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SUNUŞ
Değerli okurlarımız,
Yaz sıcaklarının başladığı şu günlerde seçim sonuçlarının ülkemizin geleceğini olumlu yönde destekleyecek, haksızlıkların, amansız rekabetleri yok
edeceği , aydınlık ve güzel günleri getirmesi dileklerimizi sunuyoruz.
Hemen hemen her gün değişen yasalara, kararlara, kurallara, bilgi teknolojilerindeki değişimlere sağlıklı bir biçimde uyum sağlamaya çalışan meslek
mensuplarımıza seminer, panel, konferans , sempozyum,toplantılar gerçekleştirerek ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra başucu
niteliği taşıyan yayınlarımızla da işlerimizi kolaylaştıracak bilgileri içeren
güncel makalelerle ayrıca destek vermeye çalışmaktayız.
Bu sayımızda;
• Finansal Skandalların Bağımsız Denetim Boyutu
• Son Düzenlemeler ve Gelişmeler Işığında Ülkemizde Finansal Raporlama Uygulamaları ve Şirketlerin Denetimi
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Gereğince Uygulanan İşin
Durdurulması Yaptırımının Uygulanması
• Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetlerden
Elde Edilen Tutarların Muhasebeleştirilmesi ve Beyan Edilmesi
• Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller
• Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin Bulunması Zorunlu Olan
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları
• Gecikme Faizi, Gecikme Zammı Uygulaması ve Karşılaştırması
• Vergi Dairelerince Limited Şirket Ortakları Hakkında Müteselsil Sorumluluk Kapsamında Cebri Takibat Yapılabilir Mi?
• İlişkili Şirketlerde Sermaye Artırım Avansı ve Örtülü Kazanç Dağıtımı
• Kurumların Opsiyon Sözleşmelerinden Elde Ettiği Gelirlerin Vergilendirilmesi
• E-Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi Uygulamaları
• İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Tesliminde İade
• Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi ve Daimi Temsilci Kavramı
• Yurda Giriş Veya Çıkışta Yolcu Beraberinde Hangi Miktarlarda Döviz
Taşınabileceğinin Kambiyo Mevzuatı Işığında İrdelenmesi
MART - NİSAN 2015
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Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışmalara İlişkin Usul ve Esaslar
6645 Sayılı Son Torba Kanun İle İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yapılan Değişiklikler
6645 sayılı Torba Kanundaki Düzenlemeyle Birlikte İşsizlik Sigortası
Kanununda Yer Alan İstihdam Teşvikine İlişkin Düzenlemeler
Prim Borcu Bulunan Bağ-Kur Sigortalılarının Prim Borcu Silinerek
Sigortalılık Süreleri Durdurulacak
Yabancı Uyrukluların Sigortalılığı
Ölüm Aylığı Bağlanmasında Kız Çocuklarının Hak Sahibi Olabilme
Koşulları
Acil Durum Planı Nedir, Yapılması Gerekli Midir?

Hakemli , hakemsiz vergi, SGK, TTK, UFRS, Denetim gibi ana konularımızı içeren makalelerle bu sayımızda da sizlerleyiz.
Faydalı olması dileklerimizle tüm yazarlarımıza ve hocalarımıza teşekkür
ediyoruz.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileklerimizle saygılar sunuyoruz.
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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SABIR YOKLAMASI, KAMPANYA VE YENİ BİR KANUN…
Hayat bizlere koşulları olmayan sonsuz yarınlar sunar. Tabii bunu keşfederek
daha da iyi olana ulaşan kişi ve topluluklar her zaman bir adım daha önde olur.
Her adım; geliştiren, yön veren, sorumluluk alan, incitmeden, mağdur etmeden
haklarını koruma da süresiz mücadele eden bir ailenin temel niteliği haline gelir.
Ancak yarına ulaşma çabasında; sayısız engelin yaratıldığı ve çıkmaz sokaklara
yönlendirilen rotaların oluşturduğu karamsarlık, gelecek ışığımızın sönmesine neden olmaktadır. İşte bu yüzden; sebebi her ne olursa olsun, aydınlığa ulaşma çabasında verilecek mücadele için o büyük güce ihtiyaç duyarsınız: Örgütlü Güç…
Dr. Yahya ARIKAN1*
“Yaprağa soruyoruz; kendi kendince tamam mısın, yaprak cevap veriyor;
hayır benim hayatım dallardadır, dala soruyoruz ve dal diyor ki, hayır benim
hayatım köktekidir. Köke soruyoruz, cevap veriyor; benim hayatım gövdede,
dallarda ve yapraklardadır, dallardaki yaprakları koparırsanız ben ölürüm.”
					
H. Emerson Fosdick
Mesleğin bugüne kadar savrulmadan, birliktelikle ayakta kalmasındaki en büyük
etken ‘yol arkadaşlığı’mızın verdiği güçtür. Bilgi birikiminin uğradığı en önemli
duraklardan birisi olan mali müşavirlik mesleği; çalışma standartlarının dışında,
hayata olan bağlılığı ile de toplumsal hafızaya yıllar içinde etki etmiştir.
25 yılda tüm zorluklarına rağmen; üretimle, emekle, büyük bir özveriyle
‘geleceğin mesleği’ olma yolunda atılan adımlara her kesim şahitlik ediyor.
‘Üstün başarı’ yolumuz, bugün de olduğu gibi her türlü engebe ve tuzağa
rağmen yaratıldı.
Her türlü baskılara, tehditlere karşın, yılmadan, süreklilik içersinde mesleğe sahip çıkıldı.
Ancak; son zamanlarda belirgin bir şekilde görülüyor ki, mesleğimizdeki
sorunların çözülmesine ilişkin bazı karar mercileri herhangi bir girişimde bulunmayarak, sıkıntılara görmezden geliyor.
Meslektaşlarımıza, mesleğimize, sağlıklı şartları oluşturmamıza sürekli
engel çıkarıldığı rahatlıkla görülüyor.
*1 İSMMMO Başkanı
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Engellenmek istenen; dilimizin döndüğü ve mücadelemizi sürdürdüğümüz
her alanda dile getirdiğimizi gibi kamu ile mükellef arasında köprü görevini
gören, şirketlerin gelişmesinde yol haritalarını belirleyen, işletmelerin uluslararası mecrada rekabetine ivme katan, gecesiyle gündüzüyle çalışma koşullarını zorlayarak üretim sağlayan mali müşavirlerdir.
Türkiye’de 90 bin kişilik Mali Müşavir ve 400 bin kişilik çalışanıyla birlikte 500 bin kişilik bir muhasebe camiasının engellenmeye çalışılması, ekonominin merkezine etki eden, finansal dengeleri ayakta tutan ‘gizli kahraman’lara engel olmaktır.
Tüm Türkiye, yarım milyonu aşkın işletme, dev mali müşavirlik camiası
“şeffaf, denetlenebilir, kayıtlı bir ekonomi, ekonomide büyük gelişim” idealine kilitlenmişken, meslektaş üzerinde kurulan tahakküm ile birlikte daha
minimuma indirgenen bir yol izlenmesi düşlenen geleceği zora sokmuştur.
YENİ BİR MESLEK KANUNU
Bu anlayış ve tavrın, Türkiye’yi getireceği yer endişe verici düzeydedir.
Mali ve siyasi iradenin işbirliği ve çözüm önerilerine duyarsız kalması, biriken ve çözülmeyen sorunların artık mali müşavirler için bir sabır yoklaması
haline geldiği çok aşikârdır.
Öyle ki; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu’nun, gelişen ve güncellenen günümüz koşullarına artık uygunluk taşımadığı açıkça görülmektedir. Meslek Kanunu ile meslektaşlar üzerinde uygulanmak istenen anti demokratik hükümlerin olumsuz etkileri artarak
devam ederken, bir yandan da sorumluluk gerektiren ve yetki sınırını kısıtlayan
tutumlar ile beklenilen iş gücü ve üretiminin var olmayacağının altı çizilmelidir.
BİR SES DE SEN VER!
Mali müşavirler artık, angaryaların ve vesayetin devam ettiği, son dakika
gelişmelerinin yaşandığı, mesleki geleceklerinin karartılmaya çalışıldığı bir
dönemi geride bırakarak, üretimden gelen güçleriyle karar verebilecekleri
başka bir döneme giriyor. Bunun en büyük kanıtı olarak da; TÜRMOB başta
olmak üzere 75 oda ile birlikte başlatılan ‘Bir Ses De Sen Ver’ imza kampanyasının yoğun şekilde devam etmesi gösterilebilinir.
Bilindiği gibi meslektaşlarımız, çok geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Bu
anlamda, bir taraftan Maliye Bakanlığı ile ilişkilerimizde çözülmesi gereken
10
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sorunlar bulunurken, öte yandan mesleki mevzuatla ilgili de ciddi sıkıntılar
yaşanıyor. Diğer yandan da angaryalarla boğuşuluyor.
Meslek sorunlarımızla ilgili temel taleplerimizden bu kolaylıkla anlaşılabilir.
Maliye Bakanı’nın ve bürokratlarının; ivedi olarak çözmesini istediğimiz
sorunları madde madde şöyle ifade edebiliriz:
• Mesleki angaryalar son bulsun.
• Mesleğin ihtiyacı olan çağdaş ve demokratik bir meslek yasasının yeniden oluşturulsun.
• Bakanlık vesayeti; mesleğimizle ilgili düzenlemelerde görüş ve önerilerimizi dikkate alsın.
• Nispi Temsil seçim sistemi iptal edilsin.
• TÜRMOB yönetim kurulunun yapısı ile ilgili ve anti demokratik nitelik taşıyan YMM ve SMMM’lerin sayısı ile ters orantılı olan 5’e 4
temsil yapısına son verilsin.
• Bağımsız Denetim yapacak meslek mensuplarına yeniden sınav zorunluluğunun getirilmesin.
• Denetimde, genç meslektaşların önünde engel taşıyan 15 yıl ayrımına
son verilsin.
• Denetim sürecinde; yetki belgeleri ve ruhsat harç bedellerini kaldırılsın.
• Beyannamelerin imzalanmasıyla ilgili parasal sınırlamalar bitirilsin.
• Meslek mensuplarının vefatı ve ağır hastalık hali mücbir sebep olarak
sayılsın.
• Beyanname verme sürelerinin yeniden düzenlensin.
• Mesleki eğitim, ücretlendirme, denetim ve disiplin gibi Birliğin kuruluş yasasında yer alan yetki ve sorumluluk alanlarına müdahale edilmesin, gerekli durumlarda çatı örgütü TÜRMOB’la işbirliği yapılsın.
• Unvanlar arasında ayrımcılık yapılmasın ve eşit davranılsın.
• Haksız rekabetle mücadele de mali idarenin hiçbir çaba sarf etmemesi
ve ortaya çıkan sorunlarla meslek mensubunun uğraşması çözülsün.
• Bilgi amaçlı bildirimlerden özel usulsüzlük cezası alınmasın.
• E - Beyanname şifresinin meslek mensubu dışında başka amaçlar için
kullanıma açılması kaldırılsın.
• Meslek mensuplarına ek sorumluluk yükleyen vergi incelemelerindeki
haksız düzenlemelerin giderek artmasına son verilsin.
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Yapılan sözleşmeler sonucunda, meslek mensubunun damga vergisinden sorumlu tutulmasına son verilsin.
• Mesleki faaliyette KDV’yi doğuran olayın tahsilâta bağlanmamasına
son verilsin.
• Serbest meslek giderlerinin genişletilerek yeniden düzenlenme yapılamamasına son verilsin.
• Meslektaşların, müşterilerine ayırdıkları zamanı doğru kullanmalarına
yaracak ve iş yükünü ortadan kaldıracak Zamana Endeksli Ücret Tarifesi mali idare tarafından kabul edilsin.
• Meslek camiasının en köklü sorunu olan tahsilâtların bankalar üzerinden yapılmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılsın.
• Türkiye’de faaliyet gösteren ve ucuz işçilik üzerinden yerli-yabancı bazı dev firmaların “daha çok kar” amacıyla muhasebe kayıtlarını
yurtdışında tutturmaya başlamalarının önüne geçilsin.
• Meslek mensuplarımızın vergi dairelerinde yaşadıkları sorunlara ilişkin, uygulama birliğinin tam olarak sağlanamamasına son verilsin.
Taleplerden de anlaşılacağı üzere; dayatmaların ve ülkenin yararına olmayan maddelerin kaldırıldığı, dünya ile entegre olacak çağdaş, demokratik bir
meslek yasasının varlığı tartışılmaz olmuştur. Bu açıdan gerekli hamleler için
meslek örgütlerinin diyalogdan kaçmadığı görülebiliyor.
Dile getirilen haklı taleplere yanıt verilmesinden kaçmak yerine, yasal zeminde meslek örgütlerinin görüşleri alınarak düzenlemeler yapılabilinir. Siyasi argüman ve ‘şapkalar’ın ‘kapının önü’nde bırakılmasıyla işbirliği için her
türlü olanak sağlanacağı çok açıktır.
Şu asla unutulmamalı! Akademik demokratik bir meslek örgütü olarak, hukuk içinde, demokratik tepkimiz sonuna kadar kullanılacak ve haklar mutlaka
savunulacak. Artık çağrılara duyarsız kalmamalı, sorunlar bir an önce çözmeli, TÜRMOB ve Oda’larla işbirliği yapmalıdır.
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FİNANSAL SKANDALLARIN BAĞIMSIZ DENETİM BOYUTU
AUDIT DIMENSION of FINANCIAL SCANDALS
Yrd. Doç. Dr. Sedat ERDOĞAN1*
ÖZ
Bağımsız denetim mesleği, büyük çaplı finansal skandallarla birlikte adından sıkça bahsettiren bir meslektir. Yaşanan bu skandallar neticesinde, bağımsız denetim fonksiyonunun yeterince yerine getirilip getirilemediği de sürekli
tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı, yaşanan finansal skandallarda bağımsız denetim mesleğinin sorgulanmasına neden olan
sorulara bir cevap aramaktır. Bu kapsamda, öncelikle bağımsız denetimi ilgilendiren muhasebe mesleğindeki temel sorunlardan bahsedilmektedir. Genel
olarak, yaratıcı muhasebe uygulamalarına, muhasebenin temel kavramlarında
yaşanan sapmalara ve gerçeğe uygun değer muhasebesi konularına değinilmektedir. Daha sonraki aşamada, bağımsız denetimin kendine has sorunları
üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda, en çok dikkat çeken konular olarak
karşımıza çıkan para kazanma hırsı, bağımsızlığın zedelenmesi, uygulamalardaki karmaşıklık ve muhasebe personelinin kapasitesi gibi konulara değinilmektedir. Son olarak da finansal skandallardaki bağımsız denetimin etkisini
azaltmak için öneri olabilecek, hile ve usulsüzlükleri azaltmada bağımsız denetçiye yardımcı olacak unsurlar olarak düşünülen eğitim, denetim, çevresel
farkındalık ve mesleki şüphecilik kavramlarından bahsedilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetçi, Finansal
Skandallar, Yaratıcı Muhasebe, Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi.
ABSTRACT
The audit profession is one of the most frequently mentioned professions
after almost all large-scale financial scandals. As a result of those scandals, the
functionality of auditing is opened to a query. The main purpose of this study
is to find answers to the questions which cause the audit to be questioned. In
that context, the major problems of the accounting profession related to the
audit will be explained. For that purpose, the creative accounting practices,
departure from the basic concepts of accounting, and fair value accounting
1* Şırnak Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
11.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.04.2015
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concepts will be opened to discussion. In the later section, audit professions’
own problems will be discussed. For that purpose, the most remarkable topics are ambitions of money-making, the injury of independence, complexity
of accounting practices, and the capacity of accounting personnel. Finally,
training, control, environmental awareness, and professional skepticism are
stated as elements of reducing the effects of the audit in financial scandals.
Keywords: Audit, Auditor, Financial Scandals, Creative Accounting, Fair
Value Accounting.
GİRİŞ
Bağımsız denetim mesleği, birçok diğer bilim alanı gibi belli ihtiyaçlar
neticesinde ortaya çıkmıştır. Özellikle şirketlerin ekonomik olarak büyümeleri
bağımsız denetim mesleğine olan ihtiyaçta çok belirleyici bir nokta olmuştur. Şirketlerin büyümesiyle birlikte sahiplikle yönetim birbirinden ayrılmaya
başlamıştır. Büyüyen şirketlerin sahipleri tarafından denetlenmesi mümkün
olmaktan büyük ölçüde çıkmıştır. Bu kapsamda, hem profesyonel yönetim
mesleğinin hem de sahipler adına yönetimin faaliyetlerinin değerlendirilmesi
oldukça önemli bir hal almaya başlamıştır.
Sermayenin artması ve çok büyük kitlelere yayılmasıyla birlikte de denetim
mesleği sadece yönetici ve sahipleri ilgilendirmekten öte bir fonksiyon üstlenerek
tüm kamuyu ilgilendiren bir mahiyet kazanmıştır. Denetim mesleğine dair sorunlar Enron skandalında yaşandığı gibi, sadece yereli değil dünyayı bir bütün olarak
etkileyen sonuçlar doğurmaya başlamıştır. Bu sürecin bir sonucu olarak, Arthur
Andersen bağımsız denetim şirketinin Enron’la birlikte yok olmasından sonra, bağımsız denetim mesleğinde çok ciddi anlamda değişmeler yaşanmıştır.
Denetim mesleği, dünyadaki gelişmelere karşı çok hassastır. Çok büyük
çaplı denetim firmaları, çok büyük çaplı firmaları denetlerken, aslında yaptıkları denetimin içerisindeki bir alan olan finansal tabloların bağımsız denetimidir. Yani finansal tabloların makul ölçüde gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair
bir görüşe kanaat oluşturmak ve bu görüşü kamu ile paylaşmaktır.
Her gün milyonlarca işlem yapan şirket sayısı günden güne artmaktadır,
yani büyüklükleri belli sayılarla sınırlı olan bağımsız denetim ekipleriyle bu
denli büyük firmaların finansal tablolarının denetlenmesi, birçok denetime ilgili grup tarafından şüpheyle yaklaşılmaktadır. Bu şüphelere dair çözüm önerileri birçok zaman büyük çaplı şirket skandalları ya da finansal skandallar
16
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sonrasında gelmektedir. Yani denetim mesleği, çoğu zaman problemler çıktıktan sonra bu problemleri ortadan kaldırmaya çabalarken, yaşanan gelişmeler
neticesinde yenileri sürekli oluşmaya devam etmektedir.
Muhasebenin ayrılmaz parçalarından birisi de yapılan muhasebe tahminleri ve verilen politika kararlarıdır. İşletmelerin uyguladığı muhasebe politikalarını anlamaksızın, işletmelerin finansal sonuçlarını anlamak çoğu zaman
mümkün olmamaktadır. Bu durum bize, işletmelerin finansal tablolarını büyük ölçüde etkileyen bu uygulama ve politikaların finansal tablo kullanıcıları
tarafından bilinmesinin şirketin gerçek durumunu anlamaları açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir (Cristina, 2010, 529).
Bağımsız denetim mesleğinin genel olarak sınırlarına baktığımız zaman,
ilk olarak birkaç unsur dikkatimizi çekmektedir. Bunlardan birincisi, denetim
mesleğinin geçmiş veriler üzerine yapılıyor olmasıdır. Yani, denetim mesleği, işletmelerin finansal tablolarının doğruluğunu, geçmiş finansal tabloların
doğruluğu olarak ifade etmektedir. İkinci unsur, bağımsız denetimin belli bir
zaman dilimiyle sınırlı olmasıdır. Çoğu zaman geçmiş yılı ve mevcut yılın
ilk üç ayını kapsamaktadır. Çok büyük çaplı işletmelerin finansal tablolarının
denetimi bu denli kısa sürede kanaat getirebilecek nitelikte olmayabilmektedir. Üçüncüsü ise, kaynak problemidir. Bağımsız denetimde ücret denetimi yapılan işletme tarafından ödenmektedir. Dolayısıyla rakipleri nezdinde
rekabetçi bir ücret oluşturulabilmesi için maliyet tasarrufu sürekli bir sorun
olarak kalabilmektedir. Daha küçük çaplı bir ekiple ya da uzmanlık gerektiren
alanlarda bu uzmanlıktan yararlanmama gibi alternatiflerle firmaların gerçek
finansal durumlarının tespiti edememe sorunuyla karşılaşılabilmektedir. Diğer
bir sınır isei bağımsız denetimin ne kadar bağımsız olduğudur. Her ne kadar
bağımsızlık adına etik standartlar yürürlüğe konulmuş olsa da sadece ücretin
dahi müşteri işletme tarafından veriliyor olması bağımsızlığa dair birçok sorunun oluşmasına neden olabilmektedir.
Yaşanan bu problemleri tek başına denetimden kaynaklanan kısıtlarla ifade
etmek mümkün değildir. Denetimin kendi içerisinde var olan problemlerin
yanı sıra, yaşanan skandallarda, denetim yapan şirketlerin ve bu denetimi yapan denetçilerin rolünün de yadsınamaz bir ağırlığının olduğunun unutulmaması gerekmektedir. Bu kapsam da şu iki örnek bağımsız denetimi yapanların finansal piyasaya olan etkilerini göstermek açısından oldukça önemlidir.
Birinci örnek en büyük yatırım bankalarından biri olan Lehman Brothers’la
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ilgilidir. Lehman Brothers şirketinin bağımsız denetçisi olan Ernst&Young denetim şirketinin repo işlemlerinden yapılan usulsüzlüklerin farkında olmalarına karşın bu durum karşısında sustukları görülmüştür. Diğer bir örnek ise, en
büyük sigorta şirketlerinden birisi olan AIG ile ilgilidir. AIG şirketinin denetçisi olan PricewaterhouseCooper’ın ise risk yönetimine dair şirketin maddilik
kapsamında değerlendirilmesi gereken zayıflıklarını görmezden geldiği ve bu
durum karşısında sessiz kaldığı görülmüştür.
Yukarıdaki mevcut bilgiler ışığında, bu çalışmada, yaşanan finansal skandalların muhasebe ve bağımsız denetim boyutu incelenmekte ve finansal
skandallarda bağımsız denetçilerin rolü ortaya koyulmaya çalışılmaktadır. Bu
amaçla, çalışmada öncelikle bağımsız denetim mesleğini etkileyen muhasebe
kaynaklı problemler tartışılmıştır. İkinci bölümde bağımsız mali tablolar denetimiyle ilgili yapılan eleştirilerin nedenleri üzerinde durulmakta ve son olarak da şirketlerde hile ve usulsüzlükleri ortaya çıkarmada denetçiye yardımcı
olacak faktörler incelenmektedir. Bir bakıma, finansal skandalları oluşturan
belli başlı unsurlar incelenerek, bu denli problemlerin oluşmaması için yapılabilecek çözüm önerilerinden bahsedilmektedir.
1. BAĞIMSIZ DENETİM MESLEĞİNİ ETKİLEYEN MUHASEBE
KAYNAKLI SORUNLAR
Bağımsız denetim mesleğinin yaşanan finansal skandallara geç cevap vermesinin nedenini, sadece muhasebe ve denetim mesleğiyle değil, birçok sorunda olduğu gibi hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, etik gibi birçok farklı
disiplini kullanarak açıklamak gerekmektedir. Bu durum, araştırmanın bir kısıtı olarak kabul edilmiş ve genel olarak bu çalışmada, muhasebe ve bağımsız
denetim temelli ana unsurlar olarak düşünülen konular üzerinde durulmaktadır. Bu kapsamda, bağımsız denetim mesleğinin finansal skandallara karşı
cevap vermede karşılaştığı temel muhasebe sorunları; yaratıcı muhasebe uygulamaları, muhasebenin temel kavramlarından uzaklaşma ve gerçeğe uygun
değer yöntemi olarak belirlenmiştir.
1.1. Yaratıcı Muhasebe (Creative Accounting) Uygulamaları
Denetçiler açısından yaratıcı muhasebe uygulamaları, karşılaşılan en temel ve
köklü problemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem tespit edilebilmesi
oldukça zordur hem de yasal boşluklar ve standartlara yapılan farklı yorumlar
neticesinde çoğu zaman gözden kaçırılabilmektedir. Karşılaşılan sorunların bir
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diğeri ise, yaratıcı muhasebe uygulamaları neticesinde ne tür çözüm önerileri
getirilebileceğine dair kafa karışıklığıdır. Tıpkı aşağıda değinildiği gibi, hile olmayan bu tür uygulamaların genellikle yapılma niyetine bakılarak açıklanması
gerektiği yönünde bir kanaat vardır. Yine de, kişilerin niyetlerinin de bilinmesinin birçok zaman mümkün olmadığı bilinen bir gerçektir ve bu tür uygulamalar
yaşanması muhtemel finansal skandallara zemin hazırlamaktadır.
Muhasebenin ürettiği bilgilerin önemi dikkatli bir şekilde düşünüldüğünde,
muhasebenin şirketler açısından ne denli önem arz ettiği çok bariz bir şekilde
anlaşılmaktadır. Muhasebe, muhasebenin ürettiği bilgileri kullananlar açısından,
işletmenin ne derece iyi ya da kötü yönetildiğinin resmini vermektedir. Yönetimi
üstlenen kişiler, işlerin kötüye gittiği dönemlerde, muhasebeyi, işletme performansını olduğundan daha iyi göstermek gibi hukuki olmayan bir biçimde kullanabilmektedir. Bazı durumlarda işletme yöneticileri muhasebedeki esnekliklerden
yararlanarak, işletme varlıklarını ve karlarını şişirmek suretiyle kendi çıkarlarını
maksimum hale getirmeyi amaçlayabilmektedirler. Muhasebe içerisinde var olan
esnekliklerden yararlanılarak yapılan böyle bir durum, yasal bir biçimde yaratıcı
muhasebe kullanmak suretiyle yapılabilmektedir (Jones, 2011).
Yaratıcı muhasebe uygulamaları şeklinde ortaya çıkan durumlar belli bir
müddet sonra hileli muhasebe uygulamalarına dönüşebilmektedir. İşletmelerde bu tür sorunlara, finansal açıdan çok kötü duruma düştüklerinde ve iflas
etme riskiyle karşılaştıkları zaman rastlanabilmektedir. Mevzuatların el vermediği muhasebe tekniklerinden, usulüne uygun olmayan şekilde hazırlanmış
muhasebe kayıtlarından ve hatta gerçekte olmayan işlemlere dâhil yapılan kayıtlar vasıtasıyla, hileli işlemlere temel oluşturulmaktadır. (Jones, 2011).
Mulford ve Comiskey’ye göre (2002, 15), yaratıcı muhasebe; saldırgan bir
şekilde genel kabul görmüş muhasebe standartlarının sınırlarının hem içinde
hem de dışında muhasebe ilkelerinin uygulanmasını ve hileli finansal raporlamayı içeren finansal rakamlar üzerinde oynamayı içeren bir muhasebe olarak
tanımlamaktadırlar.
Amat ve Gowthorpe (2004, 4) yaratıcı muhasebe uygulamalarını, yönetim
tarafından raporlanmış geliri etkileyen, gerçekte işletmeye hiçbir ekonomik
avantaj sağlamayan, hatta uzun dönemde işletmeye zarar veren ve finansal raporlama sürecine belli bir amaç dâhilinde müdahale eden uygulamalar olarak
tanımlamaktadırlar.
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Yaratıcı muhasebe uygulamaları, işletmeler tarafından genellikle arzu edilmeyen mevcut finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını gizlemek veya değiştirmek için kullanılan yöntem ve yaklaşımların bütününe verilen isimdir. Muhasebe
uygulamalarını düzenleyen kurumlar, mevcut düzenlemelerle, işletmelere birden
fazla seçenek arasında seçim yapma esnekliğini tanıdığı durumlarda, yaratıcı
muhasebe uygulamaları, seçenek ve esneklikleri yalnızca belli kişi veya grupların lehine sonuçlar doğuracak şekilde kullanabilmektedir. Temel olarak yaratıcı
muhasebe uygulamaları, mali tabloların işletmenin durumunu olduğundan daha
farklı göstermek amacına (genellikle daha iyi göstermek) hizmet eden muhasebe
uygulamaları olarak karşımıza çıkmaktadır (Can, 2010, 30).
Yaratıcı muhasebe ve hile arasındaki temel farklılık; yaratıcı muhasebenin
düzenleyici yapı içerisinde çalışıyor olmasıdır. Her ülkede hile küçük farklılıklar gösterebilmesine karşın, genel olarak hile, hukuksuzluğu ve düzenleyici yapıya aykırı davranmayı içerir. Finansal tablo hilesi, genel hilenin bir alt kümesi
niteliğindedir. Finansal tablo hileleri iki bölüme ayrılabilmektedir. Birincisi, düzenleyici yapı tarafından izin verilmeyen muhasebe uygulamalarını içerir. Diğer
bir ifade ile bunlar muhasebe standartları ve hukuk tarafından izin verilmeyen
uygulamalardır. Çoğunlukla birinci bölümde yaratıcı muhasebe ve hileyi birbirinden ayırmak zor olmaktadır. Finansal tablo hilelerinin ikinci bölümü ise, var
olmayan kayıtlardır. Yani olmayan işlemlere dair muhasebe defterine yapılmış
kayıtlardır (Jones, 2011). Bu kayıtların tespiti ise, nispeten birinci bölümdeki
hileli uygulamalara göre daha kolay olabilmektedir. Maddi doğrulama testleri
gibi uygulamalarla hileli kayıtların varlığı tespit edilebilmektedir.
Mulford ve Comiskey (2002) The Finacial Numbers Game (Finansal Rakam Oyunları) adlı kitaplarında, birçok yaratıcı muhasebe örneği göstermektedirler. Genellikle bu tür uygulamaların hisse senedi fiyatlarını artırıcı, kredi
maliyetlerini düşürücü, vergi ödemeyi önleyici ve bonus planlarını yönetici lehine artırıcı etkilerinin olduğundan bahsetmektedirler. Bu kapsamda, aşağıda,
kitapta yer alan bir örnekle, hisse senedi fiyatları üzerinde yaratıcı muhasebe
uygulamalarının, ilk etkileri ve sonuçları, çok sık başvurulan bir niyet olan
vergi ödemeyi önleyici etkisi gösterilmektedir.
Sylvan Learning System, Inc. Şirketi 1997 yılında finansal skandallarla
adından bahsettirmeye başlamıştır. Bu şirket, kurduğu iki kar amacı gütmeyen
organizasyon vasıtasıyla ve onlara yardım yapmış gibi göstererek gelir vergisi
vermekten kaçınmaktaydı. Aslında kar amacı gütmediği söylenen bir şirketler,
20
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Sylvan şirketiyle sıkı sıkıya bağlıydı ve hatta Sylvan şirketinin reklamını yapıyordu ve şirketin yazılım ve lisanslama programlarına destek veren faaliyetler
yürütüyordu. Böylelikle Sylvan şirketi pazarlama ve promosyon harcamalarını
gelir tablosunun dışında tutmayı başararak, vergi öncesi karlarını yükseltebiliyordu. 1998 yılının Ocak ayında 20 dolar seviyelerinde olan hisse senedi fiyatları, aynı yılın Haziran ayında 30 dolarlara kadar çıkmıştı. Şirketin kurduğu kar
amacı gütmeyen şirketlerin yaptığı işlemler, gün yüzüne çıktıktan sonra şirketin
hisse senetleri 20 dolara kadar düşmüştü (Mulford ve Comiskey, 2002).
Yukarıdaki örnek üzerinden yaratıcı muhasebe uygulamalarının niteliği
incelendiğinde, bölümün hemen başında bahsedildiği gibi asıl önemli olanın
kişi/kişilerin niyetinin olduğu görülmektedir. Belli bir amaç için kurulmuş
olan kar amacı gütmeyen organizasyonlar, aslında birçok büyük ölçekli şirket
tarafından hem yurtiçinde hem de yurtdışında kurulmaktadır. Dikkat edilmesi
gereken husus, buradaki yapılan harcamaların belli saikler gözetilerek şirket
üzerinden vergi avantajı oluşturacak şekilde kullanılmasıdır.
1.2. Genel Anlamda Muhasebenin Temel Kavramlarından Uzaklaşma
Dünya ekonomisini etkileyen ya da ülkenin kendi sistemini etkileyen finansal skandallar incelendiğinde, göze çarpan problemlerin başında, temelde
birçok kavramın aşındırıldığı ve belli yönlendirmelerle finansal uygulamaların mahiyetinin değiştirildiği görülmektedir. Bu kapsamda, Can (2010, 27-28)
yaptığı çalışmada, muhasebenin temel kavramlarında yaşanan uzaklaşmayı şu
şekilde göz önüne sermektedir:
Belli bir kişinin, kişilerin veya grupların çıkarları ön planda tutulduğu için
sosyal sorumluluk kavramından,
İşletmenin kasası ile pay sahiplerinin şahsi kasalarını ayırmamak suretiyle
kişilik kavramından,
Yüksek riskli işlere daha aşırı kar kazanma hırsıyla atılmak sebebiyle işletmenin sürekliliği kavramından,
Aktifleştirme yönetim, gelir ve gider tahakkukları, aylara yıllara sari gelir ve
giderleri kullanarak veya zararları sürekli erteleyerek dönemsellik kavramından,
Kur farklarını ve arbitraj yöntemlerini kullanarak, para ölçüsü kavramından,
Piyasa değeri yöntemini kullanarak, varlıkların gerçek değerlerini yansıtmayan değerlerle maliyet esası kavramından,
Yönetim tarafından finansal tabloların manipülasyonuna izin vererek tarafsızlık kavramından,
MART - NİSAN 2015

21

MALİ

ÇÖZÜM

Muhasebe değerleme seçenek ve yöntemlerini amaçlara göre değiştirmek
suretiyle tutarlılık kavramından,
Şeffaf olmayan uygulamalar neticesinde tam açıklama kavramından,
Karşılık ayırmamak ve gerçekleşmemiş gelirleri kaydetmek suretiyle ihtiyatlılık kavramından,
Finansal tablo kullanıcılarının kararlarını etkileyebilecek bilgileri gizleyerek önemlilik kavramından,
Görünüşte muhasebe standartlarına uygun işlem gibi görünen, fakat aslında
farklı uygulamalar nedeniyle özün önceliği kavramlarından uzaklaşılmaktadır.
Muhasebenin temel kavramlarında yaşanan bu uzaklaşmayı açıklamak açısından dikkat edilmesi gereken hususlardan bir diğeri de, standart oluşturan
ve uygulamaları düzenleyen kurum ya da kuruluşlar üzerindeki baskı unsurudur. Aslında bu baskı, sadece şirketler tarafından yapılmamakta, hatta çoğu
zaman muhasebe şirketleri tarafından oluşturulmaktadır. Bu tür uygulamalar
veya baskılar sadece Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde değil muhasebe
alanında dünyayı yönlendiren ülkelerde de sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bu durumu açıklamak açısından Moore, Philip, Tanlu ve Bazerman (2006) şunu ifade etmektedirler: Düzenleyici otoriteler tam bağımsız değildir ve buna bağlı
olarak da, Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (U.S. Securities and Exchange
Commission- SEC) tarafından hazırlanan ve denetçi bağımsızlığını artırmayı
amaçlayan çalışmaların, 4 büyük bağımsız denetim firmasının çıkarlarına uygun düşmediği için büyük ölçüde yumuşatıldığı görülmektedir.
1.3. Gerçeğe Uygun Değer Muhasebesi
Gerçeğe uygun değer yönetimi, kriz sonrası dönemde en çok eleştiri alan
yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumun temelinde yaşanan Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarında Gerçeğe Uygun Değer,
“İstekli ve bilgili taraflar arasında karşılıklı pazarlık ortamında bir varlığın
el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumda ortaya çıkması gereken
tutar” olarak tanımlanmaktadır (IASB, 2014).
Aslında gerçeğe uygun değer muhasebesi bir anda ortaya çıkmış bir standart değildir. Değerleme konusunda mevcut problemlere bir yol gösterici mahiyeti taşımaktadır. Taslak metin halinde, Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (International Accounting Standards Board- IASB) tarafından, 1984
yılında yayınlanan “Yatırımlar için Muhasebe (Accounting for Investments)
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ile başlamış bir süreç olup, Kasım 2013 tarihinde yayınlanan IFRS 9: Finansal
Enstürmanlar’a (Financial Instruments: Hedge Accounting and Amendments
to IFRS 9, IFRS 7 and IASB 39) kadar uzanmaktadır.
Şirketlerin gerçeğe uygun değer muhasebesini uygulamaya başlamalarıyla
birlikte, varlıkların değerlerinin tespiti şirketler açısından farklılık arz eder
hale gelmiştir. Şirketler arasında aynı varlığa şirketlerin farklılaşan amaçlarından dolayı farklı fiyatlar verilmeye başlanmıştır. Öyle ki, bir şirketin ticari
amaçlarla elinde tuttuğu varlığın değeriyle, başka bir şirketin satış maksadıyla
elinde tuttuğu varlığın değeri arasındaki fark dikkat çekmeye başlamıştır. Sonuç olarak, aynı portföye sahip iki firma, farklı değerleme gereğince çok farklı
tutarlarda gelir raporlayabilmektedir. Bu durum, yatırımcı açısından oldukça
önemli bir konudur çünkü yatırımcının tam olarak yatırım yaptığı varlığın
değerini bilme imkanı olmayabilmektedir (Davies, Livne ve Milne, 2010, 12).
Yukarıda bahsedilen üç unsur genel olarak, muhasebe uygulamalarında ya
da muhasebe mesleğinde yaşanan temel problemlerin bağımsız denetim mesleğine oluşturduğu baskı kapsamında değerlendirilebilmektedir. Fakat bağımsız denetim mesleğinin yaşadığı problemlerin tek sorumlusu bu uygulamalar
değildir. Bağımsız denetim mesleğinin içerisinde yaşanan problemler de en az
muhasebe mesleğinde var olan problemler kadar bağımsız denetim mesleğinin
yapısını ve sorunlara cevap verme kabiliyetini büyük ölçüde etkilemektedir.
2. BAĞIMSIZ MALİ TABLOLAR DENETİMİYLE İLGİLİ YAPILAN
ELEŞTİRİLERİN NEDENLERİ
Şirketlerde yaşan büyük finansal skandallar neticesinde, toplumun gözünde denetçinin imajı sarsılmaktadır. Yaşanan skandalların akabinde, kamunun
bağımsız denetim mesleğini sorguladığı görülmektedir. Bağımsız denetimin
şirketlerde yaşanan çok büyük çaplı hile ve usulsüzlükleri tespit edemiyor olması, kamunun ciddi anlamda eleştirisini üzerine çekmektedir. Böylelikle, kamunun bağımsız denetim mesleğine olan güveni büyük ölçüde sarsılmaktadır.
Kamunun bağımsız denetçilere yaptığı eleştirilerin arkasında sadece hileleri tespit edememesi yoktur. Kamunun önemsediği bir diğer unsur da, şirketlerin sürekliliğidir. Yine en fazla eleştiri alan konulardan bir diğeri de, yaşanan
büyük çaplı ve muhasebe temelli şirket skandallarından sonra bağımsız denetçilerin neden yatırımcıları ya da ilgili diğer tarafları uyarmadığı sorusudur. Bu
durum aslında, denetçilerin sorumluluklarıyla birlikte şirketlerin sürekliliği
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konusunda yatırımcıların ve kamunun yeterince bilgilendirilmemesinin, mesleğe getirilen en büyük eleştiriler olduğunu göstermektedir. (Akers, Meredith
ve Giacomino, 2003, 39).
Denetim mesleğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen unsurların sayısı oldukça fazladır. Fakat bu bölümde, genel anlamda, aşağıda sıralanan 4
maddeyle, kamunun neden denetim mesleğine dair olumsuz bir bakış açısına
sahip olduğu açıklanmaya çalışılmaktadır.
2.1. Para Hırsı
İşletmenin sahiplerinin ve/veya işletmelerin yönetimini ellerinde bulunduran temsilcilerin, denetime olan güvenin sarsılmasında ciddi etkilerinin olduğu bilinmektedir. Kamu tarafından yapılan eleştirilerin başında, hem mali
tablolarının bağımsız denetimi yapılan işletmeler, hem de bu denetimi yapan
denetim şirketleri ve denetçilerin, karşılıklı çıkarlar peşinde koşmaları gösterilmektedir. Özellikle Enron skandalı, bize, yaşanan usulsüzlüklerde, paranın kazanma hırsının etkisini çok açık bir şekilde göstermektedir (Noland,
2003:3). Yapılan usulsüzlükleri gizlemek için yapılan gizli anlaşmalar neticesinde, işletmelerin maddilik kapsamında değerlendirilebilecek büyüklükteki
hataları ya da usulsüzlükleri görmezden gelinebilmekte ve mali tablo kullanıcılarını yanlış yönlendirebilmektedir. Aynı zamanda denetçiler ise, kazançlı
denetim sözleşmelerini devam ettirebilmekte ve böylelikle de sürdürülebilir
kazançlar yakalayabilmektedirler.
Denetim çalışmalarının süreci incelendiğinde, denetçinin oldukça sınırlı
ekonomik koşullar altında ve birçok kısıtla denetim çalışmalarını yürüttüğü
görülmektedir. Özellikle maliyet sınırlamaları, muhasebe kayıtlarının ve destekleyici kanıtların test edilmesi aşamasında, oldukça belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Böylelikle ekonomik koşullar, denetim çalışmalarının niteliği
üzerinde belirgin etkiler bırakabilmektedir (Kepekçi, 2004, 15).
Denetimin kısıtı olan bir diğer unsur da, yönetimin denetçi üzerinde kuracağı etkidir. Bağımsız denetçi, işletmenin pay sahipleri tarafından işletmenin
finansal durumunu incelemesi bağlamında tutulmaktadır. Böylelikle denetçi,
işletmeden yaptığı işlemler neticesinde belli bir ücret almaktadır. Bağımsız
denetçinin, işletmeyle denetim sürecinde kuracağı yakın ilişkiler, çıkar ilişkisine dönüşme ihtimali taşımaktadır. Bu durumun bir sonucu olarak, işletmenin
gerçek durumunu ortaya çıkarmaktan ziyade, işletmeyle arasındaki ilişkisini
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kökleştirecek adımlar atabilmektedir. Böyle bir durumda ise, işletmenin mali
tablolarına olan güvenilirliği ortaya çıkarma amacıyla tutulan bağımsız denetçinin fonksiyonu büyük ölçüde zayıflatmaktadır. Denetimi yapanlar artık denetime ilgili olan taraflar adına işletmeyi denetlemekten çıkmakta ve işletme,
sahipler ve/veya yönetim lehine eylemler sergilemeye başlamakta ki böyle bir
durumda denetimin güvenilirliğinden bahsetmek mümkün görünmemektedir
(Kumar ve Sharma, 2005, 16).
2.2. Bağımsızlığın Zedelenmesi
Bağımsızlık, bağımsız dış denetim üzerine kurulan bir kavramdır. Bağımsızlık kavramı olmadan dış denetimin yararından bahsedilemeyeceği açıktır.
Öyle ki bağımsızlık, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasipleri Enstitüsünün
(The American Institute of Certified Public Accountants –AICPA) genel denetim standartlarından bir tanesidir.
AICPA, bağımsız denetim kavramını iki başlık halinde incelemektedir.
Bunlardan birincisi, algılanan bağımsızlıktır. Algılanan bağımsızlık şu şekilde tanımlanmaktadır: Yapılan bir doğrulama hizmetinde profesyonel yargıyı etkilenmez ve böylece birey dürüstlük, objektif hareket etme ve mesleki
şüphecilik içinde hareket eder. İkinci bağımsızlık görünüşte bağımsızlıktır.
Görünüşte bağımsızlık: Makul ve gerekli bilgilerin hepsine sahip olan bilgili
üçüncü kişilerin makul bir biçimde bir firmanın ya da doğrulama hizmetinde
yer alan üyenin dürüstlük, objektiflik ve mesleki şüphecilik içinde hareket
etmesinin riske atıldığı durumların ortadan kaldırılmasını içermektedir (AICPA, 2014). Dolayısıyla, bağımsızlık kavramından bahsedebilmek için bu iki
unsurun birlikte sağlanması gerekmektedir. Görünüşte bağımsızlık kavramının tespiti algılanan bağımsızlığın tespitine göre daha kolay gibi görünmesine
karşın, her iki bağımsızlık türü de tespit açısından ve ilişkilerin derinliği açısından ciddi sorunlar oluşturabilmektedir.
Yapılan bağımsız denetim çalışmalarında sıklıkla karşılaşılan problemlerin
başında, bağımsızlığın zedelenmesi gösterilmektedir ve bu kapsamda birçok
kısıtla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu kısıtlamalardan en önemlisi, muhasebe
işlemleri ve kayıtları üzerinde yönetimin tasarrufta bulunması ve işlemler üzerinde yönetim ve/veya işletme lehine etkinin olmasıdır. Bilindiği gibi, işletmelerin muhasebe kayıtları, iç kontrol sistemi uyarınca işletme yönetiminin bir
bölümü olan muhasebe bölümünce tutulmaktadır. Denetim faaliyetlerini yüMART - NİSAN 2015
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rüten bağımsız denetçinin üzerinde çalışma yapacağı mali tablolar ve bilgiler
işletme tarafından hazırlanmaktadır. Böyle bir durumda, işletme yönetiminin
işlemler üzerinde usulsüzlükler yaparak, bilgileri manipüle etme ihtimali yok
değildir. İşletme yönetiminin performansı mali tablolarda ortaya koyulduğuna
göre, yönetimin bu raporlar üzerinde kendi lehine eylemler yürütmesi olası bir
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bağımsız denetçi, manipülasyonları ve özel işlemlerle yapılmış usulsüzlükleri bulmada başarılı olamayabilmektedir (Kumar ve Sharma, 2005, 15).
Denetim şirketlerinin işletmelere dış denetim hizmetlerinin yanı sıra iç denetim hizmetlerini de sağlıyor olması, denetime olan güveni sarsan bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Herhangi bir işletmenin iç denetim yapısını
üstlenmiş bir denetim şirketinin, bu işletmenin dış denetimini de üstlenmesi;
adil, doğru ve güvenilir bir biçimde işini yapacağı konusunda şüphe yaratacak
bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca denetim şirketleri, aynı işletmelerle uzun süre çalışmaları neticesinde, çalıştıkları kurum çalışanları ile çok
yakın dostluklar kurmaktadır. Hatta bazı zamanlarda denetim şirketlerinden
denetlenen işletmeye çalışan transferi yapılmaktadır (Noland, 2003, 3). Böyle
bir durumun da denetim şirketinin bağımsızlığını ve toplum nazarında güvenilirliğini zedeleyeceği açıktır. Bunun ortadan kaldırılabilmesi için, bağımsız
denetim işletmelerinin, bağımsız denetim uygulamaları dışında bir ücret almamaları sağlanarak yapılabilmektedir (Lee, Azham ve Bien, 2009, 7-8).
Yapılan standart değişiklikleri ile birçok hususun önüne geçilmesine karşın, tam anlamıyla denetlenen şirket ile denetleyen şirket arasındaki organik
bağın ortadan kaldırılma noktasında ciddi şüpheler mevcuttur. Bu kapsamdaki
en temel şüphe, denetlenen firma ile denetleyen firma arasındaki müşteri-hizmet alan ilişkisidir. Diğer bir problemli alan ise, Sarbones-Oxley Yasasında
(2002) belirtilen 9 unsura dahil edilmeyen denetim dışı unsurlarıdır. Bu unsurlar için belli standartlar getirilmiş olsa da vergi hizmetleri gibi denetim dışı
unsurlar hala soru işaretlerinin oluşmasına neden olabilmektedir.
2.3. Uygulamalardaki Karmaşıklık
Muhasebe mesleğini etkileyen disiplinler ve çalışma alanı dikkate alındığında, karşılaşılabilecek sorunların çeşitliliği uygulamalardaki karmaşıklığı
artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hem her işletmenin içerisinde
bulunduğu sektör dikkate alındığında farklılıklar göz önüne serilebilmekte,
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hem de her bir sektörü ilgilendiren yasal durum, denetim şirketlerinin işini
zorlaştırabilmektedir.
Genel kabul görmüş denetim standartları dikkate alındığında, denetçinin gerekli mesleki eğitimden geçmesi ve yeterli niteliklere sahip olması gerektiğinin
üzerinde çok ciddi şekilde durulmaktadır. Yaşanan küreselleşme süreci, dünya
ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve iş hayatında yaşanan çok derin ve karmaşık işlemler, denetçilerin denetim faaliyetlerinde zorlanmalarına neden olmaktadır. Ayrıca denetlenen işletmelerin de usulsüzlükler yaparken teknolojiden yararlanması ve bunları uygulayabilecek elemanlar tahsis etmesi, denetçinin söz
konusu usulsüzlükleri belirlemesini güçleştirmektedir (Noland, 2003, 4).
Denetim raporunun yayınlanması belli bir zaman almaktadır. Bilanço tarihinden yaklaşık 3 ay sonra yayınlanan denetim raporu, zaman sınırlaması,
bilanço tarihinden sonra meydana gelen ve mali tabloları etkileyebilen olaylara ilişkin elde edilecek kanıt sayısını etkileyebilmektedir (Kepekçi, 2004, 16).
Bağımsız denetim faaliyetlerini yürüten denetçi açısından, bağımsız denetime tabi tutulan mali tablolarla ilgili usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıkların tespit edilmesi, tek başına bağımsız denetçinin bağımsız denetim
standartlarına uygun bir bağımsız denetim yapmadığı anlamına gelmemektedir. Bağımsız denetçinin bağımsız denetim standartlarına uygun bir bağımsız
denetim gerçekleştirip gerçekleştirmediği hususu, şartlara uygun bağımsız
denetim tekniklerinin uygulanıp uygulanmadığı, uygulanan bağımsız denetim
teknikleri sonucunda toplanan bağımsız denetim kanıtlarının uygunluk ve yeterliliği ile bu kanıtların değerlendirilmesine dayanan bağımsız denetim görüşünün uygunluğuna göre belirlenmektedir (SPK, Seri X:22).
Diğer bir sınırlama ise, mali tabloların düzenlendiği muhasebe sistemidir.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde, farklı ilke ve yöntemlerin
uygulanması mümkündür. Tahminlere göre, kayıt yapma işlemi muhasebe sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Belirsizliklere ilişkin kayıtlar yapılsa da hiç kimse
belirsizliklerin sonucunu önceden görememektedir (Kepekçi, 2004, 16).
2.4. İç Denetimin Usulsüzlükleri Belirleme Kabiliyeti
Muhasebe meslek personelinin eğitimi ve kapasitesi üzerine yapılan çalışmalarda, muhasebe öğrencilerinin kalitesi geçmişle karşılaştırıldığında, kalitede önemli bir düşüşün olduğu görülmektedir. Ayrıca, mesleğe yeni başlayan
muhasebecilerin aldıkları başlangıç ücretlerine bakınca da diğer meslek menMART - NİSAN 2015
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suplarının başlangıç maaşlarıyla karşılaştırıldığında ciddi bir şekilde daha az
olduğu görülmektedir (Noland, 2003, 5).
Denetim risk modelini, genel olarak, işletmenin iç kontrol yapısına dayandırılarak hesaplandığı dikkate alındığında, iç denetimin usulsüzlükleri
belirlemede yetersiz kalması, bağımsız denetim çalışmalarına duyulan güven
üzerinde negatif bir etki yaratmaktadır. Genel hatlarıyla bu yetersizlikler şu
şekildedir (Moeller, 2004, 217):
Hile arama hususundaki isteksizliği: Sınırlı usulsüzlük eğitimi veya geçmişte yaşanan usulsüzlük olaylarıyla ilgili yetersiz deneyim, denetçilerin usulsüzlükleri arama konusunda yeterince dikkatli olmadıklarını göstermiştir. Denetçiler, usulsüzlük soruşturmasını dedektif tipi bir eylem olduğunu düşünmekte
ve bu nedenle de bunları öncelikli sorumlulukları arasında görmemektedirler.
İşletmelerde Aşırı Güvenin Yerleşmiş Olması: İç denetimi yürütenler, özellikle, çalıştıkları organizasyonlar içerisindeki diğer kişilerle samimi ilişkiler
kurmaya ve arkadaşlıklarını geliştirmeye çalışmaktadırlar. İç denetimi yapan
personel ile iç denetim mahiyetinde işlemleri incelenecek olan çalışanların
birbiriyle yakın ilişkiler içerisinde olması aşırı güven duygusunun gelişmesine
sebep olabilmektedir.
Denetim Kalitesi Üzerine Yeterince Vurgu Yapılmamış Olması: İç
denetim çalışmalarıyla elde edilen bulgular, benzer kırmızı bayrakların bir
kısmıyla sürekli karşı karşıya kalındığını göstermektedir. Benzer özelliklere
sahip olan usulsüzlüklerin sayısının fazlalığı, yapılan denetimin kalitesi hakkında olumsuz bir imaj oluşmasına neden olmaktadır.
İşletme Yönetimi Tarafından Yetersiz Destek Alınması: Olası bir usulsüzlük durumunda denetçi, işlem alanını genişleterek, o alanda daha detaylı bir inceleme başlatmaktadır. Denetim yönetimi, daha detaylı bir araştırma yapması
hususunda denetçiye ekstra bir zaman verme konusunda isteksiz olabilmektedir. Denetim yönetimi, ortada çok ciddi bir şüphe yoksa denetim ekibinden çabuk davranmasını ve zaman harcamaktan vazgeçmesini telkin edebilmektedir.
Yüksek Riskli Alanlara Odaklanmakta Hataya Düşme: Muhtemel
usulsüzlükler, işletme içerisinde o kadar farklı alanlarda baş gösterebilir ki
bunların tespiti hususunda çok geniş bir bakış açısıyla olaya bakmak gerekmektedir. Denetçiler genellikle, ilk işlemlerdeki bulguları değerlendirirken
usulsüz işlemlerin sonraki işlemlerde olma olasılığını gözden kaçırabilmektedirler. Bazen çok küçük ve önemsiz gibi görülen olayların altında, oldukça
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önemli usulsüzlüklerin yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle, denetçinin denetim alanında yüksek riskli alanlara odaklanması gerekmektedir.
3. ŞİRKETLERDE HİLE VE USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA
ÇIKARMADA DENETÇİYE YARDIMCI OLACAK FAKTÖRLER
Şirketlerde yaşanan usulsüzlükler dikkate alındığında, bağımsız denetçilere denetim kalitesini artırmak açısından yardımcı olacak birçok faktör olmasına rağmen, genel olarak, şu dört faktör usulsüzlüklerin bulunması ve önlenmesi açısından oldukça önemlidir (Saksena, 2008, 28; IFAC, 2007):
Eğitim: Burada kastedilen sadece mesleğe giriş düzeyindeki bilimsel hazırlığı ifade eden eğitim değildir. Meslek mensubunun tüm kariyeri boyunca devam
eden dinamik bir eğitim sürecinin işletiliyor olması gerekmektedir. Böylelikle
eğitim, sadece muhasebenin belli uzmanlık alanlarında değil, hataları belirleme
ve onları engellemeyi içeren alanlarda da etkiler oluşturacağı açıktır.
Çevresel Farkındalık: Denetim firmaları, istihdam ettikleri denetçilere,
müşteri işletmelerin yer aldığı sektörle ilgili olarak uzmanlarca hazırlanmış
raporları okumaları ve kavramaları anlamaları için zaman verilmelidir. Denetçilere çevresel farkındalık kazanmaları için, denetim firması tarafından, işte
öğrenme kapsamında ayrılan zamanda denetimin sadece muhasebe mesleğinin icrasından ibaret olmadığı gösterilmelidir. Böyle bir strateji, denetimde
yüksek kaliteyi sağlamakta ve konsantrasyonu yüksek denetim elemanlarıyla
çalışmaya yardımcı olmaktadır.
Mesleki Şüphecilik: Mesleki şüphecilik, denetim mesleğinin en asli unsurlarından bir tanesidir. Bağımsız denetçiler yetiştirilirken, soru sorma ve bu
sorular ışığında mevcut durumun ortaya çıkarılmasının önemine vurgu yapılmalıdır. Cevapların gerçeği ortaya çıkarmada yeterli olup olmadığı, eğer yeterli değilse yeni sorularla devam edilmesi ve “kırmızı bayrakları” belirleme
gibi konularla mesleki şüpheciliğin öneminin anlatılması gerekmektedir.
Bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getiren bağımsız denetçiler; Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Standartları’na (BDS) ve etik değerlere uymakta,
denetim faaliyetlerini mesleki şüphecilik içerisinde yerine getirmekte, finansal
tabloların denetimin planlanması ve yürütülmesinde mesleki muhakemesini
kullanmakta ve bağımsız denetim faaliyetlerinde makul bir güvence sağlayabilmek amacıyla, denetim riskini kabul edilebilir düşük bir seviyeye indirmek
MART - NİSAN 2015

