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DENETİM STANDARTLARINA GÖRE SINIRLI BAĞIMSIZ
DENETİM (FİNANSAL TABLOLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ)
ACCORDING TO THE AUDITING STANDARDS REVIEW OF
FINANCIAL STATEMENT
Doç. Dr. Süleyman UYAR*1
ÖZ
Bağımsız denetim uygulamada sürekli bağımsız denetim, sınırlı bağımsız
denetim ve özel bağımsız denetim olmak üzere üç farklı şekilde ortaya çıkar. Bu çalışmanın amacı uluslararası denetim ve kalite kontrol standartları ve
sınırlı bağımsız denetim standartları çerçevesinde sınırlı bağımsız denetimi12
açıklamaktır. Sınırlı bağımsız denetim 2400 numaralı “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” ve 2410 numaralı “Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”
adlı Sınırlı Bağımsız Denetim Standartlarında (SBDS) açıklanmıştır. Makalede sınırlı bağımsız denetimin ne olduğu, sınırlı bağımsız denetim uygulama
sürecinde nelerin yapıldığı ve nasıl rapor yazıldığı ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Buna ek olarak Borsa İstanbul’da işlem görüp bankacılık sektöründe
faaliyet gösteren işletmelerin 2014 ve 2015 yıllarına ait sınırlı bağımsız denetim raporları kısaca incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim, Sınırlı
Bağımsız Denetim Standartları
ABSTRACT
Independent auditing occurs in three different ways in practice: audits of the
financial statements dated 31.12.201X (continuous independent auditing), audit of
financial statements for interim periods (review of financial statements) and audits
of the financial statements for specific purposes (special independent auditing).
The main objective of this study is to explain the review of financial statements in
the context of International Standards on Auditing (ISA) and International Standard on Review Engagements (ISRE). Review of financial statements is described
*1 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Öğretim Üyesi.
12 KGK, ISRE 2400: Engagements to Review Financial Statements adlı standardı Türkçeye sınırlı
bağımsız denetim olarak çevirmiştir. Sınırlı bağımsız denetim ile kastedilen finansal tabloların gözden
geçirilmesidir. Bu bağlamda çalışmada her iki kavram aynı anlamda kullanılmıştır
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in ISRE 2400: Engagements to Review Financial Statements and ISRE 2410: Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of
the Entity. It is discussed what is the review of financial statements, what is done
in the review of financial statements implementation process and how report is
written in detail in this article. In addition, limited audit reports (reports on review
of financial statements) of the companies traded on the Istanbul Stock Exchange
and operating in the banking sector were reviewed. Investigation of the reports
belongs to 2014 and 2015.
Keywords: Independent Auditing, Review of Financial Statement, International Standard on Review Engagements
GİRİŞ
Türk ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre olabilmesi için finansal tabloların herkesin anlayabileceği uluslararası bir dilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun gereği de Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS),
Türkiye’deki özdeşi olan Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS/TFRS) uygulanmasıdır (Şengel, 2011, 28). Finansal tablolar muhasebe standartlarına uygun
hazırlansa bile başta çıkar çatışması olmak üzere çeşitli nedenlerle gerçeği göstermekten uzaklaşabilir. Bu durum kamuya açıklanan finansal tabloların ne kadar
güvenilir olduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Finansal tabloların güvenilirliği denetim ile sağlanabilir. Çünkü ancak denetim ile finansal tabloda iddia edilen
bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği arttırılmış olur (Cömert vd., 2013, 8).
Finansal tabloların güvenilir olup olmadığı konusunda bağımsız bir güvence mekanizması olarak denetim önemli bir fonksiyon üstlenmiştir. Denetim;
iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir
(Güredin, 2014, 11). Finansal tabloların güvenilirliği konusunda makul bir
güvence veren bağımsız denetim; bir işletmenin ekonomik faaliyetleri sonucunda hazırlanan finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin önceden belirlenmiş ölçüt olan Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKMİ) ve Türkiye
Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygunluğu ve doğruluğunun makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtları ile bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve
sonuçlarının bir rapora bağlanmasıdır (Selimoğlu, 2012, 6). Bu bağlamda
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bağımsız denetimin amacı; finansal tabloların finansal raporlama standartları
doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını tüm
önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği
konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır. Bağımsız denetçinin görüşü, finansal tabloların güvenilirlik derecesini yükseltmekle beraber, bu görüş denetlenen işletmenin gelecekteki durumu hakkında ve işletme
yönetiminin işletmenin faaliyetlerini etkin ve verimli bir biçimde yönettiğine
dair bilgi sağladığı şeklinde değerlendirilmemelidir (SPK, Seri: X, No: 22).
2000’li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde ABD) daha sonra diğer gelişmiş ülkelerde ortaya çıkan muhasebe ve denetim skandalları sonrası, kamunun
sermaye piyasalarına olan güveninin yeniden tesisi amacıyla birçok ülkede bir
takım köklü düzenlemeler yapılmıştır. Örneğin 2002 yılında kabul edilen Sarbanes Oxley Kanunu (SOX) ile şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının ve
bu yolla kurumsal şeffaflıklarının en üst düzeye çıkartılması amaçlanmıştır. Bu
düzenlemeler ile bağımsız denetimi tüm dünyada yaygınlaştırmak ve bağımsız
denetimin daha kaliteli ve yeterli güvenilirlikte yapılmasını sağlamak amacıyla
ortak denetim standartları güncellenmiş ve yeni gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur (Kandemir, 2013, 38; Bozdemir, 2013, 70).
Bu gelişmelerin etkisiyle benzer şekilde Türkiye’de de bağımsız denetim ile ilgili yasal düzenlemelerin günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi
amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların en önemlisi kuşkusuz 50 yılı
aşkın süredir yürürlükte olan Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) değiştirilmesidir (Karakoç, 2013, 17). Yeni TTK, firma iflasları, yönetim zaafları, teknolojik gelişmeler, elektronik ticaret, uluslararası iletişim ve küreselleşme gibi etkenler açısından şirketlerin mevcut ticaret hayatını ve iş yapış alışkanlıklarını
büyük ölçüde değiştirecek birçok yenilik getirmiştir. Türkiye’yi uluslararası
platformda geçerli kurallarla tanıştıracak söz konusu yeniliklerin en önemlilerinden birisi de kuşkusuz bazı şirketler için bağımsız denetim zorunluluğunun
getirilmiş olmasıdır (Coşkun, 2011). Bağımsız denetim konusunda getirilen
diğer bir yenilik ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) kurulmasıdır. Bu kurum, uluslararası standartlarla uyumlu muhasebe ve denetim standartlarını oluşturmak ve yayımlamak, bağımsız
denetimde uygulama birliğini, gerekli güveni ve kaliteyi sağlamak, bağımsız
denetçi ve bağımsız denetim kuruluşlarını yetkilendirmek, bunların faaliyetlerini denetlemek ve bağımsız denetim alanında kamu gözetimi yapmak amacıyla oluşturulmuştur. Teknik olarak ele alındığında KGK’nın yapısının AvTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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rupa Birliği uygulamalarına ve 8.Yönerge’ye paralel bir şekilde düzenlendiği
görülmektedir (Acar, Aktürk ve Coşkun, 2012, 118).
Denetim mesleğinin uluslararası standartlara göre icra edilmesi için başta
KGK ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından düzenlemeler yapılmış ve en son olarak TTK ile birlikte denetim
faaliyetlerinin Uluslararası Denetim Standartları’na (UDS) uyumlu TDS’ye
göre yapılacağı belirtilmiştir. TTK’ya göre; anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) göre denetlenecektir.
Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin,
denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir. Denetçinin denetiminden geçmemiş
finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş
hükmündedir. (TTK, Madde 397-406). Dünyada dört büyükler olarak bilinen
denetim şirketlerinin yanında çok sayıda yerel denetim şirketleri de Türkiye’de faaliyet göstermektedirler. Bu denetim şirketleri denetim faaliyetlerini
TDS’ye göre yapmaktadırlar (Terzi, Şen ve Solak, 2014, 193).
1. ULUSLARARASI DENETİM VE GÜVENCE STANDARTLARINA GENEL BAKIŞ
Bilindiği gibi Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC)bünyesinde
1978 yılında kurulan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Komitesi
(IAASC), 2002 yılında yeniden yapılandırılmış ve adı Uluslararası Denetim
ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) olmuştur. IAASB, finansal tabloların bağımsız denetimi, finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi, diğer
güvence hizmetleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar ile etik kurallar ve bu
hizmetlerin verilmesine ilişkin kalite kontrol standartlarını geliştirmekte ve bu
standartları her yıl güncellemektedir (Yanık ve Koçyiğit, 2014: 124). Bu kurul
2003 yılında Uluslararası Denetim ve Kalite Kontrol Standartlarını yeniden
ele almak amacıyla başlattığı açıklık projesini 2009 yılında tamamlamıştır
(Kandemir ve Akbulut, 2013, 38; Cömert vd., 2013, 22). IAASB tarafından
tamamlanan açıklık projesini IFAC, el kitabı olarak yayınlamıştır. KGK bu
el kitabını temel alarak bağımsız denetim, sınırlı bağımsız denetim, diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlere ilişkin standartlar yayımlanmakta olup,
söz konusu standartların genel yapısı aşağıdaki şekilde özetlenebilir (KGK,
2014):
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Şekil 1: Uluslararası Güvence Denetimlerine İlişkin Çerçeve
Kaynak: (KGK, 2014)

Bağımsız Denetim Standartları (ISA): Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetiminde uygulanır. Finansal tabloların bağımsız bir denetçi tarafından
denetlenmesi bağlamında kaleme alınmıştır. Standartlar, finansal tabloların bir
bütün olarak hata veya hile kaynaklı önemli bir yanlışlık içerip içermediği
konusunda, görüşüne temel oluşturacak şekilde denetçinin makul bir güvence
elde etmesini gerektirir. Standartların diğer tarihi finansal bilgilerin denetimlerinde kullanılması halinde şartların gerekliliklerine göre uyarlanmaları gerekmektedir.
Sınırlı Bağımsız Denetim Standartları (ISRE): Tarihi finansal bilgilerin,
ara dönemlerde dahil, sınırlı bağımsız denetimlerinde uygulanır. Sınırlı bağımsız denetim, tarihi finansal bilgilerin güvenilirliği açısından kullanıcılara
sınırlı düzeyde bir güvence sağlamaktadır. İki adet sınırlı bağımsız denetim
standardı bulunmaktadır. Bunlar;
• SBDS 2400: Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi
• SBDS 2410: Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi
TEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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Güvence Denetimi Standartları (ISAE): Tarihi finansal bilgilerin bağımsız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimi hariç, diğer güvence denetimlerinde
uygulanır.
İlgili Hizmetler Standartları (ISRS): Güvence denetimleri dışında kalan
ilgili hizmetlere ilişkin IAASB tarafından yayımlanan standartlardır. Burada
denetçinin verdiği hizmetin ilgili kullanıcılara makul veya sınırlı düzeyde güvence vermek gibi bir amacı yoktur.
2. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI’NA (SBDS-ISRE) GÖRE SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM
Bağımsız denetim uygulamada sürekli bağımsız denetim, sınırlı bağımsız
denetim ve özel bağımsız denetim olmak üzere üç farklı şekilde ortaya çıkar.
Sınırlı bağımsız denetim 2400 numaralı “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı
Bağımsız Denetimi” ve 2410 numaralı “Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi” adlı Sınırlı
Bağımsız Denetim Standartlarında (SBDS) ele alınmıştır. 2400 numaralı “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi” adlı SBDS’ye göre; tarihi
finansal tabloların sınırlı bağımsız denetimi bir sınırlı güvence denetimidir.
Finansal tabloların sınırlı denetiminde denetçi, işletmenin finansal tablolarının geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olduğu
hususunda hedef kullanıcıların güven seviyesini artırmayı amaçlayan bir sonuç bildirir. Denetçinin vardığı sonuç, denetçinin elde ettiği sınırlı güvenceye
dayanır (SBDS 2400, paragraf 5-6). Seri: X, 22 sayılı Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin 4. maddesine göre sınırlı
bağımsız denetim; ara dönem finansal tablolarının finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadıklarının öncelikle bilgi toplama (soruşturma) ve analitik inceleme teknikleri kullanılarak incelenmesi ve
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır. Bu kapsamda, işletmelerin ara döneme ilişkin genel amaçlı tam set finansal tabloları ve/veya özet finansal tabloları incelemeye tabi tutulur (SPK, Seri: X, No: 2).
Bir işletme KGK’dan yetki almış bir denetim şirketine 31.12.20XX tarihine ilişkin finansal tablolarının muhasebe standartlarına uygun hazırlanıp
hazırlanmadığı konusunda bir denetim talep ederse sürekli bağımsız denetim
yaptırmış olur. Bir işletme ara dönem finansal tabloları (31 Mart, 30 Haziran
ve 30 Eylül) için bir denetim talep ederse sınırlı bağımsız denetim yaptırmış
olur. Sınırlı bağımsız denetim sürekli bağımsız denetime göre ikinci derece
20
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güvence sağlar. Türkiye’de sınırlı bağımsız denetim sadece bazı şirketler için
zorunlu olup uygulamada işletmenin sürekli bağımsız denetimini yapan denetim şirketlerince yerine getirilmektedir. Seri: X, 22 sayılı tebliğin 5. maddesine göre; a) Yatırım kuruluşları, Yatırım fonları hariç kolektif yatırım kuruluşları, İpotek finansmanı kuruluşları, Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/
veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklarının
ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetim kapsamındadır. Buna ek
olarak sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören anonim ortaklıklarının sermaye piyasası araçlarının
halka arzında veya mevcut paylarının hissedarları tarafından halka arzında,
SPK’nın sermaye piyasası araçlarının kayda alınmasına ilişkin düzenlemelerinde öngörülen ara dönem finansal tabloları sınırlı bağımsız denetime tabidir.
Finansal tabloların sınırlı bağımsız denetiminin yürütülmesinde, denetçinin amaçları şunlardır (SBDS 2400, paragraf 14-15):
• Öncelikle sorgulama yaparak ve analitik prosedürler uygulayarak, bir
bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediği hakkında sınırlı güvence elde etmek,
• Finansal tabloların tüm önemli yönleriyle uygulanan finansal raporlama
çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına sebep olan herhangi bir hususun dikkatini çekip çekmediğine ilişkin sonuç bildirmek,
• Sınırlı bağımsız denetim standartlarına uygun şekilde bir bütün olarak finansal tablolara ilişkin raporlama yapmak ve bildirimlerde bulunmak,
• Sınırlı güvencenin elde edilemediği ve denetçinin raporunda belirttiği sınırlı olumlu sonucun içinde bulunulan şartlar altında yetersiz kaldığı durumlarda düzenlenen raporda sonuç bildirmekten kaçınmak veya yürürlükteki mevzuatın izin vermesi durumunda denetimden çekilmektir.
3. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİN AMAÇLARI VE UYGULAMA SÜRECİ
Sınırlı bağımsız denetim uygulama süreci sürekli bağımsız denetimin bir
parçası olarak; müşteri kabulü, denetim anlaşmasının yapılması, denetimin
planlanması, denetim planının uygulaması ve raporlama olmak üzere beş
adımdan oluşur. Sınırlı bağımsız denetim, sürekli bağımsız denetimin içinde
olduğundan müşteri kabulü ve denetim anlaşmasının yapılması zaten sürekli
bağımsız denetim için yapılmış olmaktadır. İlgili standarda göre sınırlı denetim sözleşmesinin kabul edilmesi aşamasında denetçi aşağıdaki konuları deTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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ğerlendirmelidir (SBDS 2400, paragraf 30-32):
• Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan finansal raporlama çerçevesinin kabul edilebilir olup olmadığı,
• İşletme yönetiminin finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması sorumluluğunu kabul edip etmediği,
• İşletme yönetiminin, hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gereken iç kontrole ilişkin sorumluluğu kabul edip etmediği,
• Denetçiye; a) Yönetimin finansal tabloların hazırlanmasıyla ilgili tüm
bilgilere erişim imkanı sağlama sorumluluğunu, b) Yürütülen denetimle ilgili olarak denetçinin yönetimden talep edebileceği ek bilgileri
sağlama sorumluluğunu ve c) Kanıtların toplanması için işletme içinde
gerekli görülen kişilerle kısıtlama olmaksızın görüşme imkanı sağlama sorumluluğunu kabul edip etmediği.
Denetçi yukarıdaki hususlarda ikna olmaz ise denetlenecek işletmenin
yönetiminden sorumlu olanlarla görüşerek durumun düzeltilmesini talep
edebilir. İlgili konularda denetçiyi ikna edecek değişikliklerin yapılamaması
halinde, denetçi teklif edilen denetim sözleşmesini kabul etmemelidir. Kaldı
ki ilgili standartta denetçi aşağıdaki şartların varlığı halinde sınırlı denetim
sözleşmesini kabul etmemesi gerektiği net bir şekilde açıklanmıştır (SBDS
2400, paragraf 29):
• Denetçinin denetimin makul bir amacının olmadığını düşünmesi,
• Denetçinin mevcut şartlarda sınırlı denetimin yapılmasının uygun olmadığını düşünmesi,
• Denetçinin bağımsızlık dahil ilgili etik hükümlere uygunluk sağlanamayacağına kanaat getirmesi,
• Denetçinin söz konusu denetimi yürütmek için gerekli olan bilgilerin
mevcut olmadığını veya güvenilir olmadığını düşünmesi,
• Denetçinin, yönetimin dürüstlüğü konusunda, sınırlı denetimin uygun
şekilde yürütülmesini etkileyebilecek şüphelerinin olması,
• Yönetimin veya üst yönetimden sorumlu olanların denetçinin çalışma
kapsamını sınırlandırma olasılığı ve denetçinin de bu sınırlandırmanın
finansal tablolar hakkında sonuç bildirmekten kaçınmasını gerektireceğine inanması.
Bazen sınırlı bağımsız denetim sözleşmesi kabul edildikten sonra yukarıda
bahsedilen hususlarda denetçi ikna olmayabilir. Bu durumda denetçi konuyu
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denetlenen işletmenin üst yönetimi ile görüşmeli ve sorunun çözülüp çözülemeyeceğini değerlendirmelidir. Daha sonra denetimi sürdürmenin uygun olup
olmadığına veya denetimi sürdürmeye karar verilirse konuyu denetçi raporunda nasıl bildireceğine karar vermelidir.
İlgili işletmenin sınırlı bağımsız denetiminin yapılmasına karar verilmesi
durumunda denetçi ile denetlenecek işletme arasında bir denetim sözleşmesi
imzalanır. Sözleşme yazılı şekilde düzenlenir. Sözleşmede; finansal tabloların
kullanımı ve dağıtımına ilişkin varsa kısıtlamalar, uygulanan finansal raporlama çerçevesi, sınırlı denetimin amacı ve kapsamı, denetçinin sorumlulukları,
işletme yönetiminin sorumlulukları, yapılan denetimin bir bağımsız denetim
olmadığını ve denetçinin finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim görüşü vermeyeceğini ifade eden beyan, denetçi tarafından düzenlenecek raporların şekline ilişkin açıklama ve raporların beklenen şekil ve içerikten farklılık gösterebileceği durumlar olabileceğine ilişkin açıklama gibi hususlara yer verilmelidir
(SBDS 2400, paragraf 37). Denetim sırasında sözleşme şartlarında değişiklik
olması hâlinde denetçi ve işletme yönetimi yeni şartlar üzerinde anlaşmaya vararak denetimin yeni şartlarını yeni bir denetim sözleşmesiyle veya ilk sözleşmeye
ek yapmak suretiyle kayıt altına alabilirler (SBDS 2400, paragraf 41). Denetçinin denetim sözleşmesini kabul etmesinden sonra yönetimin sınırlı bağımsız
denetimin kapsamını sınırlandırması sebebiyle denetçinin finansal tablolar hakkında sonuç bildirmek için yeterli ve uygun kanıt elde edememesi, denetçinin
tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin
önemli ve finansal tablolar üzerinde yaygın olabileceğine karar vermesi ve sınırlı
denetimden çekilmenin mevzuat uyarınca mümkün olması durumunda denetçi
denetimden çekilebilir (SBDS 2400, paragraf 82).
Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimini yürütmek üzere görevlendirilmiş denetçi, söz konusu sınırlı denetimi bu SBDS’ye uygun olarak
gerçekleştirir. Denetçi, işletmenin finansal tablolarının denetimiyle ilgili etik
kurallara uygunluk sağlar. Denetçi, münferit denetimler için geçerli olan kalite kontrol prosedürlerini uygular. Denetçi, ara dönem finansal bilgilerin tüm
önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması için önemli bir düzeltme yapılmasını gerektiren şartların mevcut
olabileceğini kabul ederek, sınırlı denetimi mesleki şüphecilik içinde planlar
ve yürütür (SBDS 2410, paragraf: 3-6). Denetçi, denetimin planlanması ve
yürütülmesi için, yıllık ve ara dönem finansal bilgilerin hazırlanması ile ilgili
olduğundan işletmenin iç kontrolü dahil, işletme ve çevresine ilişkin aşağıdaTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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kileri gerçekleştirebileceği yeterlikte bilgi edinir (SBDS 2410, paragraf: 12).
Denetçi finansal tablolarda ortaya çıkabilecek önemli yanlışlık riskini değerlendirmek ve bunlara karşılık uygulayacağı prosedürleri tasarlamak için işletmeyi ve çevreyi tanımaya çalışır. İşletmenin tanınması sürecinde aşağıdaki
hususları araştırır (SBDS 2400, paragraf 45-46):
• İşletmenin geçerli finansal raporlama çerçevesi,
• İlgili sektör, mevzuat ve diğer dış faktörler,
• İşletmenin faaliyetleri,
• İşletmenin ortaklık ve üst yönetim yapısı,
• İşletmenin yaptığı ve yapmayı planladığı yatırımların türleri,
• İşletmenin yapılanma biçimi ve nasıl finanse edildiği,
• İşletmenin amaç ve stratejileri,
• İşletmenin muhasebe sistemleri ve muhasebe kayıtları,
• İşletmenin muhasebe politikaları seçimleri ve uygulaması.
Denetçi denetim sürecinde finansal tabloların geneli için bir önemlilik seviyesi (hoşgörü sınırı veya tolerans eşiği) belirler. Çalışmaları sonucunda elde
ettiği bulguları bu önemlilik çerçevesine göre değerlendirir. Ancak denetçi sınırlı denetimin yürütülmesi sırasında önemliliğin farklı bir tutar olması gerektiği konusunda bir durumla karşılaşırsa hesapladığı önemlilik tutarını değiştirebilir (SBDS 2400, paragraf 45-46). Denetçi işletmede hile veya mevzuata
aykırılık göstergelerinin veya hile veya mevzuata aykırılık şüphelerinin bulunması halinde, bu durumu yönetimden sorumlu olanların uygun kademesine
bildirir. Yönetimden bu durumun finansal tablolar üzerindeki etkilerini değerlendirmesini talep eder. Daha sonra yönetimin denetçiye bildirdiği değerlendirmenin denetçi raporu üzerindeki etkisini dikkate alır. Hile veya yasadışı bir
durumu tespit etmesi halinde denetçi, işletme dışındaki bir tarafa raporlama
sorumluluğunun bulunup bulunmadığına karar verir (SBDS 2400, paragraf
52). Denetçi, sınırlı bağımsız denetim sürecinin son aşamalarında yönetimden
denetim sözleşmesinde mutabakata varılan sorumluluklarını yerine getirdiğine dair bir yazılı açıklama talep eder. Bu açıklama yönetim teyit mektubudur.
Bu açıklamada aşağıdaki hususlar yer alır (SBDS 2400, paragraf 61-62):
• Yönetimin, finansal tabloları, geçerli finansal raporlama çerçevesine
uygun olarak hazırlama sorumluluğunu yerine getirdiği ve denetçiye
tüm bilgilere erişim imkanının sağlandığı,
• Tüm işlemlerin kaydedildiği ve finansal tablolara yansıtıldığı,
•
İşletmenin ilişkili taraflarının kimlikleri ile ilişkili taraf ilişkileri ve
işlemleri,
24
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Yönetimin haberdar olduğu hilelere ilişkin tüm önemli bilgiler, =
Finansal tabloları etkileyen, bilinen veya şüphelenilen tüm mevzuata
aykırılık halleri,
Finansal tablolarda yer alan işletmenin sürekliliğine ilişkin tüm bilgiler,
Finansal tablolarda düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektiren
olaylar,
Finansal tabloları etkileyen veya etkileyebilecek olan önemli taahhütler ve koşullu yükümlülükler,
Parasal olmayan önemli işlemler veya sınırlı denetimi yürütülen finansal raporlama döneminde dikkate alınmayan işlemler.

4. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDE RAPORLAMA
Denetçi, öncelikle finans ve muhasebe konularında sorumlu kişiler hakkında sorgulamalar yapar ve uygulanan prosedürlere dayalı olarak ara dönem finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine
uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına sebep olan herhangi bir hususun
dikkatini çekip çekmediği konusunda bir sonuç bildirmesini sağlayan analitik
prosedürler ve diğer sınırlı denetim prosedürlerini uygular. Denetçi, sınırlı denetim raporu tarihine kadar meydana gelen ve ara dönem finansal bilgilerde
düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektirebilecek tüm olayların yönetim
tarafından belirlenip belirlenmediğini sorgular. Denetçi, yönetimin işletmenin
sürekliliğinin devamının değerlendirmesini değiştirip değiştirmediğini sorgular. Denetçi, bu sorgulama veya diğer sınırlı denetim prosedürleri sonucunda,
işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli bir şüphe oluşturabilecek olay
veya şartlardan haberdar olması durumunda: İşletmenin sürekliliği hakkındaki değerlendirmesine dayanarak, gelecekteki faaliyetlerine ilişkin planları, bu
planların uygulanabilirliği ve yönetimin bu planların uygulanması sonucunda
mevcut durumun iyileşme ihtimaline inanıp inanmadığı konusunda yönetimi
sorgular ve ara dönem finansal bilgilerde bu hususlarla ilgili yeterli düzeyde
açıklama yapılıp yapılmadığını değerlendirir. Tüm önemli yönleriyle geçerli
finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanacak ara dönem finansal
bilgilerde önemli bir düzeltmenin gerekip gerekmediğinin sorgulamasına sebep
olacak bir durumun dikkatini çekmesi halinde denetçi, sınırlı denetim raporunda bir sonuç bildirebilmesini sağlayacak ilave sorgulamalar yapar veya başka
prosedürler uygular (SBDS 2410, Paragraf: 19, 26-27 ve 29).
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Denetçi, dikkatini çeken düzeltilmemiş yanlışlıkların ara dönem finansal
bilgiler açısından önemli olup olmadığı hususunu tek başına ve topluca değerlendirir (SBDS 2410, Paragraf: 30). Denetçi, ara dönem finansal bilgilerle
önemli bir tutarsızlık olup olmadığını değerlendirmek için, ara dönem finansal
bilgilere ilişikteki diğer bilgileri okur. Diğer bilgilerin önemli bir yanlışlık
içerdiğine inanmasına sebep olan bir durumun dikkatini çekmesi durumunda denetçi, konuyu işletme yönetimiyle müzakere eder. Ara dönem finansal
bilgilerin sınırlı denetiminin yürütülmesi sonucunda, ara dönem finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun
olarak hazırlanması için önemli bir düzeltme yapılmasının gerekli olduğuna
inanmasına sebep olan bir hususun dikkatini çekmesi durumunda denetçi, konuyu yönetimin uygun bir kademesiyle görüşür. Yönetimin makul bir zaman
içinde uygun şekilde karşılık vermemesi durumunda, denetçi üst yönetimden
sorumlu olanları bilgilendirir. Üst yönetimden sorumlu olanların da makul bir
zaman içinde uygun şekilde karşılık vermemesi durumunda, denetçi: (a) Raporda olumlu sonuç dışında bir sonuç bildirme, (b) Denetimden çekilme ve (c)
Yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi işinden istifa etme seçeneklerini
değerlendirir (SBDS 2410, Paragraf: 36-40).
Denetçi sınırlı bağımsız denetim sonucunda elde ettiği yargıyı denetim sınırlı denetim raporu ile kamuya açıklar. Sınırlı denetim raporunda dört farklı
görüş vardır. Bunlar, “olumlu sonuç”, “sınırlı olumlu sonuç”, “olumsuz sonuç” ve “sonuç bildirmekten kaçınma”dır.
Olumlu Sonuç: Denetçi, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına inanmasına
sebep olan herhangi bir hususun dikkatini çekmediği sonucuna vardığında
olumlu sonuç bildirir. Olumlu sonuç bildirilirken aşağıdaki ifadelerden birisi
kullanılır (SBDS 2400, paragraf 74):
• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, finansal tabloların, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe
uygun bir biçimde sunulmadığına dair herhangi bir husus dikkatimizi
çekmemiştir”.
• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, finansal tabloların, tüm önemli
yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına dair bir husus dikkatimizi çekmemiştir”.
Bilindiği gibi bağımsız denetimde denetçi elde ettiği sonucu olumlu görüş, şartlı görüş, görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş olmak üzere
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dört farklı şekilde belirtir. Özellikle olumlu denetim raporunda görüş paragrafında “Ekteki mali tablolar 31.12.20XX tarihinde A işletmesinin finansal
durumunu, finansal performansını ve nakit akışların uygulanabilir finansal
raporlama çerçevesine göre (TMS/TFRS) doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır” şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Sınırlı bağımsız denetimde ise
sürekli bağımsız denetimden farklı olarak “finansal tabloların, geçerli finansal
raporlama çerçevesine uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir
biçimde sunulmadığına dair herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir” şeklinde bir ifade kullanılmaktadır. Bu durum şu şekilde örneklendirilebilir. Sürekli bağımsız denetimde sanki “Ahmet doğrudur” denirken; sınırlı bağımsız
denetimde “Ahmet’in bir yanlışını görmedim” denmektedir. Ahmet’in doğru
olması başka bir şey, Ahmet’in yanlışının görülmemesi ise başka bir şeydir.
Bu durum her iki denetim türünün sağladığı güvencenin makul veya sınırlı
olmasından kaynaklanmaktadır.
Olumlu sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazılması
gerektiğine ilişkin örnek şekil 2’de gösterilmiştir.
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Şekil 2: Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği
ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin
Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu
ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na
Giriş
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte
sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun,
özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe politikalarının
özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Yönetim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize dayanarak söz konusu
ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2410,
Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin
sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından sorumlu kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı bağımsız denetimin
kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan bir bağımsız denetime
kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir bağımsız denetimde tespit
edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza ilişkin bir güvence sunmamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sonuç
Sınırlı bağımsız denetimimize göre ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Türkiye
Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X
itibarıyla finansal durumunun, finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç
aylık döneme ilişkin nakit akışlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına dair bir husus dikkatimizi çekmemiştir.
DENETÇİ
Tarih
Adres

Kaynak: (SBDS 2410, s.28).
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Olumlu Sonuç Dışındaki Sonuç: Denetçi, uygulanan prosedürlere ve
elde edilen kanıtlara dayanarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerdiğine
karar verirse veya finansal tablolarla ilişkili olarak bir veya daha fazla önemli
kalem hakkında yeterli ve uygun kanıt elde edemezse olumlu sonuç dışında
bir sonuç verir. Denetçi finansal tablolarda olumlu sonuç dışında bir sonuç
bildirdiğinde; sonuç paragrafında “sınırlı olumlu sonuç”, “olumsuz sonuç”
veya “sonuç bildirmekten kaçınma” başlıklarından birini kullanır. Denetçi bu
durumda sonuç paragrafından hemen önceki ayrı bir paragrafta olumlu sonuç
dışındaki sonuca sebep olan hususa ilişkin açıklama sunar (SBDS 2400, paragraf 75-76). Verilecek sınırlı sonuç için aşağıdaki hususlara dikkat edilir:
• Ara dönem finansal bilgilerin tüm önemli yönleriyle geçerli finansal
raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanması için önemli bir düzeltme yapılmasının gerekli olduğuna inanmasına sebep olan herhangi
bir hususun dikkatini çekmesi durumunda denetçi, sınırlı olumlu veya
olumsuz bir sonuç bildirir (SBDS 2410, Paragraf: 45).
• Ara dönem finansal bilgilerde yeterli açıklamanın yapılmış olması durumunda denetçi, işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin önemli bir
şüphe oluşturabilecek bir olay veya şartla ilgili önemli bir belirsizliği
vurgulamak amacıyla sınırlı denetim raporuna, Dikkat Çekilen Hususlar Paragrafı ekler (SBDS 2410, Paragraf: 56).
• İşletmenin sürekliliğinin devamı konusunda önemli bir şüphe oluşturan önemli bir belirsizliğin ara dönem finansal bilgilerde yeterli düzeyde açıklanmaması durumunda denetçi, uygun hallerde sınırlı olumlu
veya olumsuz sonuç bildirir. Rapor, bu tür önemli bir belirsizlik olduğu hususuna özel atıfta bulunur (SBDS 2410, Paragraf: 59).
Finansal tablolar önemli yanlışlık içeriyor ancak bu önemli yanlışlıkların
finansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın değilse “sınırlı olumlu sonuç” bildirilir. Sınırlı olumlu sonuç içeren denetim sonucu aşağıdaki iki şekilde yazılabilir (SBDS 2400, paragraf 78):
• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, “sınırlı olumlu sonucun dayanağı”
paragrafında açıklanan hususun etkileri hariç olmak üzere, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun
olarak sunulmadığına ilişkin bir husus dikkatimizi çekmemiştir”.
•
“Sınırlı bağımsız denetimimize göre, , “sınırlı olumlu sonucun dayanağı” paragrafında açıklanan hususun etkileri hariç olmak üzere,
finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama
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çerçevesine uygun olarak hazırlanmadığına ilişkin herhangi bir husus
dikkatimizi çekmemiştir.”
Sınırlı olumlu sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazılması gerektiğine ilişkin örnek şekil 3’de gösterilmiştir.
Şekil 3: Sınırlı Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim
Raporu Örneği
ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin
Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu
ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na
Giriş
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı
tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun, özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe
politikalarının özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Yönetim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize dayanarak söz konusu ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS)
2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından
Sınırlı Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından
sorumlu kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı
bağımsız denetimin kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan
bir bağımsız denetime kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir
bağımsız denetimde tespit edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza
ilişkin bir güvence sunmamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı Olumlu Sonucun Dayanağı
Yönetim tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, Türkiye Muhasebe Standartlarına
(TMS/TFRS) uygun olarak aktifleştirilmesi gereken belirli finansal kiralama yükümlülüklerinin duran varlıklardan çıkarıldığı anlaşılmıştır. Bu bilgi, söz konusu yükümlülüklerin 31 Mart 201X tarihinde aktifleştirilmiş olması durumunda duran varlıkla30
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rın ____ TL, artmış olacağını, net karın ise aynı tarihte sona eren üç aylık dönemde
____TL artmış (azalmış) olacağını göstermektedir.
Sınırlı Olumlu Sonuç
Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus dışında, ilişikteki ara dönem finansal bilgilerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS)
uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X itibarıyla finansal durumun, aynı tarihli
finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin nakit akışlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamadığına dair bir husus dikkatimizi
çekmemiştir.
DENETÇİ
Tarih
Adres
Kaynak: (SBDS 2410, s.31).

