi için
önem arz eden bu sektörde, yeterli ve güvenilir veri temininde güçlükler yaşanmaktadır. Bu durum, sektöre yönelik sağlıklı politika üretilmesini de zorlaştırmaktadır. Sektöre yönelik sağlıklı, güvenilir ve güncel verilerin oluşturulmasına
imkân sağlanması, yasanın hazırlanış amaçları arasında yer almıştır.
Kanunda öngörülen düzenlemelere paralel olarak 640 sayılı Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede bazı değişiklikler yapıldığı, Bakanlığın ve yetkili idarelerin Kanunun uygulanması ile ilgili denetim yetkisine ilişkin hükümler ile cezai yaptırıma bağlanmış eylemler ile bu eylemlere verilecek cezalar ve cezaları vermeye
yetkili makamlara yer verildiği anlaşılmaktadır. Yasada tatil günlerinde faaliyet göstermek için ruhsat alımını hükme bağlayan 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun hükümlerinin, perakende işletmeler hakkında uygulanmamasını
da öngörmektedir.
Yasada yukarıda yer verilen kapsamlı değişikliler yapıldığı görülmekle
birlikte, bu değişiklikler için ayrıca bir eylem takvimi öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Özellikle PERBİS açısından önem arz eden ve geçiş süreci diyebileceğim bu zaman diliminde, PERBİS kuruluncaya kadar, perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemleri ilgili mevzuatına göre yürütülmesi,
işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde yer alan yetkili idareler
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların; Bakanlığın koordinasyonunda, teknik
ve personel altyapıları ile gerekli diğer hususları PERBİS kuruluncaya kadar
tamamlayarak bilgi sistemlerini PERBİS’le uyumlu hâle getirmesi yasa ile
hükme bağlamaktadır.
Anlatılanlar ışığında 6585 sayılı Yasa ile birlikte;
 Perakende ticaretle ilgili kavramların netleştirildiğini,
 Geleneksel perakendecilik sisteminin korunmasının, sektörde adil rekabetin sağlanmasının, tüketicinin korunmasının, kayıt dışılığın önlenmesinin, verimliliğin ve kalitenin artırılmasının, sektör içi kesimler
arasında dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme ortamının tesis edilmesinin hedeflendiğini,
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 “PERBİS” olarak adlandırılan “perakende bilgi sistemi”nin kurulacağı ve işletmelerin iş yeri açılış ve kapanışlarının bu sistem üzerinden
yürütülerek işlemlerin hızlandırılacağını, bu uygulama ile bütün iş süreçlerinin tanımlı ve standart hale getirilmesi, çok sayıda kamu kurum
ve kuruluşunun yer aldığı işyeri açılış, faaliyet ve kapanış süreçlerinin tek sistem üzerinden sonuçlandırılması ve bu süreçte işlemlerdeki
uzun ve bürokrasi yoğun sürecini basitleştirileceğini,
 Yasanın mevcut durum itibarıyla bir çerçeve yasa niteliğinde olduğunu, Yasanın uygulanmasına yönelik birçok hususta yönetmelik yoluyla düzenleme yapma konusunda Bakanlığa yetki verildiğini, bahse
konu Yönetmeliklerin ise yasanın yürürlüğünden (29 Ocak 2015 tarihinden) itibaren dokuz ay içinde hayata geçirilmesi gerektiğini,
 Perakende işletmecilerin üretici ve tedarikçilerden talep edeceği masrafların sınırlandırılması ve netleştirilmesi suretiyle küçük işletmelerin
karşı karşıya kaldığı önemli problemlerden birinin de giderileceğini;
bu kapsamda perakende işletmelerin ancak satışa konu ürünün talebini
doğrudan etkileyen hizmetlerin karşılığını tedarikçi veya üreticiden
talep edebileceğini, prim veya bedel taleplerinin sözleşme süresiyle
sınırlı olacağı ve prim ya da bedel talebine konu olan ürünün sözleşme
süresince rafta tutulmasının zorunlu olacağını,
 Küçük ölçekli üretici ve tedarikçinin markalaşmasına imkan sağlanacağını, özellikle yurt içinde üretilen ve hızlı tüketim malı niteliği taşıyan ürünlerin üzerinde perakendecinin yanı sıra üreticinin de kimlik
bilgilerine yer verileceği ve bu sayede tanınırlığının artırılacağını,
 Uygulamada çeşitli sorunlara yol açan ve tüketicilerin şikayet ettiği,
kampanyalı satışlar ve alışveriş festivalleri gibi hususların belli kriterlere bağlandığını,
 Özellikle esnaf ve sanatkârlar ile küçük üreticinin daha ucuza mal
almalarını sağlamak amacıyla tedarik ve dağıtım kooperatifleri kurmalarına imkan sağlanacağını, aynı şekilde, kurulacak Perakendiciler
Konseyi ile sektörün dinamik yapısı dikkate alınarak perakendeciler
konseyinin uygulama sonuçlarının değerlendirmesinin yanı sıra ortaya çıkacak yeni ihtiyaçların ve sorunların da giderilmesi noktasında
önemli görevleri ifa edeceğini,
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 Kaybolmaya yüz tutmuş sanatlarımızın yaşatılmasını temin etmek amacıyla bu sanatı icra edenlere de alışveriş merkezlerinin kiraya verdikleri
alanlarının binde 3’ü oranında yer tahsis edilmesi ve rayiç bedelin dörtte
birini geçmemek üzere kiraya verilmesi imkanının getirildiğini,
 Esnaf ve sanatkârların alışveriş merkezlerinde yer almalarına imkan
sağlayan düzenlemeler öngörüldüğünü, özellikle küçük işletmelerin,
büyük alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar karşısındaki zayıf konumları dolayısıyla ortaya çıkan ödemeyle ilgili bazı sorunlarının çözümüne ilişkin hükümlerin de yer aldığını,
 Yasayla büyük alışveriş merkezleri ve zincir mağazaların çalışma saatleri ve alışveriş merkezlerinde hafta sonları tatil edilmesi ile ilgili
bir düzenleme yapılmasının öngörülmediğini; aksine Kanuna çalışma
saatleriyle ilgili bir kural koymanın doğru olmayacağından hareketle
esnek düzenleme yapma imkanı sağlanması gerektiği şeklinde yaklaşımın ön plana çıktığını,
 Kaldı ki bunların zamana ve ihtiyaçlara bağlı olarak değişebilmesini öngören ensek düzenlemelerin dünyanın bir çok yerinde bulunduğunu, bahse konu yerlerin belli günler tatil edilmesinin ise ticareti daraltmasının
yanında, birçok sorunu da beraberinde gündeme getirebileceğini,
son olarak ifade edebiliriz.

KAYNAKÇA
http://www.tbmm.gov.tr [çevrimiçi erişim:24.02.2015]
http://www.gtb.gov.tr [çevrimiçi erişim:24.02.2015]
T.C. yasalar (14.01.2015). 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29251 sayılı)
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞTIRILAN ALT
İŞVEREN (TAŞERON) İŞÇİLERİNİN KIDEM TAZMİNATI NASIL
ÖDENECEKTİR?
						
Bekir AKTÜRK*40
GİRİŞ
Bilindiği üzere torba kanun olarak da adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar,
11.09.2014) ile kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımları kapsamında alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından ödeneceği hususu düzenlenmiştir. Bu yazımızda söz konusu ödemenin hangi usul ve esaslar
çerçevesinde yapılacağını ele alacağız.
YAPILAN DÜZENLEME
10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Torba Kanun’un 8.maddesi ile 4857 sayılı
İş Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 10.06.2003) 112 nci maddesine eklenen fıkralarla 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 22.01.2002) 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında141 alt işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatları ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından
ödenecek olup, bunun hangi şartlar altında gerçekleşeceği 08.02.2015 tarih
ve 29261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 11.09.2014 tarihinden itibaren
yürürlüğe giren “Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem
Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.
İŞÇİNİN HİZMET SÜRESİNİN TESPİT EDİLMESİ
İşçinin hizmet süresi, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışmış olması veyahut kamu kurum ve kuruluşundan sonra özel sektör işyerinde çalışmaya
devam etmesi durumlarına göre belirlenecektir.
*40 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi, Müsteşar Danışmanı.
141 Yazının devamında ilgili kanun maddesi “personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları” şeklinde belirtilecektir.
Makale Geliş Tarihi:
03.03.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Aynı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların;
 Alt işverenlerinin değişip değişmediğine bakılmaksızın aralıksız olarak aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalışan işçilerin
kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, bu işyerlerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında geçen toplam çalışma süreleri
dikkate alınarak tespit edilecektir.
 Son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına
hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin aynı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalıştığı sürelere ilişkin kıdem tazminatları,
ilgili kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.
Farklı kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların;
 Aynı alt işveren tarafından ve aynı iş sözleşmesine tabi olarak farklı
kamu kurum veya kuruluşlarında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatına esas hizmet süreleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde
geçen hizmet sürelerinin toplamı göz önüne alınarak belirlenecektir.
 Farklı kamu kurum veya kuruluşlarda çalıştırılan işçilerden son alt işvereni ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatı ödenmesini
gerektirecek şekilde sona erenlerin farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde çalıştığı sürelere ilişkin kıdem tazminatları, çalıştırıldığı son kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenecektir.
Kamu kurum veya kuruluşlarından sonra özel sektör işyerinde çalışmaya
devam edenlerin;
 Alt işveren ile yapmış olduğu iş sözleşmesi sona ermeyen ve alt işveren
tarafından 4734 sayılı Kanun kapsamında bulunan idarelere ait işyerleri dışında bir işyerinde çalıştırılmaya devam olunanlardan iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona eren işçilerin kıdem
tazminatına esas hizmet süreleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet
alımları kapsamında aynı veya farklı kamu kurum veya kuruluşuna ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı esas alınarak belirlenecektir.
 Bu işçilerden son alt işverenleri ile yapılmış olan iş sözleşmeleri kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona ermiş olanların yukarıdaki paragrafa göre belirlenen sürelere ait kıdem tazminatları, çalıştı224
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rıldıkları son kamu kurum veya kuruluşu tarafından kendi işyerindeki
en son ücretinin, yılları itibarıyla asgari ücret artış oranları dikkate
alınarak güncellenmiş miktarı üzerinden hesaplanarak ödenecektir.
HİZMET CETVELİ DÜZENLENMESİ
Kamu kurum veya kuruluşları, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında yapılan her bir ihale için, ihale dokümanı ve ihale sözleşmesi ile
birlikte bu ihale kapsamında çalışan her bir işçi için bir özlük dosyası oluşturacaktır. Özlük dosyasında işçinin nüfus bilgilerini, işe başlama ve işten ayrılma
tarihlerini ve nedenini, çalışma sürelerini, ücret ve diğer mali haklarını, yıllık
izin kullanımına dair bilgilerini ve sigorta kayıtlarını içeren bilgiler yer alacaktır.
Kıdem tazminatı talebinde bulunan işçinin hizmet cetveli, ihale dokümanı ve
ihale sözleşmesi ile özlük dosyası dikkate alınarak tanzim edilecektir.
Kıdem tazminatı isteğinde bulunan ve iş sözleşmesi kıdem tazminatına hak
kazanacak şekilde sona eren işçinin tazminata esas toplam süresi, personel
çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları kapsamında çalışmasının bulunduğu
kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenmiş olan hizmet cetvelleri esas alınarak tespit edilecektir.
Ödemeyi yapacak olan ilgili kamu kurum veya kuruluşu, işçinin çalıştığını
beyan ettiği kamu kurum veya kuruluşlarından düzenlenecek hizmet cetvelinin gönderilmesini isteyecektir. Hizmet cetvelinin kamu kurum veya kuruluşu
tarafından herhangi bir nedenle düzenlenememesi halinde ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtları esas alınacaktır.
BAŞVURU VE ÖDEME KOŞULLARI
Öncelikle 10.09.2014 tarih ve 6552 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iş sözleşmesi feshedilmiş olan işçilere bu kapsamda bir ödeme
yapılmayacaktır. Kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için 1475 sayılı İş
Kanunu’nun(T.C. Yasalar, 01.09.1971) 14 üncü maddesinde yer alan şartların
yerine getirilmesi gerekmektedir.
Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçinin, işçinin ölümü halinde ise
kanuni mirasçılarının ilgili kamu kurum veya kuruluşuna başvurması gerekmektedir. Bu başvurunun yazılı yapılması, banka hesap/IBAN numarasının
belirtilmesi ve başvuruya çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarının listesi ile
iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alaOCAK - ŞUBAT 2015
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cağı belgenin eklenmesi zorunludur. Söz konusu belgenin alt işveren tarafından düzenlenmemesi halinde SGK kayıtları esas alınacaktır. Düzenlenen belgede yer alan bilgilere ilişkin uyuşmazlık durumunda mahkemece verilecek
karara göre işlem yapılacaktır.
Kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılacak olan kıdem tazminatı
ödemelerinde ödeme belgesine işçinin yazılı talebi, harcama talimatı, hizmet
cetveli ve kıdem tazminatının hesaplanmasını gösteren belge eklenecek ve
ödeme doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır.
Ayrıca, işçinin iş sözleşmesinin hangi nedenle sona erdiğine ilişkin olarak alt işverenden alınmış olan belge, kıdem tazminatını ödeyen kamu kurum
veya kuruluşu tarafından muhafaza edilecektir.
Kıdem tazminatı, 4734 sayılı Kanunun Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen işyerlerinde (Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri,
YÖK, Üniversiteler, Yüksek Teknoloji Enstitüleri, Özel Bütçeli İdareler ile Sosyal
Güvenlik Kurumları) kıdem tazminatı ile ilgili olarak açılacak bütçe tertibinden,
(b) bendinde belirtilen işyerlerinde (Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları, Özelleştirme Programındaki İdareler) ise hizmet alımı gider kaleminden
ödenecektir. Bu ödemelerde ödeneğin yetip yetmediğine bakılmayacaktır.
Farklı kamu kurum veya kuruluşlarına ait işyerlerinde geçen hizmet sürelerinin toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi halinde, kıdem tazminatı
ödemesini gerçekleştiren son kamu kurum veya kuruluşu, ödenen kıdem tazminatı tutarının diğer kamu kurum veya kuruluşlarında geçen hizmet süresine
ilişkin kısmını ilgili kamu kurum veya kuruluşundan tahsil edecektir. 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa(T.C. Yasalar, 24.12.2003)
ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu kurum veya kuruluşları
yani Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, YÖK, Üniversiteler, Yüksek
Teknoloji Enstitüleri, Özel Bütçeli İdareler ile Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar arasında herhangi bir tahsil işlemi yapılmayacaktır.
ÖDEMEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Diğer taraftan kıdem tazminatı ödemelerinde kamu kurum ve kuruluşları
tarafından aşağıdaki hususların da göz önüne alınması gerekmektedir;
• Kıdem tazminatının hesabında daha önce kıdem tazminatı ödenmiş süreler dikkate alınmayacaktır.
• Aynı kıdem süresi için bir defadan fazla kıdem tazminatı ödenmeyecektir.
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Kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin almakta olduğu en son ücreti ile
ücrete ilaveten işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün iş sözleşmesi ve kanundan doğan menfaatler de esas alınacaktır.
Kıdem tazminatı ödemesinde, işçinin son çalıştığı kamu kurum veya kuruluşundaki en son ücretinin asgari ücret artış oranları dikkate alınarak
güncellenmiş miktarı esas alınacaktır. Ödenen kıdem tazminatı tutarının,
iş sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden aynı süreler dikkate alınarak hesaplanacak kıdem tazminatı tutarından daha düşük olması
halinde, işçinin aradaki farkı işvereninden talep hakkı saklı olacaktır.

SONUÇ
Bundan böyle kamu kurum ve kuruluşları personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alım ihaleleri çerçevesinde alt işverenler tarafından çalıştırılan her bir
işçi için çalışma süreleri ve mali haklarını ihtiva eden bir özlük dosyası tutacaktır. Kıdem tazminatının ödenebilmesi için işçi talepte bulunacak, işçinin hizmet
cetveli dikkate alınarak 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesine göre kıdem
tazminatını hak edip etmediği ilgili kamu kurumunca kontrol edilecek, haketmesi halinde ödeme doğrudan işçinin banka hesabına yapılacaktır. Netice itibariyle,
6552 sayılı Torba Kanunun 8.maddesi gereği çıkartılan ve detaylarını yazımızda
anlattığımız yönetmelikle kamuda çalıştırılan alt işveren (taşeron) işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesinden ilgili kamu kurum ve kuruluşları sorumlu
tutularak, bu tazminatın hangi usul ve esaslar dairesinde ödeneceği belirlenmiş,
böylece taşeron işçilerin kıdem tazminatı hususunda yıllardır yaşadığı problem
ve belirsizlik giderilerek kıdem tazminatları güvenceye kavuşmuştur.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (01.09.1971). 1475 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(13943 sayılı).
T.C. Yasalar (11.09.2014). 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun Ankara : Resmi Gazete (29116
sayılı).
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T.C.Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu.’Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
T.C.Yasalar (22.01.2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (24648 sayılı)
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YILLIK İZİN KURULU VE ÖNEMİ
Erol GÜNER*42
1. GİRİŞ
Yıllık ücretli izin, uluslararası sözleşmeler ile güvence altına alınmış evrensel bir haktır. Türkiye’nin de onayladığı İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 24. maddesi ile Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel
Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 7. maddesinde yıllık ücretli izin hakkı
yer almaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın “Çalışma şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. maddesi şu şekildedir: “Kimse, yaşına, cinsiyetine
ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedenî
ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek, çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile
ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir”. Anayasa’nın 50.
maddesi ile “yıllık ücretli izin” Anayasal bir hak olarak kabul edilmiş ve bu
hakkın kanun ile düzenleneceği belirtilmiştir.
İşçilerin, dinlenerek çalışma istemini, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumaları, motivasyonlarını ve iş verimliliğini artırmaları amacıyla yıllık ücretli izin kullandırılmaktadır. Yıllık ücretli izin hakkı konusundaki kanuni düzenlemeler; 4857
sayılı İş Kanununun md. 53, 854 sayılı Deniz İş Kanunu md. 40, 5953 sayılı Basın
İş Kanunu md. 21 ve 3308 sayılı Meslek Eğitimi Kanunu md. 26’da yer almakta;
ayrıca Yıllık Ücreti İzin Yönetmeliği (4857 sayılı Kanun’un 60. maddesine dayanılarak hazırlanan Y.Ü.İ.Y.) bulunmaktadır. Bu yasal düzenlemelere birde 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu’nun md. 422-425’i ilave etmemiz gerekmektedir.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 60. Maddesine göre, yıllık ücretli izinlerinin
yürütülen işlerin niteliğine göre yıl boyunca hangi dönemlerde kullanılacağı, izinlerin ne suretle ve kimler tarafından verileceği veya sıraya bağlı tutulacağı, yıllık izninin faydalı olması için işveren tarafından alınması gereken tedbirler ve izinlerin kullanılması konusuna ilişkin usuller ve işverence
tutulması zorunlu kayıtların şekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir. Bu bağlamdaki yönetmelik çıkarılmış
ve yürürlüğe girmiştir. İzin Kurulu da yönetmelik içinde yer almış ve usul ve
esasları düzenlenmiştir.
*42* İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
05.03.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Özellikle büyük işletmelerde, işçilerin her birinin tek tek iznini kullanacağı süreyi takip ve belirleme önemli bir sorun olacağından, İş Kanunu ile işçi
sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde izin kurulu kurulması gerektiği belirlenmiştir İzin Kurulu, yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasında gerekli düzenlemeleri yaparak, yıllık ücretli izin sonucunda işçilerin daha iyi dinlenmesini,
işçiler arasındaki haksız rekabeti önlenmesini, üretimin veya hizmetin işçinin
yıllık ücretli izin döneminde aksamamasını amaçlar.
İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini
temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan
izin kurulu kurulur. Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı
dışında kalan işçi üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri tarafından seçilir. İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun
görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi
ile işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir
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2. İZİN KURULU’NUN YASADAKİ YERİ:
854 sayılı Deniz İş Kanununda, 5953 sayılı Basın İş Kanununda ve 6098
sayılı Borçlar Kanununda İzin Kurulu ile ilgili düzenlemeye yer verilmemiştir. İzin Kurulu usul ve esasları, 4857 Sayılı İş Yasası’nın 60. Maddesine göre
çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin Üçüncü Bölümünde düzenlenmiştir. Bu bölümde İzin Kurullarının Oluşumu, Toplantı Usulü, Görev ve Yetkileri belirlenmiştir. Yönetmelik hükümlerine göre;
İzin Kurulunun Oluşumu başlığındaki 15. Maddeye göre; İşçi sayısı
yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilini temsilen bir, işçileri temsilen iki kişi olmak üzere toplam üç kişiden oluşan izin kurulu kurulur.
Kurula işveren temsilcisi başkanlık eder. Kurulun başkanı dışında kalan işçi
üyeleri ve yedekleri işyerinde varsa, işyeri sendika temsilcileri tarafından seçilir. Sendika temsilcileri seçilmemiş işyerinde izin kurulunun işçi üyeleri ve
yedekleri, o işyerindeki işçilerin yarıdan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. İzin kurulu başkanı ile üye ve yedekleri işyerinde işveren
tarafından ilan edilir. Asil üyelerin yokluğunda yedeklerin biri başkanın çağrısı üzerine toplantıya katılır. Herhangi bir nedenle eksilen üye ve yedekler aynı
şekilde tamamlanır. İzin kurulu üyelerinin seçimi iki yılda bir yapılır. Yeni izin
kurulu üyeleri seçilinceye kadar eski kurul üyeleri görevine devam eder. Bu
Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yeni açılacak işyerlerinde seçim,
işyerlerinin faaliyete geçtiği tarihi takip eden bir yıl içerisinde yapılır.
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İzin Kurulunun Görev ve Yetkileri başlığındaki 16. Maddeye göre;
İzin kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a) İşçiler tarafından verilip işveren veya işveren vekili tarafından izin kuruluna iletilen izin isteklerine göre hazırlayacağı izin çizelgelerini işverenin
onayına sunmak,
b) İzin çizelgelerini; işçilerin kıdemlerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından içinde bulundukları zorunluluk veya engellerini, işin aksamadan yürütülmesini ve işçi sayısını göz önünde bulundurarak hazırlamak,
c) İşçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikâyetlerini inceleyerek
sonucunu işverene ve ilgili işçiye bildirmek,
d) Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı geçirilebilmesi için kamplar ve geziler düzenlemek, bu konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve
işverene tekliflerde bulunmak.
İzin Kurulunun Toplantıları başlığındaki 17. Maddeye göre; İzin kurulu kendisine yüklenen görevleri yerine getirmek üzere yıllık izin çizelgelerinin hazırlanması sırasında ve gerektikçe başkanın çağrısı ile iş saatleri içerisinde toplanır. Toplantılarda alınan kararlar ve yapılan işler izin kurulu karar
defterine yazılarak imzalanır.
İzin Kurulu Bulunması Zorunlu Olmayan İşyerleri başlığındaki 18.
Maddeye göre; İşçi sayısı yüzden az olan işyerlerinde; izin kurulunun görevleri, işveren veya işveren vekili veya bunların görevlendireceği bir kişi ile
işçilerin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci tarafından yerine getirilir.
Yıllık İzin Çizelgelerinin Hazırlanması ve İlanı başlığındaki 19. Maddeye göre; İzin kurulunca hazırlanıp ilan edilecek çizelgede işçinin;
a) Adı soyadı,
b) Sicil numarası,
c) İşe giriş tarihi,
d) Yıllık izne hak kazandığı tarih,
e) İşyerindeki çalışma süresi,
f) İzin günleri sayısı,
g) Yol izni günleri sayısı,
h) İznin başlama tarihi,
ı) İznin sona ereceği tarih,
Belirtileceği hüküm altına alınmıştır.
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Yukarıda belirtilen hükümler incelendiğinde Yıllık ücretli İzin Yönetmeliğinde İzin Kurulunun oluşumu ve çalışma şekli, İzin Kurulunun görev ve
yetkileri, işçiler ile İzin Kurulu arasındaki ilişki ayrıntılı olarak düzenlenmiş
bulunmaktadır. Öncelikle işçi sayısı 100 ve üzeri olan işyerlerinde İzin Kurulu’ nun oluşumunun zorlu olduğu, işçi sayısı bu sayının altında olan işyerlerinde ise istenirse İzin Kurulu oluşturulabileceği öngörülmüştür.
İzin Kurulu oluşumu ile işyerlerinin kurumsal bir kimliğe kavuşacağı, yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasında yasal hükümlere aykırı hareket edilmeyeceği, işyeri disiplinin ve işçi verimliliğinin sağlanacağı, üretimde veya
hizmette aksamanın asgariye indirileceği aşikardır. İzin Kurulunca düzenlenecek İzin Çizelgeleri ile izin kullanma dönemlerinin önceden belirleneceği,
işçilerin ne zaman kaç gün izin kullanacaklarını bilecekleri, üretim ve hizmet
planlamasının daha iyi yapılabileceği söz konusu olacaktır.
İzin Kurulu oluşumunun yapılmaması durumunda yasa koyucu İş Mevzuatında idari para cezası öngörmemiş, ancak 4857 sayılı İş Yasası’ nın 103.
Maddesinde; yıllık ücretli izni bu kanunun 56. Maddesine aykırı olarak bölen
veya izin ücretini 57. Maddenin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule
aykırı olarak ödeyen veya eksik ödeyen veya 59. Maddedeki hak edilmiş izni
kullanmadan iş sözleşmesinin sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60. Maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak
izin kullandırmayan veya eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu
durumda olan idari para cezasının uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ceza
maddesindeki bu hükümler incelendiğinde İzin Kurulu’ nun oluşturulmadığı
işyerlerinde söz konusu muhalefetlerin sıklıkla yaşanabileceği ve işverenlerin
işçi sayısına göre yüklü miktarda idari para cezasına maruz kalabilecekleri
aşikârdır. Yukarıda da belirtildiği üzere İzin Kurulu oluşumu ile yasal hükümlere daha özen gösterilecek, işyerinde çalışma barışının sağlanmasına katkı
sağlanacak ve idari para cezaları ile karşılaşılmayacaktır.
3. SONUÇ:
4857 sayılı İş Yasasının 60. maddesine istinaden çıkarılan Yıllık Ücretli
İzin Yönetmeliği yıllık ücretli izinlerin kullandırılması ile ilgili usul ve esasları belirlemiştir. Söz konusu yönetmeliğin 15. maddesi İzin Kurulunun oluşumunu düzenlemiş, yönetmeliğin takip eden 16, 17, 18 ve 19. maddeleri kurulun görev ve yetkilerini hüküm altına almıştır.
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Yıllık ücretli izin kullandırılmasında yasal hükümlere uygun davranılmaması halinde işverenlerin önemli boyutta idari para cezaları ile karşı karşıya
kalabilecekleri aşikârdır. İzin Kurulu oluşumu ile yasal hükümlerin özenli
olarak uygulanacağı, işyeri disiplinin sağlanacağı, kurumsal bir kimliğe kavuşulacağı, üretim ve hizmet planlamasının önceden yapılabileceği söz konusu olacak, bu durumdan gerek işçiler, gerekse işverenler yarar göreceklerdir.
Kurumsal kimliğe özen göstermeyen işyerleri ile işverenlerin uzun zaman
faaliyetlerini devam ettirmeleri mümkün değildir. Üretim veya hizmeti yerine getirirken kurumsallaşmaya da önem vererek üretim veya hizmetin devamlılığının sağlanması yerinde olacak, istihdamda, üretim kapasitesinde ve
karlılıkta artışların olacağı görülecektir. Personel Departmanın İzin Kurulu
oluşumu ile yıllık ücretli izinlerin kullandırılmasında işlemleri düzene koyacağı, takiplerini kolaylaştıracağı, işçi ile işveren arasındaki sorunları asgariye
indireceği aşikârdır. Bu bağlamda, işçi sayısı 100’ün altında veya üzerinde
olan bütün işyerlerinde İzin Kurulunun oluşumu yararlı olacak, orta ve uzun
vadede etkinliklerini görecektir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı) 				
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İŞ KAZASI SONUCU SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINDA
SAĞLANAN HAKLAR
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*43
1. GİRİŞ
İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13’üncü maddesinde sayılan hal ve durumları sonucunda meydana
gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan
olay olarak tanımlanmıştır.
Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren
tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça özre
uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. Ancak iş kazası
işin yürütümü sırasında meydana gelen olayı ifade etmekte ise de, yapılan işle
ilgisi olmayan bazı hal ve durumlarda meydana gelen olayları da kapsamaktadır.
İş kazasına tabi sigortalılar dışındaki diğer sigortalılar ile sigortalı sayılmayanlara iş kazası hükümleri uygulanması söz konusu değildir. Kamu idarelerinin tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılanlar
hakkında iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanmaz.
2. İŞ KAZASI SAYILMA HAL VE DURUMLARI
2.1. İşyerinde Bulunduğu Sırada
İşyeri, 5510 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde, sigortalı sayılanların
maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak
tanımlanmış olup, işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı
yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım,
beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar
da işyerinden sayılmıştır.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK),4/b (eski Bağ-Kur) ve 5/a,b,c,e,g maddesinde sayılan sigortalılar ve Ek 5.maddesinde belirtilen tarım veya orman
işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların iş yerinde
bulunduğu sırada meydana gelen olaylar iş kazası sayılacaktır.