29

MALİ

ÇÖZÜM

için yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmektedir (KGK, 2014, BDS 200).
Deneyimlerden Öğrenme: Denetçilerin yaptıkları işlerde etkileyici sonuçlara ulaşabilmeleri için, kendi ve diğer mesleki uzmanların deneyimlerinden yararlanmaları gerekmektedir. Deneyimlerden öğrenmeyle ilgili birinci
yol hatalardan öğrenmedir. Geçmişte kendi veya diğer denetçilerin yapmış
olduğu hatalar incelenerek, gelecekte karşılaşılabilecek olan benzer durumların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
4. SONUÇ
Bu çalışmada genel olarak, yaşanan finansal skandallardaki bağımsız denetim
boyutu incelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle, muhasebe alanında yaşanan, ciddi
görülen, bağımsız denetimle ilişkili olan konuların öneminden bahsedilmiştir.
Daha sonra, bağımsız denetim mesleğinin kendi içerisinde yaşadığı problemlere
değinilmiş ve son olarak da yaşanan ya da yaşanılması muhtemel şirket usulsüzlüklerinin, bağımsız denetçiye yardımcı olması muhtemel konuların üzerinde
durulmuştur. Çalışmanın başlıca kısıtları şu şekildedir: Şirket usulsüzlüklerinin
muhasebe boyutu, sadece bu makalede yer alan konularla tam olarak anlaşılması
mümkün değildir. Belli başlıları burada belirtilmiş ancak konunun aydınlatılmasında birçok muhasebe temelli unsurun daha açıklanması faydalı olacaktır.
Özellikle bağımsız denetimin kalitesini içeren çalışmaların faydalı olacağı düşünülmektedir. Diğer bir husus ise, bağımsız denetimde yaşanan problemlerin
sadece muhasebe ve bağımsız denetim bakış açısıyla çözülmesi mümkün değildir. Bu konuda başka bilim dallarından da destek almak suretiyle, usulsüzlüğe başvurma, bu usulsüzlükleri tespit etme konusunda bağımsız denetçilerin
rolünün açıklanması faydalı olabilecektir. Hatta bu konuda, yapılabilecek anket
çalışmalarıyla konu daha ayrıntılı araştırılabilecektir.
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ÖZ
Küreselleşmenin bir yansıması olarak dünya ekonomisindeki ve teknolojideki hızlı gelişim ve dönüşüm ile birlikte işletmelerin faaliyetleri ve gerçekleştirdiği finansal işlemler eskiye nazaran çok karmaşıklaşmış ve yaygınlaşmıştır. Bunların etkisiyle küresel finansal ve politik krizler yaşanmış, bu
krizlerin ardından ise uluslararası ve ulusal yeni düzenlemeler, kurumlar ve
organizasyonlar oluşturulmuştur. Başta Avrupa Birliğinde olmak üzere, IASB,
IFAC, FEE gibi uluslararası kuruluşların, ülkelerin sermaye piyasası kurumlarının, kamu gözetimi otoritelerinin ve muhasebe meslek kuruluşlarının
gündemlerinde finansal raporlamanın iyileştirilmesi ile denetimin kalitesinin
arttırılması ön plana çıkmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın amacı UFRS’lerdeki son güncellemeler, yeni yayımlanan AB Muhasebe Direktifinin içeriği ve
KGK tarafından TMS Uygulama Kapsamı Kararında yapılan değişiklik ile
AB tarafından revize edilen Denetim Direktifi ve yeni yayımlanan KAYİK
Denetimine İlişkin Düzenlemenin getirdiklerinin yanı sıra şirketlerin denetime tabi olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında ve ülkemiz denetim uygulamalarında referans düzenleme olan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde
yapılan son değişiklikler ışığında ülkemizde finansal raporlama uygulamalarının ve şirketlerin denetiminin güncel durumunun ortaya konulmasıdır.
Anahtar Sözcükler: UFRS, TMS, Finansal Raporlama, Bağımsız Denetim, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, Kamu Gözetimi, AB Direktifleri
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ABSTRACT
With the rapid developments and changes in technology and world economy
and as a reflection of the globalization, business activities and its financial transactions have become more complex and widespread than before. Due to these
developments global financial and political crises are being experienced, and as
a result of these crises new international and local organizations, establishments
and regulations are come up. The turbulent events of the recent global financial
crisis have highlighted the critical importance of credible, high-quality financial
reporting and the relevance of quality audits to support this. In this regard, the
aim of this study is to explain the current status of financial reporting implementations and audit of the companies in Turkey in the light of the recent updates on
IFRSs, the requirements of new EU accounting directive and, the amendments
in the decision about scope of application of Turkish Accounting Standards issued by Public Oversight Authority and the revised EU Audit Directive and, the
new EU Regulation containing additional requirements that relate specifically
to statutory audits of Public Interest Entities as well as the last amendment in
Council of Ministers Decision for entities which are subject to statutory audit
and changes in Independent Audit Regulation which is the referenced legal arrangement in audit practices in our country.
Keywords: IFRS, TAS, Financial Reporting, Independent Auditing, New
Turkish Commercial Code, Public Oversight, EU Directives
GİRİŞ
2000’li yılların başlarında ilk olarak ABD’de ortaya çıkan, sonrasında ise
diğer gelişmiş ülkelerde muhasebe ve denetim skandalları yaşanmıştır. Skandalların ardından kamunun finansal piyasalara olan güveninin yeniden tesisi
amacıyla ülkelerin çoğunda radikal düzenlemeler yapılmıştır (Karataş, 2014,
124). Tüm bunlara rağmen, son küresel finansal krizde tekrarlanan çalkantılı
olaylar güvenilir ve dolayısıyla yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırmıştır. Bu ihtiyaçları karşılamak üzere denetimin kalitesi ile denetime
olan güvenin arttırılmasına yönelik olarak denetim alanındaki düzenlemelerin
revizyonu gündeme gelmiştir.
Finansal raporlama ve denetim ile ilgili olarak 2000’li yılların başlarından
itibaren dönüşüm başlamıştır. Ancak, 2008 yılında küresel finansal kriz yaşanması neticesinde, bu dönüşümün etkinliğini arttırmak ve ortaya çıkan sorunla34
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rı gidermek üzere tüm dünyada finansal raporlamanın kalitesinin arttırılması
amaçlanmıştır. Bunu sağlamak üzere de denetimin kalitesinin arttırılmasına
yönelik olarak mevcut düzenlemelerin revize edilmesi ve yeni düzenleme çalışmaları başlamıştır. Bu kapsamda yapılan düzenlemelerde esas olarak finansal raporlama ve denetim standartları ile denetimin gözetimi alanlarına odaklanılmıştır. (Sanlı, Sayar ve Karataş, 2014, 2)
Bu çerçevede; başta Avrupa Birliği ülkelerinde ve G20 bünyesinde oluşturulan Finansal İstikrar Komitesi olmak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC),
Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE) gibi uluslararası kuruluşların ve
ülkelerin sermaye piyasası kurumlarının, kamu gözetimi otoritelerinin ve muhasebe meslek kuruluşlarının gündemlerinde finansal raporlamanın iyileştirilmesi ile denetimin kalitesinin arttırılması ön plana çıkmıştır.
Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelere paralel olarak, Ülkemizde de 6102
sayılı Yeni TTK ile ticari yaşamın kuralları yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla
tanımlanmıştır. Şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından şirketlerdeki murakıplık uygulamasından vazgeçilerek bağımsız denetime geçiş yapılması
ve şirketlerin finansal tablolarını düzenlerken uluslararası standartlarla uyumlu
TMS’leri uygulamaları öngörülmüştür. Bu geçişle birlikte, gelişmekte olan ekonomiler arasında yer alan Ülkemizde de şirketlerin daha şeffaf kurumsal yönetim ilkeleriyle çalışması ve küresel rekabet gücünün artırılması amaçlanmıştır.
Dolayısıyla, Ülkemizdeki finansal raporlama ve denetim uygulamalarının artık
yeni TTK çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. (Karataş, 2014,126)
Bu bağlamda, çalışmamızda ilk olarak finansal raporlama ile ilgili olarak
UFRS’deki son güncellemeler ve 2013 yılında yayımlanan yeni AB muhasebe direktifi kısaca açıklanacaktır. Bu değişikliklerin muhtemel etkileri de
dikkate alınmak suretiyle, yeni düzenlemeler çerçevesinde finansal raporlama
uygulamalarına ilişkin Ülkemizdeki mevcut durum ortaya konulacaktır.. Ardından AB tarafından revize edilen Yıllık ve Konsolide Finansal Tabloların
Denetimine İlişkin Direktif (8 no’lu Direktif olarak bilinen) ve yeni yayımlanan Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların (KAYİK) Denetimine İlişkin
Düzenlemenin genel olarak getirdiklerinden bahsedilecektir. Sonrasında ise
bağımsız denetimin gözetiminde ve şirketlerin denetiminde gelinen son durumu açıklamak üzere bağımsız denetime tabi olmaya ilişkin Bakanlar Kurulu
Kararında ve ülkemiz denetim uygulamalarında referans düzenleme olan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ele alınacaktır.
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1. FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ULUSLARARASI VE
ULUSAL GELİŞMELER İLE ÜLKEMİZDE FİNANSAL RAPORLAMA
UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1 UFRS’LER
Geçtiğimiz dönemlerde, sermaye oluşumu büyük ölçüde ulusal düzeyde
gerçekleşmekte ve sermaye artırmak isteyen şirketler çoğunlukla kendi ülke
sınırları içindeki fon sağlayıcılara başvurmaktaydı. Dolayısıyla, hem fon sağlayanların hem de sermaye edinenlerin aynı ülke içinde yerleşik durumda olmaları nedeniyle, geçmişte tüm tarafların muhasebe hesaplarının aynı temelde
hazırlanması yeterli görülmekteydi. (Mackintosh., 2014)
Günümüzde ise iş dünyası çok farklılaşmıştır. Sınırlayıcı ticaret engellerinin kaldırılması, finansal piyasaların serbestleşmesi, teknolojik gelişmeler,
yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerin dışa açılması gibi birçok unsur iş
ortamının çok farklı hale gelmesini sağlamıştır. Bugün küresel rekabet bir kural haline gelmiş, sermaye piyasaları küresel olarak birbiriyle etkileşim içerisine girmiş ve yatırımcılar yatırım fırsatları arayışı içinde dünya piyasalarına ulaşabilmektedir. İşte, sermaye oluşumunun bu şekilde küreselleşmesi,
finansal raporlama uygulamalarında uluslararası standartlara geçişin temelini
oluşturmaktadır.( Mackintosh., 2014)
UFRS, artan uluslararası sermaye dolaşımının ve ticaretin bir sonucu olmakla birlikte, özellikle birden fazla ülkede iş yapan şirketler için önemlidir.
Ayrıca, UFRS gün geçtikçe ülkelerin kullandığı farklı yerel muhasebe uygulamalarının birçoğunun yerini almaktadır.
1.1.1 UFRS’lere İlişkin Yapılan Son Çalışmalar ve Projeler
Özelikle küreselleşme sayesinde şirketlerin faaliyetlerinin dünyanın birçok
yerine yayılmasından ve son dönemde yaşanan finansal krizlerden ötürü, dünyada tek bir finansal raporlama standardı seti oluşturmak üzere çalışmalar 2000’li
yıllardan itibaren başlamıştır. Bu çalışmalar yakınsama projesi olarak adlandırılarak günümüze kadar yürütülmüştür. Bu proje planlanan zamanlamanın gerisinde kalmakla birlikte, gelinen noktada başlangıca göre önemli düzeyde ilerleme
kaydedilmiştir. Ayrıca, bu süreçte yeni finansal krizlerin etkilerinin giderilmesine yönelik olarak finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve ölçümü gibi bazı
konular öncelikli konular haline gelmiştir. Bu gündem değişikliklerinin yaşanmış olması yakınsama çalışmalarının sonuçlandırılmasını geciktirmiştir.
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Finansal raporlama ile ilgili olarak IASB tarafından birçok revizyon projesi
yürütülmektedir. Standartların oluşturulmasında esas alınan Kavramsal Çerçeve
bölümler halinde yenilenme çalışmaları devam etmekte ve tamamlanan kısımları
aşamalar halinde yayımlanmaktadır. Hasılatın muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak UFRS 15, 2014 yılı Mayıs ayının sonunda yayımlanmış ve Amerikan Genel Kabul Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ile bu alanda yakınsama sağlanmıştır.
IASB’nin de belirttiği üzere, bu Standardın yayımlanması aslında US GAAP ile
UFRS yakınsama çalışmaları kapsamında önemli bir adım olmuştur. Bu Standardın yayımlanmasıyla birlikte, son dönemlerde tartışılmaya başlamış olan tek bir
küresel muhasebe standardı setine ulaşılması tam anlamıyla mümkün olacak mıdır
sorusuna daha olumlu bakılmasına neden olmuştur. (IASB, 2014)
Son dönemde tamamlanan en önemli proje ise finansal araçların muhasebeleştirilmesidir. UFRS 9’un ilk olarak 2013 yılının sonunda yürürlüğe girmesi planlanırken, 2015 yılına çekilen yürürlük tarihi, geçtiğimiz 2014 yılının
Ağustos ayı içerisinde UFRS 9’un değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi kısımlarının da tamamlanmasıyla birlikte tekrardan ötelenmiştir. Son durumda, UFRS 9’un erken uygulanmasına izin verilmesine
karşın, bir bütün olarak 2018 yılından itibaren yürürlüğe girecektir.
Ocak 2014 tarihinde yayımlanan “UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları” Standardı ise tarife düzenlemesine tabi bir fiyattan mal veya hizmet
sunan işletmelere özgü bir Standarttır. Standart bu tür faaliyetlerden ortaya
çıkan düzenleyici erteleme hesap bakiyelerini ilişkin finansal raporlama hükümlerini düzenlemektedir. Düzenleyici erteleme hesap bakiyesi Standartta,
diğer Standartlar uyarınca bir varlık veya yükümlülük olarak muhasebeleştirilemeyen ancak fiyat düzenleyici otorite tarafından tarifenin belirlenmesinde
dikkate alınabilecek gider ve gelir bakiyeleri olarak tanımlamaktadır.
Standart genel olarak UFRS’lere geçmeden önce uygulanan muhasebe uygulamasına göre düzenleyici erteleme hesap bakiyeleri finansal tablolara yansıtılıyorsa bu bakiyelerin UFRS’lere göre hazırlanan finansal tablolarda da gösterilmesine izin vermektedir. Dolayısıyla bu Standart işletmelerin tarife düzenlemesine
tabi faaliyetleri için önceki muhasebe uygulamalarını devam ettirmelerine izin
vermektedir. Bu kapsamda, UFRS’leri ilk kez uygulayan bir işletme sadece yeni
finansal tablolarında bu Standardın hükümlerini uygulamışsa, sonraki dönemlerde de bu Standart hükümlerini uygulayabilmektedir. Aksi takdirde sonraki hesap
dönemlerinde bu Standardı uygulayamamaktadır. (IASB, 2014)
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Bir diğer önemli değişiklik ise Ağustos 2014 tarihinde “UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar” ile ilgili olmuştur. Yapılan değişiklikle konsolide tablolarda uygulanan özkaynak yöntemi artık bağlı ortaklıkların, iş ortaklıklarının ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesinde de uygulanabilecektir.
(IASB, 2014) Böylece, Ülkemizin de arasında bulunduğu çoğu ülkede şirketlere
getireceği maliyetleri düşünülerek, bireysel finansal tabloların hazırlanmasının
zorunlu tutulmasına karar verilmesi tartışılmaktadır. Ancak bu değişiklikle birlikte, bu husus artık daha kolay karar verilebilecek hale gelmiştir.
Aralık 2014 tarihinde “UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” Standardında açıklama hükümlerine ilişkin değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle, bilgilerin önemsiz verilerle anlaşılmaz hale getirilmemesi ve önemlilik kavramının
finansal tabloların tüm bölümlerinde dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Ayrıca herhangi bir standartta özel olarak bir açıklama yapılması istense
bile önemlilik kavramının uygulanması gerektiği belirtilmiştir. Bu değişikle
UFRS hükümlerinin finansal tablo kullanıcılarının işletmenin finansal durumunu ve performansını anlamasında yetersiz olacağı düşünüldüğünde, ilgili
işletmenin ek açıklamalar yapması gerektiği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. Bunun yanı sıra, finansal durum tablosunda ve kâr veya zarar ve diğer
tablosunda hangi ek ara toplamların olabileceği ve bunların nasıl sunulacağı
hakkında hükümlere yer verilmiştir. (IASB, 2014)
IASB’nin gerçekleştirdiği ana projeler ile bu projelere ilişkin çalışma planı
ise yandaki tabloda özetlenmiştir:
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Tablo – 1: IASB’nin Çalışma Planı(IASB, 2015)
2015
1. Çeyrek

2015
2. Çeyrek

2015
3. Çeyrek

2015
3. Çeyrek

Gelecek Dönemde
Yayımlanacak
Standartlar
Sigorta Sözleşmeleri
Kiralama İşlemleri
IFRS for SMEs’in
Kapsamlı Gözden
Geçirilmesi
Gelecek Dönemlerde
Yayımlanacak Nihai
Taslaklar
Kavramsal Çerçeve
Yayımlanan Tartışma
Metinleri
Dinamik Risk Yönetiminin Muhasebeleştirilmesi: Makro Hedge
İşlemlerinde portföy
yeniden değerleme
yaklaşımı
Düzenleyici Erteleme
Hesap Bakiyeleri1
Gelecek Dönemlerde
Yayımlanacak Tartışma Metinleri
Açıklama İlkeleri

Yeniden
Müzakere
Edilmesi
Standardın Yayımlanması
Değişikliklerin
Tamamlanması

Nihai Taslağın
Yayımlanması

Yorumların
Analizi
Yorumların
Analizi

Tartışma
Metninin
yayımlanması

1 Ocak 2014 tarihinde IASB tarafından yayımlanan UFRS 14 geçici bir standarttır. IASB gelecek dönemde
düzenleyici erteleme hesap bakiyelerinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili olarak nihai hükümlere yer verdiği
yeni bir Standart yayımlamayı planlamaktadır.
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1.2 2013/34/EU NO’LU AB MUHASEBE DİREKTİFİ
AB tarafından 26/06/2013 tarihinde yayımlanan 2013/34/EU no’lu Muhasebe Direktifi (AB Muhasebe Direktifi) özellikle küçük işletmeler üzerindeki
önemli yükleri azaltmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu düzenlemeyle finansal
bilgilerin kalitesinin ve karşılaştırılabilirliğinin artırılması da hedeflenmektedir. Söz konusu direktif konsolide olmayan finansal tablolara ilişkin hükümlerin yer aldığı ve 1978 yılından bu yana uygulanan 78/660/EEC Direktifi (4
no’lu Direktif olarak bilinen) ile konsolide finansal tablolara ilişkin hükümlerin yer aldığı ve 1983 yılından bu yana uygulanan 83/349/EEC Direktifinin (7
no’lu Direktif olarak bilinen) yerini almıştır.
Bu yeni direktif 4 ve 7 no’lu eski direktifleri birleştirmektedir. Ayrıca, bu direktiflerin eksik taraflarını gidermeyi de hedeflemektedir. AB düzenlemelerinin
özünde yer alan “önce küçükleri düşün” yaklaşımı ile birlikte değerlendirildiğinde, yapılan bu değişikliğin finansal tablo hazırlayıcılarının ve kullanıcılarının
mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını daha iyi bir şekilde gidereceği düşünülmektedir. Üye ülkelerin bu Direktife uyum sağlamak amacıyla en geç 20 Temmuz
2015 tarihine kadar gerekli düzenlemeleri yürürlüğe koyması gerekmektedir.
Bununla birlikte, bu düzenlemelerin 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemleri itibarıyla uygulanmaya başlamış olması gerekmektedir.
1.2.1 AB Muhasebe Direktifinin Kapsamı
AB 1606/2002 sayılı Tüzüğü uyarınca borsaya kote işletmelerin konsolide
finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamaları gerekmektedir. Bunun yanı
sıra, söz konusu Tüzük uyarınca üye ülkeler, borsaya kote işletmelerin konsolide olmayan finansal tabloları ile diğer işletmelerin konsolide veya konsolide
olmayan finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamalarını zorunlu tutabilir.
Veyahut üye ülkeler işletmelerin UFRS uygulamalarında seçimlik hak tanıyabilir. Diğer taraftan, finansal tablolarını UFRS’lere göre hazırlamayan sınırlı
sorumlu işletmelerin konsolide veya konsolide olmayan finansal tablolarını
AB Muhasebe Direktifi hükümlerine uygun olarak oluşturulan üye ülkenin
kendi mevzuatına göre hazırlaması gerekmektedir.
1.2.2 AB Muhasebe Direktifinin Genel Hükümleri ve İlkeleri
1.2.2.1 Finansal Tablolara İlişkin Genel Hükümler ve Açıklamalar
AB Muhasebe Direktifi uyarınca asgari finansal tablolar, bilanço, kâr ve
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zarar tablosu ile finansal tablolara ilişkin dipnotlardan oluşmaktadır. Üye ülkelerin küçük işletmeler dışındaki işletmelerden ek tablolar istemesi mümkündür. Finansal tabloların amacı işletmelerin varlıklarını, borçlarını, finansal
durumunu ve kâr veya zararını doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde sunmaktır.
AB Muhasebe Direktifindeki hükümlerin uygulanması bu amacın karşılanması
için yeterli olmuyorsa, amacın karşılanması için gereken ek bilgilerin finansal
tabloların dipnotlarında verilmesi gerekir. Ayrıca, Direktif hükümlerinin uygulanması ulaşılmak istenen amaçla çelişiyorsa, bu Direktifin ilgili hükümleri uygulanmamalıdır. Ayrıca, Üye Ülkeler küçük işletmeler dışındaki işletmelerden
bu Direktifte istenilenlere ilave açıklamalarda bulunmalarını zorunlu kılabilir.
1.2.2.2 Genel Finansal Raporlama İlkeleri
AB Muhasebe Direktifinde genel finansal raporlama ilkeleri olarak süreklilik, tutarlılık, ihtiyatlılık, tahakkuk esası, netleştirme yasağı, özün önceliği, maliyet esası ve önemlilik benimsenmiştir. Ayrıca Direktifte her bir varlık ve borç
kaleminin ayrı arı değerlemesinin yapılması gerektiği ve açılış bilançosunun bir
önceki yılın kapanış bilançosuyla uyumlu olması gerektiği belirtilmektedir.
AB Muhasebe Direktifine göre alternatif ölçüm esaslarına izin verilmediği
sürece tüm varlık ve borçların maliyet esası yaklaşımı kapsamında maliyet değeri üzerinden ölçülmesi benimsenmiştir. ür. Direktifte yer verilen ihtiyatlılık
esası kapsamında;
i) Yalnızca bilanço tarihi itibarıyla gerçekleşmiş kârların muhasebeleştirilmesi,
ii) Bilanço tarihi ile bilançonun düzenlendiği tarih arasında belirgin hale
gelseler bile ilgili dönemde veya önceki bir dönemde meydana gelen tüm
borçların muhasebeleştirilmesi ve
iii) Tüm negatif değer düzeltmelerinin muhasebeleştirilmesi
hususlarına riayet edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
1.2.3 AB Muhasebe Direktifinde Yer Alan Değerleme Hükümleri
1.2.3.1 Genel Açıklama
AB Muhasebe Direktifinde yer alan genel raporlama ilkelerinden biri maliyet
esasıdır.Bu esasa göre bilanço ve kâr veya zarar tablosunda gösterilen kalemlerin
maliyet değerleri üzerinden gösterilmesi benimsenmiştir. Ayrıca Direktife göre
ihtiyatlılık esası kapsamında tüm negatif değer düzeltmelerinin kâr veya zararda
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muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, Direktifte bazı varlık ve
borçların ölçümünde maliyet esasından farklı olan alternatif yöntemlerin kullanılmasına da izin verilmiştir. Ayrıca Direktifte özellikli hususlarda ölçümün ne
şekilde yapılacağıyla ilgili özel hükümler de bulunmaktadır.
1.2.3.2 Sabit Varlıkların42 Değerlemesinde Alternatif Ölçüm Yöntemi
AB Muhasebe Direktifi uyarınca üye ülkeler tüm işletmelerin veya belirli
işletmelerin sabit varlıkların ölçümünde yeniden değerleme modeli kullanmasına izin verebilir veya bunu zorunlu tutabilir.
1.2.3.3 Alternatif Ölçüm Yöntemi Olarak Gerçeğe Uygun Değerin
Kullanımı
1.2.3.3.1 Finansal Araçların Ölçümünde Gerçeğe Uygun Değerin
Kullanımı
Direktif uyarınca üye ülkeler, tüm işletmeler veya belirli işletmeler tarafından,
belirli istisnalar dışında türev araçlar dahil finansal araçların ölçümünün gerçeğe
uygun değer üzerinden yapılmasına izin verebilir veya bunu zorunlu tutabilir. Bu
durumda, gerçeğe uygun değerde meydana gelen değişiklikler (Direktifte belirtilen çeşitli istisnai hususlar dışında) kâr veya zararda muhasebeleştirilir.
Ayrıca, finansal araçların ölçümünde tanınan bu alternatif ölçüm yönteminin
uygulanması sadece konsolide finansal tablolarla sınırlı tutulabilir. Bu kapsamda
üye ülkeler sadece alım satım amaçlı bir portföyün parçası olarak elde tutulan
finansal borçların veya türev finansal araçların ölçümünde gerçeğe uygun değer
yönteminin kullanılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir.
Buna karşın, AB Muhasebe Direktifi uyarınca aşağıda belirtilen finansal
araçların gerçeğe uygun değer üzerinden ölçümüne izin verilemez ya da zorunlu tutulamaz:
- Vadeye kadar elde tutulacak türev olmayan finansal araçlar,
- Alım satım amaçlı olarak elde tutulmayan kredi ve alacaklar,
- Bağlı ortaklıklardaki, iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar,
- İşletme tarafından ihraç edilen özkaynağa dayalı finansal araçlar,
- İşletme birleşmelerinde ortaya çıkan koşullu bedel ödemelerin ve
- Belirli özellikleri nedeniyle genel olarak diğer finansal araçlardan farklı
olarak muhasebeleştirilen çeşitli finansal araçlar.

42

24 Sabit Varlıklar: İşletmenin faaliyetleri için devamlı olarak kullanılması amaçlanan varlıkları ifade etmektedir.
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Alternatif ölçüm yönteminin uygulanması durumunda gerçeğe uygun değerin tespiti aşağıda belirtilen şekillerde yapılır:
- Güvenilir bir piyasası bulunan finansal araçlar için piyasa fiyatı üzerinden
ölçülür.
- Piyasa değerinin kolaylıkla belirlenemediği finansal araçlar için piyasa
değeri kolaylıkla belirlenebilen unsurlarının ya da benzeri finansal araçların piyasa değeri dikkate alınarak belirlenir.
- Güvenilir piyasası bulunmayan finansal araçlar için genel kabul görmüş
değerleme modelleri ve teknikleri kullanılarak tespit edilir.
- Yukarıda belirtilen yöntemler kullanılarak değeri tespit edilemeyen finansal araçlar için maliyet değeri esas alınarak belirlenir.
1.2.3.3.2 Diğer Varlıkların Ölçümünde Gerçeğe Uygun Değerin
Kullanımı
AB Muhasebe Direktifi uyarınca Üye Ülkeler, tüm işletmeler veya belirli işletmeler tarafından finansal araçlar dışındaki belirli varlık sınıflarının ölçümünün
gerçeğe uygun değer esas alınarak yapılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu
tutabilir. Bu durumda gerçeğe uygun değer farkları kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Öte yandan, diğer varlıkların ölçümüne ilişkin bu alternatif ölçüm yönteminin uygulanması sadece konsolide finansal tablolarla sınırlı tutulabilir.
1.2.3.4 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesinde UFRS’lerin
Kullanımı
Üye ülkeler finansal araçların muhasebeleştirilmesinin, ölçümünün ve finansal araçlara ilişkin açıklamaların UFRS’lere göre yapılmasına izin verebilir ya da
bunu zorunlu tutabilir. Bu durumda, AB Muhasebe Direktifinde temel ölçüm esası
olarak kabul edilen maliyet esası ya da alternatif ölçüm yöntemi olarak belirlenen
gerçeğe uygun değer yöntemine ilişkin hükümler uygulanmaz.
1.2.3.5 Katılım Paylarının Yıllık Finansal Tablolarda Gösterimi
Üye ülkeler AB Muhasebe Direktifi uyarınca katılım paylarının konsolide
olmayan finansal tablolarda özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesine izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir.
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1.2.3.6 Amortisman
AB Muhasebe Direktifi uyarınca faydalı ekonomik ömürleri sınırlı olan
sabit varlıkların satın alma fiyatı veya üretim maliyeti, bu varlıkların değerini
faydalı ekonomik ömürleri boyunca sistematik olarak yok etmek amacıyla hesaplanan değer düzeltmeleri ölçüsünde azaltılır.
AB Muhasebe Direktifinde maddi olmayan varlıkların faydalı ekonomik
ömürleri boyunca itfa edilecekleri ayrıca belirtilmiştir. Bunun yanı sıra, şerefiye ve geliştirme maliyetlerinin faydalı ömürlerinin güvenilir bir şekilde belirlenememesi durumunda, bu tür varlıkların üye ülkelerce 5 ila 10 yıl arasında
belirlenecek bir süre içinde itfa edilmesi öngörülmüştür.Diğer taraftan, kuruluş giderlerinin ise azami beş yıl içinde itfa edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
1.2.3.7 Değer Düzeltmeleri
1.2.3.7.1 Sabit Varlıklarda Değer Düzeltmeleri
Üye ülkeler finansal sabit varlıkların bilanço tarihinde bu varlıklar için atfedilebilen en düşük değerden gösterilmesini sağlamak amacıyla negatif değer
düzeltmeleri yapılmasına izin verebilir ya da bunu zorunlu kılabilir.
Faydalı ekonomik ömürleri sınırlı olsun veya olmasın, sabit varlıklar için
bilanço tarihinde bunlara atfedilebilen en küçük değerden gösterilmesini sağlamak amacıyla değer düzeltmeleri yapılması gerekir. Belirtilen bu değer düzeltmelerinin kâr veya zararda muhasebeleştirilmesi ve kâr veya zarar tablosunda ayrıca gösterilmediği durumda dipnotlarda açıklanması gerekir. Negatif
değer düzeltmesine neden olan durumun sona ermesi halinde yapılan değer
düşüklüğü geçerliliğini yitirdiğinde yapılan bu değer düzeltmesi işlemi iptal
edilir. Ancak, bu durum şerefiye için geçerli değildir.
1.2.3.7.2 Dönen Varlıklarda Değer Düzeltmeleri
AB Muhasebe Direktifi uyarınca cari varlıklar için, bu varlıkları daha
düşük olan piyasa fiyatıyla veya belirli durumlarda bilanço tarihinde bu varlıklara atfedilen daha düşük tutar üzerinden göstermek amacıyla değer düzeltmelerinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca, yapılan değer düşüklüğünün
geçerliliğini yitirmesi durumunda değer düzeltmesi işlemi iptal edilir.
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1.2.3.8 Faiz Giderlerinin Maliyete Eklenmesi
Üye ülkeler, sabit ve dönen varlıkların üretimini finanse etmek amacıyla
ödünç alınan tutarların faizinin, üretim dönemiyle ilgili olduğu ölçüde, üretim
maliyetlerine dahil edilmesine izin verebilir ya da bunu zorunlu tutabilir. Bu
durumda finansal tablo dipnotlarında bu uygulamaya ilişkin açıklamanın yapılması gerekir.
1.2.3.9 Aynı Tür Varlıkların Değerlemesi
Üye ülkeler, aynı tür mal stoklarının ve yatırımlar dahil bütün mislî kalemlerin satın alma fiyatının veya üretim maliyetinin, ağırlıklı ortalama fiyatlarına, “ilk giren ilk çıkar” (FIFO) yöntemine, “son giren ilk çıkar” (LIFO)
yöntemine ya da genel kabul görmüş uygulamaları yansıtan bir yönteme göre
hesaplanmasına izin verebilir.
1.2.3.10 Karşılıklar
AB Muhasebe Direktifine göre, niteliği açıkça tanımlanmış bulunan ve bilanço tarihinde katlanılması muhtemel olan veya katlanılması kesin olmakla
birlikte tutarları veya gerçekleşme tarihleri kesin olmayan borçlar için karşılık ayrılması gerekir. Buna ek olarak, üye ülkeler tarafından niteliği açıkça
tanımlanmış bulunan ve bilanço tarihinde katlanılması muhtemel olan veya
katlanılması kesin olmakla birlikte tutarları veya gerçekleşme tarihleri kesin
olmayan giderler için de karşılık ayrılmasının zorunlu tutulmasına izin verilebilir. Karşılıklar Direktif uyarınca katlanılması muhtemel giderlerin en iyi
tahminini veya bir borç olması durumunda, bu borcun ifası için gerekli olan
tutarı yansıtacak değer üzerinden ölçülür.
1.3 SON GELİŞMELER VE DÜZENLEMELER IŞIĞINDA
ÜLKEMİZDEKİ FİNANSAL RAPORLAMA UYGULAMALARI
Bilindiği üzere, şirketlerin finansal tablolarını hazırlarken uygulayacakları
düzenlemelerin kapsamı, ilk olarak 2012 yılının Kasım ayında KGK tarafından alınan Kurul Kararı çerçevesinde belirlenmiştir. Bu Karar kapsamında,
TMS’yi uygulayacak şirketler esas olarak BKK’ya göre bağımsız denetime
tabi olacak şirketler olarak kararlaştırılmakla birlikte, bu şirketler kapsamına
dâhil olmayanların ise KGK tarafından bir belirleme yapılıncaya kadar yürürlükteki mevzuatı uygulamaya devam etmeleri öngörülmüştür. (Karataş, 2014,
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3) Söz konusu BKK’ya göre genel ölçütleri sağlayan şirketlerin35, Karara ekli
(I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin herhangi bir
ölçüt şartı aranmaksızın ve karara ekli (II) sayılı listede yer verilen ölçütler
dikkate alınmak suretiyle belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız denetime tabi olması zorunlu kılınmıştır.
Bunun yanı sıra, 6102 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı maddesinin birinci
fıkrası uyarınca geçiş döneminde hazırlanacak finansal tablolarının hazırlanmasında TMS hükümlerinin esas alınacağı ve TMS’yi ilk kez uygulayacak
şirketlerin geçiş uygulamasını TFRS 1’de yer alan hükümlere göre yapmaları
gerektiği belirtilmiştir. (Karataş, 2014, 4)
1.3.1 TMS Uygulama Kapsamı Kararında Yapılan Değişiklik
Yukarıda belirtildiği üzere, bağımsız denetime tabi olan şirketler 2013 yılı
itibarıyla TMS’ye geçiş yapmışlardır. Ancak, KGK tarafından 26/8/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı uyarınca sadece SPK, BDDK
ve Hazine Müsteşarlığı düzenlemelerine tabi şirketlerin TMS uygulamaları
zorunlu tutulmuştur. Bunların dışında kalan şirketler ise isterlerse TMS uygulayacaklar, bu tercihi kullanmamaları durumunda ise yürürlükteki mevzuatın
uygulamasına devam edeceklerdir.
Son alınan TMS Uygulama Kapsamı Kararı esasen AB’nin 2002 yılında
kabul ettiği muhasebe düzenlemesi ile uyumludur. AB’de herhangi bir borsaya kote olan şirketler için konsolide tabloların hazırlanmasında UFRS uygulanması zorunlu olup, diğer şirketler için üye ülkelere UFRS uygulanmasına
izin verme hakkı tanınmıştır. Bu Karar ilk başta AB düzenlemesi ile uyumlu
gibi görülmesine karşın, ülkelerin normal koşullarda kendine özgü koşullarına uygun hareket etmesi gerektiği düşünülmektedir. Normalde, gelişmiş
ekonomilerde UFRS’ler ve kurumsal yönetim ilkeleri halka açık şirketler için
tasarlanmasına karşın aktif büyüklüğü, cirosu ve çalışan sayısı yüksek olan
şirketlerin de paydaşlarının çokluğu dikkate alındığında ilke bazlı bu uygulamalara geçişleri kurumsallaşmaları ve sermaye piyasalarına açılmaları için
büyük önem arz etmektedir. Öte yandan, şirketler kesiminin bu uygulamaları
tercihen yapmalarının kurumsallaşma ve finansman kaynaklarına kolay erişim
açısından günümüzde kaçınılmaz olduğu bilinmektedir.
53 1/2/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 2015 yılı için bu kriterler; 50
milyon aktif toplam, 100 milyon net satış hasılatı ve 200 çalışan olarak belirlenmiştir.
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1.3.2 TMS Uygulamayan Şirketler İçin Bağımsız Denetim Kıstası
KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 8 inci
maddesine göre bağımsız denetimde denetim konusunun uyumunun değerlendirildiği önceden belirlenmiş kıstaslar esas alınmaktadır. Finansal tablolar
açısından TMS; yıllık faaliyet raporları, riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin sistem açısından 6102 sayılı Kanunun ve ilgili mevzuatın denetim
kıstasına ilişkin hükümleri; diğer mevzuattan kaynaklanan denetim konuları
açısından ise denetim kıstasıyla ilgili düzenlemeler veya bunların atıf yaptığı
kurallar denetim kıstasını oluşturmaktadır.
TMS Uygulama Kapsamı Kararında yapılan değişikliğe göre şirketler, esas
olarak KAYİK’ler hariç olmak üzere, finansal tablolarının hazırlanmasında
MSUGT çerçevesinde uygulama yapacaklardır. Dolayısıyla kapsam dışında
kalan şirketler tarafından 26/12/1992 tarih ve 21447 (M) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 sıra No.lu MSUGT ve ekindeki TDHP uygulanmasına
devam edilecek olup, bunlar isteklerine bağlı olarak TMS’leri de uygulayabileceklerdir.46 Bu noktada ise karşımıza şu durum çıkmaktadır; bağımsız denetime tabi olanlardan TMS’yi uygulamayanların TDHP’ye göre hazırlanan
finansal tablolarının bağımsız denetime tabi olması söz konusu olacaktır. Ancak, TDHP’de herhangi bir değerleme hükmü bulunmadığından ilk başta değerlemelerin VUK’a göre yapılacağı öngörülmektedir.
1.3.3 TMS’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Uygulanacak İlave Hususlar
KGK tarafından bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan şirketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlara ilişkin
Kurul Kararı 30/12/2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca ilgili Kurul Kararı’nın ekinde yer alan düzenlemeyle ilgili olarak KGK internet sitesinde konuya ilişkin açıklamaların yer aldığı bir duyuru
yapılmıştır.57 Bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan şirketlerin
MSUGT’a ilave olarak uygulayacakları hususlar ve bunlara ilişkin değerlendirmelerimiz aşağıdaki şekildedir.
46 Geçerli finansal raporlama çerçevesi hakkında duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 5 Kasım 2014 tarihli duyuruya http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-1027-gecerli-finansal-raporlama-cercevesi-hakkinda-duyuru-%2805112014%29.html adresinden ulaşılabilir.
57 30 Ocak 2014 tarihli TMS’leri uygulamayan şirketlerin finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacak
ilave hususlara ilişkin açıklamaya http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/Duyuru_Metni_31_12_2014.
pdf adresinden ulaşılabilir.
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1.3.3.1 Hazırlanacak Finansal Tablolar
Kurul Kararı ile bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunun dipnotlarıyla hazırlanarak bunlara denetçi görüşü verileceği
hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, KGK tarafından yayımlanan düzenlemede 700
kodlu Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde ibaresine yer verilmek suretiyle denetçi görüşünün TDS çerçevesinde verileceğine açıklık getirilmiştir.
1.3.3.2 Reeskont İşlemleri
Kurul Kararında yer verilen düzenleme uyarınca reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap grubunun reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap grubunun
da reeskonta tabi tutulması öngörülmüştür. Öte yandan, madde metnine göre
reeskont işlemlerinin yapılması ihtiyaridir. Bununla birlikte, Karara ilişkin
yayımlanan duyuru metninin reeskont işlemlerine ilişkin kısmında; hesap
grubu ifadesinin MSUGT’ta belirtildiği anlamda kullanıldığına ve reeskont
işlemlerinde alacağın/borcun senetli veya senetsiz ya da vadeli çek olmasının
önemi bulunmadığı belirtilmek suretiyle bunların madde kapsamında olduklarına açıklık getirilmiştir.
1.3.3.3 Amortisman
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca maddi-maddi olmayan duran
varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için amortisman, itfa payı, vb. ayrılması öngörülmüştür. Bununla birlikte, madde metninde amortisman ve itfa
payının nasıl hesaplanacağına ilişkin bir düzenleme yer almadığından, işletmelerin VUK’da yer alan düzenlemelere göre hareket edebilecekleri gibi varlıkların aktife girdiği hesap dönemi için gün esasından hareketle amortisman
ayrılması öngörülebilecektir.
Madde metninde bu hususlara yer verilmemiş olmakla birlikte, yayımlanan duyuru metninin amortismana ilişkin kısmında, maddi-maddi olmayan
duran varlıklar için amortisman, itfa payı vb.nin ayrılması gerektiği belirtilmiştir. Bu kapsamda ayrıca şirketlerin TMS›lerdeki faydalı ömür çerçevesinde kıst amortisman ayırabileceklerine ya da vergi mevzuatında öngörülen kıst
amortismana tabi kalemleri de dikkate alarak belirlenen süreler çerçevesinde
amortisman ayırabileceklerine yer verilmiştir.
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1.3.3.4 Değer Düşüklüğü
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca MSUGT’ta değer düşüklüğü
(karşılıklar dahil) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü
hesaplaması ihtiyari bırakılmıştır. Ancak, MSUGT’un menkul kıymetler değer düşüklüğü, şüpheli ticari alacaklar karşılığı, şüpheli diğer alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılılığı gibi değer düzeltici hesapların işleyişine
ilişkin açıklamalarında bu hesaplarda yer alacak tutarların nasıl belirleneceği
tarif edilmesine rağmen, Ülkemizde vergi amaçlı muhasebe ön plana çıktığından işletmeler tarafından bu hesapların işletilmesinin genel olarak VUK’un
ilgili hükümlerine göre yapıldığı bilinmektedir.
Bu itibarla, Karar’da MSUGT’un dönen varlıklara ilişkin bu hesaplarının
işletilmesinin ihtiyari olmadığının, bu hesaplara ilişkin değer düşüklüğünün hesaplanacağının ve gerekli düzeltmelerin yapılacağının vurgulanması amacıyla
Karar’da MSUGT’a göre değer düşüklüğü (karşılıklar dahil) hesaplanması gereken kalemlere ilişkin uygulamanın ihtiyari olmadığına, bunlar dışındakiler için
değer düşüklüğü (karşılık) hesaplanmasının ise ihtiyari olduğuna yer verilmiştir.
1.3.3.5 Kıdem Tazminatı
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca ilgili bulunduğu hesap dönemi
sonu itibarıyla şirketlerin kıdem tazminatı yükümlülükleri tahmin edilecek ve
bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük
artışları hesaplanarak giderleştirilecektir.
Madde metninde kıdem tazminatının hesaplanmasına ilişkin detaylı hususlara yer verilmemiştir. Ancak yayımlanan duyuru metninde kıdem tazminatına
ilişkin kısmında muhtemel kıdem tazminatı yükümlülüklerinin şirketin durumu (işgücü devir hızı, işgücü yaş ortalaması, işgücü kıdem ortalaması, önceki
yıllara ilişkin kıdem tazminatı gerçekleşmeleri vb etkenler) dikkate alınarak
tahmin edilmesi gerektiği ve ayrıca tahminlerde ve hesaplamalarda kullanılan
yöntemin dipnotlarda açıklanacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan, Karara ilişkin
duyurunun 10 uncu maddesinde çalışma mevzuatının da kullanılabileceğine
ilişkin bir hükme de yer verilmiştir.
1.3.3.6 Konsolidasyon
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyari olmakla birlikte konsolide finansal tabloların hazırlanması
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halinde konsolidasyon işlemleri TMS’lere göre yapılacaktır. Diğer bir ifadeyle,
konsolide finansal tablolar TMS’lerde yer alan esaslar kullanılarak hazırlanacaktır. Bu durumda, bağlı ortaklıklar TFRS 10 ve ilgili diğer standartlar uyarınca
tam konsolidasyon yöntemine göre; iştirakler ve iş ortaklıkları ise TMS 28 ve
ilgili diğer standartlar uyarınca özkaynak yöntemine göre konsolide edilecektir.
Bunun yanı sıra, 2 nci fıkrayla, ilk kez konsolidasyon yapacak şirketler için konsolide finansal tabloların hazırlanmasında bazı kolaylıklar sağlanmıştır.
Son durumda, konsolide finansal tabloların hazırlanması ihtiyari olmakla birlikte konsolide finansal tabloların hazırlanması halinde TMS’lerde yer
verilen esasların kullanılacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, Kararın 2 nci maddesinde hazırlanması öngörülen tablolar TMS’lerdeki konsolidasyon esasları
ve bu Karar’da yer verilen ilave hususlar kullanılmak suretiyle MSGUT’da
yer verilen finansal tablo formatlarına uygun olarak düzenlenecektir. Bunun
yanı sıra, Karar’da birleşmeyle edinilen varlık ve borçların muhasebeleştirilmesinde, şerefiye ve azınlık paylarının hesaplanmasında basitleştirilmiş bir
yöntemin kullanılmasına da izin verilmiştir.
1.3.3.7 Karşılaştırmalı Sunum
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca hazırlanması gereken finansal
tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı sunulması esastır. Ancak, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosunun bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilmesi öngörülürken, diğer tabloların düzeltilmesi
ihtiyari bırakılmıştır.
Yapılan düzenlemede uygulama kolaylığı sağlamak açısından finansal tabloların karşılaştırmalı sunumu ile ilgili olarak sadece sunulacak önceki dönem
bilançosunun bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilmesi
öngörülmüştür. Dipnotlarda yapılması istenen açıklamalara açıklık getirmek
üzere ise karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamaların
dipnotlarda açıklanacağı hükmüne yer verilmiştir.
1.3.3.8 TMS ve İlgili Diğer Mevzuat Hükümlerinin Uygulanması
Karar’da yer verilen düzenleme uyarınca MSUGT’tan farklı olan hükümlerin ve MSUGT’ta belirleme yapılmayan hususların uygulanmasında (işlem,
hesaplama ve tahminlerde) TMS hükümlerinin kullanılması önerilmekle birlikte, ilgili diğer mevzuatın kullanılması bu düzenlemeye aykırılık teşkil et50
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memesine karşın kullanılan mevzuat dipnotlarda açıklanacaktır.
Yapılan düzenlemede MSUGT’tan farklı olan hükümlere ve MSUGT’ta belirleme yapılmayan hususlara ilişkin işlem, hesaplama ve tahminlerde TMS hükümlerinin kullanılması önerilmektedir. Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuatın
(vergi mevzuatı, çalışma mevzuatı vb) kullanılmasına da imkân tanınmıştır.
Bu maddenin uygulanması neticesinde hazırlanan finansal tabloların denetim kıstasının belirlenmesinde tereddütler yaşanacağından, şirketlerin finansal
tablolarının hazırlanmasında ve sunulmasında bir bütün olarak TMS’leri ya da
MSUGT’u uygulaması uygun olacaktır. Diğer bir ifadeyle bu şekilde karma
bir uygulamaya gidilmesini önlemek üzere, bu düzenleme kapsamında tercih edilen bir yöntemin benzer ve ilişkili kalemlerin muhasebeleştirilmesinde
tutarlı bir şekilde uygulanmasının esas olduğu belirtilmiştir. Örneğin; amortisman uygulamalarında aynı hesap grubu içindeki kalemlere farklı mevzuat
hükümlerinin uygulanması (bazı duran varlıkların faydalı ömürlerine göre; bir
kısımlarına ise vergi mevzuatında öngörülen orana göre) tercih edilmemelidir
2. ŞİRKETLERİN DENETİMİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI
VE ULUSAL GELİŞMELER İLE ÜLKEMİZDE ŞİRKETLERİN
DENETİMİ
2.1. AB DENETİM REFORMU
AB, denetim paketi reformunu “Denetim Politikası: Krizden Dersler” başlıklı Avrupa Komisyonu Danışma Raporu ile 2010 yılında başlatmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından belirtildiği üzere, bu reformun temel amaçları;
Denetçinin rolünü daha açık bir şekilde tanımlamak ve açıklığa kavuşturmak,
Denetçinin bağımsızlığını ve mesleki şüpheciliğini güçlendirmek,
Denetim pazarını tümüyle daha dinamik hale getirmek,
Denetçilerin denetimini (kamu gözetimini) geliştirmek,
Sınır ötesi verilen denetim hizmetlerini kolaylaştırmak ve
KOBİ’ler için gereksiz yükleri azaltmak
olarak sıralanabilir. İlk raporun ardından Avrupa Komisyonu, AB içinde bütün denetimler için uygulanabilir olan 8 no’lu Denetim Direktifinin (2006/43/
EC sayılı) revizyonunu ve sadece KAYİK denetimi için uygulanabilir olan bir
düzenlemeyi kapsayan önerilerini 30/11/2011 tarihinde yayımlamıştır. Her iki
metin olağan yasama süreci çerçevesinde müzakere edilmiştir. Yaklaşık üç yıl
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süren müzakerelerden sonra, revize edilen 8 inci Direktif ile KAYİK’lerin Denetimine İlişkin Düzenleme AB Parlamentosu tarafından 03/04/2014 tarihinde
kabul edilmiş ve bu iki düzenlemenin AB Bakanlar Kurulu tarafından aynı
şekilde benimsenmesinin ardından 27/05/2014 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Esas olarak, bu düzenlemelerin yayımlandığı tarihten
itibaren 20 gün sonra, yani17/6/2014 tarihinde yürürlüğe girmesi gerekmektedir. Ancak Üye ülkelerin bu direktife uyum sağlamak amacıyla gerekli olan
kanunları ve idari düzenlemeleri en geç 17/6/2016’ya kadar yürürlüğe koymasına imkan tanınmıştır.
Bu kapsamda, AB’nin yeni denetim mevzuatı, bir Direktif ve bir Düzenlemeden oluşmaktadır. Direktif, 2006/43/EC sayılı Denetim Direktifini (8 no’lu
Direktif olarak bilinen) değiştirmektedir. Yapılan revizyon, denetim komiteleriyle ilgili KAYİK’lere uygulanabilir bazı hükümleri ve AB içindeki bütün
denetimleri yöneten bir dizi değişiklikleri kapsamaktadır.
KAYİK’lerin Denetimi Düzenlemesi ise, Direktif de belirtilen hükümlere
ek olarak KAYİK denetimleri ile ilgili ilave hususlar içermektedir. Düzenleme,
zorunlu denetim şirketi rotasyonu, kamu ihalesi ve yasaklanmış denetim dışı
hizmetlerin listesi ile ilgili hükümleri de kapsamaktadır.( http://www.fee.be/
index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396#QUESTION1)
2.1.1 2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktifinde Yapılan Değişiklikler
Denetim reformu kapsamında yayımlanan mevzuatın ilk kısmı olan yenilenen 2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktif (8 No’lu Direktif olarak bilinen),
mevcut direktifin değiştirilmesine yönelik olup, KAYİK’lerde dahil olmak
üzere AB’de yürütülen bağımsız denetim faaliyetlerinin tamamına ilişkin düzenlemeleri içermekte ve esas olarak 8 no’lu direktifin üzerine inşa edilmiştir. 8 no’lu Direktifin bazı hükümleri aynen korunmuş olmasına rağmen, bazı
hükümleri değiştirilmiş vebazı yeni hükümler eklenmiştir. Direktifte yapılan
ana değişiklikleri şu şekilde özetleyebiliriz.( http://www.fee.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1410&Itemid=396#QUESTION1)
- Direktifte yer alan bazı tanımların (2 nci maddede) değiştirilmesi,
- Denetçinin bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin hükümlerin değiştirilmesi,
- Denetçinin ve denetim çalışmalarının genel yapısına ilişkin hükümlerin
değiştirilmesi,
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Kalite güvence ve bir takım özellikleri ile cezalar ve yaptırımlarla ilgili
yeni hükümlerin eklenmesi,
AB düzeyinde uluslararası denetim standartlarını uygulamak için yeni bir
mekanizmanın oluşturulması ve
KAYİK’lerin denetim komitelerinin işleyişiyle ilgili olarak iç raporlama
hükümlerinin ilave edilmesi.

2.1.2 Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşların Denetimine ilişkin AB
Düzenlemesi
2006/43/EC Sayılı AB Denetim Direktifinde KAYİK’lerin denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin zorunlu olduğu ve bu kuruluşlarda diğer
denetim kuruluşlarına göre ilave şartlar aranabileceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır. Buna karşın, KAYİK’lerin bağımsız denetimine ilişkin hususların
2008 yılında yaşanan krizden itibaren daha ayrıntılı düzenlenmesi gerektiği
konusunda mutabakata varılmış ve ayrıntılı düzenlemelerin yer aldığı ayrı bir
düzenleme yayımlanmıştır. Bu çerçevede, AB denetim mevzuatının ikinci düzenlemesi ise, genel hükümlerin yer aldığı yeni AB Denetim Direktif hükümlerine ek olarak yalnızca KAYİK’lerin denetimine ilişkin hükümler içeren ve
kurallar şeklinde yapılan bir düzenlemedir.
2.1.3 AB Denetim Reformunun Kamu Gözetimi Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi
Denetimin gözetiminin esasları 2006 yılından günümüze kadar, üye ülkelerin
her birine kamu gözetimi mekanizması kurmayı ve gözetim faaliyetlerinin yürütülmesi için sorumlu bir otoriteyi belirlemeyi zorunlu hale getiren 8 inci Direktif
çerçevesinde yürütülmüştür. Yeni mevzuat ile bu geçiş bir adım ileriye taşınacaktır. Yenilenen Direktif ve Yeni Düzenleme denetçilerin kamu gözetimine ilişkin
olarak öncekilere değiştirilen veya yeni getirilen bir dizi seçenek sunmaktadır.
2.1.3.1 Yetkili Otoritenin Belirlenmesi, Görevleri ve Yetkileri
2006 yılında 8 inci Direktifin yayımlanmasından itibaren üye ülkelerce gözetim otoriteleri oluşturulmuştur. Ancak ilgili ülkelerin yasal düzenlemeleri
çerçevesinde gözetim konusunda bir veya birden fazla otorite yetkili kılınabilmiştir. Yeni düzenlemelerle birlikte nihai sorumluluğa sahip tek bir otoritenin
belirlenmesi gerekmektedir.
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Bunun yanı sıra, yeni düzenlemeler incelediğinde gözetim otoritelerinin
karar organlarının oluşumuna ilişkin herhangi bir hüküm içermediği görülmektedir. Bu konu ile ilgili olarak, FEE sadece kamu görevlilerden oluşmayan
ve denetim konusunda bilgi ve birikime sahip iş dünyası, düzenleyici kurum,
meslek örgütü temsilcileri gibi ilgili tüm paydaşların temsil edildiği gözetim
mekanizmalarının oluşumunu desteklemektedir. Ayrıca, gözetim mekanizmalarının misyonlarını gerçekleştirebilmesi için belirli görevlerin üstlenilmesine ve uzmanlıkların oluşumuna yardımcı olmak üzere denetim işiyle uğraşan
meslek mensuplarının da gözetim otoritelerinde istihdam edilmesi gerektiği
FEE tarafından vurgulanmaktadır. (FEE, 2014)
Yenilenen AB denetim mevzuatı uyarınca gözetim konusunda yetkili otoriteler;
i) bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin yetkilendirilmesi,
ii) üye ülkenin başka otoriteleri tarafından yayımlanma yetkisi bulunmaması durumunda, standartların (mesleki etik kurallar, kalite kontrol standardı,
denetim standartları) oluşturulması,
iii) denetçilerin sürekli eğitimi ve
iv) kalite güvence, gözetim (denetim veya inceleme) ve idari yaptırım sistemleri hususların da nihai sorumluluğa sahip olmalıdırlar:
2.1.3.2 Yetkili Otoritelerin Diğer Kuruluşlara Devredilebilen Görevleri ve Yetkileri
Üye ülkeler görevlerinden herhangi birini yerine getirmek üzere ülkelerindeki muhasebe meslek kuruluşlarını veya diğer otoriteleri;
- Görevi yerine getirme koşullarının ve hangi yetkilerin devredileceğinin
açıkça belirtilmesi,
- Görevleri devretme öncesi çıkar çatışması konusunun incelenmesi ve
- Gözetim otoritesinin bazı yetkileri daha etkin kullanabilmesi için yetkileri
vaka bazlı geri almasının mümkün olması
koşulları çerçevesinde belirleyebilir veya bunlara izin verebilir.
Hem Yenilenen Direktif hem de Yeni Düzenleme, KAYİK denetimleri ile
ilgili bazı sınırlamalar çerçevesinde, gözetim otoritelerinin meslek örgütleri
dahil diğer kuruluşlara bazı yetkileri aşağıdaki tabloda açıklandığı üzere devredebileceğine yönelik hükümler içermektedir.
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Tablo – 2: Gözetim Otoritelerin Nihai Sorumluluğa Sahip Olduğu
Yetkilerinin Muhasebe Meslek Örgütleri Tarafından Kullanılabilme
Durumu
Gözetim Konusu Yetkilerin Kullanılabilme
Durumu
Bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız
denetçilerin yetkilendirilmesi
İlgili standartların
oluşturulması
Sürekli eğitim
Kalite güvence sistemi
Gözetim (denetim veya
inceleme) ve idari yaptırım sistemleri

KAYİK Olmayanlar
İçin

KAYİK’ler İçin

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Kullanılabilir

Kullanılabilir
Kullanılabilir

Kullanılabilir
Kullanılamaz
İdari yaptırımlar ve
önlemlerle ilgili olarak
meslekten bağımsız
olmak koşuluyla bir
kuruluşa devredebilme
opsiyonu bulunmaktadır.

Kullanılabilir

2.1.1.3. Uzmanların ve Uygulayıcıların Çalışmalarda Yer Alması
Kamu gözetim sistemlerinin denetçilerden ve denetim firmalarından bağımsız olması gerekmektedir. Bu çerçevede, denetimle ilgili alanlarda derin
bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip olan ancak fiilen denetim işiyle iştigal etmeyenler tarafından yönetilmesi gerekmektedir. Yenilenen AB denetim mevzuatı uyarınca yetkili otoritenin yönetiminde ve karar alma süreçlerinde bulunanların, geçmiş üç yıl içerisinde denetim faaliyetini fiilen gerçekleştirmiyor
olması, herhangi bir denetim firmasında oy hakkına sahip olmaması, herhangi
bir denetim firmasının yönetim kurulu ve denetim organını üyeliğinin bulunmaması ve herhangi bir denetim firmasıyla sözleşmeye dayalı bir ilişkisinin
bulunmaması (ortak veya çalışan olma durumları da dahil) gereklidir.
AB düzenlemelerinde KAYİK’lerin kalite güvence incelemelerinin, denetiminin ve disiplin işlemlerinin muhasebe meslek kuruluşlarına devredilmesine izin verilmezken, uygulayıcıların yani meslek mensupları da dahil olmak
üzere uzmanların yetkili otoritelerde çalışması mümkündür. Ayrıca, 2006 yıMART - NİSAN 2015
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lında yayımlanan 8 no’lu direktifte yer alan üye ülkeler ve yetkili otoritelerin
gözetim faaliyetlerine ilişkin olarak uzmanlar ve uygulayıcılardan danışmanlık almasına izin veren seçenek yeni düzenlemelerde aynen korunmaktadır.
2.1.3.4 Kalite Güvence Sistemleri ve İncelemeleri
Gözetim fonksiyonun en önemli unsuru kalite güvence incelemeleridir.
Yenilenen Direktif uyarınca denetim firmaları ve denetçiler her altı yılda bir,
KAYİK denetimi yapan denetim firmaları ise üç yılda bir incelenmelidir. Risk
analizleri sonucunda gerekli görülmesi durumunda, hem yenilenen direktif
hem de yeni düzenleme uyarınca bu incelemeler daha sık yapılmalıdır.
KAYİK Denetimine İlişkin Düzenleme kalite güvence incelemelerinden “denetim” olarak bahsetmekte ve “müfettiş – inceleme elemanlarını (inspectors)” denetimleri yürütmek üzere yetkili otorite tarafından istihdam edilen kişiler olarak
tanımlamaktadır. Düzenleme müfettişlerin görevlendirilmesi ile ilgili kriterleri sınırlandırmış olup, fiilen bağımsız denetim işi yapanların veya herhangi bir şekilde
bağımsız denetim firmasıyla ilişkisi devam edenlerin görevlendirilemeyeceğini
hüküm altına almıştır. Bununla birlikte, yetkili otoritelere denetimlerin yürütülmesi ile ilgili olarak uzman istihdam edebilmesine seçenek tanınmaktadır.
Düzenlemenin 24 (5) maddesinde yer alan seçeneğe göre, yetkili otoriteler
denetimlerin yürütülmesi ile ilgili olarak özellikli görevlerde uzman istihdam
edebilirler. Muhasebe ve denetim standartlarının uygulanması ile ilgili güncel bilgilerinin ve bu alandaki deneyimlerinin kullanılmasına imkan tanıması,
uygulamadan gelenlerin mesleki yargıların kullanılması ve denetimin belgelendirilmesi süreçlerine ilişkin tecrübelerinden yararlanılması bakımından bu
seçeneğin faydalı olacağı düşünülmektedir.
KAYİK Denetimine İlişkin Düzenleme uyarınca “Denetçilerin Denetimi”nin asgari içeriği;
- Bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun iç kontrol sisteminin değerlendirilmesini,
- İç kontrol sisteminin etkinliğini doğrulamak üzere KAYİK denetim dosyalarının incelenmesini,
- Uygulanan denetim tekniklerinin yeterliliğinin test edilmesini ve
- Denetim firmalarının en son yıllık şeffaflık raporunun içeriğinin yukarıdaki testlerden elde edilen bulgular ışığında değerlendirilmesini
içerecek şekilde belirlenmiştir:
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2.1.3.5 Yaptırımların Uygulanması
2006 yılında yayımlanan 8 no’lu direktifte denetimler ve yaptırımlar çok
kısa bir şekilde “Üye Devletler, yasal denetime yönelik yetersiz uygulamaların belirlenmesi, düzeltilmesi ve önlenmesine yönelik etkin soruşturma ve
yaptırım sistemlerinin bulunmasını sağlayacaklar, yasal denetçiler ve denetim
firmaları ile ilgili olarak alınan önlemlerin ve uygulanan yaptırımların, uygun
bir biçimde kamuya duyurulmasını sağlayacaklardır” olarak düzenlenmiştir.
Yenilenen Direktifte ise yetkili otoritelerin yaptırım yetkileri konusuna
ilişkin olarak ayrıntılı hükümlere yer verilmiştir. Yetkili otoritelere adli cezaların verilmesi dışında uyarı, kınama, yetkinin askıya alınması (3 yıla kadar),
idari para cezaları (gerçek kişi ve tüzel kişiliklere) ve denetim raporunun AB
düzenlemelerine uygun olmadığının kamuya duyurulması yaptırımları uygulama yetkisi verilmiştir. Bununla birlikte, yaptırımın düzeyine ve türüne karar
verilirken yetkili otoriteler tarafından ilgili tüm durumlar dikkate alınmalıdır.
Yetkili otoritelerin yaptırımların alınması ile ilgili olan kararlarının tamamına
itiraz yolu açık olmalıdır. Yaptırım uygulanan kişiye ilişkin bilgiler ve yapılan
ihlalin veya uygunsuzluğun niteliği yetkili otoritelerin internet sitelerinde an
az beş yıl boyunca kamunun erişimine açık tutulmalıdır.
2.2. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYA İLİŞKİN BAKANLAR
KURULU KARARI DEĞİŞİKLİĞİ
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Yeni TTK’nın 397 nci maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna
verilmiştir. Bu çerçevede, Yeni TTK uyarınca bağımsız denetime tabi olacak
şirketlerin belirlenmesine ilişkin BKK ilk olarak 23/1/2013 tarihli R.G.’de yayımlanmıştır. Buna karşın, AB müktesebatına uyum sağlamak üzere bağımsız denetimin kapsamı zaman içinde tedrici bir şekilde genişletilmekte olup
1/2/2015 tarihli R.G.’de yayınlanan BKK’da bağımsız denetime tabi olmaya
ilişkin kriterler yeniden belirlenmiş ve 2015 yılı için bağımsız denetimin kapsamının zaman içerisinde kademeli bir şekilde genişletilmesine devam edilmiştir.68 Bu kapsamda, son değişiklikle birlikte şirketlerin denetime tabi olup
olmadığının belirlenmesinde tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık net satış hâsılatına ve çalışan sayısına ilişkin
genel ölçütler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
68 Bağımsız denetimin kapsamının genişlemesine ilişkin duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 10 Mart 2014 tarihli
basın duyurusuna http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BKK_yeni_limitler1.pdf adresinden ulaşılabilir.
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Tablo – 3: BKK’da Bağımsız Denetime İlişkin Ölçütler
2013 (İlk Ölçütler)

2014 (Güncellenen
Ölçütler)

2015 (Yeni Ölçütler)

Aktif
150 milyon TL ve üzeri
toplamı        

75 milyon TL ve üzeri 50 milyon TL ve üzeri

Yıllık net
satış hâ- 200 milyon TL ve üzeri
sılatı

150 milyon TL
ve üzeri

100 milyon TL
ve üzeri

Çalışan
500 çalışan ve üzeri
sayısı             

250 çalışan ve üzeri

200 çalışan ve üzeri

En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2 bin 500, 2014 yılında 3 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş olup, 2015 yılında
ise BKK’da yapılan son değişiklikle 5 bin civarında şirketin bağımsız denetime
tabi olacağını tahmin edilmektedir.79 2015 yılında bağımsız denetime tabi olup
olunmadığının belirlenmesinde, 2015 yılında güncellenen ölçütler çerçevesinde
2013 ve 2014 yılına ilişkin finansal tablolar ile çalışan sayısı dikkate alınacaktır. BKK’ya ekli (I) sayılı listede belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketler
ise herhangi bir ölçüt şartı aranmaksızın denetime tabidir. Ekli (II) sayılı listede
belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerden aynı listede yer verilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlayanlar bağımsız denetime tabidir.
2.4. Bağımsız Denetim Yönetmeliği Değişikliği
26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı R.G.’de yayımlanan Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin çeşitli hükümleri 21/10/2014 tarihinde değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklerin ve eklenen hükümlerin genellikle yetkilendirme ile ilgili
hükümlerde olması dikkat çekmektedir. Ayrıca, 660 sayılı KHK’da Bağımsız
Denetim Yönetmeliğinin yayımlanmasından sonra yapılan mevzuat değişikliklerinin etkisi Yönetmelik metnine işlenmiştir.