Finansal tablolar önemli yanlışlık içeriyor ve bu önemli yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın ise “olumsuz sonuç” bildirilir. Olumsuz sonuç içeren sınırlı denetim sonucu aşağıdaki iki şekilde yazılabilir (SBDS
2400, paragraf 79):
• “Sınırlı bağımsız denetimimize göre, “sınırlı olumsuz sonucun dayanağı” paragrafında açıklanan hususun önemi sebebiyle, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine
uygun olarak sunulmadı tespit edilmiştir”.
•
“Sınırlı bağımsız denetimimize göre, , “sınırlı olumsuz sonucun dayanağı” paragrafında açıklanan hususun önemi sebebiyle, finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine
uygun olarak hazırlanmadı tespit edilmiştir”.
Olumsuz sonuç içeren sınırlı bağımsız denetim raporunun nasıl yazılması
gerektiğine ilişkin örnek şekil 4’de gösterilmiştir.
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Şekil 4: Olumsuz Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği
ABC A.Ş. 31.03.201X Tarihli Finansal Tablolara İlişkin
Sınırlı Bağımsız Denetçi Raporu
ABC A.Ş. Ortaklarına veya Yönetim Kurulu’na
Giriş
ABC Şirketinin 31 Mart 201X tarihli ilişikteki finansal durum tablosunun ve aynı tarihte
sona eren üç aylık döneme ilişkin kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunun,
özkaynak değişim tablosunun ve nakit akış tablosunun, önemli muhasebe politikalarının
özetinin ve diğer açıklayıcı notlarının sınırlı denetimini yürütmüş bulunuyoruz. Yönetim, söz konusu ara dönem finansal bilgilerin Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan sorumludur. Bizim sorumluluğumuz, sınırlı bağımsız denetimize dayanarak söz konusu
ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sonuç bildirmektir.
Sınırlı Bağımsız Denetimin Kapsamı
Yaptığımız sınırlı bağımsız denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS)
2410, Ara Dönem Finansal Bilgilerin İşletmenin Bağımsız Denetçisi Tarafından Sınırlı
Bağımsız Denetimine uygun olarak yürütülmüştür. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin
sınırlı bağımsız denetim esas olarak finans ve muhasebe konularından sorumlu kişilerin sorgulanması ve analitik prosedürler ile diğer sınırlı denetim prosedürlerinin uygulanmasından oluşur. Ara dönem finansal bilgilere ilişkin bir sınırlı bağımsız denetimin
kapsamı, Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan bir bağımsız denetime
kıyasla dardır ve sonuç olarak sınırlı bağımsız denetim, bir bağımsız denetimde tespit
edilebilecek tüm önemli hususlardan haberdar olduğumuza ilişkin bir güvence sunmamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Olumsuz Sonucun Dayanağı
İşletme yönetimi, bu dönemin başında, önemli yeni kontrol gücü bulunmayan payların
varlığı dolayısıyla, konsolidasyonun uygun olmadığını düşündüğü için bağlı ortaklıklarını
konsolide etmeyi bırakmıştır. Bu durum Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/TFRS)
uygun değildir. Konsolide finansal tablolar hazırlanmış olsaydı, ara dönem finansal bilgilerde yer alan neredeyse tüm hesaplar, önemli ölçüde farklılık gösterecekti.
Olumsuz Sonuç
Sınırlı bağımsız denetimimize göre, önceki paragrafta açıklanan husus nedeniyle,
bu ara döneme ilişkin finansal bilgilerin, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS/
TFRS) uygun olarak ABC Şirketinin 31 Mart 201X itibarıyla finansal durumun,
aynı tarihli finansal performansının ve aynı tarihte sona eren üç aylık döneme ilişkin
nakit akışlarının doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamamaktadır.
DENETÇİ
Tarih
Adres
Kaynak: (SBDS 2410, s.39).
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Finansal tablolarla ilgili yeterli ve uygun kanıt elde edilememiş ve bu durumun finansal tablolar üzerindeki etkisi yaygın ise “sonuç bildirmekten kaçınılır”. Sonuç bildirmekten kaçınan denetim sonucu aşağıdaki şekilde yazılabilir (SBDS 2400, paragraf 84):
•
“Sonuç Bildirmekten Kaçınmanın Dayanağı paragrafında açıklanan
hususun/hususların önemi sebebiyle, finansal tablolar hakkında sonuç
oluşturacak yeterli ve uygun kanıt elde edilememiştir. Dolayısıyla, finansal tablolar hakkında bir sonuç bildirememekteyiz”.
5. SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORLARINA İLİŞKİN BİR
ARAŞTIRMA
Çalışmanın bu kısmında Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören bankacılık
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sınırlı bağımsız denetim raporları incelenmiştir. İnceleme 2014 ve 2015 yılları ile sınırlandırılmış olup söz konusu
raporlar www.kap.gov.tr adresinden elde edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen
banka sayısı 19 tanedir. 2 tane bankanın raporları sistemde gözükmediğinden tabloya alınmamıştır. Çalışmanın yapıldığı tarih itibariyle 2015 yılının 3.
çeyrek raporları henüz açıklanmadığından incelenememiştir. İncelenen sınırlı
bağımsız denetim raporları ve verilen görüş türleri aşağıda gösterilmiştir.
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Tablo 1: Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Türleri
SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SONUÇ TÜRLERİ
2014 YILI
ŞİRKET ADI

2015 YILI

1. ÇEYREK

2.ÇEYREK

3.ÇEYREK

1. ÇEYREK

2.ÇEYREK

AKBANK T. A.S.

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

AKTİF YATIRIM
BANKASI A.Ş.

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

ALTERNATİFBANK
A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

ASYA KATILIM
BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Şartlı

Şartlı

DENİZBANK A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

FİBABANKA A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

ING BANK A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

NUROL YATIRIM
BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

ŞEKERBANK A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

T.C. ZİRAAT
BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Şartlı

Şartlı

Şartlı

TEKSTİL BANKASI
A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

TURKISH BANK
A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

TÜRKİYE HALK
BANKASI A.Ş.

Şartlı

Şartlı

Olumlu

Olumlu

Şartlı

TÜRKİYE
İŞ BANKASI A.Ş.

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

Şartlı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

TÜRKİYE SINAİ
KALKINMA BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Olumlu

Çalışma kapsamında toplam 95 tane sınırlı bağımsız denetim raporu incelenmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi ilgili dönemlerde sadece olumlu ve
34
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şartlı sonuç ortaya çıkmıştır. Olumsuz sonuç veya sonuç bildirmekten kaçınma
söz konusu değildir. Bu raporların 28 tanesinde (yüzde 29,47) şartlı sonuç, 67
tanesinde (yüzde 70,53) de olumlu sonuç bildirilmiştir. 2014 yılında her çeyrekte raporların 5’er tanesinde şartlı sonuç bildirilmiştir. Şartlı sonuç bildirilen
sınırlı bağımsız denetim raporu sayısı 2015 yılının1. Çeyreğinde 6 iken, 2015
yılının 2. Çeyreğinde de 7 olmuştur. Buna göre şartlı sonuç bildiren raporların
sayısında bir artış olduğu söylenebilir.
İncelenen sınırlı bağımsız denetim raporlarından Türkiye Vakıflar Bankası
A.Ş.’ne ait olumlu sonuç bildirilen rapor örneği şekil 5’de gösterilmiştir.
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Şekil 5: Olumlu Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği
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İncelenen sınırlı bağımsız denetim raporlarından Türkiye İş Bankası
A.Ş.’ne ait şartlı sonuç bildirilen rapor örneği şekil 6’da gösterilmiştir.
Şekil 6: Şartlı Sonuç İçeren Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Örneği
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SONUÇ
Türkiye’de bağımsız denetim belirlenen limitlerin üstünde olan sermaye
şirketleri için zorunlu diğerleri için isteğe bağlıdır. Bu şirketlerin birçoğu da
sınırlı bağımsız denetime tabidirler. Bağımsız denetime tabi olma sınırının
kademeli olarak aşağılara çekilmesi ile birlikte yakın gelecekte birçok şirket
bağımsız denetime tabi olacaktır. Anonim şirketlerden limit altında kalıp henüz bağımsız denetime tabi olmayanlar denetim hiçbir denetim mekanizmasına tabi değildirler. Bu tür şirketler için de sınırlı bağımsız denetim benzeri bir
sistem uygulanabilir.
Bilindiği gibi KGK, IFAC tarafından yayınlanan standartları Türkçeye çevirerek yayınlamaktadır. Şu ana kadar Bağımsız Denetim Standartları, Sınırlı
Bağımsız Denetim Standartları, Güvence Sözleşmeleri Standartları ve İlgili
Hizmetler Standartları resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu standartlar yeni yayınlandığı için sade bir dilde ele alınması uygulayıcılar için faydalı olabilirdi.
Bu bağlamda bu çalışmada sınırlı bağımsız denetim standartları kapsamında
sınırlı bağımsız denetim açıklanmaya çalışılmıştır. Bu açıdan çalışmanın uygulamacılar için yol gösterici nitelikte olması amaçlanmıştır. Bundan sonra
yapılacak çalışmalarda sınırlı bağımsız denetim başka bakış açıları ile daha
detaylı bir şekilde ele alınabilir.
KAYNAKÇA
Acar Durmuş, Aktürk Ahmet ve Coşkun Ahmet, (2012), “Gönüllüden Zorunlu Bağımsız Denetime Geçişin Aile İşletmelerinde Kurumsal Yönetime
Etkileri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34 (2012)
Aksoy, Tamer (2006), Tüm Yönleriyle Denetim, AB ile Müzakere ve Uyum
Sürecinde Denetimde Yeni Bir Paradigma. 2.bs. Ankara : Yetkin Yayınları
Bozdemir, Enver, (2013) “Sermaye Şirketlerinde Bağımsız Denetimin Zorunluluğuna İlişkin Yasal Düzenlemeler ve Güncel Gelişmeler,” Mali Çözüm
Dergisi 118 (2013) : 67-86
Coşkun Aslan, (2011), “Kobilerin Denetiminde Uluslararası Denetim Standartlarının Uygulanması”, X. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu,
IV. Uluslararası Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Antalya’da
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Cömert, Nuran…[ve öte.] (2013) Uluslararası Denetim Standartları
Kapsamında Bağımsız Denetim. Sakarya : Sakarya Üniversitesi SEM Yayınları
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MUHASEBE TAHMİNLERİNİN DENETİMİ: STOKLAR VE
TİCARİ ALACAKLAR İÇİN BİR UYGULAMA
AUDITING ACCOUNTING ESTIMATES: AN APPLICATION FOR
THE INVENTORIES AND TRADE RECEIVABLES
								
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin MERT*3
4
Murat GÜLERYÜZ**
ÖZ
Uluslararası muhasebe standartlarının öngördüğü çeşitli değerleme ilkelerine göre işletme yönetimleri tarafından yapılan muhasebe tahminleri, işletmelerin gelir ve giderlerini önemli ölçüde etkilemekte ve bu durum finansal
tablolar üzerinde de etkili olmaktadır. İşletme yönetimin yaptığı tahminler
gerçeğe uygun değer (fair value) ilkesine uygun yapılmalıdır. İşletme yönetiminin muhasebe tahminlerini doğru şekilde yapması finansal tabloların gerçeği yansıtması açısından önemlidir.
İşletme yönetiminin yapmış olduğu tahminler genel olarak belirsizlikler
içerir ve geniş bir yelpazeye yayılabilir ve çeşitli sübjektiflik gösterebilir. Muhasebe tahminlerinin doğrudan şirketin kâr ve zararını etkilemesi nedeniyle
finansal tabloların bağımsız denetiminde önemle incelenmesi gereken muhasebe uygulamalarıdır. Uluslararası muhasebe standartları içinde stok, alacak
ve amortismanlara yönelik standartlar oldukça kapsamlı şekilde sunulmuştur.
Muhasebe tahminlerinin yapılması sırasında işletme yönetimi tarafından yapılacak kasıtlı veya kasıtsız hataların mali tablo kullanıcıları veya karar alıcılar
açısından etkisi ihmal edilemez düzeyde olabilir. Bu nedenle bağımsız denetim sürecinde de, işletme yönetiminin tahminlerin nasıl oluştuğunu detaylı
bir şekilde ortaya koyması gerekir. Yapılan muhasebe tahminlerinin, benzer
işletme ve sektördeki uygulamalarla karşılaştırılabilir olması önem taşır.
Muhasebe tahminlerinin barındırabileceği önemli yanlışlık riskleri nedeniyle, bağımsız denetim sürecinde denetçinin, gerekli denetim prosedürlerini
uygulayarak muhasebe tahminlerinin mâkul olup olmadığına ilişkin bir sonuca varması gerekir.
*3 * Okan Üniversitesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü
**
4 ** S.M.M.M., Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe-Denetim Doktora Programı
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Bu çalışmanın amacı BDS-540 çerçevesinde muhasebe tahminlerinin denetim prosedürlerini ve bu prosedürlerin uygulanması sonucu ortaya çıkan
önemli yanlışlık risklerine karşılık yapılacak işlemler ile önemli risklere uygulanacak ek maddi doğrulama prosedürlerini ortaya koyarak konuyu uygulama örnekleriyle değerlendirmektir.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe Tahminlerinin Denetimi, BDS-540
ABSTRACT
According to the various evaluation principles, accounting estimates that are
done by business managements, affect the incomes and expenses significantly and
this situation is also effective on financial statements. Those estimations also are
to be biased to the fair value principle. It’s crucial for the estimations to be accurate so that financial statements could reflect the actual values.
The estimations performed by a business management generally consist of
uncertainty and they can vary considerably as well as being subjective. As the
accounting estimations have direct effects upon the profit and loss of a company,
they are accounting applications that must be audited with utmost care during
independent audits of the financial statements. Within the international accounting
standards, the standards regarding inventories, trade receivables and depreciation are covered comprehensively. The effects of the intentional or unintentional
mistakes made by the management during the process of performing accounting
estimates might prove to be impossible to ignore for the users of the financial
statements or the decision makers. Thus it is vital that during the independent
auditing process it is set forth in detail how the accounting estimations of the management have been created. It is important for accounting estimations to be able
to compared with the structures of similar businesses and sectors.
Due to the potential inaccuracies that accounting estimates might involve,
during the independent audit process the auditor needs to reach to a conclusion as to whether the accounting estimations are reasonable or not by applying
the audit procedures.
The goal of this study is to set forth the auditory procedures for accounting
estimations within the scope of ISA-540 and transactions to be carried out
against the risks of inaccuracy of significance arising from the application of
such procedures with additional financial correction procedures to be applied
for the significant risks and to evaluate with examples by application.
Keywords: Auditing Accounting Estimates, ISA-540
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GIRIŞ
Muhasebe tahminleri işletmenin hem kâr zarar tablosunu hem de bilançosunu etkilediğinden finansal tablo kullanıcıları tarafından önem verilen muhasebe uygulamalarının başında gelmektedir. İşletme yönetimleri, muhasebe
tahminlerinden yararlanarak kasıtlı olarak kârı az gösterip yatırımcılara az kâr
dağıtılmasına sebep olabileceği gibi, kârı yüksek gösterip kreditörleri, yatırımcıları ve diğer ilgilileri yanıltabilecektir.
Muhasebe tahminleri işletmelerin piyasa performanslarının kötüleştiği
dönemlerde finansal raporların olduğundan iyi gösterilmesi için işletme yönetimlerince ilk başvurulan araçların başında gelebilmektedir. Örneğin; amortisman süreleriyle oynanarak; sürenin uzatılması ve gider yazılacak tutarın
azaltılması ile kârın yükseltilmesi veya varolan zararın azaltılması vb. uygulamalar da olduğu gibi. Bu nedenle bağımsız denetim sürecinde denetçinin muhasebe tahminleri üzerinde dikkatle durması, yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde etmesi gerekmektedir.
Geçerli finansal raporlama çerçevelerinden bazıları muhasebe tahminlerinin yapılmasında belirli yöntemler öngörürken çoğu muhasebe tahminleri
için ise belirli ve kesin bir yöntem söz konusu olmayabilmektedir. Muhasebe
tahminlerinin oluşturulması sırasında hataların azaltılması deneyim gerektirir,
işletmeler muhasebe tahminleri konusunda deneyim kazandıkça önemli yanlışlık yapma risklerinin düşmesi beklenebilir.
Muhasebe tahminleri işletme tarafından ilkelere dayalı ve tutarlı bir çalışma sonucu elde edilmiş ise yapılan tahminler ile hesaplanan sonuçların denetçi tarafından kâbulü ve denetimi kolay olabilir. Muhasebe tahminlerinin
maddi yanlış beyanlara neden olabileceği her zaman dikkate alınmalıdır. Bu
nedenle işletme yönetimlerinin tahminleri yapmak için kullandığı çeşitli varsayımların makul olup olmadıklarının ve tahminleri yapanların yeterli olup
olmadıklarının da denetim sürecinde dikkate alınması gerekir.
Bazı muhasebe tahminleri işletme içinde kolaylıkla yapılabilirken bazıları
için dışarıdan uzman bilgisine ihtiyaç duyulabilir. Örneğin; şüpheli alacak karşılıkları işletme içinde ölçülebilirken, bazı hallerde stok değer düşüklüğünün
tahmini için şirket dışından mesleki bir uzmanın değerlendirmesine ihtiyaç
duyulabilir. Aynı şekilde denetçi de karmaşık analizler içeren ve hesaplanması
özel bilgi ve mesleki görüşe ihtiyaç olan muhasebe tahminlerinin makul olup
olmadığı konusunda bir kanaate varabilmek için denetim ekibi haricinde bir
uzman görüşüne başvurabilir.
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Muhasebe tahminleri kesin ölçüm yapılamayan durumlarda bir finansal
tablo kaleminin yaklaşık tutarının ihtiyatlılık kavramına uygun belirlenmesi
olduğundan hiçbir zaman kesin bir tutarı ifade etmez. Bu nedenle farklı bir
olay ya da gelişmenin sonucunda, daha önce yapılan muhasebe tahmini değişikliğe uğrayabilir. Aynı zamanda muhasebe tahminlerinin işletmeden işletmeye de farklılık gösterebileceği durumlar dikkate alınmalıdır.
1. MUHASEBE TAHMINLERININ DENETIMI
Muhasebe tahmini, kesin ölçüm yöntemlerinin olmaması durumunda parasal bir tutarın yaklaşık olarak tahmin edilmesi ve tahmin belirsizliğinin olduğu
durumlarda gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülen tutar ile tahmin gerektiren
tutarın tespitidir (BDS 540, Prg.7, 2014).
Muhasebe tahminleri elde edilen mevcut en son bilgilere dayanan kararlardır. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler dönem kâr ve zararını etkiler (Türker,
2006, 140). Bazı finansal tablo kalemleri kesin olarak ölçülemez, sadece tahmin
edilebilir, bu tür finansal tablo kalemleri “muhasebe tahminleri” olarak ifade
edilir. Muhasebe tahmini oluşturulurken kullanılan bilgilerin nitelik ve güvenilirliği muhasebe tahminlerinin “tahmin belirsizliği derecesini” etkiler. Tahmin
belirsizliğinin derecesi, yönetimin kasıtlı veya kasıtsız taraflılığa açık olması da
dâhil olmak üzere “önemli yanlışlık” risklerini etkiler (BDS 540, Prg.2, 2014).
Önemli varsayımlara dayanan muhasebe tahminlerinde göreceli olarak
daha yüksek tahmin belirsizliği ortaya çıkabilirken bazı muhasebe tahminleri
göreceli olarak daha düşük tahmin belirsizliği içerir ve düşük “önemli yanlışlık” risklerine sebep olur. Karmaşık olmayan ticari faaliyetlerde bulunan
işletmelerde oluşturulan “düşük tahmin belirsizliği” olan muhasebe tahminlerine aşağıdakiler örnek olarak verilebilir (BDS 540, Prg.A2, 2014);
• Rutin işlemlerle ilgili oldukları için sık sık oluşturulan ve güncellenen
muhasebe tahminleri,
• Yayımlanmış faiz oranı verileri veya borsada işlem gören menkul kıymet fiyatları gibi kolaylıkla erişilebilen verilerden elde edilen muhasebe tahminleri,
• Basit ölçüm yöntemlerinin varlık veya yükümlülüğe kolaylıkla uygulanabildiği durumlarda oluşturulan gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahminleri,
• İyi bilinen, genel kabul görmüş, varsayım veya girdileri gözlemlenebilir bir modelle oluşturulan gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe
tahminleri.
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Önemli varsayımlara dayanan “yüksek tahmin belirsizliği” olan tahminlere aşağıdakiler örnek olarak verilebilir (BDS 540, Prg.A3, 2014);
• Dava sonucuna ilişkin olarak yapılan tahminler,
• Halka arz edilmemiş türev finansal araçların gerçeğe uygun değerine
ilişkin tahminler,
• İşletme tarafından geliştirilmiş özellikli bir modelin kullanıldığı veya
piyasada gözlemlenebilir olmayan varsayımlar veya girdilerin söz konusu olduğu gerçeğe uygun değere ilişkin tahminler.
İşletmelerde muhasebe tahminlerinin gerekebileceği durumlara örnek olarak aşağıdakiler verilebilir (BDS 540, Prg.A6-7, 2014);
• Şüpheli alacak karşılığı,
• Stok değer düşüklüğü,
• Garanti yükümlülükleri,
• Amortisman yöntemi veya varlığın faydalı ömrü, elden çıkarılacak
gayrimenkul ve teçhizat,
• Uzun vadeli sözleşmelerin sonuçları,
• Hukuki anlaşmazlıklar ile ilgili varılan uzlaşmalardan ve yargı kararlarından doğan tazminatlar,
• Aktif ve serbest piyasa da işlem görmeyen karmaşık finansal araçlar,
• Hisse bazlı ödemeler,
• İşletme birleşmelerinde elde edilen belirli varlık veya yükümlülükler.
1.1. Risk Değerlendirme Prosedürleri
Denetçi, işletmenin iç kontrolü dâhil işletme ve işletme çevresini tanımak
amacıyla risk değerlendirme prosedürleri ve ilgili faaliyetleri gerçekleştirirken, muhasebe tahminleri açısından “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine dayanak oluşturması için aşağıda belirtilen hususlar hakkında bilgi edinir (BDS 540, Prg.8, 2014).
1.1.1. Geçerli Finansal Raporlama Çerçevesi Hakkında Bilgi Edinme
Geçerli finansal raporlama çerçevesi hakkında bilgi edinmek denetçiye
çerçevenin; muhasebe tahminlerinin muhasebeleştirilmesi için belirli şartlar
veya muhasebe tahminlerinin ölçümü için belirli yöntemler ile gerçeğe uygun
değer üzerinden ölçüm yapılmasına izin veren veya bunu zorunlu tutan belirli
şartlar ve zorunlu veya izin verilen açıklamaları belirleyip belirlemediği hususlarında karar verirken yardımcı olur (BDS 540, Prg.A13, 2014).
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Bazı finansal raporlama çerçeveleri tahmin belirsizliğinin yüksek seviyede
olduğu durumlarda bir muhasebe tahmininin finansal tablolarda muhasebeleştirilmesine izin vermezken, finansal tablo dipnotlarında belirli açıklamalar
yapılmasını zorunlu tutabilir (BDS 540, Prg.A15, 2014). Bu nedenle denetçi
geçerli finansal raporlama çerçevesi hakkında yeterli bilgi sahibi olmalı, denetim sırasında finansal tablolarda muhasebeleştirilmesine izin verilmeyen bir
tahmin hususunu netleştirebilmelidir.
1.1.2. Muhasebe Tahminlerine İhtiyacın Nasıl Belirlediğinin İncelenmesi
Bir şirket gelecekteki olayları, koşulları ve bunların etkilerini kesin olarak
bilemez. Bu nedenle tahmin tecrübe gerektirir, yeni olaylar sonunda ortaya
yeni ya da değişecek ek bilgiler çıkar ve şirket deneyim kazanır (Kieso, Weygandt ve Wafield, 2011, 1357). İşletmenin finansal durumunun net bir biçimde
ortaya konması açısından yönetim bu tahminleri yapması gerekir.
Denetçi finansal tablolarda muhasebeleştirilecek veya açıklanacak muhasebe tahminlerine ihtiyaç duyulmasına sebep olabilecek işlem, olay ve şartları
yönetimin nasıl belirlediğine ilişkin bilgi edinir ve içinde bulunulan şartlarda
meydana gelen ve yeni muhasebe tahminlerine yol açacak veya mevcut tahminleri revize etme ihtiyacı doğuracak değişiklikler hakkında yönetimi sorgular (BDS 540, Prg.8, 2014), ve uygulayacağı denetim testlerinin kapsamını ve
yapısını bu bulgulara dayandırır.
1.1.3.Muhasebe Tahminlerinin Nasıl Oluşturduğunun Anlaşılması
Denetçi yönetim tarafından muhasebe tahminlerinin nasıl oluşturulduğu
hakkında bilgi edinirken muhasebe tahminlerinin ilgili olduğu hesap veya işlem türleri ile bu tahminleri oluşturmak için kabul gören ölçüm tekniklerini
kullanıp kullanmadığı, kullandıysa nasıl kullandığı hakkında da bilgi edinir
(BDS 540, Prg.A23, 2014). Tahminler en güncel ve güvenilir bilgilere dayalı olarak yapılır. Örneğin, şüpheli alacaklar, kullanımdan kalkmış stoklar
hakkında tahminler yapmak gerekir. Tahminin yapıldığı koşullarda değişiklik
olması durumunda, yeni bir bilgi elde edilmesi veya deneyim kazanılması sonucunda, tahminin revize edilmesi gerekebilir (Yükçü ve Gönen, 2012, 27)
Denetçinin muhasebe tahminlerinin nasıl oluşturulduğunu anlaması için
yapması gereken çalışmalar aşağıdaki gibidir;
• Muhasebe tahmininin oluşturulmasındaki ölçüm yöntemlerin incelenmesi,
• Muhasebe tahminlerinin işletme içi kontrolleri hakkında bilgi edinme,
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Yönetimin muhasebe tahmimleri konusunda bir uzmandan faydalanıp
faydalanmadığı hakkında bilgi edinme,
Muhasebe tahminlerinin dayandığı varsayımlar hakkında bilgi edinme,
Muhasebe tahminlerinin kullanılan yöntemlerdeki değişikliklerin incelenmesi,
Tahmin belirsizliğinin etkisinin değerlendirip değerlendirmediğinin
incelenmesi,
Önceki dönem finansal tablolarındaki muhasebe tahminleri ile ilgili
karşılaştırma.

1.2 Önemli Yanlışlık Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
Denetçi “önemli yanlışlık” risklerinin belirlenmesi sırasında muhasebe
tahminlerinin “tahmin belirsizliği” derecesini de değerlendirerek, yüksek
tahmin belirsizliğine sahip olduğunu belirlediği muhasebe tahminlerinin ciddi
risklere yol açıp açmadığına karar verir (BDS 540, Prg.10-11, 2014).
Bağımsız denetçi, önemli yanlışlıkların belirlenebilmesi için bağımsız denetim planı oluştururken tutar açısından kabul edilebilir önemlilik seviyesi belirler. Ancak önemlilik seviyesi belirlenirken, önemli yanlışlıkların hem tutarı
hem de niteliği dikkate alınır. Bağımsız denetçi, önemsiz tutarda ve münferit
birden çok yanlışlığın toplamda finansal tablolar üzerinde önemli bir etkiye
yol açma ihtimalini göz önünde bulundurur (Kavut, Taş ve Şavlı, 2009, 135).
Yüksek tahmin belirsizliğine sahip muhasebe tahminlerine örnek olarak(BDS 540, Prg.A47, 2014):
• Büyük ölçüde yargıya dayanan tahminler, örneğin devam eden bir hukuki davanın sonucu,
• Genel kabul görmüş muhasebe teknikleri kullanılmadan hesaplanmış
olan muhasebe tahminleri,
• Denetçinin önceki döneme ait finansal tablolarda yapılan benzer muhasebe tahminlerine ilişkin yaptığı gözden geçirme sonuçlarının, başlangıçta yapılan muhasebe tahmini ile fiili sonuç arasında önemli bir
farklılığa işaret ettiği muhasebe tahminleri,
• İşletme tarafından geliştirilmiş oldukça özellikli bir modelin kullanıldığı veya gözlemlenebilir girdilerin olmadığı gerçeğe uygun değere
ilişkin muhasebe tahminleri, verilebilir.
İşletme aleyhine açılmış, sonuçlanmamış ve işletmenin aleyhine sonuçlanması durumunda işletmenin karşılamayacağı taleplere sebep olabilecek davaTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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lar ile ilgili tahminler işletmenin sürekliliğini devam ettirebilmesi hakkında
ciddi bir şüphe uyandırabilir.
1.3. Önemli Yanlışlık Risklerine Karşı Yapılacak İşlemler
Denetçinin denetimi planlarken, denetimi yürütmek için gerekli olan kaynakların nitelik, zamanlama ve kapsamını belirlemesi gerekir (BDS 300,
Prg.8/d, 2013). Denetim ekibinin ve denetim ekibinin bir parçası olmayan ve
denetçinin faydalandığı dış uzmanların tamamının denetimi yürütmek için gerekli yeterlik ve beceriye sahip olması konusunda sorumlu denetçinin emin
olması zorunludur (BDS 220, Prg.14, 2013).
Denetçi, değerlendirilmiş “önemli yanlışlık” risklerine karşılık verirken,
muhasebe tahmininin niteliğini dikkate alarak aşağıdakilerden bir veya birkaçını yerine getirir.
1.3.1. Rapor Tarihine Kadar Meydana Gelen Olayların Denetim Kanıtı Sağlayıp Sağlamadığına Karar Verilmesi
Denetçi raporu tarihine kadar meydana gelen olayların muhasebe tahminine ilişkin denetim kanıtı sağlayıp sağlamadığına karar verilmesi, bu olayların
meydana gelmesinin ve muhasebe tahminini doğrulayan veya bununla çelişen
denetim kanıtı sağlamasının beklenmesi durumunda uygun bir karşılık olabilir (BDS 540, Prg.A62, 2014).
1.3.2.Yönetimin Muhasebe Tahmininin Test Edilmesi
Yönetimin muhasebe tahminini nasıl oluşturduğunun ve söz konusu tahminin dayandığı verilerin test edilmesi, muhasebe tahmininin gözlemlenebilir
olan ve gözlemlenebilir olmayan girdileri kullanan bir modele dayanarak geliştirilmiş gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahmini olması durumunda,
uygun bir karşılık olabilir.
a) Kullanılan Ölçüm Yönteminin Değerlendirilmesi
Geçerli finansal raporlama çerçevesinin ölçüm yöntemini belirlememesi durumunda, uygulanabilir herhangi bir model dâhil olmak üzere kullanılan yöntemin
içinde bulunulan şartlar altında uygun olup olmadığına ilişkin olarak mesleki muhakemeye dayalı değerlendirme yapılır. (BDS 540, Prg.A71-72, 2014)
b) Kullanılan Varsayımların Değerlendirilmesi
Denetçi, yönetim tarafından kullanılan varsayımların uygunluğunu değerlendirirken; münferit varsayımların makul görünüp görünmediğini, varsa48
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yımların birbirine bağlı ve kendi içinde tutarlı olup olmadığını, varsayımların
topluca veya diğer varsayımlarla bağlantılı olarak söz konusu muhasebe tahmini veya diğer muhasebe tahminleri için dikkate alındığında makul görünüp
görünmediğini ve gerçeğe uygun değere ilişkin muhasebe tahminlerinde varsayımların, gözlemlenebilir piyasa varsayımlarını uygun bir şekilde yansıtıp
yansıtmadığını dikkate alır (BDS 540, Prg.A78, 2014).
1.3.3.Yönetimin Muhasebe Tahminleri Üzerindeki Kontrollerinin Test
Edilmesi
Yönetimin muhasebe tahmini oluşturma süreci üzerindeki kontrollerin işleyiş etkinliğinin test edilmesi ancak tahmin sürecinin iyi tasarlandığı, uygulandığı ve tahminlerin yönetimin uygun kademeleri tarafından gözden geçirilmesine ilişkin kontrollerin işletmenin muhasebe sistemi tarafından rutin
olarak işlen elde edilen verilerle yapılması durumlarında uygun bir şekilde
yapılabilir. (BDS 540, Prg.A84, 2014)
1.3.4.Yeni Nokta Tahmini veya Tahmin Aralığı Geliştirilmesi
Yönetimin nokta tahminini değerlendirmek amacıyla bir nokta tahmini
veya tahmin aralığı geliştirilmesi, aşağıdaki gibi durumlarda uygun bir karşılık olabilir (BDS 540, Prg.A87, 2014);
• Tahmininin muhasebe sistemi tarafından, verilerin rutin olarak işlenmesinden elde edilmemesi,
• Denetçinin, önceki döneme ait finansal tablolardaki benzer muhasebe
tahminlerinin cari dönem için etkin olmayabileceğini değerlendirmesi,
• İşletmenin muhasebe tahminlerinin belirlenmesi ve tahmin süreçleri
üzerindeki kontrollerin iyi tasarlanmaması veya bu kontrollerin düzgün bir şekilde uygulanmaması,
• Dönem sonu ile denetçi raporu tarihi arasındaki sürede meydana gelen
olay veya işlemlerin yönetimin nokta tahminiyle çelişmesi,
• Denetçinin kullanımına hazır olan ve bir nokta tahmini veya bir tahmin
aralığı geliştirirken kullanılabileceği alternatif ilgili veri kaynaklarının
olması.
Denetçi, çeşitli yöntemlerle nokta tahmini veya tahmin aralığı geliştirebilir. Örneğin(BDS 540, Prg.A91, 2014);
• Bir model kullanarak, örneğin belirli bir sektör veya endüstride ticari
olarak kullanıma sunulmuş hazır ya da işletmeye ait veya denetçi taraTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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fından geliştirilmiş bir modeli kullanarak,
• Yönetimin alternatif varsayım veya sonuçlara ilişkin değerlendirmesini daha da geliştirerek,
• Modeli geliştirmek veya kullanmak ya da ilgili varsayımlar sağlamak
için özel uzmanlığa sahip bir kişiyi istihdam ederek veya hizmet alımı
suretiyle çalıştırarak,
• Diğer karşılaştırılabilir şart, işlem veya olaylara ya da karşılaştırılabilir
varlık veya yükümlülüklerin piyasalarına başvurarak.
Denetçinin belirleyebileceği nokta tahmini ve tahmin aralığı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.
Nokta Tahmini:110.000			
						