*43* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
17.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların yapılan
işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş kazası sayılması gerekmektedir.
Bu bakımdan sigortalıların;
• avluda yürürken düşmesi,
• dinlenme saatinde top oynarken ayağının burkulması,
• bahçede meyve ağacından meyve toplarken düşmesi,
• tarlada çalışır iken traktör ile kaza geçirmesi,
• yemek yerken elini kesmesi,
• dinlenme odasında dinlenirken sobadan zehirlenmesi,
• işyerinde intihar etmesi,
• işyeri sınırları içinde bulunan havuzda boğularak ölmesi,
• ücretli izinli bulunduğu sırada çalıştığı işyerindeki arkadaşlarını ziyaret için geldiğinde kaza geçirmesi,
• araçlarla çalışanların bu araçlarda geçirecekleri kazalar,
iş kazası olarak kabul edilecektir.
Birden fazla işyerinde sigortalılık niteliği devam eden 5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ-Kur) maddesi kapsamında sigortalı sayılanlar bakımından
her bir işyerinde meydana gelen olaylar bu kapsamda değerlendirilecektir.
Sigortalının işyeri Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan bildirimlerden tespit edilebileceği gibi, yapılacak araştırmalarla sigortalılık niteliğine ilişkin
elde edilebilecek belgelerden de tespit edilebilir.
Kolektif ve limited şirketlerin ortaklığı ile sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketin komandite ortaklığını aynı anda üzerinde bulunduran sigortalı üç şirkete ait işyerlerinden herhangi birinde denetim yaparken düşmesi
sonucu yaralanması iş kazası sayılacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanunun 11’inci
maddesindeki “sigortalının işini yaptığı yer” ifadesinden, sigortalının fiilen
çalıştığı, yani esas işini gördüğü yerin anlaşılması gerekir.
İşin niteliği bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle diğer eklentilerin de
işyerinden sayılması gerektiğinden maden işletmeleri, kara yolları, demir yolları
gibi işletmelerde çalışanların esas işini gördüğü yerden tamamen ayrı bir bölgede
ve işin yürütümü ile ilgili olmaksızın bulunduğu sırada meydana gelen bir kazanın, olayın sadece işyeri sınırları içinde meydana gelmesinden dolayı iş kazası
sayılmaz.
Dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın işyerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının
ölümü iş kazası olarak kabul edilemez.
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2.2. Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) maddesine göre sigortalı sayılanlar
bakımından “işveren tarafından yürütülmekte olan iş” ifadesiyle, sigortalının
işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazanın işverenin görevlendirmesi veya işin niteliği gereği yapıldığı sırada karşılaşabileceği kaza riskine
karşı teminat altına alınmaktadır. Buna göre;
• torna atölyesinde çalışan sigortalının elini torna makinesine kaptırması,
• tarlada çalışan sigortalının ilaçlama yaparken zehirlenmesi,
• tarlada çalışan sigortalının traktörü devirerek yaralanması ya da işverene ait traktör ile tarlaya giderken yolda traktör ile kaza geçirmesi,
• beyaz eşya tamir bakım servis işyerinde çalışan sigortalının buzdolabı
tamiri için gittiği binada dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaralanması gibi olaylar işlerin yürütümü sırasında ve çalışma konusunda meydana geldiğinden iş kazası olarak kabul edilecektir.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK), ve 5/a,b,c,e,g maddesinde sayılan
sigortalılar ve Ek 5.maddesinde belirtilen tarım veya orman işlerinde hizmet
akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların işverenleri tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle işyerinde veya işyeri dışında; 4/b (eski Bağ-Kur)
maddesinde sayılan sigortalıların ise yürütmekte olduğu iş nedeniyle işyerinde veya işyeri dışında meydana gelen kazalar iş kazası olarak sayılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ-Kur) maddesi kapsamında sayılan sigortalıların işyeri dışında yürütmekte olduğu iş nedeniyle meydana gelen kazaların iş kazası sayılacaktır.
• Kasaphane işyeri işleten sigortalının getirilen etleri almak için işyeri
dışına çıktığında bir aracın kendisine çarpması,
• marangoz atölyesi işleten sigortalının işyeri dışında mutfak dolabı monte
ederken ayağına parçalardan birinin düşmesi sonucu yaralanması,
• tarlasına giderken yolda traktörü ile kaza geçirmesi gibi kazalar iş kazası olarak kabul edilecektir.
2.3. İşveren Tarafından Görev ile Başka Bir Yere Gönderilme
Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazaların iş
kazası sayılması gerekmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken
husus, meydana gelen kazanın işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle
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ilgili olup olmadığı, görevin yapılması için geçen süre içinde meydana gelip
gelmediğinin tespitine bağlı bulunmaktadır. İşveren tarafından;
• işyerinde çalışan bir sigortalının işverenin evindeki bir malzemeyi almak üzere görevlendirilmesi halinde işverenin evine sigortalının gidip
gelmesi sırasında uğradığı,
• muhasebe bürosunda çalışan sigortalının işvereni tarafından mükellefin
hesaplarını kontrol etmek için görevlendirilmesi halinde sigortalının bu
iş için gidip gelmesi sırasında ve mükellefin bulunduğu yerde çalışması
sırasında meydana gelen olayların iş kazası sayılması gerekmektedir.
• Ancak, görevli olarak gönderilen sigortalının görev konusu ile ilgili
olmayan ve görevinin dışında meydana gelen kazalar iş kazası sayılmaz. Bu nedenle görevli gönderilen sigortalının işi dışında eğlenmek
için gittiği sinema veya gece kulübünde herhangi bir nedenden dolayı
uğradığı kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi mümkün değildir.
2.4. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan
Zamanlarda
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) ve 5/a,g maddesinde sayılan sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanunu 74.maddesine istinaden bir yaşına kadar, çocuklarını
emzirmeleri için bu Kanunda belirtilen sürelerde sigortalının işveren tarafından
ayrılan emzirme odasında veya çocuğun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş
sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılacaktır.
• Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza,
• çocuğun bulunduğu yere gidiş-gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları
iş kazası sayılmalıdır.
2.5. İşverence Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş ve Gelişi
Sırasında
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi
sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılacaktır. Burada önemli olan
işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı yere
getirilip götürülmeleridir.
İşverenin kiraladığı bir minibüs veya işyerine ait servis aracı ile sigortalıların
sabah evlerinden işyerine, işin bitiminde de işyerlerinden evlerine getirilip gö238
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türülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, tam olarak durmamış araçtan
sigortalının inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle
meydana gelen olay iş kazası sayılması gerekmektedir. Ancak, sigortalının işe
gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı tarafında bulunan
işyerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip
götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılamayacaktır.
2.6. İş Kazası Bildirimi ve Bildirim Süresi
İş kazasının bildirimi ve süresi 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile
Ek 5.maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği 38’inci maddesinde
düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK), ve 5/a,b,c,e, maddesinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işverenleri tarafından kazanın olduğu
yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki üç işgünü içinde,
5510 sayılı Kanunun 5/g maddesinde sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde işvereni tarafından kazanın olduğu ve ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki yerel kolluk kuvvetlerine derhal,
Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki üç işgünü içinde,
5510 sayılı Kanunun Ek 5.maddesinde sayılan tarım veya orman işlerinde
hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan sigortalıların ise kendilerince veya
işverenlerince kolluk kuvvetlerine derhal, Sosyal Güvenlik Kurumuna kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
Sigortalıların, işverenin kontrolü dışındaki yerlerde iş kazası geçirmeleri
halinde ise, iş kazası ile ilgili bilgi almasına engel olacak durumlarda iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren bildirim süresi üç işgünüdür.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK), ve 5.maddesinde sayılan ve kara, deniz, hava ulaştırma araçlarında çalışan veya işleriyle ilgili bu araçlarda bulunan
sigortalıların bu sırada meydana gelen iş kazası veya meslek hastalığı ile ilgili
bildirim, aracın Türkiye’ye döndüğü günü takip eden ilk işgününden itibaren
işlemeye başlayacaktır. Dönüş tarihinin tespitinde deniz ulaştırma araçlarının
ilk Türk limanına girdiği, hava ulaştırma araçlarının ilk Türk havaalanına indiği, kara ulaştırma araçlarının ise sınır kapılarından Türkiye’ye girdiği tarihin
esas alınması gerekmektedir. Ancak, herhangi bir nedenle aracın Türkiye’ye
gelememesi halinde sigortalının gümrükten geçiş tarihi esas alınacaktır.
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5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ Kur) maddesi kapsamında sayılan sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren
bir aylık süreyi geçmemek ve geçirilen kazadan dolayı ortaya çıkan rahatsızlığın
hekim raporu ile belgelenmesi şartıyla, bildirim yapmaya engel olmadığı günden
sonra kendisi tarafından üç işgünü içinde bildirilmesi gerekmektedir.
Bildirim süreleri işgünü olarak belirlendiğinden cumartesi, pazar ile ulusal
bayram ve genel tatil günleri hesaba katılmayacak, bu günlere rastlayan günleri takip eden günden itibaren üç günün hesabına devam edilecektir.
Mücbir sebebe bağlı olarak süresinde bildirim yapamayan işverenler, mücbir sebebi belgelemeleri şartıyla, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten sonraki üç işgünü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazasını bildirecektir.
Bildirimler işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezlerine yapılması gerekmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik
Kurumunun başka bir müdürlüğüne yapılan bildirimler bağlı bulunduğu müdürlüğe yapılmış gibi kabul edilecektir. Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezleri kendilerine yapılan bildirimleri kayıtlarına geçirdikten
sonra, işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik
merkezlerine, kendilerine bildirim yapılan tarihi belirterek göndereceklerdir.
Bildirim 5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) maddesi kapsamındaki sigortalılar için işverenlerince, 5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ Kur) maddesi kapsamında sayılan sigortalılar için kendilerince iş kazası bildirim formu ile yapılacaktır.
Bildirge e-Sigorta ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilebileceği gibi,
doğrudan ya da posta yoluyla da ilgili birime gönderilebilir. Adi posta ile yapılan bildirimlerde Kurum kayıtlarına intikal tarihi, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta ile yapılan bildirimlerde postaya veriliş tarihi esas alınır.
Bildirimin iş kazası bildirim formu yerine bildirgede bulunan bilgileri içeren
ve onaylarını taşıyan yazılarla yapılması halinde kabul edilecektir. Bildirim
yapılan yazıda sigortalının;
• sicil numarası,
• adı ve soyadı,
• doğum tarihi,
• işyerinde yaptığı iş,
• işyerinde çalışmaya başladığı tarih,
• iş kazasının vuku bulduğu yer, tarih ve saat, oluş şekli,
• tanıkların ad ve soyadları,
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• işyerinin adresi,
• işverenin adı, soyadı, unvanı ve ikametgâh adres bilgileri,
• şirket merkezi bilgileri,
• imzalarının da bulunması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) maddesi kapsamındaki sigortalıların iş
kazası geçirmeleri halinde belirtilen sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığı tarihe kadar
sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğinin Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4/b (eski bağ Kur) maddesi kapsamındaki sigortalıların
iş kazası geçirmeleri ve süresinde bildirilmemesi hâlinde, bildirim tarihine kadar
geçen süre için geçici iş göremezlik ödeneği kendilerine ödenmeyecek, bildirim
tarihinden sonraki sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen iş kazası olayına ilişkin düzenlenen belge ve bilgilerin gerçeğe uymadığının ve olayın incelenmesi sonucu
iş kazası olmadığının anlaşılması halinde, bu olay için yersiz olarak yapılmış
ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan tahsil edilecektir.
2.7. İş Kazasının Soruşturulması
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen bir olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hususunda bir karara varılabilmesi için, Kurumca gerektiği takdirde,
Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma
yapılabilir. İş kazası soruşturmaları;
• iş kazası bildirim formu ile bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı,
• bu sigorta kollarından yararlanma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği,
• işveren sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesinin uygulanıp
uygulanmayacağı,
• olayın meydana gelmesinde sigortalının kastı, ağır kusuru, işverenin
kastı veya sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği mevzuatına
aykırı bir hareketi ile üçüncü şahısların kusurlu halleri sonucu meydana gelip gelmediği konularında karar verilebilmesi için yapılır.
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Sosyal Güvenlik Kurumu işverence düzenlenen iş kazası bildirgesi ve eki
belgeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının görevleri gereği düzenlemiş olduğu
belge ve tutanaklardan, sigorta olayı için gerekli bilginin temin edilmesi koşuluyla, başka bir soruşturma ve denetime gidilmeden olayın iş kazası sayılıp
sayılamayacağına karar verebilir.
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK), ve 5/a,b,c,e,g maddesi kapsamındaki
sigortalıların meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak;
• sigortalının mensubu olduğu özel işyerlerince düzenlenen iş kazası bildirim formunun,
• işverence düzenlenecek iş kazası tespit tutanağının,
• olayın intikal ettiği kolluk kuvvetlerince düzenlenecek tutanağın ve
şahit ifadelerinin,
• kamu kurum ve kuruluşlarında meydana gelen iş kazası dolayısıyla
düzenlenen resmi belge, bilgi ve konuyla ilgili düzenlenen tutanakların incelenmesinden,
• olayın iş kazası olduğunun anlaşılması halinde,
Sosyal Güvenlik Kurumu birimleri başkaca bir araştırma yapılmadan olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağına karar verilebilir.
5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ Kur) kapsamında olan sigortalıların
geçirdikleri iş kazası için, kolluk kuvvetlerince düzenlenmesi gereken tutanağın dışındaki belirtilen diğer belgeler ile olay nedeniyle başvurduğu sağlık
tesisince düzenlenecek raporun bulunması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumu
birimleri başkaca bir araştırma yapılmadan olayın iş kazası sayılıp sayılamayacağına karar verilebilir.
İş kazasına konu olay ile ilgili olarak Bakanlık iş müfettişleri tarafından
düzenlenen rapor ve tutanaklarda gerekli bilgilerin yer alması veya yargı kararının bulunması durumlarında, ikinci bir incelemeye gerek duyulmaz. Ancak Bakanlık iş müfettişleri tarafından düzenlenerek gönderilen rapor ve tutanakların yetersiz olması halinde yetersiz olan belge ve bilgiler konusunda
soruşturma Sosyal Güvenlik Kurumu denetim ve kontrol ile yetkili denetim
memurlarına yaptırılabilir.
Ölümle sonuçlanan iş kazaları ile maluliyetle sonuçlanan iş kazaları incelenme ve soruşturması Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı müfettişlerince,
diğer iş kazaları ise sosyal güvenlik denetmenleri/kontrol memurları tarafından yapılacaktır.
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3. İŞ KAZASI DURUMUNDA SAĞLANAN HAKLAR VE
YARARLANMA ŞARTLARI
3.1. Sağlanan Haklar
a) Sigortalıya geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik
ödeneğinin verilir.
b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.
İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerine gelir bağlanır.
c) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilir.
d) İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilir.
3.2. Yararlanma Şartları
a) Sigortalıların iş kazasına bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneklerinden yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan
bildirimin iş kazası olarak kabul edilmesi gerekmektedir.
b) Geçici iş göremezlik ödeneğinin süresi Sosyal Güvenlik Kurumunca
yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulundan alınacak istirahat raporuna bağlıdır. 5510 sayılı Kanun 18.maddesi gereği sigortalılara iş
kazası nedeniyle iş göremedikleri sürece prim ödeme gün sayısı şartı aranmaksızın ilk günden itibaren her gün için geçici iş göremezlik
ödeneği verilecektir.
c) 5510 sayılı Kanunun 4/b (eski Bağ Kur) kapsamında sayılanlara iş
kazası halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası
dâhil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması şartıyla yatarak
tedavi süresince veya yatarak tedavi sonrası bu tedavinin gereği olarak
istirahat raporu aldıkları sürede ödenecektir.
d) Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a (eski SSK) kapsamında sigortalı sayılırlar.
Bunlar hakkında bu Kanunun kısa vadeli sigorta kolları bakımından
yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.
e) 5510 sayılı Kanunun Ek 5.maddesi 5510 sayılı Kanunun 4/b gereği
tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıştırılan
sigortalıların, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten
en az on gün önce tescil edilmiş olmaları ve sigortalılıklarının sona
ermemiş olması, iş kazası veya meslek hastalığından dolayı geçici
OCAK - ŞUBAT 2015

243

MALİ

ÇÖZÜM

iş göremezlik ödeneği ödenmesi için prim ve prime ilişkin her türlü
borçlarının ödenmiş olması gerekir. Bu kapsamdaki sigortalıya, tescil
edildiği tarihten sonraki on gün içinde (onuncu gün dâhil) iş kazası
geçirmesi halinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmez.
4. SONUÇ
Önceden planlanmayan,bilinmeyen veya kontrol dışına çıkan,çevresine
zarar verebilecek nitelikteki olaylara kaza denir.Kaza sonucu meydana gelen
zarar insan unsuruna yönelik ise ceza hukukunun ve Sosyal Güvenlik Kurumu
mevzuatının,mala gelen zarar da ise genel hukukun kuralları işler.Genel hukuk kuralları bakımından kaza olayının cinsini belirlemek için meydana gelen
olayla,oluş yeri ve nedeni arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunması gerekir.
İş kazalarının etkileri sadece işçilerle sınırlı kalmamakta özelikle işverene büyük maliyetlere de neden olmaktadır.
Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,
sigortalının işyerinde ve ya işyerinden sayılan yerlerde bulunması, olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi, kaza ile sonuç
arasında uygun bir illiyet bağının bulunması, kaza sonucu bedence veya ruhça
özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASI’NDA
ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARINA YÖNELİK
TESPİT VE ÖNERİLER
*
Recep GÜNER44