79 Bağımsız denetimin kapsamının genişlemesine ilişkin duyuruda bu husus belirtilmiş olup, 2 Şubat 2015
tarihli basın duyurusuna http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/BKK%20yeni%20limitler%20bas%C4%B1n%20duyurusu_.pdf adresinden ulaşılabilir.
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2.4.1 Bağımsız Denetim Yönetmeliğin Değiştirilen Maddeleri ve Başlıkları İle Yapılan Değişiklikler
Madde - 4 Tanımlar: Sermaye Piyasası Kanunu’nun yenilenmesi nedeniyle
Kanunun numarasına yapılan atıf değiştirilmiştir (“28/7/1981 tarihli ve 2499
sayılı” ibaresi “6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir).
Madde-13 Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi: Yönetmeliğin 42
nci maddesinin (c) bendine atıf yapılmak suretiyle, “yetkilendirme şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya şartlarını sonradan kaybedenler” hariç
tutulmak üzere, yetkisi daha önceden iptal edilenlerin yeniden yetkilendirme
başvurusunda bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Madde-14 Denetçilerin Yetkilendirilmesi: Kuruluşların yetkilendirilmesindeki
benzer değişiklik burada da yapılmış olup, ayrıca yetkilendirmede aranan koşullardan “hükmün açıklanması geri bırakılmış” ve “milli savunmaya karşı suçlar,
devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,” hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde-15 Uygulamalı Mesleki Eğitim: Uygulamalı mesleki eğitim süresinin hesaplanmasında bir yıla kadar ara verilen sürelerin dikkate alınması ile
ilgili ifade düşüklüğü giderilerek, ilgili ifade “bir yıldan fazla süreyle mesleki
faaliyetlere ara verilmesi durumunda ara verilen fazla süreler dikkate alınmaz” şeklinde düzeltilmiştir.
Madde-16 Denetçilik Sınavı: Denetçilik sınavının yapılmasına ilişkin olarak “Kurumca gerekli görülen hallerde sınav başka kurum veya kuruluşlara da
yaptırılabilir.” hükmü eklenmiştir. Ayrıca sınav komisyonlarınca soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili olarak hizmet alınabileceği düzenlenmiştir. Yeni eklenen hükümle sınav sonuçlarının ilan tarihini müteakip üçüncü
takvim yılı sonuna kadar geçerli olduğu belirtilmiştir (daha önceden iki yıl
olarak düzenlenen bu hüküm sınav tebliğinde değiştirilmişti).
Madde-17 Sicile Kayıt ve İlan: İdari para cezalarının da sicilde duyurulması ve sicilin internet sitesinde ilanıyla birlikte yetkilendirmenin yürürlüğe
girmesi düzenlenmiştir.
Madde-34 Bildirimler: Denetim sözleşmelerinin kuruma bildirilmesi ile
ilgili ifade düşüklüğü giderilerek, Kurum tarafından ayrıca talep edilmesi gerekmeksizin denetim sözleşmelerinin imza tarihini müteakip on gün içinde
Kuruma bildirilmesi gerektiğine açıklık kazandırılmıştır.
Madde-39 İdari Yaptırımlar: 660 sayılı KHK’da yapılan değişiklik ile idari
para cezası verilmesi hükmüne paralel olarak, Yönetmeliğe de idari para cezası yaptırımı verilmesi ile ilgili hüküm eklenmiştir.
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Madde-42 Faaliyet İzninin İptali: “Yetkilendirme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar veya şartlarını sonradan kaybedenler” hariç tutulmak üzere,
yetkisi daha önceden iptal edilenlerin yeniden yetkilendirme başvurusunda
bulunamayacakları hüküm altına alınmıştır.
Geçici Madde-1 Denetçilere İlişkin Geçiş Hükümleri: Geçiş uygulamaları kapsamında eğitimlere başvurabilmek için YMM ve SMMM olmaya hak
kazanmak yeterli olarak görülmüş, eğitimlere ruhsat ile başvuru şartı kaldırılmıştır. Ancak KGK tarafından yetkilendirilebilmek için ruhsatlarını almaları
zorunlu olmaya devam etmektedir.
Ayrıca, 3568 sayılı Kanun uyarınca staj yapan ve hizmetleri stajdan sayılan
ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olanlar, 31/12/2015 (daha önceden 2014) tarihine kadar meslek mensubu
olmaları halinde bu fıkra kapsamında değerlendirilecektir. Yönetmeliğin yayımlandığı tarih itibariyle staj sürecini tamamlamış olmakla birlikte, ruhsatını
henüz almamış olanlara yetkilendirme için ilave 1 yıl süre verilmiştir.
Geçiş dönemi hükümleri kapsamına girenlerin “mesleki uygulamalı eğitim
ve KAYİK harici sorumlu denetçi olabilme” hükümlerinden yararlanmalarıyla ilgili sürenin (31/12/2015), Kamu Gözetimi Kurulu tarafından toplamda
3 yılı aşmamak kaydıyla uzatılabilmesine imkan tanınmıştır. Bu kapsamda,
28/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan KGK Kararı çerçevesinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının
(ç) bendinde belirtilen; Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinde öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin
hükmün, Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının değişik (ç)
bendi uyarınca 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.
2.4.2 Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Yapılan Değişikliklerin
Değerlendirilmesi
Bağımsız Denetim Yönetmeliğindeki değişikliklerin ve eklemelerin genel
olarak KGK’nın mevcut uygulamalarında karşılaşılan aksaklıkları (yetkilendirme, sınav ve kuruma yapılan bildirimler ile 660 sayılı KHK’ya idari para
cezalarının eklenmesi) gidermek üzere yapıldığı görülmektedir.
Yönetmelik değişikliğinde en dikkat çekici hüküm denetçilik sınavının
kamu kurumu ibaresi kullanılmayarak ve herhangi bir sınırlamaya gidilmeden
başka kurum veya kuruluşlara yaptırılabilmesine imkân tanınmasıdır. Ancak,
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sınav komisyonlarınca soruların hazırlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili
olarak akademisyenler ile diğer kurumların uzmanlarından hizmet alınabilmesinin de önünün açılmasına yönelik eklenen hükümlerle KGK’nın sınavın
yapılmasında karşılaştığı güçlükleri gidermeye çalıştığı ve sınavın yapılmasına devam edeceği düşünülmektedir.
Ayrıca, bu Yönetmeliğin yayımı tarihi olan 26/12/2012 itibarıyla 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olup 3568 sayılı Kanun uyarınca staj sürecini
tamamlamış olanlar, 31/12/2015 (daha önceden 2014) tarihine kadar meslek
mensubu olmaları halinde, geçiş dönemi hükümleri kapsamında değerlendirileceklerdir. Dolayısıyla bu kişilere ilave 1 yıl süre verilmiştir. Bu düzenleme,
hizmetleri staj süresinden sayılan kamu kurum çalışanlarından ve yaptığı iş
stajdan sayılanlardan (1 inci derece imza yetkisini haiz olanlar) henüz mesleki
mensubu olmayan kişilere yöneliktir.
SONUÇ
Global rekabetle değişen iş dünyasının gündeminde; şirketlerin büyüme ve
gelişme potansiyellerinin değerlendirilmesi, kurumsal yönetim, kamu güveni,
kaliteli finansal bilgi ve şeffaflık kavramları öncelikli olmaya başlamıştır. Diğer
taraftan, son küresel finansal krizde tekrarlanan çalkantılı olaylar güvenilir ve
dolayısıyla yüksek kaliteli finansal raporlamaya olan ihtiyacı artırmış ve bunları
sağlamak üzere denetimin kalitesi ile denetime olan güvenin arttırılmasına yönelik olarak bu konudaki düzenlemelerin revizyonu gündeme gelmiştir.
Ekonomik hayattaki bu gelişmelere paralel olarak, Ülkemizde de 6102 sayılı Yeni TTK ile ticari yaşamın kuralları yeniden ve çağdaş bir yaklaşımla
tanımlanmış olup şeffaflık, denetlenebilirlik ve güvenilirlik açısından murakıplık uygulamasından vazgeçilerek bağımsız denetime geçiş yapılması ve
şirketlerin finansal tablolarını düzenlerken uluslararası standartlarla uyumlu
TMS’leri uygulamaları öngörülmüştür. Şirketlerimizin ilke bazlı bu uygulamalara geçişleri kurumsallaşmaları ve sermaye piyasalarına açılmaları için
büyük önem arz etmektedir. Ancak, yürürlüğe girmeden hemen önce TTK’da
yapılan değişiklikler ile sonrasında alınan kararlarla birlikte ülkemizde bağımsız denetim ve UFRS uygulaması sınırlı tutulmuş olmakla birlikte şirketler kesiminin bu uygulamaları tercihen yapmalarının kurumsallaşma ve finansman
kaynaklarına kolay erişim açısından kaçınılmaz olduğu bilinmektedir.
Diğer taraftan, AB müktesebatına uyum sağlamak üzere bağımsız denetiMART - NİSAN 2015
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min kapsamı zaman içinde tedrici bir şekilde genişletilmekte olup, 2013 yılında belirlenen hadler 2014 ve 2015 yıllarında yapılan değişikliklerle bağımsız
denetimin kapsamının zaman içerisinde kademeli bir şekilde genişletilmesine
devam edilmiştir. En büyük şirketlerden başlamak üzere 2013 yılında 2 bin
500, 2014 yılında 3 bin 500 civarında şirket bağımsız denetime tabi olmuş
olup, 2015 yılında ise BKK’da yapılan son değişiklikle 5 bin civarında şirketin bağımsız denetime tabi olacağı belirtilmektedir.
Sonuç olarak, hem şirketlere hem de kamuya birçok faydası olan kaliteli
finansal raporlamanın ve bunlara güvenin artmasını sağlayan bağımsız denetimin, başta uluslararası piyasalara entegre olan şirketlerin sayısının artması
beklendiğinden ve AB düzenlemelerine uyumun da sağlanması için, zaman
içerisinde kapsamın genişleyeceği düşünülmektedir. Burada asıl önemli nokta, kapsama yeni giren şirketler tarafından kaliteli finansal raporlamanın ve
bağımsız denetimin bir zorunluluktan çok Yeni TTK’nın oluşturulma amacına
da uygun olarak kurumsallaşmaya geçiş olarak görülmesi durumunda finansal
raporlamanın ve bağımsız denetimin istenen asıl amacına ulaşabileceğidir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLARDAN İŞİN
DURDURULMASI YAPTIRIMININ UYGULANMASI
APPLICATION OF THE ADMINISTRATIVE SANCTION OF
THE SUSPENSION OF BUSINESS IN ACCORDANCE WITH THE
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ACT NO. 6331
*
Bünyamin ESEN 10

ÖZ
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe
girmeye başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte Türkiye
mevzuatında iş sağlığı ve güvenliği alanında tarihi nitelikte bir dönüşüm başlatılmış, mevzuat dağınıklığı giderilmiştir. 6331 sayılı Kanun ile getirilmiş idari yaptırım türlerinden birini de “işin durdurulması yaptırımı” oluşturmaktadır.
Kanuna göre, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve
bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabilmektedir.
Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli
kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda risk
değerlendirmesi yapılana kadar yine iş durdurulması mümkündür. Keza, çok
tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü
kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar
sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket
edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma
biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılmaktadır.
Bu makalede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince uygulanan işin durdurulması yaptırımlarının kapsamı, niteliği ve uygulanma usulleri ayrıntılarıyla ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: 6331 sayılı Kanun, iş sağlığı ve güvenliği, işin durdurulması, idari yaptırım, iş mahkemesi
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ABSTRACT
The Occupational Health and Safety Act No. 6331, which has started to
come into force gradually by being published at the Turkish Official Gazette
at the date of 30.06.2012, has triggered a historic transformation in Turkey’s
occupational health and safety regime, and the dispersed legislation has been
united. “Suspension of the business” is a special administrative sanction which is arranged by the Act No. 6331.
According to the law, if a life-threatening matter for the employees is detected in the premises and/or in the workplace, or in the working methods or in the
business equipment; then, by considering to the nature of the life-threatening
matter and regarding the area and the employees which may be affected from
the arising danger, a part or all of the work in a part or all of the establishment
can be stopped, until the danger is eliminated. Additionally, in the workplaces
which are classified in the very dangerous hazard class and which are mining
workplace or a workplace where metal works or construction works are being
done or a workplace where employees are working with hazardous chemicals
or workplace where major industrial accidents might happen, within the condition that a risk assessment has not been done in the workplace, this is regarded
as a reason for the suspension of the business till the risk assessment is being
completed. In addition to that, in the workplaces which are classified in the
very dangerous hazard class and that are received by tender, the forms of work
in the way to constitute life-threatening occurrences due to force the production by acting contrary to the production and/or manufacturing plans and work
programmes without providing elements like technological developments, increasing the workforce capacity or innovation in production methods, is being
considered as a reason to suspend the business.
In this article the scope, characteristics and application procedures of the
administrative sanction of the suspension of the business in accordance with
the Occupational Health and Safety Act No. 6331 is being discussed in detail.
Keywords: Act No. 6331, occupational health and safety, suspension of
the business, administrative sanction, labour court
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I- GİRİŞ
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hükümler Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarından itibaren uzunca bir süre iş mevzuatı içerisinde yer bulmuştur. Gerek 1936 tarihli 3008 sayılı İş Kanunu’nda(T.C. yasalar, 15.06.1936),
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gerekse de 1967 tarihli 931 sayılı İş Kanunu’nda(T.C. yasalar, 12.08.1967) iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirler dermeyan edilmiş bulunmaktadır. Bilahare, 1971 tarihli 1475 sayılı İş Kanunu’nda(T.C. Yasalar, 01.09.1971) da,
işçi sağlığı ve güvenliği tedbirleri ana unsurları ile düzenlenmiş, yaptırımlar
belirlenmiştir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin, 2003 yılında yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanunu’nda(T.C. Yasalar, 10.06.2003) da yer bulduğu görülür. Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği hükümleri açısından 4857
sayılı Kanun proaktif ve korumaya önem veren politikaların gündeme gelmesi
açısından bir milat niteliğinde değerlendirilmektedir(Yılmaz, 2013). İş sağlığı ve güvenliği mevzuatının iş mevzuatı içerisinde yer bulduğu bu dönemin
temel problemi iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin mevzuatta yeknesak
ve bütünlüklü olarak düzenlenmemiş oluşu, kapsamdaki çalışanlar ve işyerlerinin dar olması, mevzuatın ayrıntılı olmayışı ve alınan tedbirlerinin hayata
geçirilmesi konusunda ciddi problemler bulunmasıdır.
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu(T.C. Yasalar,
30.06.2012) ile birlikte ülkemiz mevzuatında iş sağlığı ve güvenliği alanında
tarihi nitelikte bir dönüşüm başlamış, mevzuat dağınıklığı giderilerek mevzuat
tekliği esasına geçilmiştir. Çeşitli işyerleri açısından farklı yürürlük tarihleri belirlemiş olan 6331 sayılı Kanunun hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihi 01.07.2016
tarihinde tüm işyerleri yönünden tamamlanacaktır (6631: m. 38).
Avrupa Birliği’nin İşçilerin Çalışırken Sağlık ve Güvenliğindeki Gelişmelerin Teşvikine İlişkin Tedbirlerin Alınmasına Dair 89/391 sayılı Direktifi(EEC Konsey Direktifi, 12.06.1989).
örnek model alınarak, AB mevzuatıyla mümkün ölçüde paralellik oluşturacak şekilde tasarlanmıştır bulunan 6331 sayılı Kanun(Başbakanlık,
03.04.2012) çalışanlara ve işverenlere kapsamlı ve geniş yükümlülükler getirmiş bulunmaktadır. İş sağlığı ve güvenliğinin uygulanması yönünden işverenler, işveren vekilleri ve ilgili taraflara çeşitli yükümlülükler getiren 6331 sayılı
Kanun, hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde 26 ncı maddesi uyarınca
ilgililere idari para cezalarının uygulanmasını düzenlemiştir.(Esen, 2015) İdari para cezası uygulanması usulü, 6331 sayılı Kanunun hükümlerinin uygulanmasını temin amacıyla benimsediği temel idari yaptırım usulüdür.
Öte yandan 6331 sayılı Kanun ile düzenlenmiş yaptırım türleri idari para
cezaları ile sınırlı değildir. 6331 sayılı Kanun ile getirilmiş bulunan özel bir
idari yaptırım türünü de “işin durdurulması” yaptırımı oluşturur. Bir işyeri
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veya işin tümünün veya bir kısmının faaliyetinin kamu gücü kullanılarak geçici olarak engellemesini ve işyerindeki faaliyetin kısmen veyahut da tamamen
durdurulmasını ifade eden işin durdurulması yaptırımı, faaliyet ve iş süreçlerini sekteye uğratmasından ve işletmenin faaliyetini engellemesinden ötürü ağır
bir idari yaptırım türü olarak ortaya çıkar.
Kanuna göre, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve
bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş tehlike giderilinceye kadar durdurulabilmektedir (6331: m. 25). Keza çok tehlikeli sınıfta yer alan
maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı
veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda risk değerlendirmesi yapılıncaya kadar işin
durdurulabilmesi söz konusu olur (6331: m. 25). Keza, çok tehlikeli sınıfta
yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin
artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan
üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri,
işin durdurulma sebebi sayılmaktadır (6331: m. 25).
Bu makalemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile düzenlenmiş olan özel bir idari yaptırım türü olarak işin durdurulması yaptırımının
tanımı ve kapsamı açıklanmakta ve işin durdurulması yaptırımının uygulanmasının usulleri ayrıntılarıyla irdelenmektedir.
II- İŞİN DURDURULMASI YAPTIRIMI VE UYGULANMASI
a. İşin Durdurulmasını Gerektiren Haller
İş sağlığı ve güvenliğinin uygulanması yönünden işverenler, işveren vekilleri ve ilgili taraflara çeşitli yükümlülükler getiren 6331 sayılı Kanun, hükümlerinin yerine getirilmemesi halinde 26 ncı maddesi uyarınca ilgililere
idari para cezalarının uygulanmasını düzenlemiştir111 . Öte yandan 6331 sayılı
Kanun hükümlerinin uygulanması yönünden yerine getirilen bir başka idarî
yaptırım daha vardır ki, o da işin durdurulması yaptırımıdır (6331: m. 25).
1 Konunun ayrıntılı bir analizi için bkz.: Bünyamin, ESEN (2015a) “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
11
Kanunu Gereği Verilen İdari Para Cezalarına İtiraz ve Bu Cezaların Kesinleşmesi”, Yaklaşım Dergisi,
Sayı: 265, Ocak 2015.
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İşin durdurulması iş ve işyerinin faaliyetlerinin durdurulması sonucu üretim ve iş süreçlerinin sekteye uğramasına ve işyerindeki faaliyetin kısmen veyahut da tamamen durdurulmasına neden olduğundan ağır bir idarî yaptırım
türü olarak ortaya çıkmaktadır.
Ağır bir idari yaptırım türü olması dolayısıyla işin durdurulması yaptırımı
ancak Kanunun özel önem atfettiği ağır ihmal veya kusur içeren durumlarda
uygulanmaktadır. 6331 sayılı Kanun işin durdurulması yaptırımını uygulamayı
gerektirir üç hal saymıştır. Bu haller, (i) hayati tehlike hali, (ii) risk değerlendirmesi yapılmamış olması hali ve (iii) üretimin zorlanması hali olarak belirir:
(I) Hayati tehlike hali: İşyeri bina ve eklentilerinde, çalışma yöntem ve
şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir
hususun tespit edilmesi halidir. Böyle bir tespit yapılması halinde; bu tehlike
giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek
riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulacaktır. İşin durdurulması uygulamaya
konu olan işyerinin tamamında, başka bir deyişle tüm kısım ve eklentilerinde
olabileceği gibi yalnızca belirli bir kısmında da uygulanabilir.
(II) Risk değerlendirmesi yapılmamış olması hali: İşin durdurulmasının ikinci halini oluşturur. Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı
işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması
halidir. Sayılan bu işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmamış olması başlı
başına bir risk unsuru kabul edilir, ayrıca işyerinde spesifik bir hayati tehlike
riski bulunması aranmaz. Bu halde, risk değerlendirilmesi yapılana kadar işin
durdurulması yaptırımı uygulanacaktır.
(III) Üretimin zorlanması hali: İşin durdurulmasına neden olan bu gerekçe
6331 sayılı Kanunun ilk halinde yok iken 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 23.04.2015) ile getirilmiş bir düzenlemedir. Bu kapsamda,
çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş
gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına aykırı
hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde
çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılmaktadır.
Belirtilen bu gerekçeler ve haller kapsamında, iş müfettişlerinin mevzuatla
düzenlenmiş bulunan idarî para cezası uygulama yetkilerinin yanında gerekli
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şartların gerçekleşmesi halinde işi kısmen ya da tamamen durdurma, çalışması
yasak olan işlerde çalıştırılan işçileri çalışmaktan alıkoyma gibi yaptırımları uygulama yetkileri bulunmaktadır (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2013).
b. İşin Durdurulması Yaptırımının Amacı
İşin durdurulması yaptırımının temel mantığı, işyerinde mevcut bulunan
ve ölüm riski barındıran risklerin ivedi bir şekilde değerlendirilerek gerekli
tedbirlerin alınmasıdır. Şüphesiz ki, hayati risk oluşturan tedbirler ile çalışmak
o işyerinde işçinin canı pahasına üretimi sürdürmek demektir ki bu, iş sağlığı
ve güvenliğini çalışma hayatının temel prensibi haline getirmek isteyen 6331
sayılı Kanun yönünden kabul edilebilir bir durum değildir.
İşin durdurulması yaptırımı, esasen usulsüzlüklere karşı bir cezalandırma
değil, hayati tehlikenin bertaraf edilmesine yönelik bir tedbirdir. İşin durdurulması işyerindeki hayati risklerin ortadan kaldırılması ve yüksek kaza olasılığının azaltılmasına matuftur. Durdurulma kararı ile amaçlanan, üretimin ve
çalışmanın durdurulması suretiyle işverenin zarara uğramasını sağlamak, çalışmayı imkânsız hale getirmek yahut da işletmeyi mali olarak cezalandırmak
değil, işyerindeki hayati riskin sağaltılması sürecini hızlandırarak çalışanları
yakın tehlike niteliğini kazanmış iş risklerinden korumak ve kollamaktır.
Durdurulma kararı, durdurmaya gerekçe olan tehlikenin ortadan kaldırılmasına kadar geçici olarak uygulanacaktır (İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair
Yönetmelik (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30.03.2013) / İİDDY: m.
1). Bu ise, durdurma kararı eğer çalışanlar için hayati tehlike nedeniyle alınmış
ise bu hayati tehlikenin ortadan kalkması, eğer risk değerlendirmesi yapılmaması nedeniyle verilmiş ise risk değerlendirmesinin yapılmasına veyahut da
üretimin zorlanmasına neden olduğu değerlendirilen hayati tehlikenin bertaraf
edilmesine kadarki süreci ifade eder. Gerekli şartların oluşması halinde durdurma kararı uygulanmış olan işyerlerinde çalışmaya tekrar başlanılmasına izin
verilmesi zorunludur, işyerinin keyfi olarak kapalı tutulmasına yahut da geçici
tedbirin kalıcı hale gelmesine iş sağlığı ve güvenliği hukuku cevaz vermez.
c. İşin Durdurulması Kararının Alınma Süreci
İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan denetimlerde işin bir bölümü veya
tamamının durdurulmasını gerektiren bir hususun tespit edilmesi halinde bu
yaptırım üç müfettişten oluşan bir heyet tarafından verilecektir. İşin durdurul70
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ması yaptırımı ağır bir yaptırım olduğundan ötürü tek bir iş müfettişine bu konuda karar vermek yetkisi tek başına tanınmamıştır. Öte yandan İş Teftiş Kurulu
Başkanlığı birden fazla heyet oluşturmak konusunda yetkilidir (İİDDY: m. 5).
İşin durdurulmasına giden süreç iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe
yetkili bir iş müfettişinin tespiti üzerine başlatılır. İş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı ve güvenliği
bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verir. Kararlar oy çokluğu ile alınacak ve heyetçe imzalanacaktır (İİDDY: Md. 6).
Heyet, müfettişin raporunda belirtilen hususlara katılmadığı durumlarda
kararını, gerekçeleri ile birlikte yazmak durumundadır (İİDDY: Md. 6). Söz
konusu heyet, gerekli gördüğü takdirde, karara konu işyerinde inceleme yapabilme konusunda da yetkili kılınmıştır (İİDDY: Md. 6).
İşin durdurulması yaptırımının uygulandığı işyerinin açılmasına yönelik
taleplere ilişkin düzenlenecek raporlar ile işverenin mühürlerinin geçici olarak
sökülmesi taleplerinin değerlendirilmesi konusunda da söz konusu bu heyet
yetkilidir (İİDDY: Md. 6).
İşin durdurulması konusunda karar veren heyetin kararının işin durdurulması yönünden çıkması halinde söz konusu karar bir gün içerisinde uygulanmak üzere uygulayıcı birimlere gönderilecektir. Heyetin işin durdurulmaması
yönünden karar vermesi halinde ise bu konuda talepte bulunan müfettiş raporu
işleme konulmayacaktır (İİDDY: m. 7).
III- 6331 SAYILI KANUN ÖNCESİNDE İŞİN DURDURULMASI
YAPTIRIMI
İşyerlerinde işin durdurulması yaptırımı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu öncesinde 4857 sayılı İş Kanunu (T.C. Yasalar, 10.06.2003) uyarınca “işyerinin kapatılması” adıyla 10.06.2003 tarihinden bu yana uygulanmakta olan bir
yaptırımdır (4857: m. 79) (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 05.03.2004).
Söz konusu yaptırım benzer usuller ile daha evvel yürürlükte bulunan 1475 sayılı
İş Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 01.09.1971) da düzenlenmiştir (1475: Md. 75).
4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma
yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli
olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı
ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren
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temsilcisi ile Bölge Müdüründen (Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü’nden) oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla işin durdurulması cezasının uygulanması
mümkün bulunmakta idi (4857: m. 79) (Çavuş, 2004 ve Temir, 2013).
6331 sayılı Kanun ile işin durdurulması yaptırımı yeniden düzenlenmiş ve bu
konudaki kararların belirttiğimiz üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından verilmesi düzenlenmiştir. Yeni şekilde işin durdurulması konusunda işverene ve işçi
temsilcileri kaldırılmış olup, bu durum literatürde bazı yazarlar tarafından katılım
modelinin ortadan kaldırılması, sosyal diyalog mekanizmanın zarar görmesi, işçilerin yönetime katılımlarının azalması ve nihayetinde çalışma yaşamında demokratik prensiplerin geriletilmesi şeklinde eleştirilere uğramış ve isabetsiz bir adım
olarak görülmüştür (Baycık, 2013,126 ve Uçan ve Temir, 2013).
IV- İŞİN DURDURULMASI KARARININ İCRASI
a. Acil Müdahale Gereken Hallerde İşin Durdurulmasının Usulü
Yukarıda da belirtildiği gibi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
uyarınca uygulanan işin durdurulması yaptırımı ağır bir yaptırım olduğundan
dolayı, bu kararın belirttiğimiz usullere göre bu konuda oluşturulmuş en az üç
müfettişten oluşan özel bir heyet tarafından alınması esastır.
Ancak iş sağlığı ve güvenliği yönünden denetim yapmaya yetkili bulunan
iş müfettişince tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak
kaydıyla işi durdurma yetkisine de sahiptir (6331: m. 25). Müfettişin raporunu
en geç bir gün içerisinde heyete vereceği, heyetin de en geç iki gün içerisinde
karar vereceği dikkate alınınca geçici olarak işin durdurulması ancak üç iş
günü boyunca geçerli olabilen ve ancak acil hallerde uygulanabilecek tali bir
usuldür. Asıl olan usul ise ağır bir yaptırım olan işin durdurulması yaptırımının bu konuda karar vermeye yetkili heyet tarafından karara bağlanmasıdır.
Öte yandan (Centel, 2012, 59) derhal acil müdahaleyi gerektirmeyen bir hayati tehlike bulunmadığını hatırlatarak Kanunun çelişki içerdiğini savunur. (Centel,
2012, 60) acil müdahale gerektiren hallerde iş müfettişine tek başına işi durdurma
yetkisi verilmesini “iş müfettişine tek başına olağanüstü yetkilerin tanınması” olarak tanımlar ve hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşır görmez. Ayni doğrultuda (Caniklioğlu, 2012)’nun da eleştirileri bulunmaktadır. Doktrinde yer eden bu eleştirinin temel argümanı kanunun uygulamayı muğlak düzenlenmiş olması dolayısıyla
pratikte yetkinin tek iş müfettişine verilmiş olmasına dayanır.
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b. İşin Durdurulması Kararının İcra Edilmesi
İşin durdurulması konusunda yetkili heyet tarafından verilmiş bulunan bir işin
durdurulması kararı, ilgili mülki idare amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir. İşin durdurulması
kararı, mülki idare amiri tarafından en geç yirmi dört saat içinde yerine getirilmek
zorundadır (6331: m. 25) Ancak, tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi nedeniyle verilen işin durdurulması kararı, mülki idare amiri tarafından
2
kolluk kuvvetleri marifetiyle12
aynı gün yerine getirilir (İİDDY: m. 8).
İşin durdurulması konusunda süreç şu şekilde işleyecektir: İlk aşamada müfettişçe işin durdurulmasını gerektiren bir durum ile karşılaşıldığında
durum bir rapor düzenlenerek en geç tespitin yapıldığı tarihi takip eden gün
karar vermeye yetkili heyete verilmek üzere İş Teftiş Kurulu Başkanlığına
gönderilecektir. Raporda, durdurmayı gerektiren hususlar, alınması gereken
tedbirlerin niteliği ve yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler ayrıntılı olarak
belirtilmelidir (İİDDY: Md. 7).
Karar verme konusunda yetkili olan heyetin işyerinin tamamında veya bir
kısmında işin durdurulması kararı vermesi halinde, bu karar işyerinin bulunduğu ilin valiliğine ve işyerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içerisinde gönderilecektir (İİDDY: m. 7).
İşin durdurulması yaptırımının uygulanması mülki idare amirliğince 24
saat içerisinde yerine getirilecektir. Bu çerçevede, iş durdurma işlemleri sırasında zor kullanılması gerektiren bir durumun olması halinde, genel güvenliğin sağlanması amacıyla mülki idare amirinden kolluk görevlisi talebinde
bulunulabilecektir (İİDDY: m. 6-7).
İşin durdurulması kararında belirtildiği şekilde, işyerinin bir bölümü veya
tamamında iş durdurulacaktır. Durdurma kararına ilişkin mühürleme işlemi
mülki idare amirinin emriyle gerçekleştirilecek, bu durum bir tutanağa bağlanacaktır (İİDDY: m. 7). Düzenlenen bu tutanakların bir sureti Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü’ne gönderilir.
c. İşin Durdurulduğu Dönemde Çalışanların Haklarının Korunması
İşin durdurulduğu dönem içerisinde çalışanların iş hukuku yönünden mevcut bulunan ücret, kıdem gibi hakları korunur.
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini öde2 “Kolluk kuvvetleri marifetiyle” hükmü 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle
12
getirilmiştir.
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mekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür (6331: m. 25; İİDDY: m. 13).
İşveren işin durdurulması sırasında işçisine iş vermese dahi işverenin iş
vermesine hazır bekleyen işçinin kıdem hakları ve ücreti saklıdır.
d. İşin Durdurulduğu İşyerindeki Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi
İşin durdurulması yaptırımı sırasında işyerinin tamamı ya da bir bölümü
mühürleneceğinden ötürü, mühürlenen kısımdaki durdurmaya gerekçe olan
usulsüzlüğün nasıl giderileceği ve tedbirlerin alınmasının nasıl yapılacağı
özellik arz eden bir konudur. Bu amaçla mühürlerin geçici olarak sökülmesi
mümkün bulunmaktadır (İİDDY: m. 9).
İşveren, işin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi ile ilgili talebini dilekçeyle işyerinin bağlı olduğu
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne iletir. Durdurma kararına sebep olan
hususlar hayati tehlike oluşturan bir risk kapsamında ise, hayati tehlikenin giderilmesi için alınması gereken tedbirler, bu tedbirlerin alınması için yapılacak
çalışmanın koordinasyonu, alınması gerekli iş ekipmanları, yapılacak çalışmaların süresi ve çalıştırılacak çalışan sayısı ve benzeri bilgilerin yer aldığı, işverenin
taahhüdü ile hazırlanan bir dosya dilekçe ekinde, aynı zamanda bu dosyanın
elektronik ortama aktarılmış hali anılan İl Müdürlüğüne sunulmalıdır (İİDDY:
m. 9). İşverenin taahhüdü ve dilekçesi ıslak imzalı olmalıdır.
Durdurma kararına sebep olan husus işyerinde risk değerlendirmesinin yapılmaması ile ilgili ise işyerinde yapılacak risk değerlendirmesi hakkında iş ve
işlemleri belirtir bilgiler dosyaya eklenecektir (İİDDY: m. 9).
İlgili il müdürlüğü işverenin talebini aynı gün elektronik ve benzeri ortamda
sunulan eklerle beraber İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderecektir. Kurul Başkanlığı, işverenin mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebini işin durdurulması
konusunda yetkili bulunan heyete intikal ettirecek, heyet, talebi dilekçe ve eklerinde sunulan bilgiler ışığında değerlendirecek ve gerektiğinde işverenden ek bilgi de
talep ederek kararını iki gün içerisinde verecektir (İİDDY: m. 9).
e. Mühürlerin Geçici Olarak Sökülmesi İşleminin Uygulanması
İşyerlerinde işin durdurulmasına yetkili heyet tarafından mühürlerin geçici
olarak sökülmesi kararı verilmesi halinde karar, mülki idare amirine ve ilgili
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir yazı ekinde gönderilecektir. Mülki
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idare amiri, kararın kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde, belirtilen
şartlarda ve süreyle çalışma yapılabilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesini ve durumu belirtir bir tutanak düzenlenmesini sağlar ve düzenlenen
tutanağın bir nüshasını işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne
iletir (İİDDY: m. 9).
Mühürlerin geçici olarak sökülmesi talebinin uygun görülmemesi halinde
karar, işverene intikal ettirilmek üzere gerekçesi ile birlikte ilgili Çalışma ve
İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirilir (İİDDY: m. 9).
Mülki idare amiri, mühürlerin geçici olarak söküldüğü süre sonunda işyerinin tekrar mühürlenmesini ve durdurma kararının uygulanmasına devam
edilmesini sağlayacaktır (İİDDY: m. 9).
V- İŞİN DURDURULMASI KARARININ KALDIRILMASINDA USUL
a. İşin Durdurulması Kararının Kaldırılması Talebi
İşin durdurulmasına sebep olan riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri alan işveren, durdurma kararının kaldırılması için ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yazılı talepte bulunur. Durdurmaya sebep hususları gidermeye yönelik yapılan çalışmaları, alınan veya revize edilen iş ekipmanlarına ait bilgi, belge
ve yeterlilik sertifikalarını, tedbirlerin alındığı bölgelerin fotoğraflarını ve işyeri
risk değerlendirmesini içeren bir dosya talebin ekinde, aynı zamanda bu dosyanın
elektronik ve benzeri ortama aktarılmış hali ayni gün İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilmek üzere ilgili il müdürlüğüne sunulur (İİDDY: Md. 10).
İşverenin bildirimi üzerine müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan hususların giderildiğinin belirtilmesi
halinde, heyet tarafından gerekli inceleme yapılacak ve bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde karar verilecektir (İİDDY: m. 10).
Heyetin durdurmanın kaldırılmasına karar vermesi halinde karar, mülki
idare amirine ve ilgili il müdürlüğüne bildirilecek, mülki idare amirince söz
konusu kararın gereği kendisine intikalinden itibaren 24 saat içerisinde yerine getirtilecektir (İİDDY: m. 10). Mühürler hiçbir şekilde işveren tarafından
sökülmemeli, mülki idare amirinin emrince kamu görevlisince sökülmelidir.
Mühürlerin sökülmesi ile birlikte işyerinde işin yürütülmesine devam edilir.
Müfettiş tarafından yapılan inceleme sonucunda durdurma kararına sebep
olan hususların giderilmediğinin tespit edilmesi halinde ise durdurma kararının devamı yönünde alınan karar, ilgili raporla beraber işverene tebliğ edilmek
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ve işyeri dosyasında saklanmak üzere ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletilir (İİDDY: m. 10).
b. Acil Hallerde İşin Durdurulması Yaptırımın Uygulanma Prosedürü
Aciliyet arz eden hallerde işyerlerinde işin durdurulması konusunda yetkili
heyetin kararına gerek kalmaksızın müfettişin işyerinde işin durdurulmasına
geçici olarak karar verebileceği makalemizin daha önceki kısımlarında belirtilmiştir (6331: m. 25).
Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının
alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek
nitelikte ise, tespiti yapan müfettiş durumu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na derhal
bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin
durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep edecektir (İİDDY: m. 11)
Müfettiş tarafından durdurmaya gerekçe olan hususlar ile alınması gereken tedbirlerin niteliğini, işyerinin fiziki ve teknik özellikleri ile yapılan işin
niteliği doğrultusunda mühürlemenin usul ve esaslarını belirten rapor düzenlenir. Raporun birer örneği en geç teftiş tarihini takip eden gün içerisinde ilgili
mülki idare amirine verilir ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Mülki
idare amirince iş aynı gün, raporda belirtildiği şekilde, heyet tarafından karar
alınıncaya kadar geçici olarak durdurulur (İİDDY: m. 11).
İşyerlerinde işin durdurulması konusunda yetkili heyet tarafından gerekli
inceleme yapılacak ve karar verilecektir. Anılan bu karar, ilgili mülki idare
amirine ve işyeri dosyasının bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bir gün içinde gönderilir (İİDDY: m. 11).
Karar, mülki idare amiri tarafından aynı gün yerine getirilir. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Düzenlenen tutanağın bir nüshası işyeri dosyasına konulmak üzere ilgili il müdürlüğüne gönderilecektir (İİDDY: m. 11).
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VI- İŞİN DURDURULMASI İLE İLGİLİ OLARAKYÜKÜMLÜLÜĞE
UYMAMAK HALİNDE UYGULANAN İDARÎ PARA CEZALARI VE
CEZAİ YAPTIRIMLAR
İşin durdurulması kararının uygulanmasına gerekçe teşkil eden usulsüzlüğün ve Kanuna aykırılığın ayrıca idarî para cezası gerektiren bir ihmal olması halinde 6331 sayılı Kanun’un 26 ncı maddesi hükümleri gereğince ayrıca
idarî para cezası uygulanacağını belirtmek gerekir.
Yasa yapıcı 6331 sayılı Kanunu düzenlerken işin durdurulması kararına
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uyulmamasına ayrı bir idarî para cezası, Yönetmelik’te belirlenmiş şartlar yerine getirilmeden işe devam edilmesine de ayrı bir idarî para cezası öngörmüştür (Başbakanlık, 03.04.2012).
Buna göre;
-İşyerinin bir bölümünde veya tamamında verilen durdurma kararına uymayarak durdurulan işe devam ettirmek 2015 yılı için 12.335 TL (6331: m.
26 1/l),
- İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek
veya uygun başka iş vermemek 2015 yılı için tespitin yapıldığı ay için her bir
çalışan başına 1.233 TL, aykırılığında devamı halinde her ay için ise 1.233 TL
(6331: m. 26 1/l),
- Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi olmadan faaliyet göstermesi dolayısıyla durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek ise
2015 yılı için 98.690 TL (6331: m. 26 1/m),
idarî para cezası uygulanmasını gerektirecektir.
Mühürlenmiş işyerinde mührün kırılması suretiyle işyerine girilmesi ve
yaptırım kararına uyulmaması halinde ayrıca Türk Ceza Kanunu uyarınca cezai sorumluluk olacağı unutulmamalıdır. Türk Ceza Kanunu’nun 203 üncü
maddesi uyarınca, Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin
saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla
kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılacaktır (5237: Md. 203).
Son olarak, “işyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren
veya işveren vekillerine üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası verileceği” Kanunda özel olarak düzenlenmiştir. Söz konusu bu hüküm 6331 sayılı Kanunun
ilk halinde yok iken 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Kanun ile getirilmiş bir
düzenlemedir. Türk Ceza Kanunu dışında bir hapis cezası yaptırımı düzenlenmiş olması hukuk tekniği açısından çok tensip edilebilir bir durum olma da
yasa yapıcının hapis cezası yaptırımı getirerek konuya verdiği önemi göstermekte olduğunu göstermektedir (Başbakanlık, 09.12.2014). Keza, işyerlerinde “hayati tehlike” bulunmasına karşın çalışmaya devam etmek, iş kazalarına
ve meslek hastalıklarına davetiye çıkartan ve hukuk düzenince tasvip edilemez bir ağır kusur olarak görülmelidir.
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VII- İŞİN DURDURULMASI YAPTIRIMINA KARŞI İŞ
MAHEKEMESİNE İTİRAZ
İşin durdurulması yaptırımı ağır bir yaptırım olduğunda mevzuatımız işin
durdurulması yaptırımına itirazı idarî aşamada düzenlememiş, idarî işlemin
hukuka aykırılığı iddiası ile aynen idarî para cezalarına karşı itirazda olduğu
gibi doğrudan yargı mercilerine başvurmak hakkı getirmiştir (Esen, 2015, 5659) (6331: Md. 25). Keza, ehemmiyet arz eden bu tür başvuruların seri yargılama usulüyle kanunda yazılı süreler içerisinde incelenmesini şarttır.
İşyerinde işin kısmen veya tamamen durdurulması konusunda karar verilen işveren, bu idarî yaptırımın hukuka uygun olmadığı kanaatine sahip ise,
işin durdurma kararının mülki idare amirince yerine getirildiği tarihten itibaren altı (6) iş günü içinde, yetkili İş Mahkemesi’nde işin durdurulması kararına itiraz edebilecektir (İİDDY: Md. 12).
Açılacak davalarda, yer bakımından, davanın açıldığı tarihte dava olunanın
Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesi (4721: Md.
19-22) veya işçilerin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemedir (5521: Md. 5).
İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz, başka bir deyişle işyeri kapalı kalmaya devam eder (6331: Md. 259). Öte yandan, kanuni emir gereğince başvurulan mahkeme itirazı öncelikle görüşecek ve altı iş
günü içinde karara bağlayacaktır. Mahkemenin vereceği karar kesindir, yargı
yolu tüketilmiş olacaktır (6331: Md. 25).
Yargı yolları tükenmiş olduğundan eğer hak ihlali iddiası var ise Anayasa
yargısına başvurma hakkı bulunacağını hatırlatmak gerekir (Esen, 2015, 56-59)
(Anayasa: Md. 148/III; Anayasa Mahkemesi, 2013). Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla
Anayasa Mahkemesine başvurabilme hakkına sahiptir (Anayasa: Md. 148/III).
İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları, uygulanmak üzere, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nce mülki
idare amirine intikal ettirilir. Karara istinaden mülki idare amirinin emriyle
işyeri açılır. Duruma ilişkin tutanaklar ilgili İl Müdürlüğüne intikal ettirilerek
işyeri dosyasında saklanır (İİDDY: Md. 12).
İşveren, işin durdurulması işleminin hukuka aykırı olduğunu savunmuyor
ancak, işyerinde işin durdurulmasını gerektiren hususların giderilmiş olduğu
iddiasında bulunuyor ise (başka bir deyişle işyerindeki kapatmaya gerekçe
olan ve çalışanlar için hayati tehlike arz eden sorunlar giderilmiş ise), bu duMART - NİSAN
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rumda işin durdurulması şeklindeki idarî işleminin kaldırılması için idareye
başvurabilecektir. (Esen, 2015, 56-59)
İşverenin işin durdurulmasını gerektiren hususların giderildiğini Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yazılı olarak bildirmesi hâlinde, Bakanlık en
geç yedi gün içinde işyerinde inceleme yaparak işverenin talebini sonuçlandırmakla yükümlüdür (6331: Md. 25). İşyerinde yapılan inceleme sonucunda
kapatmaya gerekçe olan ve hayati tehlike arz eden unsurların giderildiği tespit
edilir ise işin durdurulması kararının genel usullerle kaldırılması mümkündür.
VIII- SONUÇ
30.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak aşamalı olarak yürürlüğe girmeye başlayan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile birlikte
ülkemiz mevzuatında iş sağlığı ve güvenliği alanında tarihi nitelikte bir dönüşüm yapılmış, mevzuat dağınıklığı giderilerek mevzuat tekliği esasına geçilmiştir. “İşin durdurulması” yaptırımı 6331 sayılı Kanun ile düzenlenmiş bulunan
özel bir idari yaptırım türüdür. Bu yaptırım 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu öncesinde 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca “işyerinin kapatılması” adıyla
10.06.2003 tarihinden bu yana bazı farklılıklar ile uygulanagelmektedir.
Kanuna göre, işyerindeki bina ve eklentilerde, çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus
tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve
bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate
alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulabilmektedir.
Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların
olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda
iş durdurulması mümkündür. Keza, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile
alınan işlerde; teknolojik gelişme, iş gücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat
planlarına, iş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi
sayılmaktadır.
İşin durdurulması yaptırımı konusundaki karar iş sağlığı ve güvenliği bakımından teftişe yetkili üç iş müfettişinden oluşan heyet tarafından verilmekte, bu
idari yaptırımın uygulanması ise işyerinin bulunduğu yerin mülki idare amiri
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tarafından yerine getirilmektedir. Kanuna göre işin durdurulması kararı, mülki
idare amiri tarafından yirmidört saat içinde yerine getirilmek zorundadır.
İş sağlığı ve güvenliği yönünden denetime yetkili iş müfettişinin tespit ettiği
çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte
ise, tespiti yapan müfettiş durumu Teftiş Kurulu Başkanlığı’na derhal bildirerek, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işin durdurulmasını ilgili mülki idare amirinden talep edebilme hakkı bulunmaktadır.
İşveren, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemekle veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermekle yükümlüdür.
İşin durdurulmasına sebep olan hususların giderilmesi için mühürlerin geçici olarak sökülmesi gerektiğinde işverenin talebi ile mühürlerin geçici olarak sökülmesi mümkündür. İşin durdurulması kararına uymayarak durdurulan
işe devam etmek, işin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödememek veya uygun başka iş vermemek ve güvenlik raporu veya büyük
kaza önleme politika belgesi olmadan faaliyet göstermesi dolayısıyla durdurulan işyerinde faaliyete devam etmek 6331 sayılı Kanunda ayrı ayrı idari para
cezası ile ayrıca cezalandırılmış olan fiillerdir.
İşyerinde işin kısmen veya tamamen durdurulması konusunda karar verilen
işveren, bu idarî yaptırımın hukuka uygun olmadığı kanaatine sahip ise, işin
durdurma kararının mülki idare amirince yerine getirildiği tarihten itibaren
altı (6) iş günü içinde, yetkili İş Mahkemesi’nde işin durdurulması kararına
itiraz edebilecektir. İtiraz, işin durdurulması kararının uygulanmasını durdurmaz, başka bir deyişle işyeri kapalı kalmaya devam eder. Kanuni emir gereğince başvurulan mahkeme itirazı öncelikle görüşecek ve altı iş günü içinde
kesin olarak karara bağlayacaktır.
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TÜRKİYE’DEN YURTDIŞI MUKİMİ KİŞİ VE KURUMLARA
VERİLEN HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN TUTARLARIN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BEYAN EDİLMESİ
ACCOUNTING AND DECLATION THE AMOUNT OBTAINED
FROM SERVICES THAT GIVEN TO PERSONS RESIDING ABROAD
AND FOREIGN INSTITUTIONS FROM TURKEY
Ertürk YILMAZ1*
ÖZ
Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 10/ğ bendi ve Gelir Vergisi Kanununa eklenen 89/13 bendi ile; yurt dışı mukimi kişi veya kurumlara verilen
mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın
izin, denetim ve ruhsatına tabi olarak verilen eğitim hizmetleri veya Sağlık
Bakanlığı’nın izin, denetim ve ruhsatına tabi olarak verilen sağlık hizmetlerinin; münhasıran sayılan hizmetleri sağlama amacıyla kurulmuş olan kişi veya
kurumlarca verilmesi durumunda elde edilecek kazancın yarısı gelir veya kurumlar vergisine tabii olmayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yurtdışı mukimi kişi, Yurt dışı mukimi kurum, Matrahtan indirim
ABSTRACT
In accordance with the article of Corporate Tax Law numbered 10/ğ and
Income Tax Law numbered 89/13, half of the gain obtained by the persons
or institutions established to provide services that given the foreign resident
persons or institutions cause of the architecture, engineering, design, software,
medical reporting, record keeping, call center and data storage services and
education services allowing the subject to control and licensing of Ministry of
Education or health services allowing the subject to control and licensing of
Ministry of Helath will not be subject to income or corporate tax.
Keywords: Persons residing abroad, Foreign Institutions, Discount on tax base

*1 Vergi Müfettiş yrd.
Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.05.2015
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1. GİRİŞ
Son yıllarda özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında imalat ve hizmet
sektöründe teşvik yasaları çıkarılmak suretiyle yatırımları kendi ülkesi üzerine
çekme ve döviz girdisi sağlama yarışması vardır. Böylelikle ekonomi literatüründe çeşitli adlarla adlandırılan birçok açığın kapatılması hedeflenmektedir.
6322 sayılı yasa ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesine
“ğ” bendi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. Maddesine “13.” bent
eklenmiştir. Kanun koyucu yurt dışında yerleşik kişi veya kurumlara verilen
ve söz konusu bentte sayılan hizmetlerde bir nevi teşvik sağlayarak, verilen
hizmet tutarlarının Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarından belirli ölçülerde
indirimine imkan tanımıştır. Çalışmamızda yasa hükümleri, indirim şartları,
muhasebeleştirme işlemleri ve beyan işlemleri ele alınacaktır.
2. YASAL HÜKÜMLER
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10.maddesine, “ğ” bendinde
“Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan
mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma,
çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında
faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si.
Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt
dışındaki müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
Bu bentte yer alan oranı, hizmet alanları itibarıyla sıfıra kadar indirmeye
veya %100’e kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, bu bendin uygulanmasına
ve denetime ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgili bakanlıkların görüşünü
almak suretiyle Maliye Bakanlığı yetkilidir.
hükümleri yer almaktadır.
3. İNDİRİM ŞARTLARI
Kurumlar Vergisi Kanunu ve 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 10.5. bölümü hükümleri birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki şartların birlikte sağlanması durumunda indirim mümkün olacaktır. Bu şartların
birlikte gerçekleşememesi halinde ise indirim imkanı bulunmamaktadır.
84
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 Verilen hizmetin; mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama,
muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri konusunda
veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin, denetim ve ruhsatına tabi olarak verilen eğitim hizmetleri ile Sağlık Bakanlığı’nın izin, denetim ve ruhsatına tabi
olarak verilen sağlık hizmetleri kapsamında yapılmış olması gerekmektedir.
 İndirimden yararlanacak kurumun esas faaliyet konusunun söz konusu
hizmetlerin verilmesi olması gerekmektedir. Ayrıca kurum bünyesinde
sözü edilen hizmetlerden sadece birisi veya ana sözleşmelerinde yer alması suretiyle birden fazla hizmetin verilmesi durumunda da indirimden
yararlanılabilir. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almak suretiyle faaliyette
bulunan ve sağlık turizmi faaliyetinde bulunan işletmeler de indirimden
yararlanabileceklerdir. Söz konusu kurumların Türkiye’de bulunan kişi
veya kurumlara bahsi geçen hizmetleri vermeleri indirimden faydalanmalarına engel teşkil etmemektedir. Sayılan kurumların esas faaliyet konusu
dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri ve faiz, kur farkı ve iktisadi kıymet satışları gibi olağan dışı faaliyetlerinden elde edilen kazançlar
indirim konusu yapılamayacaktır.
 Sayılan hizmetlerin iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara;
eğitim veya sağlık hizmetlerinin de Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere verilmesi gerekmektedir. Zira 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 5.
maddesinin 1 fıkrası gereğince tahsil veya tedavi maksadıyla gelen kişiler
Türkiye’ yerleşmiş sayılmamaktadırlar.
 Mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetlerinden münhasıran yurt
dışında faydalanılmalıdır. Türkiye’deki faaliyetleri için verilen bu hizmetler için indirimden faydalanılamaz. Eğitim ve sağlık hizmetlerinde ise yukarıdaki hükümler geçerlidir.
 Sayılan hizmetlerin fiilen verilmesi gerekmektedir. Asistanlık, danışmanlık ve aracılık gibi hizmetlerin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün
bulunmamaktadır.
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 229. maddesinde fatura, “satılan emtia
veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek
üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen
ticari vesikadır” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre verilen hizmetin karşılığı olarak düzenlenecek olan faturanın, mutlak surette yurt dışı mukimi
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kişi veya kurum adına düzenlenmesi gerekmektedir. Fakat yabancı ülke
sosyal güvenlik kurumları ile ülkemiz arasında imzalanan ikili sosyal güvenlik anlaşmaları kapsamında söz konusu ülke mensuplarına ülkemizde
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin ve ruhsatlara istinaden faaliyet
gösteren sağlık kurumları tarafından verilen hizmet karşılığında düzenlenen faturaların ülkemiz Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlenmiş
olması durumunda da indirimden faydalanılabilecektir. Ülkemiz Sosyal
Güvenlik Kurumu bu faturaları anlaşma yapılan ülkelerin sosyal güvenlik
kurumlarına temlik ettiğinden yine yabancı kişi veya kurumlara verilmiş
sayılacak ve aranan şartlar sağlanmış olacaktır.
4. İNDİRİM KONUSU KAZANCIN TESPİTİ ve MUHASEBE
UYGULAMALARI
1 Seri Nolu KV. Genel Tebliği hükümleri gereğince; yurt dışında yerleşik
kişi veya kurumlara verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile
Türkiye’de yerleşik olmayan kişilere verilen eğitim ve sağlık hizmetlerinin
sunulması aşamasında elde edilen hasılat, katlanılan maliyetler ve yapılan giderler ayrı ayrı hesaplarda izlenecek, diğer faaliyetlerle ilişkilendirilmeyecek
ve kayıtların da bu ayrımı sağlayacak şekilde tutulması gerekecektir.
Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin
mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır.
İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarının amortismanlarının ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına
göre dağıtımının yapılması gerekmektedir.
Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise, müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.
Konuya ilişkin bir örnek üzerinde muhasebe kayıtlarını açıklayalım.
Örnek: KLM Sağlık Hizmetleri AŞ. kanuni merkezi İzmir’de bulunan özel
bir sağlık kurumu olup Onkoloji alanında Sağlık Bakanlığı ruhsatına haizdir.
Faaliyet konusu münhasıran sağlık ve onkoloji hizmeti vermektir. Kurumun
2014 yılında elde ettiği kurum kazancına ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:
Suudi Arabistan’da bulunan Al Fazıla Şirketi’nin, Suudi Arabistan muki86
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mi ham petrol işinde çalışan 10 işçisi için 3 ay boyunca kemoterapi hizmeti
vermiştir. Verilen hizmet karşılığında Al Fazıla şirketi adına 30.Haziran 2014
tarihli ve 700.000 ABD $’ı tutarında hizmet faturası düzenlenmiş ve tutar aynı
gün kurumun banka hesabına aktarılarak 6 ay vadeli % 8 faizli dolar tevdiat
hesabı açılmıştır. (30.06.2014’de 1$=2,35-TL). Kurum söz konusu hizmeti
için 60.000-TL doktor ve sağlık personeli için brüt ücret ödemesi yapmış ve
20.000-TL klinik gideri ile 20.000-TL’de ilaç giderine katlanmıştır. Giderlerin
30.06.2014 itibarı ile yapıldığı varsayılacaktır. Ayrıca yurt dışı mukimi kişilere verilen hizmetler nedeniyle kullanılan tıbbi cihazlar için 31.12.2014’te
200.000-TL amortisman ayırmıştır. (31.12.2014’de 1$=2,40-TL’dir.)
-----------------/ 30.06.2014
/----------------102.02. Bankalar (ABD doları hesabı)

B
1.645.000,00

601.01 Yurt Dışı Satışlar (Yabancı Ülke
Mukimleri)
(700.000$*2,35=1.645.000,00 TL)
Yurt dışı mukimi kişilere verilen sağlık hizmetinin
kaydı
-----------------/ 30.06.2014 /----------------102.02.01 Bankalar (Vadeli ABD doları hesabı)

1.645.000,00

1.645.000,00

102.02.01 Bankalar (Vadeli ABD doları
hesabı)
Vadesiz dolar hesabından vadeli dolar hesabına
alınması
-----------------/ 30.06.2014 /----------------740.01 Hizmet Üretim Maliyeti-Ücret

1.645.000,00

60.000,00

740.02 Hizmet Üretim Maliyeti-Klinik masrafları

20.000,00

740.03 Hizmet Üretim Maliyeti-İlaç alımları

20.000,00

1

102.01Bankalar (Vadesiz TL hesabı)

A

100.000,00

Yapılan masrafların muhasebeleştirilmesi
-----------------/

/-----------------

1 İlaçlar alınıp peyderpey sarf edilmektedir. Kurum açısından alım satım ve üretime de konu olmamaktadır.
Ayrıca Tek düzen hesap planı açıklamalarında 157 Diğer Stoklar kaleminde, “Yukarıdaki stok kalemlerinin hiç
birinin kapsamına alınmayan ürün, artık ve hurda gibi kalemler bu hesap grubunda yer alır” açıklaması yer almaktadır. Bu nedenle alınan ilaçların 740. Nolu hesapta muhasebeleştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.
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Bu noktada verilen hizmet bedeli karşılığında elde edilen bedelden, sadece bu
hizmetin ifası için yapılan giderlerin düşülerek net hasılatın bulunması gerekecektir. Elde edilen hasılat 1.645.000,00-TL’dir. Yapılan giderler 60.000-TL
ücret, 20.000-TL klinik gideri ve 20.000-TL ilaç bedeli olmak üzere toplam
100.000-TL’dir (amortismana ilişkin açıklamalara ilerleyen kısımlarda yer
verilmiştir.). Net hasılat ise 1.545.000-TL olacaktır. Bu tutarın yarısı ise 5520
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun10/ğ maddesi hükmü gereğince ayrı hesaplarda izlenerek dönem sonunda kurum kazancından indirim konusu yapılacaktır. Amortisman tutarları dönem sonunda giderleştirilecek olup muhasebe
kayıtları çalışmanın ilerleyen aşamalarında yapılmıştır. İndirim konusu yapılacak tutarın kayıtları aşağıdaki gibidir:
-----------------/ 30.06.2014 /----------------901 Kurum Kazancından indirilecek Tutar Borç

772.500,00

902 Kurum Kazancından indirilecek
Tutar Alacak
İndirim yapılacak kazancın serbest hesaplarda
takip edilmesi
-----------------/
/-----------------

772.500,00

Dönem sonunda faiz geliri ve kur farkı için yapılacak hesaplama ve kayıtlar ise aşağıdaki gibi olacaktır. Fakat indirilecek tutarlardan elde edilecek faiz
ve kur farkı gelirlerinin dönem karından indirilmesi tebliğ hükümleri gereğince mümkün olmayacaktır:
Faiz Geliri = Anapara*Faiz oranı*Zaman
Faiz Geliri = 700.000$*0,08*6/12 = 28.000$
31.12.2014’de 1$=2,40-TL olduğuna göre 28.000$*2,40= 67.200,00-TL
Kur Farkı = 700.000$*(2,40-2,35= 0,05) =35.000- TL
-----------------/ 31.12.2014 /----------------102.02. Bankalar (ABD doları hesabı)

67.200,00

102.02. Bankalar (ABD doları hesabı)

35.000,00

642. Faiz Gelirleri
646. Kambiyo Karları
88
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-----------------/ 31.12.2014 /----------------740.04 Hizmet Üretim Maliyeti-Amortisman giderleri

200.000,00

257. Birikmiş Amortismanlar

200.000,00

Tıbbi cihazlar için amortisman ayırma işlemi
-----------------/ 31.12.2014 /----------------902 Kurum Kazancından indirilecek Tutar Alacak
901Kurum Kazancından indirilecek Tutar
Borç
Amortisman ayırma işlemi sonrasında matrahtan
indirilecek kısmın revize edilmesi2
-----------------/
/-----------------

100.000,00
100.000,00

Yukarıdaki kayıtlarda, müşterek genel giderlerin ayrı hesaplarda tespitinin
mümkün olduğu varsayılmıştır. Ayrı hesap takibinin mümkün olmaması durumunda indirim konusu yapılacak faaliyetlere ilişkin müşterek genel giderler,
bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı
esas alınarak dağıtılması gerekecektir. Yukarıdaki örneklerden bağımsız olarak, konuya ilişkin bir örneğe aşağıda yer verilmiştir.
Dönem amortisman giderleri (tüm ATİK’ler için)		
: 240.000
Dönem hasılatı (toplam)					
: 1.800.000
Yurt dışı mukimi kurumlara verilen hizmet hasılatı		
: 300.000
Yukarıdaki verilere göre kurumun, yurt dışı kurumlara verdiği sağlık hizmeti
nedeniyle elde ettiği hasılat tutarı 300.000-TL’dir. Fakat söz konusu kurumlara
verilen hizmetler nedeniyle kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin(ATİK) amortismanlarının ayrı ayrı tespiti mükün bulunmamaktadır. Bu nedenle
240.000-TL tutarındaki müşterek amortisman giderinin (300.000/1.800.000=1/6)
oranındaki tutarı (240.000*1/6)= 40.000-TL yapmaktadır. Bu tutar, yurt dışı mukimi kurumlara verilen sağlık hizmetinden elde edilen 300.000-TL’den düşülecek ve elde edilen tutarın yarısı dönem kazancından indirilecektir.
2 Amortisman tutarlarının tespiti, dönem sonunda yapıldığından, indirim konusu yapılacak tutarın tespitinde amortisman tutarları dikkate alınmamıştır. Bu nedenle indirim konusu yapılacak tutarın revize edilmesi gerekir. Yeni tutar ise şöyle olacaktır: 1.645.000,00 hasılat (-) 100.000TL giderler-200.000TL amortisman
gideri = 1.345.000 TL net hasılattır. Söz konusu hasılatın yarısı indirim konusu yapılacak olup bu tutar da
672.500-TL yapmaktadır. Daha önce indirim konusu yapılacak tutar 772.500-TL hesaplanmıştır. İki rakam
arasındaki fark ise 100.000,00-TL olup söz konusu yevmiye maddesinde iş bu tutarın iptali sağlanmalıdır.
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Yukarıdaki verilen sağlık hizmeti aynı kişiler için verilmiş olsa fakat fatura
Al Fazıla şirketi adına değil de Suudi Arabistan ile yapılan ikili sosyal güvenlik anlaşmalarına istinaden TC. Sosyal Güvenlik Kurumu adına düzenlense idi
yapılacak kayıtlarda sadece 601 Yurt dışı satışlar yerine 600.Yurt İçi Satışlar
hesabı kullanılacaktı. Çünkü burada işlemden yararlanan kişiler her ne kadar
yabancı ülke mukimi kişiler olsa da fatura Türkiye mukimi bir kurum adına
düzenlenmekte; bu kurum tarafından yabancı ülke sosyal güvenlik kurumuna
temlik edilmektedir.
Kullanılan hesapların kebir defterlerinin durumları aşağıya çıkarılmış ve
sonuç hesaplarının kayıtlarına yer verilmiştir.
-----------------/ 31.12.2014 /----------------622. Satılan Hizmet Maliyeti

300.000,00

741. HÜM. Yansıtma Hs.

300.000,00

-----------------/ 31.12.2014 /----------------741. HÜM. Yansıtma Hs.