Denetçinin
Nokta Tahmini:145.000

Şekil 1 Denetçinin Tahmin Aralığı Belirlemesi (CAS 540.A116 İllustration)
Örneğin; denetçi belirli hesaplardaki alacakların satışlara yüzdesini alarak,
şüpheli alacak kayıpları hakkındaki son eğilimlere ilişkin incelemeleri sonucu, şüpheli hesaplara ilişkin kabul edilebilir miktarın 130.000 TL ile 160.000
TL arasında olması hükmünü verir. Eğer yönetimin kaydedilen tahmini bu
aralıktaysa, denetçi genellikle kaydedilen miktarın mantıklı olduğu ve fark
oluşturmayacağına hükmedecektir. Eğer yönetimin kaydedilen tahmini denetçinin kabul edilebilir limiti dışında ise, kaydedilen miktar ile denetçinin limit
miktarlarından en yakın olanı gerçek dışı beyan olarak değerlendirilecektir.
Örneğin eğer yönetim 110.000 TL kaydetmişse kabul edilebilir limitlerin dışında kaydedilmiş miktar (yani 20.000 TL) gerçek dışı beyan olarak değerlendirilecektir (Smieliavskas, 2012, 264).
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1.4 Ciddi Risklere Uygulanacak Ek Maddi Doğrulama Prosedürleri
Ciddi risklere yol açan muhasebe tahminleri açısından BDS 330 hükümlerini yerine getirmek için uygulanan diğer maddi doğrulama prosedürlerine ek
olarak denetçi (BDS 540, Prg.15, 2014);
• Yönetimin alternatif varsayım veya sonuçları nasıl dikkate aldığını,
neden reddettiğini veya dikkate almamışsa muhasebe tahmini oluştururken tahmin belirsizliğini nasıl ele aldığını,
• Yönetim tarafından kullanılan önemli varsayımların makul olup olmadığını,
• Yönetim tarafından kullanılan önemli varsayımların uygunluğuyla
veya geçerli finansal raporlama çerçevesinin gerektiği gibi uygulanmasıyla ilgili olduğu durumlarda, yönetimin atılacak belirli adımları
gerçekleştirme niyet ve kabiliyetini değerlendirir.
1.5. Muhasebe Tahminlerinin Makul Olup Olmadığının Değerlendirilmesi
Denetçi, denetim kanıtlarına dayanarak, finansal tablolardaki muhasebe tahminlerinin, geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamında makul olup olmadığını ve yanlışlık içerip içermediğini değerlendirir (BDS 540, Prg.18, 2014).
Muhasebe tahminleriyle ilişkili olarak, hata veya hileden kaynaklanan bir
yanlışlıklar;
• Hakkında hiçbir şüphenin bulunmadığı fiili yanlışlıklar,
• Denetçi tarafından makul bulunmayan veya denetçinin uygun bulmadığı muhasebe politikalarının seçilmesi veya uygulanmasından kaynaklanan muhakeme yanlışlıkları,
Denetim örnekleminde belirlenen yanlışlıkların örneklemin alındığı ana
kitlenin tamamına yansıtılmasını içeren, denetçinin ana kitledeki yanlışlığa
ilişkin en yaklaşık tahmini (öngörülen yanlışlıklar) sonucunda ortaya çıkabilir
(BDS 540, Prg.A118, 2014).
2. MUHASEBE TAHMINLERINE YÖNELIK UYGULAMALAR
2.1. Stoklarda Değer Düşüklüğü Uygulamaları
Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir
(TMS 2, Prg.9, 2005). Bunun nedeni stokların mali tablolarda kullanımları
veya satılmaları sonucunda elde edilmesi beklenen tutardan daha yüksek bir
bedelle izlenemeyecek olmasıdır. Net gerçekleşebilir değerin maliyet değerinTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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den büyük olması halinde ise gerçekleşmemiş kar muhasebeleştirilmeyecek ve
stoklar maliyet bedeli üzerinden değerlenecektir(Toroslu, 2011, 121).
Net gerçekleşebilir değerin tahmini, hesaplama anında mevcut güvenilir
kanıtlara göre stokların satılması durumunda elde edilmesi beklenen satış
tutarı esas alınarak yapılır. Geçici fiyat ve maliyet dalgalanmaları net gerçekleşebilir değerin saptanmasında dikkate alınmaz. (Poroy Arsoy, 2009, 30)
Net gerçekleşebilir değerin hesaplanması sırasında ilgili stok kaleminin
borsa değerinden, piyasa değerinden, bilirkişilerden ve meslek odalarının komisyonlarından yararlanılabilir.
Uygulama 1: İnternet üzerinden satış yapan Atak Giyim A.Ş. işletmesin
2014 yılı finansal tablolarını denetleyecek olan denetçi 31.12.2014 tarihinde
fiilen stok sayımına katılmış ve 01.03.2015 tarihinde denetim çalışmalarına
başlamıştır. Seçtiği bazı stok kalemlerine ilişkin yönetimin beyanı ve ayrılmış
olan stok değer düşüklüğünün hesabı aşağıdaki gibidir.
TAHMİNİ
SATIŞ FİYATI (B)

TAHMİNİ
TAMAMLAMA
MALİYETİ (C)

TAHMİNİ
SATIŞ
GİDERLERİ
(D)

ADEDİ

PANTOLON

2.000

114.000.-TL

120.000.-TL

5.000.-TL

2.000.-TL 113.000.-TL

1.000.-TL

GÖMLEK

3.000

90.000.-TL

92.000.-TL

3.000.-TL

1.000.-TL 88.000.-TL

2.000.-TL

CEKET

1.000

80.000.- TL

87.000.-TL

2.000.-TL

3.000.-TL 82.000.-TL

-.-

10.000.-TL

6.000.TL

3.000.-TL

TOPLAM

284.000.-TL

299.000.-TL

NET G.D
(E)
(B-(C+D))

STOK
DEĞER
DÜŞÜKLÜĞÜ
(A-E)

ÜRÜN
CİNSİ

TOPLAM
MALİYET
(A)

283.000.-TL

Çözüm 1:Denetçi yönetimin beyanını kontrol etmek için işletmenin web sitesinden ilgili ürünlerin satış fiyatlarını kontrol etmiş ve pantolonların adedinin
55.-TL, gömleklerin 25.-TL, ceketlerin de 75.-TL’den satıldığını tespit etmiş
ve her bir ürün için 2,50 TL kargo bedelinin de işletme tarafından karşılandığını tespit etmiştir.
Denetçi bu bilgilere göre stok sayımında fiili olarak tespit ettiği ürünlerin
tahmini satış fiyatlarını ile tahmini satış giderlerini yeniden hesaplamış ve aşağıdaki sonucu elde etmiştir.
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TAHMİNİ
SATIŞ FİYATI (B)

TAHMİNİ
TAMAMLAMA
MALİYETİ (C)

TAHMİNİ
SATIŞ
GİDERLERİ (D)

NET G.D
(E)
(B-(C+D))

STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ
(A-E)

ÜRÜN
CİNSİ

ADEDİ

TOPLAM
MALİYET
(A)

PANTOLON

2.000

114.000.-TL

110.000.-TL

5.000.-TL

5.000.-TL

100.000.TL

14.000.-TL

GÖMLEK

3.000

90.000.-TL

75.000.-TL

3.000.-TL

7.500.-TL

64.500.-TL

25.500.-TL

CEKET

1.000

80.000.- TL

75.000.-TL

2.000.-TL

2.500.-TL

70.500.-TL

9.500.-TL

284.000.-TL

260.000.TL

10.000.-TL

15.000.-TL

235.000.TL

49.000.-TL

TOPLAM

Denetçi bulduğu bu sonuca göre yönetimin elindeki stokların tahmini satış
fiyatlarını yüksek, tahmini satış giderlerini de düşük beyan ettiğini tespit etmiştir. Bu durumda yönetimin eksik hesapladığı (49.000-3.000)= 46.000.-TL
stok değer düşüklüğünün karşılık ayrılarak finansal tablolara gider olarak yansıtması gerekecektir.
		

31.12.2014

620- SATILAN MAMÜL MALİYETİ 		
		

46.000.-TL

158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

46.000.-TL

(Stok Değer Düşüklüğü Düzeltme Kaydı)
./.

Uygulama 2: Şahin Bisküvi A.Ş. işletmesinin finansal tablolarının denetimini
yapan denetçi, stok kalemleri üzerinde yaptığı incelemelerde, 10.000.-TL maliyet
bedelli kremalı bisküvi mamulü ve çubuk kraker üretiminde kullanılan 2.000.TL maliyet bedelli ambalaj malzemesinin son bir yılda hiç hareket görmediğini
görmüştür. Denetçi, bu durumun sebebinin de kremalı bisküvilerin son kullanma
tarihlerinin geçmesi, ambalaj malzemelerinin kullanıldığı çubuk krakerlerin üretimden kalkmış olmasından kaynaklı olduğunu tespit etmiştir.
Stokların maliyeti, ilgili stoğun kısmen veya tamamen kullanılmaz hale
gelmesi, tahmini tamamlama ve satış maliyetinin artması, satış fiyatlarının
düşmesi vb. nedenlerle geri kazanılabilecek tutardan yüksek olabilir. Bu durumda ilgili stok kalemi için ihtiyatlılık ilkesi gereği aradaki farkın karşılık
ayrılarak zararda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle ilgili stok
kaleminin net gerçekleşebilir değeri ile değerlenmesi sağlanmış olacaktır.
Çözüm 2: Denetçinin yaptığı bu tespite göre işletme yönetiminin, son kullanma tarihi geçen bisküviler için 10.000.-TL, üretimden kalkan mamüle ait
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ve başka bir ürün için kullanılamayacak olan ambalajlar için 2.000.-TL, olmak üzere toplam 12.000.-TL karşılık ayırması gerekecektir.
Karşılık ayrılan stok kalemlerinin herhangi bir hurda değerinin olması durumunda hurda değerleri karşılık tutarlarından düşülmelidir.
			

./.

620- SATILAN MAMÜLMALİYETİ		
		

12.000.-TL

158- STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI

12.000.-TL

(Stok Değer Düşüklüğü Düzeltme Kaydı)
./.

Stokları net gerçekleşebilir değerine indirgeyen stok değer düşüklüğü karşılık
tutarları ve stoklarla ilgili kayıplar, indirgemenin ve kayıpların oluştuğu dönemde
gider olarak muhasebeleştirilir. Net gerçekleşebilir değerin artışından dolayı iptal
edilen stok değer düşüklüğü karşılık tutarı, iptalin gerçekleştiği dönemin tahakkuk
eden satış maliyetini azaltacak şekilde muhasebeleştirilir(TMS 2, Prg.34, 2005).
TMS/TFRS’nin net gerçekleşebilir değerdeki artış nedeniyle daha önce
ayrılan değer düşüklülerinin iptal edilmesine izin vermesi muhasebe litaratüründe tartışılmaktadır. Örneğin US GAAP’de değer düşüklükleri karşılıkları
kalıcı olarak değerlendirilmekte ve sonraki dönemlerde stokların değerinde
artış olsa bile iptal edilmemektedir (Bahadır, 2012, 63).
2.2. Alacaklarda Karşılık Ayırmaya İlişkin Uygulamalar
Denetçi yalnızca alacakların bürüt tutarlarının doğrulanmasıyla ilgili
değildir. Denetçi gerekli incelemeleri yaparak değersiz veya tahsili imkânsız hale gelen alacakların kayıtlardan uygun olarak silindiğine, ileride tahsil
edilemeyeceği düşünülen alacaklar için karşılıkların ayrılmış olduğuna güven getirmelidir (Güredin,2000, 268). Denetçi şüpheli alacakları incelerken
verilmesi gereken yanıt, denetlenen yılda karşılıkların doğru ve sağlıklı bir
biçimde ayrılıp ayrılmadığıdır. Bu amaçla denetçi kredilendirme yöneticisi
ile görüşür ve işletmenin bir karşılık ayırma politikası varsa inceler. Bütün
bunlar işletmenin iç kontrol yapısı ile doğrudan ilgilidir (Bozkurt, 2012, 275).
TMS/TFRS’ler bir alacağın hangi şartlarda şüpheli alacak olabileceği ve
şüpheli alacak tutarının tespitinin fiili olarak veya formüle ve istatiksel tahmin yöntemlerine dayalı yaklaşımlarla hesaplanabileceğine dair önerilerde
bulunmakta, herhangi bir bağlayıcı yaklaşımda bulunmamaktadır.
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2.2.1. Fiili Tespite Dayalı Uygulama
Her bir alacağın ayrı ayrı değerlendirilerek, borçlunun borcunu ödeme
görevini yerine getirmemesi, aksatması, iflas, konkordato vb. hukuki süreçlere
girme ihtimalinin yüksek olması gibi emarelerin bulunması durumunda bu
alacak için fiili tespite dayanılarak karşılık ayrılabilir.
Fiili tespite dayalı karşılık ayırma yönteminde alacağın tahsil edilip edilmeyeceklerinin kesinleşmesinin beklenmesi, diğer bir ifade ile ödeme süresinin aşılmış olması gerekmektedir. (Demir, 2012, 445)
Uygulama 3: Aktay Gıda A.Ş. işletmesinin 2014 yılı denetimini yapan denetçi
işletmenin yurtdışı alacakları arasında Libya’daki müşteriden olan 100.000.-USD
tutarlı alacağın 01.06.2014 tarihli satıştan kaynaklandığını ve satış vadesinin 120
gün olduğunu tespit etmiştir. Alacak, vadesi olan 30.09.2014 tarihinden denetim
tarihine kadar ödenmemiş ve işletme yönetimi bu tutar için herhangi bir karşılık
ayırmamıştır. Müşteriye gönderilen mutabakat mektuplarına da cevap alınamamıştır. Denetçi yönetimle yaptığı görüşmede Libya’daki iç karışıklık nedeni ile
müşteri ile irtibat kurulamadığını, alacağın tahsil imkânının kalmadığından müşteriye ait 30.000.-USD tutarında teminat mektubu (performance bond)’un tahsili
için bankaya başvurulduğunu öğrenmiştir.
Daha önce finansal tablolara yansıtılmış olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan çıkan tutar, gider
olarak finansal tablolara yansıtılır (TMS 18, Prg.18, 2005).
Çözüm 3:Bu durumda denetçi öncelikle alacak tutarı olan 100.000.-USD
den teminat tutarı olan 30.000.-USD’yi düşerek 70.000.-USD’yi şüpheli
alacak olarak sınıflandırıp karşılık ayırmalı ve ardından alacak karşılığı ile
şüpheli alacak hesaplarını birbiriyle kapatarak bu alacağın 70.000.-USD’lik
kısmını finansal tablolarının dışına çıkartmalıdır. İlgili alacağın teminat tutarı
düşüldükten sonra kalan kayıtlı değeri 162.323 TL’dir.
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31.12.2014

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
		

162.323.-TL

120- ALICILAR				

162.323.-TL

(Alacağın Şüpheli Olarak Sınıflandırılmasına Ait Düzeltme Kaydı)
31.12.2014
654- KARŞILIK GİDERLERİ			
		

162.323.-TL

129- ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR KARŞILIĞI

162.323.-TL

(Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılmasına ait Düzeltme Kaydı)
				

31.12.2014

129- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI
		

162.323.-TL

128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

162.323.-TL

(Tahsil İmkânı Kalmayan Alacağın Finansal Tablo Dışına Çıkartılmasına ait Düzeltme
Kaydı)
./.

2.2.2. Satışların ve Alacakların Yüzdesi Yaklaşımına Göre Uygulama
Satışların yüzdesi yaklaşımında ayrılması gereken karşılık tutarı, geçmiş
yıllarda tahsilatı yapılamayan alacak tutarının yine o yıllarda yapılan kredili
satışlara oranının cari dönemde yapılan kredili satışlara çarpımıyla bulunur.
Alacakların yüzdesi yaklaşımında ise oranın bulunmasın da geçmiş yıllardaki
satış rakamları yerine toplam alacak rakamları dikkate alınır.
Bu yöntemde hangi alacağın şüpheli alacak olduğu spesifik olarak belli
olmadığından alacaklar şüpheli alacaklar hesabına taşınmadan karşılık ayrılmaktadır.(Demir, 2012, 446)
Uygulama 4: Best A.Ş. işletmesinin 2014 yılı finansal tablolarını denetleyen denetçi alacaklar için 500.-TL karşılık ayrıldığını görmüş ancak bu tutarın
şirketin toplam iş hacmine göre düşük olduğunu değerlendirerek tekrar hesaplamaya karar vermiştir.
Denetçi yaptığı çalışma sonucunda işletmenin 2014 yılı alacaklarının
20.000.-TL olduğu, son 5 yılda 300.000.-TL’lik kredili satış yaptığı ve yine
son 5 yıldaki toplam alacaklarının 60.000.-TL olduğu ve aynı dönemde
12.000.-TL’lik tahsil edemediği alacağı olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Çözüm 4: Denetçi ayrılması gereken karşılık tutarını satışların yüzdesi
yaklaşımına göre 20.000*(12.000/300.000)= 800.-TL, alacakların yüzdesi
yaklaşımına göre de 20.000*(12.000/60.000)= 4.000.-TL olarak hesaplamış
ve ihtiyatlı davranarak alacakların yüzdesi yaklaşımına göre bulduğu raka56
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mı kullanmaya karar vermiştir. Bu durumda eksik hesaplanan (4.000-500 =
3.500.-TL)’nin yönetim tarafından karşılık ayırmak suretiyle finansal tablolara yansıtılması gerekmektedir.
31.12.2014
654- KARŞILIK GİDERLERİ				
		

3.500.-TL

129- ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR KARŞILIĞI

3.500.-TL

(Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılmasına ait Düzeltme Kaydı)

./.
2.2.3 Yaşlandırma Tablosu Yaklaşımına Göre Uygulama
Uygulama 5: ABC Kimya işletmesinin 2014 yılı finansal durum tablolarını denetleyen denetçi işletme yönetiminin alacaklar hiç karşılık ayırmadığını
tespit etmiş ve yaşlandırma tablosu yaklaşımına göre karşılık ayırmaya karar vermiştir. İşletmenin alacak yaşlandırma tablosu ve vade aralıklarına göre
geçmiş yıllarda gerçekleşen tahmini şüphelilik oranları aşağıdaki gibidir.
ABC Kimya A.Ş. İşletmesi 2014 Yılı Alacaklarının yaşlandırma tablosu :
Müşterinin Adı

Vadesi
Gelmemiş
Alacaklar (TL)

Vadesi
Geçen
Alacaklar (TL)

0-30
gün
geciken
alacaklar
(TL)

31-60
gün
geciken
alacaklar (TL)

61-90
gün
geciken
alacaklar
(TL)

91-120
gün
geciken
alacaklar (TL)

120 gün
üstü
geciken
alacaklar
(TL)

A

250.000

100.000

10.000

70.000

20.000

-

-

B

600.000

450.000

-

120.000

160.000

90.000

80.000

C

400.000

275.000

25.000

40.000

80.000

70.000

60.000

D

200.000

125.000

15.000

45.000

40.000

25.000

-

TOPLAM

1.450.000

950.000

50.000

275.000

300.000

185.000

140.000

%2

%5

%7

% 10

% 16

1.000

13.750

21.000

18.500

2.240

Tahmini Şüphelilik Oranı
Ayrılması Gereken Karşılık

56.490

Bu yöntemde alacaklar aşılan vadelere göre sınıflandırılarak her vade grubuna geçmiş tecrübelere göre elde edilen şüphelilik oranlarının uygulanması ile
alacak karşılığı hesaplanır.
Varlıklardaki bir azalış ya da borçlardaki bir artış nedeniyle ortaya çıkan ve
ölçülebilen bir gelecekteki ekonomik yarar azalması, gelir tablosunda gider olarak tahakkuk ettirilir (Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, Prg.4/4)
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Çözüm 5: Denetçi denetimini Mart-2015 de gerçekleştirdiğinden 2015 yılında gerçekleşen tahsilatları da kontrol etmiş ve yaşlandırma tablosuna göre
vadesi 60 güne kadar geçen tüm alacakların tahsil edildiğini sonucuna ulaşmıştır. Buna göre yönetimin 56.490-(1.100+13.750) = 41.640 TL şüpheli alacak karşılığını finansal tablolara yansıtması gerekmektedir.
31.12.2014
654- KARŞILIK GİDERLERİ				
		

129- ŞÜPHELİ TİC. ALACAKLAR KARŞILIĞI

41.640.-TL
41.640.-TL

(Şüpheli Alacak İçin Karşılık Ayrılmasına ait Düzeltme Kaydı)
./.