ÖZ
Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması için iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının öngörmüş olduğu normların işyerlerinde uygulanması şarttır. Bu
kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda maktu nitelikte idari para
cezaları düzenlenmiştir. Yapılan saha denetimlerinde her ne kadar Yasada öngörülen idari para cezalarının yüksek olmasına rağmen tam manasıyla işverenler için
caydırıcı olmadığı görülmektedir. Söz konusu Yasada yer alan idari para cezalarının daha etkin ve caydırıcı olması için bazı yapısal değişikliklerinin yanında uygulamaya yönelik iyileştirmeler de yapılması gerektiği açık bir şekilde görülmektedir.
GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın özünde işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları meydana gelmeden önce engellenebilmesi yatmaktadır. Arzu edilen İSG mevzuatının işyerinde amacına uygun bir şekilde
uygulanması ve işçiler için güvenli bir çalışma ortamının sağlanmasıdır. Çalışanların İşyerlerinde iş kazası oluşmasına sebep olabilecek birçok tehlike
ile sürekli olarak karşı karşıya gelmesi, bunun yanında işveren ile yapmış
oldukları iş sözleşmesinde zayıf ve güçsüz taraf olması Devletin çalışanları
koruması için çalışma hayatına müdahalede bulunmasını kaçınılmaz kılmıştır.(Arıcı, 1999) Günümüz şartlarında işverenlerin İSG konularında
yapılan harcamaları lüzumsuz görmesi, iş kazaları ve meslek hastalıkları
ile ilgili olarak yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmaması ve daha fazla
kar elde etmek amacıyla yasal yükümlülüklerinden olanak bulduğu ölçüde kaçınması gibi sebeplerden ötürü işyerinde İSG Yasası’nın öngördüğü
hükümlerin uygulanması salt işverenin iyi niyetine bırakılamaz.(Akbulut,2007,127) İSG Yasası kapsamında arzu edilen sonuçların elde edilmesi,
işçiler için işyerlerinin güvenli hale getirilmesi, Yasanın izlediği amaçların
gerçekleştirilebilmesi ve öngörmüş olduğu hükümlerin fiilen uygulanabilmesi
ancak idari para cezalarının etkin uygulanması ile mümkündür.(Süzek, 115)
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1. 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDA YER
ALAN İDARİ PARA CEZALARI
Genel itibariyle idari yaptırımlar bozulan hukuki düzeni eski haline getirmeyi amaçlayan onarıcı ve zararın meydana gelmesinden önce uygulanabilen
önleyici nitelikte yaptırımlardır.(Süzek,1985,255) İSG Yasası’nda yer alan idari
para cezaları zararın tanziminden ziyade caydırıcılık ve önleyicilik niteliği göstererek işverenin Yasada yer alan hükümleri yerine getirmesini amaçlamaktadır.
Yasada öngörülmüş olan idari para cezaları ile iş kazalarından dolayı çalışanların uğramış olduğu kaybı telafi etmek yerine iş kazası olmadan önce uygulanarak çalışanların kayba uğramasını engellemek istenmektedir. Tabi ki söz konusu
idari para cezaları toplumsal düzeni sağlamak ve işverenleri önlemeleri almaya
zorlamak için iş kazası ve meslek hastalığından sonra da uygulanabilmektedir.
Yasada yer alan bütün idari para cezaları bazı hükümler için birbirinden
farklı miktarlarda olmak üzere maktu niteliktedir. İSG Yasası’nda yer alan
idari para cezaları her hangi bir yargı kararı olmaksızın iş müfettişi tespitleri
doğrultusunda Çalışma ve İş Kur İl Müdürlüklerince uygulanır.
1.1. Kabahatin Ağırlığı Oranında Uygulanacak Olan Yaptırımın
Belirlenmesi
İSG Yasası’nda mevcut olan idari yaptırımlar birbirinden farklı nitelikte
özelliklere sahip olmakla beraber tehlike seviyesi farklı kabahatler için öngörülmektedir. İşyerinde hayati bir tehlike tespit edilmesi durumunda veya Ya1 işyerlerinde risk değerlendirmesi hazırlanmaması
sada belirtilen şartlardaki45
halinde işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulurken, işyerinde
tespit edilen noksanlıkların hayati bir tehlike olmayıp yakın bir tehlike olması durumunda yapılan teftişin mahiyeti itibariyle önel vermeksizin doğrudan
idari para cezası uygulanabilir. Tespit edilen noksan hususlar ve mevzuatta
aykırılıklar hayati veya yakın tehlike arz etmiyorsa daha önce dile getirdiğimiz hususlar göz önünde bulundurularak önel verilebilir veya idari para cezası
uygulanabilir.(Süzek, 895)
İSG Yasası’nda yer alan idari yaptırımların uygulanma esaslarını daha iyi
kavraya bilmek için hayati tehlike ve yakın tehlikeye yönelik bir kaç örnek
durum vermek yerinde olacaktır. Hayati tehlike olarak değerlendirilen noksan
145 6331 sayılı İSG Yasası madde 25’e göre çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile
tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde,
risk değerlendirmesi bulunmaması halinde işin durdurulması yaptırımı uygulanır.
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hususlar çalışanların can güvenliği açısından acil önlem alınması gereken ve
iş kazasına sebep olma olasılığı çok yüksek olan durumlardır. Yapı işlerinde
betonarme platformların döşeme kenarlarında, asansör, merdiven, baca, şaft
ve aydınlatma boşlukları gibi döşemelerde süreksizlik meydana getiren boşluklarda çalışanların veya malzemelerin düşmesini engelleyecek toplu koruma
tedbirlerinin bulunmaması hayati bir tehlikedir ve işin durdurulması yaptırımının uygulanması gerektirir. Bir başka hayati tehlike ise ıslak ve nemli çalışma ortamlarında işçilerin elektrikle doğrudan veya dolaylı temas riski bulunmasına rağmen ana ve tali panolarda seçicilik ilkesi göz önünde bulundurarak
kaçak akım rölesi tesis edilmemesidir.(Güner, 2013,22) Söz konusu durum iş
müfettişi tarafından tespit edilmesi halinde işi durdurma yaptırımı uygulanır.
Yakın tehlike ise hayati tehlikeye oranla daha az risk içeren ama giderilmediği
hallerde çalışanlar için iş kazası ve meslek hastalığı oluşturma olasılığı yüksek olan durumlardır. Örnek vermek gerekirse; çalışanlara uygun KKD sağlanmaması, çalışma mahalli içerisinde bulunan panoların kilitli olmaması ve
panoların altında yalıtkan paspas tesis edilmemesi gibi noksan hususlar yakın
tehlike olarak değerlendirilebilir ve iş müfettişi önel verme yetkisini kullanmaksızın idari para cezası uygulayabilir. Hayati ve yakın olmayan tehlikeler
ise doğrudan iş kazası ve meslek hastalığı riski oluşturmasa da dolaylı olarak
risk taşıyan noksan hususlardır. İşyerinde kullanılan iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin ilgili yönetmeliğe (Ekp. Yön.) uygun düzenlenmemesi, acil
durum eylem planının dokümantasyonunda hatalar veya eksikler bulunması
ve İSG eğitiminden sonra sertifika verilmemesi gibi noksan hususlara karşı
iş müfettişi bazı kıstasları göz önünden bulundurarak önel verme yetkisini
kullanabilir veya idari para cezası uygulayabilir.
1.2. Yasada Yer Alan Katlamalı İdari Para Cezaları
İSG Yasası’nda maktu nitelikte para cezalarının yanında katlamalı idari para
cezalarına da yer verilmiştir. Katlamalı idari para cezaları ceza hukukunda çok
eski bir yere sahip olan tekerrür uygulamasının bir nevi idari yaptırımlar üzerindeki yansıması niteliğindedir. Tekerrür basit olarak tanımıyla, önceki mahkûmiyetine rağmen suçlunun yeniden suç işlemesi halinde ikinci fiile verilecek
cezanın arttırılmış biçimde verilmesidir. Tekerrür uygulamasının temel nedeni
uygulanan cezanın yeterli olmamasından dolayı faillin aynı suçu ikinci kez işlemesidir. Aynı suçun fail tarafından tekrar işlenmesi uygulanan cezanın failli
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ıslah edemediğini gösterdiğinden mükerrerin cezası onu ıslah edecek bir dozda
artırılmaktadır. Her ne kadar tekerrür uygulaması Kabahatler Kanunda mevcut
olmasa da 6331 sayılı Yasa, Kabahatler Kanuna göre özel bir düzenleme olup
süresiz bir tekerrür uygulaması olarak değerlendirilebilecek katlamalı idari para
cezalarına yer vermektedir. Bu uygulama çerçevesinde İSG Yasası’nda bazı hükümlerin yerine getirilmemesinde ısrar edilmesi halinde öngörülen idari para
cezası katlanmaktadır. Müfettiş tespiti doğrultusunda uygulanan idari para cezasına rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin aynı hükümleri
tekrar ihlal etmeleri durumunda uygulanacak olan idari para cezası artmaktadır.
Yasada katlamalı hükümler; 6. madde İSG hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam edilmemesi,
10. madde risk değerlendirmesi hazırlanmaması, 11. ve 12. maddeleri acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye, 25. madde işin durdurulması halinde işçilerin ücretlerinin ödenmemesi ve son olarak 30. maddeye
dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi şeklinde
sıralanmaktadır. Yasada öngörülen aylık olarak uygulanacak cezalar için idari
para cezasının başlangıç tarihi idari para cezasına esas tutanağın düzenlendiği
tarih olarak alınır ve en son yapılan teftişin tutanak tarihine kadar olan ay sayısı kadar idari para cezası katlanır.
1.3. Yasada Yer Alan İdari Para Cezalarının Uygulanması
4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan idari para cezaları Çalışma Bölge Müdürlüğünce uygulanırken yapılan yasa değişikliğiyle uygulama mercii Türkiye
İş Kurumu il Müdürlüğü olarak belirlenmiştir. 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanunu’nda yapılan değişiklik ile Çalışma Bölge Müdürlükleri, Türkiye İş Kurumu’na bağlanmak suretiyle kaldırılmış ve bölge müdürlüklerin mevcut görevleri Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüklerine devredilmiştir. 6331 sayılı İSG
Yasası madde 26/2’de idari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma
ve İş Kurumu İl Müdürünce verileceği yer almaktadır. Burada değinmek gereği
duyduğumuz bir konu iş müfettişlerinin direk olarak idari yaptırım uygulama
yetkisinin olmadığı sadece idari yaptırım uygulanmasında karar mercii olduğu,
para cezasının uygulanması Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce yapıldığıdır.
İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar İş teftiş Grup Başkanlıklarında kurulan rapor okuma servisleri tarafından mevzuata uygunluk yönünden
incelenir. Raporlarda müfettişin mevzuata dayanan görüş ve kanaatlerine mü248