300.000,00

740. HÜM.

300.000,00

Yansıtma işlemleri
-----------------/ 31.12.2014 /----------------690. Dönem Karı veya Zararı

300.000,00

622. Satılan Hizmet Maliyeti

300.000,00

-----------------/ 31.12.2014 /----------------601. Yurt Dışı Satışlar
642. Faiz Gelirleri
646. Kambiyo Karları
690. Dönem Karı veya Zararı

1.645.000,00
67.200,00
35.000,00
1.747.200,00

-----------------/ 31.12.2014 /----------------690. Dönem Karı veya Zararı

1.447.200,00

691. Dönem Karı Vergi ve Diğer
Yas. Yük. Karş.3
692. Dönem Net Karı veya Zararı
-----------------/

90
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/-----------------

(1.447.200 - 672.500 = 774.700*0,2= 154.940)
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622
300.000
300.000

690

100.000 300.000 1.747.200

691
154.940

692
1.292.260

5. BEYAN İŞLEMLERİ
Yukarıdaki örneğe ilişkin düzenlenen gelir tablosuna aşağıda yer verilmiştir.
A-BRÜT SATIŞLAR
2-Yurt Dışı Satışlar
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR
3-Faiz Gelirleri
7-Kambiyo Karları
G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

1.645.000
1.645.000
1.645.000
300.000
300.000
1.345.000
0
1.345.000
102.200
67.200
35.000
0
0
1.447.200
0
0
1.447.200
154.940
1.292.260
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Yukarıdaki gelir tablosuna göre kurum tarafından verilecek Kurumlar Vergisi beyannamesinin özet bilgileri ise aşağıdaki gibi olacaktır.
BEYANNAME
SATIR NO
29
31
48
49

51
52-53
55
56-65 arası

66

70
71

İÇERİĞİ
Ticari Bilanço Karı
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Kar ve İlaveler Toplamı (29+31)
Cari Yıla Ait Zarar, İstisnalar ve İndirimler
Toplamı
(Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna Ve İndirimler)
Kar
Geçmiş Yıl Zararları
İndirime Esas Tutar
Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek
İstisna Ve İndirimler
Risturn, Arge, Sponsorluk, Bağış ve Yardımlar, Kültür ve Turizm amaçlı bağış ve
yardımlar, Başbakanlıkça veya Bakanlar
Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan ayni ve nakdî bağışlar, Kızılay ve
Yeşilay’a yapılan nakdi bağış ve yardımlar,
Girişim Sermayesi Fonu***
Türkiye›den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya
Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan
Kazançların %50’si…
Toplam (Kurumlar Vergisi Matrahı)
Hesaplanan Kurumlar Vergisi(%20)

TUTAR
(+)1.447.200,00
(+)0,00
=1.447.200,00
(-)0,00

=1.447.200,00
(-)0,00
=1.447.200,00
(-)0,00

672.500,00

774.700,00
154.940,00

*** Buraya kadar sayılan kalemlerin indirilmesi sonrasında bakiye (matrah) kalması durumunda 66. satırda yer alan “Türkiye’den Yurtdışı Mukim Kişi ve/veya
Kurumlara Verilen Hizmetlerden Sağlanan Kazançlar” satırına daha önce tespiti
yapılan tutar yazılmak suretiyle Kurumlar Vergisi matrahından indirim konusu
yapılacaktır. Bu tutar örneğimizde 772.500,00-TL olarak tespit edilmiş, sonrasında amortisman hesabı dahil edilerek 672.500,00-TL olarak revize edilmiştir.
Tebliğ hükümleri gereğince, Diğer indirim ve istisnalar ile geçmiş yıl zararları nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar izleyen dönemlere devredilemeyecektir. Ayrıca faaliyet sonucunun zararlı olması halinde ise indirim
söz konusu olmayacaktır.
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Yine tebliğ hükümleri gereğince eğitim ve sağlık hizmeti verilen yurt dışı
mukimi gerçek kişilere ilişkin ad-soyad ya da unvan, uyrukluk, pasaport numarası, düzenlenen faturanın tarih ve sayısı, verilen hizmetin niteliği ve hizmet bedeli gibi bilgileri içeren formun, her bir geçici vergi beyannamesi ile
birlikte beyanname eki olarak ilgili vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.
6. SONUÇ
Çalışmamızın başında ifade edildiği üzere ülkemiz, yabancı yatırımları
çekmek için birçok teşvik sağlamaktadır. Çalışmamızda; yurt dışı mukimi kişi
veya kurumlara verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmetleri ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın izin, denetim ve ruhsatına tabi olarak verilen eğitim
hizmetleri veya Sağlık Bakanlığı’nın izin, denetim ve ruhsatına tabi olarak
verilen sağlık hizmetlerinin; münhasıran sayılan hizmetleri sağlama amacıyla
kurulmuş olan kişi veya kurumlarca verilmesi durumunda elde edilecek kazancın yarısının gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesine ilişkin geniş açıklamalara, muhasebe kayıtlarına ve beyan durumuna yer verilmiştir. Yapılacak indirimde kurum, mutlak surette kazanç beyan
etmek durumundadır. Aksi halde indirim yapılması söz konusu olmayacaktır
ve zarar olarak gelecek yıllara devretmeyecektir.
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Tek düzen hesap planı ve açıklamaları [çevrimiçi erişim: http://www.gib.
gov.tr/fileadmin/mevzuatek/ eski/muhsisteb1ekmuh5c.htm]
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ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
ÜYELİĞİNİ SONA ERDİREN HALLER
*
Soner ALTAŞ13

ÖZ
Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Anonim
şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Şirketin yönetimi
ve temsili, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmek için bazı şartlara haiz olunması gerektiği gibi, yönetim kurulu üyesi seçilen veya atanan kişilerin üyeliklerinin bazı
hallerde kendiliğinden sona ermesi yahut kurul dışında ilgili organ yahut kişi
tarafından alınan bazı kararlar ile sona erdirilmesi mümkündür. Bu çalışmada,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren haller ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: anonim şirket, yönetim kurulu, görev süresi, tüzel
kişi üye, tam ehliyetli olma, iflas.
1. GİRİŞ
1 ’na
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02. 2011) (TTK)14
göre, anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur(TTK, m.365). Bu manada, anonim şirket yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin
işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler
hakkında karar alabilir (TTK, m.374). Yönetim kurulunun “kurul organ” olması noktasında, yönetim görev ve yetkisi kurul olarak icra edilir. Diğer bir
deyişle, anonim şirketin yönetimi ve temsili –devredilmediği takdirde-, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir(TTK, m.365, 367/f.2, m.370/f.1).
Bununla birlikte, yönetim kurulu üyesi seçilen veya atanan kişilerin üyeliklerinin bazı hallerde kendiliğinden sona ermesi yahut kurul dışında ilgili
organ yahut kişi tarafından alınan bazı kararlar ile sona erdirilmesi mümkündür. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket
yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren haller üzerinde durulmaktadır.
13
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
1 Çalışmamızda, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu için ETK, 13 Ocak 2011 tarihli ve
14
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için de TTK kısaltmaları kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
16.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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2. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİ SONA
ERDİREN HALLER
Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren halleri ortaya koyabilmek için, yönetim kurulunun yapısının ve yönetim kurulu üyeliğine seçilme yahut atanma şartlarının bilinmesi önem arz etmektedir. Bilindiği üzere,
TTK’nın 359uncu maddesinin birinci fıkrasında “Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden
oluşan bir yönetim kurulu bulunur.” hükmüne yer verilerek ETK’nın “yönetim
kurulunun en az üç üyeden oluşacağına” dair zorunluluktan vazgeçilmiş ve “tek
2
üyeli yönetim kurulu”nun oluşumuna imkan sağlanmıştır15
. Ayrıca, ETK’nın
öngördüğü “yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmaları”na ilişkin gereksiz
zorunluluk da TTK’da terk edilmiş, pay sahibi olmayan kişilerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine ve görev yapmalarına imkan sağlanmıştır316.
TTK, ayrıca, gerçek kişiler yanında, tüzel kişilerin de, tüzel kişilik olarak
yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine imkan sağlamıştır (TTK, m.359/f.2).
Ancak, Kanun, böyle bir durumda, tüzel kişiyle birlikte, -bu tüzel kişi tarafından belirlenen ve tüzel kişi adına yönetim kurulunda bulunacak olan- bir
gerçek kişinin tescil ve ilân olunmasını, bu tescil ve ilânın yapılmış olduğunun
ayrıca –internet sitesi yükümlülüğü bulunan şirketlerde- şirketin internet sitesinde hemen açıklanmasını zorunlu tutmuştur (TTK, m.359/f.2).
TTK’nın anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin
ETK düzenlemesini ise aynen muhafaza etmiştir. Şöyle ki, ETK’nın 314. maddesinde yer alan “İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle seçilirler. Esas
mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.” hükmüne karşılık,
TTK’nın 362. maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev
yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden
seçilebilir.” denilmiştir. Dolayısıyla, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en
çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilecek, şirket esas sözleşmesinde
tekrar seçilmelerini engelleyen bir hüküm yok ise, görev sürelerinin bitimin2 ETK’nın 312. maddesinde “Anonim şirketlerin esas mukavelesiyle tayin veya umumi heyetçe intihap
15
edilmiş en az üç kişiden ibaret bir idare meclisi bulunur.” hükmüne yer verilerek, anonim şirket yönetim
kurulunun en az üç üyeden oluşması şart koşulmuştu.
3 ETK’nın 312nci maddesinde “İdare meclisi pay sahibi aza ortaklardan teşekkül eder. Ancak pay
16
sahibi olmayan kimseler aza seçildikleri takdirde bunlar pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe
başlayabilirler.” hükmüne yer verilerek, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin şirkette pay sahibi
olması da şart koşulmuştu. Bu zorunluluğun sonucu olarak, yönetim kurulu üyelerinin ya pay sahipleri
arasından seçilmesi ya da pay sahibi olmamakla birlikte yönetim kurulu üyesi seçildikleri takdirde şirket
paylarını edinerek pay sahibi sıfatını kazanmaları gerekiyordu.
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de yeniden seçilebileceklerdir. Kanunun öngördüğü üç yıllık süre azami olarak
belirlenmiştir. Yoksa, genel kurul yönetim kurulu üyelerinin muhakkak surette
“en az üç yıllık” olarak seçer şeklinde bir zorunluluk bulunmamaktadır. Genel
kurul dilerse, yönetim kurulu üyelerini bir ya da iki yıl görev yapmak üzere
de seçebilir. Ancak, dört ya da beş yıl görev yapmak üzere seçemez. Yönetim
kurulu üyelerinin genel kurul kararında kaç yıl için seçildikleri belirtilmemişse,
bir faaliyet dönemi için seçildikleri kabul edilir ve seçimler bir sonraki genel
kurulda yenilenir (Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2005, 310).
Anonim şirketin ilk yönetim kurulu üyeleri, kuruluş esas sözleşmesi ile
atanır (TTK, m.339/f.3). Kuruluştan sonraki dönemlerde ise, yönetim kurulu
üyeleri, şirket genel kurulu tarafından seçilir. Zira, yönetim kurulu üyelerinin
seçimi, TTK’nın 408inci maddesinin ikinci fıkrası ile, anonim şirket genel
kurulunun devredemeyeceği görev ve yetkileri arasına dahil edilmiştir.
TTK ile anonim şirket yönetim kurulu üyeliği için getirilen şartlara baktığımızda ise, yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi üyelerde tüzel kişi adına
tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmalarının arandığını görmekteyiz (TTK, m.359/f.3). Ancak, hemen belirtelim ki, tam ehliyetli olma hali
TTK’da tanımlanmamıştır. Bu nedenle, TTK’nın ayrılmaz bir parçası olduğu
Türk Medeni Kanunu’na bakmak gerekir. Tam ehliyetli olabilmek; 4721 sayılı
Türk Medeni Kanunu(T.C. Yasalar, 08.12.2001)’na göre, fiil ehliyetine sahip
olabilmek, yani kendi fiilleriyle hak edinebilme ve borç altına girebilme anlamına gelir. Tam ehliyetli olabilmenin koşulları; Türk Medeni Kanunu’nda
4 , kısıtlı olmaması18
5 ve ergin olması19
6
kişinin ayırt etme gücüne sahip olması17
olarak sayılmıştır. Dolayısıyla, bir kişinin tam ehliyetli olabilmesi için sayılan
bu üç şartı da taşıması gerekmektedir.
417 Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Türk Medeni
Kanunu’na göre ayırt etme gücüne sahiptir(TMK, m.13).
518 Kısıtlama halleri TMK’nın 405 ilâ 408inci maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre;
a) Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli
yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan (TMK, m.405/f.1);
b) Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi
sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı
korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden (TMK, m.406);
c) Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan (TMK, m.407) her ergin kısıtlanır.
Ayrıca, yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini
ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir(TMK, m.408).
19
6 Erginlik onsekiz yaşın doldurulmasıyla başlar(TMK, m.11). Onbeş yaşını dolduran küçük, kendi isteği
ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir(TMK, m.12).
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TTK’nın 359uncu maddesinin üçüncü fıkrasının ilk halinde, tam ehliyetli olma zorunluluğu yanında, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin
yüksek öğrenim görmüş olması da şart koşulmuş, tek üyeli yönetim kurulunda “yüksek öğrenim görmüş olma” şartı aranmayacağı öngörülmüştü. Ancak,
yüksek öğrenimli olma şartı iş dünyasından haklı olarak yoğun bir tepki aldı.
7
Bunun üzerine anılan zorunluluk 26/6/2012 tarihli ve 633520
sayılı Kanun ile
yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla, TTK açısından bakıldığında, yönetim kurulu üyesi olacak kişinin tam ehliyetli olması yeterlidir.
Buna karşılık, 28/11/2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu
Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmeliğin 30uncu maddesinin ikinci fıkrası ile yönetim kurulu üyesi seçilebilmek için gerekli olan şartlar daha detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan
Yönetmelik hükmüne göre; yönetim kurulu üyesi olarak seçilecek kişilerin;
a) Tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişi de dahil olmak üzere tam
ehliyetli olması,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesi hükmü saklı
8,
kalmak kaydıyla Devlet memuru olmaması21
c) İflasına karar verilmemiş olması,
ç) Özel mevzuatı ve/veya şirketin esas sözleşmesi ile getirilen özel şartları
taşıması
gerekmektedir. Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönetim
kurulu üyeliklerine seçilmesi halinde, bunların bu göreve aday olduklarını
veya görevi kabul ettiklerini belirten yazılı beyanlarının bulunması şarttır.
Yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak ise, TTK’nın
359uncu maddesinin dördüncü fıkrasında “Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.” denilmiş, 363üncü maddenin ikinci fıkrasında da üyeliği
kendiliğinden sona erdiren hallerden bazılarına yer verilmiştir. Anılan hükümler çerçevesinde, yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebepleri, şu şekilde
sıralayabiliriz:
720 26/06/2012 tarihli ve 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve
Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 30 Haziran 2012 tarihli ve 28339
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
821 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 28 inci maddesine göre, memurlar Türk Ticaret Kanununa göre
(Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette
komandite ortak olamazlar. Ancak, görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen
alacakları görevler, bu yasağın dışında tutulmuştur.
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·Şirket esas sözleşmesinde yeniden seçilmelerini engelleyen bir hüküm
varsa (örneğin; şirket esas sözleşmesinde “yönetim kurulu üyelerinin en çok
üç yıl görev yapacağı ve bu süre dolduktan sonra yeniden seçilemeyeceği”
açıkça hükme bağlanmış ise, üç yıl süreyle görev yapan kişinin üyeliği bu
sürenin sonunda kendiliğinden sona erer) (TTK, m.362/f.1),
· Belli bir süre için seçilmişlerse, bu sürenin sona ermesi (örneğin; ilk yönetim kurulu üyeleri şirket esas sözleşmesi ile bir yıllığına atanmışlarsa ya
da genel kurul tarafından üç yıl görev yapmak üzere seçilmişlerse ve sürenin
bitiminde yeniden yönetim kurulu üyeliğine seçilmemişlerse, yeni üyelerin
9 (TTK, m.362/f.1),
seçimi ile birlikte üyelik görevleri sona erer)22
·Üyelik için gerekli kanunî şartları veya esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybetmesi (örneğin; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini
göremeyecek duruma gelmesi halinde, üyeliği sona erer) (TTK, m.363/f.2),
· İflâsına karar verilmesi (TTK, m.363/f.2),
· Ehliyetinin kısıtlanması (örneğin, bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü
bağlayıcı bir cezaya mahkûm olması halinde, üyeliği sona erer) (TTK, m.363/f.2)
Yukarıda sayılan sebeplerin varlığında, ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir (TTK,
10 etmesi hallerinde
m.363/f.2). Ayrıca, yönetim kurulu üyesinin ölümü ve istifa23
de, yönetim kurulu üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yine, şirket esas sözleşmesinde üyeliğinin sona ermesine dair
özel şartlara yer verilmiş ise, anılan şartların gerçekleşmesi ile de ilgili kişinin
yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer. Örneğin, şirket esas sözleşmesinde “Herhangi bir üyenin yönetim kurulunun diğer üyelerinin çoğunluğu
tarafından kabul edilecek geçerli bir neden olmaksızın yönetim kurulu toplantısını engelleyecek şekilde ardı ardına üç yönetim kurulu toplantısına katılmaması halinde, katılmayan üyenin yönetim kurulu üyeliği düşmüş sayılır.” şeklinde özel bir düzenleme yer alıyor ise, birbirini takip eden üç yönetim kurulu
toplantısına katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş kabul edilir.
922 ETK’nın 314üncü maddesinde yer alan “İdare meclisi azaları en çok üç yıl müddetle seçilirler.
Esas mukavelede aksine hüküm yoksa tekrar seçilmeleri caizdir.” hükmüne karşılık, TTK’nın 362nci
maddesinde “Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede
aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir.” denilmiştir. Dolayısıyla, anonim şirket yönetim
kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebilecek, şirket esas sözleşmesinde tekrar
seçilmelerini engelleyen bir hüküm yok ise, görev sürelerinin bitiminde yeniden seçilebileceklerdir.
10
23 İstifa, tek taraflı bir işlem olduğundan, diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından kurul kararına
bağlanması yahut reddedilmesi sözkonusu olmaz.
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Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğini sona erdiren sebeplerden bir diğeri ise, yönetim kurulu üyesinin görevden alınması, yani azlidir. Anonim
şirket yönetim kurulu üyeleri, ister seçimle gelmiş ister ise esas sözleşme ile
atanmış olsunlar, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler(TTK, m.364/f.1). Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınabilmesi için, genel
kural olarak, azil (görevden alma) hususunun genel kurulun gündemine alınmış olması gerekir. Ancak, gündemde yer almasa dahi, kişinin yönetim kurulu
üyeliğinden azlini gerektiren haklı bir sebep var ise, genel kurul yönetim kurulu üyesinin azlini kararlaştırabilir. Örneğin; yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık
yükümünün ihlâli, bir çok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük,
geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haller haklı sebep olarak değerlendirilip, yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından görevden alınabilir24.
Genel kurulca yönetim kurulu üyelerinin görevden alınabilmesine karar verilebilmesi için, şirket esas sözleşmesinde daha ağır bir yetersayı öngörülmemiş
ise, şirket sermayesinin en az dörtte birine (%25’ine) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıda (asaleten
ve vekaleten) hazır bulunan oyların çoğunluğu ile karar alınması gerekir. İlk
toplantıda bu yetersayı sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri yeniden genel
kurul toplantısına çağrılırlar. Yapılacak olan bu ikinci toplantı için herhangi
bir nisap aranmaz ve kararlar, toplantıda (asaleten ve vekaleten) hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (TTK, m.418/f.1-2).
Öte yandan, yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi de, kendi adına
tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir(TTK, m.364/f.1). Bilindiği
üzere, yönetim kurulu üyeliğine bir tüzel kişiliğin seçilmesi durumunda, tüzel
kişi adına tescil ve ilân edilecek kişi bizzat tüzel kişi tarafından belirlenmekte,
genel kurul tarafından seçilememektedir. Bu yönüyle, Kanun, gerçek kişiyi
belirleme ve değiştirme hakkını sadece tüzel kişiye vermiştir. Bununla birlikte, şirketin, haklı sebeplerin varlığında tüzel kişiden değiştirme talebinde
bulunmaya hakkı vardır. Ancak, şirket tarafından böyle bir talepte bulunulmasa dahi, tüzel kişi üye, yönetim kurulundaki temsilcisini her zaman için
değiştirebilir. Bu durumda, tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliği devam eder,
ancak azledilen kişinin tüzel kişi temsilciliği sıfatı sona erer ve yönetim kurulu toplantılarına katılamaz.
11
24 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96
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Yönetim kurulu üyeliği, genel kurul haricinde, kamu tüzel kişileri tarafından da sona erdirilebilir. Şöyle ki, TTK’nın 334üncü maddesinin birinci fıkrasında “Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinden
birine, esas sözleşmede öngörülecek bir hükümle, paysahibi olmasalar da,
işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin yönetim kurullarında
temsilci bulundurmak hakkı verilebilir.” hükmüne yer verilerek, bahsigeçen
kamu tüzel kişilerinin işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin
yönetim kurullarında pay sahibi olarak ya da olmadan temsilci bulundurmalarına imkan sağlanmış, maddenin ikinci fıkrasında ise “Birinci fıkrada yazılı şirketlerde paysahibi olan kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulundaki
temsilcileri, ancak bunlar tarafından görevden alınabilir.” denilmiştir. Bu
çerçevede, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerde pay sahibi
olan, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin
yönetim kurulunda bulundurdukları temsilcileri, yani yönetim kurulu üyeleri,
ilgili kamu tüzel kişisi tarafından görevden alınabilir (TTK, m.334/f.2). Bu
durumda, bahsigeçen temsilcinin yönetim kurulu üyeliği sona erer ve yerine
ilgili kamu tüzel kişisi tarafından atanan kişi yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaya devam eder.
3. ÖZET VE SONUÇ
Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine atanan ya da seçilen kişinin üyeliği,
şirket esas sözleşmesinde yeniden seçilmesine mani bir hükmün bulunması, seçildiği sürenin dolması, üyelik için gerekli kanuni şartları veya esas sözleşmede
öngörülen nitelikleri kaybetmesi, iflâsına karar verilmesi ve ehliyetinin kısıtlanması halinde, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Yönetim kurulu üyesi, ayrıca, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilir.
Yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişi de, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirip yönetim kurulundaki görevine son verebilir. Ayrıca,
işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerde pay sahibi olan, Devlet,
il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin yönetim kurulunda bulundurdukları temsilcilerinin yönetim kurulu üyelikleri, ilgili kamu tüzel
kişisi tarafından görevden alınmaları üzerine son bulur. Ayrıca, ölüm ve istifa
halinde de ilgili kişinin yönetim kurulu üyeliği sona erer.
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İlgili yönetim kurulu üyesinin kanunda yazılı sebeplerle görevinin sona ermesi yahut ölüm, istifa, görevden alma gibi nedenlerle son bulması durumunda, yönetim kurulu, boşalan üyeliğe kanunî şartları haiz birisini geçici olarak
seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu
genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde selefinin
süresini tamamlar. Ancak, Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer
kamu tüzel kişilerinin, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin
yönetim kurullarında bulundurdukları temsilcilerin görevden alınması, ayrılması, ölümü, istifası halinde yönetim kurulu üyeliklerinde oluşacak boşluklar ancak ilgili kamu tüzel kişisi tarafından yeni temsilci görevlendirilmesi
suretiyle doldurulur. Bu çerçevede, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin
üyeliği sona erdiren sebepleri bilmesi, üyeliği sona eren kişiler yerine gecikmeksizin yönetim kurulu tarafından geçici atama yapılmasına özen göstermesi ve üyeliği kendiliğinden sona eren kişilerin yönetim kurulu üyeliğini devam
ettirmekten kaçınması gerekir.
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GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİNİN
BULUNMASI ZORUNLU OLAN ANONİM ŞİRKET
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Mustafa YAVUZ*25
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre anonim şirketler tarafından yapılan
her genel kurul toplantısında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin
bulunması zorunlu değildir. Hangi şirketlerin genel kurul toplantısında
Bakanlık temsilcisinin bulunmasının zorunlu olduğu, anılan Kanunda ve bu
Kanuna istinaden çıkartılmış olan ikincil mevzuatta gösterilmiştir. Bakanlık
temsilcisinin hazır bulunması gerekip de katılmadığı toplantılarda alınan
genel kurul kararları ile söz konusu temsilcilerin imzalamadığı toplantı
tutanakları geçersizdir. Bir başka ifadeyle, ilgili genel kurul toplantısı ve bu
toplantıda alınan kararlar yok hükmündedir. İşte bu çalışmada, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunlu olan anonim şirket genel
kurul toplantıları ile buna ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde incelenmiş,
ayrıca ilgili ikincil mevzuat hükümleri eleştirel bakış açısıyla irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, anonim şirket, genel
kurul, Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağı.
1. GİRİŞ
Anonim şirketlerde genel kurul, söz konusu şirketlerin karar ve irade
organıdır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)
uyarınca, kanuni istisnalar saklı olmak üzere pay sahipleri şirket işlerine ilişkin
haklarını genel kurulda kullanırlar. Genel kurul tarafından verilen kararlar,
toplantıya iştirak eden ve olumlu oy kullanan pay sahipleri yanında, toplantıda
hazır bulunmayan veya olumsuz oy veren ortaklar ile şirketin yönetim organı
hakkında da bağlacıdır. Bu kapsamda mevzuatta, şirketler üzerinde bir dış
denetim yöntemi olarak, özellikle kamuoyunu ve kamu yararını önemli
ölçüde ilgilendiren anonim şirketlerin genel kurulları ile etki itibariyle pay
sahiplerini yakından ilgilendiren konuların görüşüleceği anonim şirket genel
kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin (Bakanlık
*25Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
29.01.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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temsilcinin) bulunması zorunlu kılınmıştır. Bakanlık temsilcilerinin, genel
kurul toplantısına katılması sadece bir merasimin ifası niteliğinde değildir.
Bakanlık temsilcisinin katılması gerekli olup da katılmadığı veya toplantı
tutanağını imzalamadığı genel kurul toplantıları geçersizdir.
Bakanlık temsilcisinin temel görevi, genel kurul toplantısının TTK, bu
Kanuna istinaden çıkartılan ikincil düzenlemeler ve ilgili mevzuat ile esas
sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. Bakanlık
temsilcisi genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret etmek ve tutanağın
TTK ve ikincil düzenleme hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini
sağlamakla da görevlidir.
TTK’da, bazı anonim şirketlerin genel kurullarına Bakanlık temsilcisinin
katılması öngörülmüşken, böyle bir zorunluluk limited şirketler için
getirilmemiştir. Hatta anılan Kanunun 617/III. maddesinde, limited şirketlerde
kıyas yoluyla uygulanacak olan anonim şirket genel kurul hükümleri
belirtilirken Bakanlık temsilcisine ilişkin hükümlerin hariç olduğu açık bir
şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, ortak sayısı ne olursa olsun, limited
şirketlerin genel kurulları için yetkili makamdan Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesi talep edilmeyecek ve bu şirketlerin genel kurullarında
Bakanlık temsilcisi bulunmayacaktır.
Bu çalışmada, Bakanlık temsilcisinin katılması zorunlu olan anonim
şirketler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecek, ayrıca Bakanlık
temsilcileri ile ilgili hükümler ihtiva eden ikincil düzenlemelerin bazı
maddelerine ilişkin eleştirel görüşlerimize yer verilecektir.
2. BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILMASI ZORUNLU OLAN
GENEL KURUL TOPLANTILARI
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun (T.C. Mülga Yasalar,
09.07.1956) (ETTK) 297. ve 378/II. maddeleri uyarınca, anonim şirketlerin
olağan ve olağanüstü tüm genel kurul toplantılarında alınan kararların
muteber olabilmesi için toplantıya Bakanlık komiserinin katılması ve toplantı
tutanağının Bakanlık komiseri tarafından imzalanması zorunluydu. TTK’da
ise istisnasız anonim şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında Bakanlık
komiseri bulunması uygulamasından vazgeçilmiş ve uygulamanın kapsamı
daraltılmıştır. Ayrıca terminoloji olarak TTK’da “Bakanlık komiseri” yerine
“Bakanlık temsilcisi” ibaresi kullanılmıştır. Deyim yerindeyse, artık Bakanlık
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temsilcilerinin genel kurul toplantılarına katılması istisna haline getirilmiştir.
Bakanlık temsilcilerine ilişkin olarak TTK’nın 407/III. maddesinde; “333
üncü madde126 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.” denilmektedir.
Kanunda, Bakanlık temsilcinin bulunması gereken genel kurul toplantıları,
iki grupta düzenlenmiştir. Birincisi, kuruluş ve esas sözleşme değişiklikleri
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi anonim şirketlerin genel kurulları,
ikincisi ise anılan Bakanlık tarafından belirlenen konuların görüşüleceği genel
kurul toplantılarıdır. Anonim şirket, tek kişilik bir şirket olsa dahi aşağıda
açıklanan grupların kapsamına girmekte ise genel kurul toplantısında mutlak
surette Bakanlık temsilcisi bulunacaktır.
2.1. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Olan
Anonim Şirketler
Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının
iznine tabi anonim şirketler, TTK’nın 333. ve 407/III. maddelerine istinaden
anılan Bakanlık tarafından Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni
Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği
İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, 2012) (Tebliğ) ile belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğ ile
belirlenen şirketlerin bütün olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında
ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda, gündeme bağlı
olmaksızın her durumda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur. Bahsi
geçen Tebliğ ile belirlenen anonim şirket türleri şunlardır: Bankalar, finansal
kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri
şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde
126 TTK’nın 333. maddesi; “Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip, ilan edilecek anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni ile kurulur. Bu şirketlerin esas
sözleşme değişiklikleri de aynı Bakanlığın iznine bağlıdır. Bakanlık incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden yapılabilir. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir
makamın iznine bağlanamaz.” şeklindedir.
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kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla
uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas
borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji
geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa
tabi halka açık şirketler ve serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerdir.
2.2. Bakanlık İznine Tabi Olmamakla Birlikte Bakanlıkça Belirlenen
Anonim Şirketler
Yukarıda sayılan şirket türleri dışında diğer şirketlerde ve hangi durumlarda
Bakanlık temsilcisinin genel kurulda bulunacağını belirleme yetkisi, TTK’nın
407/III. maddesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilmiştir. Adı geçen
Bakanlığın bu belirlemeyi bir yönetmelikle yapması öngörülmüştür. Söz
konusu yönetmelik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından “Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”
(Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği) ismiyle, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 32. maddesi uyarınca;
- Genel kurul gündeminde; sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı
sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı
sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin
esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları
bulunan genel kurul toplantılarında,
- Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin
genel kurul toplantılarında,
- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında,
- Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında,
ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık
temsilcisinin bulunması zorunludur.
2.3. İsteğe Bağlı Olarak Bakanlık Temsilcisi Görevlendirme Talebinde
Bulunan Anonim Şirketler
Birinci ve ikinci kısımda sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında
Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu (gerekli) değildir. Ancak genel kurulu
toplantıya çağıranların (yönetim kurulunun -md. 410/I-, pay sahibinin -md. 410/
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II-, azlığın –md. 411-, kayyımın -md. 412- tasfiye memurunun -md. 535/II-) talep
etmeleri ve bu taleplerin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğünce
uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilecektir. Ancak
Bakanlık, genel kurulu toplantıya çağıranlar tarafından talep dilekçesinde
haklı gerekçelerin (genel kurulun mahkeme kararı ile çağrılması, pay sahipleri
arasında ihtilafın bulunması gibi) belirtilmesini istemektedir.
Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı
yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin
görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate
alınmayacaktır. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan (azlık) pay
sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine
sunulmak üzere şirkete yapılabilecektir. Toplantıya çağıranlar tarafından
bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi ise zorunludur (Bakanlık
Temsilcisi Yönetmeliği md. 32/III). Görüldüğü üzere, TTK’da yer almamakla
birlikte, mezkur Yönetmelik ile azlığa genel kurul toplantısı için Bakanlık
temsilcisi görevlendirme talebinde bulunma şeklinde yeni hak tanınmıştır.
Öte yandan, TTK ile Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği hükümleri
karşılaştırıldığında, Yönetmeliğin 32/II. maddesinin, Kanunun 454/VI.
maddesine açık bir şekilde aykırı olduğu görülmektedir. Nitekim TTK’nın 454.
maddesinin altıncı fıkrası “(İmtiyazlı pay sahipleri) özel kurul toplantısında,
407 nci maddenin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Bakanlık temsilcisi de
hazır bulunur ve tutanağı imzalar.” hükmünü havi olup, söz konusu
fıkranın gerekçesinde de “6762 sayılı Kanundaki boşluk açık bir hükümle
doldurulmuştur.” denilmektedir. Anılan hüküm ile her imtiyazlı pay sahipleri
özel kurul toplantısında Bakanlık temsilcinin bulunması zorunlu tutulmuştur.
Durum böyle olmakla birlikte, mezkur Yönetmeliğin 32. maddesinin birinci
ve ikinci fıkralarında yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel
kurul toplantılarında Bakanlık temsilcinin bulunmasının zorunlu olduğu,
bunların dışında kalan özel kurul toplantılarında ise Bakanlık temsilcisinin
bulunmasının zorunlu olmadığı hükme bağlanmıştır. Bu durumda Bakanlık
Temsilcisi Yönetmeliği, Kanuna aykırı hükümler ihtiva etmiş olmaktadır.
Normlar hiyerarşisi ve Anayasanın 124. maddesi gereğince yönetmeliklerin
kanunlara aykırı olmaması temel kuraldır. Mezkur kural nedeniyle, Anonim
Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda
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Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin
32. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki “imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulu”na ilişkin hükümlerin bir an evvel TTK md. 454/VI’ya uygun hale
getirilmesi uygun olacaktır.
3. BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN İSTENMESİ VE
GÖREVLENDİRİLMESİ
Yönetim kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında
Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden
herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerce
toplantının yer, gün ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on
gün önceden bir dilekçe ile görevlendirme makamına müracaat edilir. Yurt
dışında yapılacak toplantılar için bu süre otuz gündür. Bakanlık temsilcisi
görevlendirme yetkisi; toplantı yeri yurt içinde olan genel kurul toplantılarında
Valiliklere (Ticaret İl Müdürlüğüne), toplantı yeri yurt dışında ise Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne aittir. Yurt içinde yapılacak
genel kurullara gidecek olan Bakanlık temsilcileri, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüklerinde çalışan ve gerekli eğitimi almış olan
Devlet memurları arasından görevlendirilir. Şirket genel kurullarında Bakanlık
temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili
ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.
Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili olanlar (pay sahibi,
azlık, tasfiye memuru, kayyım gibi) tarafından çağrılması halinde dilekçe
bunlar tarafından imzalanır. Müracaatın on günden daha kısa bir sürede
yapılabilmesi, yurt içinde yapılan toplantılar için Ticaret İl Müdürlüğünün
uygun görüşüne bağlıdır.
Başvuru dilekçesine; yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya
karar defterinin ilgili sayfasının şirket yetkililerince aslına uygunluğunun
tasdik edilmiş fotokopisi ve tasdik eden yetkilinin imza sirküleri, dilekçeyi
imzalayanların imza sirküleri, genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay
sahipleri tarafından toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme
kararının bir örneği, genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından
çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği, imtiyazlı pay
sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor
ise buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği, gündem ve Bakanlık temsilcisi
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ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu eklenir.
Diğer taraftan, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 37/III. maddesinde,
“Toplantının 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanunda belirlenen ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlaması
halinde görevlendirme yapılmaz.” denilmektedir. Toplam 7 maddeden oluşan
bahsi geçen Kanuna bakıldığında, yönetmelik çıkarma yetkisi, yürürlükten
kaldırılan mevzuat, yürütme ve yürürlük maddeleri haricinde hüküm ihtiva
eden 3 madde bulunmaktadır. Söz konusu maddelerin birincisinde 29 Ekim
ulusal bayram günü, ikinci maddesinde resmi bayram (23 Nisan, 19 Mayıs, 30
Ağustos) ve dini bayram (Ramazan ve Kurban Bayramları) günleri ile 1 Ocak
ve 1 Mayıs genel tatil günleri düzenlenmiştir. Üçüncü maddesinde ise diğer
genel tatil günleri olan hafta tatiline (Cumartesi ve Pazar günlerine) ilişkin
hükümler bulunmaktadır. Kanundan isminden de anlaşılacağı üzere, anılan
Kanun ulusal bayram (29 Ekim) ve genel tatil günlerini (resmi ve dini bayram
günleri ile 1 Ocak ve 1 Mayıs günleri ve hafta sonu tatillerini) düzenlemektedir.
Zira mezkur Kanun uyarınca tek ulusal bayram günü 29 Ekim, diğer günler ise
genel tatil günleridir. Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği hükmünde, Bakanlık
temsilcisinin yapılamayacağı günler, ulusal bayram ve genel tatil günleri
olarak ifade edilmiştir. Anılan Yönetmelikte yer alan söz konusu hükmün temel
amacı, doğal olarak ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile 1 Ocak ve 1 Mayıs
günlerinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesinin yapılmamasıdır. Ancak,
hükümde geçen “genel tatil günleri” ibaresi, belirtilen özel günler yanında
hafta sonu tatil günlerini de kapsamaktadır. Ancak bilmekteyiz ki, uygulamada
hafta sonları da Bakanlık temsilcisi görevlendirmesi yapılmaktadır. Hatta
hafta sonları hafta içine nazaran daha çok görevlendirme olmaktadır.
Kaldı ki, aynı Yönetmeliğin 38/I. maddesinde, şirketlerin yurt içinde hafta
tatili günlerinde yapılacak genel kurullarında görevlendirilen Bakanlık
temsilcilerine, bütçe kanunlarıyla tespit edilen Devlet memurlarına ödenen
en yüksek yurtiçi gündelik tutarının dört katı ücret ödenmesi öngörülmüştür.
Buna karşın Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 37/III. maddesinde bilerek
veya bilmeyerek yer verilen hükümle ise hafta sonları Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesi yasaklanmış olmaktadır. Mezkur Yönetmeliği çıkartan
Bakanlığın amacının bu olmadığı dikkate alındığında, mevcut uygulama
ve yukarıda yer verilen tespitler çerçevede, söz konusu Yönetmeliğin 37.
maddesinin üçüncü fıkrasının hafta sonu tatil günlerini dışarıda bırakacak
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şekilde yeniden düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Öte yandan, anonim şirketlerin yurt içinde yapılacak genel kurul
toplantılarında görevlendirilen Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl
bütçe kanunları ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurtiçi
gündelik tutarının üç katı, hafta tatili günleri için dört katı net olarak ödenir.
Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık
temsilcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri için 6245 sayılı Harcırah Kanunu
uyarınca Bakanlar Kurulunca tespit edilen gündelikleri ilgili şirket tarafından
karşılanır. Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş günü aşamaz. Yurt dışında
yapılacak genel kurul toplantılarına görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin
yol giderleri ilgili şirket tarafından karşılanır. Yurt içinde yapılan toplantılarda
ise toplantı mahalline gidiş ve dönüş şirket tarafından temin edilecek araçla
sağlanır. Bunun mümkün olamaması halinde yol giderleri belgelendirilmek
kaydıyla şirket tarafından karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya gider
belgesinin ibraz edilmemesi halinde şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz (TTK
md. 407/III, Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliği md. 38).
Son olarak ifade edelim ki, Bakanlık temsilcisi görevini; TTK’ya, Bakanlık
Temsilcisi Yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsız, dürüst ve
özenli şekilde yapmakla yükümlüdür. Bakanlık temsilcisinin, söz konusu
yükümlülüklere aykırı davranışlarından dolayı hakkında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun disiplin hükümleri uygulanacağı gibi, ayrıca kendisine
belli bir süre temsilcilik görevi de verilmeyecektir.
4. BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN KATILMADIĞI
TOPLANTILARIN NİTELİĞİ
Bakanlık Temsilcisi Yönetmeliğinin 32. maddesinde sayılan genel kurul
toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmaması halinde ilgili genel kurul
toplantısı yapılamaz. Öte yandan, Bakanlık temsilcisi görevlendirilmekle
birlikte, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda (hazır bulunmadığı veya terk
ettiği toplantılarda) alınan genel kurul kararları geçerli değildir. Bakanlık
temsilcisinin toplantıya katılması, genel kurulun mevcudiyeti için gerekli
bir unsurdur. Öyle ki, Bakanlık temsilcisinin toplantının başlangıcında hazır
olması yeterli olmayıp, toplantının sonuna kadar bulunmalıdır.
Genel kurulda, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları
payları, gruplarını, sayılarını, itibari değerlerini, genel kurulda sorulan
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soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve
olumsuz oyların sayılarını içeren bir tutanak tanzim edilir. Bakanlık temsilcisi
bulunmakta ise bunların ad ve soyadları ile görevlendirme yazısının tarih ve
sayısına da bu tutanakta yer verilir. Söz konusu tutanak ve tutanak ekinde yer
alan muhalefet şerhleri, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisinin katılması
gereken toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. Toplantı
başkanının, Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda
Bakanlık temsilcisinin imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir (TTK
md. 422). Bu halde genel kurul toplantısına Bakanlık temsilcisi katılmışsa,
tutanağın bu temsilci tarafından da imzalanması zorunludur. İmzalanmayan
tutanaklar ise yok hükmündedir.
Bir genel kurulun yokluğu ise başlangıçtan itibaren genel kurul kararının
olmadığını ifade eder (Pulaşlı, 2013, 368). Söz konusu karar, hukuk alanında
hiçbir etki ve sonuç doğurmaz. Dolayısıyla, menfaati bulunan herkes, belli bir
süreye bağlı olmaksızın şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinde söz konusu toplantının batıl227 olduğunun tespiti için dava açabilir.
5. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemeyle bütün anonim
şirketlerin genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi
bulunması uygulamasından vazgeçilmiştir. Artık, anonim şirketin türüne ve
gündemde yer alan konulara bağlı olarak genel kurul toplantısında Bakanlık
temsilcisi bulunacaktır. Buna göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring,
tüketici finansmanı ve kart hizmetleri, varlık yönetim, sigorta şirketleri ile
anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi
mağazacılıkla uğraşan şirketler ve tarım ürünleri lisanslı depoculuk, ürün ihtisas
borsası, bağımsız denetim, gözetim, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici,
serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketleri ile Sermaye Piyasası Kanununa
tabi halka açık şirketlerin gündeme bağlı olmaksızın tüm olağan ve olağanüstü
genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunması zorunludur.
227 Meydana gelişi veya özü bakımından kanun ve şirket sözleşmesi hükümlerine aykırı olan kararlar hukuken
hükümsüzdür. Bu hükümsüzlük, ihlal edilen hukuk kuralının niteliğine göre yokluk, butlan veya iptal edilebilirlik
şeklinde ortaya çıkabilir (Erdoğan Moroğlu, Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Vedat
Kitapçılık, İstanbul 2009, s.9). Ancak TTK’da genel kurul kararlarının butlan ve iptal edilebilirlik halleri düzenlenmiş, yokluğa yer verilmemiştir. Bu kapsamda kanaatimizce, yok hükmündeki karar ve işlemler hakkında
TTK’nın 447. maddesinde düzenlenen butlan hükümlerinin uygulanması gerekir.
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Bunun yanında, genel kurul gündeminde sermayenin arttırılması veya
azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden
çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun
değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya
tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, elektronik ortamda
ve yurt dışında yapılan genel kurul toplantılarında da Bakanlık temsilcisinin
bulunması şarttır. Ayrıca Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan
toplantılar için, çağrı yapanlar da Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi
talebinde bulunabilir. Öte yandan sermayenin en az onda birini oluşturan
azlık pay sahipleri de gerekçeleri de bildirmek suretiyle Bakanlık temsilcisi
görevlendirilmesi talebinde bulunulur. Bu talep şirkete yapılır ve toplantıya
çağıranlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.
Yukarıda belirtilen genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin
bulunmaması halinde genel kurul toplantısı yapılamaz. Bakanlık temsilcisinin
yokluğunda (hazır bulunmadığı veya terk ettiği toplantılarda) alınan genel
kurul kararları ile imzalamadığı toplantı tutanakları geçersizdir.
Çalışma içerisinde detaylı olarak değerlendirildiği üzere, Bakanlık
Temsilcisi Yönetmeliğinin 32. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarındaki
“imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu”na ilişkin hükümler, TTK’nın 454/VI.
maddesine açıkça aykırıdır. Ayrıca, aynı Yönetmeliğin 37/III. maddesinde
bilerek ya da bilmeyerek yapılan düzenleme ile uygulamaya aykırı bir şekilde
hafta sonları Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yasaklanmış olmaktadır.
Sonradan hukuki ihtilaflara neden olunmaması ve normlar hiyerarşisine aykırı
durumun giderilmesi amacıyla anılan Yönetmeliğin söz konusu hükümlerinde
gerekli değişikliğin yapılması uygun olacaktır.
KAYNAKÇA
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (15.11.2012). Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve
Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin
Belirlenmesine İlişkin Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28468).
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (28.11.2012). Anonim Şirketlerin Genel
Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik. Ankara:
Resmi Gazete (28481).
114

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

Moroğlu, Erdoğan (2009). Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının
Hükümsüzlüğü, İstanbul: Vedat Kitapçılık.
Pulaşlı, Hasan (2013). Şirketler Hukuku Genel Esaslar, Ankara: Adalet
Yayınevi.
T.C. Mülga Yasalar (09.07.1956). 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu.
Ankara: Resmi Gazete (9353 sayılı).
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı).

MART - NİSAN 2015

115

MALİ

ÇÖZÜM

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI
UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI
Halil İbrahim İNCİ*28
29
Hüseyin ÖZTÜRK**
1- GİRİŞ
Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine karıştırılmakta, vergi idaresi ile mükellefler
ihtilafa düşmektedirler. Vergi hukukunda yer alan gecikme faizi ve gecikme
zammı müessesi karşılaştırması, uygulaması ile hesaplanması bu makalenin
konusunu oluşturmaktadır.
2- GECİKME FAİZİ
Vergi Usul Kanunu 112/3. maddesinde “ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda;
a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar;
b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi
kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal
vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar;
Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı
oranında gecikme faizi uygulanacağı belirtilmiştir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz.
Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar
geçen süre için uygulanır.
Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen
ödenebilir.” hükmü yer almaktadır.
İkmalen, re’sen ve idarece yapılan tarhiyatlarda sadece vergi asıllarına
normal ödeme zamanından 1l2. maddenin (a) ve (b) fıkralarında belli edilen
tarihe kadar geçmiş olan süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen
* Vergi Müfettiş Yrd.
28
**
29 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
09.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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gecikme zammı oranında gecikme faizinin hesaplanacağı mezkur madde hükmünden anlaşılmaktadır. Yani, yalnız vergiye faiz yürütülecek cezalar için faiz
sözkonusu olmayacaktır.
Faizin hesaplanmasında mükelleflerce zamanında tahakkuk ettirilmeyen
verginin ait olduğu yılın normal vade tarihi ile tahsil edilebilir hale geldiği
tarih arasında geçen sürelerde yürürlükte olan gecikme zammı oranı esas alınacaktır. Diğer bir ifade ile geçmiş olan her dönemde hangi oranda gecikme
zammı uygulanmakta ise bu oranlar esas alınarak, ödenmesi gereken faiz hesap edilecektir.
2.1. Gecikme Faizi Hesaplanmasına İlişkin Örnekler: Gerçek usulde
Gelir Vergisi mükellefi olan (A) 2013 faaliyet dönemine ilişkin beyannamesini kanuni süre olan 1 Mart - 25 Mart 2014 tarihleri arasında ilgili vergi dairesine tevdi etmemiştir. Bu durum re’sen tarhiyatı gerektirdiğinden vergi inceleme
raporunda belli edilen veya takdir komisyonunca takdir edilmiş olan matrah
üzerinden vergi dairesince tarh edilen vergi ve kesilen cezaya ait ihbarnameler
25/1/2015 tarihinde tebliğ edilmiştir.
2.1.1. Tarhiyat dava konusu yapılmaksızın kesinleşmişse;
Örneğe göre tarhiyatın kesinleşmesi tarihi 25/2/2015 olup, vergi ve ceza ile
gecikme faizinin ödeme süresinin sonu 25/3/2015 tarihidir. Tarhiyatın normal
vade tarihi 31 Mart 2014 olduğundan vergiye uygulanacak gecikme faizinin
hesaplanacağı süre Nisan 2014 ila Ocak 2015 aylarını içine alan süredir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınamayacağından 2015
Şubat ayı için faiz hesaplanmayacaktır.
2.1.2.Dava Konusu Yapılan Tarhiyatın Mahkeme Kararıyla
Onaylanması Halinde Gecikme Faizi Hesaplaması:
Mükellef ABC gerçek kişisi, 2010 yılı vergilendirme dönemine ait gelir
vergisi beyannamesini yasal süresi olan 25.03.2011 tarihine kadar bağlı olduğu
vergi dairesine vermemiştir. Bu durumda mükellef ABC’nin hesapları incelenerek adına vergi tarh edilmiş ve ceza kesilmiştir. Tarh edilen vergi ve kesilen
cezaya ilişkin ihbarnameler mükellefe 19.10.2011 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Mükellef tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava
açmış ancak, mahkeme idare tarafından yapılan tarhiyatı aynen onamıştır. Bu
karar üzerine vergi dairesi tarafından düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri
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11.06.2012 tarihinde idare tarafından mükellefe tebliğ edilmiştir. Bu örneğe
göre 19.10.2011 yılında tebliğ edilmiş olan ihbarnamelere karşı 30 gün içinde
dava açılmış olması nedeniyle, bu vergi ve cezalara ilişkin tahsil işlemleri
duracaktır. Ancak vergi mahkemesi tarhiyatı aynen onamış olduğu için vergi
mahkemesi kararı üzerine vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve tahakkuk tarihine
göre yeniden hesaplanan gecikme faizi, vergi/ceza ihbarnamesi ile 11.06.2012
tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Böylece vergi artık 11.06.2012 tarihi itibariyle tahakkuk etmiş olmaktadır. Tahakkuk eden vergi aslı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinin 11.06.2012 tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde
ödenmesi gerekmektedir. Gecikme faizi hesaplanacak olan süre ise, 1 Nisan
2011 tarihi ile 31 Mayıs 2012 tarihi arasında geçen süre olacaktır. Gecikme
faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmayacağından Haziran 2012
ayına ilişkin 11 günlük süre için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
2.1.3. Tarhiyat uzlaşma yolu ile kesinleşmişse;
Süresi içerisinde uzlaşma talep edilmesi ve uzlaşmanın da vaki olması halinde gecikme faizi, tarhiyatın normal vade tarihinden uzlaşma tutanağının
imzalandığı tarihe kadar hesaplanacak ve uzlaşılan miktarlarla aynı süre içerisinde ödenecektir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesiri ise dikkate
alınmayacaktır. Örneğin vergi inceleme elemanı tarafından 2009/Şubat dönemine ait Katma Değer Vergisi ile ilgili olarak Vergi İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Mükellef tutanak aşamasında Vergi Usul Kanununun Ek 11’inci
maddesi gereğince tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunduğunu beyan etmiştir. Mükellef ile 09.09.2009 tarihinde yapılan uzlaşma görüşmesi sonucunda tarhiyat öncesi uzlaşma vaki olmuştur. Bu bilgiler ışığında gecikme faizi
aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, normal vade
tarihinden uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. Uzlaşmanın vaki olması durumunda uzlaşma tutanağının imzalandığı
tarih itibariyle resen, ikmalen ve idarece tarh edilen vergiler tahakkuk eder
ve kesinleşir. Uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin
olup, gereği vergi dairelerince derhal yerine getirilir. Mükellef veya adına
ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında
dava açamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunamaz. Buna göre tarhiyat öncesi
uzlaşmalarda gecikme faizi; normal vade tarihinden (26.03.2009)-tutanağın
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imzalandığı (09.09.2009) tarih arasındaki 5 tam ay için gecikme zammı oranında (aylık % 1,40 oranında) gecikme faizi uygulanacaktır. Geriye kalan ay
kesirleri için ise gecikme faizi uygulanmayacaktır.
2.1.4. Tarhiyat, Vergi Usul Kanununun 376 ncı madde hükmü talep
edilmek suretiyle kesinleşmişse;
Yapılan tarhiyat için 376 ncı madde hükmünün uygulanmasının talep edilmesi halinde; tarhiyat dava konusu yapılmaksızın vergi aslı mükellefçe aynen
kabul edilmiş bulunulmaktadır. Dolayısıyla, bu uygulama biçiminde, vergi
aslında bir indirim söz konusu olmayıp, sadece cezada bir indirim yapılmış olduğundan, vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren 30 günlük dava
açma süresi geçmesiyle tarhiyat kesinleşmiş olmaktadır. Bu uygulama şeklinde gecikme faizi, kesinleşme tarihi esas alınmak suretiyle 112 nci maddenin 3
numaralı bendinin (a) fıkrasındaki hüküm gereğince bu makalenin “Tarhiyat
dava konusu yapılmaksızın kesinleşmişse” başlıklı bölümünde yapılan açıklama doğrultusunda hesaplanacaktır.
3- GECİKME ZAMMI
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (AATUHK.) 51’inci
maddesine göre, amme alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına
vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı (2010/965 sayılı BKK.
ile 19.10.2010 tarihinden itibaren) % 1,40 oranında gecikme zammı tatbik
olunur. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilir.
Gecikme zammının asgari tutarı bir Türk lirası olarak belirlenmiştir.
Gecikme zammı, Vergi Usul Kanununa göre uygulanan vergi zıyaı cezalarında 51’inci madde uyarınca belirlenen oranda, mahkemeler tarafından
verilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacaklarında ise bu oranın yarısı ölçüsünde uygulanmaktadır. Bunların dışındaki ceza mahiyetinde olan amme
alacaklarına ise gecikme zammı uygulanmamaktadır.
Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya
her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile
gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik
faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.
Nitekim en son 2010/965 sayılı BKK. ile 19.10.2010 tarihinden itibaren geçerli
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olmak üzere gecikme zammı oranı her ay için % 1,40 olarak belirlenmiştir.
Kanunun 52’nci maddesinde ise gecikme zammının uygulanması ve diğer
hükümlere yer verilmiş olup, ilgili maddeye göre gecikme zammının uygulama süresi; amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın
açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan süredir. Bu
hükmün sebebi ise kusuru olmaksızın mal varlığı üzerindeki tasarrufu elinden
alınan borçlunun bu duruma düştüğü andan itibaren gecikme zammı ödemesini önlemektir. Ayrıca gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez. Amme alacağının aslının ödenmiş olması ise, gecikme zammının takip
ve tahsiline mani olmamaktadır.
Vadesinde ödenmeyen amme alacaklarına Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden yıllaritibarıyla uygulanacak gecikme zammı oranları aşağıdaki gibidir;
Bakanlar Kurulu Kararı

Uygulama Dönemi

Aylık Gecikme
Zammı Oranı (%)

2001/2175 sayılı BKK

29.03.2001 – 30.01.2002 tarihleri arasında

10

2002/3550 sayılı BKK

31.01.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında

7

2003/6345 sayılı BKK

12.11.2003 – 01.03.2005 tarihleri arasında

4*

2005/8551 sayılı BKK

02.03.2005 – 20.04.2006 tarihleri arasında

3

2006/10302 sayılı BKK 21.04.2006 - 18.11.2009 tarihleri arasında

2,5

2009/15565 sayılı BKK 19.11.2009 - 18.10.2010 tarihleri arasında

1,95

2010/965 sayılı BKK

1,4

19.10.2010 tarihinden itibaren

*02.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5035 sayılı kanunla kanuni oran haline gelmiştir.