SONUÇ
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun bir finansal tablo
hazırlanabilmesi için uygun muhasebe politikalarının seçilmesinin yanı sıra
geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun makul muhasebe tahmininde
bulunulması gerekir.
Muhasebe tahminlerinin ihtiyatlılık kavramı çerçevesinde hesaplanması ve
bu tahminlerde yapılacak değişikliklerinde önceki dönemlerle karşılaştırma
yapılabilecek şekilde tutarlılık kavramına uygun yapılması gerekir.
Muhasebe tahminleri yönetim tarafından kasıtlı veya kasıtsız olarak hatalı
hesaplanabilir ve bu sonuçlar finansal tablo kullanıcılarının kararları üzerinde
etkili olabilir. Muhasebe tahminlerinin genellikle yoruma dayalı yapılması,
olası yanlışlıkların hatadan mı, yoksa hileli finansal raporlamadan mı kaynaklandığının tespitini de zorlaştıran bir husustur. Bu nedenle muhasebe tahminleri denetim sürecinde üzerinde yeterince durulması gereken muhasebe
uygulamalarının başında gelmektedir.
Önemli tahmin belirsizliği içeren muhasebe tahminleri ile oluşturulan
finansal tablo kalemlerinin yapısal riski yüksektir. Bu yapısal risk “önemli yanlışlık riskini” dolayısıyla da “denetim riski” nin yükselmesine sebep
olmakta ve denetçinin önemli yanlışlık riski içeren tablolar hakkında uygun
olmayan görüş belirtmesine yol açabilmektedir.
Denetçinin muhasebe tahminleri üzerinde denetim prosedürlerini uygularken denetlediği muhasebe tahminlerinin geçerli finansal çerçeveye göre nasıl
hesaplandığını çok iyi bilmesi ve uzmanlık isteyen konularda mutlaka denetim ekibi dışından bir uzmandan destek alması gerekmektedir.
Stok kalemleri üzerindeki muhasebe tahminlerinde denetim çalışması
yapılırken mutlaka stok kalemlerinin hızlı gelişen teknoloji karşısındaki du58
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rumu, kullanım ömürleri ile fiziki sağlamlık durumları da değerlendirilmeli
ve bu durumlara uygun değer düşüklüğü karşılıklarının ayrılıp ayrılmadığına
dikkat edilmelidir.
Ticari alacak karşılıklarının denetiminin yapılması sırasında karşılık ayrılacak alacağın bilanço tarihi ile denetim tarihi arasındaki tahsil durumunun,
alacakla ilgili teminat alınıp alınmadığının da göz önünde bulundurulması
gerekir. Uluslararası ticaret yapan işletmelerin alacaklarının değerlemesinde,
alacaklı olunan ülkelerin siyasi riskleri ve uluslararası ekonomik ilişkilerinin
de dikkate alınarak uygun değerlemelerin yapılıp yapılmadığının denetçi tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
Alacaklar ve stoklar işletmelerin dönen varlıklarının ve aktiflerinin önemli
bir kısmını oluştururlar. Bu kalemlere yönelik tahminler gelir tablosunu etkiler ve finansal tabloların finansal analizinde önemli etkiye neden olabilirler.
Denetçinin bu kalemler üzerindeki önemli yanlışlıkları tespit edememesi ve
buna uygun görüş verememesi, finansal tablo kullanıcılarının yanlış karar vermelerine yol açabilecektir. Bu nedenle denetçi özellikle bu iki finansal tablo
kalemi ile ilgili olarak yapılan muhasebe tahminlerinin makul olduğu sonucuna varmak için denetim prosedürlerini titizlikle yerine getirmelidir.
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KURUMSAL RAPORLAMANIN EVRİLME
SÜRECİNE İLİŞKİN BİR İRDELEME
AN EXAMINATION ON THE EVOLUTION PROCESS
OF CORPORATE REPORTING
Yrd.Doç.Dr. Sevgi AYDIN5*
ÖZ
Bilindiği gibi çeşitli isimlerle hazırlanan kurumsal raporların temel amacı bilgi üretmektir. Kurumsal raporlar vasıtasıyla üretilen bilgi, raporun türüne göre
farklı kullanıcılara karar desteği sağlamak amacıyla sunulmaktadır. Kurumsal rapor türlerinden biri olan sürdürülebilirlik raporları, işletmelerin fiziksel ve sosyal
çevreleriyle tüm etkileşimlerini içeren ve bütün işletme paydaşlarına sunulmak
üzere hazırlanan raporlardır. İşletmelerin finansal bilgileri ile finansal olmayan
bilgilerinin tek bir raporda sunulması temelinde ortaya çıkan entegre raporlama,
sürdürülebilirlik raporlarının finansal raporlarla bütünleştirilmesi anlamına mı
gelmektedir? Bu çalışmanın amacı; klasik kurumsal raporlamanın evrilme sürecinin, unsurları ve boyutları itibariyle irdelemesini yapmaktır.
Anahtar Sözcükler: Sürdürülebilirlik Raporlaması, Entegre Raporlama,
Sermaye Öğeleri, Değer Yaratma
ABSTRACT
As commonly known, the main purpose of corporate reporting which is
prepared with various names is to produce information. Information that is
produced via corporate reports is presented to different users according to the
type of report to obtain support for decisions. The sustainability reports which
is one type of corporate report are prepared to be presented to all corporate
shareholders and they also cover all of the corporation’s interactions with its
physical and social environment. Does integrated reporting which is functional in the presentation of both the financial and non-financial information in
a one report also mean the unification of sustainability reports with financial
reports? The aim of this study is to examine the evolution process of classical
corporate reports with respect to its factors and dimensions.
Keywords: Sustainability Reporting, Integrated Reporting, The Capitals,
Value Creation
*5* Kadir Has Üniversitesi, UBF, Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü
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GİRİŞ
Finansal tablolar; muhasebe sistemi içinde kaydedilen ve toplanan bilgilerin, belirli zaman aralıklarıyla, bu bilgileri kullanacak olanlara iletilmesini
sağlayan araçlardır (Akdoğan ve Tenker, 1998). Muhasebe faaliyetleri sonucunda, üretilen finansal raporlar; işletmelerin ekonomik faaliyetlerini izlemede, analiz, yorum ve değerlendirmede ortak dil olarak kullanılmaktadır (Türker, 2011). Finansal raporlamanın temel amacı; karar vericilere bilgi sunmak
iken, bu raporların son yıllarda, tüm tarafların bilgi ihtiyacını karşılamada
yetersiz kaldığı yönünde eleştirel görüşler sıkça dile getirilmektedir. Finansal
raporlarla ilgili en sık karşılaşılan eleştirilerden biri, bu raporların sosyal, çevresel ve diğer kurumsal konuları içermemeleriyle ilgilidir.
Son yıllarda kurumsal bilgilerin kullanıcıları; kurumsal raporların yararlılığı, kapsayıcılığı ve etkinliği konusunda giderek artan ölçüde endişe duyduklarını ifade etmektedirler. Bu raporların özellikle, kurumsal faaliyetlerin
performansını yeterli duyarlılıkta ve açıklıkta yansıtmadığına ilişkin görüşler
giderek artırmaktadır. Yani yetersiz kurumsal raporlama; kurumsal hataların
nedeni değildir ama potansiyel risklerin vurgulanması için gerekli olan sinyalleri maskelemektedir (SAICA, 2013).
Muhasebe, genellikle önemli ölçüde kısıtlanmış, kapalı bir sistem olarak kabul
edilmesine rağmen, aslında diğer sistemlerden bağımsız olarak faaliyet göstermemektedir. Muhasebe ekonomik sistemlerin yanı sıra bireyler, gruplar, topluluklar,
toplumlar, milletler ve doğal çevrenin insan dışındaki elemanları ile doğrudan ilgili olan sosyal, politik ve etik sistemler ile de etkileşim içindedir. Geleneksel
muhasebe bu etkileşimleri göz ardı etmektedir (Gray vd., 1996).
1980’li yıllardan itibaren, sosyal ve çevresel etkilerin yoğun olarak tartışılmaya başlanmasıyla, klasik finansal tabloların, işletmelerin gerçek durumunu yansıtmada yetersiz olduğu görülmüştür. Böylece, finansal tabloların yanında yönetimin
açıklamalarına, çevresel raporlara, kurumsal yönetim ve ücretlendirmeye ilişkin
bilgiler de yayınlanmaya başlamıştır. 2000’li yıllara gelindiğinde çevresel raporlar
sürdürülebilirlik raporlamasına dönüşmüştür. Günümüzde ise, entegre (tümleşik)
raporlama kavramı ortaya çıkmaktadır (Yanık ve Türker, 2012). Bu çalışma kapsamında, kurumsal raporlamanın yukarıda sözü edilen aşamaları incelenmekte ve
bu bağlamda gelişim süreci ve evrimi açıklanmaktadır.
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1. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI
İşletmelerin sosyal sorumluluğuna ilişkin ilk tanımlama 1953 yılında Bowen
tarafından yapılmıştır. Bowen (1953) iş adamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgilenmeleri gereğini savunmuştur.
Ancak 1960 ve 1970’li yıllarda profesyonel muhasebeciler ve akademisyenler,
muhasebecinin görevinin bilanço ve gelir tablosu hazırlamanın ötesine geçemeyeceğini tartışmışlardır; bu dönemde birçok ekonomist ise, işletmenin faaliyetleri
için sosyal sorumluluk taşıyamayacağını ve işletmenin tek amacının kâr etmek
olduğunu ileri sürmüştür (Friedman, 1970; Kestigian, 1991). Buna karşın Carroll
(1979), işletmelerin yalnızca ekonomik ve yasal yükümlülüklerinin olmadığını,
topluma karşı bunların ötesinde sorumluluklarının olduğunu savunmuştur. Bu
tartışmalar sonucunda bugün, artık işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için,
sosyal sorumluluğun önemi kabul edilmektedir.
İşletme dünyasındaki “kâr etme” ve “sosyal sorumluluk” ikilemi sonucunda,
sürdürülebilirlik kavramı önem kazanmıştır (Gray vd., 1996). Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1987 yılında yayınladığı Brundtland
Raporu’nda sürdürülebilirliği “bugünkü neslin ihtiyaçlarının, gelecek nesillerin
ihtiyaçlarından ödün verilmeksizin karşılanması” şeklinde tanımlamaktadır (UN,
1987). Bu tanımdan da anlaşıldığı gibi sürdürülebilirliği sağlamanın yolu kaynakların etkin kullanımına dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik; toplumun sosyal, kültürel, bilimsel, doğal ve insan kaynaklarının tümünün ihtiyatlı kullanımını sağlayan
ve buna saygı duyma temelinde sosyal bir bakış yaratan katılımcı bir süreçtir (Gladwin vd., 1995). Sürdürülebilirlik kavramının özünde, kaynakların korunması ve
geliştirilmesi bulunmaktadır (IUCN, 1980).
Kurumsal sürdürülebilirlik; şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile
birlikte, işletme faaliyetlerinde ve karar mekanizmalarında dikkate alınması
ve bu faktörlerle bağlantılı risklerin etkin bir biçimde yönetilmesi olarak tanımlanabilir (BIST, 2014). Kurumsal sürdürülebilirlik, işletmenin büyümesinin ve kârlılığının önemli olduğunu kabul ederken; aynı zamanda işletmenin, çevresel koruma, ekonomik gelişme, sosyal hak ve adalet gibi toplumsal
amaçları izlemesini gerektirir (Wilson, 2003). Kurumsal sürdürülebilirlik için
üretim ve tüketimin mümkün olduğu ölçüde sürdürülebilir olması sağlanmalıdır (Mengi ve Algan, 2003). Kurumsal sosyal sorumluluk ise, işletmelerin sürdürülebilirliğe doğru yönelmelerinin başlangıç noktasını oluşturur (Berkhout,
2005).
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Kurumsal sürdürülebilirlik toplum, ekonomi ve çevreden oluşan üçlü sacayağı ile açıklanabilir. Bunlardan sadece birinin dikkate alınması hatalı kararlara ve sürdürülemezliğe yol açar. Örneğin sadece kâr marjlarına odaklanma,
topluma uzun vadede sosyal ve çevresel olarak zarar verir (Strange ve Bayley,
2008). Dyllick ve Hockerts (2002) kurumsal sürdürülebilirliği, çevresel ve
sosyal sürdürülebilirliğin bir karması olarak ifade ederken, kurumların kısa
vadeli kazançlar yerine, uzun vadeli kazanç amacına yönelmeleri gerektiğine
de vurgu yapmaktadırlar.
Küresel Raporlama Girişimi (GRI – Global Reporting Initiative), 2000
yılında kılavuz olarak ilk kapsamlı sürdürülebilirlik raporlaması çerçevesini
yayınlamış ve daha sonra bu çerçeveyi yıllar içinde geliştirmiştir. GRI’nın 31
Aralık 2015 tarihinden sonra kullanılmaya başlanacak olan son kılavuzunda
sürdürülebilirlik raporlaması; “kuruluşlara sürdürülebilir bir küresel ekonomi yönünde hedef belirlemede, performansın ölçümünde ve değişimin yönetiminde yardımcı olan, uzun vadeli kârlılığı; sosyal sorumluluk ve çevreye
özenle birleştiren bir süreçtir ve kuruluşun ekonomik, çevresel, sosyal ve yönetişimsel performansının iletilmesinin, olumlu ve olumsuz etkilerin yansıtılmasının kilit platformudur” şeklinde tanımlanmaktadır (GRI, 2013).
Kurumsal sosyal sorumluluk (sürdürülebilirlik) raporlaması, bir işletmenin
fiziksel ve sosyal çevresi ile etkileşimine ilişkin finansal ve finansal olmayan
bilgilerin faaliyet raporlarında veya ayrı bir raporda bildirilmesidir (Hackston
ve Milne, 1996). Finansal raporlamanın doğal bir uzantısı olarak sosyal sorumluluk (sürdürülebilirlik) raporları işletmenin çevresel, ekonomik ve sosyal
performansını açıklamada işletme raporlamasının kapsamını genişletmektedir
(Clikeman, 2004). Burada, sürdürülebilirlik raporlaması temelinde çevresel,
ekonomik ve sosyal boyutların altı çizilmekte; aynı zamanda, raporlamanın
kapsamının genişlediğine dikkat çekilmektedir.
2. ENTEGRE RAPORLAMA
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), 2010 yılında düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme otoriteleri, muhasebe
uzmanları ve STK’lar tarafından kurulmuş küresel bir koalisyondur (http://
www.theiirc.org). IIRC Aralık 2013’te yayınladığı entegre raporlama çerçevesinde entegre raporu, bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, perfor
mansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve
uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bil64
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dirilmesi olarak tanımlamaktadır (IIRC, 2013). Entegre raporlama bir anlamda, herhangi bir işletmenin finansal boyutunu oluşturan faaliyetler ile finansal
olmayan kısmını oluşturan olaylar arasında ilgi kurularak ortak bir bilgi seti
oluşturulmasıdır (Karğın vd., 2013).
Entegre raporlamanın amaçları; sermayenin daha etkili ve üretken şekilde
dağılması amacıyla finansal sermaye sağlayan taraflara sunulan bilgilerin kalitesini artırmak; kurumsal raporlamaya, farklı raporlama yolları kullanan ve
bir kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini maddi yönde etkileyen
tüm faktörleri içeren daha birleşik ve etkili bir yaklaşım ortaya koymak; sermayenin geniş tabanı (finansal, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, sosyal, ilişkisel ve doğal sermaye) için hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmek ve bunların birbirlerine olan bağımlılıklarının anlaşılmasını sağlamak; kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya odaklanan entegre düşünce,
karar verme ve harekete geçme unsurlarını desteklemektir (IIRC, 2013).
Bu yaklaşımın temel dayanağını oluşturan entegre düşünce ise, bir kuruluşun çeşitli işletme ve fonksiyonel birimleri arasındaki ilişkileri ve kullandığı
ya da etkilediği sermaye öğelerini aktif şekilde hesaba katmayı öne çıkarmaktadır. Entegre düşünce; kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini
etkileyen çeşitli faktörler arasındaki bağlantıyı ve bağımlılıkları hesaba katar
ve bir kuruluşun faaliyetlerine ne kadar fazla dahil edilirse, bilgiler arasındaki bağlantıların yönetim raporlamasına, analizlere ve karar verme sürecine o
kadar doğal bir şekilde aktarılması sağlanır (IIRC, 2013). Entegre düşüncenin
temeli, sistem yaklaşımında olduğu gibi, birçok faktörün bağlılığı ve karşılıklı
bağımlılığı ile paydaşlar için değer yaratarak kuruluşların uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamakla ilgilidir (SAICA, 2013).
Entegre raporlamada sermaye, farklı boyutları itibariyle yeniden tanımlanmış ve çeşitli öğelere ayrılmıştır. Sermaye öğeleri, kuruluşun faaliyetleri ve
sonuçları ile artan, azalan ya da dönüştürülen bir değerler stokudur. Bunlar entegre raporlama çerçevesinde finansal, üretilmiş, fikri, insan kaynakları, sosyal, ilişkisel ve doğal sermaye öğeleri olarak sınıflandırılmıştır (IIRC, 2013).
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Şekil 1: Sermaye Öğeleri (Aydın, 2015)
Bir entegre raporun asıl amacı, finansal sermaye sağlayan taraflara bir kuruluşun zaman içinde nasıl değer yaratacağını açıklamak olarak tanımlanmaktadır (IIRC, 2013). Yani entegre raporun odağında “değer yaratma” vardır.
Bir kuruluş tarafından zaman içinde yaratılan değer; kuruluşun faaliyetleri ve
çıktıları tarafından, sermaye öğeleri üzerinde yaratılan artışlar, azalmalar veya
dönüşümlerle kendini gösterir. Bu değerin birbiriyle ilişkili iki unsuru vardır
(IIRC, 2013):
• Kuruluşun kendisi için yaratılan değer (finansal sermaye sağlayan taraflara finansal geri dönüş sunmaya imkân verir).
• Diğerleri (paydaşlar ve geniş anlamda toplum) için yaratılan değer.
Değer yaratma süreçleri, örgütün en önemli süreçlerini oluşturmakta, bu yüzden doğru şekilde tanımlanmaları, değişikliklerin olası etkilerinin tahmini için
büyük önem taşımaktadır (Kaplan ve Norton, 2003). İşletmelerde yer alan birçok
sürecin ortak amacı, değer yaratmaktır (Kaygusuz, 2005). İşletmenin değer yaratan unsurlarını belirlemeden değer yaratması mümkün değildir (Koller, 1994).
Bir kuruluşun kendisi için değer yaratma kabiliyeti, diğerleri için yarattığı değerle bağlantılıdır. Şekil 2’de gösterildiği gibi bu, finansal sermayedeki değişimlerle doğrudan ilişkili olan, müşterilere yapılan satışlar vb. ek olarak çok çeşitli
faaliyetler, etkileşimler ve ilişkiler yoluyla gerçekleştirilir (IIRC, 2013).
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Şekil 2: Değer Yaratma Süreci (IIRC, 2013)
Entegre raporlama faaliyet gösterdiği, ticari, sosyal ve çevresel bağlamda
bir şirketin stratejisi, yönetişim ve geleceği hakkında önemli bilgiler sağlar.
Daha önceleri yayınlanan farklı türdeki raporları (finansal, yönetim, kurumsal yönetim, ücretlendirme politikası, sürdürülebilirlik vb.), işletmenin değer
yaratma ve sürdürme yeteneğini açıklayan tutarlı bir bütün haline dönüştürür
(Sanchez, 2013). Sanchez’in (2013) çalışmasına göre; önemli girişimlerin, bu
bakış açısına sahip olmalarına rağmen, bu raporlama şekli, şu anda sürecin
başında, görece az sayıda şirket tarafından benimsenmiştir ve entegre raporlamanın ülke düzeyinde yaygınlaşmasında, paydaşlar; firma düzeyinde ise firma
büyüklüğü, sektör ve kârlılık önemli düzeyde etkilidir.
Entegre raporlama; itibar sağlama, işletmenin çevre ve topluma etkilerinin
daha iyi anlaşılması ya da finansal ve finansal olmayan performansı arasında
ilişki kurma gibi birçok avantaj sağlamaktadır (Ioana, 2014). Entegre raporlama, şirketin ekonomik, çevresel ve sosyal performanslarının paydaşlar tarafından tam anlamıyla değerlendirilmesine ve böylece şirketlerin uzun vadede,
yaratılan değerin daha kolay ölçülebilmesine imkân sağlayacaktır. Eğer entegre raporlama dünya çapında başarılı bir şekilde hayata geçirilebilirse, hem
şirketler hem de toplum için çok önemli bir yarar teşkil edecek olup, sağlıklı
bir dünya için istikrarlı bir refah sağlanmış olacaktır (Krzus, 2012).
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3. TARTIŞMA VE SONUÇ
GRI sürdürülebilirlik raporlaması kılavuzuna göre (2013); kuruluşun paydaşlarının beklenti ve menfaatlerine yanıt olarak öncelikli kabul ettiği unsurlar,
sürdürülebilirlik raporlamasının itici gücünü teşkil etmektedir; burada paydaşlar
kuruluşa katkısı olanların yanı sıra, kuruluşla başka ilişkileri olanları da içerebilmektedir. Yine aynı kılavuza göre; entegre raporlama ise, kurumsal raporlamada
büyümekte ve gelişmekte olan bir eğilim olup genel olarak bir kuruluşun mali
sermaye sağlayıcılarına mevcut ve gelecekteki değer yaratma süreci için esas olan
kilit faktörleri entegre bir şekilde sunmayı hedeflemektedir.
Entegre raporlama yapanlar, entegre raporlarını hazırlarken sürdürülebilirlik raporlamasının temellerinden ve bildirimlerinden yola çıkarlar. Sürdürülebilirlik raporlaması kuruluşun öncelikli konularına, stratejik hedeflerine ve bu
hedefleri gerçekleştirerek zaman içinde değer yaratma yeteneğinin değerlendirilmesine girdi sağlamak suretiyle kuruluşun entegre düşünce ve bildirme
süreci için önem teşkil eder (GRI, 2013). Buna göre; sürdürülebilirlik raporlamasında odak tüm paydaşlar iken, entegre raporlamada ise odak kuruluşun
mali sermaye sağlayıcılarıdır.
Flower (2015), IIRC’nin daha önceki taslak çalışmalarında sürdürülebilirliğe
yer verilmiş olmasına rağmen, 2013’te yayınlanan kavramsal çerçevede sürdürülebilirliğin terkedildiğini öne sürmektedir. Adams (2015) ise, Flower’ın entegre
raporlamayı eleştirdiği makalesinde, sürdürebilirlik konusuna değindiğini, ancak,
entegre raporlamanın temel amacının bu olmadığını savunmaktadır. Adams’a
göre, aksine, belki de kurumsal başarı ve raporlamayla ilgili düşünce tarzında
büyük ölçüde bir farklılaşmanın ilk aşamalarında olduğumuzun ve entegre raporlamanın, köklü değişikliklere önderlik etme potansiyeline sahip muhasebe
akademisyenlerinin de sürece dahil olmasına bağlı olarak genişleyeceğinin altı
çizilmektedir. Bununla birlikte, sürdürülebilirlikle ilgili kurumsal girişimlerin üst
düzeyde sınırlı olarak kavranabilmekte olduğu, entegre raporlamanın bu konuda
yardım edebileceği iddia edilmektedir (Adams, 2015).
Thomson’a (2015) göre; IIRC’nin finansal, çevresel, sosyal ve yönetimsel bilginin açık, özlü, tutarlı ve karşılaştırılabilir biçimde, küresel olarak kabul gören
entegre raporlama çerçevesi oluşturma amacına karşı tartışmak zordur ve tek bir
sermaye tanımından çoklu sermayeye, geçmişten ziyade geleceğe yönelim, geleneksel faaliyet raporlarının değerini sorgulayan çalışmalarla uyumludur. Thomson
(2015), entegre raporlamanın kurumsal raporlamayı geliştirebileceğine karşı çıkmamaktadır, ancak Flower (2014) ile benzer şekilde, daha sonra çevresel ve sosyal
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amaçları gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini sorgulamaktadır.
Kurumsal raporlar, tüm paydaşlar açısından anlaşılır, açık ve şeffaf bir iletişim aracı niteliğinde olmalıdır. Kurumsal raporların, son yıllarda gittikçe artan şekilde bu niteliğini kaybettiği görülmektedir. IIRC’nin (2011), S&P 500
şirketlerinin piyasa değeri bileşenleri üzerine yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre; 1975 yılında bu şirketlerin piyasa değeri bileşenlerinin; %83’ü maddi ve finansal, %17’si diğer varlıklardan oluşurken; 2000’li yıllarda bu bileşenlerin sadece %19’u maddi ve finansal, %81’i ise diğer varlıklardan oluşur
duruma gelmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar, günümüzde hazırlanan kurumsal
raporların, paydaşlara doğru ve yeterli bilgi verme fonksiyonunu yerine getirmede yetersiz kaldığını ortaya koymaktadır.
İşletmelerin hazırlamakta oldukları finansal raporlar finansal bilgileri içermekte, çevresel, sosyal ve diğer kurumsal konuları içermemektedir. Bununla
birlikte son yıllarda işletmelerin finansal raporlarına ek olarak, sosyal ve çevresel konuları içeren sürdürülebilirlik raporu hazırlamaları kabul görmektedir.
Finansal raporlardan bağımsız olarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporları, bu
alandaki talebi kısıtlı olarak karşılayabilmektedir. Bu noktada, kurumsal raporlamanın gelişimine ve farklı bir biçim kazanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Bir tarafta; sermayenin çok boyutlu ve çok bileşenli bir kaynak olduğu tespitiyle, onun daha etkili ve üretken bir biçimde yayılışına destek sağlayan entegre raporlama; diğer tarafta da; finansal, sosyal ve çevresel boyutlara birlikte
odaklanmış kurumsal sürdürülebilirlik raporlaması, kendi içerisinde tartışmalarını ve gelişimlerini sürdürmektedir. Karar vericilere ve diğer paydaşlara
karar desteği sağlama, kurumsal işleyişte ve ilerleyişte ortak bir iletişim aracı
olma ve nihayet bilginin derinliğini, yetkinliğini, zamanlılığını arttırarak, yığın içindeki gerçekçi sinyalleri gösterebilme yeterliliğine sahip bir kurumsal
raporlama sistematiğinin yaratılması süreci, bir evrilme olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlamaya ilişkin
değerlendirmelerin ve tartışmaların devam etmesinin, kurumsal raporlamanın
evrilme sürecine önemli ölçüde katkı sağlayacağı öngörülmektedir.
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MÜŞTERİ YAŞAM SEYRİ MALİYETLEMENİN
KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE BİR VAKA ÇALIŞMASI
A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR CUSTOMER LIFE CYCLE
COSTING AND A CASE STUDY
Dr. Emre KAPLANOĞLU6**
ÖZ
Firmaların daha kârlı olan müşterilerini tespit etmeleri müşteri değerini
ortaya koysa da müşteri maliyetlerinin nasıl yönetileceğini açıklamamaktadır.
Pazarlama ile muhasebe arasındaki bu kopukluk farklı yöntemlerin araştırılmasını gerektirmektedir. Müşteri yaşam seyri maliyetleme satış öncesi maliyetler, satış sırasındaki maliyetler ve satış sonrasındaki maliyetlerin toplamıdır. Bu çalışmanın amacı muhasebe alanında çok az kaynağa konu olan
müşteri yaşam seyri maliyetlemenin kavramsal çerçevesini belirlemek ve uygulamaya yönelik bir örnek ile öneriler getirmektir.
Anahtar Sözcükler: Müşteri Yaşam Seyri Maliyetleme, Pazarlama Muhasebesi.
ABSTRACT
Although identifying which customers are more profitable reveals customers’ value, it does not explain how to manage customer costs. This gap
between accounting and marketing requires different methods to investigate.
Customer life cycle costs are sum of pre-sales costs, costs in purchasing and
after sales costs that are related with customer. The aim of this study is to
determine the conceptual framework of customer life cycle costing which has
limited research in accounting literature and to give suggestions for further
researches with a case study.
Keywords: Customer Life Cycle Costing, Marketing Accounting.
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1. GİRİŞ
Sözlük tanımına göre müşteri, belirli bir dükkândan düzenli olarak alışveriş yapan kimsedir (Grolier, 1976, 249). Müşteriyle ilgili yapılan akademik
çalışmalar incelendiğinde ise bir ürünü veya hizmeti satın alan kişidir şeklinde
genel bir tanımla karşılaşılmaktadır. Bu tanıma göre bir ürün veya hizmetin
parasal karşılığını ödeyen herkes müşteridir. Ancak eşinin istediklerini marketten satın alan kişinin, ilaç firması temsilcisinin tavsiyesi üzerine hastasına
ilaç yazan doktorun veya ilacı satın alan hastasının, evcil hayvanı X marka
yemi yemeyi reddettiği için Y marka yem almak zorunda kalan hayvan severin durumları tartışmaya açıktır. Bu sebeple müşteri, ürünün veya hizmetin
satın alma kararını verendir şeklinde tanımlanabilir. Müşteriyle ilgili bu farklı
yaklaşımdan dolayı da işletmeler ürün merkezli olan bakış açılarını müşteri
ilişkilerine dayalı bakış açısıyla değiştirmektedirler. Dolayısıyla ürün kârlılığı yerine uzun dönemli müşteri kârlılığı değerlendirilmeye çalışılmaktadır
(Ryals, 2008, 9). Buradaki uzun dönem kavramı ile müşterinin sadece ürün
veya hizmeti satın alıp gitmesini değil müşterinin satın alma öncesi ve sonrası
işletmeyle olan bağının devam ettiği müşteri yaşam seyri vurgulanmaktadır.
Literatür incelendiğinde müşteri yaşam seyri (MYS) kavramının daha çok
pazarlama alanında müşteri yaşam boyu değeri (customer lifetime value) ve
müşteri sermayesi (customer equity) ile ilgili çalışmalarda yer aldığı görülmektedir (Jain ve Singh, 2002, 35). Müşteri ilişkileri yönetiminde de (customer relationship management-CRM) müşteri yaşam seyri muhtemel (prospect), karşılık veren (responder), yeni müşteri (new customer) ve sabit müşteri
(established customer) şeklindeki sıralama için kullanılmaktadır (Berry ve
Linoff, 2004, 455). Pazarlama bakış açısıyla müşteri yaşam seyri müşteriyi
elde etme çabalarıyla başlayan ve müşterinin işletmeyle olan ilişkisini satın
alma sonrasında devam ettirdiği süre olarak ifade edilmektedir. Müşterinin
ürün veya hizmetini satın aldığı işletmeyle olan ilişki süresini müşteri sadakati, müşteri tatmini gibi unsurlar belirlemektedir. İşletmeyle ilişkisi daha uzun
süreli olan müşterinin daha değerli müşteri olacağı kabul edilmektedir. Bu
süre içinde müşteriden elde edilen değer, elbette ki bu kârdır, bir finans kavramı olan bugünkü değer kullanılarak müşteri yaşam boyu değeri olarak hesaplanmaya çalışılmaktadır (Pfeifer, Haskins ve Conroy, 2005, 17). İşletmelerin birden fazla müşteriye sahip oldukları göz önüne alınarak sahip olunan
tüm müşterilerin değerini ölçen yöntem de müşteri sermayesidir (Armstrong
ve Kotler, 2015, 49-50). Müşteri yaşam boyu değerini ve müşteri sermayesi74
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ni hesaplamak için oluşturulan modellerde kâr değişkeniyle birlikte maliyet
değişkenleri de yer almaktadır. Bu maliyet değişkenleri gelir yaratmak için
katlanılan toplam maliyetler, müşteri elde etme maliyetleri, müşteri koruma
maliyetleri, müşteriye hizmet maliyetleri ve satılan mallar maliyeti olarak modellere dahil edilmiştir (Schmittlein ve Peterson, 1994; Blattberg ve Deighton,
1996; Dwyer, 1997; Berger ve Nasr, 1998; Ryals, 2008). Muhasebe alanında
ise müşteri yaşam seyriyle ilgili olarak müşteriden elde edilen değeri ölçmekte kullanılabilecek ilk yöntemin Müşteri Kârlılık Analizi (Customer Profitability Analysis) olduğu düşünülebilir. Ancak müşteri kârlılık analizi müşterinin
işletmeyle ilişkili olduğu “belirli bir süreyi” (dönemi) kapsamakta ve bu süre
içinde müşteriden elde edilen gelirler ile giderler arasındaki farkı hesaplamaktadır (Ryals, 2008, 42). Literatürde müşteri kârlılık analizi ve türevleri çok
fazla sayıda pazar veya müşteri odaklı muhasebe çalışmasında kullanılmıştır
(Foster ve Gupta, 1994; Smith ve Dikolli, 1995; Andon, Baxter ve Bradley,
2001; Van Raaij, 2005; Helgesen, 2007; McManus, 2007). Diğer taraftan pazarlama muhasebesi (marketing accounting) veya müşteri muhasebesi (customer accounting) başlığı altında müşteri yaşam seyrinin pazarlama temelli yaklaşımlarla ilişkilendirildiği de görülmektedir (Guilding ve McManus,
2002; Andon ve Baxter, 2011). Müşteri yaşam seyriyle ilgili hem pazarlama
yaklaşımının hem de muhasebe yaklaşımının ortak noktası müşteriden elde
edilen gelirler ile müşteri için yapılan giderler arasındaki farkı tespit etmektir.
Müşteri kâr/zararı olan bu fark satış gelirinden, ürün veya hizmetin yapım
maliyetinden, pazarlama, müşteri hizmetleri gibi maliyetlerden ve müşteriyle
ilgili genel yönetim giderlerinden etkilenmektedir (Blocher ve diğerleri, 2008,
138). Bu farkın doğru hesaplanabilmesi için müşteri yaşam seyri maliyetlerinin de açık bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir.
Yaşam seyri maliyetleme (YSM), mallara, hizmetlere, müşterilere, projelere veya varlıklara uygulanabilmektedir. YSM, maliyet nesnesinin öngörülen
yaşamı boyunca maliyetlerini hesaplamakta ve elde edilecek getiriyi azamiye
çıkaracak tedbirleri almayı kolaylaştırmaktadır (Avis, 2009, 275). Muhasebe
bakış açısıyla Müşteri Yaşam Seyri Maliyetleme (MYSM) kavramı sınırlı sayıda çalışmada kendine yer bulmuştur. Bir maliyet muhasebesi ders kitabında
MYS maliyetlerinin müşterinin bir ürün veya hizmeti elde etmesi, kullanması,
bakımını yapması ve elinden çıkarması nedeniyle maruz kaldığı toplam maliyetlere odaklandığı ve bu maliyetlerin fiyatlandırmada göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilmiştir (Horngren ve diğerleri, 2009, 471). Bu kavramın
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uluslararası muhasebe örgütlerinin sınav ve bu sınavlarına yönelik çalışma kitaplarına da konu olduğu görülmektedir. İngiltere’de bulunan Tescilli Ruhsatlı
Muhasebeciler Birliği (Association of Chartered Certified Accountants-ACCA)
yönetim muhasebesini konu alan performans yönetimiyle ilgili F5 sınavını
yapmaktadır. Bu sınavın çalışma kitabının müşteri yaşam seyri başlığı altında müşterilerin de yaşam seyirlerinin olduğu, bu yaşam seyrinin müşteri sadakatine yönelik uygulamalarla uzatılarak müşteri kârlılığının artırılabileceği
anlatılmaktadır (BPP, 2014, 46). Diğer bir muhasebe örgütü olan Tescilli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü de (Chartered Institute of Management Accountants-CIMA) Performans Yönetimi-P2 sınavını yapmaktadır. Bu sınava yönelik
çalışma kitabının müşteri yaşam seyri maliyetleme başlığı altında müşteriyi ilk
elde etme maliyetinden, müşteri yaşamının iskonto edilebileceğinden ve bulunan değere göre kararların alınabileceğinden bahsedilmektedir (Avis, 2009,
278). Ayrıca Tescilli Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü’nün 1 Eylül 2011 tarihinde P2-Performans Yönetimi başlıklı sınavında örnek olay üzerinden müşteri
yaşam seyri maliyetlemenin nasıl kullanılması gerektiğine dair bir soru sorulmuştur (CIMA Performance Pillar, 2011, 3). Bu sınavın değerlendirilmelerinin
yer aldığı rehberin sınavı yapanın yorumları bölümünde cevapların son derece
zayıf olduğu ve sorunun hemen hemen her aday tarafından “ürün yaşam seyri
maliyetlemeyle ilgili bütün bildiklerinizi yazın” şeklinde yorumlandığı belirtilmiştir (CIMA Post Exam Guide, 2011, 5). Bu çalışmalarda pazarlama yoğun
bakış açısının varlığı ve bir maliyetleme yöntemi olarak kullanılmasına yeterince açıklama getirilmediği dikkat çekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, pazarlama ve muhasebenin kesişim konularından biri
olan MYSM kavramını maliyet-yönetim muhasebesi bakış açısıyla ele almak ve
uygulanabilir bir model önermektir. Çalışmanın ikinci kısmında MYSM kavramı bir modelle açıklanmış, üçüncü kısımda firma uygulaması anlatılmış ve
dördüncü kısımda sonuçlar ve gelecek çalışmalar için öneriler paylaşılmıştır.
2. MÜŞTERİ YAŞAM SEYRİ MALİYETLEME
Müşteri muhasebesi (customer accounting) müşterilerin firmayla olan ilişkilerini ölçmek için kullanılan muhasebedir (Lind ve Strömsten, 2006, 1258). Lind
ve Strömsten (2006) çalışmalarında müşteri muhasebesinin yöntemlerini müşteri kârlılık analizi, müşteri segmenti kârlılık analizi, yaşam boyu müşteri kârlılık
analizi ve bir varlık olarak müşteri değerlemesi şeklinde dört başlıkta incelemişlerdir. Bu yöntemleri daha önce tespit etmiş olan Guilding ve McManus (2002)
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bunlara ek olarak firmalarda bu yöntemlerin kullanımlarını belirleyebilmek için
müşteri muhasebesi olarak ayrı bir beşinci başlık açmışlardır. Çalışmalarında
ayrıca literatürde sınırlı sayıda incelenmiş olan müşteri muhasebesi konusunun
firmalarda beklenenden fazla bir şekilde kullanıldığını, pazar odaklılık ile müşteri muhasebesi arasında anlamlı ilişki olduğunu ve yaşam boyu müşteri kârlılık
analizi ile bir varlık olarak müşteri değerlemesi yöntemlerinin kullanım oranlarının ortalamanın altında olduğunu bulmuşlardır.
Müşteri yaşam seyri maliyetlerinin müşterinin bir ürün veya hizmeti satın
almasından elden çıkarıncaya kadar katlandığı toplam maliyete odaklandığı
belirtilmiştir (Horngren ve diğerleri, 2009, 471). Bu tanımın benzeri olan bir
başka tanımda da müşteri yaşam seyri maliyetlerinin müşterinin bir ürünü satın alması ve yenisini satın alıncaya kadar kullanmasından doğan maliyetler olduğu şeklindedir (Boyd, 2013, 206). Bu görüşler firmanın satın alma
işlemi öncesi maliyetlerini hesaba katmamakla birlikte kullanım sırasındaki
müşterinin yükleneceği işçilik ve enerji gibi maliyetleri de dahil etmektedir.
Ancak müşterinin kullanımdan dolayı yükleneceği maliyetler firma tarafından
objektif bir şekilde değerlendirilemeyeceği gibi ayrıca bu tanımlar sahipliğin
toplam maliyeti (total cost of ownership) konusuna daha yakın durmaktadır.
Dolayısıyla müşteri yaşam seyri maliyetlemenin firma açısından değerlendirilerek bir tanımlama yapılması gerekmektedir. Müşteri yaşam seyri maliyeti
firmanın katlandığı Satış Öncesi Maliyetler (SÖM), Satış Sırasındaki Maliyetler (SSIM) ile Satış Sonrası Maliyetlerin (SSOM) toplamıdır. Bu tanımlama
yapılırken konuyla bağlantılı pazarlama ve muhasebe alanında verilmiş olan
formülasyonlardan yararlanılmış, tarafımızca türetilen formül Formül 1 ve
Formül 2’de gösterilmiştir (Andon, Baxter ve Bradley, 2001, 66; Ryals, 2008,
42; Weir, 2008, 799; Singh ve Jain, 2013, 30-40,).
Müşteriden Yaşam Seyri Gelirleri (MYSG) ile MYSM arasındaki fark da
Müşteri Yaşam Seyri Kârı (MYSK) olacaktır ve hesaplanması Formül 2’de
gösterilmiştir.
		
veya
							
Müşteriyle ilgili satış öncesi maliyetler müşteri yaşam seyrinde bir nevi
başa baş noktasıdır. Müşteriden elde edilen gelirler satış öncesi maliyetleri
karşılamadığı sürece müşteri zararı olarak kabul edilecektir. Müşteri yaşam
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seyri maliyetleme yaklaşımının öğelerine ilişkin temel kategoriler muhasebe
ve pazarlama literatürü incelendikten sonra tarafımızca oluşturulmuş ve Şekil
1’de verilmiştir (Schmittlein ve Peterson, 1994; Blattberg ve Deighton, 1996;
Dwyer, 1997; Berger ve Nasr, 1998; Ryals, 2008; Blocher ve diğerleri, 2008;
Ryals, 2008; Horngren ve diğerleri, 2009).
Şekil 1: MYSM Yaklaşımının Öğelerine İlişkin Temel Kategoriler

Şekil 1’de yer alan Satış Öncesi Maliyetler (SÖM), Satış Sırasındaki Maliyetler (SSIM) ile Satış Sonrası Maliyetler (SSOM) muhasebe bakış açısına
göre müşteri yaşam seyri maliyetlemenin kategorilerini gösterirken, müşteri
elde etme maliyetleri ve müşteri koruma maliyetleri pazarlama bakış açısına
göre ifadesidir. Pazarlamada alanında müşteri maliyetleri; gelir yaratmak için
katlanılan toplam maliyetler, müşteri elde etme maliyetleri, müşteri koruma
maliyetleri, müşteriye hizmet maliyetleri ve satılan mallar maliyeti olarak yer
aldığı görülmektedir (Schmittlein ve Peterson, 1994; Blattberg ve Deighton,
1996; Dwyer, 1997; Jain ve Singh, 2002). Muhasebe alanında ise müşteriyle
ilgili dağıtım, stoklama, alacaklı hesaplar, garanti maliyetleri, depolama, pazarlamada çalışanların maaşları, ısıtma ve aydınlatma gibi daha ayrıntılı maliyetler yer almaktadır (Smith ve Dikolli, 1995; Helgesen, 2007; Ryals, 2008;
Horngren ve diğerleri, 2009).
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Satış sonrası maliyetlerinin müşteri koruma maliyetleri (customer retention costs) olduğu söylenebilir. Horngren ve diğerleri (2009) müşteri kârlılık
analizinde ürün maliyetini direkt maliyet diğer maliyetleri ise endirekt maliyet
olarak ele almışlardır (Horngren ve diğerleri, 2009, 535). MYSM kategorileri
içindeki ürün maliyetini ve yedek parça maliyetini ve bunlarla ilgili iskonto
maliyetlerini direkt maliyet diğer maliyet kalemlerini endirekt maliyet olarak
kabul etmek doğru bir yaklaşım olacaktır.
Firmalar müşterilerin değerlerini müşteri kârlılık analizi, müşteri yaşam
boyu değeri ve müşteri sermayesi gibi müşteri değerleme ölçüleri ile belirlemektedirler. Bu değerleme işlemi müşterinin bir şekilde metalaştırılması
olarak görülmektedir (Weir, 2008, 812). Ancak firmalar katlanacakları müşteri yaşam seyri maliyetlerinin değerlerini hesaplayabilmeleri halinde müşteri
kârlılığını, fiyatlarını ve hangi maliyetlerin kontrol edileceğini belirleyecek ve
bunlara uygun politikalar geliştirecektir. Müşteri maliyetlerinin değerlemesi
paranın zaman değeri formülasyonlarından gelecek değere dayanılarak tarafımızca Formül 3 ve Formül 4 oluşturulmuştur (Gitman, 2000, 183). Müşteri
yaşam seyri maliyetlerine ilişkin gelecek değer hesaplaması aşağıda Formül
3’te verilmiştir.

Formül 3’teki
müşteriyle ilişkinin başlangıcından müşterinin ürünü elinden çıkarıncaya kadar geçen süredir. , müşteriye satıştan
müşterinin ürünü elinden çıkarıncaya kadar geçen süredir. ise müşteriyle satış
sonrası ilişkinin başlangıcından müşterinin ürünü elinden çıkarıncaya kadar
geçen süredir. Müşterinin yaşam seyrinde elde edilen gelirlerin de gelecek
değerlerinin hesaplanması gerekmektedir. Müşteriden elde edilen gelirler Satış Öncesi Gelirler (SÖG), Satış Sırasındaki Gelirler (SSIG) ve Satış Sonrası
Gelirler (SSOG) olarak ayrılabilir. Bu gelirlerin gelecek değer hesaplaması
Formül 4’te verilmiştir.
Formül 4’teki 		
müşteriyle ilişkinin başlangıcından müşterinin ürünü elinden çıkarıncaya kadar geçen süredir.,
müşteriyle
ilişkinin başlangıcından satış işlemi tamamlanıncaya kadar geçen süredir. ise
müşteriden satış sonrasında gelir elde edilmesinden müşterinin ürünü elinden
çıkarıncaya kadar geçen süredir. Ancak hem MYSM’nin hem de MYSG’nin
gelecek değer hesaplamalarındaki “süre” kavramının açıklanmasında fayda
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vardır. Muhasebenin dönemsellik kavramı müşteri yaşam seyri maliyetleme
için geçerli değildir. Buradaki süre kavramından firmanın müşteriden elde
edeceği beklenen nakit akışları ve katlanacağı maliyetlerin zamanı kastedilmektedir (Pfeifer, Haskins ve Conroy, 2005, 21; Ryals, 2008, 105). Dolayısıyla dönemsel olarak ortaya çıkacak müşteriyle ilgili parasal işlemlere odaklanmak yerine satış öncesi, satış sırası ve satış sonrası nakit giriş ve çıkışlarına
bağlı müşteriyle ilişki süresi dikkate alınmalıdır. MYSM’de firmanın müşteriyle ilgili ilk maliyete katlanmaya başladığı zaman gelecek değer hesaplaması için kullanılacak sürenin de başlangıcı olmaktadır.
3. UYGULAMA
A firması (Satıcı Firma) biyogaz tesisi için makine-ekipman satışı ve komple tesis kurulumu yapan bir firmadır. C firması (Müşteri Firma) ise bir biyogaz
tesisi kurarak tesiste üretilen elektrik, ısıl enerji ve fermente gübreyi satmak
isteyen firmadır. (Uygulamada kullanılan firmalar gerçek firmalar olup, sayısal veriler[tesis özellikleri, parasal değerler gibi] satıcı firma tarafından değiştirilerek tarafımıza verilmiştir.) C firmasının kurmak istediği biyogaz tesisinin
özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: C İşletmesinin Kurmak İstediği Biyogaz Tesisinin Özellikleri
Biyogaz Tesisinin Özellikleri
Tesis Atık İşleme Kapasitesi (t/yıl)
Hidrolik Bekleme Süresi (gün)
Kullanılan Karışımın Kuru Madde Oranı (%)
Kullanılan Karışımın Karbon/Azot Oranı (%)
Tesis Kapasitesi (ton)
Tesis Hacmi (m3)
Reaktör Sayısı
Bir Reaktörün Hacmi (m3)

90.000
20
15
26
6000
9000
2
3000

C firması 25.09.2004 tarihinde A satıcı firmasını ziyaret etmiş ve kurmak istediği biyogaz tesisiyle ilgili görüşmüştür. A firması istenilen tesis özellikleriyle
ilgili 10.01.2004 tarihinde C firmasının çalışma sahasında ön araştırma yapmış ve bu ön araştırmaya göre bir fizibilite raporu hazırlamıştır. A firmasının C
firmasıyla ilgili satış öncesi maliyetleri (SÖM) Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2: A firmasının C firmasıyla ilgili satış öncesi maliyetleri

2004

2005

SÖM Tarihi

SÖM

Maliyet
(TL)

Satış Bedeli (TL)

Kâr/
Zarar
(TL)

25.09.2004

Temsil ve Ağırlama

355,00

0,00

(355,00)

12.11.2004

Reklam

270,00

0,00

(270,00)

15.12.2004

Numune/Hediye/Eşantiyon

125,00

0,00

(125,00)

30.12.2004

Maaşlar

3.200,00

0,00

(3.200,00)

30.12.2004

Ofis Kirası

1.200,00

0,00

(1.200,00)

30.12.2004

Enerji

560,00

0,00

(560,00)

30.12.2004

Amortisman ve Tükenme
Payları

300,00

0,00

(300,00)

10.01.2005

Saha Araştırma/Fizibilite

9.800,00

14.650,00

4.850,00

Toplam

15.810,00

14.650,00

(1.160,00)

Gelecek Değerler

2004

2005

SÖM

MaliyetGD
(TL)

Satış
BedeliGD
(TL)

KârGD/
ZararGD
(TL)

129,67

Temsil ve
Ağırlama

1.289,93

0,00

(1.289,93)

3842

128,07

Reklam

965,58

0,00

(965,58)

21.05.2015

3809

126,97

Numune/
Hediye/
Eşantiyon

442,16

0,00

(442,16)

21.05.2015

3794

126,47

Maaşlar

11.263,15

0,00

(11.263,68)

4.223,68

0,00

(4.223,68)

SÖM Tarihi

SSOM
Tarihi

Gün

Ay

25.09.2004

21.05.2015

3890

12.11.2004

21.05.2015

15.12.2004
30.12.2004
30.12.2004

21.05.2015

3794

126,47

Ofis
Kirası

30.12.2004

21.05.2015

3794

126,47

Enerji

1.971,05

0,00

(1.971,05)

30.12.2004

21.05.2015

3794

126,47

Amortisman ve
Tükenme
Payları

1.055,92

0,00

(1.055,92)

10.01.2005

21.05.2015

3783

126,10

Saha
Araştırma/ 34.367,77
Fizibilite

51.376,30

17.008,54

Toplam

51.376,30

(4.202,93)

55.579,23

Tablo 2’de satıcı firma A’nın müşterisi olan C firmasıyla ilgili satış öncesi
maliyetleri tarihi ve gelecek değer hesaplamalarıyla sunulmuştur. A firması
saha ön araştırma ve fizibilite raporu (14.650,00 TL) haricinde bir gelir elde
etmemiştir. Bu elde ettiği gelir de satış öncesi maliyet toplamı olan 15.180,00
TL’yi karşılamamakta ve satış öncesi aşamada 1.160,00 TL zararı vardır.
Aslında müşteri elde etme maliyetleriyle ilgili karşılaşılan olağan bir durum
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olduğu söylenebilir. Satış öncesi aşamada müşteriyle yapılmış bir sözleşme
söz konusu değilse bu maliyetleri müşteriden tazmin etmek mümkün olamamaktadır. A firmasının satış öncesi maliyetlerinin ve satış gelirlerinin gelecek
değerleri Formül 3 ve 4’ten yararlanılarak hesaplanmıştır. Müşterinin ürünü
elinden çıkarıncaya kadar geçen süre hem gün hem de ay olarak verilmiştir.
Gelecek değer hesaplamasında süre olarak formülasyonda ay kullanılmış ve
faiz oranı (i) aylık 0,01 olarak kabul edilmiştir. A firmasının müşterisi olan C
firması makine ve ekipmanları elinden çıkarıncaya kadar geçen sürenin sonunda (21.05.2015 tarihine kadar) satış öncesi maliyetlerinin gelecek değeri
55.579,23 TL, satış öncesi elde edilen gelirlerin gelecek değeri 51.376,30 TL
ve bunlar arasındaki farkın gelecek değeri 4.202,93 TL zarardır.
C müşteri firma hazırlanan fizibilite raporunu incelemiş ve komple biyogaz
tesisinin kurulması için A firmasıyla şartlarda anlaşıp sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeye istinaden 15.01.2005 tarihinde ürün bedeli C firmasına fatura
edilmiştir. Tablo 3’te A firmasının C firmasıyla ilgili satış sırasındaki maliyetleri (SSIM) verilmiştir.
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Tablo 3: A firmasının C firmasıyla ilgili satış sırasındaki maliyetleri
SSIM
Tarihi
15.01.2005

2005

SSIM

Maliyet
(TL)

Satış Bedeli
(TL)

Kâr/
Zarar
(TL)

Ürün Maliyeti

2.240.050,00

3.200.000,00

959.950,00

İnşaat

650.000,00

Kojenerasyon

745.000,00

Kıyıcı

100.000,00

Karıştırıcılar

170.000,00

Yükleme ve
Dozajlama

155.000,00

Membran

37.000,00

Seperatörler

25.000,00

Konteynır

145.000,00

Gaz Yakma

17.500,00

Trafo

14.500,00

Borulama

33.250,00

Merdiven v.s.