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

dahale edilemez. Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlükleri gereği yapılmak üzere doğrudan gönderilen iş teftişi raporlarında belirtilen işlemleri geciktirmeksizin yerine getirir. Ancak, raporda maddi hata veya mevzuata açıkça aykırı
yönler bulunması halinde, raporu işleme koymaz ve aykırılığı gerekçeleriyle
birlikte İş Teftiş Kurul Başkanlığına intikal ettirir. İş Teftiş Kurul Başkanlığının vereceği karar, Bakanlık görüşü olarak uygulamaya esas alınır.
1.4. İdari Para Cezası Uygulanmasına Yönelik Tutanakta Yer Alması
Gereken Hususlar
İSG Yasası hükümlerine aykırı hareket etmek idari yaptırım uygulanmasını
gerektirmektedir. KK karşılığında idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlıkları kabahat olarak tanımlanmaktadır. Böylece İSG Yasası hükümlerini
yerine getirmemek kabahat olarak değerlendirilebileceği ve karşılığında idari
yaptırım uygulanabileceği çok açıktır. KK’nin 25. maddesine göre İSG Yasası
hükümlerine aykırı hareket eden işverene idari para cezası uygulanması için
düzenlenecek tutanakta aşağıdaki hususlar yer almalıdır.
 Hakkında idari yaptırım kararı verilen işveren ve işveren vekilinin
kimlik ve adresi.
 İSG mevzuatına aykırılıklar ve noksan hususlar.
 Bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak bütün deliller. (ölçüm sonuçları,
sağlık raporları, eğitim sertifikaları vs.)
 Teftişin yapılış tarihi ve teftişi gerçekleştiren iş müfettişlerinin isimleri,
 Tespit edilen mevzuata aykırılıkların ve noksan hususların işlendiği
yer ve zamanı.
1.5. İdari Para Cezasının Tebliği
İdari para cezalarının tebliği özellikle işverenin söz konusu para cezasına
karşın itiraz hakkını kullanabilmesi açısından önemlidir. 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine uygun bir şekilde işverene tebliğ edilmeyen idari para
cezalarının iptal edilmesi mümkündür. KK’nın 26. maddesinde idari para cezalarının tebligat usulü yer almaktadır. İdari para cezası kararına karşı başvurulabileceği kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilen tebligatın
ilgili esas kişi olan cezanın muhatabı işverene veya işveren vekiline (tüzel
kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye tebliğ
edilir) yapılması gerekmektedir. İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin
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huzurunda verilmesi halinde tutanakta bu husus açıkça belirtilir. Bu karara
karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir ve karar tutanağının bir
örneği kişiye verilir. İdari para cezasının muhatabı olan işveren, işveren vekili,
kanuni temsilci ve tüzel kişiliği temsil eden bir yetkilinin her hangi bir sebeple
normal iş saatlerinde tebliğin yapıldığı zaman işyerinde bulunmadıkları veya
o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ orada
bulunan memur, işçi veya görevlilerin birine yapılabilir. (TK madde 13)
1.6. Yasada Yer Alan İdari Para Cezasının Ödenmesi
İSG Yasası’nda belirtilen idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün
içerisinde ödenir. İdari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve
kuruluşları adına da düzenlenebileceği Yasada yer almaktadır. Uygulanan idari para cezaları kararların kesinleşmesinden önce ve sonra olmak üzere ödeme
yeri belirtilmiş olup, İdari para cezasına ilişkin işlemi kuran idareler; idari
para cezalarını, ödemek isteyen kişilerden tahsil eder ve tahsil ettiği tutarı
Devlet Hazinesine aktarır. Kabahatler Kanunun 17. maddesine göre İSG Yasasına dayanılarak verilen idari para cezasını kanun yoluna başvurmadan önce
ödeyen kişiden bunun dörtte üçü tahsil edilmektedir. İSG Yasası’nda belirtilen
idari para cezalarının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda dörtte bir oranında bir indirim yapılmakta ve işverenin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı saklı kalmaktadır. İSG Yasası’nda belirtilen
idari para cezalarının, ilk taksitinin peşin ödenmesi koşuluyla, bir yıl içinde ve
dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilmektedir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para cezasının kalan kısmının
tamamı tahsil edilmektedir.
1.5. İdari Para Cezasına İtiraz
İSG Yasası›nda uygulanan idari para cezalarına itiraz ile ilgili hüküm bulunmadığından dolayı genel hükümler uygulanmaktadır. Kabahatler Kanunu
madde 27 kapsamında İSG Yasasına dayanılarak uygulanan idari para cezaları kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15
gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun
yapılmamış olması halinde idari para cezası kararı kesinleşir. Ancak mücbir
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sebebin varlığı dolayısıyla 15 günün geçirilmiş olması halinde bu sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde karara karşı başvuruda
bulunulabilir. İşveren eğer İSG Yasası kapsamında kendisine uygulanan idari
para cezasını ödedikten sonra itiraz için başvurursa hem dörtte bir oranında
ceza indiriminden ve diğer imkânlardan yararlanabilmekte hem de eğer davayı kazanması durumunda cezanın kaldırılmasını isteyebilmektedir. İşveren
söz konusu idari para cezasını ödemeden itiraz için başvurması durumunda
davayı kaybederse hem indirim ve diğer imkânlardan yararlanamamakta hem
de gecikme zammı ile birlikte daha yüksek tutarda para cezası ödemektedir.
2. İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA YÖNELİK
ÖNERİ VE TESPİTLER
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın ortaya koyduğu normların işyerlerinde
uygulanması ve yaygınlaşması için Yasanın öngördüğü idari para cezalarının
etkinleştirilmesi gerekmektedir. Sıralamış bulunduğumuz öneri ve tespitlerin
bir kısmı kanun değişikliği gerektirirken, bir kısmı ise idari para cezasının
uygulama yoluna yönelik yorumları içermektedir.
2.1. Yasada Yer Alan İdari Para Cezaları İşverenin Ekonomik Gücüyle
Orantılı Olmalıdır
İdari para cezalarının caydırıcılık noktasında temel işlevi bireyin uygulanacak olan idari yaptırımın mal varlığında ortaya çıkaracağı eksilmeyi göze
alamamasından dolayı kabahati işlemekten vazgeçmesidir. İSG Yasası’nda
yer alan hükümlerin işveren tarafından yerine getirilmesi için uygulanacak
olan idari para cezalarının caydırıcı olması gerekmektedir. İşverenin öncelikli
amacı kurmuş olduğu işletmeden kar sağlamaktır. Bu bağlamda işverenin maliyet analizi yaklaşımıyla yükümlülüklerini yerine getirmek yerine söz konusu
yükümlülükler için Yasada öngörülen idari para cezalarını ödemeyi daha karlı
görmesi, İSG Yasası’ndaki hükümlerin yerine getirilmesi noktasında sakatlıklar doğuracaktır. İSG hükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak idari para cezalarının işverenin ekonomik gücüne göre belirlenmesi
yaptırımın hem caydırıcılık hem de önleyicilik noktasında daha etkin olmasını
sağlayacaktır.(Akın,2011,121) İSG Yasası kapsamında uygulanacak idari para
cezalarının üst ve alt sınırının işverenin ekonomik gücüne göre belirlenmesi
Kabahatler Kanunun’da İdari para cezalarının maktu veya nispi olabileceği
belirten madde 17’ye göre de uygundur.(Akbulut, 2007, 134)
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2.2. Mümkün Olan Bütün Yükümlülükler için İdari Para Cezası
Uygulanmalıdır
İşyerlerinde İSG standartlarının yükseltilmesi ve iş kazalarının önüne geçebilecek istenen düzeye çekilebilmesi için İSG Yasası’ndaki hükümlerin bir
bütün halinde işveren ve çalışanlar tarafından yerine getirilmesi gerekmektedir. İSG Yasası’nın maddeleri sadece salt emredici hükümlerden oluşmamakta
bazı açıklayıcı, yol gösterici ve usul belirleyici maddeler bulunmaktadır. Bu
durumdan ötürü Yasanın yükümlülük içeren bütün maddelerinin idari yaptırıma bağlaması yerinde bir uygulama olacaktır.246
2.3. Mevzuata Aykırılık, Ağırlığı Oranında Cezalandırılmalıdır.
Bireyin işlemiş olduğu eylemden veya sebep olduğu olaydan dolayı ortaya
çıkan aykırılık ile uygulanacak olan idari yaptırım arasında adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun bir ölçü bulunması gerekmektedir.(Özay,1985,57) İSG
Yasası’nda düzenlenen hükümlerin yalnız başına maktu nitelikteki idari para
cezaları ile desteklenmesi yeterli olmamakta, tehlike seviyesine bakılmaksızın
az tehlikeli veya çok tehlikeli sonuç doğurabilecek olan bütün noksan hususlar için aynı idari para cezasının uygulanması hakkaniyet noktasında sakatlıklara sebep olabilmektedir. Uygulanacak olan para cezalarının kabahatin
doğurabileceği tehlike seviyesine veya işyerinin bulunduğu tehlike grubuna
(NACE Kodu) göre tekrar düzenlenmesi daha hakkaniyetli bir uygulama olacağı kanaatini taşımaktayız.(Aydın ve Ezer, 2014, 23) Özellikle işveren tarafından ısrarla yerine getirilmeyen ve çevresinde bulunan diğer işyerleri için de
tehlike oluşturabilecek olan mevzuata aykırılıklar için uygulanacak idari para
cezasının ağırlaştırılması çok daha uygun olacaktır.
2.4. Cezalarının Yanında Teşvik Mekanizması Olmalıdır
ISG Yasası’nın nasıl ki önleyici yönüyle yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenleri cezalandırıyorsa rehberlik yönüyle de hükümlülüklerini yerine
getiren işverenleri ödüllendirmelidir. Ne yazık ki Yasada iş kazası yaşamayan işverenlerin ödüllendirilmesi, Yasa hükümlerine uyanların sigorta prim ve
oranlarının düşürülmesi veya yapılan İSG harcamaları doğrultusunda vergi indiriminin sağlanması(Aktekin,2012,105) gibi teşvik mekanizmaları bulunma246 Sağlık gözetiminden doğan maliyetin çalışanlara yansıtılamaması (İSG Yasa madde 15/4), çalışanlara
yaptıkları iş ile ilgili mesleki eğitim verilmesi (İSG Yasa madde 17/3) gibi emredici nitelikte olan hükümlerin hepsi için idari yaptırım öngörülmesi Yasanın bütünlüğü noktasında büyük yarar sağlayacaktır.
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maktadır.(Gerek, 2012, 16) Kanaatimizce Yasada işler nitelikte olan bir teşvik
mekanizmasına ver verilmesi Yasa hükümlerinin işyerlerinde uygulanmasını
kolaylaştıracak ve Yasanın öngördüğü normların yayılmasını hızlandıracak
bir etkide bulunacaktır.
2.5. Aynı Mevzuata Aykırılık için İSG Yasası’nda Birden Çok İdari
Para Cezası Öngörülmesi Sorunu
İSG Yasası’nın idari para cezaları incelenirken en sık karşılaşılan sorulardan birisi bazı yükümlülüklerin mevzuatta farklı yerlerde tekrar edilmiş olmasından dolayı aynı noksan husus için birden çok idari para cezasının uygulanmasının mümkün olup olmadığı yönündedir.347 Bu ve benzeri durumlar için
Türk Ceza Kanunun 44. maddesindeki uygulama gibi aynı mevzuata aykırılık
için birden fazla para cezası söz konusu olduğu hallerde mevcut idari para
cezalarının en yükseğinin uygulanması yerinde olacaktır.(Akı, 2013,23)
SONUÇ
İş kazaları ve meslek hastalıklarıyla mücadele 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası’nın öncelikli amacıdır. Bu amaç dâhilinde Yasada yer alan
idari para cezalarının etkin ve caydırıcı olması son derecede elzemdir. Saha
denetimlerinde idari para cezalarının miktarı ve uygulanmasına yönelik bazı
aksaklıkların meydana geldiği görülmektedir. Özelikle 2. bölümde belirtmiş
olduğumuz tespit ve değerlendirmelerin Yasanın para cezalarının etkinliğini
ve caydırıcılığını arttıracağı kanaatini taşımaktayız.
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SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINA GÖRE ÖZEL İNŞAAT
İŞYERLERİNDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI: BİLİNMESİ
GEREKENLER
Murat ÖZDAMAR*48
49
Erden ÇAKAR**
1.GİRİŞ
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (5510 sayılı yasa, 2006) 85. maddesi ile gerçek veya tüzel kişilerce yapılan özel nitelikteki
inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş
olup olmadığının Kurumca araştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Uygulamanın
esasları Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY, 2010) ile belirlenirken ayrıntılara “İlişiksizlik Belgesi” konulu 2013/11 sayılı (Genelge, 2011) Kurum genelgesinde yer verilmiştir. Asgari işçilik uygulaması, en basit anlatımla, işverenler
tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) beyan edilen sigorta primine esas
kazançlar toplamının (SPEK), yaklaşık maliyet bedeline uygulanan işçilik oranı
sonucunda saptanan işçilik tutarı ile karşılaştırılması esasına dayanmaktadır.
SGK’ya beyan edilen SPEK tutarları toplamının, hesaplama sonucu bulunan işçilik miktarından az olduğunun tespit edilmesi durumunda işverenin
yeterli işçilik beyan etmediği, diğer bir anlatımla yanında çalıştırdığı sigortalıların bazılarının hizmetlerini ya da SPEK tutarlarını tam ve doğru olarak
SGK’ya bildirmediği kabul edilir. Böylesi bir durumda SGK (Kurum), işverene yeterli işçilik bildiriminde bulunmadığını ve hesaplanan fark SPEK tutarına tekabül eden sigorta primini ödemesi gerektiğini yazılı olarak bildirir.
Kurumca gönderilen yazıya istinaden işveren hesaplanan fark prim tutarını
ödemeyi kabul ederse borç kesinleşerek tahakkuk ve tahsilat işlemi gerçekleştirilir. Eğer işveren tebliğ edilen fark prim tutarını ödemek istemez ise bu
sefer hesaplanan farkın nedeninin çalıştırılan kişilerin Kuruma beyan edilmemesinden mi yoksa teknolojik gelişme veya bazı işlerin fatura karşılığı başka
işletmelere yaptırılmasından mı kaynaklandığının araştırılması için müfettiş
incelemesi yatırılır (Özkan ve Tezel, 2004, 21). Bu makalede SGK tarafından
özel inşaatlarda asgari işçilik hesaplamasının nasıl hesaplandığı ve bu konuda
bilinmesi gereken hususlara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
*48* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı, Doktora Öğrencisi
**** Sosyal Güvenlik Denetmeni, Doktora Öğrencisi
49
Makale Geliş Tarihi:
17.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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2. ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ BELİRLENMESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER
Yapılan özel inşaat işi için SGK’ya bildirilmesi gereken en az işçilik miktarının tespiti iki aşamalıdır. Bunlardan ilki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/
Merkez Müdürlüğü bünyesinde bulunan Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servilerinde görevli memurlarca yapılan ön inceleme ikincisi ise kurumun denetim
1
.
ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan asgari işçilik hesaplamasıdır50
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü bünyesinde bulunan Prim Tahakkuk
ve Tahsilat Servilerinde görevli memurlarca asgari işçilik uygulamasına esas
ön değerlendirme/inceleme diğer bir ifade ile SGK’ya bildirilmesi gereken en
az işçilik miktarının tespiti için;
l İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması,
l Tescil edilmiş olmakla birlikte yasal süre içinde Kuruma bildirimde bulunulması, gerekmektedir.
Bu şartları yerine getirmeyen inşaat işyerleri için Sosyal Güvenlik Merkez
Müdürlüğü tarafından asgari işçiliğe esas ön değerlendirme işlemi yapılamaz. Bu
nitelikteki inşaatlar incelenmek ve asgari işçilik uygulanmak üzere Sosyal Güvenlik Müfettişlerine sevk edilir. Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla
birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunulmamış olan özel nitelikteki bina inşaatı
işyerleri ile ilgili olarak Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işin
yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti gerekmekte ise de, gerek işverenlerin gecikmeden kaynaklanacak mağduriyetlerini önlemek gerekse
gayri faal bu tür işyeri dosyalarının bir an evvel tasfiyesini sağlamak amacıyla
2013/11 sayılı Kurum genelgesi ile bazı istisnalar getirilmiştir.
Şöyle ki, her halükarda inşaatın 01.01.2004 tarihinden önce bitmiş olması
kaydıyla, işverenlerin taahhütname vererek hesaplanacak tutarı gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarına inceleme yaptırılmaksızın ilişiksizlik belgesi verilebilir (Genelge,
7.1). Yine yapıldığı Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme
amaçlı ve anahtar teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü olmayan tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmayan, bittiği
yılı takip eden yılbaşından itibaren bittiğinin tespiti; 2008 ve önceki yıllar için
150 Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurları Sosyal Güvenlik Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik
Denetmenleridir. Kanunda bir ayrım olmamasına karşın asgari işçilik hesaplama yetkisi yönetmelikle
Sosyal Güvenlik Müfettişlerine verilmiştir.
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5 yıllık süreyi, 2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için 7 yıllık süreyi, 2011
yılı için 8 yıllık süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi, 2013 ve sonraki yıllar
için 10 yıllık süreyi aşan ve 300 m²’ye kadar olan inşaat işyerleri için ünite
tarafından yapılacak ön inceleme ve değerlendirme sonucunda bulunan işçilik
matrahı son ayına mal edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum
2.
olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir (Genelge, 7.2)51
Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulamasına esas ön değerlendirme
yapılabilmesi için inşaatın yüzölçümünün, yapı sınıf ve grubunun, birim maliyet bedelinin ve işçilik oranının biliniyor olması gerekmektedir. Yüzölçümü
ile yapı sınıf ve grubu olarak ekseriyetle yapı ruhsatında yer alan bilgilerden
yararlanılır. Birim maliyet bedeli olarak ise her yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tebliğ olarak yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetleri
esas alınır. Maliyet bedeline uygulanacak işçilik oranı ise Kurum tarafından
yayımlanan tebliğden352 yararlanılarak tespit edilir453.
Bu bilgiler ışığından Kuruma bildirilmesi gereken en az işçilik miktarının
tespiti aşağıdaki formül kullanılarak bulunur.
l Bina Maliyeti= Binanın Yüzölçümü x Birim Maliyet Bedeli
l Bildirilmesi Gereken En Az İşçilik Miktarı (SPEK tutarı)= Bina Maliyeti x
İşçilik Oranı/100
Asgari işçilik ön incelemesi esas olarak bina inşaatının bittiği tarihten sonra
yapılır. Ancak ön inceleme, inşaatın el değiştirmesi, inşaatın biten kısımları için
işveren tarafından talep edilmesi ve benzeri hallerde, inşaat, SSİY ekinde yer alan
“İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel” de
gösterilen durumlara uygun bulunduğu takdirde bu oranlar aynen, uymadığı takdirde ise, yapılmayan kısımlar yapılan kısımlara oranlanarak bulunacak maliyet esas
alınmak suretiyle inşaatın herhangi bir safhasında da yapılabilir (Genelge, 6.7).
Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan ön araştırma sonucunda tespit edilen
ve Kuruma bildirilmediği anlaşılan asgari işçilik miktarı üzerinden bulunan
5
, inşaatın faaliyet devresinin son ayına mal edilerek tahakkuk
prim tutarları54
251 Kurum Başkanlığı ticari, turistik, dinlenme amaçlı ve anahtar teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü
olmayan tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmayan 300 m²’ye kadar özel inşaatlar
işyerleri için bittiği yıla bakılmaksızın asgari işçilik tespitinin Müdürlüklerce yapılması yönünde olumlu görüş
vermiştir. Genelgede bu yönde bir değişiklik olmakla birlikte uygulama buna göre yapılmaktadır.
352 Çeşitli iş kollarına ait asgari işçilik oranları listesi en son “Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit
Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ” ile belirlenmiştir (SGK, Tebliğ, 2014). 01.03.2014, 28928
453 Tebliğde yer alan işçilik oranı müdürlükçe yapılan ön incelemede %25 eksiltilerek dikkate alınır.
Müfettiş hesaplamasında ise tebliğdeki oran esas alınır.
554 Bulunan fark SPEK tutarının %34,5’i prim olarak tahakkuk ettirilir.
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ettirilir ve gecikme cezası/gecikme zammı da hesaplanarak ödenmek üzere
işverene tebliğ edilir. İşveren, tebliğ edilen borcu tebliğ tarihinden itibaren bir
ay içinde ödeyeceğini ve daha sonra Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca inceleme yapılmasını istenmeyeceğini yazılı olarak taahhüt
ederse borç kesinleşir. İşlemler buna göre sonuçlandırılır.
Merkez Müdürlüğünce yapılan ön araştırma sonucu hesaplanan borcun yapılan bir ay süreli tebligata rağmen ödenmeyeceğinin bildirilmesi veya tebligatta
belirtilen sürede bildirimde bulunulmaması durumunda, asgari işçilik miktarının
hesaplanması için Sosyal Güvenlik Müfettişlerince inceleme yapılır. Sosyal Güvenlik Müfettişlerince inceleme yapılmasına başlandıktan sonra inceleme sonucuna göre işlem yapılır. Ancak, müfettişçe incelemeye başlansa dahi, işverenin
borcunu ödeyeceğine ilişkin Merkez Müdürlüğüne yazılı olarak başvurması halinde inceleme durdurulur. En geç 15 gün içinde borcun ödendiğine ilişkin yazının
Sosyal Güvenlik Müfettişine ulaşması üzerine, kontrol ve inceleme işleminden
vazgeçilmiş sayılır ve yasal kayıt ve belgeleri işverene iade edilir. İşverenin borcu
ödememesi durumunda ise incelemeye devam edilir.
Sosyal Güvenlik Müfettişince işin yürütümü için gerekli olduğu saptanan asga
ri işçilik miktarının Kuruma bildirilmediğinin anlaşılması halinde, bildirilmeyen
tutar, hangi aya ait olduğu hususunda bir tespit varsa o aya, tespit yoksa faaliyette
bulunulan son aya mal edilir. Ayrıca işveren hakkında 5510 sayılı Kanunun 102.
maddesinin ilgili hükümleri doğrultusunda idari para cezası uygulanır.
Asgari işçilik uygulamasında milat olarak 01.01.1994 tarihi esas alınır. Bunun yanı sıra özel bina inşaatlarında asgari işçilik miktarının tespiti için bazı
bilgilerin bilinmesi gerekir. Bunlar;
• İnşaata başlama tarihi (İlk defa sigortalı çalışmaya başlanılan tarih),
• İnşaatın bitiş tarihi,
• İnşaatın sınıfı ve grubu,
• İnşaatın toplam alanı ve yapının tamamlanma oranı,
• Uygulanacak birim maliyet bedeli,
• Uygulanacak işçilik oranıdır (Özkan ve Tezel, 2004, 22).
A. İnşaatın Başlama ve Bitiş Tarihi
İnşaatın başlama tarihi, kural olarak inşaatta ilk defa 4/a kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihtir. Kanunun 4. maddesinde sayılan ve
sigortalı niteliği taşıyan işçiyi/işçileri özel bina inşaatında çalıştırmaya baş258
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layan işverenlerin en geç işçilerin çalışmaya başladığı tarihte inşaatın bulun
duğu çevredeki Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne işyeri bildirgesi vererek işyeri tescilini yaptırması gerekmektedir. Diğer taraftan gerekli görülmesi
halinde, inşaatın başladığı ve bitirildiği tarihin işverence resmî makamlardan
alınacak belgelerle kanıtlanması da istenebilir. İnşaatın başladığı ve bittiği tarihin resmî belge ile kanıtlanamaması durumunda aksine bir tespit olmadıkça,
yapı ruhsat tarihi inşaatın başladığı tarih olarak esas alınır (Genelge, 8.1).
Belirtmeliyiz ki, inşaatın işveren tarafından işyeri dosyasının tescil edildiği
ve işe başlanıldığı beyan edilen tarihten daha önceki bir tarihte başladığının
anlaşılması durumunda inşaata başlama tarihi (işyeri dosyasının tescil tarihi)
tespit edilen bu tarihe çekilir. Bu durumda, işe başlanılan tarihte Kuruma her
hangi bildirim yapılmadığı gözetilerek inşaata en az bir işçiyle başlandığından hareketle, işveren hakkında tahakkuk zaman aşımı süreleri geçmemiş ise
ceza uygulanması söz konusu olacaktır. Uygulanacak idari para cezaları, işyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi, sigortalı işe giriş bildirgesinin
yasal süresi içinde verilmemesi, işe başlanılan aya ait aylık prim ve hizmet
belgesinin (APHB)555 yasal süresi içinde verilmemesi ve sigortalı işten ayrılış
bildirgesinin süresi içinde verilmemesi fiilleri içindir. Bu kapsamda 5510 sayılı Kanunun 102. maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi, (b) bendi
(defter türüne göre ilgili alt bentlere göre), (c) bendinin (4) numaralı alt bendi
ve (J) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır.
İşveren tarafından inşaatın bittiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde inşaatın bittiğinin bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde inşaatın bittiğinin bildirilmesi
durumunda aksine bir durum söz konusu olmadığı sürece bitiş tarihi olarak
işveren tarafından beyan edilen tarih esas alınır. Ancak inşaatın bitirildiğinin
bir aylık süre dışında Kuruma bildirilmesi halinde aksi işverence ispatlanmadığı sürece dilekçenin Kurum kayıtlarına giriş tarihi inşaatın bitirildiği tarih
olarak kabul edilir. Kurumca esas alınan işe başlama ve bitiş tarihlerine işveren tarafından itiraz edilmesi durumunda başlama ve bitiş tarihleri Sosyal
Güvenlik Denetmenlerince tespit edilir.
555 Eğer, inşaat işyerinden Kuruma yapılan bir bildirim yoksa ve asgari işçilik hesaplaması sosyal güvenlik
müfettişince yapılacaksa Müdürlükçe işe başlanılan aya ait APHB’nin verilmemesi nedeniyle idari para
cezası uygulanmamalıdır. Zira müfettiş incelemesi sonucu kuvvetle muhtemel başlanılan ayada prim
tahakkuk ettirilerek 102. maddenin (d) bendi uyarınca idari para cezası önerileceğinden aynı fiil için iki
ayrı cezalandırma söz konusu olacaktır.
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B. İnşaatın Sınıfı ve Gurubu
İnşaatın hangi sınıf ve grupta olduğu ruhsat vermeye yetkili makamlarca
verilen ruhsatlarda belirtilmektedir. Kural olarak asgari işçilik hesabına esas
ön değerlendirmede, inşaat ruhsatında kayıtlı sınıf ve grup dikkate alınır. İnşaatların yapı ruhsatlarında kayıtlı nitelikleri dikkate alındığında, ruhsatta kayıtlı yapı sınıf ve gruplarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan
listede kayıtlı yapı sınıf ve gruplarından farklı olduğunun saptanması halinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca belirlenen yapı sınıf ve grubu dikkate alınır.
Ruhsatı olmayan veya ruhsata aykırı yapılan, yada Kurumca esas alınan yapı
sınıf grubuna işveren tarafından itiraz edilmesi durumlarında inşaatların sınıf
ve grubu Sosyal Güvenlik Denetmenlerince tespit edilir (Genelge, 6.4).
Belirtmek gerekir ki, başladığı yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda, bitirildiği yıl içerisinde yayımlanan birim maliyet
listesinde farklı yapı sınıf ve grubunda yer alan inşaatlar için inşaata başlanıldığı
yılda yayımlanan yapı sınıf ve grubu esas alınır (Genelge, 9.18.6).
C. Toplam İnşaat Alanı ve Yapının Tamamlanma Oranı
Aksine bir durum olmadığı sürece inşaat ruhsatında yer alan yüz ölçümü
(m²) toplam inşaat alanı olarak dikkate alınır. İnşaat ruhsatının bulunmadığı
veya inşaatın ruhsata aykırı yapıldığı durumlarda inşaatın yüzölçümü Sosyal
Güvenlik Denetmenlerince saptanır. İnşaatın kısmen bitirildiği ve bitirilen
kısımlar için ilişiksizlik yazısı talep edildiği, inşaatın yarı halde satılarak el
değiştirdiği, inşaatın kalan kısımlarının yapılmayacağının beyan edildiği gibi
durumlarda inşaatın tamamlanan kısmının tespiti, SSİY Ek-11 de yer alan “İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranını Gösterir Cetvel”e göre
Sosyal Güvenlik Denetmenlerince belirlenir.
D. Asgari İşçilik Oranı ve Birim Maliyet Bedeli
Özel bina inşaatlarında işçilik oranları, betonarme karkas inşaatlarda % 9,
prefabrike yapılarda % 7, tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaatlarda % 7, Çevre
düzenlemesi dahil tünel kalıp sistemiyle yapılan inşaatlarda %7,30 ve yığma
bina inşaatlarda ise % 12 olarak belirlenmiştir (SGK, Tebliğ, Ek-1 liste).
Asgari işçilik hesaplamasında birim maliyet bedeli olarak ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca her yıl yayımlanan tebliğde belirtilen maliyet bedelleri esas alı260
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nır. Maliyet bedeli esas alınırken başladığı yıl içinde biten inşaatların maliyetinin
hesabında o yıl için tespit edilen maliyet bedeli dikkate alınır. Başladığı yıl içinde
bitirilmiş yapılarda o yıl için uygulamaya esas alınacak olan m² maliyet bedelinin
henüz yayınlanmamış olması halinde, bir önceki yılın m² birim maliyet bedeli
esas alınarak inceleme yapılır. Ayrıca işverenden, o yılın m² birim maliyet bedeli
yayınlandığında aradaki farktan kaynaklanacak tutarın daha sonra ödeneceğinin
kabulü konusunda taahhütname istenir (Özkan ve Tezel, 2004, 28).
Yine yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanılan veya 01.01.2003
tarihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen inşaatlarda inşaatın bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli
esas alınır. Ancak, 2003 yılından önce başlayıp 01.05.2004 veya daha sonraki
yıllarda bitirilen inşaatların birim maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve
sonraki sürede yapılan uygulamalar dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanır. Bu
suretle bulunan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalaması alınır.
Burada belirtmek gerekir ki, 01.05.2004 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği ile yapımı iki yıldan fazla süren özel bina inşaatlarında, inşaat
alanına uygulanacak toplam maliyet bedeli önceki uygulamaya göre daha fazladır. Zira eski uygulamada inşaatın bittiği yıldan önceki yılların ortalaması
esas alınmak suretiyle daha düşük bir maliyet bulunması söz konusu iken,
yeni uygulama ile bittiği yıldan bir önceki yıl maliyetinin esas alınması ile
daha yüksek birim maliyet hesaplanmaktadır.
Uzun yıllar süren inşaatlar için eski uygulama devam etmiş olsaydı inşaatın bitişine yakın daha fazla işçilik bildirilerek Kuruma bildirilmesi gereken
asgari işçilik miktarı sağlanmış olacaktı (Terzioğlu, 2004, 210). Ancak, inşaata başlanılan yıllarda, inşaatın büyük kısmını yapan işverenler yeni uygulama
ile çok daha fazla işçilik bildirmek ya da fark prim ödemek zorunda kalmıştır (Özdamar, 2006, 470). Şöyle ki, SGK’nın uyguladığı yeni asgari işçilik
yöntemi eski yönteme kıyasla inşaat süresi uzadıkça inşaat sahibi aleyhine
yükselmekte gerçeğe yakın bir maliyet oluşmadığı gibi yapımı uzun yıllar süren özel bina sahiplerini mağdur etmektedir. Örneğin; inşaatın % 80’ini yapan
ve zor duruma düştüğü için geri kalan kısmı 10 sene sonra yapan bir inşaat
sahibi çalışanlarının tamamını Kuruma, SPEK tavanı olan 6,5 asgari ücret
tutarı üzerinden gösterse bile asgari işçilik yöntem değişikliği nedeniyle fark
prim ödemek zorunda kalabilmektedir. Böylesi bir durum ise hiç şüphesiz işverenlerin SGK’ya olan güveni sarsabilmektedir.
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3. ASGARİ İŞÇİLİK MİKTARININ TESPİTİ
Değerlendirme faaliyet süresi içinde, (inşaatın başlama ve bitiş tarihi) Kuruma bildirilen işçilik miktarları dikkate alınarak yapılır. Çeşitli kanunlarla
teşvik amaçlı olarak hazinece karşılanan prim tutarları bildirilen işçiliğe dahil
edilmez (Tozan, 2005, 155). Merkez Müdürlüğünce yapılan ön değerlendirme
aşamasında, işverenin fatura mukabili yaptırmış olduğu malzemeli işçilik ve
salt işçilik giderleri dikkate alınmaz. Asgari işçilik miktarının hesaplanmasında, Kurumda tescili bulunan başka işyerlerinde yaptırılmış olması muhtemel
işler (malzemeli işçilik, salt işçilik) dikkate alınarak işçilik oranında % 25
indirim yapılır (Kızılot, 1996, 1445). İşçilik oranında yapılan % 25 indirimle,
müfettiş incelenmesine gerek duyulmadan işlemlerin ünite tarafından sonuçlandırılması da teşvik edilmiş olmaktadır (İtişken, 2006, 241).
Özel bina inşaatlarında asgari işçilik uygulaması 01.01.1994 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. 01.01.1994 tarihinden önce başlayan ve biten inşaatlar
için asgari işçilik hesaplaması yapılmaz. Ancak, 01.01.1994 tarihinden önce
başladığı halde 01.01.1994 tarihinden sonra bitirilen inşaatlarda 01.01.1994
tarihinden sonraki dönemler için kıyaslama yapılarak bu dönemlere tekabül
eden süreler için (gün hesabı) asgari işçilik hesaplanır. Daha öncede ifade
edildiği üzere 01.05.2004 tarihinden önce bitirilen inşaatlarda asgari işçilik
araştırması yapılırken maliyet bedeli olarak ortalama maliyet esas alınmaktaydı. 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen inşaatlarda ise inşaatın bitirildiği yıldan bir önceki yılın maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılır.
Dolayısıyla, 2003 yılından önce başlayıp 2004 veya daha sonraki yıllarda
bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede
yapılan uygulamalar dikkate alınarak ayrı ayrı hesaplanan iki ayrı birim maliyet bedelinin aritmetik ortalaması alınarak hesap edilir. Bu bağlamda asgari
işçilik uygulaması döneme bağlı olarak değişkenlik göstermekte, 01.01.1994
ile 30.04.2004 tarihlerinde kırılganlıklar bulunmaktadır.
Buna göre;
• 01.01.1994 tarihinden önce başlayıp biten,
• 01.01.1994 tarihinden önce başlayıp 01.01.1994-30.04.2004 tarihleri
arasında biten,
• 01.01.1994 tarihinden önce başlayıp 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
• 01.01.1994 tarihinden sonra başlayıp 30.04.2004 tarihinden önce biten,
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• 01.01.1994 tarihinden sonra başlayıp 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
• 01.01.2003 tarihinden sonra başlayıp 30.04.2004 tarihinden sonra biten,
Özel bina inşaatlarının asgari işçilik hesabı yöntemlerinin ayrı ayrı açıklanması yararlı olacaktır. Asgari işçilik hesabına esas birim maliyet bedelleri
Tablo-1’de gösterilmiştir.
Tablo 1: Birim (m²) Maliyet Bedelleri
Yıllar
1990
1991
1992
1993