3.1. Gecikme Zammı Hesaplamasına İlişkin Örnek: Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Terme Vergi Dairesi mükelleflerinden (Z), 10.000,- lira tutarlı ve 31.07.2006 vadeli gelir vergisi ikinci taksidini ve buna ilişkin gecikme
zammını 05.10.2006 tarihinde ödediği takdirde,
Gecikme zammı;
01.08.2006-31.08.2006 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%2,5 oranında) aylık esasa göre,
01.09.2006-30.09.2006 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%2,5 oranında) aylık esasa göre,
01.10.2006-05.10.2006 tarihleri arasındaki 5 günlük süre için ise günlük
esasa göre,
hesaplanacaktır.
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Aylık esasa göre gecikme zammı, gecikme zammının tatbik edilmesi gereken süredeki 2 tam aylık süre için hesaplanacaktır.
Buna göre aylık esasa göre gecikme zammı tutarı(=Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı tatbik edilecek tutar) formülüne göre,
(%2,5 x 2 x 10.000=) 500,- lira olacaktır.
Günlük esasa göre, gecikme zammının tatbik edilmesi gereken 01.10.200605.10.2006 tarihleri arasındaki 5 günlük ay kesri için gecikme zammı tutarı ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Günlük gecikme zammı oranı:
(2,5/100/30=)0.000833 3 3333 ⇒ 0,000834
Günlük esasa göre gecikme zammı tutarı= (günlük gecikme zammı oranı)
x (gün sayısı) x (gecikme zammı uygulanacak tutar)
= (0,000834) x 5 x 10.000 = 41,70 lira olacaktır.
Böylece mükellef (Z)’den, 10.000,- lira gelir vergisi 2 nci taksit borcunun yanında, (500+41,70=) 541,70 lira gecikme zammı da tahsil edilmesi gerekmektedir.
4- GECİKME FAİZİ VE GECİKME ZAMMINA İLİŞKİN
DEĞERLENDİRME
Makalenin önceki bölümlerinden anlaşılacağı üzere tahakkuk ve vadeye
göre, gecikme faizi geriye doğru, gecikme zammı ise ileriye doğru hesaplanmaktadır. Gecikme faizi ve gecikme zammı arasındaki hesaplama farklılıklarına rağmen, vergi hukukundaki bu iki müessesenin uygulanma amacı amme
alacağının enflasyon karşısındaki değerini yitirmesini önlemektir.
Gecikme zammı ve gecikme faizi müessesi mükellefler açısından ek bir
ödeme yükümlülüğü getirmektedir. Bu ödeme yükümlülüğü vergi borçlarının
zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesinden ya da
tahakkuk etmiş vergi borçlarının zamanında ödenmemesinden kaynaklanmaktadır. Mükelleflerin bu ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmamaları için
tahakkuk etmesi gereken vergilerini zamanında tahakkuk ettirmeleri, ilgili
vergi kanunlarında düzenlenmiş olan beyan ve ödeme sürelerine azami ölçüde
dikkat etmeleri gerekmektedir.
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5- SONUÇ
Gecikme zammı ve gecikme faizi mahiyet itibariyle amme alacaklarının zamanında tahakkuk etmemesi ya da tahakkuk etmiş alacakların zamanında ödenmemesi durumunda talep edilen mali bir tazminat olarak özetlenebilir. Hizmet
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mektir. Ancak aynı amaca hizmet etmelerine karşın, yukarıda belirtilen farlılıklarından görüldüğü üzere uygulama açısından iki farklı düzenlemedir.
Vergi hukukunda mali bir tazminat olarak yer alan gecikme faizi ve gecikme zammı müessesesi, her ne kadar amme alacağının enflasyon karşısında değerini yitirmemesi için düzenlenmiş olsa da mükellefler açısından ek bir ödeme niteliğindedir. Mükelleflerin bu ek ödeme yükümlülüğü altına girmemeleri
için kanaatimizce amme alacaklarının zamanında tahakkuk ettirilmesi, tahakkuk etmiş amme alacaklarının zamanında ödenmesi lehe olan bir durumdur.
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VERGİ DAİRELERİNCE LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARI
HAKKINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK KAPSAMINDA CEBRİ
TAKİBAT YAPILABİLİR Mİ?
									
*
Eyyup İNCE30
1-GİRİŞ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35/2 fıkrasına göre; limited şirket ortakları şirketteki sermaye payını devretmesi halinde
payı devreden eski ortakla devralan şeni ortaklar devir tarihinden önceki kamu
alacaklarının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulacaktır. Aynı Kanunun
35/3 fıkrasına göre ise kamu alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olması halinde söz konusu şahıslar kamu
alacağının ödenmesinden yine müteselsilen sorumlu olacaktır. İlgili düzenlemelerin amacı kamu alacağının tahsilini özellikle kötü niyetli kişilere karşı en üst
düzeyde korunmasını sağlamak olmakla birlikte iyi niyetli yeni ortakların ağır
yük altına girmesine neden olunması nedeniyle adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle
bağdaşmamaktadır. Bununla birlikte aynı Kanunun mükerrer 35. maddesinde
kanuni temsilcilerin müteselsil sorumluluğu hakkında yer alan fıkralar Anayasa
Mahkemesince iptal edilmiştir. Makalemizde aynı nitelikte olan ve biri Anayasa
Mahkemesince iptal edilmiş olan diğeri ise halen yürürlükte olan kanun hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının irdelenmesi olacaktır.
2. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ
6183 sayılı Kanunun 35. Maddesine 5766 sayılı Kanunla eklenen ve
04.06.2008 tarihinden itibaren uygulanan ilgili fıkralara aşağıda yer verilmiştir:
“…
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve
devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”
5766 sayılı Kanunla gerekçesinde yer aldığı üzere ilgili kanun hükmünün
amacı; limited şirket ortakların sorumluluğuna esas alınan amme alacaklarının

*30 Vergi Müfettişi (E. Gelirler Kontrolörü), Mali Hukuk Doktora Öğrencisi, İVDB Tahsilat E. Grup Mdr. V.
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doğduğu zamanlar, dönemleri ve ödeme zamanları kriterleri, yargı kararlarında
da benimsenmiş, ancak bu zamanlarda farklı şahısların ortak olması halinde
sorumlu tayininde kararlar içinde görüş birliğine varılamadığı için önerilen düzenleme, yargı kararları ile içtihat oluşturulamamış bu konulara açıklık getirerek ihtilafları azaltmaktı. Diğer taraftan yine yargı kararları da dikkate alınarak
madde ile bu şahıslara müteselsil sorumluluk getirilmesi, bir yandan hisse devri
yapan ortakların borcunu ödemesini sağlaması, diğer yandan da devralan şahısların limited şirket hissesinin değerini borçluluk durumunu da göz önüne alarak
belirlemesine imkan vermesini amaçlamıştır.(5766 Sayılı Kanun Gerekçesi, https://www.vergiportali.com/upload/5766skgerekce.pdf (06.04.2015).
Anayasa Mahkemesinin 03.04.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan
kararıyla iptal edilen mükerrer 35. Maddenin müteselsil fıkrasına aşağıda yer
verilmiştir:
“…
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.
…”
Bu hükme göre, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal varlığından tamamen veya
kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenler olması halinde söz konusu kişiler, amme
alacağından müteselsilen sorumlu tutularak, 6183 sayılı Kanunun mükerrer
35. maddesi uyarınca takip edilecek olup cebri takibata maruz kalabilecektir.
3. ANAYASA MAHKEMESİNİN 6183 SAYILI KANUNUN
MÜKERRER 35. MADDESİNDE YER ALAN MÜTESELSİL
SORUMLULUK DÜZENLEMESİNE DAİR İPTAL KARARI
Danıştay Dördüncü Dairesi, 29.04.2014 tarihinde temyiz edilen dava ile
ilgili olarak 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinin son iki fıkrasını,
Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
Anayasa Mahkemesi müteselsil sorumluluğa ilişkin kararında; ilgili düzenlemenin kusursuz sorumluluğu kapsadığını ve bu nedenle vergi ve diğer mali
ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni
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temsilcilerin, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının
bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurduğunu; bu durumun adalet ve hakkaniyet ilkesine aykırı
olduğuna karar vermiştir. İlgili kararın detaylarına aşağıda yer verilmiştir.
Anayasanın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren,
Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, Anayasa ve hukukun üstün
kurallarıyla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık devlettir.
Kanun koyucu, Anayasaya ve hukukun genel ilkelerine aykırı olmamak
kaydıyla her türlü düzenlemeyi yapma konusunda takdir yetkisine sahiptir.
Kanun koyucunun hukuki düzenlemelerde kendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyet ve kamu yararı ölçütlerini göz
önünde tutarak kullanması ve keyfi davranmaması gerekir.
Bu bağlamda, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli kaynağın elde
edilmesi adına Devletin, vergi ve diğer kamu alacaklarının takip ve tahsilini
sağlamak üzere hukuki düzenlemeler yapma konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. Ancak, bu konuda bireylerin haklarının ve hukukun genel ilkelerinin
de göz önünde bulundurulması hukuk devleti olmanın bir gereğidir.
İtiraz konusu kuralın getiriliş amacının; amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı
şahıslar olması halinde bu şahısların sorumluluk uygulamasının, amme alacaklarının düzenlendikleri kanunlardaki kanuni ödeme sürelerinde veya özel ödeme sürelerinde farklı şahısların olması halini de kapsadığı görülmektedir.
Kanun koyucu, amme alacağını güvenceye almak bakımından sorumluluğun yaygınlaştırılması yoluna gidebileceği gibi müteselsil sorumluluk da
öngörebilir. Ancak amme alacağının doğduğu veya ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı kişiler olabileceği gerçeği göz önüne
alındığında, kural ile getirilen düzenleme vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin,
sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı
bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmaktadır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu
şekilde belirsiz ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan
bir nedenle, başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa orMART - NİSAN 2015
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tak olması adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla, itiraz konusu kural
hukuk devleti ilkesine aykırıdır. İtiraz konusu düzenleme Anayasanın 2. maddesine aykırı olduğu için iptal edilmesi gerekmektedir.
4. DEĞERLENDİRME
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği kanun hükmü ile limited şirket ortaklarının müteselsil sorumluluğuna ilişkin kanun hükmü 6183 sayılı Kanuna 5766
sayılı Kanunla ilave edilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin kanuni temsilcilerin müteselsil sorumluluğa ilişkin
kanun hükmünü iptal gerekçesinin temel dayanağı, ilgili kanun hükmünün kanuni temsilcileri kamu borçlarının ödenmesinden kusursuz sorumlu tutması ile zamanında ve eksiksiz olarak görevlerini yerine getiren kanuni temsilciyi, sonradan
kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde
gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumluluğa tabi tutmasıdır. Limited şirket
ortaklarına ilişkin müteselsil sorumlulukta da aynı durum geçerlidir.
Yukarıda görüldüğü üzere ilgili yasa fıkraları aynı mahiyettedir. İptal işlemiyle birlikte limited şirketleri yöneten, imza yetkisi bulunan, temsil eden
kanuni temsilciler hakkında vergi daireleri müteselsil sorumluluk kapsamında
işlem yapamayacakken şirket yönetiminde bulunmayan, imza yetkisi bulunmayan, temsil etmeyen şirket ortakları hakkında ortak olmadıkları dönemlere
ait kamu borçlarından sorumlu tutulabileceklerdir.
Bununla beraber limited şirket ortaklarının müteselsil sorumluluğa ilişkin
kanun hükmü iptal edilemediği için yürürlüktedir. Tahsil daireleri bu kapsamda limited şirket ortaklarını, limited şirket borçlarından dolayı ortak olmadıkları dönemden dolayı takibe alabilecekler, haciz uygulayabileceklerdir. Ancak, kamu borçluları ilgili işlemlere idari yargıda dava açmaları ve Anayasa
Mahkemesinin yukarda yer alan gerekçesini öne sürmeleri halinde ilgili idari
işlemlerin iptaline büyük olasılıkla karar verebileceklerdir.
5. SONUÇ
Anayasa Mahkemesi 03.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararıyla birlikte 03.04.2015 tarihinden itibaren kanuni temsilciler artık kanuni
temsilci olmadıkları dönemlere ilişkin kamu borçlarından sorumlu tutulamayacaklardır. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi iptal edilen kanun hükmü ile
aynı mahiyette olan 6183 sayılı Kanunun 35. maddedeki müteselsil sorumluluk
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fıkrası için de geçerli olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ilgili kanun
hükmü iptal edilemediği için vergi dairesi gibi tahsil daireleri, limited şirket ortakları hakkında ortak olmadıkları dönemlere ait limited şirket borçlarıyla ilgili
cebri takip, haciz, tahsil işlemleri yapabileceklerdir. Böyle bir durumda limited
şirket ortakları, idari yargıya başvurmaları durumunda ve söz konusu iptal gerekçesini öne sürmeleri durumunda ilgili idari davasını lehlerine kazanabileceklerdir. Bununla birlikte yapılması gereken husus ise limited şirket ortaklarının
müteselsil sorumluluğuna dair kanun hükmünün mülga edilmesi olabilecektir.
KAYNAKÇA
5766 Sayılı Kanun Gerekçesi, https://www.vergiportali.com/upload/5766skgerekce.pdf [çevrimiçi erişim: 06.04.2015].
http:// www.gib.gov.tr
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İLİŞKİLİ ŞİRKETLERDE SERMAYE ARTIRIM AVANSI VE
ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
*
Hakan DÜNDAR31

ÖZ
Gerek Türk Ticaret Kanununda ve gerekse vergi mevzuatımızda sermaye artırım avansı adı altında bir müessese düzenlenmemiştir. Sermaye artırım
avansını, yapılacak olan sermaye artırımına ilişkin olarak ortak olunan şirkete
yapılan para transferi olarak tanımlayabiliriz. Genel olarak uygulamada belirli
bir sürede sermayeye dönüşen bu avansın vergisel açıdan eleştiri konusu yapılmayacağı düşünülse de, grup şirketlerine sermaye artırımından önce verilmiş olan bu avans bir alacak gibi değerlendirilecek ve transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine tabi olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Alacak, Borç, Sermaye, Sermaye Artırımı, Örtülü Kazanç Dağıtımı
1. GİRİŞ
Sermaye; bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve
paraya çevrilebilir malların tamamı anlamına gelmektedir.(TDK) Globalleşmeyle birlikte rekabetin daha önemli bir hale gelmesi, şirketlerin güçlü bir
sermaye yapısına sahip olmasını ve bu güçlü sermayelerini devamlı olarak
iyileştirmelerini gerekli hale getirmiştir. Yeni yatırımlar veya şirketlerin faaliyetlerinin reel büyümesi sonucu gereken fon ihtiyacının karşılanması için
de gerekli olan sermaye artırımı, işletme tarafından bu yönde bir karar alınmasıyla ve bu kararın tescil hükümlerinin yerine getirilmesiyle hüküm ifade
edecektir. Genel uygulama böyle iken, işletmelerin sermaye artırım kararı almayan ve tescil hükümlerini yerine getirmeyen grup firmalarına, karşılığında
herhangi bir menfaat temin etmeksizin sermaye artırım avansı adı altında kaynak aktardıkları görülmektedir.
Makalemizde Türk Ticaret Kanunu açısından sermaye artırımı ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre örtülü kazanç dağıtımı açıklandıktan sonra, söz
konusu kanunlar çerçevesinde sermaye artırım avansının değerlendirilmesine
yer verilecektir.
*31 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
05.05.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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2. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN SERMAYE
ARTIRIMI
2.1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketleri :
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK’nın (T.C. Yasalar,2011)
124. maddesinin 1. fıkrasında ticaret şirketleri kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler olarak sayılmış olup aynı maddenin 2. fıkrasında
ise kollektif ile komandit şirketin şahıs, anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketin sermaye şirketi sayılacağı belirtilmiştir.
Aynı kanunun 125. maddesinde ise ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğe haiz
olduğu belirtilmiş olup ticaret şirketlerinin Türk Medeni Kanunu’nun (T.C.
Yasalar,2001) 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabileceği ve
borçları üstlenebileceği şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. 4721 sayılı Türk
Medeni Kanununun mezkur maddesinde tüzel kişilerin cins, yaş, hısımlık gibi
yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara
ve borçlara ehil olabileceği belirtilmiştir.
2.2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Şirket Ortaklarının
Sorumlulukları :
6102 sayılı TTK’nın 12. maddesinde tacir, bir ticari işletmeyi kısmen de
olsa kendi adına işleten kişi olarak tanımlanmıştır. Aynı kanunun 16. maddesinde ticaret şirketleri de tacir olarak kabul edilmiştir. Ticaret şirketlerinin
tacir sayılmasının hukuki ve ekonomik sonuçları 18. maddesinin 1. fıkrasında
tacirlerin her türlü borçlarından dolayı iflasa tabi olmaları şeklinde, 2. fıkrasında ise her tacirin ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı
gibi hareket etmesi şeklinde açıklanmıştır. Kanun maddesinde geçen basiretli
iş adamı gibi davranma yükümlülüğü objektif bir özen ölçüsünü belirtmekte ve faaliyetlerinde tedbirli olmasını, öngörülü olmasını ve özen göstermesi
gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla gelir sağlamayı amaçlayan ticari işletmenin yöneticilerinin basiretli bir işadamı gibi hareket etmesi kanuni bir
zorunluluk olup, bu doğrultuda işletme kaynaklarını en objektif ve verimli
şekilde kullanmaları gerekmektedir.
2.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Sermaye Artırımı :
İktisadi amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak ortakların getirmeyi taahhüt ettikleri malvarlığının toplamı olan sermaye, şirketin kuruluşunda veya
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daha sonradan sermaye artırım kararı ile ortaklar tarafından taahhüt edilen
iktisadi kıymetlerden oluşmaktadır.
Bilançoda, işletme ortaklarından sermaye olarak sağlanan kaynaklar öz
kaynaklar hesap grubunda izlenmekte iken ortaklardan temin edilen sermaye
dışı kaynaklar yabancı kaynaklar hesap grubunda yer almaktadır.
İşletme ortaklarının en önemli borcu “sermaye koyma borcu”dur. 6102 sayılı TTK’nın 128. maddesinin 1. fıkrası “Her ortak, usulüne göre düzenlenmiş
ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı
şirkete karşı borçludur.” şeklinde hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin 7.
fıkrasında ise şirketin ortaklardan sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği, dava edebileceği ve şirketin uğradığı zararın tazminini isteyebileceği şeklinde açıklamalara yer verilmiştir. Kanun koyucu bu şekilde
sermaye olarak konulması taahhüt edilen borçların yerine getirilmemesi durumunda şirketlerin ortakları üzerindeki yaptırımlarına da açıklık getirmiştir.
Ayrıca mezkur kanunun 344. Maddesinde, nakden taahhüt edilen payların
en az %25’inin şirketin tescilinden önce, geriye kalanın ise en geç 24 ay içerisinde ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.
6102 sayılı TTK’da sermaye artırımı ile ilgili hükümler 456 ile 472. maddeler arasında düzenlenmiş ve üç temel sermaye artırım yöntemi öngörülmüştür. Bunlar, sermaye taahhüdü yoluyla artırım, iç kaynaklardan sermaye artırımı ve şarta bağlı sermaye artırımıdır. Sermaye artırımına karar verme yetkisi,
esas sermaye sisteminde genel kurula, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim
kuruluna aittir. Sermaye artırım kararı için gerekli olan nisap, esas sözleşme
değişikliklerinde uygulanan olağan nisaptır. Söz konusu nisap, şirket sermayesinin en az yarısının genel kurulda temsil edilmesi ve kararın mevcut oyların çoğunluğu ile alınmasıdır. İlk toplantıda gerekli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda hazır
olması yeterlidir. (Apak,2013)
6102 sayılı TTK’da sermaye artırımı ile ilgili açıklamaları ve şartları özetleyecek olursak;
● Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, yönetim
kurulu tarafından, şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil edilir; ayrıca ilana bağlı hususlar ilan ettirilir; tescil ve ilan edilen
karar şirketin internet sitesine konulur.(Madde 455)
● İç kaynaklardan yapılan artırım hariç, payların nakdî bedelleri tamamen
ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan
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tutarların ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez. Artırıma, esas
sermaye sisteminde genel kurul; kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kurulu
karar verir.Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren
üç ay içinde tescil edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin geçersiz hâle gelir. (Madde 456)
● Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan
imzalanır. Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme
ilkesine göre hazırlanır.(Madde 457)
● Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı ya değişik esas sözleşmede ya da iştirak taahhütnamelerinde taahhüt edilir. İştirak taahhüdü kayıtsız, şartsız ve yazılı olarak yapılır.(Madde 459)
●Kayıtlı sermaye sisteminde halka açık olmayan bir anonim şirkette sermaye artırımı, verilen yetki ve kanun hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar yönetim kurulunca yapılabilir. Bu yetki en çok beş yıl için
tanınabilir.(Madde 460)
●Genel kurul, alacaklı olanlara veya çalışanlara, yeni payları edinme hakkı sağlamak amacıyla, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir.
(Madde 463)
● Yönetim kurulu, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay
içinde, esas sözleşme değişikliğini ticaret siciline tescil ettirir; sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu beyannamesini sicile tevdi eder.(Madde 471)
Sermaye artırımı ile ilgili yukarıda belirtilmiş bulunan TTK hükümleri incelendiğinde, “sermaye artırım avansı” adı altında bir müessesenin mevzuatımızda düzenlenmemiş olduğu görülmektedir. Ancak sermaye artırımı ile ilgili
olarak taahhüt edilmiş olan nakdi sermaye tutarları ödenmedikçe sermaye artırımı yapılamayacağı, sermaye artımına ilişkin kurul kararının gerekliliği ve
sermaye artırım kararlarının 3 ay içinde tescil edilmesi gerektiği açık olarak
hüküm altına alınmıştır.
3. 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI :
Kurumlar tarafından elde edilen kazançların, kurumlar vergisine tabi tutulduktan ve Ticaret Kanunu’nda belirtilen ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan
kısmı dağıtılabilir kar olarak adlandırılmaktadır. Dağıtılabilir karın ortaklara
dağıtılması işlemi olağan kar dağıtımı olarak isimlendirilebilir. Ancak bazı
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durumlarda kurum kazançları ortaklara açık bir şekilde dağıtılmayıp dolaylı
yollarla ve kurumlar vergisine tabi tutulmadan dağıtılmakta, bu durum örtülü
kazanç dağıtımı olarak kabul edilmektedir.
5520 sayılı KVK’nın (T.C. Yasalar,2006) Transfer Fiyatlandırması Yoluyla
Örtülü Kazanç Dağıtımı başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası “Kurumlar, ilişkili
kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya
fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış
sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı
olarak değerlendirilir” şeklinde hüküm altına alınmıştır.
İlişkili kişiler arasında yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedeli ifade eden transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler
arasındaki mal ve hizmet alım satımlarının, iktisadi ve ticari koşullar dikkate
alınarak nasıl belirlenmesi gerektiği yönünde temel prensipleri ortaya koyan
bir kavramdır. Örtülü kazanç dağıtımı ise kurum kazancının vergilendirilmeden kurum dışına aktarılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla, transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç dağıtımı kavramları bir arada değerlendirildiğinde, “transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı”, ilişkili kişilerin
aralarında yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerindeki fiyat
veya bedeli, emsallerinden farklı tespit etmek suretiyle vergi matrahını aşındırmaları ve kurum kazancının vergilendirilmeden ortaklara veya diğer ilişkili
kişilere aktarılması sonucunu doğurmaktadır.
Bu çerçevede yapılan düzenlemelerin amacı, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam
ve doğru olarak beyan edilmesini sağlamak ve transfer fiyatlandırması yoluyla
vergi matrahının aşındırılmasına engel olmaktır. (Maliye Bakanlığı GİB, 2010)
İşletmelerin basiretli bir tüccar gibi davrandığında üçüncü kişilere sağlamayacağı çıkarları, kurum matrahını azaltacak biçimde ilişkili olduğu gerçek
veya tüzel kişilere sağlaması örtülü kazanç dağıtımı olacaktır.
Dolayısıyla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca kurumların ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit
ettikleri bedel veya fiyatlar üzerinden ödünç para alıp vermeleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı olarak nitelendirilmektedir. Bir kuMART - NİSAN 2015
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rumun ilişkili olduğu kişi ya da kişilere herhangi bir menfaat temin etmeksizin
kullandırdığı nakit kaynaklar nedeniyle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı eleştirisine muhatap olması için kullandırılan nakit kaynağın
borç mahiyetinde olması gerekmektedir. (Dikmen,2013)
4. DEĞERLENDİRME :
Ticaret şirketlerinin hükmi şahsiyet olarak hukuk süjesi haline gelmeleri
ortaklar açısından önemli hukuki ve ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Şirket ortaklarının kişiliği ile şirket tüzel kişiliği bu noktada kesinlikle birbirinden ayrılmaktadır. Ticari faaliyetler çerçevesinde şirkete ortak olan gerçek ya
da tüzel kişi ile şirkete ortak olmayanlar arasında hiçbir fark yoktur. İktisadi
amaçla kurulan bir şirketin faaliyetlerini gerçekleştirirken, kuruluş amacına
uygun hareket etmesi ve karlılığı daima ön planda tutması basiretli bir iş adamı gibi davranmanın bir gereğidir.
Ticaret şirketlerinin sahip olduğu ekonomik kaynaklar üzerinde kendi lehine sonuçlar doğuracak şekilde, verimliliği ön planda tutarak hukuki ve ekonomik tasarruflarda bulunması gerekmektedir. Zira şirketin kaynaklarını kendi
lehine değil de ortak olduğu başka şirketler lehine kullanması, iktisadi, ticari
ve teknik icaplara uygun düşmeyeceği gibi ortaklar dışında kalan ancak şirketin iktisadi faaliyetiyle ilgili üçüncü şahısların haklarına da zarar verebilir.
Dolayısıyla ticari şirketle ilişki içerisinde bulunan iştirak veya ortak, üçüncü şahıslarla aynı konuma sahiptir. İştirake veya ortağa üçüncü şahıslardan
ayrı bir tasarrufta bulunmak mümkün olmadığı gibi böyle bir ilişkide herhangi
bir ayrıcalığa da sahip değillerdir.
6102 sayılı TTK, sermaye artırımı ile ilgili olarak kurul kararı alınmasını ve
3 ay içinde tescil edilmesini açık olarak hüküm altına almıştır. Dolayısıyla bu
şartlar gerçekleşmeden ileri bir tarihte yapılacak olan sermaye artırımına istinaden verilmiş olan avans niteliğindeki kaynak, kullanan için bir borç iken kaynağı
sağlayan açısından ise bir alacak olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sermaye avansı verildiğinde örtülü kazanç dağıtımının objektif unsurlarının gerçekleştiği açıkça görülmektedir. Sermaye avansı ortaklık ilişkisi içinde
bulunulan şirketlere verildiği için örtülü kazanç dağıtımının ilişki unsuru gerçekleşmektedir. Diğer taraftan sermaye avansı veren şirket, söz konusu avansı ileride yapılacak sermaye artırımına karşılık sermaye borcu olarak verdiği
için herhangi bir faiz hesaplamamaktadır. Bu durumda ortaklarına faizsiz para
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kullandırmış olduğu için örtülü kazanç dağıtımının çıkar sağlama unsuru da
gerçekleşmektedir.
Diğer taraftan sermaye avansı verilmesi daha çok grup şirketlerinde görülmektedir. Çünkü grup içinde sermaye bakımından kötü ve zararlı durumda olan şirketlere sermaye avansı verilerek vergi planlaması yapılmakta, grubun vergi yükü
azaltılmaya çalışılmaktadır. Bu durumda; örtülü kazanç dağıtımında özellik arz
etmekte olan hazinenin vergi kaybı da söz konusu olmaktadır. (Dereli,2003)
Nitekim görüşümüzü destekler nitelikte Danıştay 4. Dairesi’nin (Danıştay 4.Dairesi,2005) vermiş olduğu kararda özetle; davacının, ortaklık ilişkisi
içinde bulunduğu şirketlere sermaye artırımından önce kaynaklarını kullandırmaya başlaması, sermaye taahhüdünden fazla kaynak aktarması, sermaye
artırımından sonra da kaynak aktarmaya devam etmesi ve ilgili dönemde sadece davacı şirketin kâr beyanında bulunması nedeniyle olayda kazancın örtülü olarak dağıtıldığı kabul edilmiştir.
5. SONUÇ
Mevzuatımızda sermaye artırım avansı verilmesini engelleyen herhangi
bir hüküm bulunmadığı için işletmeler tarafından ilişkili oldukları şirketlerine, ileride yapılacak sermaye artırımına mahsup edilmek üzere avans verdikleri görülmektedir. Sermaye koyma borcu, sermaye artırımına ilişkin kararın
alınması ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesiyle doğmaktadır.
Bu tarihten önce ilişkili şirketler tarafından transfer edilmiş olan kaynakların
sermaye borcu ile ilgili olmayacağı açıktır. Çünkü ortada sermaye artırımı
olmadığı gibi, sermaye artırımına ilişkin kurul kararı da yoktur. Dolayısıyla,
sermaye artırım avansı adı altında yapılan bu ödemeler ilişkili şirketlerden
alacak olup, söz konusu alacaklar için de emsallere uygun faiz oranları uygulanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirket
kazancını vergilendirmeden ilişkili şirketlere aktarmış olur ki, bu durum da
örtülü kazanç dağıtımı kabul edilerek cezalı tarhiyata sebebiyet verecektir.
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KURUMLARIN OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE
ETTİĞİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Ertunç AKSÜMER*32
1.GİRİŞ
1970’li yılların başında Bretton Woods Uluslararası Ödemeler ve Kur Sisteminin
sona ermesi ve aynı dönemlerde yaşanan petrol krizleri gerek ulusal gerekse
uluslar arası piyasalarda faiz, döviz ve mal fiyatlarında büyük dalgalanmalar
yaşanmasına neden olmuştur. Sovyetler Birliğinin dağılmasını izleyen süreçte
Doğu Bloğunun da çökmesi, teknolojinin ve altyapı yatırımlarının gelişmesinin de
etkisiyle yeniden yükselişe geçen küreselleşme akımı, ulusal piyasaları birbirine
daha bağlı hale getirmiş, yaşanan olumsuzluklar karşısında uluslararası düzeyde
piyasaların kırılganlıkları artmıştır.(Elçin, http://www.meritymm.com/wp-content/
uploads/2013/05/turevvergilendirme.pdf, )
Bütün bu gelişmeler,’risk’ kavramının iyi anlaşılması gerekliliğini
doğurmuş ve risk ölçme ve riskten kaçınma yöntemlerine olan ihtiyacı
arttırmıştır. Türev finansal araçlar bu ihtiyaçların karşılanması amacı ile ortaya
çıkmış yöntemlerden biridir.(Nurcan, 2005, 8) Önemi, çeşitliliği ve büyüklüğü
giderek artan türev finansal araçlarla ilgili olarak gerek kambiyo ve sermaye
piyasası mevzuatımızda gerekse vergi mevzuatımızda türev finansal araçlarla
ilgili çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Vergi mevzuatımızda türev finansal
araçlarla ilgili temel düzenleme 5281 Sayılı Kanun ile gerçekleştirilmiş,
yapılan düzenleme sonrasında türev finansal araçlardan elde edilecek gelirlerin
vergilendirme usulleri belirlenmiştir.
Çalışmamızda kurumlar vergisi mükelleflerinin kullanmış olduğu
türev araçlardan olan, opsiyon sözleşmelerinden elde ettiği gelirlerin
vergilendirilmesine yönelik hususlar ele alınacaktır. Bu kapsamda öncelikle
kavramsal çerçeve oluşturmak adına opsiyon sözleşmeleri kavramı ve ilgili
yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verilecek, daha sonra kurumların
opsiyon sözleşmelerinden elde etmiş olduğu gelirlerin yürürlükteki mevzuat
çerçevesinde, hangi usullere göre vergilendirileceği irdelenecektir.

*32 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
28.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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2. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ KAVRAMI
Opsiyon sözleşmesi, taraflardan birinin diğerine, belirli bir finansal değeri
gelecekteki belirli bir tarihte veya belirli bir dönem içinde alıp almamak, satıp
satmamak konusunda bir hak tanıdığı ve bunun karşılığında opsiyon primi
olarak adlandırılan bir semene hak kazandığı sözleşmedir.(Akçaoğlu, 2002,52)
Bu sözleşme ile opsiyon, hak sahibine belirli bir süre sonunda, önceden tespit
edilen şartlar altında, tek taraflı bir irade beyanı ile bir emtianın ya da finansal
değerin mülkiyetinin devrini isteme yetkisi veren, yenilik doğurucu bir hak
niteliği kazanmaktadır.
Opsiyonları diğer türev araçlardan ayıran en önemli fark, tanınan hakkın
kullanılıp kullanılmamasıdır. Opsiyon işleme sokulmadığı takdirde zarar,
ödenen primle sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla, sınırlı zarar olasılığı ve yüksek
kaldıraç potansiyeli de üstünlükleri arasında yer almaktadır. Opsiyon alıcısına
opsiyon süresi içinde herhangi bir zamanda belirli bir fiyattan alma hakkı veren
sözleşmelere alım opsiyonu (call options), satma hakkını veren sözleşmelere
satış opsiyonu (put options) denilmektedir.(Sayılgan, 2001)
3. OPSİYON SÖZLEŞMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. Yasal Düzenlemeler
Vergi mevzuatımızda türev finansal araçlardan elde edilen gelirlerin
vergilendirilmesi,5281 Sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 31.12.2004) sonrasında, Gelir
Vergisi Kanununun değer artış kazançlarının düzenlendiği mükerrer 80 inci
maddesinde ve Kanuna eklenen Geçici 67 nci maddede hüküm altına alınmıştır.
5281 sayılı kanun hükümlerinin uygulanmasın açıklamak üzere, Maliye
Bakanlığı tarafından 19 Ocak 2012 tarihinde türev araçlar ile diğer bazı
sermaye piyasası faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine
ilişkin açıklamaların yer aldığı iki ayrı tebliğ (282 Seri Nolu Gelir Vergisi
Genel Tebliği ve 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği) yayımlanmıştır.
282 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar açısından
bakıldığında, tebliğ kapsamında getirilen açıklamaların 257 Seri Nolu GVK
Genel Tebliği’nde yapılmış olunan açıklamalardan içerik anlamında büyük
ölçüde farklılaşmadığı dikkati çekmektedir. 5 Seri Nolu Kurumlar Vergisi
Genel Tebliği’ndeki(Maliye Bakanlığı, 19.01.2012) açıklamalar ise daha
önceden konuya ilişkin herhangi bir açıklama içermeyen 1 Seri Nolu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği göz önünde bulundurulduğunda, bu yönüyle 282 Seri
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Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nden ayrılmaktadır.
Çalışmamızın konusu kurumlar vergisi mükelleflerinin opsiyon
sözleşmelerinden elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesi olduğundan 5 Seri
Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği özelinde konu aktarılmaya çalışılacaktır.
Opsiyon primi, kurumlar vergisi mükellefleri açısından tahakkuk esası
gereği, opsiyon sözleşmesinde belirtilen hakkı satan tarafça opsiyon hakkının
satışı karşılığında alınan bir bedel olarak sözleşmenin düzenlendiği tarihte
kesinleştiğinden, bu tarih itibarıyla gelir olarak dikkate alınacaktır. Diğer
taraftan, bu hakkı satın alan tarafça söz konusu opsiyon primi sözleşmeden
doğan kazancın hesabında gider olarak dikkate alınacağından, sözleşmeden
elde edilen kazancın kesinleştiği tarih olan opsiyon hakkının kullanıldığı veya
sözleşmenin sona erdiği tarih itibarıyla gider olarak dikkate alınacaktır.
Tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen opsiyon sözleşmelerinden doğan
işlemlerde elde etme, opsiyon sözleşmesinde belirtilen hakkın kullanılması
ile birlikte gerçekleştiğinden opsiyonun kullanıldığı tarihe kadar olan dönem
içinde yapılan değerlemelerin (reeskont işlemlerinin) kurum kazancı ile
ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
Opsiyon sözleşmesinin teslimat olmaksızın nakdi uzlaşma ile
sonlandırılması durumunda, nakdi uzlaşma sonucunda elde edilen kâr veya
zararın kurum kazancına dâhil edilmesi gerekecektir.
Örnek 1: (B) Kurumu 12/5/2014 tarihinde (X) Bankası ile yapmış olduğu
3 ay vadeli EURO alım opsiyon sözleşmesinde alım hakkını alan taraf olup bu
sözleşmeye ilişkin veriler aşağıdaki gibidir:
Sözleşme Tutarı
: 1.500.000 EURO
Vade Tarihi
: 12/8/2014
Sözleşme Tarihindeki Kur
: 2,8624
Opsiyon Kuru                          : 2,9000
Vadede Spot Kur                     : 2,9250
Opsiyon Primi                          : 15.000 EURO (1.500.000x%1)
Sözleşmeden Doğan Kâr/Zarar = 1.500.000 EURO x (2,9250 - 2,9000)
                                                  =   37.500.- TL
Bu durumda, (B) Kurumunca ödenen opsiyon primi (15.000 x 2,8624=)
42.936.- TL opsiyon primi sözleşmenin vade tarihi itibarıyla gider olarak
dikkate alınacaktır.
(B) Kurumu lehine opsiyon sözleşmesinden doğan 37.500.- TL kâr tutarı
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ise (F) Bankası tarafından nakit olarak ödendiğinden, bu tutar sözleşmenin
vade tarihi itibarıyla (B) Kurumunun kazancına dâhil edilecektir.
Aynı şekilde, (F) Bankasınca tahsil edilen opsiyon primi (42.936.-TL)
sözleşme tarihi itibarıyla gelir olarak dikkate alınacaktır. Ayrıca, opsiyon
sözleşmesine bağlı olarak doğan 37.500.-TL’lik zarar tutarı sözleşmenin vade
tarihi itibarıyla kurum kazancının tespitinde dikkate alınacaktır.
Opsiyon sözleşmesinin teslimat ile sonuçlanması halinde, yapılan
işlem esas itibarıyla bir varlığın satışı işleminden farklı olmayacağından,
sözleşmenin vade tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların sözleşmede ki
opsiyon kuru ile kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.
Opsiyon sözleşmesi ile elde edilen sözleşmeye konu varlığın alım veya
satım hakkının kullanılması durumunda;
- Alım opsiyonunda, sözleşme uyarınca alım hakkını alan tarafça
sözleşmeye konu varlık için ödenen tutar sözleşmeye konu varlığın maliyet
bedelini; alım hakkını satan tarafça sözleşmeye konu varlık için tahsil edilen
tutar ise sözleşmeye konu varlığın satış bedelini oluşturacaktır.
- Satım opsiyonunda, sözleşme uyarınca satım hakkını alan tarafça
sözleşmeye konu varlık için tahsil edilen tutar sözleşmeye konu varlığın satış
bedelini; satım hakkını satan tarafça sözleşmeye konu varlık için ödenen tutar
ise sözleşmeye konu varlığın maliyet bedelini oluşturacaktır.
Opsiyon sözleşmesinin verdiği hakkın kullanılmaması durumunda
ise sözleşmeye istinaden herhangi bir kâr veya zararın doğması söz
konusu olmayacaktır. Türkiye’de Kurulu organize borsalarda (VOB v.b.)
gerçekleştirilen opsiyon sözleşmelerine ilişkin olarak izleyen bölümde yer
alan açıklamaların dikkate alınması gerekecektir.
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3.2. Aracı Kuruluş Varantları
Aracı kuruluş varantı, elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da
göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir
tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da
nakit uzlaşı ile kullanıldığı, aracı kuruluşlarca ihraç edilen menkul kıymet
niteliğindeki bir sermaye piyasası aracıdır. Aracı kuruluş varantları opsiyon
sözleşmelerine gösterdiği benzerlik nedeniyle opsiyon sözleşmelerinin
menkul kıymetleştirilmiş bir çeşidi olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda, aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirin kurum
kazancına dâhil edilmesi gerekmektedir.
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3.3. Dar mükellef kurumlarca yapılan türev işlemlerde vergi kesintisi
Tezgâh üstü piyasalarda gerçekleştirilen opsiyon sözleşmelerinde, dar
mükellef bir kurum tarafından, gerek opsiyon sözleşmesinden gerekse opsiyon
priminden elde edilen kazançlar ticari kazanç olarak değerlendirilecek ve bu
kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca
vergi kesintisi yapılmayacaktır.
Türkiye’de bir işyeri ve daimi temsilcisi olmayan dar mükellef kurumlar
tarafından, aracı kuruluş varantlarından elde edilen kazançlar ise ticari
kazanç olarak değerlendirilecek ve bu kazançlar üzerinden Kurumlar Vergisi
Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır.
4. SONUÇ
Türev finansal araçların gelişimi, gerek ulusal gerekse uluslararası boyutta
ulaştığı büyüklük ve araçların kapsam ve yapıları dünya para ve sermaye
piyasalarının büyümesine ve likidite artışına önemli katkıda bulunmuş,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde yetersiz sermaye birikiminin yurtdışından
gelen sermaye ile desteklenmesini kolaylaştırmıştır. Türev Finansal araçlar
arasında yer alan opsiyon sözleşmeleri, taraflardan birinin diğerine, belirli bir
finansal değeri gelecekteki belirli bir tarihte veya belirli bir dönem içinde alıp
almamak, satıp satmamak konusunda bir hak tanıdığı ve bunun karşılığında
opsiyon primi olarak adlandırılan bir semene hak kazandığı sözleşmedir.
Çalışmamızda kurumlar vergisi mükelleflerinin opsiyon sözleşmelerinden
elde ettiği gelirlerin vergilendirilmesine yönelik hususlar aktarılmaya
çalışılmıştır. Çalışmanın ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir.
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E-TEBLİGAT VE KAYITLI ELEKTRONİK
POSTA SİSTEMİ UYGULAMALARI
Muhammet BAYRAM*33
34
Abdullatif KARABALIK**
ÖZ
Son yıllarda kamu kurumları arasındaki bilgi aktarım sistemleri ile kamusal işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte ve özellikle Maliye Bakanlığı
bünyesindeki; başvuru, beyanname verme, ödeme, işlem takibi gibi işlemler
elektronik ortamda gerçekleştiriliyor. Ayrıca Kep (Kayıtlı Elektronik Posta)
ile bir elektronik postanın; ne zaman, kim tarafından hangi hesaptan gönderildiği ve kabul edildiği, ne zaman e-posta kutusuna teslim edildiği ve okunduğu
bilgileri ile hukuki olarak geçerli bir delil seti oluşturmakta. Kamu kurumlarının muhataplarına ve özel sektördeki firmaların birbirleri arasındaki her türlü
işlemlerini yasal bir zemine oturtarak zamandan ve paradan tasarruf ederek
iletişim sağlanmasına imkan sağlayan elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik
tebligat sistemi ile kayıtlı ve yasal haberleşmede yeni bir dönem başlamıştır.
Anahtar Sözcükler: Elektronik tebligat, kayıtlı elektronik posta adresi.
ABSTRACT
Public process with information transfer system between public institutions is carried out quickly in recent years , especially in the Ministry of Finance ; application , statement -making, payment , transaction processing is
carried out in the electronic media, such as tracking. Also Kepler ( registered
e-mail ) with an electronic mail ; when, by whom the account from which it
was sent and accepted , when it is delivered to your e- mail box, and constitute
legally valid evidence set with the information read. Registered with the electronic notification and registered electronic notification system that enables
the provision of communication by saving a legal basis to situating time and
money for all kinds of transactions between each of the companies in their
counterparts in public institutions and the private sector and began a new era
in legal communication.
Keywords: Electronic notification , registered e-mail address.
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1. GİRİŞ
Günümüzde teknolojik gelişmelerle birlikte bilişim sistemleri hayatımızın her
alanında kullanılır oldu. İnternet üzerinden mağazalara gidilmeden alış veriş, bankalara uğramadan bankacılık işlemleri, hatta okula gitmeden sanal-öğrenim yapılabiliyor. Daha birçok alanda hayatımıza giren teknoloji, kamu kurumları tarafından da etkin bir şekilde kullanılır oldu. Son yıllarda kamu kurumları arasındaki
bilgi aktarım sistemleri ile kamusal işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmekte
ve özellikle Maliye Bakanlığı bünyesindeki; başvuru, beyanname verme, ödeme,
işlem takibi gibi işlemler elektronik ortamda gerçekleştiriliyor.
Bahsi geçen işlemlere bir yenisi daha eklendi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi mükelleflerine ve yükümlülere yaygın olarak posta vasıtasıyla,
memur eliyle ve ilan yoluyla yapılan tebligatların yerini artık elektronik posta
yoluyla gönderilen E-Tebliğler alacak. Maliye Bakanlığı bünyesinde e-tebligat
uygulaması ile geç tebliğ edilen trafik cezaları, hgs ve ogs kaçak geçiş cezaları
ile neredeyse zamanaşımına uğrayacak vergi borçlarının önüne geçilebilecek.
2. ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?
7201 sayılı Tebligat Kanunu 1959 yılında yürürlüğe girmiş çok eski bir Kanun’dur. Bu güne kadar pek çok defa değişikliğe tabi tutulmasına rağmen günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzaktır. İlgili kanunda Elektronik Tebligata
yönelik ilk düzenleme 2011 yılında kanuna eklenen 7/A maddesiyle yapılmış olup,
söz konusu madde de; “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese
tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu
bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”hükmüne yer verilmiştir.(T.C. yasalar, 7201 sayılı, 19.02.1959)
Madde uygulamasına yönelik Elektronik Tebligat yönetmeliği ise Adalet
Bakanlığı tarafından çıkarılmış olup, 19.01.2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu e-tebliğ düzenlemesin146
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de özetle; tüm kamu birimleri, kazai merciler, baro ve noterlerin PTT Genel
Müdürlüğü vasıta kılınmak suretiyle kayıtlı e-posta adresi bulunan 3 üncü kişilere tebligat göndermesine ilişkin bir düzenlemedir. Kep (Kayıtlı Elektronik
Posta) ile bir elektronik postanın; ne zaman, kim tarafından hangi hesaptan
gönderildiği ve kabul edildiği, ne zaman e-posta kutusuna teslim edildiği ve
okunduğu bilgileri ile hukuki olarak geçerli bir delil seti oluşturmaktadır.
İlgili yönetmeliğin amacı ve kapsamı 1 inci maddesinde; “(1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu
Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel
bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli
idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV)
sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf
Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.” şeklinde belirtilmiştir.
Yukarıda madde hükmüne yer verilen 7201 sayılı tebligat kanununun 7/a
maddesine dayanılarak hazırlanmış olan bu yönetmeliğin 3 üncü maddesinde
elektronik tebligat hizmeti; “Bilişim sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebligatı çıkaran merci tarafından tebligatın gönderilmesini ve bu iletinin muhataba elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlanması hizmetini,” olarak tanımlanmış, bu hizmetin
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından kayıtlı elektronik posta
sistemi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir.
Söz konusu yönetmeliğin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında yer verilen;
‘Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik
yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligat uygulamasından isteğe bağlı olarak yararlanır.’ hükmü uyarınca
zaten bahsi geçen tüzel kişilerin KEP hesabı olma zorunluluğu getirilmiş oldu.
Anılan yönetmeliğin 9 uncu maddesinde ise; “Elektronik yolla tebligat,
muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.” hükmüne yer verilerek e-tebligatın ulaşma tarihine
ve tebligatın yapılma şartına belirtilmiştir. (Adalet Bakanlığı, 19.01.2013)
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1. Kep Nedir? ve Bu Adres Nasıl Temin Edilecektir ?
Elektronik posta internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi ve düşük maliyetli olması nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan iletişim araçlarından ve kanallarından biri haline gelmiştir. E-posta
yoluyla iletilen başta resmi ve ticari olanlar olmak üzere her türlü belgelerin ve
yazıların gönderici ve alıcı açısından teknik güvenilirliği ve yasal geçerliliği büyük önem taşımaktadır. Şu anda yaygınlıkla kullanılan standart elektronik posta
yolu ile iletişim, hukuken kabul edilmemekte, teknik olarak ise güvenlik zaafları
içermektedir. Ancak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ise daha güvenli olup
aynı zamanda hukuki delil niteliğini de bünyesinde barındırmaktadır.
KEP sistemi, elektronik posta haberleşmesinin özel bir sistem üzerinden
Kayıtlı Elektronik Posta hizmet sağlayıcıları (KEPHS) vasıtasıyla yapıldığı
bir telekomünikasyon alt yapısı olarak da tanımlanabilir. KEP sistemi, yasal geçerli güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılarak, “kayıtlı
e-posta hizmet sağlayıcı (KEPHS)” sayesinde, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almakta, gönderen ve alan tarafların kimliklerini, gönderilen iletinin ve eklerinin başkalarınca değiştirilmediğini, gönderim zamanını
tespit edebilmeyi ve bunlarla ilgili yasal geçerli kesin delil üretebilmeyi sağlamaktadır. Kısaca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP); elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil
sağlayan, elektronik postanın nitelikli şekli olarak tanımlanmaktadır. (Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 25.08.2011)
Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin ‘Amaç ve Kapsam’ başlığı 1 inci maddesinde de belirtildiği üzere e-tebligat sadece Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılabilir. Ancak şu anda Türkiye Noterler Birliği
tarafından da bu hizmet verilebilmektedir. KEP kullanıcılar farklı altyapılar
üzerinden birbirine e-posta göndereceklerinde hizmet sağlayıcıları kanalıyla
iletim gerçekleştirilecektir.
Gerçek ve tüzel kişiler ile kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan anonim ve limited şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde Kayıtlı Elektronik Posta adreslerini tebligat yapılması amacıyla ilgili
kuruma bildirmek zorundadır.
KEP kullanacağını bildirmiş olan fakat bu yolla kendisine e-tebligat gönderilemeyen kullanıcıya Tebligat Kanunu’nda belirtilen diğer usullerle tebligat
148
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yapılacağı Elektronik Tebligat yönetmeliğinde belirtilmiştir. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilecektir. İsteğe bağlı olarak elektronik tebligat almak isteyenlerin bildirmiş olduğu adresin
elektronik tebligata elverişli olmaması halinde bunlara, Tebligat Kanununda
belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata,
muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına
ilişkin şerh düşülecektir.
1.1. Maliye Bakanlığı Bünyesindeki E-Tebligat Uygulaması
Elektronik tebligata yönelik 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ise Tebligat Kanunundan önce 2010 yılında 6009 sayılı yasa ile yapılmış
olup, söz konusu değişiklik Vergi Usul Kanununa eklenen 107/A maddesi ile
gerçekleştirilmiştir. İlgili maddede; “Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe
elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli
elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeden sonra Maliye Bakanlığınca
e-tebligata ilişkin ilk yönetmelik Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan geldi.
30.03.2015 tarih ve 29311 sayılı yönetmelikte özetle; Elektronik Tebligatın
Muhatabı başlıklı 7 nci maddesinde; “(1) Başkanlık tarafından Kanun ve 6415
sayılı Kanun kapsamında yapılacak tebligatların; bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu
ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine elektronik ortamda yapılması
esastır.
(2) Birinci fıkrada belirtilmeyen ve Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan yükümlüler, kendilerine bu Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için Başkanlığa başvuru yapabilir. Başvuruda
bulunan yükümlülere Başkanlıkça uygun görülmesi halinde elektronik ortamda tebligat yapılır.
(3) Elektronik tebligatın veya verilecek cevapların mücbir sebepler ile
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elektronik ortamda yapılamaması veya Başkanlıkça gerek görülmesi halinde
7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılabilir.”
hükmüne,
Hesap Açılması başlıklı 8 inci maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsamında
kendilerine elektronik tebligat yapılacak kişi, kurum ve kuruluşlar Başkanlığa hesap açılması için başvuruda bulunur.” hükmüne, Elektronik Tebligatın Gönderilmesi başlıklı 13 üncü maddesinde; “(1) Muhataba iletilecek olan
elektronik tebligat verisi zaman damgası ile ilişkilendirilmiş olarak muhatabın hesabına iletilir.
(2) Başkanlık elektronik tebligata ilişkin elektronik verinin hesaba iletildiğine dair olay kayıtlarını, zaman damgası ile ilişkilendirerek tutar.” hükmüne,
Muhatap Tarafından Elektronik Tebligatın Alınması başlıklı 15 inci maddesinde ise; “Elektronik tebligat verisi muhatabın hesabına ulaştığı anda tebligat yapılmış sayılır. Karşı tarafa ulaşmaktan maksat elektronik tebligat verisinin muhatabın hesabına iletilmesidir. İletim zamanı, zaman damgalı olay
kaydında yer alan zaman bilgisidir.” hükmüne yer verilmiştir.(Maliye Bakanlığı, 30.03.2015)
Yukarıda yer verilen yönetmelik hükümlerinde anlaşılacağı üzere Masak kendi bünyesinde oluşturacağı sistem üzerinden muhataplarına yapacağı
e-tebligatlar hakkındaki düzenlemeyi yürürlüğe sokmuştur.
Masak tarafından çıkartılan yönetmelikten sonra Maliye Bakanlığı birimlerinin muhataplarına yapacağı e-tebligata ilişkin yöntem, yukarıda kanun hükmüne
yer verilen Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine 7 Nisan 2015 tarih ve 29319
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6637 sayılı torba kanunla
eklenen hükümle netleşti. Söz konusu değişiklik hükmü; “Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılır.” olarak yapılarak, elektronik tebligatın ulaşma tarihine ve tebligatın yapılma şartına açıklık getirilmiş oldu. (T.C. yasalar, 07.04.2015)
Uygulama, Masak’ın kendi bünyesinde oluşturacağı sisteme benzer özellikler taşıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından mükelleflerin şu anda kullandığı internet vergi dairesi sistemi içerisinde her bir mükellef için hesaplar
oluşturulacak. Yapılacak olan e-tebligatlar bu sistem üzerinden muhataplarına
ulaştırılacak ve internet vergi dairesi sistemi içerisinde bir tebligat yapıldığında, mükellefin sisteme kayıtlı cep telefonuna ve farklı bir e-posta adresine
de bir bildirim gidecek ve mükellefler sistem üzerinden kendilerine e-tebligat
gönderildiğinden haberi olacak.
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Yani mükellefler için internet vergi dairelerinden oluşturulan hesaplar üzerinden tanımlanan e-posta adreslerine gönderilecek mail ile mükellefe; vergi
veya ceza borçları ve diğer yükümlülüklerine yönelik tebligatlar, gönderim tarihini izleyen 5 inci günün sonunda yapılmış sayılacak. E-posta hesabı sahibi
mükellefler söz konusu maili okumamış olsa bile tebligat yapılmış sayılacak
ve hesap sahibinin adına tanımlanan e-posta adreslerine erişerek gelen iletileri
kontrol etmesi esas olduğu için söz konusu maili mücbir sebepler haricinde
okumamak mazeret sayılamayacak.
1.2. Gerçek Kişi ve Kurumlar Arasında Kayıtlı
Elektronik Posta Kullanımı
Elektronik tebligat hakkındaki yasal düzenleme ve kullanım zorunluluğu
Tebligat Kanunda yer verilen düzenlemeyle getirilmiş olsa da Ticaret Kanununa tabi gerçek ve tüzel kişilerin kendi aralarındaki ticari iş ve işlemlerinde
kayıtlı elektronik posta adresi kullanabilme serbestisi getirilmiştir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 18/3 üncü maddesinde; “Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla,
telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.” ve “Beyanlar, Belgeler ve Senetler” başlıklı 1525 inci maddesinde; “Tarafların açıkça anlaşmaları ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası
saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura,
teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik
ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse
hüküm ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.(T.C. Yasalar, 14.02.2011)
Görüldüğü üzere, KEP sistemi sadece idareyle kişiler arasındaki işlemler
için değil, gerçek kişi veya şirketlerin birbirleri arasındaki ihtar ve ihbar gibi
ticari işlemleri içinde kullanılabilecektir. Artık firmalar birbirlerine yapacağı
ihtar veya ihbarları notere gerek kalmaksızın sorunsuz bir şekilde yapabilecek ve zamandan tasarruf yapacakları gibi noter ücretlerinden de kurtulmuş
olacaklar. Kendisine KEP sistemi aracılığıyla mail gönderilen muhatap söz
konusu belgeyi almadığını iddia edemeyecek; sistem verisi olarak kayıtlı olan
ilgili maili aldığı ve okuduğu zamanlar, bu gibi durumlarda hukuki delil niteliği taşıyabilecektir.
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3. SONUÇ
İster kamu kurumlarının muhataplarına olan bildirim ve yükümlülüklerini içeren tebligat vesikaları için, ister gerçek kişi veya kurumların birbirleri arasındaki
ticari iş ve işlemlerini yasal bir zemine oturtarak zamandan ve paradan tasarruf
ederek iletişim sağlanmasına imkan sağlayan elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik tebligat sistemi ile kayıtlı ve yasal haberleşmede yeni bir dönem başlamıştır.
Bahsi geçen sistemler sayesinde elektronik ortamda düzenlenen belgeler
yasal geçerlilik katılarak muhataplarına ulaştırılıyor. Böylece kâğıt, yazıcı,
kartuş, toner, elle imza atma, postalama veya bizzat evrak teslimi gibi işlemler
ve masraflar da ortadan kalkıyor. Ayrıca hem kamu kurumları ve muhatapları
için hem de özel sektörde faaliyet gösteren firmalar için 7/24 mekândan bağımsız iş yapma olanağı sağlandığı gibi iş yapış şekilleri değişiyor, maliyetler
azalıyor ve verimlilik artıyor.
Günümüz teknolojisine adapte olmuş bir toplum olarak, özel sektör ve kamu
kurumlarının birçoğunda uygulanmaya başlanan elektronik tebligat ve KEP sayesinde, yazışmalar, evrak gönderimi, ihtar, ihbar, tebligat, itiraz, mutabakat, talimat,
maaş ödeme emirleri, personel bordroları, genel kurul ve yönetim kurulu toplantı
çağrıları, bayi ve acente yazışmaları, kira kontratı, sipariş, teyit, fatura, sözleşme,
dilekçe, başvuru gönderimi gibi birçok işlem yapılabilmekte.
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İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ
KAYDIYLA TESLİMİNDE İADE
Rahman ŞENTÜRK*35
**
Zeynep KORKMAZ ŞENTÜRK36
ÖZ
Vergi mevzuatımızda yer alan ve tecil-terkin uygulaması olarak bilinen
ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin uygulama KDV Genel Uygulama Tebliği’nden önce birçok tebliğ ile açıklanmış; böylece uygulamaya yön verilmiştir. İlgili tebliğlerle uygulama esasları bir takım değişikliğe tabi tutulmuştur. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile tecil-terkin uygulaması
detaylı olarak açıklanmış, uygulamadan faydalanabilecek satıcılar, kapsama
giren mallar, fason imalat durumu, iade esasları, ihracatın gerçekleşip gerçekleşmeme durumundaki uygulama, ihraç kayıtlı teslimlerin beyanı açıklığa
kavuşturulmuş, konu örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. Kısa da olsa söz
konusu tebliğde indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimine ilişkin
açıklamalar da yapılmıştır. Ancak, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade tutarının hesaplanmasına ilişkin örnek yer almamakta bu
husus tebliğin beyan bölümünde kısaca açıklanmıştır. Makalemizde indirimli
orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edilmesi halinde iade tutarının hesaplanması ve beyanı açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Tecil-terkin, indirimli oran, ihraç kayıtlı teslim, yüklenilen KDV
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 11/1-c maddesinde ihraç kaydıyla mal teslimlerine ilişkin iade uygulaması (tecil-terkin)
düzenlenmiştir. Buna göre, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçılara mal teslimlerinde imalatçı tarafından düzenlenen faturada teslim konusu malın tabi olduğu oranda Katma Değer Vergisi hesaplanacak ancak, bu katma değer vergisi ihracatçıdan tahsil edilmeyerek faturaya “3065 sayılı KDV
kanunun hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV
tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır. Beyannamedeki diğer bilgiler mu* Vergi Müfettiş Yardımcısı
35
** Vergi Müfettiş Yardımcısı
36
Makale Geliş Tarihi:
24.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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kayese edilmek suretiyle hesaplanan katma değer vergisinin tecil edilemeyen
kısmı ihracatın gerçekleştiği dönemde imalatçı tarafından iade alınabilecektir.
İade alınacak tutar ihraç kaydıyla teslim edilen mal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi tutarından fazla olamayacaktır.
Genel orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde herhangi bir ek düzenlemeye gerek yoktur. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 11/1-c
maddesi kapsamında iade yapılabilecektir. Ancak, ihraç kaydıyla teslim edilen
malların indirimli orana tabi mallar olması halinde, bazı durumlarda imalatçı
tarafından yüklenilen katma değer vergisi hesaplanan katma değer vergisinden fazla olabilmektedir. Yani imalatçı yüklendiği KDV’ nin tamamını indirim
yoluyla giderememektedir. Böylece, ihraç kayıtlı teslim edilen mal indirimli
orana tabi olduğundan yüklenilen KDV’ nin tamamı iade alınamamaktadır.
Dolayısıyla indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV tutarının hesaplanması genel orana tabi malların ihraç kaydıyla
teslim edilmesinden farklılık arz etmektedir. Nitekim Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümünde “Teslimin Yapıldığı Dönemde
İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” ndan bahsedilmiş olup, bu tutarın iadesine ilişkin taleplerin 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci maddesi kapsamında
değerlendirileceği belirtilmiştir. ( Maliye Bakanlığı, 2014) İş bu makalemizde
tam istisna kapsamına giren ihraç kayıtlı teslimlerden yüklenilen vergilerin indirim yoluyla telafi edilemeyenlerinin iade işlemleri açıklanmaya çalışılmıştır.
2- TECİL-TERKİN UYGULAMASI
Tecil-terkin uygulamasına ilişkin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 11/1-c maddesinde ve KDV Genel Uygulama Tebliği’ nde açıklamalar
yapılmıştır. Tecil-terkin uygulamasını kısaca anlatacak olursak, imalatçılar tarafından ihraç edilmek üzere ihracatçılara mal tesliminde, teslim edilen malın
tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve düzenlenen faturada gösterilecektir.
Ancak, söz konusu katma değer vergisi ihracatçılardan tahsil edilmeyeceğinden faturaya “3065 sayılı KDV kanunun hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden KDV tahsil edilmemiştir” ibaresi yazılacaktır. Söz
konusu katma değer vergisi vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil
olunur. İhraç kaydıyla teslim edilen mallar teslim tarihini takip eden aydan
itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde tecil edilen vergi terkin olunur.
Kanunda belirtilen diğer şartlarında sağlanması halinde imalatçılar bu KDV
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nin iadesini talep edebileceklerdir. Tecil edilecek ve iade edilecek KDV beyannamedeki bilgiler mukayese edilerek tespit edilecektir. İmalatçıya iade
edilebilecek KDV esas itibarıyla, ihraç kaydıyla teslim bedeline göre hesaplanan KDV tutarından fazla olamaz. ( Maliye Bakanlığı, 2014)
İhraç kayıtlı teslimde bulunan mükellefin teslimin yapıldığı döneme ilişkin KDV beyannamesi hazırlanırken aşağıda belirtilen üç durumla karşılaşılması muhtemeldir.
1) İhraç kayıtlı teslimde bulunan mükellefin ilgili dönemde ödenecek KDV›sinin bulunması ve bu KDV›nin tecil edilebilir KDV›den büyük olması
halinde; tecil edilebilir KDV›nin tamamı beyannameye tecil edilecek KDV
olarak yansıtılacak ve aradaki fark KDV vergi dairesine ödenecektir.
2) İhraç kayıtlı teslimde bulunan mükellefin ilgili dönemde ödenecek KDV›sinin bulunması ve bu KDV›nin tecil edilebilir KDV›den küçük olması
halinde tecil edilebilir KDV›nin ödenecek KDV kadarlık bölümü tecil edilecek KDV, aradaki fark ise ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil
edilemeyen KDV olarak beyannameye yansıtılacaktır. Bu halde herhangi bir
KDV ödemesi söz konusu olmayacaktır. İhracatın gerçekleştiği dönemde
iade edilecek tecil edilemeyen KDV’nin de ihracatın belirtilen şartlarla gerçekleştirilmesinin ardından iade konusu yapılabileceği tabiidir.
3) İhraç kayıtlı teslimde bulunan mükellefin ilgili dönemde ödenecek
KDV›sinin bulunmaması, diğer bir ifadeyle sonraki döneme devreden KDV›sinin bulunması halinde tecil edilecek KDV söz konusu olamayacak, tecil
edilebilir KDV›nin tamamı ise ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen KDV olarak beyannameye yansıtılacaktır. İhracatın
gerçekleştiği dönemde iade edilecek tecil edilemeyen KDV›nin de ihracatın
belirtilen şartlarla gerçekleştirilmesinin ardından iade konusu yapılabileceği
tabiidir. (Pamuk, 2010, 134)
ÖRNEK: İmalatçı (X) A.Ş. Ocak 2015 döneminde toplam 1.000.000-TL’lik
teslim gerçekleştirmiş olup bunun 200.000-TL’lik kısmı ihraç kayıtlı teslimlere ilişkindir. (X) A.Ş.’ nin aynı dönemde indirilecek ve önceki dönemden
devreden KDV toplamının sırasıyla;
a-)150.000-40.000
b-)155.000-10.000 c-)120.000-15.000
olması durumunda tecil ve iade edilecek KDV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.(KDV oranı %18)
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2015/Ocak Dönemi