2.800,00

Yükleyici

20.000,00

İşçilik ve
Mühendislik
Hizmeti

125.000,00

15.01.2005

Ürün İskonto
Maliyeti

115.000,00

0,00

(115.000,00)

15.01.2005

Faturalandırma
Maliyetleri

150,00

0,00

(150,00)

10.02.2005

Sipariş Hazırlama Maliyetleri

3.500,00

0,00

(3.500,00)

21.02.2005

Teslimat/Dağıtım Maliyetleri

15.000,00

0,00

(15.000,00)

28.02.2005

Maaşlar

9.600,00

0,00

(9.600,00)

28.02.2005

Ofis Kirası

3.200,00

0,00

(3.200,00)

28.02.2005

Enerji

800,00

0,00

(800,00)

28.02.2005

Amortisman
ve Tükenme
Payları

300,00

0,00

(300,00)

Toplam

2.387.600,00

3.200.000,00

812.400,00
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Gelecek Değerler
SSIM

MaliyetGD
(TL)

Satış
BedeliGD (TL)

KârGD/
ZararGD
(TL)

125,93

Ürün
Maliyeti

7.842.647,90

11.203.532,63

3.360.884,73

125,93

Ürün
İskonto
Maliyeti

402.626,95

0,00

(402.626,95)

125,93

Faturalandırma
Maliyetleri

525,17

0,00

(525,17)

125,07

Sipariş
Hazırlama
Maliyetleri

12.148,65

0,00

(12.148,65)

51.876,01

0,00

(51.876,01)

SSIM
Tarihi

SSOM
Tarihi

Gün

Ay

15.01.2005

21.05.2015

3778

15.01.2005

21.05.2015

3778

15.01.2005

10.02.2005

21.05.2015

21.05.2015

3778

3752

2005
21.02.2005

21.05.2015

3741

124,70

Teslimat/
Dağıtım
Maliyetleri

28.02.2005

21.05.2015

3734

124,47

Maaşlar

33.123,65

0,00

(33.123,65)

11.041,22

0,00

(11.041,22)

28.02.2005

21.05.2015

3734

124,47

Ofis
Kirası

28.02.2005

21.05.2015

3734

124,47

Enerji

2.760,30

0,00

(2.760,30)

124,47

Amortisman
ve Tükenme
Payları

1.035,11

0,00

(1.035,11)

Toplam

8.357.784,96

11.203.532,63

2.845.747,67

28.02.2005

21.05.2015

3734

A işletmesinin satış sırasındaki müşteri maliyetleri toplamı 2.387.600,00 TL,
satış gelirleri 3.200.000,00 TL ve kârı 812.400,00 TL’dir. Satış sırasındaki
maliyetlerin gelecek değeri 8.357.784,96 TL, müşteriden elde edilen gelirlerin gelecek değeri 11.203.532,63 TL ve kârın gelecek değeri de 2.845.747,67
TL’dir.
A firması biyogaz tesisinin kurulumunu 2005 yılı Mayıs ayı başında tamamlamıştır. C müşteri firmasıyla ilgili satış sonrasındaki maliyetler (SSOM)
Tablo 4’te gösterilmiştir.
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Tablo 4: A firmasının C firmasıyla ilgili satış sonrasındaki maliyetleri
Maliyet
(TL)

MaliyetGD
(TL)

Satış
BedeliGD
(TL)

KârGD/
ZararGD
(TL)

SSOM
Tarihi

Gün

Ay

SSOM

16.05.2005

21.05.2015

3657

121,90

Alacaklı Hesap Tahsilat
Maliyeti

1.450,00

0,00

(1.450,00)

4.876,90

0,00

(4.876,90)

3.250,00

0,00

(3.250,00)

10.930,97

0,00

(10.930,97)

16.05.2005

21.05.2015

3657

121,90

Stok Bulundurma
Maliyeti

20.05.2005

21.05.2015

3653

121,77

Eğitim Maliyetleri

8.540,00

0,00

(8.540,00)

28.685,15

0,00

(28.685,15)

17.10.2005

21.05.2015

3503

116,77

Garanti Maliyetleri

25.350,00

0,00

(42.405,00)

81.015,92

0,00

(81.015,92)

250,00

0,00

(250,00)

798,71

0,00

(798,71)

2005

Yedek
Parça
Maliyetleri

15.500,00

Bakım
ve
Onarım
Maliyetleri

7.000,00

Ürün
Değişim
Maliyeti

3.750,00

18.10.2005

21.05.2015

3502

116,73

Tekrar Stoklama
Maliyeti

31.12.2005

21.05.2015

3428

114,27

Maaşlar

3.200,00

0,00

(3.200,00)

9.975,60

0,00

(9.975,60)

31.12.2005

21.05.2015

3428

114,27

Ofis Kirası

1.800,00

0,00

(1.800,00)

5.611,27

0,00

(5.611,27)

31.12.2005

21.05.2015

3428

114,27

Enerji

1.100,00

0,00

(1.100,00)

3.429,11

0,00

(3.429,11)

31.12.2005

21.05.2015

3428

114,27

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

935,21

0,00

(935,21)

45.240,00

0,00

(45.240,00)

146.258,85

0,00

(146.258,85)

2005 Toplamı
15.01.2006

21.05.2015

3413

113,77

Stok Bulundurma
Maliyeti

18.11.2006

21.05.2015

3106

103,53

Garanti Maliyetleri

2006

Yedek
Parça
Maliyetleri

12.500,00

Bakım
ve
Onarım
Maliyetleri

7.500,00

3.525,00

0,00

(3.525,00)

10.934,21

0,00

(10.934,21)

20.000,00

0,00

(20.000,00)

56.032,01

0,00

(56.032,01)

150,00

0,00

(150,00)

418,71

0,00

(418,71)

29.11.2006

21.05.2015

3095

103,17

Numune/Hediye/Eşantiyonlar

31.12.2006

21.05.2015

3063

102,10

Maaşlar

3.400,00

0,00

(3.400,00)

9.390,55

0,00

(9.390,55)

31.12.2006

21.05.2015

3063

102,10

Ofis Kirası

2.000,00

0,00

(2.000,00)

5.523,85

0,00

(5.523,85)

31.12.2006

21.05.2015

3063

102,10

Enerji

1.200,00

0,00

(1.200,00)

3.314,31

0,00

(3.314,31)

300,00

0,00

(300,00)

828,58

0,00

(828,58)

30.575,00

0,00

(30.575,00)

86.442,23

0,00

(86.442,23)

3.630,00

0,00

(3.630,00)

9.976,04

0,00

(9.976,04)

13.975,00

83.440,07

118.510,00

35.069,93

31.12.2006

21.05.2015

3063

102,10

Amortisman ve Tükenme Payları

15.01.2007

21.05.2015

3048

101,60

Stok Bulundurma
Maliyeti

16.10.2007

21.05.2015

2774

92,47

Yedek Parça Maliyetleri

33.250,00

47.225,00

2006 Toplamı

2007

Satış Bedeli
(TL)

Kâr/
Zarar
(TL)

SSOM
Tarihi

18.11.2007

21.05.2015

2741

91,37

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

12.850,00

22.850,00

10.000,00

31.895,74

56.717,32

24.821,59

31.12.2007

21.05.2015

2698

89,93

Maaşlar

3.600,00

0,00

(3.600,00)

8.809,23

0,00

(8.809,23)

31.12.2007

21.05.2015

2698

89,93

Ofis Kirası

1.300,00

0,00

(1.300,00)

3.181,11

0,00

(3.181,11)

31.12.2007

21.05.2015

2698

89,93

Enerji

1.250,00

0,00

(1.250,00)

3.058,76

0,00

(3.058,76)

31.12.2007

21.05.2015

2698

89,93

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

734,10

0,00

(734,10)
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2007 Toplamı

2008

175.227,32

34.132,26

3.630,00

0,00

(3.630,00)

8.838,56

0,00

(8.838,56)

1.570,00

0,00

(1.570,00)

3.638,41

0,00

(3.638,41)

13.800,00

41.562,71

72.234,66

30.671,95

89,43

12.06.2008

21.05.2015

2534

84,47

Temsil ve Ağırlama
Maliyetleri

16.10.2008

21.05.2015

2408

80,27

Yedek Parça Maliyetleri

18.700,00

32.500,00

18.11.2008

21.05.2015

2375

79,17

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

14.740,00

24.740,00

10.000,00

32.404,57

54.388,67

21.984,10

31.12.2008

21.05.2015

2332

77,73

Maaşlar

3.800,00

0,00

(3.800,00)

8.235,66

0,00

(8.235,66)

31.12.2008

21.05.2015

2332

77,73

Ofis Kirası

1.350,00

0,00

(1.350,00)

2.925,83

0,00

(2.925,83)

31.12.2008

21.05.2015

2332

77,73

Enerji

1.300,00

0,00

(1.300,00)

2.817,46

0,00

(2.817,46)

77,73

Amortisman ve Tükenme Payları

21.05.2015

2332

300,00

0,00

(300,00)

650,18

0,00

(650,18)

45.390,00

57.240,00

11.850,00

101.073,38

126.623,33

25.549,95

15.01.2009

21.05.2015

2317

77,23

Stok Bulundurma
Maliyeti

3.630,00

0,00

(3.630,00)

7.828,18

0,00

(7.828,18)

16.10.2009

21.05.2015

2043

68,10

Yedek Parça Maliyetleri

42.970,00

59.800,00

16.830,00

84.615,69

117.757,00

33.141,31

16.450,00

26.450,00

10.000,00

32.040,40

51.517,85

19.477,45

18.11.2009

21.05.2015

2010

67,00

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

31.12.2009

21.05.2015

1967

65,57

Maaşlar

4.000,00

0,00

(4.000,00)

7.680,65

0,00

(7.680,65)

31.12.2009

21.05.2015

1967

65,57

Ofis Kirası

1.400,00

0,00

(1.400,00)

2.688,23

0,00

(2.688,23)

31.12.2009

21.05.2015

1967

65,57

Enerji

1.400,00

0,00

(1.400,00)

2.688,23

0,00

(2.688,23)

300,00

0,00

(300,00)

576,05

0,00

(576,05)

70.150,00

86.250,00

16.100,00

138.117,43

169.274,85

31.157,42

3.700,00

0,00

(3.700,00)

7.069,34

0,00

(7.069,34)

31.12.2009

21.05.2015

1967

65,57

Amortisman ve Tükenme Payları

15.01.2010

21.05.2015

1952

65,07

Stok Bulundurma
Maliyeti

14.06.2010

21.05.2015

1802

60,07

Temsil ve Ağırlama
Maliyetleri

1.880,00

0,00

(1.880,00)

3.417,66

0,00

(3.417,66)

16.10.2010

21.05.2015

1678

55,93

Yedek Parça Maliyetleri

65.850,00

115.000,00

49.150,00

114.885,34

200.634,99

85.749,65

18.11.2010

21.05.2015

1645

54,83

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

19.800,00

29.800,00

10.000,00

34.168,08

51.424,68

17.256,60

31.12.2010

21.05.2015

1602

53,40

Maaşlar

4.200,00

0,00

(4.200,00)

7.145,14

0,00

(7.145,14)

31.12.2010

21.05.2015

1602

53,40

Ofis Kirası

1.450,00

0,00

(1.450,00)

2.466,77

0,00

(2.466,77)

31.12.2010

21.05.2015

1602

53,40

Enerji

1.200,00

0,00

(1.200,00)

2.041,47

0,00

(2.041,47)

53,40

Amortisman ve Tükenme Payları

31.12.2010

21.05.2015

1602

2010 Toplamı

300,00

0,00

(300,00)

510,37

0,00

(510,37)

98.380,00

144.800,00

46.420,00

171.704,16

252.059,67

80.355,51

4.100,00

0,00

(4.100,00)

6.940,40

0,00

(6.940,40)

15.01.2011

21.05.2015

1587

52,90

Stok Bulundurma
Maliyeti

16.03.2011

21.05.2015

1527

50,90

Reklam Maliyetleri

800,00

0,00

(800,00)

1.327,54

0,00

(1.327,54)

16.10.2011

21.05.2015

1313

43,77

Yedek Parça Maliyetleri

76.450,00

126.500,00

50.050,00

118.170,65

195.534,17

77.363,52

36.800,00

46.800,00

10.000,00

56.263,46

71.552,44

15.288,98

18.11.2011

21.05.2015

1280

42,67

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

31.12.2011

21.05.2015

1237

41,23

Maaşlar

4.350,00

0,00

(4.350,00)

6.556,53

0,00

(6.556,53)

31.12.2011

21.05.2015

1237

41,23

Ofis Kirası

1.550,00

0,00

(1.550,00)

2.336,23

0,00

(2.336,23)

31.12.2011

21.05.2015

1237

41,23

Enerji

1.250,00

0,00

(1.250,00)

1.884,06

0,00

(1.884,06)

41,23

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

452,17

0,00

(452,17)

125.600,00

173.300,00

47.700,00

193.931,04

267.086,61

73.155,56

31.12.2011

21.05.2015

1237

2011 Toplamı

86

141.095,06

2683

2009 Toplamı

2011

13.895,00

21.05.2015

2008 Toplamı

2010

70.075,00

15.01.2008

31.12.2008

2009

56.180,00

Stok Bulundurma
Maliyeti
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2012

15.01.2012

21.05.2015

1222

40,73

Stok Bulundurma
Maliyeti

16.10.2012

21.05.2015

947

31,57

18.11.2012

21.05.2015

914

30,47

31.12.2012

21.05.2015

871

29,03

31.12.2012

21.05.2015

871

29,03

31.12.2012

21.05.2015

871

31.12.2012

21.05.2015

871

5.500,00

0,00

(5.500,00)

8.248,72

0,00

(8.248,72)

Yedek Parça Maliyetleri

84.560,00

168.400,00

83.840,00

115.764,75

230.543,80

114.779,05

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

52.800,00

67.800,00

15.000,00

71.497,65

91.809,48

20.311,83

Maaşlar

4.500,00

0,00

(4.500,00)

6.007,26

0,00

(6.007,26)

Ofis Kirası

1.600,00

0,00

(1.600,00)

2.135,91

0,00

(2.135,91)

29,03

Enerji

1.250,00

0,00

(1.250,00)

1.668,68

0,00

(1.668,68)

29,03

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

400,48

0,00

(400,48)

150.510,00

236.200,00

85.690,00

205.723,46

322.353,29

116.629,82

28,53

Stok Bulundurma
Maliyeti

6.200,00

0,00

(6.200,00)

8.235,59

0,00

(8.235,59)

2.400,00

0,00

(2.400,00)

3.029,22

0,00

(3.029,22)

146.800,00

252.400,00

105.600,00

178.057,68

306.142,77

128.085,08

85.720,00

132.440,00

46.720,00

102.840,29

158.891,37

56.051,08

2012 Toplamı
15.01.2013

2013

21.05.2015

856

18.06.2013

21.05.2015

702

23,40

Temsil ve Ağırlama
Maliyetleri

16.10.2013

21.05.2015

582

19,40

Yedek Parça Maliyetleri

18.11.2013

21.05.2015

549

18,30

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

31.12.2013

21.05.2015

506

16,87

Maaşlar

4.650,00

0,00

(4.650,00)

5.499,71

0,00

(5.499,71)

31.12.2013

21.05.2015

506

16,87

Ofis Kirası

1.650,00

0,00

(1.650,00)

1.951,51

0,00

(1.951,51)

31.12.2013

21.05.2015

506

16,87

Enerji

1.300,00

0,00

(1.300,00)

1.537,55

0,00

(1.537,55)

31.12.2013

21.05.2015

506

16,87

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

354,82

0,00

(354,82)

249.020,00

384.840,00

135.820,00

301.506,39

465.034,14

163.527,75

15.01.2014

21.05.2015

491

16,37

Stok Bulundurma
Maliyeti

7.400,00

0,00

(7.400,00)

8.708,80

0,00

(8.708,80)

22.06.2014

21.05.2015

333

11,10

Temsil ve Ağırlama
Maliyetleri

2.600,00

0,00

(2.600,00)

2.903,63

0,00

(2.903,63)

16.10.2014

21.05.2015

217

7,23

Yedek Parça Maliyetleri

185.550,00

326.810,00

141.260,00

199.397,13

351.199,00

151.801,88

18.11.2014

21.05.2015

184

6,13

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

112.200,00

166.500,00

54.300,00

119.260,68

176.977,75

57.717,67

31.12.2014

21.05.2015

141

4,70

Maaşlar

4.700,00

0,00

(4.700,00)

4.925,02

0,00

(4.925,02)

31.12.2014

21.05.2015

141

4,70

Ofis Kirası

1.700,00

0,00

(1.700,00)

1.781,39

0,00

(1.781,39)

31.12.2014

21.05.2015

141

4,70

Enerji

1.350,00

0,00

(1.350,00)

1.414,63

0,00

(1.414,63)

4,70

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

2.514,91

0,00

(2.514,91)

315.800,00

493.310,00

177.510,00

338.705,64

528.176,75

189.471,11

2013 Toplamı

2014

ÇÖZÜM

31.12.2014

21.05.2015

141

2014 Toplamı
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15.01.2015

21.05.2015

126

4,20

Stok Bulundurma
Maliyeti

10.02.2015

21.05.2015

100

3,33

Temsil ve Ağırlama
Maliyetleri

15.02.2015

21.05.2015

95

3,17

Ürün Maliyeti

15.02.2015

21.05.2015

95

Kıyıcı

225.000,00

Yükleme ve
Dozajlama

360.000,00

Seperatörler

65.500,00

Reaktör
Karıştırıcı

175.000,00

Kanatlı
Karıştırıcı

115.000,00

3,17

Ürün İskonto Maliyeti

8.200,00

0,00

(8.200,00)

8.549,95

0,00

(8.549,95)

3.140,00

0,00

(3.140,00)

3.245,89

0,00

(3.245,89)

940.500,00

1.750.000,00

809.500,00

970.606,40

1.806.019,35

835.412,95

200.000,00

0,00

(200.000,00)

206.402,21

0,00

(206.402,21)

275,00

0,00

(275,00)

283,80

0,00

(283,80)

15.02.2015

21.05.2015

95

3,17

Faturalandırma
Maliyetleri

21.02.2015

21.05.2015

89

2,97

Sipariş Hazırlama
Maliyetleri

4.750,00

0,00

(4.750,00)

4.892,31

0,00

(4.892,31)

25.02.2015

21.05.2015

85

2,83

Teslimat/Dağıtım
Maliyetleri

27.800,00

0,00

(27.800,00)

28.594,91

0,00

(28.594,91)

90.280,00

0,00

(90.280,00)

90.280,00

0,00

(90.280,00)

133.400,00

189.500,00

56.100,00

134.957,63

191.712,67

56.755,04

85.320,00

129.800,00

44.480,00

86.258,99

131.228,51

44.969,52

21.05.2015

21.05.2015

0

0,00

Geri Dönüşüm
Maliyetleri

16.04.2015

21.05.2015

35

1,17

Yedek Parça Maliyetleri

18.04.2015

21.05.2015

33

1,10

Bakım ve Onarım
Maliyetleri

30.04.2015

21.05.2015

21

0,70

Maaşlar

5.200,00

0,00

(5.200,00)

5.236,35

0,00

(5.236,35)

30.04.2015

21.05.2015

21

0,70

Ofis Kirası

1.850,00

0,00

(1.850,00)

1.862,93

0,00

(1.862,93)

30.04.2015

21.05.2015

21

0,70

Enerji

1.500,00

0,00

(1.500,00)

1.510,48

0,00

(1.510,48)

30.04.2015

21.05.2015

21

0,70

Amortisman ve Tükenme Payları

300,00

0,00

(300,00)

302,10

0,00

(302,10)

2015 Toplamı

1.502.515,00

2.069.300,00

566.785,00

1.542.983,94

2.128.960,53

585.976,59

SSOM TOPLAMI

2.689.360,00

3.715.315,00

1.025.955,00

3.367.541,60

4.434.796,49

1.067.254,89

A firması kurulumunu yaptığı biyogaz tesisinin makine ve ekipmanına 2
yıl garanti vermektedir. Bu süre içindeki makine ve ekipmandan kaynaklanan her türlü arıza, bakım ve onarım garanti kapsamındadır. Biyogaz tesisinin
makine ve ekipmanlarından en çok kullanılanları göz önünde bulundurularak
10 yıl ekonomik süre olarak belirlenmiştir. A firması piyasadaki rakiplerine
göre kurduğu biyogaz tesisine daha fazla bir bedel istemiştir (Tablo 3: Satış
fiyatı-İskonto Tutarı, 3.200.000,00 TL – 115.000,00 TL = 3.085.000,00 TL).
C firmasının tercih sebebi olan konu ise yedek parça, bakım ve onarım hizmet bedellerinin ve işletim masraflarının rakiplere göre daha az olmasıdır. A
firması müşteri yaşam seyri maliyetlemeyi bir fiyatlandırma aracı olarak da
kullanabilmektedir. A firması garanti kapsamındaki 2 yıl süresince satış sonrasındaki maliyetlere karşılıksız katlanmış ve toplam 75.815,00 TL (45.240,00
TL + 30.575,00 TL) zarar etmiştir. Bu zarar rakamının gelecek değeri ise
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232.701,08 TL (146.258,85 TL + 86.442,23 TL) olarak bulunmuştur. Satış
sonrası toplam maliyet 2.689.360,00 TL, satış sonrası müşteriden elde edilen
toplam gelirler 3.715.315,00 TL ve toplam kâr 1.025.955,00 TL’dir. A firmasının müşterinin elden çıkarma süresine kadar hesaplanan satış sonrası toplam
maliyetinin gelecek değeri 3.367.541,60 TL, müşteriden elde ettiği toplam
gelirin gelecek değeri 4.434.796,49 TL ve toplam kâr/zararın gelecek değeri
1.067.254,89 TL kârdır.
A firması satış sonrasında da satış öncesinde katlandığı temsil ve ağırlama
maliyeti (2008, 2010, 2013, 2014 ve 2015), numune/hediye/eşantiyon maliyeti (2006) ve reklam maliyeti (2011) gibi maliyetleri vardır. Bu maliyetler
müşteri korumak için yapılmıştır. Ayrıca 2015’te müşteri ekonomik ömrünü
tamamlamış makine ve ekipmanını yenilemek amacıyla tekrar A firmasıyla
çalışmayı seçmiş ve satın alma işleminde bulunmuştur. Dolayısıyla A firması
için müşteri yaşam döngüsü ve maliyetleme devam etmektedir. A firması için
C müşteri firmasının müşteri yaşam seyri maliyetlemesi Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: A firmasının müşteri yaşam seyri maliyetlemesi
MYSG

MYSM

KÂR/ZARAR

SÖG

14.650,00 SÖM

15.180,00

(530,00)

SSIG

3.200.000,00 SSIM

2.387.600,00

812.400,00

SSOG

3.715.315,00 SSOM

2.689.360,00

1.025.955,00

TOPLAM

6.929.965,00 TOPLAM

5.092.140,00

MYSGGD

MYSMGD

1.837.825,00
KÂR/ZARARGD

SÖGGD

51.376,30 SÖMGD

55.579,23

(4.202,93)

SSIGGD

11.203.532,63 SSIMGD

8.357.784,96

2.845.747,67

3.367.541,60

1.067.254,89

SSOGGD
TOPLAM

4.434.796,49 SSOMGD
15.689.705,42 TOPLAM

3.908.799,63

A firmasının MYSG toplamı 6.929.965,00 TL, MYSM 5.092.140,00 TL ve
kârı 1.837.825,00 TL’dir. MYSG gelecek değeri 15.689.705,42 TL, MYSM
gelecek değeri 11.780.905,79 TL ve gelecek değer kârı 3.908.799,63 TL’dir.
4. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı doğrultusunda muhasebe literatüründe az sayıda kaynakta kendisine yer bulan müşteri yaşam seyri maliyetlemenin kavramsal alt
yapısı verilmiş ve örnek bir uygulama üzerinden müşteri yaşam seyri maliyetleme gösterilmiştir. Kavramsal alt yapısıyla müşteri yaşam seyri maliyetlemenin bir maliyetleme yöntemi olarak kullanılabileceği örnek bir uygulamayla
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literatüre katkı yapılmıştır. Müşteri yaşam seyri maliyetleme satış öncesi maliyetler, satış sırasındaki maliyetler ve satış sonrası maliyetler olarak ayrılabilmektedir. Bu ayrım örnek olarak verilmiş firmada olduğu gibi başka firmalarda da kullanılabilir. Ancak uygulamanın gösterildiği firma özellikli ürün ve az
sayıda müşteriye sahip olduğu için yöntemin kullanılabilirliği daha kolaydır.
Çok daha fazla ürüne ve müşteriye sahip olan firmalar için farklı modellerin
oluşturulması ve bilgisayar yazılımların kullanılmasının uygun olacağı düşünülebilir. Müşteri yaşam seyri maliyetlemenin internet tabanlı satış yapan
firmalarda uygulanması, müşteri ilişkileri yönetimi yazılımlarına yönelik modellemede yardımcı olacak çalışmaların yapılması tarafımızca önerilmektedir.
Müşteri yaşam seyri maliyetlemede maliyetlerin müşteriyle ilgili olması ve
müşteriye yükleme yöntemi önem taşımaktadır. Ürün fiyatı, yedek parça fiyatı ve müşteriye yapılan iskontolar direkt maliyetlerdir. Endirekt maliyetler
müşteriyle ilişkilendirilirken personelin müşteri için harcadığı zaman, müşteri ziyaretine gidilirken kilometre başına yakıt tüketimi, verilen eşantiyon/
hediyelerde müşteri başına düşen adet gibi maliyete neden olan her türlü faaliyet (cost driver) dikkatli bir şekilde tespit edilmelidir. Ayrıca faaliyetlerin
belirlenmesi müşteri yaşam seyri konusunun faaliyet tabanlı maliyetleme ile
birlikte yer aldığı çalışmaları ortaya çıkaracaktır (IMA, 2010, 20).
Literatür incelendiğinde satış sonrası maliyetlerin (elde tutma maliyetlerinin) satış öncesi ve satış sırasındaki maliyetlerden (elde etme maliyetlerinden) daha az olduğu yönünde görüşler bulunmaktadır (Mcmanus ve Guilding,
2008, 777-779). Bu örnekteki farklılığın sebebi satış öncesi maliyetlerin satış
sonrasında müşteriyi muhafaza etmek amacıyla yapılması ve ekonomik ömrünü tamamlayan makine ve ekipmanın yenilenmesi amacıyla satın alınmasına
ilişkin maliyetleri de kapsamasıdır. Bu maliyetler çıkarıldığında örneğin literatürdeki görüşlere paralel olduğu yani A firmasının satış öncesi ve sırasındaki
maliyetlerinin satış sonrasında katlanılan maliyetlerden fazla olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan bu örnekte de Foster ve Gupta, (1994), Smith ve Dikolli
(1995), Andon, Baxter ve Bradley (2001), Van Raaij (2005), Helgesen (2007),
McManus (2007), Weir (2008), Ryals (2008) çalışmalarına paralel olarak firmayla ilişkisi daha uzun olan müşterinin daha kârlı olduğunu göstermektedir.
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İŞLETMELERDE SATIN ALMA VE ÖDEME SÜREÇLERİNE
ÖZGÜ HİLE RİSKLERİ VE UYGUN İÇ KONTROL ORTAMININ
OLUŞTURULMASI
PROCUREMENT FRAUD RISK AND DESIGNING APPROPRIATE
INTERNAL CONTROL ENVERIONMENT IN PROCURMENT AND
PAYMENT PROCESS
Ahmet ENGİN7*
ÖZ
Bu çalışmada işletmelerdeki en önemli iş süreçlerinden bir tanesi olan satın alma ve ödeme süreci incelenmiştir. İlk önce, satın alma ve ödeme sürecinde kullanılan belgeler ve iş akışları ortaya konulmuştur. Daha sonra ise
satın alma ve ödeme sürecinde karşılaşılabilecek hata ve hileler ile bunları
önlemek için kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri üzrinde oluşturulabilecek kontrol önlemleri anlatılmıştır. Günümüzün gelişen teknoloji ortamında her geçen gün daha fazla işletme ERP tabanlı bilgi sistemleri üzerinden
çalışmayı tercih etmekte fakat gerek bu sistemlerin ilk kurulumları sırasında
gerekli kontrol ortamının yaratılmaması gerekse de daha sonraki kullanımları
sırasında oluşturulan kontrol ortamının bozulması işletmeleri farklı hile riskleri ile karşı karşıya bırakmaktadır. Buradaki en önemli tehlike ise işletmelerin iş süreçlerini ERP tabanlı gelişmiş bilgi sistemleri üzerinden yürüttükleri
için hile ihtimallerinin ortadan kalktığını düşünmeleridir.
Anahtar Sözcükler: Satın alma ve Ödeme Süreci, ERP, İç Kontrol, Satın
alma Hilesi
ABSTRACT
In this study, procurement and payment process, which is one of the most
important transaction processes in businesses, was analyzed. Firstly, workflow of procurement and payment process and documents that are used in
the process were presented. In the following parts of the study, failures and
frauds that might be experienced in procurement and payment process and
control actions, that could be built on entrepreneur resource planning (ERP)
systems to prevent and detect these failures and frauds, were presented. In the
current advance technology environment, increasing number of businesses
*7 * SMMM, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muhasebe ve Finans Doktora Öğrencisi
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choose to operate on ERP based information systems. However, both not creating sufficient control environment in the first implementation of the related
ERP system and breaching control environment rules that set in the first place
afterwards cause important fraud risks for businesses.
Keywords: Purchase and Disbursment Process, ERP, Internal Control,
Procurement Fraud
GİRİŞ
Bu çalışmada işletmedeki en önemli iş süreçlerinden bir tanesi olan satın alma
ve ödeme süreci incelenmiştir. Satın alma sürecinin ERP (kurumsal kaynak yönetimi) sistemleri üzerinden nasıl yürütüldüğü anlatılmış, satın alma sürecinde kullanılan belgeler ve iş akışları ortaya konulduktan sonra süreçte karşılaşılabilecek
hata ve hileler açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra bu hata ve hileleri önlemede
hangi kontrol önlemlerinin alınabileceği konusu incelenmiştir.
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler paralelinde kullanım alanı sürekli
genişleyen ERP sistemleri; işletmenin muhasebe, satın alma ve tahsilat gibi
birçok iş sürecinin entegre olarak çalıştırılabilmesine imkân sağlamaktadır.
Teknolojik olanakların artmasına paralel olarak, hem işletmenin iş süreçleri
ile ilgili bilgi hacmi artmakta, hem de bu bilgiler daha karmaşık bir yapıya
bürünmektedirler. Bütün bu gelişmeler, iş süreçlerinin kontrolünü daha zor
hale getirmekte ve yeni suistimal ortamlarının oluşmasına neden olmaktadır.
1. SATINALMA ve ÖDEME SÜRECİNE GENEL BİR BAKIŞ
Satınalma sürecinin amacı, işletmenin finansal kaynaklarının işletmenin sürekliliği için gerekli fiziksel malzemelere (hammadde, ticari mal, işletme malzemesi, duran varlık vb.) ve insan kaynağına dönüştürülmesidir
(Hall,2011,217). İşletmelerin büyük bir kısmı alımlarını vadeli olarak yaptıklarından satın alma süreci, fiziksel satın alma süreci ve ödeme süreci olarak
iki alt bölüme ayrılır.
Duran varlık ve işgücü satınalmaları ise özellikli alımlar olduğu için genellikle satın alma sürecinden ayrı birer alt süreç olarak değerlendirilir ve
incelenirler. Bu satın almalar için ERP sistemlerinde de normal satın alma
modülünden farklı modüller kullanılmaktadır. Çalışmamızda, özel satın alma
süreçleri olan sabit kıymet satın alması ve bordro süreci kapsam dışında bırakılmıştır. Buna göre çalışmamızın kapsamı cari satın alma işlemleri ve ödeme
süreçlerinden oluşmaktadır.
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1.1. Satın Alma ve Ödeme Sürecinin ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Programları Yardımıyla Yürütülmesi
Kurumsal bilgi sistemlerinin temel işleyişini ve satın alma uygulamasını
kavramak için, öncelikle aşağıda bu sistemlerde kullanılan veri tipleri açıklanmıştır. Kurumsal bilgi sistemleri, ana veri (master data) ve işlemsel veri (transactional data) olarak adlandırılan iki farklı tipte veri içermektedir. Aşağıda
bu veri tipleri kısaca açıklanmıştır.
 Ana Veri (Master Data)
Master data normalde değişmeyen temel verilere denir. Bu verilere örnek
olarak müşteriler, ürünler veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler verilebilir (Kocaoğlu, 2014, 113). Bu veriler, muhasebe paket programlarında kullanılan cari
hesap kartları ve stok kartlarına benzetilebilir.
Bir ERP sistemi en temelde müşteri ana verisi, ürün ana verisi ve hesap
ana verisini içermektedir. Bu ana veriler, bir kurumun büyük ölçüde anahtar
verileridir. Ana veri, birçok uygulama tarafından paylaşılan bilgi olduğu için,
bu verilerde oluşabilecek bir yanlışlık, bütün uygulamaların yanlış veri ile
çalışmasına neden olacaktır. ERP’de satın alma süreci ile ilgili 4 ana veri kullanılır (Magal ve Word, 2012, 89).
• Malzeme Ana Verisi (Material Master): Malzemenin kalite spektleri
ve fiziksel özellikleri gibi tüm verileri içerir.
• Tedarikçi Ana Verisi (Vendor Master): Tedarikçi ismi, adresi, iletişim bilgisi, banka hesap numarası ve ödeme şekli gibi tedarikçi ile
ilgili tüm bilgileri içerir.
• Satın Alma Bilgi Kayıtları (Purchasing Info Records): Malzeme ana verisi ve tedarikçi ana verisinin birleşimi olarak düşünülebilir. Hangi tedarikçiden hangi malın hangi şartlarda tedarik edilebileceğini gösterir.
• Sözleşme Şartları Verisi ( Conditions): Sipariş veririken vade ve termin tarihleri gibi koşulların karşılaştırması amacı ile kullanılır.
 İşlemsel Veri (Transactional Data)
Belli bir iş aktivitesi ile ilgili verilerdir. Bu veriler günden güne değişiklik
gösterebilir. Fatura, satınalma talebi vb. belgeler ( işleme özgü tutar, miktar,
tarih vb. bilgiler) bu verilere örnek olarak verilebilir (Kocaoğlu, 2014, 114).
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Satın alma ve ödeme sürecinin ERP sistemindeki işleyişi genel olarak aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi özetlenebilir.