3-A Sınıfı
0,37
0,58
0,96
1,75

3-B Sınıfı
0,42
0,66
1,10
2,00

4-A Sınıfı
0,48
0,75
1,24
2,25

4-B Sınıfı
0,53
0,83
1,37
2,50

5-A Sınıfı
0,80
1,24
2,06
3,75

1994

2,92

3,34

3,76

4,18

6,27

1995

6,43

7,36

8,27

9,19

13,79

1996

11,58

13,24

14,89

16,55

24,82

1997
1998
1999
2000
2001

22,58
39,06
60,55
99,90
123,00

25,82
44,67
69,23
114,23
140,00

29,04
50,24
77,88
128,50
158,00

32,27
55,82
86,52
142,76
175,00

48,40
83,73
129,78
214,13
260,00

2002

202,95

231,00

260,70

288,75

429,00

2003

264,00

300,00

339,00

375,00

558,00

2004

283,00

322,00

364,00

402,00

599,00

2005

315,00

359,00

406,00

448,00

668,00

2006

334,00

381,00

430,00

475,00

708,00

2007

375,00

427,00

482,00

533,00

794,00

2008

399,00

455,00

513,00

568,00

846,00

2009

437,00

498,00

561,00

622,00

926,00

2010
2011
2012
2013
2014
2015

448,00
482,00
475,00
490,00
550,00
590,00

511,00
565,00
560,00
585,00
650,00
700,00

577,00
625,00
615,00
650,00
700,00
750,00

640,00
701,00
695,00
730,00
800,00
860,00

945,00
1.035,00
1.015,00
1.040,00
1.150,00
1.230,00
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A. 01.01.1994 Tarihinden Önce Başlayıp Biten İnşaatlar
O zamanki ismi ile Sosyal Sigortalar Kurumunca (SSK) yayımlanan
18.08.1994 tarihli ve 16-91 Ek sayılı ek genelgede asgari işçilik uygulamasının başlangıç tarihi 08.12.1993 olarak belirtilmiştir. Ancak 1993 hesap döneminin 31.12.1993 tarihinde kapandığı bu nedenle işçilik ödemelerini işverenin 1993 yılı kayıtlarına işleyemeyeceği dikkate alınarak 11.10.1994 tarihli
16-95 Ek sayılı ek genelge ile asgari işçilik uygulaması 01.01.1994 tarihinden
itibaren başlatılmıştır. Dolayısıyla uygulamanın başladığı 01.01.1994 tarihinden önce başlamış ve bitmiş inşaatlar için asgari işçilik uygulanmaz.
Belirtmek gerekir ki, 01.01.1994 tarihinden önce bitmiş inşaatlarda asgari
işçilik uygulanmaması işverenin diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği
anlamını taşımamaktaydı. Önceleri bu nitelikteki inşaat sahiplerinin kayıtları
sigorta müfettişi tarafından incelenmekte ve Kuruma yapılan bildirimlerin yasal kayıtları doğrulayıp doğrulamadığı araştırılmaktaydı (Sigorta Müfettişleri
Eğitimi Notu, 2000, 350). Ancak zaman içinde bu uygulamanın gereksiz emek
ve zaman kaybına sebebiyet verdiği anlaşılarak bu yöntem terk edilmiştir.
B. 01.01.1994 Tarihinden Önce Başlayıp 01.01.1994 ila 30.04.2004
Tarihleri Arasında Biten İnşaatlar
Yukarıda da açıkladığımız gibi asgari işçilik uygulamasının başlangıç tarihi 01.01.1994 tarihidir. Bu nedenle 01.01.1994 tarihinden önce başladığı
halde 01.01.1994 tarihinden sonra bitirilen inşaatlarda 01.01.1994 tarihinden
sonraki dönemler için kıyaslama yapılarak bu dönemlere tekabül eden süreler
için (gün hesabı) asgari işçilik hesaplanmaktadır.
Bu nitelikteki inşaatlar için hesaplama şu şekilde yapılır. Öncelikli olarak inşaatın başladığı tarih ile inşaatın bittiği tarihten bir önceki yılın maliyet
bedellerinin aritmetik ortalaması alınır. Bulunan ortalama maliyet bedeli inşaatın yüzölçümü ile çarpılır. Bu işlem sonrası bulunan toplam maliyet işçi
lik oranının % 25 eksiği ile çarpılır. Bulunan en az işçilik tutarı toplam gün
sayısına bölünür656. Elde edilen bir güne düşen işçilik 01.01.1994 tarihinden
sonraki gün sayısı ile çarpılır. Bu sayede bulunan bildirilmesi gereken işçilik
tutarı ile 01.01.1994 tarihinden sonra Kuruma yapılan bildirimler karşılaştırılır. Fark işçilik çıkması halinde çıkan miktarın ödenmesine müteakip iskâna konu ilişiksizlik yazısı işverene verilerek dosya kapsamdan çıkarılır. Fark
işçilik çıkması ve bu farkın işveren tarafından ödenmemesi durumunda ise
656 İnşaatın başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen günlerin toplamı alınır.
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asgari işçiliğin hesaplanması için konu Sosyal Güvenlik Müfettişlerine iletilir
ve müfettişçe yapılan hesaplama göre işlemler sonuçlandırılır.
Örnek 1.
• İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.1992-31.12.1996 (Toplam gün
sayısı 1800, 1994 sonrası gün sayısı 1080 gün olarak hesaplanır)
• İnşaatın Sınıfı-Gurubu ve Alanı: 5-A sınıfı, 10.000 m²
• 1994 öncesi bildirilen işçilik toplamı; 500,00 TL
• 1994 yılı sonrası bildirilen işçilik toplamı: 4.500,00 TL olsun.
Kural olarak inşaatın bittiği yıldan önceki yılların maliyet bedellerinin ortalaması dikkate alınacağından öncelikli olarak 1992 ile 1995 yılının
maliyet bedelinin aritmetik ortalaması bulunmalıdır. Bu ortalamayı bulmak
için yukarıdaki tablodan yararlanılacak olursa 1992 yılı maliyetinin 2,06,
1993 yılı maliyetinin 3,75, 1994 yılı maliyetinin 6,27 ve 1995 yılı maliyetinin 13,79 TL olduğu görülecektir. Belirtilen yılların maliyetleri toplanıp
(2,06+3,75+6,27+13,79=25,87 /4=6,47) aritmetik ortalaması alındığında ortalama maliyet 6,47 TL olarak bulunur.
Bina maliyeti: 6,47 TL x 10.000m² = 64.700,00 TL
Bildirilmesi gereken işçilik (gün hesabına esas): 64,700,00x% 6.75=
16,175,00 TL
Bir güne düşen işçilik: 16.175,00/1880= 8,97 TL
1994 yılı sonrası bildirilmesi gereken işçilik: 8,97 x 1.080= 9.687,60 TL
1994 yılı sonrası bildirilen işçilik: 4.500,00 TL
Eksik İşçilik (Fark) Tutarı: 9.687,60-4.500,00= 5.187,60 TL
Fark Prim Tutarı: 5.187,60x% 35,5= 1.815,66 TL olarak hesaplanır.
Eksik bildirim saptandığından hesaplanan 1.815,66 TL fark prim tutarının
işveren tarafından ödenmesi halinde iskâna konu ilişiksizlik belgesi verilir. Bu
fark prime ilave olarak 01.01.1997 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre
için ayrıca prim gecikme zammı tahsil edilir.
C. 01.01.1994 Tarihinden Önce Başlayıp 30.04.2004 Tarihinden Sonra
Biten İnşaatlar
Daha öncede belirtildiği üzere asgari işçilik hesaplama yöntemi 01.05.2004
tarihli SSİY ile 01.05.2004 tarihinden sonra uygulanmak üzere değişikliğe uğramıştır. Bu nedenle önceki ve sonraki yöntem birlikte uygulanarak asgari işçilik
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miktarı tespit edilecektir. İki ayrı yöntemle tespit edilen birim maliyet bedelinin
aritmetik ortalaması alınarak asgari işçilik hesabı yapılacaktır. Daha sonra gün
hesabıyla 1994 yılı sonrası faaliyet dönemleri için hesaplama yapılacaktır.
Örnek 2.
• İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.1993 - 31.12.2007 (Toplam
gün sayısı 5400, 1994 sonrası gün sayısı 5040 gün olarak hesaplanır)
• İnşaatın Sınıfı-Gurubu ve Alanı: 3-B sınıfı, 10.000 m²
• 1994 öncesi bildirilen işçilik toplamı; 500,00 TL
• 1994 yılı sonrası bildirilen işçilik toplamı: 150.000,00 TL olsun.
Böylesi bir durumda daha önce anlatılan kural gereği birim maliyet bedeli
bulunurken inşaatın başladığı 1993 yılından 2003 yılına kadar olan dönem
için ortalama maliyet bulunur, bulunan bu ortalama maliyet ile inşaatın bittiği
yıldan bir önceki yıl olan 2006 yılının maliyeti toplanarak aritmetik ortalaması alınır. Bu ortalamayı bulmak için yukarıdaki tablodan yararlanılacak olursa
1993 ila 2003 yılına kadar olan süre için ortalama maliyet 86,44 TL olarak
bulunacaktır. Bu tutar ile 2006 yılı maliyeti toplanarak ikiye bölündüğünde
(86,44+381=467,44/2= 233,72) birim maliyet bedeli 233,72 TL bulunur.
Buna göre hesaplama yapıldığında;
Bina maliyeti: 233,72 TL x 10.000m² = 2.337.200 TL
Bildirilmesi gereken işçilik (gün hesabına esas):2.337.200 x % 6.75=
157.761,00 TL
Bir güne düşen işçilik: 157.761,00/5400= 29,22 TL
1994 yılı sonrası bildirilmesi gereken işçilik: 29,22 x 5040= 147.268,80 TL
1994 yılı sonrası bildirilen işçilik: 150.000,00
Eksik İşçilik (Fark) Tutarı: Eksik işçilik bulunmamaktadır sonucuna varılır.
Bir diğer anlatımla yapılan hesap sonucu işverenin Kuruma beyan ettiği SPEK toplamının bildirilmesi gereken işçilik tutarından fazla olduğu
anlaşıldığından, işyeri dosyası kanun kapsamından çıkarılarak tasfiye edilir. İskâna konu ilişiksizlik yazısı başka bir işleme gerek kalmaksızın, iskân
vermeye yetkili kuruma ibraz edilmek üzere işverene verilir.
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D. 01.01.1994 Tarihinden sonra Başlayıp 30.04.2004 Tarihinden Önce
Biten İnşaatlar
Asgari işçilik hesabına esas ön değerlendirme, inşaat 30.04.2004 tarihinden önce bitirildiği için 16-118 Ek genelgede belirtildiği şekilde yapılır. Böylesi bir durumda birim maliyet bedeli, başladığı yıl içinde biten inşaatlarda
o yıl, başladığı yıldan sonraki yıl biten inşaatlarda başladığı yıldaki maliyet
bedelidir. Yapımı 2 yıldan fazla süren inşaatlar için alınacak ortalama maliyet
bedeli, inşaatın başladığı yıl ile bitirilen yıldan bir önceki yılların aritmetik
ortalaması olacaktır.
Örnek 3.
• İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.2000 - 31.12.2003
• İnşaatın Sınıfı-Gurubu ve Alanı: 3-A sınıfı, 5000 m²
• Bildirilen İşçilik: 43.000,00 TL
Yukarıdaki tablodan yararlanıldığında 3/A sınıf ve gurubundaki inşaatlar
için 2000 yılı maliyetinin 90,90, 2001 yılı maliyetinin 123,00 ve 2002 yılı
maliyetinin 202,95 olduğu görülecektir. Buna göre üç yılın maliyeti toplamı
üçe bölünerek ortalama maliyet 141,95 TL olarak bulunur.
Bina maliyeti: 141,95 TL x 5.000m² = 709.750,00 TL
Bildirilmesi gereken işçilik= 709.750,00 x % 6.75= 47.908,13
Bildirilen işçilik: 43.000.000
Eksik İşçilik (Fark) Tutarı: 47.908,13-43.000,00= 4.908,13
Fark prim tutarı: 4.908,13x%35,5= 1.742,39 TL olarak hesaplanır.
Eksik bildirim saptandığından hesaplanan 1.742,39 TL fark prim tutarının
01.01.2014 tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte ödenmesi halinde iskâna konu ilişiksizlik belgesi verilir.
E. 01.01.1994 Tarihinden sonra Başlayıp 30.04.2004 Tarihinden Sonra
Biten İnşaatlar
Makale içerisinde daha öncede ifade edildiği üzere 01.01.1994 tarihinden
sonra başlayıp 30.04.2004 tarihinden sonraki yıllarda bitirilen binaların maliyeti, 01.05.2004 tarihinden önceki ve sonraki sürede yapılan uygulamalar
dikkate alınarak, ayrı ayrı hesaplanıp, bu suretle bulunan iki ayrı birim maliyet
bedelinin aritmetik ortalaması binanın yüzölçümü ile çarpılarak asgari işçilik
hesabına esas bina maliyeti saptanır. Hesaplama sonucu çıkan eksik işçilik
tutarı son aya tahakkuk ettirilir. Fark işçiliğin uzlaşma hesabına alınmayarak
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son ay prim hesabına mal edilmesiyle fark prim miktarının son ödeme tarihi
de tahakkuk edilen ayı takip eden ayın son günü olacaktır. Daha önceki uzlaş
ma hesabı uygulamasında fark primin son ödeme tarihi inşaatın bittiği günden
sonraki ilk gün idi. Uygulamanın değişmesi ile işverenlerin fark primi ödeme
süreleri en az bir ay uzadığından değişikliğin isabetli ve hakkaniyete daha
uygun olduğunu söyleyebiliriz (Özdamar, 2009,309).
Örnek 4.
• İnşaatın başlangıç ve Bitiş tarihi: 01.01.1999 – 30.04.2008
• İnşaatın Sınıfı-Gurubu ve Alanı: 4-A sınıfı, 750 m²
• Bildirilen SPEK tutarı: 13.500,00 TL
Yine yukarıdaki tablodan yararlanılarak 1999 ila 2003 yılları maliyet bedeli aritmetik ortalaması 192,82 TL olarak bulunur. Bulanan bu maliyet ile 2007
yılı maliyet bedeli (482,00) toplanarak ortalaması alındığında birim maliyet
bedeli 337,41 TL olarak hesaplanır. Buna göre asgari işçilik miktarı;
Bina maliyeti: 337,41 TL x 750 m² = 253.057,50 TL
Bildirilmesi gereken işçilik: 253.057,50 x% 6.75= 17.081,38 TL olarak
hesaplanır. Bu tutar bildirilen işçilik tutarı ile karşılaştırılarak,
Bildirilen işçilik: 13.500,00 TL
Eksik İşçilik (Fark) Tutarı: 17.081,38-13.500,00= 3.581,38 TL eksik işçilik bildirildiği tespit edilir. Bulunan bu matrahın %35’5’i alınarak,
Fark Prim tutarı: 3.581,38x% 35,5= 1.271,39 TL olarak bulunur.
Hesaplanan fark prim tutarı inşaatın bittiği 2008/Nisan ayına tahakkuk
ettirilir. İşveren, çıkan fark prim borcunu 31.05.2008 tarihinden sonra öderse,
Kurum geçen günler için prime ilave ayrıca prim gecikme zammı alır. Borcun
ödenmesine müteakip ilişiksizlik yazısı verilerek işyeri dosyası kapsamdan
çıkarılır.
F. 01.01.2003 Tarihinden sonra Başlayıp 30.04.2004 Tarihinden Sonra
Biten İnşaatlar
Yapımına 01.05.2004 tarihinden sonra başlanan veya 01.01.2003 ta
rihinden sonra başlandığı halde 01.05.2004 tarihinden sonra bitirilen binaların
maliyeti, inşaatın bitirildiği yıldan bir önceki yıla ilişkin birim maliyet bedeli
esas alınarak saptanır. Fark prim tutarı son aya mal edilerek inşaata ait işyeri
dosyası Kanun kapsamdan çıkarılır.
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Örnek 5.
• İnşaatın başlangıç ve bitiş tarihi: 01.01.2013 — 31.03.2015
• İnşaatın Sınıfı-Gurubu ve Alanı: 5-A sınıfı, 2820 m²
• Bildirilen SPEK tutarı: 156.000,00 TL
Bu durumdaki inşaatlar için bittiği yıldan bir önceki yıl maliyet bedeli alınacağından tablodan da görüleceği üzere 2014 yılında 5/A sınıf gurubundaki
inşaatlar için belirlenen 1.150,00 TL birim maliyet bedeli olarak alınır.
• Bina maliyeti: 1.150,00 TL x 2.820 m² = 3.243.000,00TL
• Bildirilmesi gereken işçilik: 3.243.000,00x% 6.75= 218.902,50 TL
• Bildirilen işçilik: 156.000,00 TL
• Eksik İşçilik (Fark) Tutarı: 62.902,50 (218.902,50-156.000,00) TL eksik işçilik bulunmaktadır.
• Fark Prim tutarı: 62.902,50x% 34,5757=21.701,36 TL
Hesaplanan fark prim tutarı inşaatın bittiği 2015/Mart ayına tahakkuk ettirilir.
İşveren, çıkan fark prim borcunu 30.04.2015 tarihine kadar öder ise ayrıca gecikme zammı ödemek durumunda kalmaz. Ancak bu süreyi geçirirse prime ilave
ayrıca ödeme yaptığı tarihe göre çıkacak gecikme zammını da ödemek zorunda
kalır. Çıkan fark primi ödemez ise veya itirazda bulunursa yada faturalı işçilikleri
olduğunu ileri sürer ise bu sefer daha öncede birkaç kez vurgulandığı üzere asgari
işçilik hesaplaması yapması için dosya Sosyal Güvenlik Müfettişlerine gönderilir.
Belirtilmesi gereken diğer bir önemli husus ise işverenlerin geçmiş dönemler
için aylık prim ve hizmet belgesi (asıl, ek) vererek fark işçiliği kapatmak isteme
hakkının olduğudur. Bu durumda, işveren deftere tabi ise geç verilen aylık prim ve
hizmet belgesinde belirtilen kişilerin işyerinde fiilen çalışıp çalışmadığının tespiti
amacıyla işyeri kayıtları Sosyal Güvenlik Denetmenlerince incelenerek bildirgele
rin işleme alınıp alınmayacağına karar verilir. İşveren deftere tabi değilse/defter
tutmakla yükümlü değilse bildirgeler işleme alınmaz (Danacı, 2006, 200).
4. SONUÇ
Temelde re’sen prim esasına dayanan asgari işçilik uygulamasıyla, çalışanların yasal sosyal güvenlik kurumları kapsamına girmesi ve dolayısıyla sosyal
güvencelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Asgari işçilik uygulaması, işverenlerin ödeyecekleri işçiliklerin Kurum tarafından önceden hesaplanabilirliği
varsayımına dayanmaktadır. Bu anlamda uygulama ile işverenler üzerinde,
757 Kısa vadeli sigorta prim oranı %2 olarak sabitlendiğinden 2013/9. aydan sonra SPEK tutarının
%34,5’i ödenmesi gereken prim olarak hesaplanır.
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inşaat işlerinde çalıştırdıkları işçilerin bildirimleriyle ilgili prim tutarlarının
hesaplanabileceği, bu tutarların er ya da geç ödenmek zorunda kalınacağını,
ödenmesinin yasal zorunluluk olduğu, bu tutarı en azından hiçbir cezaya maruz kalmadan çalıştırdıkları kişileri sigortalayarak ödemeyi tercih etmelerini
yönünde psikolojik bir tazyik kurulmak istenmektedir (Özdamar, 2009, 311).
Ülkemizdeki kayıt dışı istihdam oranlarının halen daha çok yüksek olduğu
dikkate alındığında asgari işçilik uygulamasının belirtilen psikolojik etkisiyle
inşaat işlerinde çalışan işçilerin işverenleri tarafından Kuruma bildirilmesinde
olumlu bir uygulama olduğu söylenebilir.
Buna karşın uygulamanın pek çok eksikliği barındırdığı, SGK’nın prim
gelirini garanti altına almak dışında bir hedef taşımadığı, mevcut uygulamanın bu haliyle tamamen SGK, kısmen işveren lehine sonuç doğurduğu, devletin vergi geliri ile çalışanın sigortalılık hakkını neredeyse elinden aldığı, insiyatifin tamamen SGK’nın ve işverenin eline geçtiği, diğer tarafların devre dışı
kaldığı yönünde ciddi eleştiriler söz konusudur. Bu bağlamda asgari işçiliğin
misyonunu tamamlayıp tamamlamadığının veya uygulamanın yeni metotlarla
desteklenerek disipline edilmesinin gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekmektedir (Özdamar, 2007, 113).
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GAYRİFAAL ŞİRKETLERİN ORTAKLARI VE GAYRİFAAL
İŞYERİ SAHİPLERİNİN EMEKLİ MAAŞLARINDAN
SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ (SGDP) KESİNTİSİNİN
UYGULANMASI
IMPLEMENTATİON OF THE SOCİAL SECURİTY SUPPORT
PREMİUM DEDUCTİON FROM THE PENSİONS OF INACTİVE
COMPANY’S SHAREHOLDERS AND INACTİVE BUSİNESS OWNERS
ACCORDİNG TO TURKEY’S SOCİAL SECURİTY LAW
Bünyamin ESEN *58
ÖZ
Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) uygulaması Türkiye sosyal güvenlik
sisteminde özel olarak düzenlenmiş bulunan bir sosyal sigortalar uygulamasıdır. Sosyal güvenlik destek primi, 4447 sayılı Kanun ile 1479 sayılı Kanunda
yapılan değişiklik sonrasında kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar açısından 1999 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Sosyal güvenlik
destek primi halen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu uyarınca uygulanmaktadır.
Bu makalede, öncelikle Türkiye sosyal güvenlik hukuku uyarınca 5510
sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılara uygulanmakta olan
‘sosyal güvenlik destek primi’ uygulamasının tanımı ve tarihçesi ele alınmış,
sonrasında ise gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile ticari şirket ortaklarının sigortalılığa esas faaliyetlerinin gayrifaal olması halinde
haklarında SGDP uygulanıp uygulanmayacağı hususu açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: 5510 sayılı Kanun, sosyal güvenlik destek primi, sosyal sigortalar, prim, emeklilik, ticari şirket ortaklığı, vergi mükellefi
ABSTRACT
The social security support premium (SSSP) is a social insurance application which is arranged specifically in the social security system of Turkey. The
social security support premium was introduced in 1999 for the self-employed
insured who are working on their behalf and on their account with the amendment being made with the Act No. 4447 on the Act No. 1479. Social security
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support premium is still being implemented in accordance with the Social
Insurance and General Health Insurance Act No. 5510.
In this article, in the first instance, the definition and history of the ‘social
security support premium’ practice for the insured people of the Act No. 5510/
Article 4/1-(b) is being discussed according to Turkey’s social security law,
and after this, the issue on whether SSSP will be applied for those people who
are shareholders of commercial companies and income taxpayers with the real
or simple procedures but their economic activities are not active anymore.
Keywords: Act No. 5510, social security support premium, social insurances, premium, retirement, commercial company partnership, taxpayer
1. GİRİŞ
Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) uygulaması Türkiye sosyal güvenlik sistemi içerisinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bulunan bir sosyal güvenlik uygulamasıdır (Kuruca
ve Özdamar, 2013: 266-271). Kendisine yaşlılık aylığı bağlanmış olan kişilerin
belirli sosyal güvenlik statülerine tabi olacak şekilde tekrar çalışmaya başlamaları halinde kendilerinden destekleme primi alınmasını öngören uygulama, niteliği
itibariyle sosyal sigortalar açısından alışılagelmiş kısa ve uzun vadeli sigortalılık
kollarının dışında spesifik bir uygulamadır. Sosyal güvenlik destek primi uygulamasının temel amacı bağımlı/ pasif sigortalı haline gelmiş bulunan emekli kişilerden alınacak katkılar ile sosyal güvenlik sistemi bütçesinin desteklenmesidir.
5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılar açısından değerlendirildiğinde, sosyal güvenlik destek primi uygulaması; kendi adına ve
hesabına tarımsal faaliyette bulunan sigortalılar hariç olmak üzere Kanunun
4/1-(b) bendine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için
yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilmesi;
ancak bu durumdaki kişilerin, almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında
sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanılması şeklinde uygulanır (5510
s.K.: Md. 30). Söz konusu bu oran 04.04.2015 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6645 sayılı Kanun sonrasında 2015 yılı Temmuz ayından başlamak üzere
%10 olarak uygulanmaya başlanılmıştır (6645 s.K: Md. 50).
Sosyal güvenlik destek primi uygulamasında spesifik bir durumu şirket
ortağı veya vergi mükellefiyeti dolayısıyla 4/1-(b) sigortalısı olması gereken
kişilerin, sigortalılığa esas bu faaliyetlerini aktif olarak sürdürmedikleri, baş274
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ka bir deyişle ekonomik faaliyetleri açısından gayrifaal oldukları sürelerde
kendilerinden sosyal güvenlik destek primi kesilip kesilmeyeceği hususu
oluşturur. Uygulamada sıkça tereddütlere neden olan bu husus kağıt üzerinde
(resmi kayıtlarda ve sicillerde) sigortalı olmayı gerektirecek şekilde ekonomik
faaliyetleri görülmesine karşın, aslında pratikte (gerçek hayatta) böylesi bir
aktif ekonomik faaliyeti bulunmayan kişilerin sosyal güvenlik hukuku yönünden durumlarının aydınlatılmasını gerektirir.
Bu makalemizde, öncelikle Türkiye sosyal güvenlik hukuku uyarınca 5510
sayılı Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki sigortalılara uygulanmakta olan
‘sosyal güvenlik destek primi’ uygulamasının tanımı ve tarihçesi ele alınmış,
sonrasında sosyal güvenlik destek priminin uygulanması ana hatlarıyla açıklanmış, devamında ise gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar
ile ticari şirket ortaklarının sigortalılığa esas faaliyetlerinin gayrifaal olması
halinde haklarında SGDP uygulanıp uygulanmayacağı hususu açıklanmıştır.
2.TÜRKİYE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA 4/1-(B)
SİGORTALILARI YÖNÜNDEN TARİHSEL OLARAK SOSYAL
GÜVENLİK DESTEK PRİMİ UYGULAMASI
Sosyal güvenlik destek primi (SGDP) uygulaması Türkiye sosyal güvenlik
sistemi içerisinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda özel olarak düzenlenmiş bulunan bir sosyal güvenlik uygulamasıdır (Kuruca ve Özdamar, 2013: 266-271). Kendisine yaşlılık aylığı bağlanmış
olan kişilerin belirli sosyal güvenlik statülerine tabi olacak şekilde tekrar çalışmaya başlamaları halinde kendilerinden destekleme primi alınmasını öngören uygulama, niteliği itibariyle sosyal sigortalar açısından alışılagelmiş kısa
ve uzun vadeli sigortalılık kollarının dışında spesifik bir uygulamadır.
Asıl amacı bağımlı/ pasif sigortalı haline gelmiş bulunan emekli kişilerden alınacak primler ile sosyal güvenlik sistemi bütçesinin desteklenmesi olan
sosyal güvenlik destek primi, ikincil hedef olarak istihdam yapısının gençleştirilmesini, daha doğru bir ifade ile genç istihdamının yaşlı istihdamına göre
dezavantajlı hale gelmesinin önlenmesini de amaçlar.
Ülkemiz sosyal güvenlik rejiminde sosyal güvenlik destek primi uygulaması, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılarımız yönünden,
1999 yılında 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar
Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa eklenen Ek-20 nci madde ile getirilmiştir (4447 s.K.: Md. 38; T.C. Başbakanlık, 1999: 46).
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Buna göre, 1479 sayılı Kanuna tabi yaşlılık aylığı bağlananlardan, herhangi
bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız
çalışanların veya daha sonra çalışmaya başlayanların, sosyal yardım zammı dâhil tahakkuk eden aylıklarından, aylığın bağlandığı veya tekrar çalışmaya başlanıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği aya
kadar %10 oranında sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesileceği hükmü
getirilmiştir (mülga 1479 s.K.: Ek Md. 20). İlk halinde yalnızca 1479 sayılı
Kanuna tabi yaşlılık aylığı bağlananları ilgilendiren bu düzenleme 4956 sayılı
Kanun ile yapılan düzenleme sonrasında 02.08.2003 tarihinde genişletilmiştir.
Gerçekleştirilen bu değişiklik ile daha önce diğer sosyal güvenlik kanunlarına
göre (mülga 506 sayılı Kanun, mülga 5434 sayılı Kanun veya diğer sosyal güvenlik kanunları) yaşlılık ve malullük aylığı bağlanan kişilerden, ticari kazanç
veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi
mükellefi olanların aylıklarından çalışmaya başladıkları ayı takip eden aybaşından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil mülga 1479 sayılı Kanunnun 50
nci maddesine göre belirlenen 12 nci gelir basamağının %10’u oranında sosyal
güvenlik destek primi alınması zorunlu tutulmuştur (4956 s.K.: Md. 44).
Böylece uygulanagelen sosyal güvenlik destek primi uygulaması 2008 yılında çeşitli hükümleri yönünden kademeli olarak yürürlüğe girerek Türkiye sosyal
güvenlik sistemini köklü olarak değiştiren sosyal güvenlik reformu sonrasında da
ana unsurlarıyla korunmuş ve genişletilmiştir. Bu kapsamda 01.10.2008 tarihine
dek % 10 oranında uygulanan sosyal güvenlik destek primi oranı, 01.10.2008
ile 31.12.2008 tarihleri arsında %12 oranına çıkartılmış ve takip eden her yılın
Ocak ayı itibariyle de bir puan arttırılarak uygulanmıştır (5510 s.K.: Geçici Md.
14). Bu oranın %15’i aşamayacağı kanunca öngörüldüğünden 2011 yılından
itibaren %15 oranında sabitlenerek günümüze kadar uygulanagelmeye devam
etmiştir. 01.01.2011 ile 01.01.2015 tarihleri arasında yüzde 15 olarak uygulanan
söz konusu bu oran 04.04.2015 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6645 sayılı
Kanun sonrasında 2015 yılı Temmuz ayından başlamak üzere %10 olarak uygulanmaya başlanılmıştır (6645 s.K: Md. 50).
Özetle, tarihsel olarak belirttiğimiz bu süreci geçiren sosyal güvenlik destek
primi uygulaması 1999 yılından bu yana Türkiye sosyal güvenlik sisteminde uygulanagelmektedir. Belirtilen bu hükümler çerçevesinde, sosyal güvenlik destek
primi ödeme yükümlüsü olanların tescilleri ve bu tescillerinin sonlandırılması
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca geliştirilen bilgisayar programı aracılığıyla elektronik ortamda otomatik olarak yerine getirile gelmektedir (SGK, 2015).
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3. 5510 SAYILI KANUN YÖNÜNDEN 4/1-(B) SİGORTALILARINA
DÖNÜK SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNİN UYGULANMASI
Türkiye sosyal güvenlik hukukunda sosyal güvenlik destek primin kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlar açısından uygulanmasına tarihsel olarak baktıktan
sonra gelelim 5510 sayılı Kanun yönünden Kanunun 4/1-(b) bendi kapsamındaki
çalışanlar yönünden sosyal güvenlik destek priminin uygulanması hususuna.
Sosyal güvenlik destek primi uygulaması kapsamında, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendi (kendi adına ve hesabına tarımsal
faaliyette bulunan sigortalılar) hariç olmak üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların
yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilmekte; ancak bunların, almakta
oldukları aylıklarının % 15’i oranında (01.07.2015 ve sonrası için %10 oranında) sosyal güvenlik destek primi kesilmeye başlanılmaktadır (5510 s.K.:
Md. 30). Bu şekilde sosyal güvenlik destek primine tabi olan sigortalılardan
ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmamaktadır.
Sosyal güvenlik destek primine tabi olup olmamak 5510 sayılı Kanunun
4/1-(b) statüsüne tabi olacak şekilde faaliyetinde bulunanlar için zorunlu tutulmamış, seçimlik bırakılmıştır. Sigortalılar ya aylıklarının kesilerek tüm sigorta
kollarına tabi olarak çalışmayı yahut da aylıkları kesilmeksizin SGDP’ye tabi
olarak çalışmayı tercih edebilecektir. Bu tercih yaşlılık aylığının bağlanması
sonrasında tekrardan çalışma yaşamına dönüş sırasında olabileceği gibi çalışma
sırasında da olabilir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(b) bendine tabi faaliyete başladığı için yaşlılık aylığı kesilenler, 4/1-(b) bendi
kapsamındaki sigortalılıkları devam ettiği süre içinde haklarında SGDP hükümlerinin uygulanmasını; haklarında SGDP hükümleri uygulananlar ise aylıklarının kesilmesini isteyebilme hakkına sahiptir (5510 s.K.: Md. 30).
Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü kendileri olup (5510 s.K.: Md. 87) bunların SGDP primleri, SGK’dan aldıkları aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilmektedir. Daha evvel de belirttiğimiz üzere
5510 sayılı Kanunun uygulanması sonrasında 01.10.2008 ile 31.12.2008 tarihleri
arasında %12 oranında uygulanan SGDP, 2009 yılında %13, 2010 yılında %14
oranlarında uygulanmış, 2011 yılından itibaren de %15 oranında sabitlenerek uygulanmaya devam edegelmiştir. Bu oran 04.04.2015 tarihinde TBMM’de kabul
edilen 6645 sayılı Kanun sonrasında 2015 yılı Temmuz ayından başlamak üzere
%10 olarak uygulanmaya başlanılmıştır (6645 s.K: Md. 50).
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Sosyal güvenlik mevzuatımız sosyal güvenlik destek primine özel bir üst
sınır getirmiş ve SGDP olarak kesinti yapılan tutarın, 5510 sayılı Kanun’un
4/1-(b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın Ocak ayında ödenen en yüksek
yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik destek priminden fazla olamayacağı prensibini benimsemiştir.
Sosyal güvenlik destek primi, özü itibariyle bir prim olsa da, sosyal sigortaların temel prensiplerinden karşılıklılık ilkesine uymaz, bu prim karşılığında
kişilere hizmet gün sayısı ve menfaat kazandırılmaz. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim
ödeme gün sayısına ilâve edilmemekte olduğu gibi bu prim ödemeleri yaşlılık
aylığı veya ölüm aylığı bağlanmasının mümkün olmadığı hallerde 5510 sayılı
Kanun’un 31 inci ve 36 ncı madde hükümlerine göre toptan ödeme şeklinde
geri ödenmeye de konu edilememektedir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (b) bendine tabi faaliyete başladığı için yaşlılık aylığının kesilmesini tercih edenlerin ise, bu kesilme tarihinden sonraki 4/1-(b) kapsamındaki
sigortalılıkları ile ilgili olarak yapacakları uzun vadeli sigorta kolları prim ödemelerinin hem prim ödeme gün sayısına ilâve edileceği hem de toptan ödeme
yapılmasına esas olabileceği hususu ise hatırda tutulmalıdır.
4. ŞİRKET FAALİYETİNİN VEYA VERGİ MÜKELLEFİYETİNE
ESAS FAALİYETİN GAYRİFAAL HALE GELMESİ DURUMUNDA
SGDP’NİN UYGULANMASI
Sosyal güvenlik destek primi uygulamasında spesifik bir durumu şirket ortağı veya vergi mükellefi olması dolayısıyla 4/1-(b) sigortalısı olması gereken kişilerin, sigortalılığa esas bu faaliyetlerini aktif olarak sürdürmedikleri, başka bir
deyişle gayrifaal oldukları sürelerde kendilerinden sosyal güvenlik destek primi
kesilip kesilmeyeceği hususu oluşturur. Uygulamada sıkça görüldüğü üzere, sigortalılığa esas faaliyeti gayrifaal durumda olan kişilerin şirketini kapatmamış
yahut da tasfiye etmemiş, veya bu durumu ticaret siciline kayıt ettirmemiş veyahut da vergi mükellefiyetine dair Maliye Bakanlığı nezdindeki kaydını sonlandırmamış olabilmesi mümkün olabilmektedir. Bu gibi kişilerin temel sıkıntısı
pratikte yaşadıkları durum ile resmi kayıtlara göre tabi oldukları halin mutabık
olmaması; kağıt üzerinde sigortalı olmayı gerektirecek şekilde ekonomik faaliyetleri görülmesine karşın pratikte bu faaliyetlerinin ortada bulunmamasıdır.
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5510 sayılı Kanun böylesi bir kayıtlardaki durum ile gerçek hayattaki durum arasındaki tutarsızlık halini özel olarak düzenlemiştir. Buna göre 5510
sayılı Kanun’un “Sosyal güvenlik destek primine ilişkin geçiş hükümleri”
başlıklı geçici 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kanunun
4/1-(b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmayanların gayrifaal oldukları bü süreler için, sosyal güvenlik destek primi oranı
uygulanmayacağı hükmü bulunmaktadır (5510 s.K.: Geçici Md. 14).
Görüleceği üzere yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
çalışmaya başlanması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü
olanlardan, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette bulunulmadığını belgeleyenlerin, bu sürelerde sosyal
güvenlik destek primi ödeme yükümlüsü olmadığı öngörülmektedir.
Öte yandan ilgili konu uygulamada tereddütlere neden olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu uzunca bir süre söz konusu hüküm doğrultusunda işlem tesis etmek
yerine sigortalılığa esas vergi mükellefiyeti son bulmadığı ve şirket ortaklığı ortadan kalkmadığı sürece kişilerden sosyal güvenlik destek primi kesmeye devam
etmiştir. SGDP tescili konusunda kullanılan otomatik programın vergi mükellefiyeti veya şirket ortaklığı konusunda Ticaret Sicil kayıtları ile vergi mükellefiyet
kayıtlarını otomatik olarak kullanması bunun en önemli nedeni olmuştur.
Söz konusu bu uygulama vatandaşlarca yapılan başvurular neticesinde
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun incelemesine konu olmuş, Kamu Başdenetçisi tarafından yapılan tavsiye kararında gerçek veya basit usûlde gelir vergisi
mükellefiyet kaydı devam ettiği halde gayri faal olduğunu belgeleyenlerden
sosyal güvenlik destek primi alınmaması gerektiği 5510 sayılı Kanundaki
amir hükümler hatırlatılarak belirtilmiştir (T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu,
2013; karşılaştırmak için ayrıca bkz.: T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu, 2014).
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiyesini de dikkate alan SGK bu konudaki uygulamasını değiştirmiş bulunmakta, böylece yasal mevzuatın uygulanması konusundaki tereddüt giderilmiş bulunmaktadır (SGK, 2015). Bu
çerçevede bu çalışmanın yayım tarihi itibariyle, faaliyetlerinin olmadığını
belgeleyen gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile şirket
ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi yönünden SGK’ca şu şekilde
işlem tesis edilmektedir:
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Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit
usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi SGK’ya ibraz etmeleri halinde,
belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılmaktadır. Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi dairesine müracaat
ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu durumda
olan sigortalıların ticaret sicil memurluğundan temin edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin
belgeyi SGK’ya ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili sonlandırılmaktadır.
Belirtilen şekilde işlem tesis edilerek SGDP kesintisizinin kaldırılması halinde sigortalılıklarının sonlandırıldığı gayrifaal dönem için yersiz tahsil edilmiş olan sosyal güvenlik destek primleri varsa bu primler ayrıca SGK tarafından sigortalılara iade edilmektedir. İade aşamasında 5510 sayılı Kanunun 89
uncu maddesi hükümleri uygulanır. Bu kapsamda yanlış veya yersiz alınmış
olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise, hisseleri
oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık
sigortalılarına veya hak sahiplerine kanunî faizi ile birlikte geri verilmektedir.
Kanunî faiz, primin SGK’ya yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından, iadenin
yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanmaktadır.
5. SONUÇ
Sosyal güvenlik destek primi uygulaması ülkemiz sosyal güvenlik mevzuatında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda düzenlenmiş bulunan özel bir sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bu uygulama kapsamında 5510 sayılı Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç olmak
üzere diğer alt bentlerine tabi çalışmaya başlayanlardan aylıklarının kesilmemesi
için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilmekte; bunların, almakta oldukları aylıklarının % 15’i (01.07.2015 ve sonrası için
%10’u) oranında sosyal güvenlik destek primi kesilmektedir. Sosyal güvenlik
mevzuatımız sosyal güvenlik destek primine bir üst sınır getirmiş ve kesinti yapılan tutarın, 5510 sayılı Kanun’un 4/1-(b) bendine tabi sigortalılara ilgili yılın
Ocak ayında ödenen en yüksek yaşlılık aylığından alınabilecek sosyal güvenlik
destek priminden fazla olamayacağı prensibini benimsemiştir.
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Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlüsü kendileri olup bunların SGDP primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil
edilmektedir. Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler
malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim ödeme gün sayısına ilâve edilmemekte ve toptan ödemeye de konu edilememektedir.
Sosyal güvenlik destek primi uygulamasında spesifik bir durumu şirket
ortağı veya vergi mükellefiyeti dolayısıyla 4/1-(b) sigortalısı olması gereken
kişilerin sigortalılığa esas bu faaliyetlerini aktif olarak sürdürmedikleri, başka
bir deyişle gayrifaal oldukları sürelerde kendilerinden sosyal güvenlik destek
primi kesilip kesilmeyeceği hususu oluşturur. 5510 sayılı Kanun’un geçici 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kamu
kurum ve kuruluşlarından alınacak belgelerle doğrulamak kaydıyla faaliyette
bulunulmayanların gayrifaal oldukları bu süreler için, sosyal güvenlik destek
primi oranı uygulanmayacağı hükmü bulunmaktadır.
Öte yandan ilgili konu uygulamada tereddütlere neden olmuş, Sosyal Güvenlik Kurumu uzunca bir süre söz konusu hüküm doğrultusunda işlem tesis
etmek yerine sigortalılığa esas vergi mükellefiyeti son bulmadığı ve şirket
ortaklığı ortadan kalkmadığı sürece kişilerden sosyal güvenlik destek primi
kesmeye devam etmiştir. Söz konusu bu uygulama Kamu Denetçiliği Kurumu’nun incelemesine konu olmuş, Kamu Başdenetçisi tarafından yapılan tavsiye kararında gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefiyet kaydı devam
ettiği halde gayri faal olduğunu belgeleyenlerden sosyal güvenlik destek primi
alınmaması gerektiği belirtilmiştir.
Kamu Denetçiliği Kurumu’nun tavsiyesini de dikkate alan SGK bu konudaki uygulamasını değiştirmiş ve böylece de yasal mevzuat ile uyum sağlayacak bir uygulamaya geçmek konusunda adım atarak tereddütleri giderilmiş
bulunmaktadır (SGK, 2015).
Bu çerçevede bu çalışmanın yayım tarihi itibariyle, faaliyetlerinin olmadığını belgeleyen gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar ile
şirket ortakları hakkında sosyal güvenlik destek primi yönünden şu şekilde
işlem tesis edilmektedir: Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle
gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı faal olunduğuna ilişkin belgeyi SGK’ya ibraz
etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren sosyal güvenlik destek
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primi tescili sonlandırılmaktadır. Şirket ortaklarının, ticaret sicil memurluğundan şirketin faaliyetine ilişkin belgeyi aldıktan sonra bağlı oldukları vergi
dairesine müracaat ederek şirketin gayri faal olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu durumda olan sigortalıların ticaret sicil memurluğundan temin
edilecek belgeye istinaden bağlı oldukları vergi dairesinden alacakları gayrı
faal olunduğuna ilişkin belgeyi SGK’ya ibraz etmeleri halinde, belgede belirtilen tarihten itibaren şirket ortaklarının sosyal güvenlik destek primi tescili
sonlandırılmaktadır. Belirtilen şekilde işlem tesis edilerek SGDP kesintisizinin kaldırılması halinde sigortalılıklarının sonlandırıldığı gayrifaal dönem
için yersiz tahsil edilmiş olan sosyal güvenlik destek primleri varsa bu primler
ayrıca SGK tarafından sigortalılara iade edilmektedir.
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5746 SAYILI KANUNLA DÜZENLENEN (AR-GE) YATIRIM
TEŞVİKİNİN USUL VE ESASLARI
							