I.durum

II.durum

III.durum

Toplam Hesaplanan KDV

180.000

180.000

180.000

İndirilecek KDV

190.000

165.000

135.000

Tecil Edilebilir KDV

36.000

36.000

36.000

Tecil Edilecek KDV
İhracatın Geçekleştiği Dönemde İade Edilecek
Tecil Edilemeyen KDV
Ödenecek KDV
Sonraki Döneme Devreden KDV

-

15.000

36.000

36.000

21.000

-

-

-

9.000

10.000

-

-

3- GENEL VE İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ
KAYDIYLA TESLİMİNE İLİŞKİN FARKLILIKLAR
Tecil-Terkin uygulamasına ilişkin Kanun hükmü ve Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliği’ nde yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, imalatçı tarafından iadesi talep edilebilecek Katma Değer Vergisi, ihraç kaydıyla
teslim edilen malın tabi olduğu orana göre hesaplanan, imalatçı satış faturasında belirtilen tutardır. İade edilecek tutar imalatçı satış faturasında hesaplanan
Katma Değer Vergisinden fazla olamaz. Bu durum, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla satışını gerçekleştiren imalatçılar açısından bir haksız durum yaratabilmektedir. Şöyle ki; indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla
satışını gerçekleştiren imalatçılar söz konusu ihraç kaydıyla satışını yaptıkları
malın imal edilmesi için yüklendikleri KDV’ nin tamamını indirim yoluyla
giderememekte, yüklendikleri KDV üzerlerinde kalabilmektedir. Bu durumda
genel orana tabi mallar ile indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimini ayrı olarak ele almak gerekmektedir.
Örneğin; imalatçı (A) imal ettiği X marka aracı ihraç edilmek üzere ihracatçı (B) firmasına 40.000,00-TL ye satmıştır. Söz konusu X marka aracın
imali için KDV hariç 30.000,00-TL maliyete katlanıldığını ve imalatçı (A)
firmasının başka faaliyetinin olmadığını varsayalım. Bu durumda imalatçı (A)
düzenlemiş olduğu satış faturasında 7.200,00-TL (40.000,00 x %18) katma
değer vergisi hesaplayacaktır. İmalatçı (A) firmasının söz konusu aracı imal
etmek için yüklendiği katma değer vergisi ise 5.400,00-TL (30.000,00 x %18)
olacaktır. X marka araç ihraç kaydıyla teslim edildiğinden diğer şartlarında
sağlanması halinde imalatçı (A) firması tarafından 7.200,00-TL katma değer
vergisi iadesi alınabilecektir. Bu durumda imalatçı tarafından yüklenilen kat156

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

ma değer vergisinin tamamı (5.400,00) iade alınmak suretiyle giderilmektedir.
Yukarıdaki işlemlere ek olarak imalatçı (A) firmasının 100.000,00-TL
değerinde yurtiçi satışı olduğunu, bu satışlar için yüklendiği KDV’ nin ise
15.000,00-TL olduğunu varsayarsak, iade tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.
1

Toplam Hesaplanan KDV (100.000 + 40.0000) * 0,18

25.200,00

2

Toplan İndirilecek KDV

20.400,00

3

Tecil Edilebilir KDV

4

Tecil Edilen KDV

(1-2)

4.800,00

5

İade Edilecek KDV (3-4)

2.400,00

(15.000 + 5.400)

7.200,00

Örnekte görüleceği üzere imalatçı (A) yüklendiği KDV nin bir kısmını
iade almak bir kısmını indirim konusu yapmak suretiyle giderebilmektedir.
Dolayısıyla genel orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde yüklenilen
KDV’ nin tamamı iade veya indirim yoluyla giderilebilmekte imalatçı üzerinde kalmamaktadır.
Ancak, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde ise durum
biraz farklıdır. Şöyle ki; nakliye, makine-teçhizat, ambalaj, enerji gibi girdilerde genel vergi oranının uygulanması nedeniyle, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi dolayısıyla yüklenilen KDV, bazı hallerde teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV’den fazla olabilir. ( Maliye Bakanlığı, 2014)
Örneğin, imalatçı (A) ihraç kaydıyla 100.000,00-TL tutarında ihracatçı (B)
firmasına gömlek teslim etmiştir. Söz konusu gömleğin imalatında 4.000,00TL değerinde düğme, 50.000,00-TL değerinde kumaş, gömleklerin renklendirilmesi amacıyla 5.000,00-TL değerinde kimyasal, 3.000,00-TL değerinde
ambalaj maddesi, işyerinin aydınlatılması ve konfeksiyon makinelerinin çalıştırılması amacıyla 4.000,00-TL değerinde elektrik kullanıldığı ve üretilen
gömleklerin ihracatçı (B) ye teslimi için 1.500,00-TL değerinde nakliye harcaması yapıldığını varsayalım.
İmalatçı (A) firmasının gömlek imalatı için yapmış olduğu giderlerin tamamı %18 KDV oranına tabi mal veya hizmetlerdir. Toplam gider 67.500,00-TL
olduğuna göre yüklenilen KDV toplamı 12.150,00-TL (67.500,00 x %18)’ dir.
İmalatçı (A) firmasının satmış olduğu gömlekler ise %8 KDV oranına tabi
olduğundan hesaplanan KDV tutarı 8.000,00-TL (100.000,00 x %8)’ dir.
3065 sayılı KDV kanununun 11/1-c maddesine baktığımızda yukarıdaki
örnekte imalatçı (A) firmasının alabileceği maksimum iade tutarı ihraç kayMART - NİSAN 2015
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dıyla satış faturasında hesaplanan KDV’ dir. Örneğimizde hesaplanan KDV
tutarı 8.000,00-TL, imalatçı tarafından yüklenilen KDV tutarı ise 12.150,00TL’ dir. Dolayısıyla, imalatçı (A) firmasının yüklendiği KDV nin 4.150,00TL lik kısmı yüklenici olarak üzerinde kalmaktadır. Bu durumda imalatçının
yüklenmiş olduğu ancak indirim konusu yapamadığı 4.150,00-TL’ lik tutar
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğindeki “…Söz konusu işlemlere
ilişkin (Yüklenilen KDV-Hesaplanan KDV) farkı ise yine program tarafından
“Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırında gösterilir. Bu tutarın iadesine ilişkin talepler, 3065 sayılı Kanunun (29/2)
nci maddesi kapsamında değerlendirilir…” hükmü dikkate alınmak suretiyle
imalatçıya iade edilecektir.
Yukarıdaki örnekten de görüleceği üzere indirimli orana tabi malların ihraç
kaydıyla tesliminde, ihraç kaydıyla teslim edilen mal üzerinden hesaplanan
KDV söz konusu ihraç kaydıyla teslim edilen malın imalatı için yüklenilen
KDV den az olabilmektedir. Bu durumda, indirimli orana tabi malların ihraç
kaydıyla teslimlerinde iade edilecek vergi, 3065 sayılı KDVK’ nın;
-11/1-c maddesine göre teslim bedeli üzerinden hesaplanan KDV tutarı,
-29/2’nci maddesine göre indirimli orana tabi teslim nedeniyle yüklenilen
ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV tutarı,
olarak iki ayrı başlıkta ele alınmalıdır.
4- İNDİRİMLİ ORANA TABİ MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA
TESLİMİNDE İADE TUTARININ HESAPLANMASI
4.1- Yasal Mevzuat
Makalemizin 3. bölümünde indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla
tesliminde 3065 sayılı KDVK’ nın 11/1-c ve 29/2. maddeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Konuya ilişkin yasal mevzuat 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun
11/1-c maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:
“İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen
mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan
bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.
Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından
itibaren 3 ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunur.
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İhracatın yukarıdaki şartlara uygun gerçekleştirilmemesi halinde, tecil olunan vergi tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51›inci maddesine göre belirlenen (4842
sayılı Kanunun 21›inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 01.05.2003) gecikme zammıyla birlikte (14) tahsil olunur. Ancak, ihraç edilmek şartıyla teslim
edilen malların Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen vergi tecil edildiği tarihten itibaren
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci
maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edilir.
Tecil veya terkin edilen bu vergiler hakkında ihracatçılar bakımından bu
Kanunun 32’inci maddesi hükmü uygulanmaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek Katma Değer
Vergisi (5228 sayılı Kanunun 59/2-b maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:
31.07.2004) ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan
vergiden imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan (15) fazla olamaz.
İhracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilmesi gereken Katma
Değer Vergisi ihracat işlemlerinin tamamlanmasından sonra yapılır. İade veya
tecil olunacak vergi miktarı mükellefin ilgili dönem beyannamesinde yer alan
bilgiler mukayese edilmek suretiyle hesaplanır.
(4842 sayılı Kanunun 21’inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük;
01.05.2003) İhracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle
üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu
tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek
süre verilebilir.” (T.C. Yasalar, 1984)
3065 sayılı KDVK’ nın 29/2. maddesindeki düzenleme aşağıdaki gibidir:
“(5035 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle değişen fıkra; Geçerlilik:
01.01.2004, Yürürlük: 02.01.2004) Bir vergilendirme döneminde indirilecek
katma değer vergisi toplamı, mükellefin vergiye tâbi işlemleri dolayısıyla hesaplanan katma değer vergisi toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki fark
sonraki dönemlere devrolunur ve iade edilmez. Şu kadar ki, 28 inci madde
uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu
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mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli
idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile
sermayesinin % 51›i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan (5615 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle değişen ibare.
Yürürlük:04.04.2007)işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden (47) temin
ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. (5838
sayılı kanunun 12 nci maddesiyle değişen ibare)Yılı içinde mahsuben iade
edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını
kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla
yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” (T.C. Yasalar, 1984)
5.2- Tecil ve İade Edilecek KDV nin Hesaplanması
Konuya ilişkin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’ nde yer verilen örnek aşağıdaki gibidir: ( Maliye Bakanlığı, 2014)
“Örnek 2: İmalatçı (A), Ekim/2012 ayında toptancılara 8.000 TL tutarında, ihracatçı firmaya ise ihraç kaydıyla 2.000 TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında yüklendiği KDV toplamı 600 TLdir. İmalatçının önceki
dönemlerden devreden indirilebilir KDV’si yoktur.
(A) nın Ekim ayı tecil işlemlerine ilişkin hesaplamaları aşağıdaki şekilde
yapılır:
Hesaplanan KDV [(8.000 + 2.000.) x (% 8)]          
800
Toplam Vergi İndirimi                                                 600
Fark (Ödenmesi Gereken KDV)                              
200
Tecil Edilebilir KDV (2.000 x %8)                                160
Tecil Edilecek KDV                                                    160
Ödenmesi Gereken KDV                                           
40
Bu mükellef Ekim/2012 ayına ait olmak üzere vergi dairesine 40 TL KDV
ödeyecektir. 160 TL KDV ise ihracatın tamamlanmasından sonra terkin edilmek üzere tecil edilir.”
Yukarıdaki örnekte imalatçı (A) nın hesaplanan KDV tutarı indirilecek KDV
tutarından yüksek olduğundan yüklendiği KDV tutarının tamamını indirim yo160
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luyla giderebilmektedir. Ancak, bazı durumlarda imalatçıların yüklenmiş olduğu KDV tutarı hesaplanan KDV tutarından daha yüksek olabilmektedir. Bu durumlarda ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin iade tutarının hesaplanması özellik arz
etmektedir. Bunu yukarıdaki örneği değiştirerek açıklamaya çalışalım.
Örneğin, İmalatçı (A), Ekim/2012 ayında toptancılara 14.000 TL tutarında, ihracatçı firmaya ise ihraç kaydıyla 8.000 TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında yüklendiği KDV toplamı 1.600 TL dir. Yüklenilen KDV
toplamının 700 TL si ihraç kayıtlı satışı yapılan gömleklere ilişkin olduğunu
varsayalım. İmalatçının önceki dönemlerden devreden indirilebilir KDV’si
yoktur. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Hesaplanan KDV

[(14.000 + 8.000.) x (% 8)]

1.760,00

Toplam Vergi İndirimi

1.600,00

Fark (Ödenmesi Gereken KDV)

160,00

Tecil Edilebilir KDV

640,00

(8.000 x %8)

Tecil Edilecek KDV

160,00

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV (640,00-160)

480,00

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı (700,00-640,00)

60,00

5.3- İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Kaydıyla Satışının Beyanı
İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimi beyannamede “Matrah” kulakçığının “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” tablosunda (% 1) veya
(% 8) oranını gösteren satır seçilerek beyan edilir.
Aynı beyannamenin “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” tablosuna, “İşlem Türü” listesinden “701” kod numaralı satır seçilir ve satırın “Teslim Bedeli” sütununa KDV hariç teslim bedeli girilip vergi oranı seçildikten
sonra “Hesaplanan KDV” sütunu, beyanname programı tarafından hesaplanır.
“Yüklenilen KDV” sütunu ise mükellef tarafından doldurulur. Bu sütuna mükellef tarafından hesaplanacak olan ihraç kaydıyla teslimin bünyesine giren
vergi tutarı yazılır.
Yüklenilen KDV, Hesaplanan KDV’den büyükse, aradaki fark program
tarafından “Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırına aktarılır. Bu tutar, ihracatın gerçekleşip gümrük beyannamesinin/
özel faturanın ihraç kaydıyla teslimi yapan satıcıya intikal ettirildiği dönemde
“Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı işlem türü
satırı kullanılarak iade konusu yapılabilir.
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Ancak, indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde, teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergi kısmen ya da tamamen tecil edilemezse, genel
orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimlerinde olduğu gibi, tecil edilemeyen
tutar beyanname programı tarafından “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade
Edilecek Tecil Edilemeyen KDV Hesabı” satırında gösterilir. Bu tutarın iadesi
ihracat gerçekleştiğinde vergi dairesinden talep edilir. Söz konusu işlemlere
ilişkin (Yüklenilen KDV-Hesaplanan KDV) farkı ise yine program tarafından
“Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırında
gösterilir. Bu tutarın iadesine ilişkin talepler, 3065 sayılı Kanunun (29/2) nci
maddesi kapsamında değerlendirilir. ( Maliye Bakanlığı, 2014)
Örneğin, İmalatçı (A), Ekim/2012 ayında toptancılara 14.000 TL tutarında, ihracatçı firmaya ise ihraç kaydıyla 8.000 TL tutarında gömlek teslim etmiştir. Ekim ayında yüklendiği KDV toplamı 1.600 TL dir. Yüklenilen KDV
toplamının 700 TL si ihraç kayıtlı satışı yapılan gömleklere ilişkin olduğunu
varsayalım. İmalatçının önceki dönemlerden devreden indirilebilir KDV’si
yoktur. Bu durumda iade edilecek KDV tutarı beyanname üzerinde aşağıdaki
gibi gösterilecektir:
İhraç kayıtlı teslimler, beyannamenin tevkifat uygulanmayan işlemler tablosunun 6,8,10 ve 12 No.lu satırlarında herhangi bir teslim gibi ve oranına
göre diğer teslimlerle toplanarak, bu teslimlere ait faturada gösterilen ancak
tahsil edilemeyen KDV tutarları ise hizalarındaki 7,9,11 ve 13 no.lu satırlarda yine oranlarına göre ayrımlı olarak hesaplanan diğer yurtiçi teslimlere ait
Katma Değer Vergileri ile toplanmak suretiyle gösterilir. Örneğimizde satış
konusu yapılan mal %8 KDV oranına tabi olduğundan 8 ve 9 no’ lu satırlarda
gösterilecektir.

matrahın vergi oranlarına göre dağılımı

TABLO-1 TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER
Teslim ve Hizmet Bedeli (TL)
6
8
10
12

22.000,00

KDV Oranı (%)

Hesaplanan KDV (TL)

1

7

8

9

18

1.760,00

11
13

Tablo-1 de gösterilen teslim ve hizmetlere ait KDV matrahına, varsa “bavul
ticareti” ve “yolcu beraberi eşya” ile diğer işlemlere ait KDV matrahları eklenerek toplam matraha (28.satır) ulaşılır; bu matrah üzerinden hesaplanan
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KDV’ye varsa “ilave edilecek KDV”(30.satır) eklenerek toplam KDV (31.
satır) elde edilir, tablo-3’ e gerekli kayıtlar aşağıda gösterildiği şekilde yapılır.
TABLO-3 DİĞER İŞLEMLER
Hesaplanan KDV

Teslim ve Hizmet Bedeli
22

43 No’lu KDV genel tebliği kapsamındaki işlem

23

24

61 No’lu KDV genel tebliği kapsamındaki işlem

25

26

Diğerleri

27

28

MATRAH TOPLAMI(6+8+10+12+22+24+26)

29

HESAPLANAN KDV TOP.
(7+9+11+13+15+19+21+23+25+27)

30

İLAVE EDİLECEK KDV

31

TOPLAM KDV(29+30)

22.000,00
1.760,00
1.760,00

Tablo-4’ te mükellefin indirimlerine ilişkin bilgiler yer alır.
TABLO-4 İNDİRİMLER
32

Önceki Dönemden Devreden KDV

33

Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

0,00

34

Mal İadeleri veya Gerçekleşmeyen işlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

35

43 No’lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

36

61 No’lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

37

İNDİRİMLER TOPLAMI (32+33+34+35+36)

1.600,00

1.600,00

Tablo-5’ te tecil edilecek KDV bilgisi yer almaktadır. Tecil Edilecek KDV,
Toplam KDV’ den (31.satır) yüklenilen KDV (37.satır) düşülmek suretiyle
tespit edilir. İndirimler toplamı (37.satır) hesaplanan KDV’den (31.satır) büyük ise tecil edilecek KDV yoktur dolayısıyla 38.satır boş bırakılarak ihraç
kaydıyla teslime isabet eden KDV’ nin tamamı iade edilecektir. Toplam KDV
den (31.Satır) yüklenilen KDV (37.satır) düşüldüğünde elde edilen fark ihraç
kayıtlı teslime isabet eden KDV tutarının üzerinde ise ihraç kayıtlı teslime ilişkin hesaplanan KDV ‘’tecil edilecek KDV” satırına (38.satır) yazılacak aradaki fark vergi dairesine ödenecektir. İhraç kaydıyla teslimden kaynaklanan
iade rakamı 40 no.lu satırdaki “iade edilmesi gereken KDV” ye dahil edilmez.
İhraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iade tutarı sadece 90 no.lu satırda gösterilir. Örneğimizde, toplam KDV (31.satır) ile indirimler toplamı (37. Satır)
arasındaki fark 160,00-TL ihraç kayıtlı teslime isabet eden KDV (640,00-TL)
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tutarından düşük olduğundan tamamı tecil edilecek olup 38. Satırda gösterilecektir. Tecil edilecek KDV tutarı 640,00-TL’ yi hiçbir şekilde aşamaz.
TABLO-5 SONUÇ HESAPLARI
38

Tecil Edilecek KDV

160,00

39

Ödenmesi Gereken KDV (31-37-38)

40

İade Edilmesi Gereken KDV

41

Sonraki Dönemlere Devreden(37+83-31-40)

Yüklenilen KDV, Hesaplanan KDV’den büyükse, aradaki fark program
tarafından “Teslimin Yapıldığı Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” satırına aktarılır. Bu tutar, ihracatın gerçekleşip gümrük beyannamesinin/
özel faturanın ihraç kaydıyla teslimi yapan satıcıya intikal ettirildiği dönemde
“Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda 405 kod numaralı işlem türü
satırı kullanılarak iade konusu yapılabilir. ( Maliye Bakanlığı, 2014)
TABLO 9- DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER
Kod No.

Kdvk Md. No.

4051

11/1-C

TOPLAM
İade Edilebilir KDV (69 + 81)

Teslim Ve Hizmet Bedeli

Yüklenilen KDV

70

71

60,00

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

60,00

82

60,00

“İhraç Kaydıyla Teslimler”(Tablo 10) bölümünde ihraç kaydıyla yapılan
teslim bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilip hizalarında hesaplanan KDV tutarları yazılır. 84, 86 ve 88 no’lu satırlarda yazılı olan ihraç
kayıtlı teslimlerle ilgili olarak hesaplanmış KDV tutarlarının toplamı “tecil
edilebilir KDV” (89.satır) satırına yazılacak, bu rakamdan “tecil edilecek
KDV” (38 no’lu satır) çıkarıldığında bulunan fark “İhracatın Gerçekleştiği
Dönemde İade Edilecek Tecil Edilmeyen KDV” (90 no’lu satır) olarak yazılır.
95 no.lu KDV genel tebliği ile ihraç kayıtlı teslimden kaynaklanan iadelerin
belli bir ayda ihracı gerçekleşen teslimlere isabet eden kısmının KDV beyannamesinin 83 no.lu satırında gösterilmek suretiyle aylık periyotlar halinde is164
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tenmesi uygulamasına 95 no.lu tebliğ ile son verilmiştir. Bundan sonra KDV
beyannamelerinin 83 no.lu satırı hiç kullanılmayacaktır.
TABLO-10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER
Teslim ve Hizmet
Bedeli (TL)
8.000,00

KDV
Oranı (%)

Hesaplanan KDV (TL)

1

84

8

86

18

88

Yüklenilen KDV
85

640,00

87

700,00

Tecil Edilebilir KDV(84+86+88)

89

640,00

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilmeyen KDV(89-38)

90

480,00

İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi
Farkı(85+87)-(84+86)

91

60,00

5- SONUÇ
İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla satışında bazı durumlarda imalatçılar tarafından yüklenilen KDV hesaplanan KDV den fazla olabilmektedir.
Dolayısıyla imalatçılar tarafından yüklenilen KDV nin bir kısmı yüklenici
olarak üzerlerinde kalmaktadır. Bu husus ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla
tesliminde 3065 sayılı KDVK’ nın 11/1-c ve 29/2. maddesi hükümlerinin birlikte ele alınması gerektiği açıklanmış “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade
Edilecek Yüklenilen Vergi Farkı” kavramına yer verilmiştir. Buna göre imalatçılar ihraç kaydıyla teslimlere ilişkin “Yüklenilen KDV” ile “Hesaplanan
KDV” arasındaki farkı KDVK’ nın 29/2. maddesi hükümleri uyarınca beyannamenin “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Yüklenilen Vergi
Farkı” satırında belirtmek suretiyle iade alabilecektir. Bunun sonucu olarak
da imalatçı yüklenmiş olduğu KDV’ nin yüklenicisi olmaktan kurtulmaktadır.
Kısaca açıklamak gerekirse indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iadesi talep edilebilecek KDV imalatçı tarafından yüklenilen KDV’ dir.
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DAR MÜKELLEF KURUMLARIN VERGİLENDİRİLMESİ
VE DAİMİ TEMSİLCİ KAVRAMI
Süleyman ÖZASLAN*37
ÖZ
Dar mükellef kurumlar, yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar
üzerinden vergilendirilecek olup, bazı durumlarda vergi kanunları ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca Türkiye’de daimi temsilcisi veya işyeri
bulunması vergilendirmeye etki etmektedir. Dar mükellef bir kurumun Türkiye’de
elde ettiği ticari kazancın vergilendirilmesinin şartı, Türkiye’de daimi temsilcisi
veya işyerinin bulunması ve kazancın bu daimi temsilci veya işyeri aracılığıyla
elde edilmesi şartına bağlanmıştır. Bu makalemizde bu hususlara yer verilecektir
1-GİRİŞ:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde sayılan kurum1 Türkiye’de bulunup bulunmadığına göre
lar, kanuni veya iş merkezlerinin38
tam mükellefiyet veya dar mükellefiyet esasına göre vergilendirilecektir. Kurumlardan, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunanlar, tam mükellefiyet esasına göre Türkiye içinde ve Türkiye dışında elde ettikleri kazançların
tamamı üzerinden vergilendirilecektir. Kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi
de Türkiye’de bulunmayanlar, Dar Mükellefiyet esasına göre yalnızca Türkiye’de elde ettikleri kazançları üzerinden Kurumlar Vergisine tabi tutulacaktır.
2- DAR MÜKELLEF KURUM KAZANCININ TESPİTİ:
2.1-Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
Dar mükellefler için, kurum kazancı gelir vergisi konusuna giren aşağıdaki
kazanç ve iratlardan oluştuğu belirlenmek suretiyle, kurumlar vergisinin konusu tanımlanmıştır: Kurumlar Vergisi Kanununun 3. maddesine göre, Vergi
Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak Türkiye’de işyeri olan veya daimi
temsilci bulunduran dar mükellef kurumlar tarafından bu yerlerde veya bu
temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden elde edilen ticari kazançların Türkiye’de vergilendirilmesi için, dar mükellef kurumun Türkiye’de işyeri veya
37
* Vergi Müfettiş Yardımcısı
138 Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana
statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin bilfiil
toplandığı ve yönetildiği merkezdir.
Makale Geliş Tarihi:
13.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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daimi temsilcisi bulunması ile kazançlarının bu işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla elde edilmesi şarttır. Aksi halde ticari kazanç, Türkiye’de Kurumlar
Vergisine tabi olmayacaktır.
Ancak Türkiye’de bu şekilde daimi temsilci veya işyeri aracılığıyla elde
edilseler bile, kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye’de satın aldıkları malları Türkiye’de satmaksızın yabancı ülkelere göndermelerinden doğan kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş sayılmayacak ve vergilendirilmeyecektir. Burada
Türkiye’de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye’de olması veya satış sözleşmesinin Türkiye’de yapılmasıdır.
Dar mükellef kurumların daimi temsilcileri veya işyerleri aracılığıyla Türkiye’de elde ettiği ticari kazançların vergilendirilmesi, KVK’nın 22. maddesi
uyarınca tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlerin uygulanması
ile yani Kurumlar Vergisi Beyannamelerini Türkiye’de işyerinin veya daimi
temsilcisinin bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine vermeleri suretiyle
gerçekleşecektir. Türkiye’de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükelleflerin ticari kazançlarının vergilendirilmesi ise mümkün değildir.
2.2-Zirai Kazancın Vergilendirilmesi Açısından
Dar mükellef kurumun Türkiye’de daimi temsilci veya işyeri bulunmasının,
zirai kazanç açısından vergilendirmeye etkisi yoktur. Zirai kazancın Türkiye’de
vergilendirilmesinin şartı, Türkiye sınırları içerisinde bir zirai işletmenin varlığıdır. Türkiye sınırları içerisinde bir zirai işletmenin varlığı halinde vergilendirme, KVK’nın 22. maddesi uyarınca tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümlerin uygulanması ile yani Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Türkiye’de
işyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine
verilmesi suretiyle gerçekleşecektir. Ancak zirai faaliyetle uğraşan kurumların
bu faaliyetinden doğan kazançlarının tespitinde, GVK’nın 59’uncu maddesinin
son fıkra hükmünün de dikkate alınması gerekmektedir.
2.3-Serbest Meslek Kazancının Vergilendirilmesi.
Serbest meslek faaliyeti, esas itibarıyla gerçek kişilerce icra edilen ve Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde tanımlanan faaliyet türüdür. Dar mükellef kurumların bu tür kazanç elde etmeleri ise istihdam ettikleri personelleri
aracılığı ile olmaktadır. Serbest Meslek kazancının vergilendirmesi için kazancın Türkiye’de elde edilmesi gerekmekte olup, elde etmekten kasıt faa168

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

liyetin Türkiye’de icra edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesidir. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 7. Maddesine göre Türkiye’de değerlendirmeden maksat,
ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa,
Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.
Dar mükellef kurumların Türkiye’de daimi temsilcisi veya işyeri bulunmasının,
Serbest Meslek Kazançlarının hangi şekilde vergilendirileceği açısından önemi bulunmaktadır. Türkiye’de Daimi Temsilcisi veya İşyeri bulunmayan dar mükellef
kurumların Türkiye’de elde ettikleri serbest meslek kazançları, KVK’nın 30.maddesi uyarınca vergi kesintisine tabi tutulmak suretiyle vergilendirilecektir. Bu şekilde dar mükellef kurumun ticari faaliyetinden kaynaklanmayan ve tamamı vergi
kesintisine tabi tutulan serbest meslek kazançlarının beyan edilmesi ihtiyaridir.
Dar mükellef kurumların Türkiye’deki ticari faaliyeti kapsamında, Daimi
Temsilcisi veya İşyeri aracılığıyla serbest meslek kazancı elde etmesi halinde
ise, bir hesap dönemi içinde elde edilen kazanç ve iratlara ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesini, Türkiye’de işyerinin veya daimi temsilcisinin
bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ayrıca
dar mükellefiyete tabi kurumların ticari veya zirai kazancı dışında kalan serbest meslek kazançları hakkında, GVK’nın bu kazanç ve iratların tespitine
ilişkin hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
2.4-Taşınır, Taşınmaz ve Hakların Türkiye’de Kiralanmasından Elde
Edilen İratların Vergilendirilmesi
Taşınır ve taşınmazlar ile hakların kiralanmasından elde edilen iratların
vergilendirilmesi için iradın Türkiye’de elde edilmiş olması, Türkiye’de elde
etmenin gerçekleşmesi için de taşınır, taşınmaz ve malların Türkiye’de bulunması ile bu mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir.
Dar mükellef kurumun Türkiye’de daimi temsilci veya işyeri bulunmasının, Gayrimenkul Sermaye İradının vergilendirilmesi açısından önemi bulunmamaktadır. Dar mükellef kurumların Türkiye’de elde ettikleri ticari ve zirai
kazanç kapsamında bulunmayan iratlar, KVK’nın 30. maddesi uyarınca vergi
kesintisine tabi tutulmak suretiyle vergilendirilecektir. Bu şekilde, elde edenin
ticari ve zirai faaliyetinden bağımsız olarak tamamı vergi kesintisine tabi tutulan iratların beyan edilmesi ihtiyaridir.
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Dar Mükellef kurumun ticari kazanç kapsamında gayri menkul sermaye
iradı elde etmesi halinde ise, iradın ticari kazanç kapsamında kurumlar vergisi
beyannamesi ile beyanı gerekeceği tabiidir.
2.5-Menkul Sermaye İradının Vergilendirilmesi
Gelir Vergisi Kanununun 75’nci maddesinde; “Sahibinin ticari, zirai veya
mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden
müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar”
menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış olup, maddenin 7. bendinde, “Mevduat
faizleri (bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan
kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil
ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile
bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar
arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.) menkul sermaye iradı olarak sayılmıştır.
Dar mükellef kurumların Türkiye’de menkul sermaye iradı elde etmesi, sermayenin Türkiye’ye yatırılmış olması şartına bağlanmıştır. Sermayenin Türkiye’ye
yatırılmış olmasından kasıt, Türkiye’ye sermaye olarak getirilmesi, Türkiye’de
borç olarak verilmesi veya benzeri şekillerde Türkiye’de nemalandırılmasıdır.
Yatırılmış bulunan bu sermaye karşılığında elde edilen kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar, dar mükellef kurumun Türkiye’de elde ettiği menkul sermaye iradını
oluşturacaktır. Menkul sermaye iradının Türkiye’de yapılmakta olan ticari faaliyet
kapsamında elde edilmesi halinde, kurum kazancının tespitinde tam mükellef kurumlar için geçerli olan hükümler uygulanacaktır.
Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenlere yapılan kar payı ödemeleri tevkifata tabi
tutulmayacak, ancak diğer kar payı ödemeleri üzerinden KVK’nın 30. madde
uyarınca tevkifat yapılacaktır. Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan
dar mükellef bir kurumun menkul sermaye iradı elde etmesi halinde, bu iratların
vergilendirilmesiyle ilgili ödevler, dar mükellef kuruma iradı sağlayanlar veya
sağlanmasına aracılık edenler tarafından KVK’nın 30. ve GVK’nın Geçici 67.
maddeleri uyarınca tevkifat yapılmak suretiyle yerine getirilecektir.
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Dar Mükellef kurumun ticari kazanç kapsamında menkul sermaye iradı
elde etmesi halinde ise, iradın ticari kazanç kapsamında kurumlar vergisi beyannamesi ile beyanı gerekeceği tabiidir.
2.6-Diğer Kazanç ve İratların Vergilendirilmesi
Diğer kazanç ve iratların Türkiye’de elde edilmiş sayılması için kazanç
ve iradı doğuran kıymetin Türkiye’de bulunması, iş veya işlemlerin Türkiye’de yapılması veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekir. Diğer kazanç ve
iratların belirlenmesi konusunda Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerinin
uygulanması gerekmekte olup, bu kazanç ve iratları elde eden Dar Mükellef
Kurumların Türkiye’de daimi temsilcisi veya işyeri bulunmasının vergilendirmeye etkisi bulunmamaktadır. Dar mükellef kurumların, Türkiye’de vergiye
tabi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı telif, imtiyaz, ihtira, işletme,
ticaret unvanı, marka ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir ve temliki
karşılığında alınan bedeller hariç olmak üzere diğer kazanç ve iratlardan ibaret olması halinde bu kazançların; dar mükellef kurum veya Türkiye’de bunlar
adına hareket eden kimseler tarafından kazancın elde edildiği tarihten itibaren
on beş gün içinde, Kurumlar Vergisi Kanununun 27’nci maddesinde belirtilen
vergi dairesine beyanname ile bildirilmesi gerekmektedir.
2.7-Vergilendirmede Özellik Arz eden Diğer Durumlar
Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan dar mükelleflerin
hükümetin izni ile açılmış olan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetten dolayı elde etmiş oldukları kazanç, Sergi ve Panayır İstisnası kapsamında
vergiden istisnadır. Ayrıca bu kazançlar KVK’nın 30. maddesi uyarınca % 0
oranında tevkifata tabi tutulmalıdır.
Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum kazancı, Türkiye’de elde edilen
hasılatın brüt tutarına, Kanunda belirtilen ortalama emsal oranlarının uygulanması suretiyle bulunacaktır. Bu şekilde yapılan vergilendirmede de, dar mükellef kurumun daimi temsilcisi veya işyeri bulunmasının herhangi bir önemi
bulunmamaktadır.
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3-DAİMİ TEMSİLCİ VE İŞYERİ KAVRAMLARI:
Dar mükellef kurumların Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunup bulunmadığı konusunda, Gelir Vergisi Kanununun ilgili hükümlerine
göz atmak gereklidir. Gelir Vergisi Kanununun 8. maddesinde; “…işyeri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tayin olunur. Aynı maddede yazılı daimi
temsilci, bir hizmet veya vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam
ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari
muameleler ifasına yetkili bulunan kimsedir…” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı maddede daimi temsilci ise şöyle tanımlanmıştır; “Bir hizmet veya
vekalet akdi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına muayyen veya
gayrimuayyen bir müddetle veya müteaddit ticari muameleler ifasına yetkili
bulunan kimsedir. Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimi temsilcisi sayılırlar.
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurları ile Ticaret Kanununun
hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar;
2. Temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere giderleri devamlı
olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler;
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle
satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranlar.”
İşyeri kavramının tanımı, VUK’un 156. maddesinde yapılmıştır. Söz konusu maddeye göre işyeri; “Ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette işyeri,
mağaza, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, çiftlik ve hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleleri,
maden ve ocakları, inşaat şantiyeleri ve vapur büfeleri gibi ticari ve mesleki
bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.”
4-ULUSLARARASI VERGİ DÜZENLEMELERİ
Uluslararası vergi düzenlemelerinden en önemli olanı, Çifte Vergilendirmeyi
Önleme Anlaşmalarıdır. Çifte vergilendirme, aynı matrah üzerinden aynı dönem
içinde ve aynı nitelikli mükerrer vergi alınmasıdır. Bu şekilde matrahtan iki defa
vergi almak, vergi adaletini ve eşitliğini bozmakta ve modern vergileme ilkelerine
de ters düşmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile gelirin, ikamet
veya kaynak ülkelerden yalnızca birinde vergilendirilmesi veya vergilendirme
hakkının her iki ülke arasında bölüşülmesi konularında düzenlemeler yapılmakta
ve bu yolla gelirin her iki ülkede birden vergilendirmesi engellenmektedir.
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Türkiye’nin taraf olduğu ve halen yürürlükte olan pek çok vergi anlaşması
bulunmaktadır. Bu anlaşmalar ülkeler arasında karşılıklı olup, OECD ve BM tarafından önerilen modellerin uyarlanmasıyla hazırlanır. Uluslararası vergi anlaşmalarının şekillendirilmesinde yararlanılan modellerden biri olan Türkiye’nin de
anlaşmalarında büyük ölçüde esas aldığı OECD39 modelinin 5 ve 7. maddelerinde
düzenlenmiştir. Bu husus ile ilgili ayrıntılara girmeden önce, OECD modelindeki
düzenlemeler ile yukarıda değinilen vergi mevzuatımızdaki esasların büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.. Türkiye’nin bugüne kadar imzaladığı anlaşmalarda
da yer alan OECD Model Anlaşmasının “Ticari Kazançlar” başlıklı 7. maddesinin ilk fıkrası hükmü aşağıdaki gibidir: “Bir akit devlet teşebbüsüne ait kazanç,
sözkonusu teşebbüs diğer akit devlette yer alan bir iş yeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu akit devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs
yukarıda bahsedilen şekilde (diğer akit devlette) ticari faaliyette bulunursa, kazanç, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, bu diğer akit devlette vergilendirilebilir. Bu kısmın başlangıcında da değinildiği üzere, OECD Anlaşma modelinde de, dar mükellef statüsündeki mükelleflerin ticari kazançlarının
kazancın elde edildiği ülkede (Kaynak ülkesi-source country) vergilendirilmesi,
gelir mevzuatımızda olduğu gibi, söz konusu kazancın bir iş yeri aracılığıyla elde
edilmiş olması şartına bağlanmıştır. Bu prensip, bir teşebbüsün diğer bir devlette
bir işyeri sahibi olmadan gerçek anlamda o ülkenin ekonomik hayatına iştirak etmiş sayılamayacağı, dolayısıyla anılan ülkenin vergileme hakkının doğmayacağı
anlayışına dayanmaktadır
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının, model alınarak hazırlandığı
OECD’nin Model Anlaşmasının 5. maddesinde, “İşyeri” kavramı tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bir ülkede işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunulduğu
takdirde, bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu kazançlar işyerinin bulunduğu ülkede vergilendirilebilecektir. Bu maddede tanımlanan işyeri,
daimi temsilciyi de kapsamakta olup, dar mükellef kurumun Türkiye’de işyeri
bulunduğunun tespiti halinde bu işyerinden elde edilen kazancın, Türkiye’deki
mevzuat hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekecektir.
Buna göre, Türkiye’de Dar Mükellef Kurumların kazançlarının vergilenmesinde ilk önce dar mükellef kurumun mukim olduğu ülke ile Türkiye arasında yapılmış bir anlaşma olup olmadığına bakılacak, eğer anlaşma varsa bu
anlaşmadaki “işyeri” koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespiti önem
kazanacaktır. Türkiye’deki mevzuattaki işyeri ve daimi temsilcinin tanımı ile
39 OECD Model Anlaşması
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çifte vergilendirmeyi önleme model anlaşmasındaki işyeri tanımı genel olarak
birbirine yakın olmakla birlikte, birkaç noktada farklılık taşımaktadır. İç hukukumuzdaki düzenleme, Daimi Temsilci ve İşyeri kavramlarını daha geniş
olarak kabul etmekte olup, model anlaşma ise daha dar anlamda kabul etmektedir. Bu kapsamda model anlaşmada, işyerinin “sabit” ve sürekli olması
gerekmekte ve acente işyeri olarak kabul edilmemektedir.
5-SONUÇ
Dar mükellef kurumların, Türkiye’de elde ettikleri kazancın vergilendirilmesinde, Türkiye’de daimi temsilci veya işyeri bulunması, bazı durumlarda
vergilendirmeyi etkilemektedir. Türkiye’de daimi temsilci ve işyerinin varlığı,
Vergi Kanunları ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları kapsamında
tespit edilebilmektedir. Türkiye’de daimi temsilci ve işyerinin bulunmaması, makalemizde de açıkladığımız üzere Türkiye’de elde edilen ticari kazancın vergilendirilmemesi, dar mükellef kuruma yapılan temettü ödemelerinin
tevkifata tabi tutulması gibi vergilendirme açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple, Türkiye’de kazanç veya irat elde eden dar mükellef kurumların Türkiye’de daimi temsilcisi veya işyerinin bulunup bulunmadığının
vergi kanunları ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca doğru
bir şekilde tespiti önem arz etmektedir.
KAYNAKÇA
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Maliye Bakanlığı (03.04.2007). 1 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel
Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)
OECD Çifte Vergilendirmeyi Önleme Model Anlaşması
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10705 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26205 sayılı)
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YURDA GİRİŞ VEYA ÇIKIŞTA YOLCU BERABERİNDE HANGİ
MİKTARLARDA DÖVİZ TAŞINABİLECEĞİNİN KAMBİYO
MEVZUATI IŞIĞINDA İRDELENMESİ
							
Cevdet BOZKURT*40
				
1.GİRİŞ
Kambiyo mevzuatı konusunda temel düzenlemeler, Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar141 ile belirlenmiş olup, aynı Karar ile ayrıca
kıymetli maden242, taş343 ve eşyalara ilişkin işlemlere, ihracata, ithalata, özelliği
olan ihracat ve ithalata, görünmeyen işlemlere, sermaye hareketlerine ilişkin
kambiyo işlemlerine ait sınırlayıcı esaslar da belirlenmiştir.
Ancak dünyada gelişen liberalleşme politikalarına uygun olarak ülkemizde
de gerek ihracat ve gerekse kambiyo mevzuatında çeşitli değişiklikler yapılmak suretiyle bu alandaki katı hükümler zamanla belli ölçüde esnetilmiş olup,
bu kapsamda Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda yapılan değişiklik ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda ihracatçılara serbestlik tanındığını görmekteyiz.
Bahse konu 32 sayılı Kararın 8’inci maddesi ise, 2008/13186 sayılı Kararın 3’üncü maddesi ile “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık
ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmek suretiyle Bakanlığa (Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan) ihtiyaç duyulması halinde ihracat
bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verilmiştir.
Ancak bankacılık sistemi dışında gerçekleşen ve yolcu beraberinde ülkemize getirilen veya ülkemizden çıkarılan nakdin (Türk Parası, yabancı paralar
ve bunlarla ödemeyi sağlayan; bono, poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta
çekleri, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik kuruluşlarca verilen ödeme emri
vb. belgeler) giriş ve çıkışına ilişkin usul ve esaslar Türk Parası kıymetini koruma hakkında mevzuat ile suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında
mevzuatta düzenlenmiştir.
*40 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
141 BKK Karar Sayısı 89/14391, Karar Tarihi 07.08.1989 olup, mezkur Karar 11.08.1989 tarih ve 20249
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
242 Kıymetli madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu ifade etmektedir.
3 Kıymetli taşlar: Elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet ve inciyi ifade etmektedir.
43
Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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Buna göre, kuryeler veya yolcu444 beraberi transfer edilen nakdin takibi,
kontrolü ve gerektiğinde kayıt altına alınmasına ilişkin işlemler gümrük idaresinin sorumluluğundadır. Söz konusu mevzuata dayanarak yapılan nakit
kontrolleri ile ilgili gümrük giriş-çıkış noktalarında uyulması gereken usul ve
esaslar ise konuya ilişkin olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca (Gümrükler
Muhafaza Genel Müdürlüğü) hazırlanan 2015/1 sayılı ve “Gümrüklerde Nakit
Kontrolleri” başlıklı Genelgeye göre yürütüldüğünü ifade edebiliriz.
Bu çalışmamızda ise, başta 32 Sayılı Karar olmak üzere, 5549 sayılı Kanun, gümrük mevzuatı ve Merkez Bankasının konuya ilişkin düzenlemeleri
göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılacaktır.
2. YOLCU BERABERİ TAŞINABİLECEK DÖVİZ MİKTARINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
32 sayılı Kararda yer aldığı üzere, Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi
sağlayan belgelerin yurda ithali ile belirlenen esaslar çerçevesinde ihracı serbest olup, yine söz konusu Karara göre; Türkiye’ye döviz ithali de serbesttir.
Karar kapsamındaki dövize ilişkin işlemler ise Merkez Bankası, bankalar ve
Bakanlıkça545 uygun görülecek diğer kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Bu
kapsamda, PTT, yetkili müesseseler ve İstanbul Altın Borsası bünyesindeki
piyasalarda Borsa ile ilgili mevzuat kapsamında olmak üzere kıymetli maden
6 alım satımı yapabilirler.
aracı kuruluşları efektif46
Diğer taraftan, uluslararası nakliyat, bankacılık, sigortacılık, dışarıya yaptırılan hizmetler ve diğer görünmeyen işlemlerle ilgili olarak yurt dışına Türk
parası transferleri ile döviz tahsis ve transferleri ve efektif satışları Merkez
Bankasınca belirlenecek usul, esas ve limitler çerçevesinde bankalarca yapılır. Yine Türkiye’de yerleşik kişiler, dışarıda yerleşik kişiler için veya bunlar
adına yurt içinde veya dışında yapmış oldukları tüm hizmet (müteahhitlik hizmetleri dahil) karşılığı dövizler ile dışarıda yerleşik kişiler nam ve hesabına
yapılan gider karşılığı dövizleri serbestçe tasarruf edebilirler.
Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlar
ise, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna bağlı olarak
444 Yolcu: Geçerli pasaport veya pasaport yerini tutan belgeler taşıyan ve Türkiye’ye girmek veya Türkiye’den çıkmak üzere Maliye ve Gümrük Bakanlığı’nca tesbit edilen giriş ve çıkış kapılarına gelen kişileri
ifade etmektedir.
545 Çalışmamızda geçen Bakanlık ifadesi, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu (Devlet) Bakanlığa karşılık gelmektedir.
646 Efektif: Banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paralarını ifade etmektedir.

176

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

oluşturulan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir. Ayrıca yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye
ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar bankalar aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.
Buna karşın, Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya
ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve
şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise
gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir. Türkiye’de
yerleşik kişilerin yurt dışında irtibat bürosu, temsilcilik ve benzerlerini kurmaları ve bunların kuruluş masrafları ile faaliyet giderlerinin bankalarca transferi
serbesttir. Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişileri, her bir işlem
tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığına bildirirler.
Aynı şekilde, dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedellerinin bankalar vasıtasıyla transfer ettirilmesi serbesttir. Türkiye’de
yerleşik kişilerce de yurtdışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların satın alınması amacıyla bankalar vasıtasıyla yurtdışına döviz ve Türk
parası transfer ettirilmesi serbesttir.
2.1. Yurda Girişteki Döviz Miktarı
Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali
ile ihracı 32 sayılı Kararda yer alan esaslar çerçevesinde serbesttir. Dışarıda
yerleşik kişilerin Türkiye’de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları da serbesttir.
Yine mezkur Karara göre; Türkiye’ye döviz747 ithali serbest olup, bu çerçevede,
Türkiye’de yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım
satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir.
Benzer şekilde, Türkiye’de yerleşik kişilerin, dışarıda yerleşik kişilerden,
Türkiye’de yapacakları işlemler nedeniyle döviz kabul etmeleri serbest olduğu gibi, dışarıda yerleşik kişilerin; bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymet747 Döviz (kambiyo): Efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları
ifade etmektedir.

MART - NİSAN 2015

177

MALİ

ÇÖZÜM

li maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlarla döviz alım ve satımı yapabilmesi de mümkündür.
Öte yandan, Türkiye’de ve yurt dışında yerleşik gerçek kişilerin, kişisel
sermaye hareketlerine ilişkin yurtdışından yapacakları transferler ile yurtdışından temin ettikleri kredileri bankalar aracılığıyla getirmeleri serbesttir. Yurda
girişte aksine bilgi ve belge olmaması durumunda, kişilerin taşıdıkları nakdin
kaynağına ilişkin gümrük idaresine yaptıkları beyan esastır. Mal ve hizmet ihracat bedeli, transit ticarete ilişkin kazançlar, yabancı sermaye bedeli veya diğer
kaynaklardan temin edilen nakdin gümrük giriş noktalarından yurda getirilmesi
serbest olup, bu nakdin beyan edilmesi de zorunlu değildir ve yolcular beyana
zorlanamaz. Ancak talep etmeleri halinde, yolcuların getirdikleri bu nakdi “Nakit Beyan Formu” ile gümrük idaresine beyan etmeleri mümkündür.
Gümrük idaresince, giriş yapan yolcunun beraberindeki nakdin kaynağının
beyan edilmesinin istendiği durumlarda, beyan doğru yapılmak zorundadır.
Yolcu tarafından yapılan beyanın doğru olup olmadığı hususunun gümrük idaresince gerçekleştirilecek kontrol suretiyle tespiti mümkündür.
Yolcu beraberi nakde ilişkin olarak hazırlanan açıklama tutanaklarındaki
bilgilerin doğru yapılmadığının tespiti halinde ise, Mali Suçları Araştırma
Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) gerekli bildirimin yapılması gerekmektedir.
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanuna istinaden istenilen açıklamanın eksik yapıldığının veya hiç yapılmadığının anlaşılması halinde, 2.500 TL’yi aşan farklar için aynı Kanunun 16’ncı maddesi
gereğince gümrük idaresi tarafından, açıklanmayan miktarın %10’u tutarında
idari para cezası kesilmekte ve söz konusu nakdin muhafaza altına alınması
söz konusu olmaktadır.
Diğer taraftan, menkul kıymetlerin848 ve diğer sermaye piyasası araçlarının
yurda girişi ve çıkışı da serbesttir. Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak
üzere, Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya halka arz olunacak sermaye piyasası araçlarının, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye
Piyasası Kuruluna kaydettirilmesi koşuluyla yurt dışında satışı serbesttir. Dışarıda yerleşik kişilerin, Türkiye’de menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını ihraç etmeleri ve bunların halka arz ve satışı sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
848 Menkul kıymetler: sermaye ve para piyasalarında işlem gören her türlü Türk ve yabancı menkul kıymetleri, (menkul kıymet yatırım fonu katılma belgesi bu Karar’ın uygulanmasında menkul kıymet olarak
mütalaa olunur) ifade eder.
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2.2.Yurtdışına Çıkıştaki Döviz Miktarı
Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar çerçevesinde,
yurt dışına gümrükler üzerinden çıkarılacak nakde ilişkin miktar sınırlamaları bulunmaktadır. Keza, yurt dışına çıkan kişilerin bankacılık sistemi dışında
çıkarabilecekleri Türk Parasının üst sınırı 5.000 ABD Doları karşılığı Türk
Lirasıdır. Bu sınır yabancı para için de geçerlidir.
Ancak 32 sayılı Kararın 4’üncü maddesinin «f» fıkrasında, yabancı paranın
yurt dışına çıkışı ile ilgili olarak bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre; yurt
dışında yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında
çalışan Türk uyruklu kişilerin, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak koşuluyla
5.000 ABD Doları üzerindeki dövizi yurt dışına çıkarmaları mümkündür.
Türkiye’de yerleşik kişilerin 5.000 ABD Doları üzeri dövizi bankacılık
sistemi dışında yurt dışına çıkarabilmeleri ise, ancak “görünmeyen işlemler”
çerçevesinde bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmeleri halinde mümkündür. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın I-M sayılı Genelgesine göre
görünmeyen işlemler; sigorta bedeli, komisyonculuk ücreti, dökümantasyon
giderleri... gibi “ithalat, ihracat gibi mal hareketini doğuran işlemler ile sermaye akımları dışında kalan, ancak bu konulara dolaylı olarak bağlı bulunan
sosyal, ekonomik ve kişisel ilişkilerin değişik aşamasını içine alan işlemleri
ve ödemeleri” ifade etmektedir.
5.000 ABD Doları karşılığına kadar olan Türk Parası ve yabancı paraların
beyan edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Benzer şekilde, 32 sayılı Kararda, Türk Parası ve yabancı paralarla ödemeyi sağlayan belgelerin (bono,
poliçe ve çekler ile seyahat çekleri, posta çeki vb.) yurt dışına çıkışına ilişkin
ise bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu itibarla, bu belgelerin yurt dışına çıkarılmasının serbest olduğunu söyleyebiliriz.
Türkiye’de yerleşik kişiler ile dışarıda yerleşik kişilerin, bankalar vasıtasıyla yurt dışına döviz transfer ettirmeleri serbesttir. Bankaların, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurtdışına yapılan 50.000$ ve eşiti
dövizi aşan transferlere ait bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde
ilgili mercilere bildirmekle yükümlü olduklarını belirtebiliriz.
Yani, 50.000$ ve eşiti döviz ile bu rakamın altında kalan döviz transferleri
için herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 32 sayılı Kararın
13/3’üncü maddesi uyarınca ise; gümrük idareleri, yurt dışında yatırım veya
ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kiMART - NİSAN 2015
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9
şileri49
, her işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Hazine Müsteşarlığı’na
bildirmekle yükümlüdürler.
Tekrar ifade etmek gerekirse, yolcuların 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi beraberlerinde yurtdışına çıkarabilmesi mümkün olmakla birlikte,
dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye›de yerleşik sayılmakla birlikte yurtdışında
çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye›de
yerleşik kişiler ise görünmeyen işlemler çerçevesinde bankalardan döviz satın
aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000 ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurtdışına serbestçe çıkarabilirler.
Ayrıca, yurt dışına çıkarılmakta olan Türk Parası ve yabancı paralarla ödemeyi sağlayan belgeler, görünmeyen işlemler çerçevesinde çıkarılan yabancı
para ve daha önce yurt dışından getirildiği belgelendirilebilen döviz ile ilgili
olarak suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi mevzuatı çerçevesinde gümrük idaresi tarafından açıklama da istenebilmektedir. Bu durumda, bulundurulan meblağların açıklanmaması ya da eksik açıklanması halinde 2.500 TL’yi
aşan farklar için girişe ilişkin kısımda izah edildiği üzere, aynı Kanunun 16 ncı
maddesi gereğince gümrük idaresi tarafından, açıklanmayan miktarın %10’u
tutarında idari para cezası kesilmekte ve söz konusu nakdin muhafaza altına
alınması gündeme gelmektedir.