1.2. Satın Alma ve Ödeme Sürecinde Uygulanabilecek İç Kontrol
Kavram ve Teknikleri
Satın alma ve ödeme süreçlerinde hata ve hilenin önüne geçebilmek için
alınması gereken en kritik kontrol önlemleri görevler ayrılığı ve işlem yetkilendirmeleridir. Görevler ayrılığı gereği satın alma ve ödeme sürecinde aşağıdaki fonksiyonlar birbirlerinden bağımsız kişi ve bölümler tarafından yapılmalıdır (Bozkurt, 2011, 242).
Satın Alma Talebi
Satın Alma İşleminin Onaylanması
Malların Teslim Alınması
Ödemenin Yapılması
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Tablo 1: Satın Alma ve Ödeme İşlemlerinde Görevlerin Ayrılığı
SATIN ALMA VE
ÖDEME SÜRECİ

Yetkilendirme

Koruma

Kayıt

Kontrol

Satın Alma Talebinin Oluşturulması
Satın Alma Talebinin Onaylanması
Sipariş Talep Formunun Oluşturulması
Satıcı Ana Veri Dosyalarına
Erişimin Onaylanması
Sipariş Talep Formunun Onaylanması
Satın Alma ile İlgili Ana Veri
Dosyalarına Erişimin Onaylanması
İlgili Kayıtların Yapılması
Alış Raporun Hazırlanması ve
İmzalanması
Alış Raporu ile Sipariş Talep
Formunun Karşılaştırılması
Ödeme için Gerekli Kayıtların
Yapılması
Ödemenin Onaylanması
Çeklerin Hazırlanması
Çeklerin İmzalanması
Çeklerin Gönderilmesi
Yevmiye Kayıtlarının Yapılması
Borç Hesabı Kayıtlarının Oluşturulması
Borç Hesabı ile Büyük Defter
Kayıtlarının Mutabakatının
Yapılması
Satın Alma ve Borç Hesabı Veri
Dosyalarının Bütünlüğünün ve
Doğruluğunun Kontrol Edilmesi. Bu hesaplara Erişimin Sağlıklı Olup Olmadığının Gözden
Geçirilmesi

Kaynak: Bozkurt, 2011, 248.
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Koruma, kayıt ve kontrol görevlerinin Şekil 1’de görüldüğü gibi ayrılması
ile işlem yetkilendirilmelerinin yapılması satın alma süreci için gerekli güvenceyi sağlamakta anahtar rol oynamaktadır.
2. SATIN ALMA VE ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞINDA KARŞILAŞILABİLECEK HATA ve HİLELER İLE ALINABİLECEK KONTROL ÖNLEMLERİ
Satın alma faaliyeti, gerek ticaret firmalarında gerekse üretim firmalarında
5 aşamadan oluşan bir süreç ile gerçekleşmektedir. İki iş modeli arasındaki
temel fark üretim firmalarında satınalma onayının üretim planlama ve stok
kontrol (depo) bölümünce perakende işletmelerinde ise sadece stok kontrol
(depo) bölümünce yapılmasıdır (Hall,2011,68).
Şekil 2: Satın alma Döngüsünün Genel İşleyişi

Tedarikçi
Stok Yönetim
Süreci
Satın Alma Talebi

Satın alma Sipariş
Formu

Genel Mizan
Kayıtları

Sevk İrsaliyesiı

Satın alma Sipariş
Formu Kopyası

Stok Güncelleme Bilgisi

Satın alma
Döngüsü
Satın Alma Talebi
(Malzeme veya
Hizmet)

Çeşitli
Departmanlar

Satın alma Sipariş
Formu Kopyası

Stok Bilgisi

Satın alma Sipariş
Formu Kopyası

Tesellüm Raporu

Depo

Satıcılar
Cari Hesabı

Kaynak:Ulric ve Richard, 2008, 430

Depodan veya çeşitli departmanlardan gelen satın alma talepleri satın alma
departmanı tarafından değerlendirilerek ilgili tedarikçilere gönderilmek üzere
bir satın alma sipariş formu oluşturulur. Bu formun birer kopyası da ilgili
departmanlara gönderilir. Daha sonra tedarikçiden irsaliye ile birlikte gelen
malların depo tarafından teslim alımı yapılır. Depo tarafından teslim alınan
mallar ile ilgili gerekli muhasebe kayıtları oluşturulur ve ilgili vadelerde ödeme yapılması sağlanır.
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2.1. Satınalma Talebinin Belirlenmesi Aşaması
Satın alma sürecinin ilk aşaması depodaki stok seviyelerinin kontrol edilerek sipariş verilmesi gereken stokların belirlenmesi ve satın alma talebinin
oluşturulmasıdır. Üretim işletmelerinde hammaddenin üretime sevk edilmesi
perakende şirketlerinde ise ticari mal satışı ile stok seviyelerinde düşmeler
meydana gelir. Stok seviyesi daha önceden belirlenmiş minimum stok seviyesine geldiğinde satınalma talep formu hazırlanarak satınalma bölümüne gönderilir (Bozkurt, 2011, 243).
Şekil 3: Satın alma Talebinin Belirlenmesi

Depodan Gelen Satın
alma Talepleri

Malzeme Ana
Verisi
Satın alma
İsteklerinin
Toplanması

Departmanlardan Gelen Malzeme
ve Hizmet Satın alma Talepleri

İhtiyacı
Hesapla
Gelen Satın alma
Talepleri Verisi

Satın alam Talebi

Kaynak:Ulric ve Richard, 2008, 432

Minimum stok seviyesine düşen her bir stok kalemi için ayrı ayrı satın
alma talep formu oluşturulur. Bu durumda birden çok stok kaleminin tedariğinin yapıldığı tek bir tedarikçi için birden fazla satınalma talep formu oluşabilir. Tüm bu satın alma talep formlarının tek bir satınalma sipariş formuna
dönüştürülmesi gerekir (Hall, 2011, 218).
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Tablo 2: Satın Alma Talebinin Belirlenmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Hata ve Hile Riskleri
Risk

Satın alma fonksiyonunun
talep etme fonksiyonundan
ayrılmadığı durumlarda talep
etme ve satın almadan aynı
kişi sorumlu olacağından hayali ve/veya yetkisiz alımların
yapılması ihtimali olacaktır.

Stok seviyesinin takibinin bireysel gözleme dayalı olarak
yapıldığı durumlarda talebin
doğruluğu; talebi oluşturan
kişinin bireysel özelliklerine
(yetkinlik, dikkat, özen, vb.)
bağlanmaktadır. Bu durum
hem hataya hem de suiistimale
açık bir durumdur.

Ürün ana verisine yetkisiz
erişimler kritik stok
seviyelerinin değiştirilmesi
yoluyla suiistimal yapılmasına
imkân verebilir.
Ayrıca bu verilerdeki suiistimaller satın alma verisinin
analizinde de yanlış yorumlamalar yapılarak yanlış malzeme planlamasının yapılmasına
sebebiyet verecektir.
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Kontrol
Faalliyeti

Açıklama
Talep etme ve satın almanın farklı birimler tarafından yapıldığı
durumda, birimlerin yetkileri
sistem üzerinden tanımlanmalıdır.
Böylelikle her birim sadece kendi
yetkisi dâhilindeki işleri yapabilir.

Görevlerin
Ayrılığı
Erişim KontSatın alma ve talep etme fonksirolü
yonlarında şartlar gereği görevler
Gözetim
ayrılığına gidilemiyorsa, her bir
işlem için yönetici onayı istenmesi veya günlük işlemlerin otomatik olarak yöneticiye raporlaması
sağlanmalıdır.

Her bir ürün için malzeme ana
verisine tanımlanacak kritik stok
seviyeleri sayesinde sistemin taYetkilendirlep edilmesi gereken malzemeler
me
ile ilgili otomatik uyarı vermesi
Gözetim
sağlanır. Ayrıca kritik seviyeye
Erişim Kontinmemiş stoklar için talep açılmarolü
sı da tamamen engellenmeli ya da
yönetici onayına bağlanmalıdır.

Yetkilendirme
Görevlerin
Ayrılığı
Erişim Kontrolü

Yeni bir ürün verisi oluşturma
veya var olan bilgileri değiştirme
veya silme yetkisi, yetki-onay
matrisine göre sadece belirli kişilere verilip onaya tabi tutularak
bu kişilere kullanıcı şifresi atanmalıdır.
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Satın alma talabinin belirlenmesi aşamasında yapılabilecek hataların ve hilelerin önüne geçebilmek için öncelikle, kırtasiye ve mutfak harcamaları gibi
ufak cari harcamalar da dahil her türlü alımın satın alma bölümü tarafından
yapıldığına, teslimatın depoya yapıldığına ve depodan ihtiyacı olan birimlere
dağıtımının yapldığından emin olunmalıdır. Satın alınacak mal veya hizmetin
alımı kişilerin insiyatifine bırakıldığında gereksiz veya yetersiz satın almalar
gerçekleşebilmektedir.
Bunun dışında satın alma talebinin belirlenmesi aşamasında karşılaşılabilecek hata ve hileler ile bu hata ve hilelerin önüne geçmek için oluşturulması
gereken kontrol faalieytleri yukarıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
2.2. Siparişin Verilmesi Aşaması
Satınalma bölümü, depodan gelen satın alma taleplerini değerlendirerek ilgili tedarikçilerden fiyat teklifleri alır ve alımın yapılacağı tedarikçiyi belirler.
Alım yapılan tedarikçinin belirlenmesi işlemi için; onaylı tedarikçi listeleri
belirlenmiş olabileceği gibi her alımda tekrardan fiyat teklifleri alınarak yapılıyor da olabilir. Daha sonra alım yapılacak tedarikçiye satın alma siparişi
geçilir. Her bir tedarikçi için ayrı satınalma sipariş formu hazırlanır. Sipariş
formundan 4 örnek hazırlanarak bir örneği tedarikçiye, bir örneği muhasebe
bölümüne ve bir kopyası da malları teslim alacak birime (depo) gönderilir. Bir
örneği ise satın alma bölümünde tutulur (Bozkurt, 2011, 243).
Şekil 3: Satın alma Siparişinin Verilmesi
Tedarikçi
Anaverisi

Malzeme
Anaverisi

Satın alma İstekleri
Satın alma Talebi

Tedarikçi
Seçimi

Satın alma
Sipariş
Formu
Hazırlanır
Satın alma Sipariş
Formu

Satın alma Sipariş
Formu Anaverisi

Satın alma Sipariş Formu
Kopyası (Talebi Geçen
Departmana)
Satın alma Sipariş Formu
Kopyası (Stok Takip
Bölümüne)

Satın alma Sipariş
Formu Kopyası
(Muhasebeye)

Satın alma Sipariş
Formu Kopyası
(Depoya)

Kaynak: Ulric ve Richard, 2008, 433
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Bu aşamada işletmelerin karşılaşabilecekleri birçok hile çeşidi mevcuttur.
Bunların başında hayali tedarikçi yaratmak ve sahte faturalar düzenlemek suretiyle işletmeyi zarara uğratmak gelir. Tedarikçi ana verisine ve malzeme ana
verisine erişim yetki ve onay matrisleri düzenleyerek olası hile ihtimallerinin
çoğunun önüne geçilebilir.
Tablo 3: Satın Alma Siparişinin Oluşturulması Aşamasında Karşılaşılabilecek Hata ve Hile Riskleri
Risk
Her bir satın alma
personelinin her
türlü alımı yapma
yetkisinin bulunması hayali alımlara neden olabilir.

Kontrol
Faalliyeti
Yetkilendirme
Gözetim

Sahte mal veya
hizmet satın alımı
için Siparişler
küçük parçalara
ayrılarak onaydan
kaçınılabilir.

Mükerrer veya
hayali tedarikçiler
yaratılması veya
hileli banka
hesaplarının
tanımlanması
yoluyla suiistimal
yapılması
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Yetkilendirme
GörevlerinAyrılığı
Erişim
Kontrolü

Açıklama
Belli tutarların altındaki satın almalar için herhangi bir onayın aranmadığı, bu tutarlar üzerindeki satın alımlar için onay mekanizmasının
daha sıkı çalıştırıldığı bir yetki-onay matrisi
oluşturulabilir. Örneğin sadece bölüm yöneticilerinin onayı ile 50.000 TL’ye kadar satın almanın
yapılabildiği, 50.000 TL’nin üzerinde harcama
gerektiren bir konu hakkında ise Genel Müdür
onayının istendiği bir yapı oluşturulmalıdır.
Belirli dönemlerde sistemden onay sınırının hemen altında kalan satın almaların listesi alınarak
yönetime otomatik raporlama yapılması sağlanmalıdır. Böylelikle aynı satın almayı farklı iki
faturada göstererek onay limitlerine takılmadan
suiistimal yapmak isteyen kişiler tespit edilebilir.
Tedarikçi ana verisine yetkisiz erişimler engellenmelidir. Yeni bir tedarikçi oluşturma
veya var olan bilgileri değiştirme veya silme
yetkisi, yetki-onay matrisine göre sadece
belirli kişilere verilip onaya tabi tutularak bu
kişilere kullanıcı şifresi atanmalıdır.
Tedarikçi ana verisinde hesap ismi yaratmanın
bir standardı oluşturulmalıdır. Sistem farklı formatta isim oluşturulmasının ve mükerrer isimler
yaratılmasının önüne geçmelidir. Tedarikçi ismi
dışında banka bilgileri, vergi numarası vb. tüm
bilgilerin mükerrerliğinin kontrolü sistemsel
olarak yapılmalı ve önüne geçilmelidir.
Hayali tedarikçi ihtimalini kontrol etmek için
tedarikçi bilgileri ile personel bilgilerin karşılaştırıldığı bir sistemsel rapor üretilmelidir. Bu
raporda personel ile aynı adrese veya banka
hesap numarasına sahip tedarikçiler ortaya çıkartılabilir.

MALİ

Satın alma çalışaErişim
nının tedarikçi ile
Kontrolü
anlaşarak yüksek
Gözetim
fiyattan veya düşük
kaliteli alım yaparak şirketi zarara
uğratabilir.

ÇÖZÜM

Her bir malzeme için onaylı tedarikçi listeleri
belirlenerek malzeme ve tedarikçi ana verisine
işlenmelidir. Böylelikle satın alma personeli
sadece onaylı tedarikçilerden satın alma yapmak zorunda bırakılır. Onaylı tedarikçilerin
düzenli olarak kontrol edilmesi ve listenin
güncellenmesi ile hilelerinin önüne geçilebilir.
Bir malzeme için sistemin otomatik olarak
sipariş formunu hazırlaması ve belirlenen
onaylı tedarikçilere sistemin otomatik olarak
mail atması sağlanabilir.
Tedarikçiler ile yapılan anlaşmalarda belirlenen iskonto oranları, birim fiyatlar, baz sipariş
miktarları, hangi şubelere/depolara teslimat
yapılacağı gibi bilgiler tedarikçi ana verisine
girilir. Diğer taraftan kalite ve diğer malzeme bilgileri de malzeme ana verisine girilir.
Böylelikle her sipariş verilişinde anlaşma
maddelerinin gözden geçirilmesi veya kişilere
güvenilmesinin önüne geçilerek hem verimlilik hem de kontrol sağlanır.

2.3. Teslim alma ve Stoklama (Depolama) Aşaması
Tedarikçi, alımı yapılan malları işletmenin istediği stok bölgesine sevk
ederken diğer taraftan faturayı da keserek işletmeye ulaştırır. Tedarikçi tarafından sevk edilen mallar, siparişi teslim alacak kişi tarafından, daha önce
satınalma bölümünden gönderilen sipariş formu ile firmanın getirdiği irsaliyedeki bilgiler karşılaştırılarak teslim alınır (Hall, 2011, 221). İşletmeye gelen
malların kontrolü teslim alma bölümü tarafından yapılmakta ve bu kontrolde
gelen mallar sayılmakta, tartılmakta, ölçülmekte ve koşullara uygunluğu incelenmektedir. Teslim almayı tamamlayan depo görevlisi stoğun miktarını ve
durumunu belirten bir teslim alma raporu hazırlayarak birer örneğini muhasebe ve satınalma bölümlerine gönderir.
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Hata ve hile riskini kontrol altına alan ideal bir teslim alma süreci aşağıdaki şekilde tasarlanmalıdır.
Şekil 4: Bilgisayar Ortamında İşleyen Satınalma Sürecinde Teslim Alma İşlevi ve Kontrolü

Satın Alma Talep Onayı

Mallar Teslim Alma
Bölümüne Gelir

İrsaliye Bilgileri
Sisteme Girilir

Satın Alma Talep Formu Numarası Mükerrer ise Reddedilir

Gelen Ürün Miktarı ve Satın Alma Talep Formu ile İstenen
Miktar Uyuşmuyorsa Reddedilir
Satın Alma
Siparişleri Verisi

Blind Copy

Eksik veya Fazla Teslimlerde Şirketin Teslim Alma Politikası
Uyarınca Belli Bir Marja Kadar Kabul Edecek Şekilde Sistem
Ayarlanabilir. Bu Durumda Periyodik Olarak Teslim Alma
Marjının İçinde Kalan Talep Formu ile Uyumsuz Teslimatlar
Raporlanabilir.

Gelen Ürün Ölçü Birimi (Kg, Koli vb. ) ile Talep Edilen Ölçü
Birimi Uyuşuyor mu?

Satın Alma Bölümüne Takip ve Onay
için Geri Gönderilir

Hayır

Ölçü Birimi
Uyuşuyor mu?

Evet

Muhasebeleştirme Modülüne İletilir

Kaynak: Bragg,2009, 53.
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Teslimatlar
Raporu
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Teslim alma aşamasında karşılaşılabilecek hata ve hileler ve bunları önlemek için uygulanması gereken kontrol faaliyetleri aşağıda sıralanmıştır.
Tablo 4: Teslim Alma Aşamasında Karşılaşılabilecek Hata ve Hile Riskleri
Risk
Satın alma talebi yapan personel ile teslim
alma işlemini yapan
personelin aynı olması
eksik teslim alma yapılarak işletmenin zarara
uğratılmasına neden
olabilir.
Satın alma talebi yapan
personel ile teslim alma
işlemini yapan personelin aynı olmasının
yanında stok muhafazasından da aynı kişi sorumlu ise stok hırsızlığı
yapılıp kayıtlar ile oynanabilir. Bu durumun
tespiti ancak fiili stok
sayımı ile ortaya çıkartılabilir.

Kontrol Faalliyeti

Açıklama

Yetkilendirme
Görevlerin Ayrılığı
Erişim Kontrolü
Gözetim

Kabul etme ve sipariş talep
etme fonksiyonlarında görev
ayrılığına gidilmelidir. Görevler ayrılığına gidilemediği
durumda erişim yetkisinin
kötüye kullanılıp kullanılmadığının tespiti fiili stok sayımları
ile yapılabilir.

Yetkilendirme
Görevlerin Ayrılığı
Erişim Kontrolü
Gözetim

Kabul etme ve muhafaza
fonksiyonlarında görev ayrılığına gidilmelidir. Görevler
ayrılığına gidilemediği durumda erişim yetkisinin kötüye
kullanılıp kullanılmadığının
tespiti fiili stok sayımları ile
yapılabilir.
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İşletmenin bir teslim
alma politikasının
olmaması tedarikçi ile
depocunun anlaşarak
suiistimal yapmalarına
neden olabilir.
Sürekli çok az miktarda
az ürün gönderip faturayı tam talep miktarı
üzerinden kesen tedarikçiler olabilir.

108

Yetkilendirme
Gözetim

Gelen malzeme miktarının sipariş edilen miktara eşit olmadığında hangi durumlarda ürünün tamamen iade edileceği,
hangi marja kadar teslim alan
kişinin inisiyatifi ile teslim
alınabileceği ve hangi marjdan
sonra yöneticinin onayı ile
kabul yapılabileceğini ortaya
koyan bir teslim alma politikası geliştirilip bu marjlar ve
yetki-onay tanımlamaları sistem üzerine işlenmelidir.

Sürekli çok az miktarlarda fazla ürün gönderip elinde kalmış, modası geçmiş vb. stokları
işletmeye satan ve karşılığı fatura düzenleyen
tedarikçiler olabilir.

Sistemden belli aralıklarla
onay gerektirmeyen eksik
tesellümlere ilişkin raporlar
çekilmelidir. Böylelikle sürekli az miktarlarda eksik veya
sürekli fazla göndermeyi alışkanlık haline getirmiş tedarikçiler tespit edilebilir.

Teslim almayı yapan
personelin talep edilen
miktarı görmesi personelin eksik tesellüme
rağmen tam tesellüm
Yetkilendirme
olarak kayıt yapmasına Görevlerin Ayrılığı
neden olabilir. Bu duErişim Kontrolü
rum, hileli bir davranıştan veya iş yoğunluğu
içindeki dikkatsizlikten
kaynaklanabilir ve fiili
sayım yapılmadığı sürece tespit edilemez.

Teslim alan personelin ekranından sadece kör kopya
denilen (blind copy) satın
alma talebinin miktar ve fiyat bilgilerini içermeyen bir
kopyası görünebilir olmalıdır.
Böylelikle personel fiili olarak
malzemeyi saymaya yönlendirilmiş olur. Sistem, personelin
yazacağı miktar bilgisi ile
talep formundaki miktar bilgisini eşleştiremediğinde tesellümü kabul etmeyecek şekilde
tasarlanmalıdır. Sistem, eksik
veya fazla gelen malzemenin
kabulünü sadece yönetici onayı olduğunda kabul edilebilir
şekilde de yapılandırılabilir.
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2.4. Muhasebe Kayıtlarının Yapılması Aşaması
İşletmede satın alma işlemlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması sorumluluğu muhasebe bölümüne aittir. Satın alma bölümü siparişi geçtiğinde muhasebe bölümüne ilgili satın alma sipariş formu iletir. Malların depoda teslim
alınmasından sonra depo ilgili tesellüm fişini muhasebe bölümüne iletir. Tedarikçi faturası da ya doğrudan ya da satın alma bölümü vasıtasıyla muhsebe
bölümüne ulaşır. Muhasebe bölümü, kendisine iletilen onaylı belgelere dayanarak muhasebe kayıtlarını yapmaktadır. Bu kontrole 3 yollu eşleme (three
way match) denmektedir (Bagronoff, Simkin ve Norman, 2010, 233).
Tedarikçi ana verisini değiştirme yetkisinin kısıtlanmadığı durumlarda muhasebeleştirme ve ödeme fonksiyonundan sorumlu personelin tedarikçi banka bilgilerini değiştirerek mükerrer ödeme yapma ihtimalleri mevcuttur. Bu aşamada
karşılaşılabilecek tüm riskler ve kontrol önlemleri aşağıda sıralanmıştır.
Tablo 5: Muhasebeleştirilmesi Aşamasında Karşılaşılabilecek Hata ve
Hile Riskleri
Risk

Kontrol Faalliyeti

Fatura işleme fonksiyonunun cari hesap fonksiyonundan ayrılmadığı
durumlarda fatura işleme
ve borç takibinden aynı
kişi sorumlu olacağından
kayıt işleminin yanlış fiyat
Görevlerin Ayrılığı
ve vade üzerinden yapılErişim Kontrolü
ması ya da hiç alınmayan
mallar için cari hesap
yaratılması riski doğacaktır. Bu da mallar için fazla
ödeme yapılmasına ya da
nakdin çalınmasına neden
olabilecektir.

Açıklama

Görevler ayrılığına uygun şekilde
yetki-onay matrisleri oluşturularak bu yetkilerin sistem üzerinde
kişiye özel şifreler ile kullanımı
sağlanabilir.
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Tedarikçinin kötü niyetli
olarak aynı numaralı iki
fatura göndermesi veya
muhasebe kaydını yapan
personelin aynı faturayı
hata veya hile ile ikinci
kez girmesi sonucu işletme zarara uğratılabilir.
Tedarikçi, satın alma talebindeki miktar ve tutar
bilgilerinden farklı tutarları fatura etmiş olabilir.
Faturayı muhasebeleştiren
kişinin dikkatsizliği veya
kötü niyeti neticesinde
fiili olarak talep edilmemiş ve teslim alınmamış
malzemeler için ödeme
yapılıyor olabilir.

Tedarikçi ana verisine
yetkisiz erişimler, mükerrer veya hayali tedarikçiler yaratılması veya
hileli banka hesaplarının
tanımlanması yoluyla suiistimal yapılmasına imkân
verebilir.
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Gözetim

İşlem
Yetkilendirme
Görevlerin Ayrılığı
Erişim Kontrolü
Gözetim

İşlem
Yetkilendirme
Görevlerin Ayrılığı
Erişim Kontrolü
Gözetim

Mükerrer fatura kontrolü sistem
tarafından otomatik olarak yapılabilir. Muhasebe personelinin
sisteme girmeye çalıştığı tedarikçi faturasının numarası daha önce
sisteme işlenmiş bir faturanın
numarası ile eşleşiyorsa sistem
muhasebe personeline uyarı
verecek ve mükerrer kayıta izin
vermeyecektir.
Satın alma sipariş formundaki
fiyat ve miktar bilgilerinin, tesellüm fişindeki ve faturadaki bilgiler ile uyumlu olmadığı durumlarda sistemin muhasebe kaydına
izin vermemesi sağlanabilir. Söz
konusu bilgilerde bir uyumsuzluk
ve eşleşmeme olduğunda sistem
uyarı verir ve kayıt yapılmasını
engeller.
Tedarikçi hesaplarına erişimin
sistem üzerinden kısıtlanması
sağlanabilir. Yeni bir satıcı cari
hesabı açma veya var olan hesabı
değiştirme veya silme (tedarikçi
ana verisi üzerinde değişiklik
yapma) yetkisi sadece belirli
muhasebe personeline verilip bu
personele kullanıcı şifresi atanabilir. Bu sayede yetkisiz kişilerin
suiistimal yapması veya şirket
verisine zarar vermesinin önüne
geçilebilir.

MALİ

Farklı yazım şekilleri ile
aynı tedarikçiye ait birden
fazla hesap açılabilir ve
aynı fatura mükerrer olarak farklı isimlerle kaydedilebilir.

Görevler ayrılığı ilkesinin
tam işletilemdiği bir ortamda, hem cari hesaplara
erişimi olan, hem ödeme
onayı olan hem de banka
ve müşteri mutabakatları
yapan bir personel rahatlıkla suiistimal yapabilir.

İşlem
Erişim Kontrolü

Gözetim

ÇÖZÜM

Satıcılar cari hesap tanımlamalarında (tedarikçi ana verisinde)
hesap ismi yaratmanın standardı oluşturulabilir. İsim atama
fonksiyonu standarda oturtulduğunda aynı tedarikçi için ikinci
hesap açılamayacak, açılmak
istendiğinde sistem uyarı verecek
ve mükerrer kaydı önleyecektir.
Böylelikle mükerrer fatura kaydı
ve mükerrer ödemenin de önüne
geçilecektir.

Bunu önlemek için ana verilerde yapılan değişiklerin log
kayıtları tutularak günlük olarak
sistemden çekilen raporlar ile
kontrol edilebilir.

2.5. Ödemenin Yapılması Aşaması
Ödeme sürecinin amacı sadece uygun tedarikçilere ödeme yapıldığı ve
ödemenin zamanında yapıldığı konusunda emin olmaktır. İşletme ödemeyi
vadesinden önce yaparsa kazanabileceği faiz gelirinden feragat etmiş olur,
vadesinden sonra ödendiğinde ise iskonto hakkını kaybedebilir ve kredibilitesini zedelemiş olur (Hall, 2011, 225). Muhasebe veya ödeme bölümü gelen
faturalara ve vadelerine göre tedarikçi (satıcı) hesaplarını günceller ve gerekli
raporları hazırlar. Ödeme listeleri hazırlanarak finans bölümüne gönderilir. Finans bölümü de tedarikçilere (satıcıya) gerekli ödemeyi yapar. Buna göre satın alma süreci mal ve hizmet alımı ile başlamakta ve ödeme ile sona ermektedir. Bu aşamada, gerekli kontrol ortamı yaratılmadığı durumda yaşanabilecek
önemli hata ve hile ihtimalleri mevcuttur ve aşağıdaki tablodan görülebilir.
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Tablo 6: Ödeme Aşamasında Karşılaşılabilecek Hata ve Hile Riskleri
Risk
Ödemeler
fonksiyonunun cari
hesap fonksiyonundan
ayrılmadığı durumlarda
hayali tedarikçi yaratma
ve bu tedarikçiye
ödemeler çıkılmasına
neden olabilir.

Çek veya ödeme formları yetkisiz olarak ele
geçirilip sahte imza
yoluyla şirketten nakit
çıkışı yapılabilir.

Kontrol Faalliyeti

Yetkilendirme
Görevlerin Ayrılığı
Erişim Kontrolü
Gözetim

Görevler ayrılığı ilkesine
uygun bir yetki-onay matrisi hazırlanarak sisteme
tanıtılmalıdır. Tedarikçi
ana verisine erişim sınırlandırılmalı ve log kayıtları periyodik olarak kontrol
edilmelidir.

Erişim Kontrolü

Sisteme taratılarak tanıtılan çeklerin çek numarasında bir atlama olup
olmadığı sistem tarafından
otomatik olarak kontrol
edilebilir. Ödeme formlarının sistem tarafından
otomatik yaratılması ve
numaralandırılması sağlanabilir.

Ödeme yapan personelin
ödeme formlarındaki
Erişim Kontrolü
bilgileri manuple etmesi
Gözetim
yoluyla şirketi zarara
uğratma ihtimali vardır.
Ödeme onay limitlerinin
hemen altında ödeme
çıkarak onaysız ve
Gözetim
gerçek dışı ödemeler
yapılarak şirket zarara
uğratılabilir.

Faturalar vadelerinden
önce veya geç ödenerek Gözetim
şirket zarara uğratılabilir
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Açıklama

Ödeme formlarındaki
tedarikçi ismi, fatura
numarası ve ödeme
tutarları ERP tarafından
ana veriler kullanılarak
oluşturulması sağlanabilir.
Böyle bir suiistimal varsa
ortaya çıkarabilmek
için belirli dönemlerde
sistemden onay sınırının
hemen altında kalan
ödemeler raporlanarak
kontrol edilmelidir.
Faturaların vadelerine göre
sıralanması işlemi sistem
tarafından otomatik olarak
yapılır ve vadesi gelen
faturalar ile ilgili sistemsel
uyarı verilir.
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SONUÇ
Gerek manuel uygulamalarda gerekse bilgisayar ortamında yürütülen satın alma ve ödeme süreçlerinde, gerekli kontrol ortamı yaratılmadığı sürece
işletmeye büyük zararlar verecek suiistimal ihtimalleri mevcuttur. İşletmeler;
sahte tedarikçi yaratma, sahte faturalar ve tedarikçilerden rüşvet alma gibi
yollarla zarara uğratılabilmektedirler.
Bunu önlemenin yolu; görevler ayrılığı ilkesine uygun bir organizasyon,
bu yapıya uygun yetkilendirmeler ve sürekli gözetim faaliyetlerinden geçmektedir. Şu unutulmamalıdır ki, satın alma ve ödeme sürecini bilgisyar sistemleri üzerinden yürütmek, yukarıda sayılan kontrol önlemleri alınmadığı
sürece hile ihtimalini ortadan kaldırmaz. Aksine manuel uygulamalarda somut biçimde görünen ilişkiler daha soyut bir zemine taşındığı için klasik kontrol işlemleri işlerliğini yitirmektedir.
Bu nedenle, satın alma ve ödeme sürecini ister manuel ortamda isterse de
bilgisayar ortamında yürütmekte olalım, kontrol ortamını çok iyi tasarlayıp
şekillendirmek ve bu kontrol ortamını sürekli denetime tabi tutmak gerekmektedir.
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NAKDÎ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR
VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMANIN
VE TUTARIN ÖNEMİ
Soner ALTAŞ*8
ÖZ
Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır. Sermaye şirketleri kısmen
veya tamamen nakdî sermaye taahhüdü ile kurulabilecekleri gibi kısmen veya
tamamen nakdî sermaye artırımına da gidebilirler. 6637 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı)
bendi uyarınca ise, yeni kurulan ve sermaye artırımına giden sermaye şirketlerinde nakdî sermaye ödemelerinin kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanınmıştır. Anılan indirimden maksimum oranda faydalanabilmek
için, nakdî sermaye ödemelerinin tutarı ile zamanı önem arz etmektedir. Bu
çalışmada, Türk Ticaret Kanunu’na ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre;
sermaye şirketlerinde nakdî sermaye ödemelerinin zamanı ile miktarlarının
kurumlar vergisi matrahına ve ödenecek kurumlar vergisine etkileri üzerinde
durulmakta ve anılan indirimden maksimum tutarda faydalanmak için yapılması gerekenler ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : sermaye şirketi, şirket kuruluşu, sermaye artırımı,
nakdî ödeme, kurumlar vergisi, matrah indirimi.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(T.C.Yasalar,14.02.2011) (TTK)19’nun
124üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılmaktadır. 2014 yılı Haziran ayı itibariyle ülkemizde 94.828 adet anonim şirket, 713.861 adet limited
şirket, 331210 adet de komandit şirket bulunmaktadır(Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014, sayı:11). Dolayısıyla, hem ticaret hem de sermaye şirketlerinin ağırlıklı kısmını anonim ile limited şirketler oluşturmaktadır. TTK’nın
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ilişkin 565inci maddesinin
*8 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
19 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
210 Bakanlık tarafından ilan edilen istatistiki verilerde, komandit şirket sayısı bütün olarak verilmiş, bunlardan
kaçının adî, kaçının sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğu ayrıca belirtilmemiştir. Ancak,
1.351.212 ticari işletme arasında komandit şirketlerin varlığı yok denecek kadar azdır.