Boray UĞRAŞ*59

I.GİRİŞ
Ekonominin ve çalışma yaşamının belirlenen amaçlara ulaşabilmesi için
istihdam teşvikleri aktif bir politika aracıdır. Bir yandan ekonominin yönlendirilerek dengeye oturtulması, diğer yandan istihdam hacminin genişletilerek
ekonominin güçlendirilmesi için teşvik uygulamaları özel bir yere sahiptir. İstihdam teşvikleri öncelikle işsizliğin önlenmesi için önerilse de dolaylı olarak
kayıtlı istihdamı özendirip ekonomideki kayıt dışılığı azaltmak, bölgesel gelişme farklarını dengelemek, yerel veya ulusal düzeyde gelir dağılımı dengesizliklerini hafifletmek gibi hedefleri bulunmaktadır. Ülkemizde genel olarak
ilk teşvik uygulaması II. Meşrutiyet döneminde 1913 yılında Teşvik-i Sanayi
Kanun-ı Muvakkatı adıyla düzenlenmiş, daha sonra 28.05.1927 tarihinde yeni
bir Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun 1929-1939 döneminde
uygulanmış ve başarılı olamamıştır. Teşvik kanunlarına paralel olarak o dönemde sanayinin gelişimi için çalışma yaşamıyla ilgili ilk yasal düzenlemeler
yapılmıştır. (Kasalak, 2012, 77). Sosyal sigorta alanındaki sigorta prim teşviki
ülkemizde 2004 yılında mevzuatta öngörülmüş ve 01.10.2008 tarihinden sonra birçok teşvik uygulaması yürürlüğe konmuştur.
Bu çalışmamızda, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunuyla öngörülen ve ikincil mevzuatla detaylandırılan kısa adıyla (ARGE) yatırım teşvikinin kapsama giren işyerleri ve sigortalılar, destek unsurları, yararlanma şartları, teknik hesaplamalar ve ortak hükümler başlıklı bölümlerini inceleyerek işverenlere/uygulayıcılarımızın bilgisine sunacağız.
II. Yasal Mevzuat.
12.03.2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanunun 3/3 maddesinde, kamu personeli hariç olmak üzere, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları
ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında
*59* SGK Denetmeni, Adli Bilirkişi
Makale Geliş Tarihi:
26.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya
uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-ge
ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar-ge ve destek personeli
ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun
geçici 2. maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi
işveren hissesinin yarısının “her bir çalışan için 5 yıl süreyle”160 Maliye Bakanlığı
bütçesine konulacak ödenekten karşılanacağı ifade edilmektedir.
6.7.2001 tarih ve 24454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
konulan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2/II. maddesinde 6170 sayılı kanunun 7.maddesiyle yapılan eklemeyle bu tür bölgelerde çalışan Ar-ge personeli ile destek personelinin görevleri ile ilgili ücretlerinin 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden müstesna tutulduğu, muafiyet
kapsamındaki destek personelinin toplam Ar-ge personeli sayısının %10’unu
aşamayacağı belirtilmektedir. Yatırım teşvikinin esaslarını somutlaştırmak
için Maliye Bakanlığı ile Sanayi Bakanlığı tarafından ortaklaşa hazırlanıp
31.7.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.
5746 ve 4691 sayılı kanunlarla öngörülen ar-ge yatırım teşviklerinin bu
kez SGK Başkanlığının 2008/85 ve 2009/21 sayılı genelgeleriyle detaylandırıldığını, ayrı kanunlara tabi olan teşvik unsurlarının aynı genelgelerde ortak
esaslarla düzenlendiğini görmekteyiz.
II. Kapsamda Bulunan İşyerleri İle Sigortalılar.
5746 sayılı kanunun 3/III. maddesi ile 2008/85 sayılı SGK genelgesinde
kapsama giren işyerleri;
• Teknoloji merkezi işletmeleri
• Ar-ge merkezleri
• Ar-ge ve yenilik projelerinde faaliyet gösteren, bu faaliyetleri nedeniyle kamu kurum/kuruluşları ile kanunla kurulan vakıf/uluslararası
fonlarca desteklenen işletmeler
• Ar-ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler

160 6552 sayılı kanunun 144. maddesiyle “her bir çalışan için 5 yıl süreyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.
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•
•
•