3. SONUÇ
Önceki kısımlarda değindiğimiz üzere; Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurda ithali ile ihracı 32 sayılı Kararda yer alan esaslar çerçevesinde serbest olup, Türkiye’ye giriş yapan şahısların yanlarında
bulundurdukları dövizleri beyan etmek istemeleri halinde, gümrük idaresince
50
Nakit Beyan Formu10
düzenlenmesi söz konusu olmaktadır.
Ancak Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre,
yurda girişten farklı olarak, yolcular 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar
efektifi beraberlerinde yurtdışına çıkarabilmektedir.
Aynı şekilde, dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmakla
birlikte yurtdışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise görünmeyen işlemler çerçevesinde
bankalardan döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000 ABD Doları
949 Türkiye’de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları
dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
10
50 Daha önce, Nakit Beyan Formu yerine Döviz Beyan Tutanağı tanzim edilmekteydi.
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veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurtdışına serbestçe çıkarabilirler.
Öte yandan, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un “Gümrük İdaresine Yapılacak Açıklama” başlıklı 16›ncı
maddesinde; Türk parası, döviz veya bunlarla ödemeyi sağlayan belgeleri yurt
dışına çıkaran veya yurda getiren yolcular, gümrük idaresinin talebi üzerine
bunlarla ilgili olarak tam ve doğru açıklama yapmakla mükellef oldukları yönünde hüküm bulunmaktadır.
Gümrük idaresince, beraberindeki değerler hakkında açıklama yapmayan
yolcu ile beraberindeki değerin tutarı konusunda gerçeğe aykırı açıklamada bulunan yolcuya 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında
Kanun’un 16’ncı maddesi hükmü çerçevesinde beyan ettiği değerler ile gerçek
değerler arasındaki farkın onda biri kadar idari para cezası verilmektedir.
Anlatılanlar ışığında;
• Yolcuların Türk Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye’ye getirmelerinin serbest olduğunu,
• Ancak yurda girişten farklı olarak, yolcuların, 5.000 ABD Doları veya
eşitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışına çıkarabileceklerini,
• Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye’de yerleşik sayılmakla birlikte
yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişilerin, yurda girişlerinde beyan
etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise bankalar ve özel finans
kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt
dışına serbestçe çıkarabileceklerini, belirtebiliriz.
Bunlarla birlikte, Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine ilişkin işlemler ile dövizli işlemler ve kambiyo işlemlerine ait düzenleyici esasların “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”
ile belirlenmiş olduğunu, bu Karara ve çıkarılan tebliğlere muhalefetin ise 1567
sayılı “Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun” ile ek ve değişiklerine muhalefet sayıldığının yine söz konusu Kanunla hükme bağlandığını,
Kaldı ki gerek 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında
Kanun’un Ek Maddesi (4.md.) ve gerekse, 32 sayılı Kararın 24’üncü maddesi çerçevesinde, anılan Karar ile halen yürürlükte bulunan Türk parasının
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kıymetinin korunmasına ilişkin karar ve tebliğler ile dış kredilerin tasfiyesine
ilişkin mevzuat uyarınca tahsili gereken alacaklar hakkında 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanmasını gerektiğini, ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
BKK (11.08.1989). 89/14391, Karar Tarihi 07.08.1989. Ankara : Resmi
Gazete (20249 sayılı)
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HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN
ÇALIŞMALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
Erol GÜNER*51
I.GİRİŞ:
Bazı işlerde, özellikle karayollarında, demiryollarında hareket halindeki
araçlarda yürütülen işlerde haftalık çalışma süresinin günlük çalışma günlerine bölünerek uygulanması mümkün olamaz. Bu türden işlerdeki çalışma süreleri, 4857 sayılı İş Kanunun 76. Maddesi ve bu maddeye istinaden çıkarılan
“Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği” nde belirtilen usul ve esaslara göre belirlenir.
Bu nitelikteki işyerlerinde denkleştirme uygulamasına benzer bir uygulama
gerçekleşir. Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi bu dönem içindeki hafta
sayısının, (yani işin yapılmasının gerektirdiği en az iki, en çok altı aylık bir
denkleştirme süresi içindeki hafta sayısının) haftalık 45 saatlik çalışma süresi
ile çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam
bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul edilmek suretiyle hesaplanır. Belirtilen işlerde bir çalışma
dönemi içindeki haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir.
Ancak kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına
düşen ortalaması 45 saati geçemez. Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam
çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde
denkleştirilir. Günlük çalışma süresi en fazla 11 saat, gece çalışma süresi 7.5
saat, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti gerektiren araçları kullananların çalışma süresi de 9 saati geçemeyecek şekilde düzenlenir. Yine dönem içerisinde
24 saatlik sürede işçi kesintisiz 11 saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz ve her
hafta içinde bir gün 24 saatten az olmamak üzere de hafta tatili verilir.
II. YASAL DÜZENLEME:
4857 sayılı İş Kanununun 76. Maddesi, nitelikleri gereği günlük ve haftalık
çalışma sürelerinin 63 üncü maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi tanınarak
*51 İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
05.03.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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uygulanmasını sağlayacak usullerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca
hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceğini hüküm altına almıştır. Söz konusu
maddeye istinaden, haftalık çalışma süresinin günlük çalışma günlerine bölünerek uygulanması mümkün olmayan işlerde uygulanacak çalışma sürelerine
ilişkin usul ve esaslar, çıkarılan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği” nde düzenlenmiştir “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği” 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı
resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmeliğe göre;
“Amaç ve Kapsam
Madde l —Bu Yönetmeliğin amacı, karayollarında, demiryollarında ve
deniz, göl ve akarsularda hareket halindeki taşıtlarda yapılan ve 854 sayılı
Deniz İş Kanununa tabi olmayan taşıma işlerinde olduğu gibi iş süresinin bir
haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından olanak bulunmayan işlerde çalışma dönemine ve iş sürelerine uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.
Çalışma Dönemi
Madde 4 —Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma
dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından belirlenir.
Çalışma Süresi
Madde 5 —Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz.
Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü
üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır.
Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde bir çalışma dönemi içindeki haftalık iş süresi 45 saatten az ya da çok olarak belirlenebilir. Ancak kararlaştırılan
çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalaması 45
saati geçemez.
Yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçinin
daha az sürelerle çalıştırılması suretiyle, toplam çalışma süresi, çalışması gereken toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
Günlük Çalışma Süresi
Madde 6 —Günlük çalışma sürelerin uygulanmasında;
a) Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve ağır
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vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati geçemez.
b) 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmeliğin, günlük çalışma sürelerine ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur.
c) 4857 sayılı İş Kanununun 71 inci maddesinde öngörülen Yönetmelik
hükümleri saklıdır.
Ara Dinlenmesi
Madde 7 —İşçilere 4857 sayılı İş Kanununun 68 inci maddesindeki esaslara uygun olarak ara dinlenmesi verilir.
Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin ara dinlenmeleri, genel olarak
duraklama yerlerinde verilir. Kalkış-varış yerleri arasında duraklama yeri bulunmayan veya duraklama yerleri bulunmakla birlikte işin niteliğinin gereği
olarak bu yerlerde ara dinlenmesi verilemeyen durumlarda ara dinlenmesi taşıt içerisinde verilir.
Günlük Dinlenme
Madde 8 —İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
Hafta Tatili
Madde 9 —Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde çalışan işçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi
zorunludur.
İşçi Postaları
Madde 10 —Bu Yönetmelik kapsamına giren ve postalar halinde çalıştırılarak yürütülen işlerde, işçi posta sayısı her bir postanın günlük çalışma
süresi bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen süreleri aşmayacak şekilde düzenlenir. Ayrıca 4857 sayılı İş Kanununun 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen Yönetmeliğin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri
uygulanır.
Fazla Çalışma
Madde 11 —Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde fazla çalışma, bir
çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan çalışmadır.
Bir çalışma dönemi içinde, izinli veya raporlu bulunmaları veya işe yeni
başlamaları veya işten ayrılmaları nedeniyle tam olarak çalışamayan veya işyerindeki zorlayıcı nedenlerle tam olarak çalıştırılamayan işçilerin fazla çalışmaları, o dönem içinde çalıştıkları gün sayısına göre hesaplanır.
Bir yıl içinde yapılacak fazla çalışmaların toplamı 270 saati aşamaz.
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Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde yapılacak fazla çalışmalarda, 4857
sayılı İş Kanununun 41 inci maddesinin son fıkrasında öngörülen Yönetmeliğin, bu Yönetmeliğe aykırı olmayan hükümleri uygulanır.
İşçilerin Yatacakları Yerin veya Oturdukları Yere Gitmelerinin Sağlanması
Madde 14 —Hareket halindeki taşıtlarda çalışan işçilerin günlük çalışmalarının oturdukları yer dışında sona ermesi halinde işveren, işçilerin oturdukları yere kadar gitmelerini veya yatacak yeri sağlamakla yükümlüdür.
Hizmet Sözleşmesinin Feshinde Yükümlülük
Madde 15 —4857 sayılı İş Kanununun 24 üncü maddesi ile 25 inci maddesinin I ve III numaralı bentleri uyarınca, işçinin iş sözleşmesinin oturduğu
yer dışındaki bir yerde feshi halinde, sözleşmede başka bir hüküm yoksa işveren işçinin oturduğu yere kadar gitmesini sağlamakla yükümlüdür.
Çalışma Tablo ve Çizelgeleri
Madde 16 —İşverenler düzenleyecekleri tablo ve cetvellerde;
a) Her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda, işin yürütüm ve
düzeninden sorumlu olan ile işveren veya işveren vekilini,
b) Çalışma dönemini,
c) İşin günlük başlayış ve bitiş saatlerini,
d) Ara dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını,
e) Hafta tatili günlerini,
göstermek, bunları idare büroları ile taşıtlarda bulundurmak, varsa 2821
sayılı Sendikalar Kanununun 34 üncü maddesi anlamında atanmış işyeri sendika temsilcisine bildirmekle yükümlüdürler.”
Yönetmelik hükümleri bağlamında nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin 4857 sayılı İş Kanunun 63 üncü maddesinde öngörüldüğü şekilde
uygulanması mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin belirlenmesinde dikkat edilecek önemli hususları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
1. Çalışma dönemi, işin niteliğine göre, en çok altı ayı geçmemek üzere,
işveren tarafından belirlenir.
2. Bir çalışma dönemindeki çalışma süresi, bu dönem içindeki hafta sayısının, haftalık çalışma süresi çarpımı sonunda bulunan miktarı aşamaz. Çalışma süresinin haftalara tam bölünemediği hallerde, çalışma süresi iş günü
üzerinden ve her iş günü 7,5 saatlik iş süresi kabul olunmak suretiyle hesaplanır. Kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına
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düşen ortalaması 45 saati geçemez. Toplam çalışma süresi, çalışması gereken
toplam normal süreyi geçmeyecek şekilde denkleştirilir.
3. Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati, profesyonel ve
ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süresi de 9 saati
geçemez.
4. İşçiler, 24 saatlik süre içinde kesintisiz en az on bir saat dinlendirilmeden çalıştırılamaz.
5. İşçilere haftanın bir gününde kesintisiz 24 saatten az olmamak üzere
hafta tatili verilmesi zorunludur.
6. Fazla çalışma, bir çalışma dönemindeki çalışma süresinin dışında yapılan
çalışmadır. Kararlaştırılan çalışma dönemindeki çalışma süresinin bir iş haftasına düşen ortalamasının 45 saati geçmesi durumunda fazla çalışma söz konusu
olur.
7. Bu tür çalışmalarda işverenlerce; her çalışma döneminde hareket halindeki taşıtlarda, işin yürütüm ve düzeninden sorumlu olan ile işveren veya işveren vekilini, Çalışma dönemini, İşin günlük başlayış ve bitiş saatlerini, Ara
dinlenmesini ve günlük dinlenme zamanlarını, Hafta tatili günlerini gösteren
tabloların düzenlenmesi gerekmektedir.
III. HAFTALIK İŞ GÜNLERİNE BÖLÜNEMEYEN ÇALIŞMALARDA DENKLEŞTİRME UYGULAMASI:
Karayollarında, demiryollarında, deniz, göl ve akarsularda yapılan taşımacılık işlerinde olduğu gibi, kimi zaman haftalık 45 saatlik çalışma süresini,
işgünlerine eşit olarak bölebilmek mümkün değildir. Nitelikleri gereği günlük
ve haftalık çalışma sürelerinin 63. maddede öngörüldüğü şekilde uygulanması
mümkün olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük kanuni çalışma süresini aşmayacak şekilde ve en çok altı aya kadar denkleştirme süresi
tanınarak uygulanmasını sağlayacak usuller Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan “Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri
Yönetmeliği”nde düzenlenmiştir ( İş K. 76 / 1 ). Yönetmeliğe göre, Yönetmelik kapsamına giren işlerin yürütüleceği çalışma dönemi, işin niteliğine göre,
en çok altı ayı geçmemek üzere, işveren tarafından belirlenir ( m. 4 ). Normal olarak denkleştirme uygulanabilmesi için, işçinin onayının alınması
gerekirken, bu gibi işlerde işçinin rızasının alınması gerekmemektedir.
Denkleştirme uygulaması işin niteliğinden kaynaklandığı için, bu konudaki
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yetki işverende bulunmaktadır. Ayrıca, iki aylık denkleştirme dönemi bu işlerde altı aylık bir dönemi kapsayacak şekilde genişletilmiş bulunmaktadır. Altı aylık dönem azami bir dönemi ifade etmekte olup, işveren isterse
daha kısa dönemleri esas alarak da denkleştirme uygulayabilir. Ayrıca, normal
denkleştirme dönemine ilişkin düzenlemeden farklı olarak, bu sürenin belirtilen işlerde toplu iş sözleşmesi ile daha da uzatılması imkanı bulunmamaktadır. Denkleştirme doğrultusunda çalışma sürelerinin nasıl belirleneceği
yönetmeliğin “ Çalışma Süresi”, “ Günlük Çalışma Süresi” başlıklı 5 ve 6.
Maddelerinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.
IV. SONUÇ:
Karayollarında, demiryollarında, deniz göl ve akarsularda yapılan taşımacılık
işlerinde olduğu gibi kimi zaman haftalık çalışma süresinin işgünlerine eşit bölebilmek mümkün değildir. Nitelikleri gereği günlük ve haftalık çalışma sürelerinin
4857 sayılı İş Kanunun 63. maddesinde öngördüğü şekilde uygulanması mümkün
olmayan iş ve işyerlerinde çalışma sürelerinin günlük yasal çalışma süresini aşmayacak şekilde en çok altı aya kadar denkleştirme dönemi tanınarak uygulanmasını sağlayacak usul ve esaslar 4857 sayılı İş Kanunun 76. Maddesine istinaden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanarak çıkarılan “Haftalık
iş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği” nde düzenlenmiştir.
Makalemizde bu yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara dikkat çekilerek haftalık çalışma süresinin işgünlerine eşit olarak bölünüp uygulamayacak işler için
öngörülen ve gerek işçi gerekse de işveren için önemli kolaylıklar ve avantajlar
tanınan hususlara dikkat çekmeye çalıştık. Çalışma hayatında gerek uygulayıcıların gerekse de işçilerin yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre günlük ve
haftalık çalışma sürelerini, bu çalışma sürelerine göre doğabilecek fazla çalışmalarını belirlemeleri yerinde olacaktır. İşverenlerin veya yetkililerinin ispat açısından önemli olan ve yönetmeliğin 16. Maddesinde belirtilen kayıtları usulüne
uygun olarak tutmaları uygun olacaktır. 4857 sayılı İş Kanunun 76. Maddesine
istinaden çıkarılan yönetmelik hükümlerine uyulmaması halinde aynı kanununun
104. Maddesine göre idari para cezası da uygulanacağı bilinmelidir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)			
188

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
						
Bekir AKTÜRK*52
1. GİRİŞ
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan
25 inci dönem milletvekili genel seçimlerinden önce meclis tarafından çıkarılan son torba yasa olan “6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 23.04.2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununda (T.C. Yasalar, 30.06.2012) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmamızda söz konusu kanun ile getirilen yeni değişiklikleri ele alacağız.
2. YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sadece İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda değil, İş Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, İşsizlik Sigortası Kanunu, İskân Kanunu, Emekli Sandığı Kanunu, Genel
Sağlık Sigortası Kanunu, Trafik Kanunu gibi pek çok kanunda değişiklikler
yapılmıştır. Yazımızda bahse konu kanun ile getirilen değişiklik ve ilavelerden
iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren önemli noktaları açıklayacağız.
2.1. İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 8 inci maddesinde yapılan
düzenleme kapsamında;
• İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı,
görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri dikkate alarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir
ve tavsiyeleri belirleyecek ve bunları işverene yazılı olarak bildirecektir.
• Bildirilen eksiklik ve aksaklıkların acil durdurmayı gerektirmesi veya
yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı ve benzeri acil ve hayati tehlike arz etmesi, meslek hastalığına sebep olabilecek ortamların bulun-

*52 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi, Müsteşar Danışmanı.
Makale Geliş Tarihi:
24.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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masına rağmen işveren tarafından gerekli tedbirlerin alınmaması hâlinde, bu durum işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanınca Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili birimine, varsa yetkili sendika
temsilcisine, yoksa çalışan temsilcisine bildirilecektir.
Bildirim yapmadığı tespit edilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının belgesi 3 ay, tekrarında ise 6 ay süreyle askıya alınacaktır.
Yaptığı bildirim nedeniyle işvereni tarafından işyeri hekimi veya iş
güvenliği uzmanının iş sözleşmesine son verilemeyecek ve bu kişiler
hiçbir şekilde hak kaybına uğratılamayacaktır. Aksi durumda işveren
hakkında 1 yıllık sözleşme ücreti tutarından az olmamak üzere tazminata hükmedilecektir. Diğer taraftan, açılan davada kötü niyetle gerçek
dışı bildirimde bulunduğu mahkeme kararıyla tespit edilen işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının belgesi 6 ay süreyle askıya alınacaktır.
Sektörel düzenleme kapsamında maden ve yapı ile diğer sektörlerde
öncelikli olarak hangi meslekî unvana sahip iş güvenliği uzmanlarının
görev yapacağının ve bunların yanında görev yapacak diğer mesleklere sahip iş güvenliği uzmanlarının belirlenmesine dair usul ve esaslar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilecektir.

2.2. İşin Durdurulması-Ölümlü İş Kazası Hali
6331 sayılı Kanunun İşin Durdurulması başlıklı 25 inci maddesine yapılan
ekleme çerçevesinde;
• İşin durdurulması kararı, mülki idare amirleri tarafından kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat içinde yerine getirilecektir.
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ihale ile alınan işlerde; teknolojik gelişme,
işgücü kapasitesinin artırılması, üretim metotlarında yenilik gibi bir kısım
unsurlar sağlanmadan üretim ve/veya imalat planlarına, iş programlarına
aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, işin durdurulma sebebi sayılacaktır.
• İşyerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecektir.
• Ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı kararı ile tespit edilen işveren, mahkeme tarafından 2 yıl süreyle kamu
ihalelerine katılmaktan yasaklanacaktır. Ayrıca kararın bir örneği işverenin siciline işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna gönderilecek ve
Kurumun internet sayfasında yayınlanacaktır.
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2.3. İdari Para Cezaları
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun idari para cezaları ile ilgili
26 ncı maddesinde gerçekleştirilen değişiklik ve ilave kapsamında;
• Çalışanların eğitimi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverene, her bir aykırılık için çalışan başına ayrı ayrı 500 TL,
• İşin durdurulması sebebiyle işsiz kalan çalışanlara ücretlerini ödemeyen veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeyen işverene ihlale uğrayan her bir
çalışan için 1.000 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar,
• Çalışanlarına, standartlara uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanım temin etmeyen işverenlere çalışan başına 500 TL,
• Yeraltı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmayan işverenlere çalışan başına
500 TL (Bu hüküm 01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır.),
İdari para cezası verilecektir.
• İdari para cezaları, 6331 sayılı Kanunun 14.maddesi çerçevesinde iş
kazası ve meslek hastalığını kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine
getirmeyen işverenlere uygulanacak idari para cezaları hariç gerekçesi
belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce verilecektir.
Tahsil edilen idari para cezaları 14 üncü maddede belirtilen bildirim
yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler için uygulanan idari para
cezaları hariç olmak üzere genel bütçeye gelir kaydedilecektir.
• 14 üncü maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere uygulanacak idari para cezaları ise doğrudan Sosyal
Güvenlik Kurumunca (SGK) verilecektir. SGK tarafından verilen idari
para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 102 nci maddesi hükümleri esas
alınacaktır. Verilen diğer idari para cezaları tebliğinden itibaren 30 gün
içinde ödenecektir. Ayrıca, idari para cezaları tüzel kişiliği bulunmayan kamu kurum ve kuruluşları adına da düzenlenebilecektir.
• İdari para cezaları;
a) Çalışan sayısı 10 kişiden az olan işyerlerinden;
1-) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2-) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 25 oranında artırılarak,
3-) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak,
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b) Çalışan sayısı 10 ila 49 arasında bulunan işyerlerinden;
1-) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2-) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak,
3-) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 100 oranında artırılarak,
c) Çalışan sayısı 50 ve daha fazla olan işyerlerinden;
1-) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 50 oranında artırılarak,
2-) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 100 oranında artırılarak,
3-) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için % 200 oranında artırılarak,
Uygulanacaktır.
• İşin durdurulması hâlinde, durdurmaya sebep olan fiilden dolayı ilgili idari
para cezası uygulanmayacaktır. Çalışan sayısıyla çarpılarak verilen idari
para cezalarında yukarıda belirtilen hükümler uygulanmayacaktır.
• 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen iş kazası ve meslek
hastalığını kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenler için uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere aynı kanuna göre
tahsil edilen idari para cezaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim
ve araştırma-geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda kullanılacaktır.
2.4. İdari Düzenleme
6331 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine yapılan ekleme çerçevesinde, maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği ve bu odaların
teknik özelliklerine dair usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 1 yıl içinde çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenecektir. Söz konusu teknik özellikler, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tespit edilecektir.
2.5. İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirmesi
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında gerçekleştirilen değişiklik ile çok tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme
yükümlülüğü, 01.01.2018 tarihine kadar (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği
uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı
belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, 01.01.2017
tarihine kadar (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
kaydıyla yerine getirilmiş sayılacaktır.
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3. SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan değişikliklerle
özetle; işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının işyerinde bağımsız görev
yapabilmelerine ilişkin güvenceleri artırılmış, iş kazası ve meslek hastalığını
bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle işverence işten çıkartılamayacağı ve hak kaybına uğratılamayacağı düzenlenmiştir. İşyeri hekimi ve
iş güvenliği uzmanının bildirim görevini yapmaması yada kötü niyetle gerçek
dışı bildirimde bulunması halinde ise uygulanacak müeyyideler belirlenmiştir.
Diğer taraftan, işverenlere verilecek olan idari para cezası miktarları tehlike
sınıfı ve çalışan sayısına göre artırılmış ve yeni idari para cezaları getirilmiştir. İşin durdurulması kararı verilen işyerlerinde gereğinin yapılabilmesi için
kolluk kuvvetlerine açık yetki verilmiş ve durdurulan işyerlerinde durdurma
kararına aykırı olarak çalışma yaptıran işverenlere hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, ölümlü iş kazası meydana gelen maden işyerlerinde kusuru yargı
kararı ile tespit edilen işverenlerin, 2 yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanacağı belirlenmiştir. Yine, çıkarılacak bir yönetmelikle hangi maden
işyerlerinde sığınma odalarının kurulması gerektiğinin ve kurulacak bu odaların teknik özelliklerinin neler olacağının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edileceği düzenlenmiştir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (30.06.2012). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (28339 sayılı).
T.C. Yasalar (23.04.2015) 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (29335 sayılı)
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6645 SAYILI TORBA KANUNDAKİ DÜZENLEMEYLE
BİRLİKTE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN
İSTİHDAM TEŞVİKİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER
Raşit ULUBEY*53
I-BAŞLANGIÇ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu(T.C. Yasalar, 08.09.1999) gereğince İşsizlik Sigortası Fonu oluşturulmuştur. 2008 yılından itibaren istihdamı
korumaya ve/veya artırmaya yönelik olarak İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere birden çok düzenleme yapılmıştır.
Bu Makalemizde, 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe giren 04.04.2015 tarihli ve 6645 sayılı Torba Kanunla (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun) yapılan düzenleme dahil, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere 4447 sayılı Kanuna eklenen istihdamı korumaya ve/veya artırmaya yönelik tedbir ve düzenlemeler,
son düzenlemeden başlanmak üzere ele alınıp, değerlendirilecektir.
II-KONU
1- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA İŞBAŞI
EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARLA İLGİLİ OLARAK
İLAVE EDİLEN GEÇİCİ 15’İNCİ MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 6645 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle ilave edilen
Geçici 15’inci maddesinde, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan prim ve hizmet belgesinde yer alan
sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak Bakanlar Kurulu Kararıyla uzatma
olmaması halinde 23.04.2015 tarihinden 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan
ve en fazla 160 fiili gün/6 ay süren işbaşı eğitim programına katılarak, bu
programı tamamlayan katılımcılardan işe alınanlar bu düzenleme kapsamındadır. Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
- Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmaması,
- İşe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna
*53 ÇSGB İş Başmüfettişi
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verilmiş olan prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalı sayısı ortalamasına
ilave olarak alınmış olması,
- İşçinin işe başlatıldığı tarihte 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
olması,
- İşe alınan işçilerin fiilen çalıştırılması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı
hissesine isabet eden tutarın ödenmiş olması ve kapsama giren sigortalının işe
alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
- İşe alınanların katılım belgesinde belirtilen iş ya da meslekte çalıştırılması,
- İşbaşı eğitim programının bitimini/tamamlanmasını müteakip en geç 3 ay
içinde işe alınmış olması,
Gerekmektedir.
Yeni açılmış olan özel sektör işyerleri, vermiş olduğu aylık prim ve hizmet
belgelerinin bir önceki takvim yılına ait olmasından sonra diğer şartları sağlamaları(katılımcının programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde
programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmaması, programın bitimini müteakip en geç 3 ay içinde işe alınmış olması, işe başlatıldığı tarihte 18 yaşından
büyük ve 29 yaşından küçük olması vb.) kaydıyla işe alacağı işbaşı eğitim
programını tamamlamış ve katılım belgesine sahip bulunan işçiler için teşvik
hükümlerinden yararlanabilecektir.
Ayrıca, ilave istihdam koşuluyla işe alınan işçi çalışmaya devam ederken,
başka işçilerin işten ayrılması sonucu ilave istihdam şartı ortadan kalkan işyerlerinin ilave istihdam sayıları devam ettiği sürece teşvik hükümlerinden
yararlanılabilecek, bunun ortadan kalktığı tarihten itibaren teşvikten yararlanma koşulu yitirilecektir.
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında geçerli bulunan 1.201,50 TL.lık
asgari ücrete göre Hazineden karşılanacak beş puanlık prim miktarı düşüldükten sonra kalan fiili hizmet zammı uygulanıp uygulanmama durumuna göre
1.201,50x0,155 = 186,23 TL. veya 1.201,50x0,185 = 222,27 TL arasında değişen miktarlardaki işveren primini fon karşılamaktadır.
Buna göre;
Türkiye İş Kurumu il müdürlüklerinin düzenlediği işbaşı eğitim programını tamamlayanların en geç 3 ay içinde programı tamamladıkları meslek ala196
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nında işe alınmış olmaları kaydıyla;
a) İşe alan işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde
42 ay,
b) İşe alan işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi hâlinde 30 ay,
c) 30.06.2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programlarının katılımcıları için bu süreler; imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için
48 ay, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için 36 ay,
süreyle 5510 sayılı Kanunda öngörülen prime esas kazanç alt sınırı(brüt
asgari ücret) üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden üzerinden malullük, yaşlılık
ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet
eden tutarın düşülmesinden sonra hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
Teşvikten yararlanma hükümleri;
-Yapılan ve yapılmakta olan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği ve kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen işverenler
hakkında (bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle),
- Kamu işyerleri hakkında,
- 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun’un 30’uncu maddesinin ikinci fıkrası (Herhangi bir
sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner
sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri
tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden
yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul,
üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde
çalıştırılamaz ve görev yapamazlar.) kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait
işyerlerinde çalışan sigortalılar için,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ve uluslararası anlaşma hükümleri çerçevesinde yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için,
- Özel sektör işyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigorMART - NİSAN 2015
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talılar (emekliler) için,
- Yurt dışında çalışan sigortalılar için,
Uygulanmamaktadır.
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun tecil ve taksitlendirilmiş veya prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması durumunda, tecil, taksitlendirme ve
yeniden yapılandırmanın devamı süresince işverenlerin teşvik hükümlerinden
yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu teşvik durumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 inci
maddesine tabi olan bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli hakkında da uygulanmaktadır.
İşe alınan ve belirtilen koşulları taşımakta olan işçi için teşvikten yalnızca
bir kez yararlanılabilmektedir. Ancak, teşvik kapsamında çalıştığı işyerinden
ayrıldıktan sonra bir başka işyerinde işbaşı eğitim programına katılarak katılım belgesi alan ve daha sonra aynı ya da farklı işyerinde işe alınan işçi, işe
alındığı tarihten önceki 3 aylık prim ve hizmet belgesinde yer almamak ve
bir önceki takvim yılına ait ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmış bulunmak koşulunun sağlanması halinde, bu işçiyle ilgili ilk yararlanılan teşvik
süresi, yararlanılacak yeni teşvik süresinden düşülmek suretiyle kalan süre
kadar teşvik sisteminden yararlanılabilmesi mümkündür.
Teşvikten yararlanmak için işbaşı eğitim programı başlatma süresini
31.12.2016 tarihinden sonra birer yıl süreyle ve en fazla 31.12.2018 tarihine
kadar uzatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş bulunmaktadır.
Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
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2- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA MART/2011
AYINDAN İTİBAREN İŞE ALINANLARLA İLGİLİ OLARAK İLAVE
EDİLEN GEÇİCİ 10 UNCU MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 74’üncü
maddesiyle ilave edilen Geçici 10 uncu maddesinde, işe alındıkları tarihten
önceki 6 aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan sigortalı sayısı ortalamasına
ilave olarak 01.03.2011 tarihinden 31.12.2015 tarihine kadar (bu tarih dahil)
işe alınan/alınacak olan sigortalılar bu düzenleme kapsamındadır. Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
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- En erken 01.03.2011 tarihi ve en geç 31.12.2015 tarihinden önceki 6 aylık
dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen sigortalı sayısı ortalamasına ilave olarak özel sektör işyerine
yeni işçi alınması,
- İşe alınan işçilerin fiilen çalıştırılması,
- Kanun gerekçesine göre, yeni işe alınan işçinin/işçilerin, işe alındığı
tarihten önceki 6 aylık dönemde, işe alan işyeri tarafından Sosyal Güvenlik
Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar arasında bulunmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı
hissesine isabet eden tutarın ödenmiş olması ve kapsama giren sigortalının işe
alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,
- İşe alınanların ilgili belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınması ve/veya çalıştırılması,
Gerekmektedir.
Diğer koşulların yanında “işe alındıkları tarihten önceki 6 aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen
prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları”
koşulunun sağlanması halinde, 01.03.2011 tarihinden sonra açılan işyerleri de
teşvik hükümlerinden yararlanabilirler.
Ayrıca, ilave istihdam koşuluyla işe alınan işçi çalışmaya devam ederken,
başka işçilerin işten ayrılması sonucu ilave istihdam şartı ortadan kalkan işyerlerinin ilave istihdam sayıları devam ettiği sürece teşvik hükümlerinden
yararlanılabilmekte, bunun ortadan kalktığı tarihten itibaren teşvikten yararlanma koşulu yitirilmektedir.
Buna göre;
a)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların Türkiye İş Kurumu’na
(İŞKUR’a) kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 48 ay,
b)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları durumunda 54 ay,
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c)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 36 ay,
ç)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 42 ay,
d)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe
alınmaları durumunda 24 ay,
e)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
f)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a
kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 24 ay,
g)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a
kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
h)İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra
mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yüksek öğretimi bitirenler 12 ay,
ı)18 yaşından büyük kadın ve erkeklerden yukarıda belirtilenlerin hiçbirinden yararlanmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olarak işe alınmaları halinde 6 ay,
süreyle 5510 sayılı Kanunda öngörülen prime esas kazançları üzerinden
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın düşülmesinden sonra hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında geçerli bulunan 1.201,50 TL.lık
asgari ücrete göre Hazineden karşılanacak beş puanlık prim miktarı düşüldükten sonra kalan fiili hizmet zammı uygulanıp uygulanmama durumuna göre 1.201,50x0,155 = 186,23 TL. veya 1.201,50x0,185 = 222,27 TL ila
7.809,75x0,155 = 1.210,51 TL. veya 7.809,75x0,185= 1.444,80 TL arasında
değişen miktarlardaki işveren primini fon karşılamaktadır.
Teşvikten yararlanma hükümleri;
-Yapılan ve yapılmakta olan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri
sigortalı olarak bildirmediği ve kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen işverenler
hakkında (bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl süreyle),
- Kamu işyerleri hakkında,
-Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile Kamu İhale Kanunundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri hakkında,
-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) ve yurt dışında
çalışan sigortalılar hakkında,
Uygulanmamaktadır.
Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun tecil ve taksitlendirilmiş veya prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması durumunda, tecil, taksitlendirme ve
yeniden yapılandırmanın devamı süresince işverenlerin teşvik hükümlerinden
yararlanabilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu teşvik durumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci
maddesine tabi olan bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli hakkında da uygulanmaktadır.
İşten ayrıldıktan sonra aynı işyerinde ikinci kez işe alınan ve mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim
ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine ikinci kez
işe alındıktan sonra sahip olan/temin eden işçiler için ilk yararlanılan teşvik
süresi, yararlanılacak yeni teşvik süresinden düşülmek suretiyle kalan süre kadar yararlanılması durumu hariç, destek süresini tamamlamadan işten çıkan/
çıkarılan sigortalı kalan destek süresinden yararlanamamaktadır.
31.12.2015 tarihine kadar olan teşvik süresini 2015 yılından itibaren en fazla
5 yıla kadar uzatma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiş bulunmaktadır.
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Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
3- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN 50 NCİ
MADDESİNE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İŞE ALINMASIYLA İLGİLİ OLARAK İLAVE EDİLEN FIKRA :
4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine, 11.08.2009 tarihli ve 5921 sayılı
Kanunun 1’inci maddesiyle ilave edilen beşinci fıkrasında, işsizlik ödeneği
alanların işe alınmasına yönelik teşvik düzenlemesi yer almaktadır.
Söz konusu düzenleme, işe alınma tarihinden önceki son 6 aylık dönemde
aylık prim ve hizmet belgesinde yer alan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işsizlik ödeneği almakta olanları 01.10.2009 tarihinden itibaren işe alan/alacak
olan işverenleri kapsamaktadır. Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
- İşsizlik ödeneği almakta olanların yeni işçi olarak işe alınması,
- Yeni işe alınan işçilerin, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde,
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış bulunması,
- İşsizlik ödeneği alan kişinin, işten ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait varsa prime esas alt kazanç
sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerinin ödenmiş olması (Yapılan
geç ödemelerde, gecikme zammı işverenden tahsil edilir) veya tecil ve taksitlendirme ile yapılandırma durumu hariç, Sosyal Güvenlik Kurumuna geçmiş
döneme ait herhangi bir borcunun bulunmaması,
Gerekmektedir.
Bu şartları taşıyıp işe alınan işsizlik ödeneği sahibi işçilerin, prime esas
kazanç alt sınırına (asgari ücrete) göre hesaplanacak kısa vadeli sigorta primi –bu prim, tamamı işverene ait olmak koşuluyla % 2’dir- tutarının %1’i
olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası
primi(genel sağlık sigortası prim oranı % 12.5 olup, bunun %7.5’u işverene,
%5’i işçiye aittir), kalan işsizlik ödeneği süresince işsizlik sigortası fonundan
karşılanmaktadır. Fondan karşılanacak toplam prim oranı, fiili hizmet zammının uygulanıp uygulanmama durumuna göre %33,5 ila % 36,5 arasında
değişmektedir. Fondan karşılanma süresi en az 1, en fazla 300 günle sınırlı
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bulunmakla birlikte, işe alma süresi; en erken 01.10.2009 tarihi olmak üzere,
en geç süre konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır.
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında geçerli bulunan 1.201,50 TL.lık
asgari ücrete göre %14 işçi hissesi primi olan 168,21 TL. ile 234,29 (%19,5)270,33 (%22,5) TL. arasında değişen miktardaki işveren primi fondan karşılanmaktadır.
Teşvikten yararlanılan süre, kalan işsizlik ödeneği süresinden düşülmektedir. Diğer bir deyişle, işçi daha sonra işsiz kaldığında, başlangıçta belirlenen
hak sahipliği süresinden varsa daha önce alınmış olan işsizlik ödeneği süresi
ile teşvikten yararlanılan sürenin düşülmesi suretiyle işsizlik ödeneği alabileceği kalan süre bulunmaktadır.
Bu düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20’nci
maddesi kapsamındaki sandık personeli hakkında da uygulanmaktadır.
Diğer ilgili mevzuat uyarınca destek unsurlarından yararlananlar, bu destek unsurundan ayrıca yararlanamamaktadır. İşverenlerin tercihleri dikkate
alınmak suretiyle işveren yalnızca bir destekten yararlanabilmektedir.
Teşvikten yararlanma hükümleri; kamu işyerleri hakkında uygulanmamaktadır.
4- 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNA GENÇ İŞÇİ
VE KADINLARLA İLGİLİ OLARAK İLAVE EDİLEN GEÇİCİ 7 NCİ
MADDE :
4447 sayılı Kanuna, 15.05.2008 tarihli ve 5763 sayılı Kanunun 20’nci
maddesiyle ilave edilen Geçici 7 nci maddesinde, 18 yaşından büyük ve 29
yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınların çalıştırılmasına yönelik teşvik düzenlemesi yer almaktadır.
Söz konusu düzenleme, 01.07.2008 tarihinden 30.06.2010 tarihine kadar (bu
tarih dahil) işe alınacak 18-29 yaşları arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük
kadınları işe alacak işverenleri kapsamaktadır. Sosyal güvenlik (sigorta) primi
işveren hissesinin işsizlik sigortası fonundan karşılanması en son 30.06.2015 tarihinde sona ermekle birlikte, işe alma yönüyle uygulama 30.06.2010 tarihinde
sona ermiş bulunmaktadır. Kanun hükümlerinden yararlanacakların;
- Kanunun yürürlük tarihinden önceki bir yıllık (01.07.2007-30.06.2008
tarihlerini kapsayan) dönemde işyerine ait aylık prim ve hizmet belgeleriyle
Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak
işyerine yeni işçi alınması,
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- Yeni işe alınan erkek ve kadın işçilerin, Kanunun yürürlük tarihinden
önceki altı aylık (01.01.2008-30.06.2008 tarihlerini kapsayan) dönemde veya
2008 yılı Aralık ve 2009 yılı Ocak aylarında, Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar arasında bulunmaması,
- Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik
Kurumuna verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile fondan karşılanmayan işveren hissesine ait
tutarın ödenmiş olması,
- İşe alınanların fiilen işyerinde çalıştırılması,
Gerekmektedir.
Belirtilen şartları taşıyıp işe alınan işçilerin, prime esas kazanç alt sınırına
(asgari ücrete) göre hesaplanacak sosyal güvenlik (sigorta) primi işveren hissesinin; birinci yıl %100’ü, ikinci yıl %80’i, üçüncü yıl %60’ı, dördüncü yıl
%40’ı, beşinci yıl %20’si işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Yukarıda
da belirtildiği üzere, sosyal güvenlik (sigorta) primi işveren hissesinin fondan
karşılanacağı tarih, 30.06.2015 tarihinde sona ermektedir.
01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında geçerli bulunan 1.201,50 TL.lık
asgari ücrete göre (Asgari ücretin değişmediği ve aynı kaldığı varsayılarak),
5510 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (ı) bendine göre Hazineden karşılanacak olan beş puanlık malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesi düşüldüğünde, birinci yılda işveren hissesinin %100’ü (tamamı) karşılığı
olarak 186,23 - 222,27 TL. arasında değişen miktarı fondan karşılanmaktadır.
Asgari ücretin değişmediğini ve aynı kaldığını varsaydığımızda; ikinci yılda
işveren hissesinin %80’i (4/5’i) karşılığı olarak 148,98 - 177,81 TL, üçüncü
yılda işveren hissesinin %60’ı (3/5’i) karşılığı olarak 111,73 - 133,36 TL, dördüncü yılda işveren hissesinin %40’ı (2/5’i) karşılığı olarak 74,49 - 88,90 TL,
beşinci yılda işveren hissesinin %20’si (1/5’i) karşılığı olarak 37,24 - 44,45
TL. arasında değişen miktardaki işveren hissesi fondan karşılanmaktadır.
Teşvikten yararlanma hükümleri;
- Mevcut ve faaliyette bulunan işyerlerinin devredilmesi, birleşmesi, bölünmesi veya nevi değiştirmesi vb. durumda,
- Mevcut bir işyerinin kapatılarak; değişik bir ad veya unvan ya da bir iş
birimi olarak faaliyete açılması veya çalışan sigortalıların bütün olarak devredilmesi durumunda,
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- Yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı
ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi ek bir kapasite ve istihdam
artışına neden olmayan, sadece teşviklerden yararlanmak amacıyla yapılan
işlem durumunda,
- Bir yıl süreyle, 506 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimler
sonucunda çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işyerleri hakkında,
- Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan hizmet ve yapım konulu işyerlerine yönelik işyerleri hakkında,
- Kamu işyerleri hakkında,
- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar (emekliler) ile yurt dışında
çalışan sigortalılar hakkında,
Uygulanmamaktadır.
Bu düzenleme, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20’nci
maddesi kapsamındaki sandık personeli hakkında da uygulanmaktadır.
Fondan karşılanan prim tutarları gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
Sosyal güvenlik (sigorta) primi işveren hissesinin işsizlik sigortası fonundan karşılanma süresi 30.06.2015 tarihinde sona ermektedir.
III-SONUÇ
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere 2008 yılından itibaren istihdamı korumaya
ve/veya artırmaya yönelik olarak bugüne kadar dört ayrı düzenleme yapılmıştır. Bunlar, İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesi ile Geçici 7,10 ve
15’inci maddelerinde yapılan düzenlemelerdir.
5763 sayılı Kanunla yapılan ilk düzenleme 01.07.2008 tarihinden, 6645 sayılı Kanunla yapılan son düzenleme ise 23.04.2015 tarihinde başlatılan ve en
fazla 160 fiili gün/6 ay süren işbaşı eğitim programına katılarak, bu programı
tamamlayan katılımcılardan işe yeni alınanları kapsamaktadır.
Bakanlar Kurulunca uzatma olmaması durumunda son düzenlemenin uygulama süresi 31.12.2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarıyla sona ermesi söz konusudur.
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PRİM BORCU BULUNAN BAĞ-KUR SİGORTALILARININ
PRİM BORCU SİLİNEREK SİGORTALILIK SÜRELERİ
DURDURULACAK
Murat ÖZDAMAR*54
I. GİRİŞ
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun
(5510 sayılı yasa, 2006), sigortalılığın zorunlu oluşu, sona ermesi ve sosyal
güvenlik sicil numarası başlıklı 92 inci maddesinde “Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması
zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan
kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere
konulan hükümler geçersizdir” hükmüne yer verilmiştir. 5510 sayılı Kanun
da, tıpkı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda olduğu gibi sigortalılıkta zorunluluk ilkesini benimsemiştir (Şakar,
2006, 116). 5510 sayılı Kanunda düzenlenen zorunluluk ilkesi gereği sigortalı
olmak, kişi açısından sadece bir hak değil, aynı zamanda kaçınılamayan bir
yükümlülüktür. Diğer bir ifade ile sigortalı olup olmama konusunda kişinin
iradesine bakılmamakta; kişi istemese de, belirli koşulların oluşmasıyla birlikte kendiliğinden sigortalı olmaktadır (Okur ve diğerleri, 2004, 110).
5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesine göre, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla, tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan (1479, 2926 ve 5510 m.4/1-b sigortalıları), Kuruma kayıt ve tescilleri
yapıldığı hâlde, 30 Nisan 2015 tarihi itibarıyla 12 ay ve daha fazla süreye
ilişkin prim borcu bulunanların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını, 1 Mayıs
2015 tarihinden itibaren üç ay içinde ödememeleri (31/7/2015 tarihine kadar
ödememeleri) veya ilgili kanunlar uyarınca yapılandırmamaları hâlinde, prim
ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil
tarihi itibarıyla sigortalılığı durdurulacaktır.
5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi (geçici 17 inci madde dahil),
sigortalılıkta zorunluluk ilkesi ile çelişen istisna olarak nitelenebilecek düzenlemeler içermektedir. Şöyle ki; Kanunun 92 inci maddesi, sigortalılığı zorunlu
*54 İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı
Makale Geliş Tarihi:
22.05.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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kılarken, Geçici 63 üncü maddesi ise 12 ay ve üzeri prim borcu bulunan 4/b
kapsamındaki sigortalıların hizmetlerini, prim borçlarını 31/7/2015 tarihine
kadar ödemedikleri takdirde sonlandırmaktadır.
5510 sayılı Kanun’un Geçici 63 üncü maddesi gereği, 4/b kapsamındaki sigortalıların, 12 ay ve üzeri borç nedeniyle sigortalılık sürelerinin durdurulması ve daha sonra durdurulmuş sigortalılık sürelerinin yeniden canlandırılması,
yazımızın konusunu oluşturmaktadır.
II– BORÇ NEDENİYLE SİGORTALILIK SÜRELERİNİN
DURDURULMASI
Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunluluk ilkesi egemendir. Bu ilke gereği
sigortalı olmak kişi açısından sadece bir hak değil, aynı zamanda kaçınılamayan
bir yükümlülüktür. Bir başka ifade ile sigortalı olup olmama konusunda kişinin
iradesine bakılmaz; kişi istemese de, belirli koşulların oluşmasıyla birlikte sigortalı olmak zorundadır. Bu zorunluluk 5510 sayılı Kanunun 92 inci maddesinde
özellikle belirtilmiş, sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler
geçersiz sayılmıştır. Belirtelim ki; sosyal güvenlik hukukumuzdaki zorunluluk
ilkesi, yüksek mahkemenin de birçok kararında özellikle vurgulanmıştır155.
5510 sayılı Kanun, kişilere isteğe bağlı sigortalı olabilme imkânı da sunmaktadır. Ancak sosyal güvenlik hukukundaki, kişilerin sigortalılık ilişkisini
isteğe bağlı olarak sürdürmelerine imkân veren isteğe bağlı sigortalılık ilişkisi
istisnai nitelik taşımaktadır. Bu nedenle zorunlu sigortalılık esas, isteğe bağlı
sigortalılık ise istisnai niteliktedir (Alper, 2003, 114)
Zorunluluk ilkesinin doğal sonucu olarak sigortalı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında emredici hükümlerle düzenlenen bir hukuksal ilişki meydana
gelmektedir (Sözer, 1991, 30). 5510 sayılı Kanunun Geçici 63 maddesindeki yeni
düzenleme, 4/b kapsamındaki sigortalı ile SGK arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşımakta her iki taraf için de hukuki sonuçlar öngörmektedir. Sigortalılığın
durdurulmasının sigortalı açısından lehte ve aleyhte bir takım sonuçları vardır.
Ancak sigortalı açısından avantajları daha ağır bastığı için sigortalılığın durdurulmasını sosyal güvenlikte zorunluluk ilkesinin aşınması olarak ifade etmemiz
mümkün olmaz. Dolayısıyla 12 ay ve üzeri prim borcu bulunduğu için 4/b kapsamındaki sigortalılığın durdurulmasını istisnai bir işlem olarak değerlendirmek ve
sonuçlarının sigortalı lehine olduğunu belirtmemiz gerekir.
155 Yarg.21.HD., 1.2.1996,250/409 (Ayrıntılı bilgi için bkz, Güzel/Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku)
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1 Mayıs 2015 tarihinden önceki sürelere ait olmak üzere 12 ay ve üzerinde
prim borcu bulunduğu için sigortalılık hizmetlerinin geçici 63 üncü madde
kapsamında durdurulmasının sigortalı açısından birçok avantajı bulunmakla
birlikte bu avantajlar sigortalıların taşıdıkları şartlara bağlı olarak değişkenlik
gösterecektir. Geçici 63 üncü madde kapsamında, sigortalılığın durdurulmasıyla, 4/b kapsamındaki sigortalılar, 1 Mayıs 2015 tarihinden önceki sürelere
ait prim borçlarını ödeme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Bununla birlikte
bu sigortalıların 4/b kapsamına esas ticari faaliyeti halen devam ediyor ise 60
günden fazla prim borcu olmamak koşuluyla sağlık yardımlarına hak kazanacaktır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, Geçici 17.madde uygulamasının,
4/b kapsamındaki sigortalılar için en temel haklardan biri olan sağlık hakkına
erişime işlerlik kazandırma işlevi görecektir.
Geçici 63. madde uygulamasının bir diğer önemli avantajı ise 4/a kapsamındaki ve 4/b kapsamındaki sigortalılık hizmet çakışmalarında, 4/b kapsamındaki
sigortalılık durdurulduğu için 4/a kapsamındaki sigortalılık hizmetlerinin geçerli
hale gelmesidir. Örneğin; 1/10/2008 ile 31/12/2010 tarihleri arası zorunlu 4/b kapsamında sigortalı olan ve esasında bu tarih aralığında geçersiz bir 4/a statüsünde
sigortalılığı bulunan kişinin 4/b kapsamındaki hizmeti borç nedeniyle silinince 4/a
kapsamındaki sigortalılık hizmeti otomatikman geçerli duruma gelecektir.
2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birleştirilmesi Hakkında Kanun (5510 sayılı yasa, 1983) hükümlerine göre
birden fazla sigortalı statüsünde prim ödemesi varsa bu hizmetler birleştirilmekte, son yedi yıl primlerinin fazlası 4/b kapsamında ise kişinin emekliliği
4/b statüsüne göre belirlenmektedir. Geçici 63 üncü maddenin uygulanması
sonucu, son yedi yıl primlerinin fazlası 4/a kapsamında olursa bu kez sigortalının 4/a kapsamındaki sigortalılık süreleri yeterli ise 4/a kapsamından emekli
olabilmesi mümkün olacaktır.
Örnek-1: İlk defa 1/1/1988 tarihinde sigortalı olan kişinin 5600 gün 4/a
kapsamında prim ödemesi bulunmakta olup sonrasında 1440 gün 4/b kapsamında sigortalılığı bulunmaktadır. Sigortalı 50 yaşını tamamladığı 1/1/2014
tarihinde emeklilik talebinde bulunmuştur. Bu durumda sigortalının son yedi
yıl primlerinin fazlasının 4/b kapsamında bulunması ve 4/b kapsamından
emekli olmak için de 9000 gün prim ödenmiş olması arandığı için emeklilik
talebi reddedilmiştir. Geçici 63 üncü maddenin uygulanması sonrası sigortalının borç nedeniyle 1440 günlük 4/b kapsamındaki hizmeti silinince, 4/a
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kapsamından emeklilik için 5375 gün prim şartı sağlanmış olduğundan sigortalıya 4/a kapsamından emekli aylığı bağlanabilecektir.
4/a Kapsamındaki hizmetleriyle 4/a kapsamından emekli olma hakkı bulunmasına rağmen son yedi yıl primleri 4/b kapsamında geçtiği için 4/a kapsamından emekli edilmeyip Bağ-Kur’dan imtina davası olarak nitelendirilen davayı
açmış olanlar açısından, 4/b kapsamındaki sigortalılık hizmetleri silindiği için
4/a kapsamından emeklilik mümkün hale gelecek ve dava konusuz kalacaktır.
Örnek-2: Örnek-1’deki sigortalının 2829 sayılı Kanunun zorunlu olmamasını gerekçe göstererek Bağ-Kur’dan imtina davası açtığını ve 4/a kapsamından emeklilik talebinin geçerli sayılarak kendisine aylık bağlanmasını talep ettiğini varsayalım. Bu durumda Geçici 63 üncü madde uygulaması
nedeniyle sigortalının 4/b kapsamındaki hizmetleri silinince kendisine aylık
bağlanması şartları oluştuğundan davanın sonucu beklenmeksizin sigortalının
emekli olması mümkün olacak sonuç itibariyle dava konusuz kalacaktır.
Önemle belirtelim ki; bu nitelikteki avantajlar tüm sigortalılar açısından geçerli olmayıp şarta bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Özellikle
emekliliği yakın olan ve 4/a kapsamındaki sigortalılığı devam ettiği halde 4/b
kapsamında geçmiş olan sigortalılık sürelerine emeklilik şartları açısından ihtiyaç duymayan sigortalıların tamamı için Geçici 63 üncü madde uygulaması
avantajlı olabilmektedir.
Burada bir hususu özellikle belirtmeliyiz. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren
şirket ortakları, ortak oldukları işyerlerinden 4/a kapsamında sigortalı bildirilmiş olsa dahi bu sigortalılık geçerli olmuyor. Borç nedeniyle 4/b kapsamındaki sigortalılık silinmiş olsa dahi ortak olunan şirketten bildirimi yapılan 4/a
kapsamındaki hizmetin geçerli sayılması mümkün olmayacaktır.
Örnek-3: 1/1/2008 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı olduğu limitet şirkete
1/1/2010 tarihinde ortak olan ve 4/a kapsamındaki sigortalılığı günümüze kadar
devam eden kişinin 4/b kapsamında prim ödemediğini ve ortaklığın halen sürdüğünü varsayalım. Bu durumda ilgili sigortalının 31/12/2009 tarihine kadarki
4/a kapsamındaki sigortalılığı geçerli olacak, 1/1/2000-30/4/2015 tarihlerindeki
4/b sigortalılık süreleri silinerek 1/5/2005 tarihi itibariyle yeniden 4/b kapsamında
sigortalılık tescil edilecek ancak 1/1/2000-30/4/2015 tarihleri arasındaki 4/a kapsamındaki sigortalılık geçersiz sayılacaktır. Bu nedenle ilgili şirketin, ortağı adına
iptal nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlemesi isabetli olacaktır.
Geçici 63 üncü madde uygulamasına getirilebilecek en büyük eleştiri, kuş210
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kusuz prim borcu olan 4/b kapsamındaki sigortalıların sosyal güvenlik kapsamı dışına çıkarılmasıdır. Her ne kadar durdurulan sigortalılık süreleri daha
sonra SGK’ya başvurarak primleri ödenmek koşuluyla tekrar canlandırılabilir
olsa da sosyal güvenlik bilinci tam oturmamış sigortalıları, imkânları bulunmasına rağmen prim ödememeye teşvik edebilir niteliktedir. Özellikle şu an
için durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırma kabiliyeti bulunan ancak
ilerleyen dönemlerde maddi durumu kötüleşerek durdurulan sigortalılığı maddi imkânsızlık nedeniyle canlandıramayacak olan 4/b kapsamındaki sigortalılar açısından Geçici 63 üncü madde uygulaması aleyhte sonuçlar doğurabilir.
Ancak bu olumsuz sonuç, uygulamanın avantajları dikkate alındığında sigortalılar açısından tolore edilebilir nitelikte sayılmalıdır. Dolayısıyla Geçici
63 üncü madde uygulamasını, sigortalılığın zorunlu olması ilkesinin önemsenmeyecek düzeydeki bir sapması olarak değerlendirmek gerekir.
III– HANGİ SİGORTALILARIN BORÇLARI SİLİNECEK
4/b Kapsamında tescili yapılmış olan sigortalının 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcunun bulunması koşuluyla;
1479 ve/veya 2926 sayılı Kanunlar gereği Bağ-Kur, Tarım Bağ-Kur, 4/b
statüsünde sigortalılık tescili yapılanlar,
Tarımsal ürün satışı nedeniyle ürün bedelinden Bağ-Kur prim kesintisi
yapılması nedeniyle geriye doğru 2926 sayılı Kanun gereği Tarım Bağ-Kur
tescili yapılanlar,
Prim borçlarını yapılandırmasına rağmen ödemeyi yapmadığı, aksattığı
için yapılandırması bozma koşuluna girenler (yapılandırması bozulanlar)
Prim borçlarını yapılandırmasına ve ödemeyi aksatmamasına rağmen yapılandırmanın bozulmasını ve sigortalılık sürelerinin durdurulmasını yazılı
olarak talep edenler, geçici 63 üncü madde hükümlerinden yararlanabilecektir.
Prim borç yapılandırması devam etmekle birlikte yapılandırmanın bozulmasını
talep etmeyen sigortalıların daha sonra taksit ödemesini yapmaması/aksatması halinde 1/5/2015 tarihi öncesine ait sigortalılık süresine ilişkin prim borç miktarının
12 ay ve üzerinde kalması halinde sigortalının talebinin bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın geçici 63 üncü madde hükmü uygulanacak, ödemelerin karşıladığı
aylardan sonraki süreler için hem sigortalılık süresi hem de borç silinecektir.
Prim borçları için daha önceden kısmi ödeme yapan ya da 31/7/2015 tarihine kadar kısmi ödemede bulunacak sigortalıların ödemelerine karşılık gelen
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miktarda sigortalılık hizmetleri geçerli sayılacak, 31/7/2015 tarihinden sonra
yapılacak ödemeler ise 1/5/2015 tarihi öncesine ait sigortalılık süresinden sayılamayacaktır.
Örnek-4: 1/1/2010 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam
eden sigortalının hiç prim ödemesinin olmaması halinde, 31/7/2015 tarihine
kadar yazılı talepte bulunması halinde hemen, 31/7/2015 tarihine kadar talepte bulunmaması halinde, 31/7/2015 tarihinden sonra, 1/1/2010-30/4/2015 tarihleri arasındaki sigortalılık hizmeti silinecek, sigortalının 4/b kapsamındaki
tescili 1/5/2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Örnek-5: 1/1/2010 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam
eden sigortalının, 31/12/2012 tarihine kadar primlerinin düzenli ödendiği ve
daha sonra hiç ödemede bulunmadığı varsayıldığında, 1/1/2013-30/4/2015 tarihleri arasındaki sigortalılık hizmeti silinecek, sigortalının 4/b kapsamındaki
tescili 1/5/2015 tarihi itibariyle yeniden başlatılacaktır.
Örnek-6: 1/10/2013 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam
eden sigortalının primlerinin düzenli ödenmediği, son olarak 22/5/2015 tarihinde 2.566 TL ödediğini ve 31/7/2015 tarihine kadar başka bir ödeme yapmadığını varsaydığımızda, yapılan ödeme 1/10/2013-31/3/2014 tarihleri için
4/b kapsamındaki hizmete sayılacak, sigortalının 1/4/2014-30/4/2015 tarihleri
arasındaki sigortalılık hizmetleri silinecek, 1/5/2015 tarihinden itibaren sigortalılık süresi yeniden başlatılacaktır.
Örnek-7: 1/10/2013 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam
eden sigortalının primlerinin düzenli ödenmediği, son olarak 22/5/2015 tarihinde 3.414 TL ödediğini ve 31/7/2015 tarihine kadar başka bir ödeme yapmadığını varsaydığımızda, yapılan ödeme, 1/10/2013-31/5/2014 tarihleri için
4/b kapsamındaki hizmetleri karşılayacak, sigortalının 1/6/2014-30/4/2015
tarihleri arasındaki prim borcu 12 aydan daha az kalacağı için geçici 63 üncü
madde uygulanmayacaktır.
Burada sigortalılar açısından bir değerlendirme yapılması isabet olacaktır. Şöyle ki; sigortalılık sürelerinin silinmesi halinde bu sürelerin daha sonra
yeniden canlandırılmak istenmesi halinde ihtiyaç kadar değil tamamını canlandırmak zorunlu olacağı için sigortalıların şimdiden bir planlama yapmaları
ve 31/7/2015 tarihine kadar ihtiyaç duyacakları süreye tekabül eden miktarda
ödeme yapmaları yararlarına olacaktır.
Örnek-8: 1/1/2014 tarihinde şirket ortağı olan ve halen ortaklığı devam
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eden sigortalının 1/1/2014 ile 30/4/2014 tarihleri için iki aylık bir hizmete
ihtiyacının bulunması ve 22/5/2015 tarihinde 873 TL ödemesi halinde, yapılan
ödeme 1/1/2014-28/2/2014 tarihleri için 4/b kapsamındaki hizmete sayılacak,
sigortalının 1/3/2014-30/4/2015 tarihleri arasındaki sigortalılık hizmetleri silinecek, 1/5/2015 tarihinden itibaren sigortalılık süresi yeniden başlatılacaktır.
IV– DURDURULAN SİGORTALILIK SÜRELERİNİN
CANLANDIRILMASI
30 Nisan 2015 tarihi itibari ile 12 ay ve üzeri prim borcu bulunduğu için
durdurulan sigortalılık sürelerinin canlandırılabilmesi için iki temel koşulun
yerine getirilmesi gerekir. İlk koşul yazılı talepte bulunulması, ikinci koşul ise
durdurulan sürelerinin tamamına ait prim borcunun üç ay içinde ödenmesidir.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesi kapsamındaki borçlanmalarda olduğu
gibi (askerlik, doğum borçlanması v.b.) kısmi ödeme yaparak ihtiyaç duyulan
süreler kadar hizmet kazanmak mümkün değildir.
5510 sayılı Kanunun geçici 63 üncü maddesi birinci fıkrası hükmü gereği, 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve üzeri prim borcu bulunduğu için 4/b
kapsamındaki sigortalıları durdurulanlar, geçici 63 üncü madde ikinci fıkra
hükmüne göre, 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre
belirleyeceği prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak borç tutarının
tamamını, borcun tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödemeleri halinde
daha önce durdurulan sigortalılık süreleri canlandırılacaktır. Durdurulan sigortalılık sürelerinin canlandırılması için sigortalının SGK’ya yazılı olarak
başvurması, prime esas kazanç seçmesi ve kendisine tebliğ edilecek borcun
tamamını üç ay içinde ödemesi yeterlidir.
Belirtelim ki; durdurulan sigortalılık sürelerinin canlandırılması için yapılan başvuru sonrası tebliğ edilecek borç tutarının bu süre içinde tamamen
ödenmemesi hâlinde bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve
ödenmiş olan tutarlar ilgilinin prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması
koşuluyla sigortalıya faizsiz olarak iade edilir.
V-SONUÇ
5510 sayılı Kanun’un Geçici 63 üncü maddesi hükmü gereği, 30 Nisan
2015 tarihi itibariyle 12 ay ve üzeri prim borcu bulunan 4/b kapsamındaki sigortalıların hizmetlerinin durdurularak borçlarının silinmesi uygulaması, Türk
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sosyal güvenlik sisteminin zorunluluk ilkesi ile çatışan ancak sigortalı lehine
hukuki sonuçları daha ağır basan düzenlemelerdendir. Durdurulan sigortalılık
sürelerinin daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından Geçici 63 üncü
madde kapsamında canlandırılabilmesi, uygulamayı çok daha anlamlı kılmaktadır. Durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırmak için yazılı başvuru yapmak, prime esas kazanç seçmek ve son olarak SGK tarafından tebliğ edilen
borcu üç ay içinde ödemek yeterlidir.
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YABANCI UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI
Erden ÇAKAR*56
I. GİRİŞ
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” nun (5510
sayılı yasa, 2006) 4 üncü maddesinde, bu kanun kapsamında kimlerin sigortalı
sayılacağı, 5 inci maddesinde kısmen sigortalı sayılacakların kimler olduğu ve
6 ncı maddesinde ise kimlerin sigortalı sayılmayacağına ilişkin hükümlere yer
verilmiştir. Buna göre, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal
güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere hizmet
1
akdi ile çalışan yabancı uyruklu kişiler 4/a statüsünde57
sigortalı sayılmaktadır
(5510, m.4/II-c). Kanunun 6 ıncı maddesinde ise uluslararası sosyal güvenlik
sözleşmeleri hükümleri 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 olanların sigortalı sayılmayacağı hükmüne yer verilmiştir (5510, m.6/I-e).
5510 sayılı Kanunun 4 ve 6 ıncı maddelerindeki düzenlemeler dikkate alındığında, yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığı ele alınırken öncelikli olarak
yabancının uyruğunda bulunduğu ülke ile ülkemiz arasında sosyal güvenlik
sözleşmesi olup olmadığına bakılmalı sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan
ülke uyruğunda olan ve bir işin icrası için geçici süreyle çalışmak üzere ülkemize gelenler için sözleşme hükümleri uygulanmalıdır. Sözleşme yapılmamış
ülke uyruğunda bulunan kişilerden yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişiler ise geçici görev süresi üç ayla sınırlı olmak şartıyla sigortalı sayılmamaktadır. Diğer
yandan sözleşme olup olmadığına bakılmaksızın geldiği ülkelerde sigortalı
olmayıp çalışma izni almak suretiyle ülkemizde çalışanlar ile bahsi edilen üç
aylık süreyi258 geçirenler 4/a statüsünde sigortalı sayılacaktır.
*56 Bursa Sosyal Güvenlik Denetmeni
157 Kanunun ilgi maddesine göre sigortalıların statüsü kısaltılarak kullanılmak istendiğinde 4/I-a’lılar, 4/I-b’liler
ve 4/I-c’liler olarak ifade etmek gerekmektedir. Buna karşın günlük hayatta bu ifadeler yerine kullanım
kolaylığına bağlı olarak 4/a’lılar, 4/b’liler ve 4/c’liler ifadesi yaygınlık kazanmış ve kabul görmüştür.
258 Üç aylık süre 5510 sayılı Kanunun 6. maddesinde değişiklik yapan 6552 sayılı Kanunla düzenlenmiş
Makale Geliş Tarihi:
22.05.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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Yabancı uyrukluların sigortalılığı 5510 sayılı Kanunun 4 ve 6 ncı maddelerinde ve kanuna dayanılarak çıkarılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, 2010,
SSİY) düzenlenmiştir. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından çıkarılan “Sigortalılık İşlemleri” konulu 2013/11 sayılı (Genelge, 2013) genelge
ve bu genelgede değişiklik öngören 2014/32 (Genelge, 2014) sayılı Kurum
genelgesinde uygulama esaslarına yer verilmiştir.
Bu çalışmada, yabancı uyrukluların sigortalılığı bir bütün olarak ele alınarak sosyal güvenlik sözleşmesi imzanmış ve sözleşme imzalanmamış ülke
uyruğunda bulunanların sigortalılığı alt başlıklarında bu konulara açıklık getirilmesi amaçlanmıştır.
II. YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
ALMASI
Yabancıların çalıştırılması ve bunlara izni alınması konusunda birçok kanunda birbirinden farklı düzenlemelere yer verilmiş olması beraberinde birçok
sorunu da getirmekteydi. Bu anlamda 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun” ile (4817 sayılı yasa, 2003) bu alanda yaşanan sorunlar büyük ölçüde giderilerek ülkemizde çalışacak yabancılara verilecek iznin
usul ve esasları belirlenmiştir (Bilgili, 2008, 84). Yine “Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ile uygulamanın usul ve
esaslarına açıklık getirilmiştir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 2003).
4817 sayılı Kanun göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı yada
bağımsız (kendi nam ve hesabına) çalışmaya başlamadan önce izin almaları
gerekmektedir (4817, m.4/I). Yabancı uyruklulara çalışma izinleri Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmektedir. Ancak, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler
Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurulunca
da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilmek koşuluyla ilgili kanunlarda belirtilen işlerde çalışacak kişilere çalışma izni verilebilmektedir.
olup 11/09/2014 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Buna karşın, 02/03/2011 tarihinde yönetmelik değişikliği
ile üç aylık süre sınırlaması getirilmiş daha sonra 21/08/2013 tarihinde yönetmelikteki bu hüküm
kaldırılmıştır. Dolayısıyla yönetmeliğin ilgili maddesinin yürürlükte 02/03/2011 ila 21/08/2013 devresinde
üç aylık süre sınırlamasına göre işlem tesis edilmiştir.
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Türkiye dışında ikamet eden ve ilk defa çalışma izni başvurusunda bulunacak yabancıların, çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarına yapmaları gerekmektedir. Temsilcilikler bu başvuruları doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletir. Temsilciliğe
yapılan başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içinde yabancının çalışma izni
istediği işyeri işverenin elektronik başvuru yaparak istenen belgeleri Bakanlığa
ulaştırması gerekmektedir. Türkiye’de geçerli ikamet izni olan yabancılar veya
bunların işverenleri başvurularını doğrudan Bakanlığına yurt içinden de yapabilir (4817, m.12). Bu durumda elektronik başvurunun yapıldığı tarihi takip eden
6 işgünü içinde istenen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir. Belirtmeliyiz
ki, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki
vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye
gelmiş olan ve en az altı aylık ikamet tezkeresi olmayan yabancılar, çalışma izni
başvurularını yurt içinden yapamazlar (Yönetmelik, m.7). Usulüne uygun olarak
yapılan başvurular, belgeler tam ve eksiksiz ise Bakanlık tarafından en geç otuz
gün içinde sonuçlandırılır (4817, m.12/Son).
Bakanlık ilgili mercilerin görüşlerini alarak durumu uygun görülen yabancılara çalışma izni verir. Türkiye dışında ikamet eden yabancıların çalışma izinleri
çalışma vizesi ve ikamet izninin alınması halinde geçerlilik kazanır. Çalışma izin
belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan
gün içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yine ülkeye
giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İl Emniyet Müdürlüklerine ikamet tezkeresi almak için başvurmaları zorunlu olmakla birlikte ikamet
tezkeresi izni alma zorunluluğu 11/04/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6458 sayılı
“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun” (6458 sayılı yasa, 2013) 27 nci
maddesi ile kaldırılmıştır. Anılan madde hükmüne göre çalışma izni ve 4817 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden verilen çalışma izni muafiyet belgesi
ikamet izni sayılacak olup 11/4/2014 tarihten itibaren Ülkemize çalışmak izni
alarak gelen yabancılardan ayrıca ikamet tezkeresi istenmeyecektir.
III. ÜLKEMİZDEKİ İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞMA İZNİ
ALINARAK ÇALIŞTIRILAN YABANCILARIN SİGORTALILIĞI
Belirtilmelidir ki, Mülga 506 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci
fıkrasının (a) bendinde değişiklik yapılan 6/8/2003 tarihine kadar bir işveren
emrinde çalışan ve Türk uyruklu olmayan kimseler hakkında kısa vadeli siMART - NİSAN 2015
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gorta kolları, yazılı istekte bulunmaları halinde ise haklarında istek tarihinden
sonraki ay başından itibaren uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve
ölüm sigortaları) uygulanmıştır. Söz konusu bu hüküm 4958 sayılı Kanunla
6/8/2003 tarihinden itibaren değiştirilmiş ve yabancı uyruklu sigortalılar isteklerine bakılmaksızın tüm sigorta kollarına tabi tutulmuşlardır.
5510 sayılı Kanunda da aynı uygulamaya devam edilmiş ve kanunun 4 üncü
maddesinin 2 inci fıkrasının (c) bendinde bu kişilerin isteklerine bakılmaksızın
sigortalı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu bağlamda, Ülkemizdeki işverenler tarafından çalışma izni alınmak suretiyle çalıştırılan yabancı uyruklu kişiler
isteklerine bakılmaksızın 4/a statüsünde zorunlu olarak sigortalı sayılmaktadır.
Yine belirtmek gerekir ki, 2547 ve 2914 sayılı kanunlar gereğince ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden gelerek çalışan
yabancı uyruklu öğretim elemanları, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esasları”na ilişkin 83/7148 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının 12 nci maddesi gereğince 28/3/2006 tarihine kadar
Mülga 506 sayılı Kanunun hastalık sigortası hükümlerine tabi tutulmuşlardır.
Ancak bu madde 2006/11518 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş
ve bu tarihten sonra anılan kişilerde tüm sigorta kollarına tabi tutulmuşlardır.
Bu uygulamaya 5510 sayılı Kanun ile aynen devam edilmiştir.
Bu anlamda Ülkemizde çalışmaya gelen Türk soylu yabancılarda dahil olmak üzere ikili ya da çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmelerindeki hükümler
gereğince geldiği ülkelerde sigortalı olmayıp çalışma izni almak suretiyle ülkemizde çalışanlar hakkında;
- Ülkemizle ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerden Birleşik Krallık (İngiltere) ve İsviçre vatandaşları hariç359 sosyal güvenlik sözleşmesinin yürürlük tarihinden, sözleşmenin yürürlük tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar
hakkında ise çalışmaya başladıkları tarihten itibaren tüm sigorta kolları uygulanır.
- Daimi ikameti Birleşik Krallık olup Türkiye’de istihdam edilen Birleşik
Krallık vatandaşları ile İsviçre vatandaşları kendileri talepte bulunmadıkları sürece, haklarında uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaz (2011/13 sayılı genelge).
Diğer bir anlatımla Ülkemizdeki işverenler tarafından çalışma izni alarak
çalıştırılan yabancı uyrukluların işe giriş bildirgesi verilerek ve çalışma iz359 Yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kanuni ikametgâhı Birleşik Krallık olup Türkiye’de
istihdam edilen kişilerle İsviçre vatandaşı olup Türkiye’de istihdam edilen kişiler hakkında kendi talepleri
olmadığı sürece uzun vadeli sigorta kolları uygulanmaz. Bu durumdaki kişiler 39 nolu belge türü seçilerek
SGK’ya bildirilir. Haklarında kısavadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri
uygulanır. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Demirci, 2010, 74).
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ninde belirtilen kazançlar üzerinden hizmetlerinin tüm sigorta kollarına tabi
olacak şekilde SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki yabancı uyruklu çalışanların işe girişlerinin hangi sürelerde verilmesi gerektiği ise 6458
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 11/4/2014 öncesi uygulama ve sonraki uygulama şeklinde ikiye ayrılarak açıklanmalıdır.
A. Yabancı Uyrukluların 11/4/2014 Öncesi İşe Başlama Tarihlerinin
Tespiti
Yabancı uyruklu kişilerden çalışma izin belgelerini alanların belgeyi teslim aldıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde çalışma meşruhatlı ikamet
tezkeresi almak için İl Emniyet Müdürlüklerinin Yabancılar Şubelerine başvuruda bulunmaları zorunludur. İl Emniyet Müdürlüklerince de başvuru üzerine
ikamet izni 15 günlük süre içinde verilmektedir.
Bu nedenle işverenlerin;
- Çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihinden itibaren 45 gün içinde,
- Çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihi ile çalışma izin tarihinin
farklı olması halinde çalışma izin belgesinin işverene tebliğ tarihinden itibaren
45 günlük süre içinde, sigortalı işe giriş bildirgesini düzenleyerek işyerlerinin
bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine
vermeleri halinde işe giriş bildirgesinin yasal sürede verildiği kabul edilmektedir. İşe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre hesaplanırken
çalışma izin belgesi verilmesi gereken 30 günlük sürenin son gününün resmi
tatile gelmesi halinde ikamet izni için 15 günlük müracaat süresi resmi tatilin
sona erdiği tarihten itibaren başlatılır.
İşverenlerin işe giriş bildirgesini 45 günlük süre içerisinde vermeleri halinde işe giriş tarihinin çalışma izin tarihi ile aynı tarih olması şartı aranmaz.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken 45 günlük süre içinde sigortalının işe başlamadığının işveren tarafından her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgelerle (sigortalının yurtdışında bulunması, hastanede yatması,
tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması, vb.) Kuruma bildirilmesi
halinde işverenin talebi değerlendirilerek sonucuna göre işlem yapılır.
İşverenlerce 45 günlük sürenin bittiği tarihten sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin 1 inci
fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre işveren hakkında idari
para cezası uygulanır. İşyeri bildirgesinin, işe giriş bildirgesinin verilmesi geMART - NİSAN 2015
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reken 45 günlük süre içinde SGK’ya verilmesi halinde işyeri bildirgesi, aylık
prim ve hizmet belgesi verilmesi süresinin geçmiş olması halinde ise aylık
prim ve hizmet belgesinin kağıt ortamında düzenlenerek SGK’ya verilmesi
durumunda bu belgelerin geç verilmesi nedeniyle de idari para cezası uygulanmaz (2011/13 sayılı genelge).
Örnek-1; 20/11/2013 ila 20/11/2014 tarihleri arasında ülkemizde çalışacak
sigortalının çalışma izin belgesi 13/12/2013 tarihinde işverene tebliğ edilmiş,
işverence 20/12/2013 tarihinde İl Emniyet Müdürlüğüne ikamet izni talebinde
bulunulmuş olup iznin 30/12/2013 tarihinde teslim edildiğini varsayalım. Bu
durumda çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihi ile belgenin işverene
tebliğ edildiği tarih aynı olmadığından, 30 günlük süre çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edildiği 13/12/2013 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
13/12/2013 tarihinde başlatılan 30 günlük sürenin son günü 11/01/2014 tarihidir. Ancak, bu tarihinde resmi tatil (cumartesi) olması nedeniyle 15 günlük
süre 13/01/2014 tarihinden itibaren başlatılacak 27/01/2014 tarihinde sona
erecektir. İşverenin yabancı uyruklu sigortalıyı ikamet tezkeresinin alındığı
30/12/2013 tarihinde işe başlattığı varsayıldığında 27/01/2014 tarihi mesai
süresi bitimine kadar kağıt ortamında, sigortalının yabancı uyruk numarası
bulunması halinde ise e-sigorta yoluyla 23:59’a kadar işe giriş bildirgesini
vermesi halinde bildirge yasal sürede verilmiş sayılacaktır. İşe giriş bildirgesinin 45 günlük sürenin bittiği 27/01/2014 tarihinden sonra verilmesi durumunda ise işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır.
Yabancı uyruklu sigortalı çalıştıran işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına
yeni alınan işyeri olması halinde işyeri tescili için işe giriş bildirgesi verilmesi
gereken 45 günlük süre esas alınarak işlem yapılacak, işe giriş bildirgesinde
ise yeni işyerleri için 45 günlük süre ve bir aylık süre birlikte değerlendirilerek
idari para cezası uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecektir.
Örnek-2; Yukarıdaki Örnek-1’deki bilgilerin ilk defa işçi çalıştıracak olan
bir işyeri için geçerli olduğunu ve işveren tarafından işyeri bildirgesi ile işe
giriş bildirgesinin 28/01/2014 tarihinde Kuruma verildiğini varsayalım. Bu
durumda 45 günlük süre 27/01/2014 tarihinde dolduğundan ve bu süre içinde
işyeri bildirgesi Kuruma verilmediğinden işveren hakkında işyeri bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi nedeniyle 5510 sayılı Kanunun 102 nci
maddesinin (b) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. Ancak yabancı
uyruklu sigortalının işe başlama tarihi 30/12/2013 olduğundan ve ilk defa işçi
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çalıştırılmaya başlanılan işyerleri için işe giriş bildirgesi bir aylık süre içinde
verilebildiğinden işe giriş bildirgesinin bir aylık sürenin dolduğu 30/01/2014
tarihinden önce verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Örnekteki işyeri ilk defa sigortalı çalıştırılan bir işyeri olmasaydı bu sefer hem
işyeri bildirgesinin hemde işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır.
Son olarak belirtmeliyiz ki, 11/4/2014 tarihi öncesinde işe başlatılan yabancı uyruklu çalışanlar için yukarıda yapılan açıklamalar dışında her hangi
bir sebeple idari para cezası uygulanması durumunda uygulanan bu idari para
cezalarına itirazda bulunularak 2011/13 sayılı genelgede belirtilen hususlara
göre durumun değerlendirilmesi istenilmelidir.
B. Yabancı Uyrukluların 11/4/2014 İtibariyle İşe Başlama Tarihlerinin
Tespiti
Daha öncede açıklandığı üzere 6458 sayılı Kanunun 11/4/2014 tarihinde
yürürlüğe girmesiyle birlikte bu tarihten sonra 4817 sayılı Kanuna göre alınan
çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni olarak da kabul edilmektedir.
Bu nedenle 11/4/2014 tarihinden sonra çalışma izni alınarak işe başlatılacak yabancı uyruklu sigortalılar için işverenlerin;
- 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 bildirgesinin düzenlenerek işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine verilmesi halinde işe giriş bildirgesinin yasal sürede verildiği kabul edilecektir. Yine ilk defa işçi çalıştırılan işyerleri için işyeri bildirgesinin verilmesinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin
verilmesinde söz konusu 30 günlük süre gözetilerek işlem yapılacaktır.
Örnek-3; 20/05/2015 ila 20/05/2016 tarihleri arasında ülkemizde çalışacak
sigortalının çalışma izin belgesinin 3/6/2015 tarihinde işverene tebliğ edildiğini varsayalım. Bu durumda çalışma izin belgesindeki izin başlangıç tarihi ile
belgenin işverene tebliğ edildiği tarih aynı olmadığından, 30 günlük süre çalışma izin belgesinin işverene tebliğ edildiği 3/6/2015 tarihinden itibaren başlatılacaktır. 3/6/2015 tarihinde başlatılan 30 günlük sürenin son günü 2/7/2015
tarihidir. İşverenin 8/6/2015 tarihinde sigortalıyı işe başlattığı varsayıldığında
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2/7/2015 tarihi mesai süresi bitimine kadar kağıt ortamında, sigortalının yabancı uyruk numarası bulunması halinde ise e-sigorta yoluyla 23:59’a kadar
işe giriş bildirgesini vermesi halinde işveren tarafından işe giriş bildirgesinin
yasal sürede verildiği kabul edilecektir. İşe giriş bildirgesinin 30 günlük sürenin bittiği 2/7/2015 tarihinden sonra verilmesi durumunda ise işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır.
Örnek-4; Örnek-3’deki işyerinin ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan
bir işyeri olduğunu ve işyeri bildirgesi ile işe giriş bildirgesinin 30/6/2015
tarihinde verildiğini kabul edelim. Bu durumda işyeri bildirgesi ve işe giriş
bildirgesi 30 günlük sürenin bittiği 2/7/2015 tarihinden önce verildiği için belgelerin yasal süresi içinde verildiği kabul edilecektir.
Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus ise çalışma izinlerinin ilgili
mevzuat çerçevesinde yabancının mesleği ve ödenecek ücret, işyeri, çalışacağı
adres gibi kriterler değerlendirilerek verildiğidir. Yine bu izinlerde çalışma izni
kısmi süreli ise (istisnai verilebilir) bu durum da belirtilmektedir. Bu nedenle
işverenlerin çalışma izin belgelerinde belirtilen ücret tutarından ve belirtilen çalışma gün sayısından daha az bildirim yapmamaları (ücretsiz izin, kısmi çalışma
vb nedenlerle) gerekmektedir. Aksi taktirde eksik beyan edilen kazanç yada gün
sayıları çalışma izninde belirtilen gün ve kazançlara tamamlatılarak işverenler
hakkında idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.
IV.SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKE
UYRUĞUNDA OLUP GEÇİCİ GÖREVLE ÜLKEMİZE GÖNDERİLEN YABANCILARIN SİGORTALILIĞI
5510 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendine göre
“Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri 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 sayılmamaktadır.
Madde metninin ilk halinde olmayan üç aylık süre 6552 sayılı kanunla getirilmiş olup yürürlük tarihi 11/09/2014’dür.
Buna karşın kanunda bir düzenleme olmaksızın Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde 2/3/2011 tarihinde değişiklik yapılarak üç aylık süre yönetmelikle
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getirilmiş daha sonra bu hüküm 21/8/2013 tarihinde yönetmelikte yeniden değişiklik yapılarak söz konusu hüküm yürürlükten kaldırılmış ve nitekim 6552 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle üç aylık süre yasal dayanağa kavuşturulmuştur.
Bu anlamda sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede kurulu bir
kuruluş tarafından ve o kuruluş adına geçici olarak ülkemize gönderilen yabancı uyruklu kişilerin sigortalılığını 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 tarihinden önceki ve sonraki
uygulama olarak ikiye ayırarak açıklamak gerekmektedir.
A. 11/9/2014 Tarihinden Önceki Uygulama
Yukarıda da ifade edildiği üzere SSİY’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 2/3/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle
“bir iş için” ibaresinden sonra gelmek üzere “en fazla üç ay süreyle” ibaresi
eklenmiş, 21/8/2013 tarihinde yapılan değişiklikle de söz konusu hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. SSİY’de yapılan bu değişiklikler nedeniyle 2/3/2011
ila 20/8/2013 tarihleri arasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalı ya da emekli olup, ülkemize üç aydan fazla bir süre ile çalışmak
için geçici görevli olarak yabancı ülkede kurulu şirket tarafından gönderilenler
çalışmaya başladıkları tarihin üçüncü ayının sonundan itibaren sigortalı sayılmışlardır (2014/32 sayılı genelge ile değişik 2011/13 sayılı genelge).
Yönetmelikteki üç aylık ibaresi 21/8/2013 tarihi itibariyle kaldırıldığından
bu tarih itibariyle ülkemize geçici süre ile çalışmak için gönderilen ve geldiği ülkede sigortalılığı bulunan kişiler görev süresine bakılmaksızın sigortalı
sayılmayacaktır. Bu nedenle ülkemizde çalışmakta oldukları işverenleri tara4
fından 20/8/2013 tarihi itibariyle işten ayrılış bildirgesi düzenlenecek60
ve bu
tarihten sonraki çalışmaları için Kuruma bildirim yapmayacaklardır.
Diğer bir ifadeyle yönetmelikle getirilen üç aylık süre sınırlamasının kaldırıldığı 21/8/2013 tarihi ile 6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (e) bendinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/9/2014 tarihi arasında
sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalı ya da emekli olup
ülkemize geçici görevle çalışmaya gelenler sigortalı sayılmayacaklardır. Belirtilen
dönemler için Kuruma bildirim yapılmış ise bu bildirimler işverenlerin talebi halinde iptal bildirge düzenlenerek iptal edilecek ve karşılığı yapılan prim ödemeleri
başka bir borcun olmaması durumunda işverenlere iade edilecektir (2014/32 sayılı
genelge ile değişik 2011/13 sayılı genelge)
4 İşten ayrılış bildirgesinin yasal süresi içinde verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.
60
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Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sosyal güvenlik sistemine tabi çalıştığı ya da kendi çalışmalarından dolayı aylık aldığı yabancı
uyruklu çalışanlar veya bunları çalıştıran işverenler tarafından belgelendirilmelidir. Söz konusu bu belgeye göre işlem yapılabilmesi için belgenin yabancı uyruklunun kendi ülkesinin sosyal güvenlik kurumundan alınmış olması ve
Ülkemizde bulunan temsilciliğinden (elçilik, konsolosluk, ataşelik vb.) onaylanmış olması gerekmektedir. Yine Ülkemizde çalışmaya başlayacak yabancıların çalışmaya başlamadan önce çalışma izni almaları zorunlu olup, yukarıda
anlatılan gerekçelerle sigortalılığı iptal edilenlerden çalışma izni bulunmayanların durumu Çalışma Genel Müdürlüğüne bildirilmektedir (2014/32 sayılı
genelge ile değişik 211/13 sayılı genelge).
B. 11/9/2014 Tarihinden Sonraki Uygulama
Bir çok kez ifade edildiği üzere 5510 sayılı Kanunun “sigortalı sayılmayanlar” başlıklı 6 nci maddesinin (e) bendi 6552 sayılı Kanunla değiştirilmiştir. Yapılan bu değişikliğe göre değişikliğin yürürlüğe girdiği 11/9/2014
tarihinden itibaren sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde sigortalığı bulunup ülkemize üç ayı geçememek üzere çalışmaya gelenler sigortalı
sayılmayacaklardır. Ülkesinde emekli aylığı alıp ülkemize çalışmaya gelenler
hakkında da aynı şekilde işlem yapılacaktır.
Buna karşın sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede sigortalı ya da
emekli olup ülkemize üç aydan fazla süreyle çalışmaya gelen sigortalılar çalışmaya başladıkları üçüncü ayın son gününü takip eden günden itibaren 4/a statüsünde
tüm sigorta kollarına (kısa vadeli, uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası) tabi olarak sigortalı sayılacaklardır. Değişikliğin yürürlük tarihi 11/9/2014
tarihi olduğundan bu tarihten önce ülkemizde çalışan yabancı uyruklu sigortalılar
hakkında üç aylık süre 11/9/2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
Örnek-5; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 1/8/2014 ila 1/8/2015
tarihleri arasında çalışma izni verilen ve geldiği ülkede sosyal güvenliğinin sağlandığını belgeleyen Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı için işverenince üç aylık
5 tarihinde sigortalı işe giriş bildirgesinin bağlı busürenin dolduğu 11/12/201461
lunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine verilmesi
gerekmekte olup bu kişinin sigortalılığı 12/12/2014 tarihinde başlatılacaktır.
5 Üç aylık sürenin başlangıcı 11/9/2014 tarihinden başlatılacağından üç aylık süre 11/12/2014 tarihinde
61
sona erecektir.
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Örnek-6; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 6/5/2015 ila 6/5/2016
tarihleri arasında çalışma izni verilen ve geldiği ülkede sosyal güvenliğinin
sağlandığını belgeleyen Polonya Cumhuriyeti vatandaşı için işverenince üç
aylık sürenin dolduğu 6/8/2015 tarihinde sigortalı işe giriş bildirgesinin bağlı
bulunulan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Merkez Müdürlüklerine verilmesi gerekmekte olup bu kişinin sigortalılığı 7/8/2015 tarihinde başlatılacaktır. Söz konusu örnekteki işyeri ilk defa sigortalı çalıştırılmaya başlanılan bir
işyeri ise bu sefer işyeri bildirgesinin 7/8/2015 tarihinde verilmesi işe giriş
bildirgesinin ise 7/9/2015 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.
V. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMIŞ ÜLKE
UYRUĞUNDA OLUP GEÇİCİ GÖREVLE ÜLKEMİZE GÖNDERİLEN
YABANCILARIN SİGORTALILIĞI
Sosyal güvenlik sözleşmelerinde temel kural, çalışılan ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaktır. Ancak, işverenleri tarafından geçici bir süre
ile diğer akit ülkeye gönderilenler, uluslararası nakliyat işinde çalışanlar, elçilik, konsolosluk, misyon ve benzeri yerlerde çalışan ve gönderen ülkenin
sivil ve askeri personelleri, akit taraflardan birinin bayrağını taşıyan gemilerde
veya akit ülkenin limanlarında çalışanlar çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik
mevzuatına tabi olmayacaklardır (2011/13 sayılı genelge).
Diğer bir ifadeyle sözleşme imzalanmış ülkede bulunan bir kuruluş tarafından
akit yapılan ülkeye geçici süre ile bir işin icrası için gönderilen kişiler çalışmakta olduğu kuruluşta çalışmaya devam ediyormuş gibi iş merkezinin bulunduğu
ülkenin mevzuatına tabi tutulmakta bu sayede mükerrer sigortalılığın önüne geçilmektedir. Bu bağlamda geldiği ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından,
kendi ülkesinin mevzuat hükümlerine göre sosyal güvenliklerinin sağlandığına
ilişkin sözleşmelerle belirlenmiş formülerleri SGK’ya ibraz eden kişiler, ilgili
ülke ile ülkemiz arasında imzalanmış olan sosyal güvenlik sözleşmesinde öngörülen süre ve bu süreye ilave edilecek süre kadar sigortalı sayılmamaktadır.
Ancak geldikleri ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olarak kendi çalışmalarından dolayı aylık alanlar dahil geçici görevli olarak Ülkemizde çalışanlar
sigortasız sayıldıkları sürelerin bittiği tarihten itibaren çalışmaya devam etmeleri
durumunda 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı olacaklardır. Belirtilmelidir ki, ilk görevlendirme süreleri
dolduktan sonra işin uzaması durumunda geçici görevin uzatılması talebi söz koMART - NİSAN 2015
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nusuysa bu talebin sigortalı veya işverence sözleşmeli ülkenin sigorta kurumuna
iletilmesi gerekmektedir. Taraf ülke kurumun talep etmesi halinde, bu talep SGK
tarafından sözleşmeler kapsamında değerlendirilmekte ve geçici görevinin uzatılması talebi uygun bulunan kişiler sözleşmede öngörülen uzatma süresince de
Ülkemiz mevzuatından muaf tutulmaya devam edilmektedir.
Ülkemiz ile yabancı ülkeler arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleşmelerinde geldikleri ülkede sosyal sigortaya tabi olduklarını belgeleyenlerin Ülkemizde ne kadar süre ile sigortalı olmayacakları aşağıda Tablo-1’de gösterilmiştir.
Tablo-1: Sözleşmelere Göre Geçici Görev Uygulamaları
Sıra
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Ülke