Makale Geliş Tarihi:
04.09.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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birinci fıkrasında “Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve
üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline
ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları, komandit şirketlerdeki hükümlere tabidir.” denilmiş, anılan maddenin ikinci fıkrasında ise “Birinci fıkrada
gösterilen hususların dışında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça anonim
şirket hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar, 07.04.2015)’un 8inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca, sermaye şirketlerinin
ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya
çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmının
belirli bir oran dahilinde kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan
tanınmıştır. Anılan indirimden maksimum oranda faydalanma noktasında,
nakdî sermaye ödemelerinin tutarı ile zamanı önem arz etmektedir. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve Kurumlar Vergisi Kanunu’na
göre; anonim ile limited şirketler özelinde olmak üzere, sermaye şirketlerinde
nakdî sermaye ödemelerinin zamanı ile miktarlarının kurumlar vergisi matrahına ve ödenecek kurumlar vergisine etkileri üzerinde durulacak ve anılan
indirimden maksimum tutarda faydalanmak için yapılması gerekenler ele alınacaktır.
2. NAKDÎ SERMAYE ÖDEMELERİNİN KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİNDE ZAMAN VE MİKTARIN ETKİSİ
TTK’ya göre, esas sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayelerinin 50.000.-TL’den, kayıtlı sermaye sistemini kabul
3
eden ancak halka açık olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin11
ise 100.000.-TL’den az olmaması gerekmektedir (TTK, m.332/f.1). Şirket
esas sermayesinin tamamının yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi
halinde, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’inin
tescilden önce, kalan %75’inin de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesini zorunlu hale getirmektedir (TTK, m.344/f.1). Buna karşılık, şirket
esas sözleşmesi ile %25’ten daha yüksek bir tutarın ödenmesi ve kalan kısmın
311 Başlangıç sermayesi, TTK’da, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerin, kuruluşta ve
sisteme ilk geçildiğinde bulundurulması gereken zorunlu sermaye olarak tanımlanmaktadır. Çıkarılmış sermaye
ise, çıkarılmış payların tümünün itibarî değerlerinin toplamından ibarettir (TTK, m.332/f.2).
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da 24 aydan daha kısa bir sürede tahsilinin kayıt altına alınması mümkündür
(TTK, m.345/f.1). Ayrıca, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye
Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde ise
başlangıç sermayesinin tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.
Limited şirketlerin ise kuruluştaki esas sermayelerinin 10.000.-TL’den az olmaması gerekmektedir (TTK, m.580/f.2). Limited şirket sermayesinin tamamının
yahut bir kısmının nakden taahhüt edilmesi halinde de, anonim şirketler de olduğu
üzere, nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az %25’i tescilden
önce, kalan %75’i de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir (TTK,
m.585, m.344/f.1). Yine, anonim şirketlerdeki gibi, şirket sözleşmesi ile tescilden
önce %25’ten daha yüksek bir tutarın ödenmesi ve kalan kısmın da 24 aydan daha
kısa bir sürede tahsilinin öngörülmesi mümkündür.
Anonim ve limited şirketlerin nakdî sermaye artırımına gitmeleri halinde
de, artırılan sermayeyi temsil eden payların itibarî değerlerinin en az yüzde
yirmibeşi sermaye artırımının tescilinden önce, gerisi de tescili izleyen yirmidört ay içinde ödenmek zorundadır (TTK, m.459/f.3, m.344, m.590, m.585).
Önceki bölümde belirtildiği üzere, tescilden önce %25’ten daha yüksek bir
tutarın (örneğin; tamamının) ödenmesi ve kalan kısmın da 24 aydan daha kısa
bir sürede (örneğin; 12 ayda) tahsilinin kayıt altına alınması mümkündür.
Gerek kuruluşta gerek sermaye artırımında, nakdî ödemeler, 5411 sayılı
Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, şirket adına açılacak özel bir hesa4 . Kuruluşta taahhüt edilen
ba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde yatırılır12
sermayenin yahut sermaye artırımında iştirak taahhüt edilen payların, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan
daha yüksek olan tutarlarının ödendiği, ticaret siciline yöneltilecek bir banka
mektubu ile ispatlanır.
412 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün bankalara duyurulmak üzere Türkiye
Bankalar Birliği’ne gönderdiği 26/07/2012 tarihli ve 5077 sayılı yazıda, kurulmakta olan şirket adına
bankada hesap açma hususuna ilişkin olarak;
1- İlgili vergi dairesinden kurulacak şirket adına alınmış potansiyel vergi kimlik numarasının aranması,
bunun bulunmaması halinde ise “vergi kimlik numarası talep formu” alınması,
2- Açılan hesaba para yatıran şirket ortaklarının adı soyadı/unvanı ile her ortağın yatırdığı tutarların ve toplam
yatırılan tutarın gösterileceği bir banka mektubunun hazırlanarak dekontla birlikte ilgiye verilmesi,
3- Hesaptaki paranın, şirkete ödenebilmesi için sicil müdürlüğünden alınacak şirketin tescil edildiğini
bildiren bir yazının veya şirketin tescil edildiğini gösteren sicil tasdiknamesinin tasdikli örneğinin ya da
aslı götürülmek kaydıyla fotokopisinin alınması,
4- Şirket, kurucuların sözleşmedeki imzalarının noterce onaylanmasından itibaren üç ay içinde tüzel
kişilik kazanamazsa, buna ilişkin ilgili sicil müdürlüğünün yazısının sunulması üzerine, hesaptaki paranın
ortaklara geri ödenmesi gerektiği bildirilmiştir.
http://www.altso.org.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=1816, Erişim: 29/08/2015
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6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 8inci maddesi ile de 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:
“ı) Finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin
ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya
çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan
sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere
uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si.
Bu indirimden, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak
üzere izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılır. Sonraki dönemlerde
sermaye azaltımı yapılması hâlinde azaltılan sermaye tutarı indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bent hükümlerine göre hesaplanacak indirim tutarı, nakdi sermayenin
ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi
kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim
konusu yapılamayan tutarlar, sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu bendin uygulanmasında sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden
kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve
bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye
kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu
Kanunun 12 nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi
kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları,
indirim hesaplamasında dikkate alınmaz.
Bu bentte yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki
niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına göre veya
sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet
satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin
kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut makine ve
teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için sermayenin kullanıldığı alanlar
itibarıyla ya da bölgeler, sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra ka120
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dar indirmeye veya %100’e kadar artırmaya; halka açık sermaye şirketleri
için halka açıklık oranına göre %150’ye kadar farklı uygulatmaya Bakanlar
Kurulu yetkilidir.”
Getirilen bu düzenleme ile, sermaye şirketlerinde nakit artırılan sermaye
üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilerek sermaye artışının teşvik edilmesi amaçlanmıştır513. Ayrıca, bentte yer alan %50 oranını, farklı kriterler itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya %100’e kadar
artırma; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre % 150’ye
kadar farklı uygulatma hususunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir. Bakanlar Kurulu da, anılan yetkiye istinaden, hükümdeki indirim oranlarının ne
şekilde uygulanacağını, 30 Haziran 2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7910 sayılı Kararname ile belirlemiştir. Sözkonusu
Kararname ile yapılan düzenleme uyarınca, anılan hükmün uygulanmasında;
- Genel indirim oranı,
- Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerine ilişkin indirim oranı,
- Nakit olarak artırılan sermayeyi yatırım teşvik belgeli yatırımlarında
kullanan şirketlere ilişkin indirim oranı,
- İndirim oranının sıfır olarak uygulanacağı şirketler ve durumlar
olmak üzere dört farklı indirim oranı ortaya çıkmıştır.
İndirimden, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere “sermaye şirketleri” yararlanacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesine göre; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi
sayılmaktadır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2nci maddesinin
birinci fıkrasında ise; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer
nitelikteki yabancı kurumların sermaye şirketi olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenleme ve denetimine tâbi fonlar ile bu fonlara benzer yabancı
fonların da sermaye şirketi sayılacağı hükme bağlanmıştır.
Dolayısıyla, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketler bahsigeçen indirimden yararlanabilecektir. Ancak, sermaye şirketi
statüsünde kurulsalar yahut bulunsalar dahi, finans, bankacılık ve sigortacılık
513 Bkz. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 705 sıra sayılı Raporu, https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss705.pdf, Erişim: 29/08/2015
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sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri sözkonusu indirimden faydalanamayacaktır.
Ancak, indirimden yararlanacak sermaye şirketleri açısından; nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere,
- Sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından kaynaklanan sermaye artırımları,
- Bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden
kaynaklanan sermaye artırımları,
- Ortaklar veya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12nci maddesi kapsamında
ortaklarla ilişkili olan kişilerce614 kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları
indirim hesaplamasında dikkate alınamayacaktır(KVK, m.10/f.1-ı).
Hükmün uygulanmasında dikkate alınacak genel indirim oranı, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre, anonim şirketin kuruluşunda ve sermaye artırımında yapılan nakdî
sermaye ödemeleri için uygulanacak genel indirim oranı % 50’dir.
Buna karşılık, payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın sonu itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu
A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların
nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış
sermayeye oranı;
- % 50 ve daha az olanlar için 25 puan,
- % 50‘nin üzerinde olanlar için 50 puan
ilave edilmek suretiyle indirim uygulanacaktır. Bu kapsamda; borsa şirketlerine ilişkin indirim oranı, faiz indiriminin uygulanacağı yılın son günü
itibariyle halka açıklık oranı;
- % 50’den az olanlar için % 75,
- % 50’nin üzerinde olanlar için % 100
olarak uygulanacaktır.
Ayrıca, nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve
sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya
bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması
614 Ortakla ilişkili kişi; ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya
en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak,
ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az
% 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder (KVK, m.12/f.3).
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durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı
olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiyle söz konusu indirimin uygulanacaktır. Bu itibarla, nakden artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim
ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya
bu yatırımların inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması
durumunda indirim oranı, teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarıyla
sınırlı olmak üzere % 75 olarak uygulanacaktır.
Bakanlar Kurulu Kararına göre, aşağıda sayılan şirketlerde veya hallerde
ise indirim oranı yüzde sıfır (% 0) olarak uygulanacaktır:
- Gelirlerinin % 25 veya fazlası, faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul
kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri,
- Aktif toplamının % 50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı
ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri,
- Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya
kredi olarak kullandırılan kısmı
- Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden kısım.
Bir diğer deyişle, yukarıda belirtilen konumda olan veya halleri taşıyan
sermaye şirketleri indirim imkanından faydalanamayacaktır.
Şirket kuruluşunda, kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar ise aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanacaktır:
Şirket Kuruluşunda Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek Tutar =
(Nakden Ödenen Sermaye Tutarı x Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari
Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı) x Süre (Hesap
Döneminin Kalan Ay Süresi /12) x İndirim oranı
Sermaye artırımında kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar da aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanacaktır:
Sermaye Artırımında Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilecek Tutar =
(Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x Bankalarca Açılan TL Cinsinden Ticari
Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Yıllık Ortalama Faiz Oranı) x Süre (Hesap Döneminin Kalan Ay Süresi /12) x İndirim oranı
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Ancak, indirim hesaplaması süreklilik arz ettiğinden, her yıl yapılacak indirimin, o yılın faiz oranına göre yeniden hesaplanması gerekecektir.
Bu açıklamalardan sonra, esas konumuz olan sermaye şirketlerinde nakdî
sermaye ödemelerinin zamanı ile miktarlarının kurumlar vergisi matrahına ve
ödenecek kurumlar vergisine etkilerine geçebiliriz. Dilerseniz konuyu, somut
örnek üzerinden irdeleyelim:
Örnek-1: (A) İnşaat Sanayi A.Ş., 2015 yılı Kasım ayında 400.000 TL
nakdî sermaye taahhüdü ile kurulmuş ve sermayenin %25’i olan 100.000 TL
şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Geri kalan tutarın ise %25’lik üç eşit
parçada olmak üzere 2016 yılı Mart, 2016 yılı Ekim ve 2017 yılı Nisan aylarında ödendiğini varsayalım. TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı her üç yıl için de % 18
olsun. Bu durumda, 2015 yılına ait kurumlar vergisi matrahından (100.000 x
0,18 x 0,50 x 2/12 = 1.500) 1.500 TL; 2016 yılına ait kurumlar vergisi matrahından ((100.000 x 0,18 x 0,50 x 10/12)+( (100.000 x 0,18 x 0,50 x 3/12) =
7.500+2.250=9.750) 9.750 TL; 2017 yılına ait kurumlar vergisi matrahından
ise (100.000 x 0,18 x 0,50 x 9/12 = 6.750) 6.750 TL olmak üzere toplamda
18.000 TL indirilecek ve bu tutarların kurumlar vergisine net etkisi 2015 yılı
için 300 TL, 2016 yılı için 1.950 TL ve 2017 yılı için 1.350 TL olmak üzere
toplamda 3.600 TL olarak hesaplanacaktır.
Örnek-2: (B) Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi de 2015 yılı Kasım
ayında 400.000 TL nakdî sermaye taahhüdü ile kurulmuş ve sermayenin
%25’i olan 100.000 TL şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Geri kalan tutarın tamamı ise 2016 yılı Şubat ayında ödenmiştir. TCMB tarafından en son
açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı her iki
yıl için de % 18 olsun. Bu durumda, 2015 yılına ait kurumlar vergisi matrahından (100.000 x 0,18 x 0,50 x 2/12 = 1.500) 1.500 TL; 2016 yılına ait kurumlar
vergisi matrahından ise (300.000 x 0,18 x 0,50 x 11/12 =24.750) 24.750 TL
olmak üzere toplamda 26.250 TL indirilecek ve bu tutarların kurumlar vergisine net etkisi 2015 yılı için 300 TL, 2016 yılı için de 4.950 TL olmak üzere
toplamda 5.250 TL olarak hesaplanacaktır. Oysa, bir önceki örnekteki şirket,
nakdî sermaye ödemesini zamana yayarak toplamda 18.000 TL’yi vergi matrahlarından indirmekte ve 3.600 vergi avantajı sağlamaktadır.
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Örnek-3: (C) Gıda Sanayi Limited Şirketi de, 2015 yılı Kasım ayında
400.000 TL nakdî sermaye ile kurulmuş ve ortaklar tarafından taahhüt edilen
nakdî sermayenin defaten -bir kerede- ödenmiştir. TCMB tarafından en son
açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı yine %
18’dir. Bu durumda, (B) Gıda Sanayi Limited Şirketi 2015 yılına ait kurumlar
vergisi matrahından (400.000 x 0,18 x 0,50 x 2/12 = 6.000) 6.000 TL indirebilecektir. Bu tutarın kurumlar vergisine net etkisi ise 1.200 TL olacaktır.
Sonraki yıllarda nakdî sermaye ödemesi sözkonusu olmayacağından, şirket
anılan indirimden ertesi yıllarda faydalanamayacaktır. Oysa, birinci örneğimizdeki şirket, nakdî sermaye ödemesini zamana yayarak toplamda 18.000
TL’yi vergi matrahlarından indirmekte ve 3.600 vergi avantajı; ikinci örnekteki şirket ise nakdî sermaye taahhüdünü iki taksitte ödemekte, ancak ikinci
ödemeyi ertesi yılın başlarına denk getirdiği için toplamda 26.250 TL’yi vergi
matrahlarından indirmekte ve 5.250 vergi avantajı sağlamaktadır.
Örnek-4: (D) Perakende Ticaret Anonim Şirketi de 400.000 TL nakdî
sermaye ile kurulmuş, ancak şirketin kuruluşu diğer şirketlerden iki ay sonra, yani 2016 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir. Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı da defaten -bir kerede- şirketin tescilinden önce ödenmiştir.
TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık
ortalama faiz oranı bu yıl için de % 18’dir. Bu durumda, (C) Perakende Ticaret Anonim Şirketi, 2016 yılına ait kurumlar vergisi matrahından (400.000 x
0,18 x 0,50 x 12/12 = 36.000) 36.000 TL indirilecektir. Bu tutarın kurumlar
vergisine net etkisi ise 7.200 TL olacaktır. Oysa, bir önceki örneğimizdeki
şirkette de nakdî sermaye taahhüdü defaten ödenmiş, ancak şirket kuruluşu
Kasım ayında gerçekleştiğinden kurumlar vergisi matrahından sadece 6.000
TL indirebilme hakkı kazanmıştı.
Bu örnekleri sayıca çeşitlendirmek ve sermaye artırımına uyarlamak mümkündür. Ayrıca, örneklerimiz de faiz oranının değişmediği varsayılmıştır. Örneklerden de görüleceği üzere;
- Şirket kuruluşlarının ve sermaye artırımlarının, hesap döneminin başında
gerçekleşmiş olması ve taahhüt edilen nakdî sermayeye dair ödemelerin
tamamının bir kerede ödenmesi halinde kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar artmakta ve ödenecek kurumlar vergisi yönünden şirkete
daha fazla vergi avantajı sağlanmakta;
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Şirket kuruluşlarının ve sermaye artırımlarının, hesap döneminin sonuna
doğru gerçekleşmiş olması ve taahhüt edilen nakdî sermayeye dair ödemelerin tamamının bir kerede ödenmesi halinde kurumlar vergisi matrahından indirilecek tutar azalmakta ve ödenecek kurumlar vergisi yönünden sağlanacak vergi avantajı düşük seviyelerde kalmakta,
Şirket kuruluşlarının ve sermaye artırımlarının hesap döneminin sonuna doğru gerçekleşmiş olması ve taahhüt edilen nakdî sermayeye dair ödemelerin
parçalar halinde ödenmesi halinde ilk yıl için kurumlar vergisi matrahından
indirilecek tutar sınırlı kalmakla birlikte, kalan bakiyenin izleyen dönemin
başlarında ödenmesi halinde ertesi hesap dönemi için kurumlar vergi matrahından yapılacak indirimde şirket lehine avantaj sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, sermaye şirketinin kuruluşunun yahut sermaye artırımının hesap
döneminin ilk aylarında gerçekleşmesi ve nakdî sermayenin defaten ödenmesinin;
kuruluş ile sermaye artırımın hesap döneminin sonlarına doğru gerçekleşmesi halinde ise nakdî sermayenin asgarî tutardaki ilk taksitinin ödenmesi, kalanının ise
izleyen hesap dönemlerinin başında ödenmesinin şirketin anılan indirimden maksimum tutarda faydalanmasına imkan tanıdığını söyleyebiliriz.
Yeri gelmişken, anılan farklılığın indirimden faydalanma noktasında şirketler arasında eşitsizliğe sebebiyet verdiğini de belirtmek gerekir. Örneğimizde görüleceği üzere, sermayesini defaten ödeyen şirketin Ocak ayında
kurulması ile Kasım ayında kurulması arasında altı kata ulaşan bir fark ortaya
çıkmaktadır. Kanımızca, düzenlemenin amacı şirket kuruluşlarında ve sermaye artırımlarında nakdî sermaye ödemelerinin teşvik edilmesi ise, bulunduğu
yıl itibariyle indirimden tam olarak faydalanılmayan bakiye tutarların da izleyen hesap dönemlerinde bir şekilde indiriminin sağlanması hakkaniyete daha
uygun olacaktır.
3. ÖZET VE SONUÇ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre, sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki
nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama
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faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan
tutarın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Ancak, sermaye şirketi statüsünde olsalar dahi, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri sözkonusu indirimden
faydalanamazlar. Ayrıca, aynî sermaye ile şirket kuruluşu ve sermaye artırımı
da indirimin kapsamı dışında tutulmuştur.
İndirim tutarı, nakdi sermayenin ödendiği ay kesri tam ay sayılmak suretiyle hesap döneminin kalan ay süresi kadar hesaplanır. Matrahın yetersiz
olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar ise,
sonraki hesap dönemlerine devreder. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en
önemli hususlardan birisi ise, sermaye şirketinin kuruluşunun yahut sermaye
artırımının hesap döneminin ilk aylarında gerçekleşmesi ve nakdî sermayenin
defaten ödenmesinin; kuruluş ile sermaye artırımın hesap döneminin sonlarına doğru gerçekleşmesi halinde ise nakdî sermayenin asgarî tutardaki ilk
taksitinin ödenmesi, kalanının ise izleyen hesap dönemlerinin başında ödenmesinin şirketin anılan indirimden maksimum tutarda faydalanmasına imkan
tanımasıdır. Dolayısıyla, nakdî sermaye ile şirket kuracak olan kişilerin ya da
nakdî sermaye artırımına gidecek sermaye şirketlerinin yönetim organlarının
bu hususu dikkate almaları faydalı olacaktır.
KAYNAKÇA
BKK (30.06.2015) Kurumlar Vergisi Kanununun 10 Uncu Maddesinin
Birinci Fıkrasının (I) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkındaki 26/6/2015 tarihli ve 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ,
Ankara: Resmi Gazete (29402 sayılı)
T.C. Yasalar (07.04.2015) 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi
Gazete (29319 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26205 sayılı)
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LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTIMI
*
Mustafa YAVUZ15

ÖZ
Limited şirketler, kanuni nedenler veya ihtiyaçlar doğrultusunda zaman
zaman sermaye azaltımına gitmektedir. Sermayesini azaltmak isteyen limited
şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen usul ve esaslara
uymaları şarttır. Sermaye azaltımında önem arz eden ve Kanunda detaylı
bir şekilde açıklanan hususların başında, alacaklıların hak ve menfaatlerin
korunması gelmektedir. Kanun koyucu, belli durumların varlığı halinde alacaklılara, sermaye azaltımına ilişkin genel kurul kararlarının iptali için dava
açma hakkı da tanımıştır. İşte bu çalışmada, limited şirketlerde sermaye azaltımı usulü tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, sermaye azaltımı, şirket sözleşmesi
değişikliği, alacakların korunması, genel kurul.
1. GİRİŞ
Limited şirketlerde esas sermaye; belirli (sabit bir tutar) olup, bu sermaye ortakların taahhüt ettiği payların toplamından oluşur. Esas sermayenin
azaltılması hali hariç ortaklara, esas sermaye payı bedeli geri verilemeyeceği gibi ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar. Esas sermayenin azaltılması
ise “şirket sözleşmesinde yazılı olan ve bilançonun pasif kısmında yer alan
esas sermayenin, itibari (nominal) değerinin rakamsal olarak indirilmesi sonucunu doğuran işlem” (Türk, 1998, 145) şeklinde tanımlanabilir. 50.000 TL
sermayeli bir limited şirketin sermayesinin değişik yöntemlerle 30.000 TL’ye
indirilmesi sermaye azaltımıdır. Ancak belirtelim ki, sermaye hiçbir suretle,
asgari sermaye tutarı olan 10.000 TL’den aşağıya indirilemez. Asgari sermaye
tutarı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK),
emredici nitelikte düzenlenmiştir. Bu kurala aykırı genel kurul kararları, sermayenin korunması ilkesine aykırı olduğundan butlandır (geçersizdir).
Sermaye azaltımı, farklı ve ayrıntılı prosedüre tabi bir şirket sözleşmesi
değişikliğidir. TTK, sermayenin limited şirketlerdeki önemine binaen sermaye artırımını ve azaltımını, şirket sözleşmesi değişikliğinden farklı hükümlere
tabi tutmuştur. Sermaye azaltımı, bir şirket sözleşmesi değişikliği olduğu için
*15 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Makale Geliş Tarihi:
03.06.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015

TEMMUZ - AĞUSTOS 2015

129

MALİ

ÇÖZÜM

kendi usul ve kuralları yanında şirket sözleşmesi değişikliğine ilişkin hükümlere de tabidir (Ünal, 2006, 599).
Bu çalışmada, TTK hükümleri kapsamında limited şirketlerde sermaye artırımı konusunda detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecektir.
2. SERMAYE AZALTIM NEDENLERİ
Limited şirketlerde sermaye azaltımına gidilmesinin başlıca nedenleri aşağıda açıklanmıştır.116
2.1. Sermayenin İhtiyaçtan Fazla Olması: Genel kurul, şirket sermayesinin şirketin ihtiyacından fazla olduğu veya sermayenin bir kısmının kullanılmadığı durumlarda sermayenin azaltılarak, azaltılan tutarın ortaklara iade
edilmesine karar verebilir.
2.2. Bilanço Zararının Kapatılması: Limited şirketin son yıllık bilançosuna
göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle
karşılıksız kaldığının anlaşılması halinde müdürler, genel kurulu derhal toplantıya
çağırır. Genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinmeye veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer (TTK md. 633,
376/II). Genel kurulun sermayenin üçte biri ile yetinmeye karar vermesi halinde
TTK hükümleri kapsamında sermaye azaltımına gidilir.
2.3. Şirketin Kendi Paylarını İktisabı: Limited şirket, kendi esas sermaye
paylarını, sadece bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse ve alacağı payların itibari değerlerinin toplamı esas
sermayenin yüzde onunu aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket esas sermayesinin
yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde
elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir (TTK md. 612).
2.4. Bölünme: Limited şirketler, TTK’daki hükümleri uygulayarak tam ve
kısmi olarak bölünebilir. Bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesinin
azaltılması gerekebilir. Ancak bu durumda, sermayenin azaltılmasına ilişkin
TTK’da öngörülen hükümler uygulanmaz (TTK md. 162).

1 İlgili bölümde sayılan sermaye azaltım nedenlerinden ayrı olarak limited şirketlerde ek ödeme yükümlülü16
ğünün azaltılması veya kaldırılması da, sermaye azaltım hükümlerine göre yapılır. Zira limited şirket ortakları
şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü tutulabilir. Ortaklardan bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak Kanunda öngörülen hallerde istenebilir. Ek ödeme yükümlülüğünün
azaltılması veya kaldırılması ancak esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılmasına veya kaldırılmasına esas sermayenin
azaltılması hakkındaki hükümler (TTK md. 592, 473 vd.) kıyas yoluyla uygulanır.
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3. SERMAYE AZALTIM USULÜ
TTK’nın 592. maddesinde, anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına
ilişkin hükümlerinin limited şirketlere kıyas yoluyla uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla sermaye azaltımı konusunda anonim şirketler için TTK’da
öngörülen usul ve esaslar, kural olarak limited şirketler hakkında da geçerlidir.
Öte yandan, sermaye azaltımı yapılabilmesi için ortaklarca taahhüt edilen
esas sermaye paylarının tamamının ödenmiş olması zorunlu değildir. Ancak
esas sermayenin borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla azaltılacağı
durumlarda şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen yerine getirilmesi şarttır. Bir başka deyişle, ortakların ek ödeme yükümlülüğü tamamen ifa edilmedikçe limited şirketler sermaye azaltımına gidemezler. Bu açıklamalar ışığında, limited şirketlerde sermaye azaltım usulü
aşağıda özetlenmiştir.
3.1. Şirket Sözleşmesi Değişiklik Metninin Hazırlanması
Limited şirket sözleşmesinde, esas sermayenin itibari tutarının gösterilmesi zorunludur. Esas sermaye tutarındaki her değişiklik (artırım veya azaltım),
şirket sözleşmesinde de değişiklik yapılmasını gerektirir. Bir başka anlatımla
sermaye azaltımı, şirket sözleşmesi değişikliğinin özel bir türünü oluşturur.
Bu bağlamda, sermaye azaltımı için müdürler öncelikle değişiklik metni tanzim ederler.
3.2 Müdürler Tarafından Sermayenin Azaltımına İlişkin Rapor
Hazırlanması
Müdür/müdür kurulu, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile
azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı hususunda ayrıntılı bir
şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak rapor hazırlar ve bu raporu genel kurula sunar. Söz konusu rapor genel kurula sunulmadan sermaye azaltımı
teklifi karara bağlanamaz. Eğer ki, sermaye azaltımının görüşüleceği genel
kurul çağrılı olarak yapılacaksa anılan raporun, genel kurul toplantısına ilişkin
çağrı ilanlarında, mektuplarda ve şirket internet sitesi açmakla yükümlü ise internet sitesinde açıklanması/yayınlanması zorunludur. Genel kurulun çağrısız
yapıldığı (bütün payların sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunduğu ve
aralarından hiçbirinin itirazda bulunmadığı) hallerde (TTK md. 617/III, 416)
söz konusu rapor, doğrudan genel kurulda görüşülür. Genel kurul kararının
elden dolaştırma yoluyla alındığı durumlarda (TTK md. 617/IV) ise bu rapoTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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run, öneri metni ile birlikte bütün ortaklara sunulması şarttır. Son olarak genel
kurulca onaylanmış rapor, tescil ve ilana tabidir.
3.3. YMM veya SMMM Tarafından Rapor Düzenlenmesi
TTK’nın kabul edildiği ilk halinde, işlem denetçisinin raporuyla sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığının belirlenmesi zorunlu kılınmıştı.
Ancak, ilgili hükümde yer alan “işlem denetçisinin raporuyla” ibaresi, 6335
sayılı Kanunla (T.C. Yasalar, 30.06.2012) yürürlükten kaldırılmıştır. Durum
böyle olmakla birlikte, yapılan kanun değişikliği sonrasında oluşan boşluk
19.12.2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği (Bakanlar Kurulu, 2013) ile giderilmiştir.
Anılan Yönetmeliğin 96/I-c maddesi uyarınca söz konusu belirleme, YMM
veya SMMM ya da bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından düzenlenecek rapor ile yapılacaktır. Bu belirleme yapılmadıkça genel kurul, sermayenin azaltılmasına karar veremez; genel kurul bir şekilde karar almış olsa
dahi bu karar tescil olunamaz.
3.4. Genel Kurul Kararı ve Genel Kurulun Toplantı ve Karar Nisabı
Esas sermayeyi azaltmaya karar verme yetkisi, genel kurula aittir. Genel
kurul bu yetkiyi, müdürlere veya üçüncü bir kişiye devredemez. Genel kurul,
müdürlerin hazırlamış olduğu sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri
ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösteren rapor ile
YMM veya SMMM ya da denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından düzenlenen raporu göz önünde bulundurarak sermayenin azaltılması teklifini onaylar ya da reddeder. Genel kurulun sermayenin azaltılması kararını alabilmesi
2 oluşturan (TTK md. 592, 473/
için sermayenin en az yüzde yetmişbeşini17
III, 421/III) payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy kullanması
şarttır. Bu nisaba ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da
aynı nisap aranır. Genel kurul kararında, sermayenin azaltılmasına ilişkin şir217 TTK’nın “Önemli kararlar” başlıklı 621. maddesinde limited şirketlere ilişkin bazı genel kurul kararlarının ağırlaştırılmış nisapla alınması öngörülmüştür. Ancak söz konusu maddede -esas sermaye artırımı
özel olarak ifade edilmesine karşın- sermaye azaltımına ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.
Bununla birlikte, TTK’nın 592. maddesinde anonim şirketlerin esas sermayenin azaltılmasına ilişkin
hükümlerinin limited şirketlere de kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mezkur atıfta herhangi bir istisna öngörülmediğinden, aynı Kanunun 476/III. maddesindeki “Genel kurulun kararına 421
inci maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi (Aşağıdaki esas sözleşme değişikliği kararları, sermayenin
en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır) uygulanır.” hükmü kanaatimizce limited şirketlere de uygulanmalıdır.
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ket müdürlerince hazırlanan raporun onaylandığı özellikle belirtilir. Kararda
ayrıca sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağı gösterilir.
Diğer taraftan, genel kurulun sermaye azaltım kararının, kanun veya şirket
sözleşmesi hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olduğunu ileri
süren ortaklar, müdür/müdürler kurulu ve kararın yerine getirilmesi kişisel
sorumluluğuna sebep olacaksa müdürlerden her biri, bu karar aleyhine, karar
tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinde iptal davası açabilir (TTK md. 622, 445, 446).
3.5. Alacaklılara Çağrı
Limited şirketler, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla
sorumludur. Yine ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt
ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek
ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla şirket sermayesi, şirket alacaklıları bakımından bir güvence oluşturmaktadır.
Ayrıca sermayenin azaltılması şirketin maddi yönden zayıflamasına neden olacağından bu durum da alacaklıları yakından ilgilendirmektedir. Kısacası sermaye
azaltımında alacaklıların korunması önem arz etmektedir. Bu bağlamda TTK’da,
sermayenin azaltılabilmesi için alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette var olduğunun belirlenmesi öngörülmüştür.
Alacaklıları koruyucu bir diğer önlem de sermaye azaltımına ilişkin alacaklılara çağrıda bulunulmasıdır. Nitekim genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde müdür/müdürler kurulu, bu kararı şirket internet sitesi açmakla yükümlü ise internet sitesine koyar, bilinen alacaklılara
çağrı mektupları gönderir, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve aynı
zamanda şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç
defa ilan eder. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren
iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına
alınmasını isteyebilecekleri belirtilir (TTK md. 474). Düzenlemenin amacı,
olabildiğince çok alacaklının durumdan haberdar edilmesi olduğundan limited şirket isterse daha uzun bir süre öngörebilir. İlanların yedişer gün arayla
yapılması zorunludur; söz konusu ilanlar aralıksız olarak yapılamaz. Öğretide
(Tekinalp, 2013, 120), ilk ilan tarihinden önce oluşan alacaklardan iki aylık
süre içerisinde veya daha önce vadesi gelenlerin ödeneceği, iki aylık süre içinde vadesi gelmeyenlerin ise teminata bağlanacağı, önceden özel bir teminata
bağlanmış alacaklar için ayrıca teminat istenemeyeceği ve vadesi gelmeyen
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alacakların ödenmesinin zorunlu olmadığı, ilk ilan tarihinden sonra oluşan
alacakların ödenmesinin veya teminat altına alınmasının gerekli olmadığı ifade edilmektedir.
Öte yandan sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, müdürler alacaklıları
çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçebilir (TTK md. 474/II). Ancak bu durumda kanun koyucu müdürlere seçimlik bir hak tanımıştır. Müdürlerin, açıklanan durumda borçlarını
ödemekten veya teminat altına almaktan vazgeçmesi mümkün ise de isterlerse
gerekli ilanları yaparak alacaklarını ödeyebilir. Ne şekilde hareket edileceğine
şirket ve dolayısıyla müdürler karar verecektir.
3.6. Sermaye Azaltım Kararının Yerine Getirilmesi
Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden ya da teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir; aksi halde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinde sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl içinde sermayenin azaltılmasının iptali davası açabilirler. İki yıllık süre, zamanaşımı süresidir; bu süre dolduktan sonra artık
şirket alacaklıları dava açamaz. Söz konusu dava dışında ayrıca alacaklılara,
teminatın yetersizliği halinde de yargıya başvurabilme hakkı tanınmıştır (TTK
md. 475/I).
Yeri gelmişken belirtelim ki, esas sermayenin azaltılması sebebiyle kayıtlara göre doğacak defter karı sadece payların yok edilmesinde kullanılabilir
(TTK md. 473/IV).
3.7. Tescil ve İlan
Sermaye azaltımına ilişkin olarak alacaklılara verilen iki aylık sürenin sona
ermesinden ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veya teminat altına
alınmasından sonra esas sermayenin azaltılmasına dair genel kurul kararı ve
sermayenin gerçekten azaltılmış olması olgusu şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur (TTK md. 592, 475/
IV, 455). Esas sermayenin azaltılması ile birlikte eş zamanlı olarak sermaye
artırımı yapılmaması halinde tescil başvurusunda ticaret sicili müdürlüğüne
aşağıdaki belgeler verilir (Ticaret Sicili Yönetmeliği md. 96):
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a) Sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket müdürleri raporunun onaylandığı ve sermayenin azaltılmasının ne tarzda yapılacağının gösterildiği sermaye
azaltılmasına dair genel kurul kararının noter onaylı örneği,
b) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir şirket müdürü veya müdürleri tarafından
hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına
ilişkin rapor,
c) Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine
ilişkin YMM veya SMMM raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin
bu belirlemelere ilişkin raporu,
ç) Şirket sözleşmesinin değişiklikten sonraki yeni duruma uyarlanmış metni,
d) Şirket alacaklılarına yedişer gün arayla üç defa çağrı yapıldığına dair
sicil gazetesi örnekleri,
e) Alacakların ödendiğini veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri.
Bir önceki bölümde açıklandığı üzere sermaye, zararlar sonucunda bilançoda
oluşan bir açığı kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödendiğini
gösteren belge de sicil müdürlüğüne verilir. Ancak şirket müdürlerince alacaklıları
çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına alınmasından vazgeçilmiş ve buna ilişkin müdürler kurulu kararı sicil müdürlüğüne ibraz
edilmiş ise artık şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair sicil gazetesi örnekleri
ile alacakların ödendiğini veya teminat altına alındığını gösteren belge örneklerinin müdürlüğe ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.
Tescil ve ilan olunacak olgular ise şunlardır: Sermaye azaltılmasına ilişkin
genel kurul kararının noter onaylı örneği, sermayenin azaltılmasına ilişkin şirket sözleşmesi değişikliği, sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın
amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir müdür/müdürler kurulunca hazırlanmış ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor.
3.8. Payların İptal Edilmesi
Sermayenin azaltımı kapsamında, limited şirket tarafından pay senedi çıkarılmışsa bu senetlerin iptal edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere limited
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şirketler, ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak pay senetleri düzenleyebilir. Eğer ki, limited şirket pay senedi çıkarmışsa sermaye azaltımı bağlamında bu senetler değiştirme veya damgalama yoluyla yeni duruma uygun
hale getirilir. Bunun için ortaklara, ellerindeki pay senetlerini şirkete getirerek
yenileri ile değiştirmeleri veya damgalatmaları gerektiği ihtar edilir. Tebligatlarda şirkete geri verilmeyen senetlerin iptal edileceği belirtilir. İhtara rağmen
verilen süre içerisinde geri verilmeyen pay senetleri limited şirketçe iptal olunur. Diğer taraftan ortakların, değiştirilmek üzere şirkete geri verdikleri pay
senetlerinin miktarı, karar gereğince değiştirmeye yetmezse, bu senetler iptal
olunarak bunların karşılığında verilmesi gereken yeni senetler satılıp paylarına düşen miktar şirkette saklanır (TTK md. 475/II-III).
4. SONUÇ
Limited şirketler, zorunlu veya ihtiyari nedenlerle sermaye azaltımına gidebilirler. Bu şirketlerin esas sermaye azaltımında, anonim şirketlere ilişkin
hükümler kıyas yoluyla uygulanır. Ancak borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla yapılan sermaye azaltımında limited şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmiş olması şarttır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında sermaye azaltımı
yapmak isteyen limited şirketlerde öncelikle değişiklik metni hazırlanmalı,
müdürler tarafından sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösteren bir rapor düzenlenmeli, sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını
tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğu YMM veya
SMMM ya da bağımsız denetime tabi şirketlerde denetçi tarafından belirlenmeli, sermaye azaltımı kararı ve müdürlerce hazırlanan rapor genel kurulda
kabul edilmeli ve bu hususta TTK’da öngörülen nisaba uyulmalı, genel kurul
kararında sermaye azaltımının ne tarzda yapılacağı gösterilmeli ve ayrıca genel kurul kararı ve ilgili rapor tescil ve ilan ettirilmelidir. Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde bu karar, sicil gazetesinde ve şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla üç defa ilan edilir.
Bunun yanında şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca çağrı mektubu gönderilir.
Sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden ve beyan edilen
alacakların ödenmesinden veya teminat altına alınmasından sonra azaltılabilir; aksi halde alacaklılar bu işlemin tescilinin ilan edilmesinden itibaren iki yıl
içinde sermayenin azaltılmasının iptali için dava açabilirler.
136