Rekabet öncesi işbirliği projesi olan işletmeler
Teknogirişim sermaye desteği olan işletmeler
4691 sayılı kanun kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna edilen
Ar-ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı, yazılımcı ve teknisyen çalıştıran işletmelerdir.
Kapsamda bulunan sigortalılar ise ;
• Ar-ge merkezleri, kamu kurum/kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar
tarafından ya da uluslararası fonlarca desteklenen yahut Tübitak tarafından yürütülen Ar-ge/yenilik projesi, rekabet öncesi işbirliği projesi
ve teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelerin sayılan
faaliyetlerde doğrudan görevlendirilen personelinin tamamı,
• Toplam Ar-ge personelinin %10’unu aşmamak koşuluyla destek faaliyetlerine katılan/faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman,
laborant, sekreter, işçi ve benzeri destek personeli,
• 4691 sayılı kanunun geçici 2/II. fıkrasında düzenlenen ücreti gelir vergisinden istisna edilen Ar-ge faaliyetlerinde doğrudan görevli/fiilen
çalışan araştırmacı, yazılımcı ve teknisyen personelin tamamı.
Burada ayrıca kapsam dışında tutulan sigortalıları belirtmek yerinde olacaktır. 2008/85 sayılı SGK genelgesinde kapsam dışında tutulup işveren hissesi sigorta prim desteğinden yararlanamayacak sigortalılar ;
• Ar-ge merkezleri, kamu kurum/kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından ya da uluslararası fonlarca desteklenen yahut TÜBİTAK
tarafından yürütülen Ar-ge/yenilik projesi, rekabet öncesi işbirliği projesi ve teknogirişim sermaye desteğinden yararlanan işletmelerin;
• Toplam Ar-ge personel sayısının %10’unu aşan destek personeli,
• Ar-ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olmayan, ar-ge faaliyetine katılmayan, bu tür faaliyetlerle doğrudan ilişkisi bulunmadığı anlaşılan
personeli,
• 4691 sayılı kanunda belirtilen bölgelerde çalışmakla birlikte ücretinden gelir vergisi kesilen personel,
• Yukarıdaki iki maddede belirtilen çalışanlara ek olarak ayrıca bu bölgelerde çalışan kamu personeli, sosyal güvenlik destek primine tabi
olarak çalışanlar, aracı işverenler tarafından istihdam edilenler, 3308
sayılı kanunda sayılan aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim
gören öğrenciler ile 01.10.2008 öncesinde yürürlükte bulunan topluluk
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sigortasına tabi olanlardır. Diğer bir deyişle, yukarıda sayılan sigortalılar sonradan değişiklik yapılmadığı takdirde teşvik hükümlerinden
yararlanamayacaktır.
III. Teşvik Hükümlerinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih.
5746 sayılı kanun uyarınca yürürlüğe konulan kısa adıyla AR-GE Uygulama Yönetmeliğinin 11/IV. maddesine göre, işveren hissesi sigorta prim
desteğinden, kanunda aranılan şartların taşındığına ve bu yönetmeliğin ilgili
maddeleri gereğince destekten yararlanmaya hak kazanıldığına ilişkin ilgili
kurum, kuruluş veya denetimle görevli şirket tarafından düzenlenen belgenin
alındığı tarihten itibaren yararlanılacaktır. Buna göre;
• Teknoloji merkezi işletmeleri, Ar-ge ve yenilik projesinin onaylandığı,
• Ar-ge merkezleri, Ar-ge merkezi belgesinin düzenlendiği,
• Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,
• Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler, kamu idaresi tarafından
iş planının onaylandığı,
• Ar-ge ve yenilik projeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK
tarafından yürütülen işletmeler için destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği,
• 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki işletmeler için ücreti gelir vergisinden istisna edilen personel çalıştırmaya başladıkları tarihten itibaren yararlanılabileceği anlaşılmaktadır.
IV. Kapsamda Bulunan İşyerinin Devri/İşverenin Aynı Kapsamda
Birden Fazla Ar-Ge Merkezinin Bulunması Hali.
Burada kanun koyucunun projenin tamamlanıp-tamamlanmaması durumuna
göre değerlendirme yaptığını görmekteyiz. Tamamlanmamış bir ar-ge ve yenilik
projesinin ya da 4691 sayılı kanunda belirtilen ücreti gelir vergisinden istisna
edilen personel çalıştırılan işletmenin el değiştirmesi durumunda, işletmeyi devralan işverenin destekten yararlanmaya hak kazandığına ilişkin alacakları belgeyle işletmenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/ Merkez Müdürlüklerine
yazılı olarak başvurmaları gerekli ve yeterlidir. Tamamlanmış bir yenilik projesi/ar-ge projesinin el değiştirmesi halinde ise devralan işverenin işveren hissesi
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sigorta prim desteğinden yararlanması mümkün değildir.
İşverenin aynı kapsamda bulunan işyerlerinde birden fazla Ar-ge merkezinin
bulunması durumunda işveren hissesi sigorta prim desteğinden faydalanılabilmesi için yasal koşulların her bir Ar-ge merkezince sağlanmış olması gerekmektedir. Bunun için işverenin her bir Ar-ge merkezi için ayrı işyeri dosyası tescil
ettirmesi, tescil edilen yeni Ar-ge merkezlerinin koşulları sağlayıp sağlamadığını incelemesi ve koşulları sağladığında başvurusu yeterli olacaktır.
V. Ar-Ge Yatırım Teşvikinde Teknik Hesaplamalar.
A. Kapsama Alınacak Sigortalıların Belirlenmesi.
5746 sayılı kanun kapsamında bulunan işletmelerde doğrudan görevli ve fiilen çalışan Ar-ge personelinin tamamı ile toplam Ar-ge personelinin
%10’unu aşmayan destek personeli 5746 kanun türü seçilmek suretiyle bildirilecek, bunların dışında kalan diğer personel ise kanun türü seçilmeden Kuruma bildirilecektir. Bu konuyu bir örnekle açıklamak istersek;
Örnek A : Teknogirişim sermaye desteği alarak faaliyette bulunan ABC
A.Ş tarafından,
Ar-Ge faaliyetleri kapsamında doğrudan
: 200
Destek kapsamında çalıştırılan
: 50
Kapsam dışında çalıştırılan
: 30 personelin çalıştığı varsayıldığında, Ar-ge personelinin tamamı (200 kişi) ile toplam Ar-ge personelinin %10’unu aşmayan 20 destek personeli 5746 kanun türü seçilerek bildirim
yapılacak, destek personelinden arta kalan 30 personel ile kapsam dışı çalışan
30 personel kanun türü seçilmeden Kuruma bildirilecektir. SGK’ya bildirilecek personel sayısının (Ar-ge personeli*10/100= Bildirilecek destek personeli
sayısı formülünün sonucu küsuratlı olması halinde bulunan rakam tama iblağ
edilecektir (21*10/100=2,1=3).
Burada değinilmesi gerekli başka bir nokta destek personeli sayısının toplam Ar-ge personel sayısının %10’undan fazla olması durumunda ise sigorta
prim teşvikinden ilgili aydaki brüt ücreti en az olan personeller için yararlanılacaktır (Olgaç, Cüneyt, Bulut, Mehmet, 2014, 233). Bir örnekle açıklamak
gerekirse;
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Örnek B : 2008/11. aydaki,
(A) Destek personeli : 700 TL
(B) Destek personeli : 800 TL
(C) Destek personeli : 700 TL
(D) Destek personeli : 1000 TL
(E) Destek personeli : 2000 TL
(F) Destek personeli : 2500 TL
(G) Destek personeli: 1500 TL brüt ücret aldıklarını varsayarsak, bu ayda
sadece 3 personelden dolayı teşvikten faydalanacağı öngörüldüğünden en düşük brüt ücrete sahip olan (A), (B), (C) personelleri için teşvikten faydalanılacaktır.
Çalışma yaşamında çok karşılaşılan durumlardan birisi işverenin sigortalılara ödediği brüt ücretlerin tamamının aynı olması veya brüt ücreti en az
olan destek personeli sayısının destekten yararlanacak toplam destek personeli sayısından fazla olması halidir. Bu durumda teşvikten yararlanacak personel
işverenin tercihine göre belirlenecektir.
Örnek C : 2008/11. aydaki brüt ücretlerin,
(A) Destek personeli : 700 TL
(B) Destek personeli : 800 TL
(C) Destek personeli : 700 TL
(D) Destek personeli : 800 TL
(E) Destek personeli : 2000 TL
(F) Destek personeli : 2500 TL
(G) Destek personeli : 800 TL olduğunu varsaydığımızda işveren hissesi sigorta prim desteğinden ilgili ayda brüt ücreti en düşük olan (A), (C) personeli
ile brüt ücreti 800 TL olan (B), (D) ve (G) personellerinden işverence tercih
edilecek toplam 3 personel yararlanacaktır.
B. Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Asgari Ar-Ge Personeli Sayısının
Saptanması.
5746 sayılı kanunun 2/c maddesindeki tanımda Ar-ge merkezi dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de
bulunan sermaye şirketlerinin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli tam zamanlı eşdeğer Ar-ge personeli istihdam eden,
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yeterli Ar-ge birikimi ve yeteneği olan birimleri ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Tam zamanlı eşdeğer Ar-ge personeli sayısı ise; Tam zamanlı Ar-ge personeli= Ar-ge personelinin üç aylık dönemdeki toplam prim ödeme gün sayısı/90
formülüne göre hesaplanacaktır. Üçer aylık dönemler ise geçici vergi dönemleri olmak üzere;
I.
Dönem : Ocak-Şubat-Mart
II. Dönem : Nisan-Mayıs-Haziran
III. Dönem : Temmuz-Ağustos-Eylül
IV. Dönem : Ekim-Kasım-Aralık olarak belirlenmiştir. Bu konuda
2008/85 sayılı SGK genelgesindeki örneği hatırlatmak isteriz.
Örnek D : Ar-ge merkezi belgesini alan (ABC) Anonim Şirketinin Ar-ge
merkezinde çalıştırdığı Ar-ge personelinin, Ar-ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak 2008 yılı dördüncü üç aylık dönemdeki prim ödeme gün sayısının;
2008/Ekim : 1519 gün
2008/Kasım : 1426 gün
2008/Aralık : 1784 gün ;
olduğu varsayıldığında, 2008 yılı dördüncü üç aylık dönem itibariyle; top2
=1519 + 1426 + 1784 = 4729, tam zaman eşdeğer Ar-ge personel
lam PÖGS61
sayısı ise : 4729 / 90 = 52,54 olacaktır. Anılan üç aylık dönemde tam zamanlı
eşdeğer Ar-ge personeli sayısının 50’nin üzerinde olduğu her geçici vergilendirme döneminde ABC A.Ş. işvereni teşvikten yararlanacak, 50’nin altında
olduğu dönemlerde teşvik durdurulacak buna mukabil koşulları sağladığı sonraki üçer aylık dönemlerde yeniden teşvikten faydalanacaktır.
SGK Başkanlığının ilgili birimleri tarafından sonradan yapılacak değerlendirmede 5746 kanun türü seçilip gönderilen prim belgelerinde herhangi
bir geçici vergilendirme döneminde tam zamanlı eşdeğer Ar-ge personeli sayısının 50’nin altında olduğunun anlaşıldığı durumlarda daha önce 5746 ka3 için iptal nitelikte aylık prim ve
nun türü seçilip gönderilen prim belgeleri62
hizmet belgesi, hatalı gönderilen aylık prim ve hizmetleri bu kez kanun türü
seçilemeden asıl/ek nitelikte kağıt olarak bildirilecektir. Asıl/ek nitelikte kağıt
olarak düzeltme amaçlı gönderilen prim belgelerinden dolayı idari para cezası uygulanabileceğinden SGK İdari Para Cezası İtiraz Komisyonu tarafından
iptal edilebilecektir. Bu noktada Maliye Bakanlığınca önceden karşılanmış
261 Prim ödeme gün sayısı
362 Prim belgeleri ile anlatılmak istenen 01.05.2004 öncesinde aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık
dönem bordrosu, ücret tediye bordrosu iken 01.05.2004 sonrasında ise aylık prim hizmet belgesi ile ücret
tediye bordrosudur.
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işveren hissesi sigorta prim teşviği tutarları ödeme vadesinin bittiği tarihten
ödemenin yapıldığı tarihe kadar gecikme cezası-gecikme zammı ile birlikte
işverenden tahsil edilecektir.
C. Maliye Bakanlığınca Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Priminin
Hesaplanması.
5746 sayılı kanunun 3/3 maddesi kapsamında bildirilen sigortalıların, kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan
sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak
ödenekten karşılanacağı kanun koyucu tarafından belirtilmektedir. Bu anlatımı örnekle somutlaştırmak istersek;
Örnek E : 5746 sayılı kanunda öngörülen sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanmaya hak kazanmış, iş kazası ve meslek hastalığı prim
oranı 2 olan (ABC) Anonim Şirketinin, kapsamdaki sigortalılarına ilişkin
5746 sayılı kanun çeşidi seçilmek suretiyle düzenlemiş olduğu aylık prim ve
hizmet belgesinde;
Kişi sayısı
: 70
Prim ödeme gün sayısı : 2014
: 76850 TL olduğu varsayıldığında,
Spek tutarı463 		
76850 X 14 % = 10759 TL sigortalı hissesi,
76850 X 20 % = 15370 TL işveren hissesi olmak üzere,
15370 / 2 = 7685 TL işveren hissesinin, işveren tarafından ödenecek kısmı 15370/2 = 7685 TL işveren hissesinin, Maliye Bakanlığınca karşılanacak
kısmı 10759 TL + 7685 TL = 18444 TL tutarındaki kısım işveren tarafından
ödenecektir. Maliye Bakanlığınca karşılanacak prim teşvikinin hesaplaması
sırasında sigortalıların hak ettikleri brüt ücretlerin spek tutarlarının alt sınırının üzerinde olup olmadığı araştırılmayacaktır.
D. Kapsam İçindeki Sigortalıya Kapsam Dışı Yapılacak Ödemeler.
5746 sayılı kanuna göre kapsama alınan sigortalıya yapılacak normal ücret
dışı prim/ikramiye ödemeleri ile yine bu tür sigortalıya yapılacak ar-ge ve yenilik faaliyeti dışındaki hak edilen ücret ödemeleri teşvik kapsamına alınmamıştır. Bu bakımdan niteliği gereği normal ücret dışı prim/ikramiye ödemeleri
ile diğer faaliyetlerden edinilecek ücretler kanun türü seçilmeden aylık prim
ve hizmet belgesiyle ilgili birimlere bildirilecektir.
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Örnek F : Teknogirişim sermaye desteği alan A LTD.ŞTİ. sigortalısına
2010/10. ayda normal ücret 2000 TL ile 2000 TL ikramiye ödendiği düşünüldüğünde, sigortalıya yapılan 2000 TL normal ücret 5746 kanun türü seçilip prim
belgesiyle ilgili birime gönderilecek, buna karşılık normal ücret dışındaki 2000
TL’lik ikramiye kanun türü seçilmeden (0) gün yazılarak bildirilecektir.
Öte yandan kapsamda bulunup tam zamanlı çalışan Ar-ge ve yenilik faaliyetiyle ilgili personelin ay içindeki bütün çalışmalarının ar-ge faaliyetleriyle ilgili olması durumunda hak edilen hafta tatili/yıllık izin süreleri 5746
sayılı kanun kapsamında sayılacak, buna mukabil ar-ge faaliyetlerinde kısmi
zamanlı çalışmış personelin hak ettiği hafta tatili/yıllık izin süreleri ise teşvik
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Örnek G : ABC A.Ş.’nin Ar-ge personeli olan (A), 2010/10. ayda 15 gün
ar-ge faaliyetlerinde, ayın kalan 15 gününde ise kapsam dışı işlerde çalıştığında, 2010/10. aya ait 5476 kanun türü seçilerek gönderilecek prim belgesine 15
gün karşılığı hak ettiği ücreti yazılacak, ayın kalan 15 gününde kapsam dışı
işlerde çalıştığından kanun türü seçilmeden gönderilecek prim belgesine hak
ettiği ücreti kaydedilecektir.
Kapsam içinde bulunan personele yapılacak ödemeler sonucunda düzenlenecek prim belgelerinde bildirilecek prim ödeme gün sayısı yerleşik uygulamalar gereği hiçbir halde 30 günü geçemeyecektir. Sigortalının her iki belgedeki günleri eksik olacağından Ek-8564 belgesine eksik gün nedeni olarak
“diğer nedenler” işaretlenip, belge ekine sigortalının bildirildiği diğer prim
belgesinin örneği konulacaktır.
VI. Mükerrer Teşvik veya Teşvik Çakışmaları. (Olgaç ve Bulut, 2014,
243-244)
Ar-Ge Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinin 11/10 maddesinde Kanun
kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılan sigortalılardan dolayı ayrıca, 5084 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi ve 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde öngörülen sigorta primi
işveren hissesi desteğinden yararlanılamaz. Ancak, Ar-ge ve destek personeli dışında kalan personel ile tam zamanlı Ar-ge personeli sayısının %10’unu
aşan tam zaman eşdeğer destek personeli için gerekli şartların taşınması hâlinde, 5084 ve 4857 sayılı kanunlarda öngörülen sigorta primi işveren hissesi
desteğinden yararlanılabileceği belirtilerek uygulamaya açıklık getirilmiştir.
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Bir başka anlatımla, diğer teşvik kanunlarından yararlanan işverenlerin, 5746
sayılı kanun kapsamında giren sigortalı dolayısıyla aynı dönem için ve mükerrer olarak teşvik hükümlerinden faydalanmaları mümkün değildir. Buna karşın diğer destek personeli için (ar-ge personelinin %10’unu aşan destek personeli) koşulları varsa diğer kanunlarda tanımlanmış teşvik uygulamalarından
yararlanacakları belirtilmektedir. Ayrıca 4691 sayılı kanuna göre ücretinden
gelir vergisi kesilen personel için koşulları oluşmuşsa diğer diğer kanunlarda
tanımlanmış teşvik uygulamalarından yararlanacaklardır.
Örnek H : Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faal olan (ABC) A.Ş’nin araştırmacı, yazılımcı ve Ar-ge personeli dışında ücretinden gelir vergisi kesilen engelli bir işçiyi işe aldığı durumda işveren 4857 sayılı kanunun 30. maddesindeki
prim teşvikinden yararlanacaktır. İşe alınan engelli işçinin yetenekli bir araştırmacı olduğu varsayıldığında ise aynı dönem ve aynı sigortalı için bir kez teşvikten yararlanılacağı için engelli sigortalı işverenin tercihine göre 5746 veya 4857
sayılı kanun türü seçilerek prim belgeleriyle SGK’ya bildirilecektir.
VII. Kapsamdaki İşyerlerinin Denetimi ve Muvazaalı İşlemlerin
Önlenmesi.
5746 sayılı kanunda belirtilen teşvik hükümlerinden yararlanan ancak
sonradan SGK denetim elemanlarınca veya diğer kurum/kuruluş/şirketlerce yapılan denetimlerden veya teknoloji merkezi kurulları ile yönetici şirket
veya resmi kuruluşlardan edinilen belgelerden gerekli şartları taşımadıkları
halde teşvikten faydalanmış, gerekli şartları taşımalarına rağmen kapsam dışı
personel için destekten faydalanmış, kapsamdaki personele ödenen normal
ücret dışı ödemeler nedeniyle destekten faydalandığı anlaşılan işverenlerden
karşılanmaması gerektiği halde Maliye Bakanlığınca karşılanmış sigorta primi işveren hissesi tutarları 5510 sayılı kanunun 96. maddesi uyarınca ödeme
vadesinin bittiği tarihi takip eden aydan başlanarak ödeme tarihine kadar hesaplanacak gecikme cezası-gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir. Bu durumda işverenlerden ilgili dönemler için 5746 kanun türü seçilip
gönderilen prim belgelerinin yerine iptal nitelikli belge, kanun türü seçilmeden asıl/ek nitelikte prim belgesi istenilecek, bu belgelerin gönderilememesi
halinde SGK tarafından belgeler re’sen düzenlenecek, ayrıca yersiz ödenmiş
primlerin tahsili cihetine gidilecektir.
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VIII. Ortak Hükümler.
5746 sayılı kanunla düzenlenen teşvikten kamu işyerlerinin yararlanamayacağı bilinmektedir. Bu bakımdan mahiyet kodu (1) ve (3) olan işyerleri ile
resmi olduğu halde (2) olarak tescil edilmiş işyeri kapsama dahil edilmeyecektir. Kapsamdaki işletmelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734
sayılı Kamu İhale Kanunu uyarınca hizmet alımları/yapım işleri ile özel inşaatlarında çalıştırdıkları sigortalılar destekten yararlanamayacaktır. Ayrıca
5746 sayılı kanuna göre tahakkuk edecek işsizlik sigortası primleri için teşvik
uygulanmayacaktır. Kanun kapsamında düzenlenen prim belgeleri için ayrıca
damga vergisi tahakkuk etmeyecektir. Anlatılan destek kapsamında ay içinde
tam zamanlı eşdeğer 50 Ar-ge personeli çalıştırma zorunluluğu sadece Arge merkezleri için geçerlidir. Bu bakımdan kapsama alınan diğer işletmeler
50’nin altında personel çalıştırsa dahi teşvikten faydalanacaktır.
IX. SONUÇ.
Ülkemizde ilk kez 2004 yılında uygulanmaya başlanan sigorta primi teşvikleri zaman içerisinde çeşitlenmiş ve hacimce genişlemiştir. Öyle ki, sadece 5510
sayılı kanunla getirilen desteklerin haricinde birçok kanunda destek unsurları
öngörülmüştür. Bu durum esasen istihdam teşviklerinin takibini ve uygulamada birliği zorlaştırmaktadır. Bizce farklı farklı kanun türü seçerek birçok prim
belgesi göndermek yerine işverenlerin/uygulamacıların iş ve işlemlerini kolaylaştıracak tek belgede farklı kanun türü kaydederek göndermek yeterli olmalıdır.
Bürokrasinin azaltılması, işlemlerin basitleştirilmesi ana amaçtır. Ayrıca belirtilmesi gereken bir başka nokta destek hükümlerinin konulması ve değiştirilmesi işlemlerinin sadece 5510 sayılı kanunla yapılması mevzuat karışıklığını
önleyecektir. Diğer bir deyişle teşvik hükümlerinin bizatihi 5510 sayılı kanuna
konulması ve sadece bu kanunda değişiklik yapılması önerilir.
5746 kanunun 3/3 maddesinde değinilen destek unsurlarının her bir sigortalı için 5 yıl süreyle ilgili Bakanlıkça karşılanacağı ibaresi 6552 sayılı kanunun
144. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Bu durumda sigortalıların hangi
süreyle destekten yararlanacakları konusunda tereddüt vardır ve yasal düzenleme yapılması gerekmektedir. Desteğin nihai yararlanma süresi 31.12.2023
olduğuna göre işveren/sigortalı lehine yorumla destekten 31.12.2023 yılına
kadar yararlanılabileceği düşünülmektedir. 2008/85 sayılı SGK genelgesinde
güncelleme yapılmasını umuyoruz.
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5746 sayılı kanunla 4691 sayılı kanun teşviki aynı esaslara tabi tutulmuş
ve aynı genelgede (2008/85) somutlaştırılmıştır. Bu bakımdan 4691 sayılı
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda öngörülen destek unsuru için ayrı
bir genelge çıkarılması gündeme gelmelidir.
Diğer bir nokta desteğin uygulanması sırasında yapılan denetimlerde kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenlerin durumudur. Bu konuda genelge ve kanunlar sessiz geçilmiştir. Kapsamdaki bir işverenin teftiş/soruşturma/
inceleme sırasında kayıtdışı işçi çalıştırması durumunda desteği durdurulacak
mıdır? Kanunda ve genelge herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sonuçta
bu halde diğer teşvik kanunlarında cezai müeyyide olarak kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenin teşviği durdurulmaktadır. Anılan boşluğu yorumla doldurmak mümkün değildir. Kayıtdışı işçi çalıştırdığı saptanan işverenin 5746 sayılı kanunda öngörülen destekten yararlanması desteğin ruhuna/
amacına uygun olmayacaktır.
Son olarak 5746 sayılı kanunla kapsamdaki sigortalısına destek tanınan
işverenin (4/b), prim ve prime ilişkin hiçbir borcu olmaması koşuluyla kendisine de %5-%10 arasında değişen teşvik konulması düşünülmelidir. Bu teşvik
ülkemizde sosyal sigortacılık tekniğinde hep geride kalmış kendi nam ve hesabına çalışan (4/b) sigortalıyı motive ederek desteği hem (4/a) hem de (4/b)
yönüyle güçlendirecektir.
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YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN ÇALIŞMA İZİNLERİ VE
SOSYAL GÜVENLİK İŞLEMLERİ
*
Emin ATAŞ65

1.GİRİŞ
Ülkemizde uyruğuna bakılmaksızın herkes çalışma hakkına sahiptir. Anılan
hak Anayasamızın 48 nci ve 49 uncu maddelerinde (T.C. Yasalar, 1982) özetle:
“Herkesin dilediği alanda çalışma özgürlüğüne sahip olduğu, çalışma hakkının
herkese tanınan bir hak olduğu” şeklinde açıklanmıştır. Çalışma hakkı anayasal
bir hak olmakla birlikte yabancı uyruklu kişilerin çalışmalarına yönelik bir takım
kriterler getirilmesinin bu hakkın ihlali olarak değerlendirilemeyeceği açıktır.
Bu çalışmada yabancı uyruklu işçi çalıştıran işverenlerin çalışma izinleri ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından yükümlülükleri ve bu yükümlülükleri yerine
getirmedikleri takdirde ortaya çıkacak idari yaptırımlar açıklanacaktır.
2. ÇALIŞMA İZNİ VE UZATMA BAŞVURULARI
Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde hizmet akdi ile çalıştırılması uluslararası sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe kural olarak izne tabidir. Anılan izin
şartı için bir takım muafiyet166 ve istisnalar267 getirilmiştir. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesinde çalışma izni
şartı: (T.C. Yasalar, 2003) “Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı
sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı veya
bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekir. Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya
başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı
geçmemek ve Bakanlık onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan
sonra da verilebilir” şeklinde açıklanmıştır.
Yabancı uyruklu kişilerin ülke sınırları içerisinde istedikleri her alanda çalışması ülke menfaatleri açısından sıkıntılara yol açabilmektedir. Bu nedenle
bazı alanlarda yabancı uyruklu kişilerin çalışması veya çalıştırılması yasaklanmıştır. Bu alanları Temir (2015, 20-21): “Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık, eczacılık, veterinerlik, avukatlık, noterlik, güvenlik görevlisi, kara*65 Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd.
166 Detaylı bilgi için bkz. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=muafiyet, (1 Mart 2015)
267 Detaylı bilgi için bkz. http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/yabancilar.portal?page=kapsamdisi (1 Mart 2015)
Makale Geliş Tarihi:
10.03.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.04.2015
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sularımız dahilinde balıkçılık, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık vb.,
gümrük müşavirliği, kooperatif yönetim kurulu üyeliği, devlet memurluğu,
hakimlik ve savcılık” olarak açıklamıştır. Anılan meslek ve görevler içerisinde yer almamak şartıyla ülkemizde ilk defa çalışmaya başlayacak yabancı uyruklu kişiler başvurularını uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri
ülkedeki konsolosluklarımıza yapabilirler. Bu başvuru tarihinden itibaren on
işgünü içerisinde işverenleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na elektronik başvurunun yapılması ve ilgili belgelerin kağıt ortamında
ulaştırılması gerekmektedir.
Ülkemizde en az altı ay süreli ikamet izni olan yabancı uyruklu kişiler veya
işverenleri ikamet izni süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na
direk başvuru yapabilirler. Başvuru ekranında belirtilen belgelerin altı iş günü içerisinde Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir. Suriye uyruklu kişilerin çalışma
izinlerine yönelik değerlendirme işlemleri hızlandırılmış olmakla birlikte henüz
basında yer alan “çalışma izni almadan çalışabileceklerine” yönelik yasal bir düzenleme yapılmamıştır. Dolayısıyla Suriye uyruklu kişilerin çalışma izni başvuru
usulleri, diğer yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni usulleri ile aynıdır.
Ülkemizde çalışma izni alan yabancıların çalışma izinlerinin aynı zamanda ikamet tezkeresi yerine geçeceği, bu uygulamanın 11/04/2014 tarihinden
itibaren başlayacağı 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 27 nci maddesinde (T.C. Yasalar, 2013) yer almaktadır.
Çalışma izni süresinin uzatılması için öngörülen başvuru süresi; izin bitiş
tarihinden iki ay önce başlamakta, izin bitiş tarihini tabip eden on beşinci gün
sona ermektedir. Bu süre içerisinde uzatma talebinde bulunulmayan yabancılar için ülkemizde ilk defa çalışmaya başlayanlara uygulanan prosedür uygulanmaktadır. Uzatma başvurusunda bulunulmayan yabancı uyruklu kişi aynı
işte ve işyerinde olmak şartıyla kırk beş gün daha çalışmaya devam edebilir.
(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2003)
3. YABANCI UYRUKLU İŞÇİLERİN SİGORTALILIĞI
Yabancı uyruklu kişi ülkemizde hizmet akdi ile çalıştığı takdirde 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olarak
sigortalı olması gerekmektedir.
İşverenlerin çalıştırdıkları yabancı uyruklu kişileri: (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2013)
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 Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 30 gün
içinde,
 Çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarih/tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene gönderildiği tarihten/tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre
içinde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na vermeleri halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır.
İşyeri bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
İşverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapacakları sigortalı bildirimlerinde çalışma izin belgelerinde yer alan çalışma başlangıç tarihine, kişiye ödenecek ücrete ve çalışma süresine dikkat etmeleri gerekmektedir. Zira alınacak
çalışma izinlerinin bir nüshası ilgili birim tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderilmektedir. Çalışma izin belgesinde yer alan bilgiler ile yapmış
olduğunuz sigortalı bildirimleri arasında farklılık bulunması durumunda idari
para cezası uygulanacağı unutulmamalıdır.
Sosyal Güvenlik Kurumu çalışma izni alınmadan çalıştırılan kişilerin durumunu (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2013): “İşverenler tarafından
çalışma izni alınmadan çalıştırılarak Kuruma bildirimi yapılan sigortalılar
ile kontrol ve denetim elemanlarınca çalışma izni olmadan çalıştırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin Kurumumuzca tescili yapılacaktır. Daha
sonra sigortalının geçici görevli olarak gelip gelmediği ile çalışma izninden
muaf olup olmadığı hususu araştırılarak sonucunun Kurumumuza bildirilmesi
için tescili yapan SGİM/SGM’lerce Çalışma Genel Müdürlüğüne, bunlardan
yabancı kimlik numarası bulunmayanlar ise yabancı kimlik numarası alınmak
üzere ayrıca nüfus idarelerine bildirilecektir” şeklinde açıklamıştır. Bu hükümden hareketle Ülkemizde çalışma izni olmadan çalışan yabancı uyruklu
kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeleri veya Kurum tarafından
tespit edilmesi durumunda sigortalı olacakları, yasal süresi içerisinde bildirilmeleri durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından idari para cezası uygulanmayacağı, diğer idari işlemlerin ise Çalışma Genel Müdürlüğü ve nüfus
idareleri tarafından yapılacağı açıktır.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde (T.C. Yasalar 2006): “Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri
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saklı kalmak kaydıyla; yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye üç ayı geçmemek üzere bir iş
için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen
kişiler ile Türkiye’de kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, yurt dışında ikamet eden ve o ülke sosyal güvenlik mevzuatına tabi olanlar sigortalı
sayılmayacaktır” hükmü yer almaktadır. Yani uluslararası sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe ülkemizde, yabancı ülkede sigortalı veya emekli olduğunu
belgeleyen kişiler çalışmaya başladıkları tarihten itibaren üçüncü ayın sonuna
kadar sigortasız olarak çalışabilmekte, üçüncü ayın son gününü takip eden
günden itibaren ise sigortalı olması gerekmektedir.
Yabancı uyruklu kişilerin ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için kural olarak en az bir yıl süreyle
yerleşik olma şartı aranmaktadır. Ancak yabancı uyruklu kişi 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olur ise bir yıl süreyle yerleşik
olma şartı aranmayacaktır. (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2014) Bu
noktada dikkat edilmesi gereken husus yabancı uyruklu kişinin 5510 sayılı
Kanun’un 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olduğu takdirde bir yıllık süre
şartının aranmayacağı, isteğe bağlı sigortalılık durumunda ise bir yıllık süre
şartının aranacağıdır. Yabancı uyruklu işçinin sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten geriye doğru bir yıllık süre içerisinde otuz gün genel sağlık
sigortası prim gün sayısı var ise kendisi ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
4. BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYULMAMASI
DURUMUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
Çalışma izni olmadan yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran işverenlere uygulanacak idari para cezalarının yasal dayanağını 4817 sayılı Kanun’un 21 nci
maddesi oluşturmaktadır. Anılan madde hükmüne istinaden çalışma izni olmadan çalıştırılan her bir yabancı için 8.382,00 TL, çalışma izni olmaksızın
bağımlı çalışan yabancıya 836,00 TL idari para cezası uygulanmaktadır. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2015c)
İşverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmeden çalıştırılan
yabancı uyruklu kişiler için uygulanacak idari para cezalarının yasal dayanağını
ise 5510 sayılı Kanunu’nun 102 nci maddesi oluşturmaktadır. Anılan maddede
özetle çalışma izni olsun veya olmasın Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi
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içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi ile bildirilmeyen her bir çalışan için asgari
ücret tutarında, bildirimin yapılmadığı mahkeme kararından, Kurumun denetim
elemanlarınca yapılan tespitlerden veya diğer kamu kurumlarından alınan bilgi
ve belgelerden anlaşılması durumunda her bir çalışan için asgari ücretin iki katı
tutarında, anılan tespitlerin bir yıl içerisinde tekrarlanması durumunda asgari
ücretin beş katı tutarınca idari para cezası uygulanmaktadır.
Çalışma izni bulunan yabancı uyruklu kişiye ait sigortalı işe giriş bildirgesi
yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmediği takdirde, anılan belge ilgili birimce Kuruma gönderileceğinden dolayı bu durumda uygulanacak idari para cezası yasal süresi içerisinde bildirimi yapılmayan her bir çalışan için asgari ücretin iki katı olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
mevcut olaya göre işyeri bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi
durumlarında ayrıca idari para cezası uygulanacaktır.
5. SONUÇ
Ülkemize çalışmak için gelen yabancıların uluslararası sözleşmelerde aksi
öngörülmedikçe, muafiyet ve istisnalar dışında izne tabi olmaları Devletler
Hukuku’nun temel ilkesi olan hakimiyet hakkının gereğidir. Uygulanmakta
olan çalışma izni kriterleri ülkelerin gelişmişlik düzeyine paralel olarak zorlaştırılmakta veya kolaylaştırılmaktadır. Ülkemiz bu alanda çalışma izninin
gelişmekte olan ülkelere nazaran zor alındığı ülkeler arasında yer almaktadır.
Ülkemiz göç veren bir ülke durumunda iken özellikle son yıllarda göç alan
bir ülke haline gelmiştir. Bu gelişmeler çalışma izinlerinde ve sosyal güvenlik mevzuatında bir takım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada
son yasal düzenlemeler dikkate alınarak yabancı uyruklu kişilerin, bu kişileri
çalıştıran işverenlerin bildirim yükümlülükleri ve bu yükümlülükleri yerine
getirmedikleri takdirde karşılaşacakları idari yaptırımlar incelenmiştir.
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FİİL EHLİYETİ BAKIMINDAN HİZMET AKDİNİN
HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE SİGORTALILIK
						