Geçici Görev

1

İngiltere

2

Almanya*

5 yıl

3 yıl

3

Hollanda**

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

4

Belçika

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada 60 ay)

5

Avusturya

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

6

İsviçre

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

7

Fransa

3 yıl

Mutabık kalınan süre kadar (Uygulamada 6 yıl)

8

Danimarka

12 ay

İşin bitimine kadar (Mutabakat koşulu ile)

9

İsveç

12 ay

12 ay

10

Norveç

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

11

Libya***

12

K.K.T.C

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

13

Makedonya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

14

Azerbaycan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

15

Romanya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

16

Gürcistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

17

Bosna-Hersek

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

18

Kanada

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

19

Kebek

60 ay

Mutabık kalınan süre kadar

20

Çek Cumhuriyeti

24 ay

Mutabık kalınan süre kadar

21

Arnavutluk

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

22

Lüksemburg

12 ay

12 ay

23

Hırvatistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

24

Slovakya

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir

25

Sırbistan

24 ay

60 aya kadar uzatılabilir
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26

İtalya****

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

27

Portekiz****

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

28

İspanya****

12 ay

Mutabık kalınan süre kadar

Kaynak: 2011/13 sayılı SGK genelgesi
* Almanya yetkili makamının talebi ve SGK tarafından bu talebin uygun görülmesi halinde
öncelikle
24 ay daha sonra mutabık kalınacak süreye kadar görev süresi uzatılabilir.
** Hollanda yetkili makamının talebi üzerine SGK tarafından bu talebin uygun görülmesi halinde 12 aylık süre kullanılmadan doğrudan mutabık kalınan süre kadar görev süresi belirlenebilir.
*** Sadece Türkiye’de iş üstelenen Libya’lı işveren yanında çalışan Libya vatandaşı ülkemizde
çalıştığı sürece Libya mevzuatına tabi olacaktır. Ancak bunlar genel sağlık sigortası yönünden
Türk mevzuatına tabi kalacaklardır.
**** İtalya, Portekiz ve İspanya ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamakla birlikte Avrupa Sosyal
Güvenlik Sözleşmesine göre uygulama yürütülmektedir.

Örnek-7; Almanya’da sigortalı olarak çalışırken 10/1/2009 ila 10/1/2014
tarihleri arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen Alman uyruklu
kişi, 10/1/2014 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatma talebinde bulunmuş ve
talebi uygun görülmüştür. Ülkemiz ile Almanya arasında sosyal güvenlik sözleşmesine göre uzatma süresi de dahil sekiz yıl süreyle geçici görevli olarak
çalışma hakkı bulunduğundan bu kişi 10/1/2017 tarihine kadar Kanun kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.
Örnek-8; Belçika’da sigortalı olarak çalışırken, 1/1/2014 ila 1/1/2016 tarihleri
arasında Türkiye’ye geçici görevli olarak gönderilen Belçika uyruklu kişi 1/1/2016
tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatma talebinde bulunmuş ve talebi uygun görülmüştür. Ülkemiz ile Belçika arasında sosyal güvenlik sözleşmesine göre uzatma
süreside dahil 60 aya kadar geçici görevli çalışma hakkı bulunduğundan bu kişi
1/1/2019 tarihine kadar Kanun kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.
VI. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK YABANCI
UYRUKLULARIN SİGORTALILIĞI
6552 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen “ek madde 9” ile ev
hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı yeniden düzenlenmiştir. Uygulamanın
esasları ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan “Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı
Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” (Sosyal Güvenlik Kurumu, Ev Hizmetlerinde
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması
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Hakkında Tebliğ, 2015) ile belirlenmiştir.
Ev hizmetlerinde çalışmadan anlaşılması gereken; “Ev içerisinde yaşayan
aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı
olan kişilerin bakım işlerinin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılması” dır (Tebliğ, m.1/3). Dolayısıyla evde çalıştırılanların 6552 sayılı Kanun ile
5510 sayılı Kanuna eklenen ek 9. madde kapsamında değerlendirilebilmesi için
yukarıda belirtilen işleri yapmaları gerekmektedir (Çakar, 2015).
Anılan tebliğe göre, Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında 10 gün ve
daha fazla süre ile yabancı uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir. Yabancıların Ülkemizde çalıştırılması çalışma iznine bağlı olduğundan gerçek kişi
işverenler “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Sigortalı Olarak Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaatlarında sigortalıların çalışma iznini
de bildirgeye ekleyeceklerdir. Ev hizmetlerinde 10 günden az süre ile yabancı uyruklu sigortalı çalıştırılamayacak, bu şekilde çalıştırıldığı tespit edilen
yabancı uyruklular hakkında ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile
sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin hükümler uygulanacak ay içinde çalışma
gün sayısı 30 gün olarak alınacaktır (Tebliğ, m. 5/2).
Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışanların SGK’ya bildirimi tebliğ ekinde yer alan “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile yapılır. Bildirgede belirtilen işe başlama tarihi
aynı zamanda sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Söz konusu bildirgenin ev işlerinde çalışanların işverenleri tarafından sigortalının çalışmaya
6 edilen yere en yakın SGK İl Müdürlübaşladığı ayın sonuna kadar ikamet62
ğüne/Merkez Müdürlüğüne verilmesi zorunludur. Zira, bahsi edilen ve tebliğ
ekinde yer alan bildirge dışında her hangi bir bildirim SGK tarafından geçerli
sayılmamaktadır (Tebliğ, m.3/2).
Ev hizmetlerinde birden fazla kişinin çalıştırılması durumunda her çalışan
için ayrı ayrı “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” nin düzenlenerek Kuruma verilmesi gerekmektedir. Çalışanlar
için bir kez bildirge verildikten sonra devam eden aylar için ayrıca aylık prim
62
6 Tebliğde yabancı uyrukluların işe giriş bildirgesinin hangi sürede verileceğine dair bir hüküm
bulunmamakla birlikte işveren lehine olan hükmün uygulanması yerinde olacaktır. Bu anlamda diğer
yabancı uyruklular içinde geçerli olan çalışma izninin işverene tebliğinden itibaren 30 gün içinde işe giriş
bildirgesinin verilme kuralı ev hizmetlerinde çalıştırılacak sigortalılar için verilecek “Ev Hizmetlerinde
10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” içinde sağlanmalıdır. Ancak her halükarda
yersiz idari para cezalarıyla karşılaşılmaması adına ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancı uyruklular için
bildirimin hangi sürede yapılacağının SGK tarafından açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
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ve hizmet belgesi düzenlenmez. Diğer bir ifadeyle yeni uygulama çalışanların Kuruma bildirimi için verilen işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi ve aylık
prim ve hizmet belgesi yerine tek bir bildirgeyi esas alarak bildirim yapmayı
kolaylaştırmaktadır. Verilen bu bildirgede beyan edilen çalışma gün sayısı ve
kazanca göre her ay tahakkuk edecek sigorta primleri takip eden ay sonuna
kadar ödenmelidir (Tebliğ, m.3/3). Çalışma gün sayısında yada sigortalının
kazancında meydana gelen değişiklikler değişikliğin meydana geldiği ay içinde SGK’nin bağlı bulunulan ünitesine bildirilir (Tebliğ, m. 3/3.4).
Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların %
34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenleri tarafından ödenir. Bu primin %
20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası
ve meslek hastalıkları sigortası primidir (Ayrıntılı bilgi için bkz. Çakar, 2015).
VII. SONUÇ
Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de bağımlı yada bağımsız (kendi nam ve hesabına) çalışmaya başlamadan önce izin almaları gerekmektedir. Bununla beraber sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke uyruğunda olan ve bir işin icrası
için geçici süreyle çalışmak üzere ülkemize gelenler için sözleşme hükümleri
uygulanmakta ve sözleşmede ön görülen sürelerin tamamlanmasının ardından
çalışmaya devam edilmesi durumunda bu kişiler 4/a statüsünde sigortalı sayılmaktadır. Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke uyruğunda olmakla
birlikte bir işin icrası için geçici görevle Ülkemize gönderilen ve sigortalılığı
geldiği ülkede devam eden kişiler ise üç ay süreyle sigortalı sayılmayacak,
üç aylık sürenin dolduğu tarihi takip eden günden itibaren çalışmanın devam
etmesi halinde ise 4/a statüsünde zorunlu olarak sigortalılıkları başlatılacaktır.
Diğer yandan ülkemizdeki işverenler tarafından çalışma izni alınarak çalıştırılan yabancılar fiilen çalışmaya başladıkları tarih itibariyle zorunlu olarak
sigortalı sayılmaktadır. Bu kişilerin çalışma izin belgesinin işverene tebliğinden itibaren 30 gün içinde işe giriş bildirgelerinin SGK’ya verilmesi gerekmektedir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda işverenler hakkında idari para
cezası uygulanması söz konusu olacaktır. Çalışma izin belgesinin tebliğinden
itibaren 30 günlük süre geçirildikten sonra işe başladığı iddia ediliyor ise bu
durumun yabancı uyruklunun işvereni tarafından her zaman düzenlenebilir
nitelikte olmayan belgelerle (sigortalının yurtdışında bulunması, hastanede
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yatması, tutuklanması, işin belirlenen tarihte başlamaması, vb.) kanıtlanması
gerekmektedir. Son olarak belirtmeliyiz ki, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu
maddesi kapsamında (ev hizmetlerinde) yabancı uyruklu sigortalılarda çalıştırılabilecektir.
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ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASINDA KIZ ÇOCUKLARININ
HAK SAHİBİ OLABİLME KOŞULLARI
Özer DEMİRDİZEN*63
ÖZ
Sosyal güvenlik sistemimizde sigortalının ölümü halinde kız çocuklarına
yasada aranan şartların gerçekleşmesi koşuluyla ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Ölüm aylığı bağlanmasında ölen sigortalının tabi olduğu sigortalılık statüsü
ile sigortalının ölüm tarihi büyük önem arz etmektedir. Çünkü, hak sahipliği
için aranan koşullar sigortalılık statüsüne ve sigortalının ölüm tarihinde geçerli olan mevzuat hükmüne göre değişmektedir. Makalemizde, sigortalının
ölüm tarihi ve sigortalılık statüsüne göre farklılık gösteren kız çocuklarının
hak sahibi olma koşulları ayrı başlıklar halinde açıklanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sigortalı, kız çocuğu, hak sahibi, ölüm aylığı.
1. GİRİŞ
Ölüm, vefat eden kişinin ailesini sosyal ve ekonomik olarak derinden etkileyen bir kavramdır. Temel koruma birimi olarak aileyi esas alan ölüm sigortası, sigortalının ölümüne bağlı olarak geride kalan hak sahiplerine sosyal
güvence sağlayan bir sigorta koludur. Bu sigorta kolunun sağladığı en temel
hak ise sigortalının geride kalan hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasıdır.
Ölüm aylığına hak kazanılmasında hakkı doğuran ilk unsur sigortalının ölümü
olayıdır. Bu sebeple hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında sigortalının
öldüğü tarihte geçerli olan mevzuat hükümleri esas alınmaktadır. Ölen sigortalıya ilişkin bir diğer koşul ise belirli bir sigortalılık süresinin tamamlanmış
olmasıdır. Son koşul ise geride kalanların hak sahibi olma niteliğini taşımalarıdır. Sosyal güvenlik sistemimiz, toplumumuzun aile ve sosyal yapısını
gözeterek sigortalının eşini, çocuklarını, anne ve babasını hak sahibi olarak
tanımlamıştır. Hak sahibi çocuklar tanımlamasında kız çocuklarına özel bazı
ayrıcalıklar tanınmıştır. Kız çocuklarının hak sahibi olma koşulu sigortalının
tabi olduğu sigortalılık statüsüne ve ölüm tarihine göre farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar da konunun anlaşılmamasına ve üzerinde tartışılmasına
sebep olmaktadır. Makalemizde, bu tartışmalı konuyu açıklığa kavuşturmak
amacıyla geride kalan kız çocuklarına anne veya babalarından dolayı ölüm ay*63 Sosyal Güvenlik Denetmeni, Mali Hukuk Bilim Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
21.04.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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lığı bağlanmasında aranan hak sahibi olma koşulları dönemsel değişikliklerle
birlikte anlatılmaktadır.
2. KIZ ÇOCUĞUNUN HAK SAHİBİ OLABİLMESİ İÇİN
GEREKLİ KOŞULLAR
Sigortalının ölümü sonrasında kız çocuğunun ölüm aylığına hak kazanabilmesi için öncelikle sigortalı için aranan belirli bir süre çalışma ve/veya
prim gün sayısının ödenmiş olması gerekmektedir. İlk koşulun gerçekleşmesi
halinde, aranacak ikinci koşul ise hak sahibi olma koşulunun sağlanmış olmasıdır. Ölüm aylığı bağlanmasında evlilik bağı içerisinde doğan çocuklar
hak sahibi sayılmaktadır. Ayrıca, sigortalı tarafından evlat edinilmiş, tanınmış
veya nesebi düzeltilmiş yahut babalığı hükme bağlanmış çocukların da hak
sahibi niteliğini kazanma yönünden evlilik bağı içerisinde doğan çocuklardan
farkları bulunmamaktadır. Ölüm aylığına hak kazanılmasında hakkı doğuran
temel unsur sigortalının ölüm olayı olduğu için sigortalının öldüğü tarihte
geçerli olan mevzuat hükümlerine bakmak gerekmektedir. Tabi, burada ölen
sigortalının hangi kapsamda sigortalı olduğu da büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’de yapılan sosyal güvenlik reformu sonrasında dağınık durumda
bulunan üç farklı sosyal güvenlik teşkilatı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
çatısı altında birleştirilmiştir. Bu birleşme öncesinde hizmet akdiyle çalışanlar
için Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar için Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur), devlet memurları için Emekli Sandığı (ES) kurumları
ve bu kurumların kendi sigortalıları için uyguladıkları 506, 1479, 5434, vb.
kanunlar bulunmaktaydı. İşte bu sebeple, sigortalı, 01.10.2008 tarihinde ve
sonrasında vefat etmiş ise 5510 sayılı Kanuna, 01.10.2008 tarihinden önce
vefat etmiş ise reform öncesi hangi kanun hükmüne tabi olduğuna bakmak
gerekmektedir. Sigortalı, 5434 sayılı Kanuna tabi devlet memuru ise ölüm
tarihi herhangi bir önem arz etmemektedir. Aşağıda kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması durumu ölen sigortalının sigortalılık durumu ve ölüm olayının
gerçekleştiği tarihe göre başlıklar halinde anlatılmaktadır.

232
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2.1.1. 506 Sayılı Kanuna Göre
01.10.2008 tarihinden önce vefat eden sigortalının son sigortalılığı (eski
SSK) 506 sayılı Kanun kapsamında ise geride kalan kız çocuğuna, Türkiye’de
sigortalı olarak bir işte çalışmaması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya
aylık almaması ve yaşı ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber
sonradan boşanması veya dul kalması hallerinde ölüm aylığı bağlanmaktadır.
Kız çocuğuna 506 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalı adına en az 1.800 gün prim ödenmiş olması veya en az 5 yıldan beri sigortalı
bulunup, 900 gün prim ödenmiş olması gerekmekte olup, eksik kalan süreler
borçlanma yapılarak tamamlanabilmektedir.
2.1.2. 1479 Sayılı Kanuna Göre
01.10.2008 tarihinden önce vefat eden sigortalının son sigortalılığı 1479 sayılı Kanun (eski Bağ-Kur) kapsamında ise, geride kalan kız çocuğunun hak sahipliği için sigortalının ölüm tarihine göre iki farklı uygulama bulunmaktadır.
01.10.1972 ila 03.10.2000 ve 08.08.2001 ila 01.08.2003 tarihleri arasında vefat eden
Bağ-Kur kapsamında sigortalının hak sahibi kız çocuğuna,
geçimini sağlayacak başka bir geliri olmaması (tüm gelirlerinden elde ettiği
aylık tutarının brüt asgari ücret tutarının altında olması) koşuluyla ölüm aylığı bağlanmaktadır. Yani, bu dönem aralığında vefat eden sigortalıdan dolayı
ölüm aylığı bağlanacak kız çocuğu için sigortalı olarak bir işte çalışmama şartı
bulunmamaktadır. Hak sahibi olabilmesi için kız çocuğunda aranan tek koşul,
gelir durumu olup, hak sahibi kız çocuğu çalışıyorsa dahi aldığı ücreti de eklenerek hesaplanacak aylık geliri, brüt asgari ücretin altında ise kendisine ölüm
aylığı bağlanmaktadır. 2015 yılının ilk 6 ayı için şayet, kız çocuğu brüt asgari
ücret olan 1.201,50-TL’nin altında ücret alıyorsa ve başka bir geliri de yok ise,
yukarıda belirtilen tarih aralıklarında vefat eden baba veya annesinden dolayı
ölüm aylığı alabilecektir. Bu dönemlerde vefat eden Bağ-Kur kapsamında sigortalının kız çocuğuna ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalı adına en az
1.080 gün prim ödenmiş olması gerekmekte olup, eksik kalan süreler borçlanma yapılarak tamamlanabilmektedir.
04.10.2000 ila 07.08.2001 ve 02.08.2003 ila 30.09.2008 tarihlerinde vefat
eden Bağ-Kur kapsamında sigortalının hak sahibi kız çocuğuna ise, sigortalı olarak bir işte çalışmaması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almaması
ve yaşı ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanması
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veya dul kalması hallerinde ölüm aylığı bağlanmaktadır. Bu dönemlerde vefat
eden Bağ-Kur kapsamında sigortalının kız çocuğuna ölüm aylığı bağlanabilmesi
için ise, sigortalı adına en az 1.800 gün prim ödenmiş olması gerekmekte olup,
eksik kalan süreler borçlanma yapılarak tamamlanabilmektedir.
2.2. Sigortalının 01.10.2008 Tarihi ve Sonrasında
Sonra Vefat Etmesi Halinde
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hariç 506 ve 1479 sayılı Kanunlara tabi
sigortalının ölüm tarihi 01.10.2008 ve sonrası bir tarihte gerçekleşmiş ise hak
sahibi kız çocuğuna 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre, uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bir işte çalışmaması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir
veya aylık almaması ve yaşı ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber
sonradan boşanması veya dul kalması hallerinde ölüm aylığı bağlanmaktadır.
01.10.2008 tarihi ve sonrasında vefat eden sigortalının kız çocuğuna ölüm aylığı
bağlanabilmesi için ise, sigortalı adına her türlü borçlanma süresi dahil en az
1.800 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Fakat, hizmet akdine istinaden
4/1-a (eski SSK) kapsamında sigortalı olanlar için her türlü borçlanma süresi hariç en az 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödemesi de yeterli olmaktadır.
2.3. 5434 Sayılı Kanuna Göre
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu, Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda 5510 sayılı Kanundan etkilenmeyen ve hakları korunan tek kanundur.
Ölüm tarihi fark etmeksizin 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalının vefat etmesi halinde hak sahibi kız çocuğuna, Emekli Sandığı iştirakçisi olmaması ve
yaşı ne olursa olsun evli olmaması, evli olmakla beraber sonradan boşanması
veya dul kalması hallerinde yetim aylığı bağlanmaktadır. Burada, kız çocuğun
çalışmaması şartı sadece 5434 sayılı Kanun ile kısıtlanmış olup, kız çocuğu
diğer sosyal güvenlik kanunlarına tabi sigortalı çalışsa dahi 5434 sayılı Kanuna göre aldığı yetim aylığı kesilmemektedir. Sadece, Emekli Sandığı’na tabi
bir işte çalışmaya başlaması halinde hak sahibi kız çocuğunun 5434 sayılı
Kanuna göre aldığı yetim aylığı kesilmektedir. 5434 sayılı Kanun kapsamında
bulunan sigortalının kız çocuğuna ölüm aylığı bağlanabilmesi için, sigortalı
adına en az 3.600 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Fakat, sigortalı
adına 1.800 gün prim ödemesi var ise 5510 sayılı Kanunun 32 ve 34 ncü maddelerine göre de ölüm aylığı bağlanabilmektedir.
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3. SONUÇ
Sonuç olarak, sosyal güvenlik sistemimiz çok fazla değişikliğe uğradığı için
kız çocuklarının hak sahipliği açısından farklı dönemler için farklı uygulamalar
mevcuttur. Sadece, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar açısından
tek bir uygulama geçerliliğini korumaktadır. Kız çocuğunun ölüm aylığı üzerinde hak sahibi olabilmesi, anne ve babasının Bağ-Kur, SSK ya da Emekli Sandığı
kapsamında sigortalı olmasına ve ölüm olayının gerçekleştiği tarihteki mevzuat
hükümlerine göre farklılıklar arz etmektedir. Şüphesiz, bu konuda 5434 sayılı
Kanuna tabi olanların diğerlerine oranla önemli avantajı bulunmaktadır. Çünkü,
5434 sayılı Kanuna tabi sigortalıların kız çocukları evlenmedikleri ve Emekli
Sandığına tabi çalışmadıkları sürece aylıkları kesilmemektedir. 01.10.1972 ila
03.10.2000 ve 08.08.2001 ila 01.08.2003 tarihleri arasında vefat eden Bağ-Kur
Kanununa tabi sigortalıların hak sahibi kız çocukları da evlenmedikleri ve tüm
gelirlerinden elde edecekleri aylık gelirin brüt asgari ücret tutarının altında olması koşuluyla hangi statüde olursa olsun sigortalı bir işte çalışmaları halinde
aylıkları kesilmemektedir. Yalnız bu durumdaki kız çocuklarının elde ettikleri
menkul, gayrimenkul ve gelir getirici diğer tüm unsurlarının da aylık gelirin hesaplanmasında dikkate alınacağı unutulmamalıdır.
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ACİL DURUM PLANI NEDİR, YAPILMASI GEREKLİ MİDİR?
Mehmet UĞUR*64
1. GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için
işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 2012 yılı Haziran ayında yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı yasanın işverene yüklediği önemli görevlerden biri de işyeriyle ilgili acil durumlarda
nelerin yapılması gerektiğini düzenleyen acil durum planı hazırlamaktır.
31.03.2015 tarihinde yaşanan, ülkemizde 80 il ve nüfusumuzun %98,6 sını
etkileyen büyük elektrik kesintisini şüphesiz hiç kimse beklemiyordu. Acil
durumlara karşı bir planı olan işletmeler bu durumdan muhtemelen en az şekilde etkilenen işletmeler olmuştur. Bu işletmeler elektrik kesintisinden minimum şekilde etkilenerek planladıkları faaliyetlerine kesintisiz olarak devam
edebilmişlerdir. Aksi durumda olan ve acil durumlara karşı bir planı olmayan
işletmelerde ise her türlü faaliyetin kesintiye uğraması ve bu durumda kayıplar yaşaması kaçınılmazdır. Bu yazımızda herhangi bir acil durumda işyerinde
nasıl davranılması ve neler yapılması gerektiğini belirten acil durum planını
genel hatlarıyla açıklamaya çalışacağız.
2. ACİL DURUM EYLEM PLANI NEDİR?
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’te acil durum, işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,
ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylar olarak, acil durum planı, işyerlerinde
meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dâhil bilgilerin ve
uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plan olarak tanımlanmıştır.
İşyerinde çalışanların, işyerinde bulunan müşterilerin, ziyaretçilerin veya
işyeri yakınlarında bulunan insanların yaralanmasına veya ölümüne neden
olabilen, işyerinde üretimin durdurulmasına neden olan olağanüstü olaylar
acil durum olarak değerlendirilebilir. Bir acil durumla karşılaşan işyerinde
belirtilen zararlardan biri veya birkaçının oluşması durumunda ciddi mali kayıplar oluşması, işletmenin toplumsal imajının bozularak itibar kaybı, pazar
*64 Sosyal Güvenlik Denetmeni
Makale Geliş Tarihi:
10.05.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.05.2015
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kaybı gibi sorunlar yaşaması kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle yaşanabilecek
bir acil duruma karşı hazırlıklı olmak ve organize hareket etmeyi planlamak
büyük önem taşımaktadır.
Acil durumlara neden olabilecek olan olaylara örnek olarak, yangın, deprem, heyelan, göçük, fırtına, sel, yoğun kar yağışı, sabotaj, aşırı sıcak veya
soğuk hava koşulları, patlama, toplumsal olaylar, kimyasal madde kazaları,
radyasyon kazaları, elektrik kesintisi, iletişim sisteminin kesintisi, bilgisayar
sistemi arızası sayılabilir. Bunların haricinde de önceden tahmin edilebilen
veya tahmin edilemeyen zarar verici, acil duruma neden olabilen olağanüstü
olaylar işletmelerde yaşanabilir.
Her işletmenin kendi özelliklerine göre farklı bir acil durum planına sahip
olması kaçınılmazdır. Burada önemli olan işletmede iş sağlığı ve güvenliği
kültürünün bir parçası olarak acil durumlara karşı hazırlıklı olunması gereğinin işverenlerce benimsenmesi, planlı ve organize hareket etme bilincinin
çalışanlara aktarılabilmesidir. Acil durum planlamasından amaç, zarar verici
olağanüstü olayların engellenmesi, risklerin tespit edilerek, risklerin oluşmasını engelleyici önlem alınması, hazırlıklı ve eğitimli olarak acil durumlara
hızlı ve doğru karşılık verme olarak belirlenmelidir.
Acil durum planlaması risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. Risk değerlendirmesinin yapılmasından sonra acil durum planı yapılmalıdır. İşyerinde
meydana gelebilecek acil durumlar, risk değerlendirmesi sonuçları, yangın,
tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali, ilk
yardım ve tahliye gerektirecek olaylar, doğal afetlerin meydana gelme ihtimali, sabotaj ihtimali hususları dikkate alınmalıdır.
İşveren, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;
a) Arama, kurtarma ve tahliye,
b) Yangınla mücadele,
konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer
çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda
çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar
çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir.
İşverenin, ilkyardım konusunda İlkyardım Yönetmeliğine göre eğitim almış kimseyi destek elemanı olarak görevlendirmesi zorunludur.
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10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde arama,
kurtarma, tahliye ve yangınla mücadele için bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir (İADHY165 Md 11).
Acil durum planı mutlaka yazılı hale getirilerek görevlendirilen kimselerim kolayca ulaşabileceği şekilde saklanmalı, acil durum planı kapsamında
hazırlanan kroki işletme içerisinde uygun yerlere asılmalıdır. Çalışanların tamamı acil durumla mücadele ekibi hakkında bilgilendirilmeli, ekip üyeleri
yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitim almalıdırlar.
Yılda en az bir defa acil durum tatbikatı yapılmalı ve hazırlanan planın eksik
yönleri tespit edilirse gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Acil durum planları çok
tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iki yılda, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde
dört yılda, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde altı yılda bir yenilenmelidir.
3. ACİL DURUM EYLEM PLANININ MEVZUATTAKİ YERİ
6331 sayılı yasanın 11 inci maddesine göre İşveren;
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları
belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
b) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve
değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
c) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri
dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve
benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve tatbikatları
yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
ç) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik kanunda belirtilenlere ek
olarak işverene, acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek
sistemlerin olumsuz durumlar yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak
ve alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve
165 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
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ziyaretçi gibi işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirme yükümlülüğünü getirmiştir.
Bu konuda çalışanlarda, acil durum planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere uymak, işyerindeki makine, araç, tesis ve
binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek
acil durum ile karşılaştıklarında, hemen en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek, acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine intikal
eden ekiplerin talimatlarına uymak, acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma
arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde davranmakla yükümlüdürler.
Ayrıca işveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için
ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda, istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlar.
Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
6331 sayılı kanun bazı maddeleri 30.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanmasına rağmen bazı maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş,
bazı maddeleri ise farklı tarihlerde yürürlüğe girmiştir. Kanunun uygulamayı
bekleyen bazı hükümleri ise hala yürürlüğe girmeyi beklemektedir. Yürürlük
tarihinin işyerleri sınıfları ve kanun maddelerine göre farklı olması işverenlerin kafasını karıştırabilmektedir. Yazımızın konusu olan acil durum eylen
planı, kanunun 11 inci maddesinde düzenlenmektedir ve bu maddenin yürürlük tarihi 30.12.2012 tarihidir. Bu tarihten itibaren işverenler acil durum planı
yapmak zorundadırlar.
İşyeri tehlike sınıfı ne olursa olsun, işyerinde çalışan sayısı ne kadar olursa
olsun 6331 sayılı Kanun kapsamında ki tüm işyerlerinin acil durum planı yaptırmaları 30.12.2012 tarihinden itibaren zorunlu tutulmuştur. Büyük işyeri, küçük
işyeri, özel-kamu işyeri ayrımı ve uygulamaya kademeli geçiş bulunmamaktadır.
Buna göre tüm işyerleri için 30.12.2012 tarihinden itibaren acil durum planı, yangınla mücadele ve ilk yardımla ilgili Kanunun 11 inci maddesine aykırı
hareket edilmesi (uyulmayan her bir yükümlülük için ayrı ayrı) halinde 1233
TL266, aykırılığın devam ettiği her ay için yine 1233,00 TL idari para cezası
uygulanacaktır.
266 2015 yılı için uygulanacak olan güncel idari para cezası miktarı
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4. SONUÇ
Yangın, deprem veya beklenmedik acil durumlarda çalışanların ve etkilenebilecek diğer insanların can güvenliğini tehlikeye sokan, işyerinde çok
büyük zararlara sebep olan olağanüstü durumlarda saatler, dakikalar değil
saniyelerin bile çok büyük önemi bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda doğru
refleks sergileyen, nasıl hareket edileceğini bilen insanların olması muhtemel
can kayıplarını, yaralanmaları önleyecek, işletmenin zararının da minimal düzeyde kalmasını sağlayacaktır. Çalışanların bu konuda bilinç düzeyini artırmak ve yeteneklerini geliştirmek acil durum planı ve düzenli olarak yapılan
tatbikatlar ile mümkün olabilmektedir. Acil durum planı, olası bir tehlikenin
yaşanmasının önlenmesi, önlenemiyorsa en az zararla atlatılması için kimin
hangi görevleri üstleneceğinin önceden belirlenmesidir. İşverenler yapılan
bu işlemlerin önemini iyice anlamalı ve çalışanlarda konunun önemine vakıf
olarak olası bir tehlike anında paniklemeden ne yapılması gerektiğini bilmelidirler. Bu hususta harcanan zaman, emek ve para kayıp olarak görülmemeli,
olaya formalite gözüyle bakılmamalıdır.
Genel hatlarıyla ele alındığında iş sağlığı ve güvenliği konusu idari para
cezaları olsun ya da olmasın ihmal edilecek veya savsaklanacak bir konu değildir. İşverenler bu konuda gereken duyarlılığı göstermeli hatta varsa kanunda belirtilmeyen önlemleri de almalıdırlar. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik
gerekli hassasiyetin gösterilmesi halinde meydana gelebilecek iş kazaları veya
meslek hastalıkları tam olarak sıfıra indirilemese bile sayısı büyük oranda azalacak ve zararlı etkisi minimize olacaktır. İşverenlerin bu hususları dikkate
alarak gerekli hassasiyeti sergilemeleri gerekir. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik yatırımların kısa vadede masraf olarak görülmemeli, orta ve uzun vadede getirisinin çok daha fazla olduğu unutulmamalıdır. Olası bir iş kazası
durumunda maddi giderler bir tarafa insan hayatına doğrudan etkisine sebep
olmanın manevi yükü, işverenlerin sırtına taşınması imkânsız bir yük olarak
binecektir. Acil durum planı yapmakta iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya
yönelik en önemli olmazsa olmaz şartlardan biridir.
Acil durum planı yapmak yükümlülüğü her işyeri için 30.12.2012 tarihinden itibaren yasal olarak zorunlu tutulmuştur. Tehlike sınıfı ve çalışan sayısı
ayırt edilmeksizin tüm işyerlerinin bu konuda yükümlülükleri başlamıştır ve
halen devam etmektedir. Her ne kadar şimdilik uygulanmasada acil durum
planı yapmayan işverenler için bu planı yapıncaya kadar geçen her ay için
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1233,00 TL idari para cezası uygulanacağı Kanunda belirtilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tam olarak yerleşmesi için geçiş sürecinin sonlandırılmasıyla birlikte bu cezaların uygulanacağı muhakkaktır.
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Uğur, Mehmet (2014). “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi” E-Yaklaşım.264 (2014): (614-616)
Uğur, Mehmet (2015). “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi” E-Yaklaşım. 266 (492-495)
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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.

MART - NİSAN 2015

245

MALİ

246

MART - NİSAN

ÇÖZÜM

MALİ

ÇÖZÜM

MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
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; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
▪ Yayımlamama kararı verebilir,
▪ düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
▪ hakem değerlendirme süreci başlatabilir.
Hakem değerleme sürecinde yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup yayın kuruluna gönderir. Yayın Kurulu’da 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,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.
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İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
İngilizce olarak belirtilir.
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı
olmalıdır.
Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı
bölüm de bulunmaktadır.
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.
Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak
biçimde hazırlanacaktır.
Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak
şekilde ayarlanmalıdır.

2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal
özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
▪ Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
▪ Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını
yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem
ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler,
uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır)
belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
▪ Asıl metinin elaltında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
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Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
▪ Amaç
▪ Kapsam
▪ Yöntem
▪ Bulgular
▪ Sonuç,
▪ Yazarın görüş ve yorumları
▪ Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
▪ Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda
açıklamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstüne yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”,
“Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı;
edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.
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3. TELİF HAKKI
Mali Çözüm dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı için bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250.- TL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı 150.- TL ödenecektir.
Her yazar ve hakemin Yayın Kuruluna yazdığı her yazıda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bildirmesi beklenir:
Adı, soyadı, iş adresi, e-posta adresi, banka hesap numarası.
4.KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Bozkurt, Nejat (2006). Muhasebe denetimi. İstanbul : Alfa
TEK YAZARLI MAKALE
Sipahi, Barış (2004). “Entellektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin yaklaşımlar” MUFAD.24 (2004): 146-149.
İKİ YAZARLI KİTAP
Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan (2008) SMMM staja başlama ve
SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık için muhasebe. İstanbul : İSMMMO
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.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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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,
YAŞAMÖYKÜSÜ 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,
YAŞAMÖYKÜSÜ 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 .
ScienceDirect 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.
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DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar.
Ankara : Danıştay 7. Dairesi
5.DİPNOT VERME TEKNİKLERİ
TEK YAZARLI KİTAP
(Bozkurt, 2006, 48)
TEK YAZARLI MAKALE
(Sipahi, 2004, 147)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Demir ve Bahadır, 2008, 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)
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ 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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