*
		
Zeynel Abidin ÇAMAK68
1. GİRİŞ
5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı
sayılırlar. Görüldüğü gibi bu kapsamda zorunlu sigortalılığının temeli hizmet
akdine tabi çalıştırılmadır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 9.
Maddesine göre ise fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir. (T.C. Yasalar, 2001) Fiili ehliyeti olmayan ya
da sınırlandırılanların taraf oldukları hizmet sözleşmelerin geçerli olup olmayacakları ve geçersizliği halinde bu kişilerin, 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendine göre sigortalı olup olmayacakları yazımızın
konusunu oluşturmaktadır.
2. HİZMET AKDİ VE FİİL EHLİYETİ
Hizmet akdi, asıl olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK)
düzenlenmektedir. Ancak sigortalılık açısından hizmet akdinin 5510 sayılı
Kanun’daki tanımı esastır. 5510 sayılı Kanun’un 3. Maddesine göre hizmet
akdi, TBK’de düzenlenen hizmet akdinin yanında iş mevzuatında tanımlanan
iş sözleşmesi veya hizmet akdini de içermektedir. TBK’nin 393. Maddesine
göre hizmet akdi “…işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre
ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” (T.C. Yasalar, 2011) 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 8. Maddesine göre ise, iş sözleşmesi, “bir tarafın (işçi) bağımlı
olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşmedir.” (T.C. Yasalar, 2003) Deniz İş Kanunu ve Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında
Kanun’da hizmet akdi ve iş akdi terimleri geçse de bunların bir tanımı bulunmamaktadır. Bu sözleşmede, bir taraf (işçi, iş gören) iş görme yükümlülüğü
altında iken diğer taraf (işveren) bunun karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü
altındadır. Bu yükümlülükler esas olsa da tarafların mevzuatta düzenlenmiş
işçi için bizzat çalışma, özen ve sadakat, sır saklama yükümlülüğü; işveren

*68 Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Güvenlik Denetmen Yar.
Makale Geliş Tarihi:
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için ise gerekli araç ve malzemenin temini, eşit davranma, tatil ve dinlenme
verme gibi diğer yükümlülükleri de vardır. Tüm bunlar hizmet akdinin169 iki
tarafa da borç yükleyen sözleşmelerden olduğu göstermektedir.
Türk hukuk sisteminde kişilerin hak ve fiil ehliyeti olmak üzere iki önemli
ehliyeti vardır. TMK’nin 8. maddesi gereği her insan hak ehliyetine sahiptir.270 Fiil ehliyeti, TMK’nin 9. maddesi anlamında kişinin, kendi fiilleri ile hak
edinebilmesi ve borç altında girebilmesidir. Her insan, sağ ve tam doğumla
birlikte hak ehliyetine sahip olurken her insan fiil ehliyetini sahip değildir.
TMK’nin 10. maddesinde “Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her
ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.” denilerek fiil ehliyetine sahip olma şartları
sayılmıştır. (T.C. Yasalar, 2001) Buna göre kişinin tam fiil ehliyetine sahip
olması için ayırt etme gücüne sahip olmak ve ergin olmak üzere iki olumlu,
kısıtlı olmamak üzere bir olumsuz şarta birden sahip olması gerekmektedir.
Kişiler, fiil ehliyeti yönünden bu şartlara sahip olup olmama durumuna
göre sınıflandırılmaktadır. Bu göre, ayırt etme gücüne sahip, kısıtlı olmayan
ergin kişiler tam ehliyetlilerdir ve bu kişiler kendi fiilleri ile hak kazanıp borç
altına girebilirler. TMK’nin 429. Maddesine istinaden kendisine danışman
atanan ve bazı işlemler açısından fiil ehliyetleri kısıtlanmış olan ve bu işlemler dışında tam ehliyetliler gibi olan kişiler sınırlı ehliyetlilerdir. Ayırt etme
gücünden yoksun olan kişiler, tam ehliyetsizlerdir ve bu kişilerin istisnai haller dışında fiil ehliyetleri yoktur. Bu kişilerin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz.
Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar ise sınırlı ehliyetsizlerdir. Sınırlı
ehliyetsizler, kural olarak fiil ehliyetine sahip değilken, ivazsız kazanımlar,
kişiye sıkı sıkıya bağlı hakların kullanımı ve haksız fiiller yönünden ehliyetli
olarak kabul edilirler. Yine TMK’nin 16. Maddesi gereği sınırlı ehliyetsizler,
yasal temsilcilerinin rızası olmadan kendi işlemleriyle borç altına giremeyeceklerdir. (T.C. Yasalar, 2001)
169 Yazımızın devamında Hizmet akdi, 5510 sayılı Kanun’daki tanımı çerçevesinde TBK’da düzenlenen hizmet akdinin yanında iş mevzuatında tanımlanan iş sözleşmesi veya hizmet akdini belirtir şekilde
kullanılacaktır.
270 Kural olarak her insanın hak ehliyeti var ve bu her insan için eşit iken hukuken bazı istisnalar ile hak
ehliyetine sınırlamalar getirmiştir. EŞSİZ’in belirtiği gibi “Türk hukukunda yaş, cinsiyet, akıl hastalığı,
şeref ve haysiyet yabancılık, soybağı, dernek kurabilme ve derneğe üye olabilme hak ehliyetini sınırlandığı
belli başlı haller”dir. (Eşsiz, Ömer Övünç; Demansın Hukuki Boyutları; İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, 2012, yayımlanmamış yüksek lisans tezi.) Yine bu hususta 4857 sayılı İş Kanununda
çocuk ve gençlerin çalıştırılmasına ilişkin getirilen düzenlemelerin hak ehliyetine getirilen sınırlamalar
olduğuna ilişkin bknz. Urhanoğlu CENGİZ, İştar; 4857 sayılı İş Kanununa çocuk ve gençlerin iş sözleşmesi
ehliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler, TBB Dergisi, Yıl: 2012 Sayı: 98 syf. 203-230. Hak
ehliyetine ilişkin sınırlamalar konu dışında olduğu için bu örnekler ve açıklamalar ile yetinilmiştir.
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Hizmet akdi ve fiil ehliyetini genel hatları ile belirttikten sonra yazının
konusunu teşkil edecek fiil ehliyeti olmayanların taraf oldukları hizmet akitleri ve bu akitlere istinaden sigortalılıkların olup olmayacağını ayrıntıları ile
tartışabiliriz.
3. FİİL EHLİYETİ OLMAYANLARIN TARAF OLDUKLARI HİZMET AKİTLERİ VE BU AKİTLERE İSTİNADEN SİGORTALILIK
Hükümsüzlük, tarafların birbirine uygun irade beyanları ile kurulmuş sözleşmenin geçerlilik şartlarından kamu düzenini ilgilendirecek önemde bulunanların
eksik olması durumunda sözleşmenin hüküm doğurmayacağını ifade eder. Bir
sözleşme, ehliyetsizlik; konunun emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine,
ahlaka aykırı ya da imkansız olma; kanundaki esaslı şekil şartlarını taşımama ve
muvazaa hallerinde hükümsüzdür. (Ergüneş, 2011, 5-6) Bu anlamda hükümsüzlük, TBK’nin 27. maddesinde kesin hükümsüzlük olarak düzenlenmiştir. Buna
göre emredici hukuk kurallarına ve ahlaka aykırı olan veya konusu imkansız
olan sözleşmeler hükümsüzdür. İş Kanunu’nda sözleşmenin hükümsüzlüğü ile
ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak genel ilkeler çerçevesinde TBK’nin
mezkur hükümleri iş mevzuatına da uygulanmaktadır ve hükümsüz bir sözleşme
kurulduğu andan itibaren geçersizdir. Yani kurulduğu andan itibaren geçersiz bir
hukuki işlem olup hiçbir hukuki sonuç doğurmayacaktır.
Ayırt etme gücüne sahip olmayan tam ehliyetsizlerin kendi fiilleriyle borç
altına girmeleri mümkün değildir. Bu durumda tam ehliyetsizlerin iki tarafa
da borç yükleyen hizmet akitlerine taraf olamazlar. Ayırt etme gücüne sahip
küçükler ve kısıtlılar ise ancak veli veya vasileri izni/onayıyla borç ve yükümlülük altına giren sözleşmelere taraf olabilirler. Bu kişilerin yaptığı bu
nitelikte sözleşmeler, yasal temsilcilerin onayına kadar askıda hükümsüzdür.
Yasal temsilcinin onay vermemesi halinde ise sözleşme başından itibaren hükümsüz olur. Ancak, Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre istisnai olarak ayırt
etme gücüne sahip küçük, ana ve babasının rızasıyla aile dışında yaşıyor ya da
bir meslek ve sanat ile uğraşıyorsa yasal temsilcinin onay ve rızası olmaksızın
hizmet akdi yapabilirler. (Urhanoğlu Cengiz, 2012, 210)
Görüldüğü gibi hükümsüz hizmet akitleri başından itibaren geçersiz olup
hukuki olarak bir sonuç doğurmazlar. 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereği zorunlu sigortalılık için ise hizmet akdi zorunlu
bir unsurdur. Peki, hükümsüz olan ve en başından itibaren hukuk düzenin de
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sonuç doğurmayan bir hizmet akdine dayanarak çalıştırılan bir kişi bu kapsamda sigortalı olabilir mi? İlk bakışta, kurulduğu ilk andan itibaren hukuken
sonuç doğurmayacak bir sözleşmeye istinaden kişinin sigortalı olmayacağı
düşünülebilir. Ancak, fiil ehliyetine sahip olmayanın taraf olduğu sözleşmelerin geçersiz kabul edilmesinin esas sebebi bu kişilerin ehliyetsizlikleri nedeniyle korunmasıdır. (Urhanoğlu Cengiz; 2012, 502, 515) Yargıtay kararlarında
da bu husus vurgulanmıştır.( 1. Hukuk Dairesi E. 1979/7978 K. 1979/10405;
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2002/1578 K. 2002/3175; Hukuk Genel Kurulu
E. 2002/1-877 K. 2002/1029; 19. Hukuk Dairesi 2006/6489 E., 2006/12076
K. vd.) Hükümsüz olan sözleşme nedeniyle sigortalılığın bulunmadığını iddia
etmek de bu koruma amacıyla uyuşmayacaktır. Ayrıca, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden zorunlu sigorta statüsünün getirdiği yükümlülüklerin büyük
bölümünün sigortalıyı çalıştırana yani işverene atfedildiği ve bu sigortalılığının getirdiği menfaatlerin hemen hepsinin de sigortalı için olduğu düşünüldüğünde bu yükümlülük menfaat dengesinde sigortalının açıkça üstün taraf
olduğu görülecektir. Bu durum koruma amacıyla uyuşmazlığı daha da artırmaktadır. Mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda ve iş mevzuatında hükümsüzlüğün iddia edilen andan itibaren sonuç doğuracağını ilişkin bir hüküm
bulunmasa da Yargıtay kararlarında bu ve benzeri hallerde hükümsüzlüğün
iddia edilen andan itibaren bu uyuşmazlığı gidermek amacıyla sonuç doğurması kabul edilmiştir. Henüz 1958 yılında almış olduğu İçtihadı Birleştirme
Kararı’nda Yargıtay, “İş Kanunlarının ve işçi sigortaları kanunlarının kabulündeki ilk gaye, işçinin menfaatlerini korumak olmasına, …işçi sıfatını kazanmış olması halinde butlan sebebini taraflardan birisi ileri sürünceye kadar işçi
sayılmasının ve işçinin sağladığı hak ve salahiyetlerden ve bu arada sigortalı
olma hakkından istifade etmesinin İş Kanunu ve işçi sigortaları kanunlarının
kabul edilmiş gayesine uygun ve bunun aksine olan düşüncenin kanunun gayesine aykırı olacağına ve iş akdinin hükümsüz olmasını gerektiren bir hukuk
kaidesinin akdin hükümsüz sayılmasıyla korumak istenilen kimsenin aleyhine neticeler verecek şekilde tatbikinin kanunun gayesine uygun olarak tefsiri lazım geldiği yollu hukuk kaidesine aykırı düşeceğine” vurgu yaparak bu
durumdaki kişinin iş sigortaları kanunlarından yararlandırılması gerektiğine
karar vermiştir. (İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, 1958) Yine, Yargıtay bir
kararında bir kimsenin iş sözleşmesinin geçersiz bulunmasının, o kimsenin
çalıştırıldığı sürece sigortalı sayılmasına ve bundan ötürü de sosyal sigorta ya306
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salarından yararlandırılmasına engel olmadığına karar vermiştir. (10. Hukuk
Dairesi, 1979) Bu hususta son olarak TBK’nin 394. Maddesine değinilmelidir.
Buna göre “geçersizliği sonradan anlaşılan hizmet sözleşmesi, hizmet ilişkisi
ortadan kaldırılıncaya kadar, geçerli bir hizmet sözleşmesinin bütün hüküm
ve sonuçlarını doğurur.” (T.C. Yasalar, 2011) Görüldüğü gibi yeni TBK’de
hizmet akdinin hükümsüzlüğünün ileriye dönük olarak uygulanması yönünde
bir hüküm getirmiştir. Ancak madde gerekçesinde işçinin hizmet sözleşmesinin geçersiz olduğunu başından itibaren bilmesi halinde iyi niyetli olarak kabul edilemeyeceği ve bu hükümden yararlandırılamayacağı belirtilmektedir.
(Urhanoğlu Cengiz, 2012, 223)
Buraya kadar genel olarak işçi/sigortalının ehliyetinin bulunmaması halinde hükümsüz olan sözleşmeyi tartıştık. Nihai olarak, sözleşmenin karşı
tarafının yani iş gördüren tarafının ehliyetsizliği nedeniyle hükümsüz olan
hizmet akdine dayalı olarak çalıştırılan işçi/iş görenin sigortalı olup olmayacağına bakmak yerinde olacaktır. Bu durumda da ehliyetsizlik nedeniyle sözleşme geçersizdir ve en başından itibaren hukuki sonuçlar doğurmayacaktır.
Ancak, hizmet akdinin (özellikle iş sözleşmesinin) iş gördüren tarafının tam
ehliyetsizliği halinde bile bu akdin yasal temsilcisi aracılığıyla yapılabileceği
ve eksikliğin giderilebileceği unutulmamalıdır. Çünkü iş gördürenin kişiliği
sözleşme açısından önem arz etmemektedir. (Ergüneş, 2011, 10) Bu şekilde eksikliğin giderilmemesi halinde sözleşme en başından itibaren geçersiz
olacaktır. İş gördürenin ehliyetsizliği nedeniyle hükümsüz olan sözleşmeler
açısından ehliyetsizin korunması ilkesinden bahsedilecektir. Hatta fiil ehliyeti
olmayana karşı iyi niyetin korunmaması genel kuralı gereği iyi niyetle çalışan işçinin de haklarının korunmaması gerekmektedir. Ancak, TBK’nin 394.
maddesi hükmü ve bu hükmün gerekçesinden işçinin iyi niyetinin korunacağı anlaşılmaktadır. Bu durumda işverenin ehliyetinin bulunmaması nedeniyle
geçersiz olan hizmet akdinin hükümsüzlüğünün iyi niyetli olarak çalışan işçi
için ileri dönük olarak hüküm doğurduğunu kabul etmek gerekmektedir. Ancak hizmet akdinin edimin sürekli ifasını gerektirmesi nedeniyle işçinin iyi
niyeti, sadece sözleşmenin kuruluşu aşamasında değil hizmet akdi süresince
bulunmalıdır. Yani iyiniyetli işçinin taraf olduğu hizmet akdinin hükümsüzlüğü ancak ileriye dönük hüküm doğuracak ve işçi 5510 sayılı Kanun’un 4.
Maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereği sigortalı olacaktır. İş görenin iyi
niyetli olmaması halinde iyi niyetli olmayan işçinin korunmasından bahsediOCAK - ŞUBAT 2015
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lemeyeceğinden ve ehliyetsizin korunması esası gereği hizmet akdi başından
itibaren geçersiz olacak ve işçinin sigortalı olması da düşünülemeyecektir.
Tüm bu hususlar göz önüne alındığında, fiil ehliyetine sahip olmayan işgören/işçilerin yapmış olduğu hizmet akdi ehliyetsizlik nedeniyle hükümsüz
olması halinde bile bu kişilerin işverence çalıştırılmaları halinde 5510 sayılı
Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereği zorunlu sigortalılık
kapsamında olmaları gerekmektedir.371 Fiil ehliyetine sahip olmayan iş gördüren/işverenin yapmış olduğu hizmet akdinde ise işçinin iyiniyetli olması
halinde 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendi gereği
zorunlu sigortalı olması, iyi niyetin bulunmaması halinde ise sigortalı olmamaları gerekmektedir.
4.SONUÇ
Kişiler, fiil ehliyeti yönünden bu şartlara sahip olup olmama durumuna
göre sınıflandırılmaktadır. Ayırt etme gücünden yoksun olan kişiler tam ehliyetsizlerdir ve bu kişilerin istisnai haller dışında fiil ehliyetleri yoktur ve bu
kişilerin fiilleri, hukuki sonuç doğurmaz. Ayırt etme gücüne sahip küçükler
ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar ise sınırlı ehliyetsizlerdir. Sınırlı ehliyetsizler kural olarak fiil ehliyetine sahip değilken ivazsız kazanımlar içeren
sözleşmeler gibi bazı hallerde ehliyetli olarak kabul edilirler. Yine TMK’nin
16. Maddesi gereği sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcilerinin rızası olmadan
kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Fiil ehliyetine sahip olmayan bu kişilerin taraf olduğu ve bu kişileri borç altına sokan sözleşmeler hükümsüzdür.
Hükümsüz hizmet akitleri başından itibaren geçersiz olup hukuki olarak bir
sonuç doğurmazlar.
İlk bakışta, kurulduğu ilk andan itibaren hukuken sonuç doğurmayacak
bir sözleşmeye istinaden kişinin sigortalı olmayacağı düşünülebilir. Ancak,
fiil ehliyetine sahip olmayanın taraf olduğu sözleşmelerin geçersiz kabul edilmesinin esas sebebi bu kişilerin ehliyetsizlikleri nedeniyle korunmasıdır. Hükümsüz olan sözleşme nedeniyle sigortalılığın bulunmadığını iddia etmek de
bu koruma amacıyla uyuşmaz. Ayrıca, sosyal güvenlik mevzuatında zorunlu
sigorta statüsünün yükümlülüklerin büyük bölümünün işverene atfedildiği ve
371 Nihai olarak fiil ehliyeti ile ilişkisi bulunmaması nedeniyle konu dışında olsa da sözleşmenin konusu ya
da amacının kanununa ya da ahlaka ağır derecede aykırı olması (örneğin hırsızlık, fuhuş, adam öldürme,
kaçakçılık, kalpazanlık vb. gibi işler) halinde bu işlerde çalışma olgusu var olsa da hükümsüzlüğün baştan
itibaren geçerli olması ve geçersiz sözleşmeye istinaden kişilerin zorunlu sigorta kapsamında bulunmamaları gerektiği belirtilmelidir.
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bu sigortalılığının getirdiği menfaatlerin hemen hepsinin de sigortalı için olması da koruma amacıyla uyuşmazlığı artıran bir unsurdur.
Nihai olarak, fiil ehliyetine sahip olmayan işgören/işçinin yapmış olduğu
hizmet akdi, ehliyetsizlik nedeniyle hükümsüz olsa dahi bu kişiler işverence
çalıştırılmışsa 5510 sayılı Kanun’un 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bendi
gereği zorunlu sigortalılık kapsamındadırlar. Fiil ehliyetine sahip olmayan iş
gördüren/işverenin yapmış olduğu hizmet akdinde ise çalışma olgusunun var
olması şartıyla işçi, ancak iyiniyetli olması halinde sigortalı olabilir. İşçinin
iyi niyetin bulunmaması halinde ise sigortalılığından bahsedilemez.
KAYNAKÇA
Ergüneş, Seda. (2011) İş Hukukundan Doğan Hukuki Yaptırımlar Borçlar
Hukukundaki Yaptırımlar İle Bir Karşılaştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Eşsiz, Ömer Övünç. (2012) Demansın Hukuki Boyutları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
T.C. Yasalar (22.05.2003). 4857 sayılı İş kanunu. Ankara: Resmi Gazete
(25134 sayılı)
T.C. Yasalar (22.11.2001). 4721 sayılı Türk medeni kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (24607 sayılı)
T.C. Yasalar (11.01.2011). 6098 sayılı Türk borçlar kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27836 sayılı)
Urhanoğlu Cengiz, İştar (2012). “4857 sayılı İş Kanununa çocuk ve gençlerin iş sözleşmesi ehliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler”
TBB Dergisi. 98 (2012) 203-230.
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sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 10. Hukuk Dairesi.
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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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