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Sermaye azaltımı da dahil olmak üzere limited şirket sözleşmesinde yapılacak değişiklik için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin alınmasına gerek
bulunmamaktadır. Ayrıca, limited şirket genel kuruluna Bakanlık temsilcisinin katılması için herhangi bir mercie başvuruda bulunulması ve genel kurul
toplantılarına Bakanlık temsilcisinin katılması zorunlu da değildir.
Sermayenin azaltılması ile ilgili belgelerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe
aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler ile kusurlarının varlığı
halinde bunlara katılanlar sorumludur. Ayrıca ilgili belgeleri sahte olarak düzenleyenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
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SUNUŞ
Değerli Okurlar;
Tarihimiz boyunca birlikte yaşamanın, ortak değerler üretmenin bedeli
defalarca kez sınanmıştır. Coğrafyamız, dünya ülkeleri gözünde her zaman
değerli olmuş ve bu topraklar üzerindeki kültürel birikimlerimiz bizleri güçlü
kıldığı kadar ülkemizi hedef olmaya da aday göstermiştir. Ocaklarımıza acımasızca atılan ateşlerle yaşatılan bu sıkıntılar, adeta ülkemizi savaş ortamına
sürüklemektedir.
Tüm yaşananlar aslında bu toplumun bireyleri olarak bizlere her zaman
olduğundan daha fazla yakınlaştırma, birlikte olma çağrısı yapmaktadır.
Meslek temelinde biraraya geldiğimiz en büyük sivil toplum örgütlerinden biri
olarak bizlerin de üzerine düşen; birlik olmak ve çocuklarımıza güvenilir bir
gelecek bırakmanın koşullarını sağlamak için sağduyulu davranmaktır.
Bu sayımızda da sizlerin ilginizi çekeceğini inandığımız çok değerli yazarlarımızın makalelerini paylaşıyoruz.
Sizlere, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen huzurlu ve güvenli bir gelecek diler çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
Makale Başlıkları:
 Denetim Standartlarına Göre Sınırlı Bağımsız Denetim (Finansal
Tabloların Gözden Geçirilmesi)
 Muhasebe Tahminlerinin Denetimi: Stoklar ve Ticari Alacaklar İçin
Bir Uygulama
 Kurumsal Raporlamanın Evrilme Sürecine İlişkin Bir İrdeleme
 Müşteri Yaşam Seyri Maliyetlemenin Kavramsal Çerçevesi ve Bir
Vaka Çalışması
 İşletmelerde Satın Alma ve Ödeme Süreçlerine Özgü Hile Riskleri ve
Uygun İç Kontrol Ortamının Oluşturulması
 Nakdî Sermaye Ödemelerinin Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilmesinde Zamanın ve Tutarın Önemi
 Limited Şirketlerde Sermaye Azaltımı
 Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Yerine Getirmek Zorunda
Olduğu Görev Ve Sorumluluklar
 İşletme İle Ortakları Arasındaki Parasal Trafiğin Bankalar Aracılığıyla Tevsiki Zorunlu Mu?
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 Kısmi Bölünmenin Sağladığı Vergisel Avantajlardan Yararlanabilmenin Şartları ve Özellikli Hususlar
 Sahte Belge (Fatura) Kullanımını Kim Teşvik Ediyor
 “Süresi Sona Eren”, “Uzatılan”, “Değiştirilen” ve “Kendiliğinden
Uzayan” Sözleşmelerde Damga Vergisi’nin Nihai Durumu
 Örtülü Sermaye Üzerine
 Franchising İşlemlerinin Gelir Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi
 Kiralanan Gayrimenkulün Kira Süresi Dolmadan Satın Alınması Halinde Henüz İtfa Edilmemiş Özel Maliyet Bedelinin Durumu
 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na Göre İşveren veya İşveren Vekilinin Kendi İşyeri İçin Risk Değerlendirmesi Yapması Mümkün Mü?
 Servis Aracı Şoförlerinin Sigortalılığı
 Bildirim Öneli İçinde İşçinin Rapor Almasının Hukuki Sonucu
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ANONİM ŞİRKETLERDE TASFİYE MEMURLARININ YERİNE
GETİRMEK ZORUNDA OLDUĞU GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Ufuk ÜNLÜ*18
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin düzenlemeler 529 ila 548 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. Şirketin sona erme sebepleri genel ve özel olarak ikiye ayrılmış ve
bunlar sayma yoluyla belirlenmiştir. Bununla beraber sona eren şirketin tasfiye sürecine haline gireceği de belirtilmiştir. Tasfiyeye ilişkin işlemler tasfiye
memurları aracılığıyla yerine getirilir. Bu kapsamda çalışmamızın konusunu
tasfiye memurlarının yerine getirmek zorunda oldukları görev ve sorumluluklar oluşturmaktadır.
1. GİRİŞ
Anonim şirket; sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek
suretiyle belirsiz süreli hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin
sona ermesiyle, işletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin
imkânsız hâle gelmesiyle, esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona
erme sebebinin gerçekleşmesiyle, genel kurul kararıyla, iflasına karar verilmesiyle, feshedilmek suretiyle ve kanunlarda öngörülen diğer hâllerde sona
erer. Anonim şirketin sona ermesiyle birlikte tasfiye süreci başlar. Bu çalışmada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, tasfiye sürecine giren anonim
şirketlerde, tasfiye sürecinde atanan tasfiye memurlarının yerine getirmek zorunda olduğu görevler ve sorumluluklar üzerinde durulacaktır.
2. TASFİYE MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI
2.1. Atama
Anonim şirketlerde tasfiye memurları esas sözleşme yahut genel kurul kararıyla atanır. Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru
atanmadığı takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. Tasfiye ile görevlendirilenler esas sözleşmede veya atama kararında aksi öngörülmemişse olağan ücrete hak kazanırlar. Yönetim kurulu, tasfiye memurlarını ticaret siciline
*18 Başbakanlık Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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tescil ve ilan ettirir. Tasfiye işlerinin yönetim kurulunca yapılması hâlinde de
bu hüküm uygulanır.
Şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hâllerde tasfiye memuru mahkemece atanır. Eski Türk Ticaret Kanunu düzenlemesi uyarınca, şirketin feshine
mahkemece karar verilmesi halinde dahi, tasfiye işleri, esas sözleşme veya genel kurul kararı ile tasfiye memuru belirlenmedikçe yönetim kurulu tarafından
yürütülmektedir. Mahkemeye Mülga Kanun hükmüyle tanınan atama yetkisi
ise, ancak pay sahiplerinden birinin talebiyle ve haklı sebeplerin varlığı halinde
mevcut tasfiye memurunun azledilerek yerine yenisinin atanması hâli ile sınırlıdır. Mahkemenin feshe karar verdiği hallerde doğrudan tasfiye memuru ataması
ise ancak, yukarıdaki usullerle tasfiye memuru atanamayacağının ve tasfiye işlerinin yerine getirilemeyeceğinin (tasfiye memuru hakkında esas sözleşmede
hüküm bulunmaması durumunda, şirketin feshine genel kurulun toplanamaması
ve yönetim kurulunun bulunmaması nedeniyle karar verilmişse) açıkça belli olması hallerine özgülenmiştir. Yeni düzenleme uyarınca, mahkemenin feshe karar
verebildiği üç durumda, yani; kuruluş sırasında menfaatler ihlâl edilmişse, organ
yokluğu söz konusu ise ve haklı sebeplerin varlığı halinde, mahkeme fesih kararı
verirken tasfiye memurunu da atayacaktır. Çünkü, bu üç durumun söz konusu olduğu varsayımlarda artık pay sahiplerinin anlaşarak tasfiye memuru tayin etmelerini beklemenin gereksiz sayılması gerektiği, söz konusu yetkinin mahkemeye
bırakılmasının şart olduğu düşünülmüştür. Bu durumun uygulanması için hiçbir
şart öngörülmemiştir. Dolayısıyla, şirketin feshine karar veren mahkeme, tasfiye
memuru tayin edebilmek için kendisinden bu yönde bir talepte bulunulmasını
beklemek zorunda olmadan tasfiye memuru atayabilir. Keza, feshe karar veren
mahkeme tasfiye memuru atayıp atamama hususunda serbest değildir, tasfiye
memurunu belirlemek zorundadır.
Bununla beraber, temsile yetkili tasfiye memurlarından en az birinin Türk
vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Dolayısıyla tasfiye işlerinin sağlıklı yürüyebilmesi için tasfiye memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması, bu kişinin Türkiye’de yerleşim yerinin bulunması
ve şirketi temsile yetkili olması önemli bir gerekliliktir. Tasfiye memuru için
aranan kanunî şartların tümünün aynı kişide gerçekleşmesi gerekir. Yani, Türk
vatandaşı olan tasfiye memurunun Türkiye’de yerleşim yeri bulunmalı ve ona
şirketi temsil yetkisi verilmelidir. Yoksa, burada zikredilen şartların ayrı ayrı
kişilerde mevcut bulunması fıkra hükmünün gereği açısından yeterli değildir.
Mahkeme tarafından tayin aynı zamanda bir azil işlemini gerektirmektedir.
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Buna göre, mahkeme kanuni nitelikleri haiz bir tasfiye memuru atarken, mevcut tasfiye memurlarından birini görevden almalı ve onun yerine atamayı yapmalıdır. Bu husus mahkemenin takdirinde değildir.
2.2. Görevden Alma
Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış tasfiye memurları ve
bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her
zaman görevden alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Pay sahiplerinden
birinin istemiyle ve haklı sebeplerin varlığında, mahkeme de tasfiyeye memur
kişileri görevden alabilir ve yerlerine yenilerini atayabilir. Bu yolla atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilan olunurlar. Böylelikle mahkemece atanan tasfiye memurlarının tescil ve ilânını yaptırabilecek
kişilerin sayısı artırılmıştır. Mülga Kanunda sadece atanan tasfiye memurları,
kendilerini tescil ve ilân ettirme yetkisi ile donatılmış iken; yeni metin mahkeme ilamının ibrazı suretiyle başka kişilerin de (örneğin yönetim kurulunun)
tasfiye memurlarının tescil ve ilânını sağlayabileceğini hükme bağlamıştır.
Her bir pay sahibi mahkemeye başvurarak böyle bir talepte bulunabilir. Azil
ve yeni atama talebinde bulunan pay sahibi buna ilişkin dayandığı haklı sebebi ortaya koymalı ve ispatlamalıdır. Sebebin haklılığını değerlendirecek olan
mahkemedir. Sebebi haklı bulan mahkeme ise sadece azil ve yeni tayin işlemi
yapabilir, başka bir karar veremez.
Diğer taraftan, şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk
vatandaşı değilse ve hiçbirinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Gümrük ve Ticaret
Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak
atar. Dolayısıyla öngörülen gerekliliklerin yerine getirilmemiş olması halinde
pay sahiplerinin ve alacaklılardan her birinin tasfiye memuru atanması için
mahkemeye başvurma hakkı vardır.
2.3. Aktifleri Satma Yetkisi
Tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. Ancak genel kurulun bu durumun aksini kararlaştırmamış olması gerekir. Önemli
miktarda aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu
kararda sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin
veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. Öngörülen nisaplara ilk toplantıda
ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.
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2.4. Yetkilerin Sınırlandırılması ve Genişletilmesi
Tasfiye memurlarına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer Kanunlarla
tanınmış yetkiler devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tasfiye memurlarına kanunla verilen yetkiler, bu kişilerin özenli
bir seçimle atanan güvenilir bir kişi olduğu varsayımına dayanır. Verilen yetkiler
ve görev, bir anlamda onun/onların kişiliğine bağlı sayılır. Bu sebeple kanunen
tanınan yetkilerin başkasına, hatta bir diğer tasfiye memuruna devredilmemesi
gerekir. Devir, devreden tasfiye memurunun o işten elini çekmesi sonucunu doğurur ve seçim konusuz kalır. Ancak, tasfiye işlerinin gereğinin yerine getirilmesi bağlamında bazı belirli (belirlenmiş) işlemlerin yerine getirilebilmesi için
tasfiye memurlarından biri veya üçüncü bir kişi tevkil edilebilir. Burada verilen
vekâlet genel olmayıp, özel bazı açıkça belirlenmiş, sınırları çizilmiş, konusu
açıkça gösterilmiş işlemlerin yürütülmesine yönelik sınırlı bir vekâlettir. Diğer
bir deyişle münferit olay için özel bir vekâlet verilmesi söz konusudur.
Üçüncü kişinin işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden bilmemesinin mümkün olamayacağından bahisle, tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye amacı dışında yaptığı işlemler şirketi bağlar. Tasfiyenin sadece tescil ve ilan edilmesi, bu hususun ispatı için yeterli delil
değildir. Tasfiye memurları kural olarak tasfiye amacıyla sınırlı olarak işlem
yaparlar. Aksine hareket halinde de işlem geçerlidir; tasfiye memurları şirketi
temsil ettikleri için şirket bu işlemle bağlıdır. Tasfiye amacı dışında yapılan
işlemlerin şirketi bağlaması kuralı iyiniyetli üçüncü kişileri koruma düşüncesinin ürünüdür. İlkenin gereği olarak, tasfiye memurunun kendisiyle işlem
yaptığı kişi, işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu biliyor veya durumun
icabı gereğince bilmemesinin mümkün olmadığı ispat ediliyorsa, işlem şirketi
bağlamaz, ispat yükü şirkettedir. Sadece tasfiyenin tescil ve ilân edilmiş olması bu hususun ispatı için yeterli değildir.
Tasfiye memurları birden fazla ise, aksi genel kurul kararında veya esas sözleşmede öngörülmemişse, şirketin bağlanabilmesi için imzaya yetkili iki tasfiye
memurunun şirket unvanı altında imza atması gereklidir. Tasfiye hâlindeki şirketi tasfiye ile ilgili konularda mahkemelerde ve dış ilişkide tasfiye memurları
temsil eder. Tasfiye memurlarının birden fazla olmaları halinde, şirketin bağlanabilmesi için kural, bunların birlikte hareket etmeleri ve kural olarak birlikte
imza atmalarıdır. Ancak, bu düzenleme emredici değildir. Aksi, genel kurul kararıyla veya esas sözleşme hükmü ile kararlaştırılabilir ve tek başına imza ilkesi
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benimsenebilir veya daha ağır bir temsil sistemi getirilebilir.
Tasfiye ile ilgili konularda şirketi mahkemelerde ve diğer dış ilişkiye ilişkin işlerde temsil yetkisi tasfiye memurlarına aittir. Tasfiye ile ilgili olmayan
hususlarda ise şirket yönetim kurulunun temsil yetkisi devam etmektedir.
Tasfiye memurunun görevini yerine getirdiği sırada işlediği haksız fiilden
şirket de sorumludur. Diğer bir ifadeyle, şirket tasfiye memurları görevlerini
ifa ederken icra ettikleri tüm fiil ve işlerden ve bu arada haksız fiillerden sorumludurlar. Bununla tasfiye memurlarının yapmış oldukları işlerden şirketin
de sorumlu tutulması esası kabul edilerek üçüncü kişiler korunmuştur.
3. SONUÇ
Anonim şirketlerde tasfiye memurları esas sözleşme yahut genel kurul kararıyla atanır. Tasfiye memurları genel kurul tarafından her zaman görevden
alınabilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Tasfiye memurları şirketin aktiflerini
pazarlık yoluyla da satabilirler. Tasfiye memurlarına Kanunla tanınmış yetkiler
devredilemez; ancak, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için, tasfiye
memurlarından biri diğerine veya üçüncü bir kişiye temsil yetkisi verebilir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN
BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?
**
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ19

1.GİRİŞ
Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)
no.lu bendinde (Resmi Gazete, 29.07.1998, mükerrer) Maliye Bakanlığına
mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini bankalara yönlendirme zorunluluğu getirmek yetkisi verilmiştir. Bu zorunluluğa uymayanlar
için ise VUK’un Mükerrer 355 inci maddesinde özel usulsüzlük cezaları öngörülmüştür. Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanmış, zorunlulukla ilgili dört
ayrı genel tebliğ yayımlamıştır. Çalışmamızda; gerek Mükerrer 257 inci madde ve bu madde kapsamında yayımlanan genel tebliğler, gerekse Danıştay kararları ekseninde, şirket ve ortakları arasındaki para trafiğinin VUK Mükerrer
355’inci maddesindeki cezalara konu olacak şekilde zorunluluk kapsamına
alınıp alınmadığı incelenecektir.
2.KANUN MADDESİNDE İŞLETME İLE ORTAKLARININ PARA
TRAFİĞİ
Vergi Usul Kanunu’nun Maliye Bakanlığına zorunluluk getirme yetkisi veren Mükerrer 257 ini maddesinin (2) no.lu bendi(Resmi Gazete, 29.07.1998,
mükerrer) şöyledir:
“Maliye Bakanlığı (…) mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirlemeye yetkilidir.”
Kanun maddesinde, zorunluluğun sadece vergi mükelleflerine ve mükelleflerin vergisel muamelelerine getirileceği belirtilmiştir. Bunun mevhumu
muhalifinden hareketle, vergi mükellefi olmayanlara ve vergi mükellefi olsa
dahi muamele, vergisel bir muamele değilse zorunluluk getirilemeyecektir.
Şu halde zorunluluk getirilirken vergi mükellefleri ve vergisel işlemler koşulu
birlikte aranacaktır. Mükelleflerin vergi dışı muamelelerine zorunluluk getirilemeyeceği gibi vergi mükellefi olmayanların muamelelerine de zorunluluk
getirilemeyecektir. İşletme ortaklarının, ortaklıktan doğan sıfatlarından ötürü
*19 Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yeminli Mali Müşavir
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vergi mükellefi olamayacakları açıktır. Bu durumda kanun maddesi, işletme
ile ortakları arasındaki para hareketlerini banka ve diğer finans kurumlarına
yönlendirme adına Maliye Bakanlığının yetki kullanımına kapalıdır.
2.BAKANLIK TEBLİĞLERİN ZORUNLULUK
Kanun maddesinin yetki vermediği bir konuda Bakanlıkça yapacak bir düzenleme normlar hiyerarşisine aykırı olsa da; verginin aktif tarafı olarak olgusal
sonuçlar yaratması nedeniyle Maliye Bakanlığının konuya yaklaşımı önemlidir.
Maliye Bakanlığı bugüne kadar tevsik zorunluluğu ile ilgili olarak 320(Maliye
Bakanlığı ,04.07.2003), 323(Maliye Bakanlığı, 01.08.2003), 324(Maliye Bakanlığı, 28.10.2003) ve 332(Maliye Bakanlığı, 27.04.2004) sıra no.lu Vergi Usul
Genel Tebliğlerini yayımlamıştır. Bu tebliğlerin ilk ikisinden değil, ama son ikisinden işletme ortaklarından söz edilmiştir. Bakanlıkça yayımlanan tebliğlerin
ilki olan 04.07.2003 tarihli 320 no.lu Tebliğle zorunluluk kapsamına “Birinci ve
ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda
olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında
yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (…) mal veya hizmet bedeli
olarak yapacakları (…)TL’yi aşan tahsilat ve ödemeleri alınmıştır.” Bu tebliğin
yayımından 24 gün sonra Bakanlık 323 no.lu Genel Tebliği yayımlamıştır. Bu
Tebliğde de, zorunluluk kapsamına alınanlarla ilgili 323 no.lu Tebliğin yukarıya alıntıladığımız metni aynen tekrarlanmıştır. Bu iki tebliğde de işletmelerin
ortaklarıyla aralarındaki para hareketleriyle ilgili herhangi bir açıklama yer almamıştır. Bundan, kanun maddesinin lafzına uygun şekilde işletme ile ortakları
arasındaki para trafiğinin zorunluluk kapsamına alınmadığı sonucunun çıktığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Şirket ve ortakları arasındaki para trafiği ilk olarak 18.10.2003 tarihli 324
no.lu Tebliğe konu olmuştur. Tebliğdeki ifadelerle:
İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı (…) aşıyor
ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları
veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır.
Örnek: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır.
Bu borç ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin (…) aşması halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans
kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.
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Ancak bu tebliğin akabinde 27.04.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 332 no.lu Tebliğle işletmenin ortaklarıyla arasındaki para trafiği ile ilgili getirilen bu zorunluluk kaldırılmıştır. Tebliğde bu açıkça yazılmasa da
sistematik yorumunda, yani tebliğin bütünlüğü ve diğer tebliğlerle bağlantısı
kurulduğunda bu sonuca ulaşılmaktadır. Şöyle ki;
Tebliğin, “1. Tevsik Zorunluluğunun Tutan ve Başlangıcı” başlığında tevsik kapsamı ile ilgili olarak sadece 323 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde söz edilmiş ve teşvik kapsamını “mükelleflerin ticari işlemleri
ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları (…) tahsilat
ve ödemeleri” ile sınırlamak suretiyle işletmenin ortaklarıyla gerçekleştirdiği
para hareketini zorunluluk dışında tutmuştur. Bir sonraki paragrafta işletme
ortaklarının zorunluluk kapsamına alındığı 324 no.lu tebliğe vurgu yaparken,
zorunluluk kapsamına değil de, sadece bu tebliğdeki esaslardan söz etmesi de
bu görüşü pekiştirmektedir. Ortaklarla ilgili hususun esasla değil de kapsamla
ilgili olduğu açıktır. 324 no.lu Tebliğde esasla ilgili açıklamalar, vadeli satışlarla ilgili olarak yapılan “Fatura bedelinin belirlenen limiti aşması halinde, bu
bedelin limit altında kalan tutarlarla taksit taksit ödenmesinin banka ve benzeri kurumlarla ödenme zorunluluğunu kaldırmayacağına ilişkin açıklamalardır.
4.DANIŞTAY KARARLARINDA ZORUNLULUK
4.1. Genel Tebliğe Karşı Açılan Davada Danıştay’ın Zorunluluğa Bakışı
Maliye Bakanlığının yayımladığı 320 sayılı VUK Genel Tebliğinin Anayasaya aykırı olduğu savıyla Danıştay nezdinde iptali istenmiştir. İptal talebinin
dayanağı, “Yasa maddesinde nihai tüketiciler ve veriden muaf esnafın yer alınmamasına karşın tebliğle bunların da kapsama alınması” olarak açıklanmıştır. Davaya bakan Danıştay Dördüncü Dairesi “320 sayılı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliğinin söz konusu bölümünde yasaya aykırılık görmemiş, davanın
reddine” dair karar vermiştir. Danıştay Dördüncü Dairesinin 22.12.2004 tarih
ve E:2003/1715, K:2004/2587 sayılı kararında, gerekçe şöyle açıklanmıştır:
“Sözü edilen tebliğ ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve belgeleri
yardımıyla tespit edilmesi yoluyla mükelleflerin nakit hareketlerinin izlenerek
kayıt dışı ekonominin önlenmesi amaçlanmış olup, nihai tüketici ve vergiden
muaf esnaf sadece ticari işlemlerin tarafı olarak tebliğde yer almışlardır.
Danıştay, zorunluluk kapsamına ya tüccar ya da esnaf niteliğini taşıyanların alındığı tespitini yapmıştır ki, bu tespit konumuz itibariyle önemlidir. Zira
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işletme ortakları tüccar da değildir, esnaf da değildir. Yüksek Mahkeme, nihai
tüketiciler ile vergiden muaf esnafın sadece zorunluluk kapsamında olan kişilere yaptıkları mal ve hizmet satışları nedeniyle zorunluluk kapsamına alındığı gerekçesiyle Tebliği onamıştır. İşletme ile ortakları arasındaki para hareketlerinin ticari niteliği yoktur. Danıştay, sanki şirket ve ortakları arasındaki
para hareketi ile ilgili zorunluluk dava konusu edilmiş gibi gerekçe yazmıştır.
İşletmenin ortaklarıyla arasındaki para trafiğini banka ve aracı kurumlara yönlendirme zorunluluğunu kaldıran 332 no.lu Tebliğ, Danıştay’ın bu kararıyla
okunduğunda anlamlı olacaktır.
4.2.Kesilen Özel Usulsüzlük Cezalarına Danıştay’ın Bakışı
Maliye Bakanlığının yayımladığı 332 no.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde sonra da işletme ile ortakları arasındaki para hareketleri bankalar
aracılığıyla gerçekleştirilmediği gerekçesiyle VUK Mükerrer 355’inci maddesindeki cezaların kesildiğini yargı kararlarından öğreniyoruz. Yargıya yansıyan uyuşmazlıklarda Danıştay “ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat
ve ödemelerde” 320 ve 323 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinin
hükümlerine bakılacağına dair kararlar ihdas etmiştir. Danıştay’ın 16.02.2011
tarih ve E:2010/1778, K:2011/394 sayılı kararında şu tespitleri yapmıştır:
“320 ve 322 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerince birinci ve ikinci
sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan
çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (…) mal veya hizmet bedeli olarak
yapacakları 8.000.000,-TL’sını aşan tahsilat ve ödemelerinin banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılmasının (…) olayda ise davacının bu yönde
bir işlemi tespit edilemediği, bu durumda ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin banka ve benzeri finans kurumları ile yapılmadığı ile
kesilen özel usulsüzlük cezasında isabet görülmediği”
Danıştay 9. Dairenin 16.02.2011 tarih ve E:2010/1777, K:2011/393 sayılı
kararında da sonuç ve gerekçeler aynıdır:
“… Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler,
defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf
esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden
mal veya hizmet edeli olarak yapacakları 8.000.000 TL’sini aşan tahsilat
ödemelerinin banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve
bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki
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zorunlu olduğu gözönüne alındığında, davacının bu yönde bir işlemi tespit
edilmeden, ortaklar ile şirket arasında yapılan tahsilat ve ödeme işlemlerinin
banka ve benzeri finans kurumları ile yapılmadığı gerekçesi ile kesilen özel
usulsüzlük cezasında yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kabul eden Vergi
Mahkemesinin kararı; (…) aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü
geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, (…) temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına (…)oybirliği ile karar verildi.”
5. SONUÇ
Kanun maddesine göre para hareketlerinin banka ve benzeri finans kurumları aracılığıyla yapılması hususunda ancak mükelleflere ve mükelleflerin
vergi ile ilgili işlemlerine zorunluluk getirilebilir. Bu demektir ki zorunluluk
ticari nitelikteki işlemler için söz konusudur. Nitekim Maliye Bakanlığı tebliğlerinde zorunlulukla işlemin ticari niteliği yönünde hep bağlantı kurulmuştur. İşletme ve ortaklarıyla ilgili para hareketlerinin ticari yönü olmadığı gibi
işletme ortaklarının bu sıfatları nedeniyle vergi mükellefiyetleri de söz konusu değildir. Madde hükmü işletme ile ortakları arasındaki para hareketlerine zorunluluk getirmeye kapalıdır. 324 no.lu Tebliğle getirilen zorunluluğun
332 no.lu Tebliğle kaldırılmasını buna bağlıyoruz. Danıştay’ın kararları ise
işletme ile ortakları arasındaki para hareketlerine zorunluluk getirilmeyeceği
yönündedir. Yüksek Mahkeme zorunluluğa uyulmadığı gerekçesiyle kesilen
özel usulsüzlük cezalarını kaldırmıştır.
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KISMİ BÖLÜNMENİN SAĞLADIĞI VERGİSEL
AVANTAJLARDAN YARARLANABİLMENİN ŞARTLARI VE
ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
*
Zübeyir BAKMAZ20

1. GİRİŞ
Küresel pazara hâkim olma, sermayeyi güçlendirme, büyüme ve karı maksimize etme gibi amaçlarla birleşip büyüyen işletmeler bazen büyüme sürecine uyum sağlayamayıp bu amaçları gerçekleştirmekten uzaklaşabilmektedirler. Büyüyen işletmeler bu sefer uzmanlaşmak, yönetimde çıkan krizi giderebilmek, karı ve verimliliği maksimize etmek, rekabet gücünü artırabilmek için
bölünmeye ihtiyaç duyabilmektedirler. Hukuki yapılandırma yöntemlerinden
birisi olan bölünme ise 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2006) 19. maddesinin 3. fıkrasına göre “tam bölünme” ve “kısmi bölünme” olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşebilmektedir.
Bu çalışmada kısmi bölünmenin sağladığı vergisel avantajlardan yararlanabilmek için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiği ve ayrıca kısmi
bölünme işleminde özellik arz eden hususlar özelgeler ışığında ele alınmıştır.
2. KISMİ BÖLÜNME VE SAĞLADIĞI VERGİSEL AVANTAJ
KVK’nın 19. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendinde “tam mükellef bir sermaye
şirketinin veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyeri ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alan taşınmazlar ile bilançoda yer
alan ve en az iki tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisselerinin ya da sahip olunan
üretim veya hizmet işletmelerinin bir veya birkaçının mevcut veya yeni kurulacak
tam mükellef bir sermaye şirketine kayıtlı değerleri üzerinden ayni sermaye olarak
konulması” kısmi bölünme olarak kabul edilmiştir.
Kısmi bölünmenin getirdiği vergisel avantaj ise KVK’nın 20. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre kısmi bölünme işlemlerinden
doğan kârlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. 19 ve 20. madde
hükümleri birlikte değerlendirildiğinde kısmi bölünme kapsamında devredilen iktisadi kıymetlerin rayiç yani cari/gerçek değerleri üzerinden değil de
kayıtlı değerleri üzerinden işletmeden çıkışı yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu
*20 Vergi Müfettişi
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şekildeki hareket tarzı ise kısmi bölünme kapsamında teslim edilen iktisadi
kıymetler nedeniyle bir kar oluşmasını engellemektedir. Örneğin kayıtlı değeri 1.000.000 TL ve gerçek değeri 2.000.000 TL olan bir taşınmazın kısmi
bölünme kapsamında tam mükellef bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak
konulması durumunda kayıtlı değer üzerinden işletmeden çıkış yapılacağından bir kar hesaplanmayacaktır.
3. KISMİ BÖLÜNMENİN KAPSAMI
KVK’nın 19. maddesi kapsamında vergisiz olarak gerçekleştirilecek kısmi
bölünmeden yararlanacak olan mükellefler ve kısmi bölünme kapsamına giren
iktisadi kıymetler aşağıdaki gibidir.
3.1. Kısmi Bölünmeden Yararlanabilecek Olan Mükellefler
Sadece tam mükellef sermaye şirketleri veya sermaye şirketi niteliğindeki yabancı kurumların Türkiye’deki işyerleri ya da daimi temsilcileri kısmi
bölünme yoluna başvurabilecektir. Şahıs şirketi olan kollektif ve adi komandit şirketler kısmi olarak bölünemeyeceklerdir. Yine sermaye şirketi niteliği bulunmayan kooperatiflerin kısmi bölünme hükümlerine tabi tutulması
söz konusu değildir(Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (24.01.2011) B.07.1.
GİB.4.16.16.02-300-10-41-9 sayılı özelgesi. Bursa). Kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak varlıkları devralacak olan şirketin de tam mükellef
sermaye şirketi olması şarttır. Varlıkları devralacak olan tam mükellef sermaye
şirketinin mevcut veya yeni kurulmuş olması önem arz etmemektedir. Sermaye şirketi dışındaki şirketlere ya da ortaklıklara ayni sermaye konulması kısmi
bölünme kapsamına girmediğinden bu tür devirler vergiye tabi olacaktır.
Bir tam mükellef sermaye şirketi kısmi bölünme kapsamında mevcut veya
yeni kurulacak birden fazla tam mükellef sermaye şirketine ayni sermaye
koyabilecektir. Bu konuda verilmiş olan bir özelgede “şirketinizin aktifinde
kayıtlı olan 6 adet taşınmazın şirketinizin faaliyetlerini sona erdirmeyecek
şekilde her biri tam hisseli olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mükellef
birden fazla sermaye şirketine kayıtlı değeri üzerinden ayni sermaye olarak
konulması suretiyle devredilmesi durumunda söz konusu taşınmazların Kurumlar Vergisi Kanununun 19/3-b maddesi hükmü gereğince kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkündür” izahatlarına yer verilmiştir(Ankara Vergi
Dairesi Başkanlığı (03.04.2014) 38418978-125[19-13/216]-324 sayılı özelgesi. Ankara).
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3.2. Kısmi Bölünmeye Konu Olabilen İktisadi Kıymetler
KVK’da kısmi bölünmeye tabi varlıklar “taşınmazlar, en az 2 tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri, üretim işletmeleri ve hizmet işletmeleri”
olarak tek tek sayıldığı için bunların dışında kalan kıymetler kısmi bölünmeye
konu edilemeyecektir. Söz konusu varlıkların tam mükellef sermaye şirketinin bilançosunda ve sermaye şirketi niteliğindeki yabancı bir kurumun Türkiye’deki işyerinin ya da daimi temsilcisinin bilançosunda yer alması şarttır.
Öte yandan kısmi bölünme hükümlerinin uygulanabilmesi için şirket bilançosunda yer alan bu varlıkların tam mükellef bir sermaye şirketine ayni sermaye
olarak konulması gerekmektedir.
Kısmi bölünmede dikkat edilmesi gereken bir başka husus ise şirketin aktifine kayıtlı olan taşınmazlar, iştirak hisseleri, üretim ve hizmet işletmelerinin
kurumun faaliyetlerini sona erdirmeyecek şekilde devredilmesi gerektiğidir.
Vergi idaresince bu konu hakkında verilen bir özelgede “şirketinizin mukavva
ambalaj üretim tesisi ile tutkal üretim tesislerinden başka bir üretim tesisi
de bulunması durumunda söz konusu tesislerin her ikisinin kısmi bölünme
kapsamında devredilmesi mümkündür” şeklinde izahatta bulunulmuştur(İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (20.07.2012) B.07.1.GİB.4.35.16.01-125-697
sayılı özelgesi. İzmir). Konuyla ilgili bir başka özelgede ise “taşımacılık
ve lojistik hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketinizin aktifinde kayıtlı
bulunan ve esas faaliyetinizde depolama ve terminal alanı olarak kullanılan
taşınmazların, şirketinizin taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini sona erdirmeyecek şekilde, kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkündür” şeklinde görüş
beyan edilmiştir(Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (30.05.2012)
B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK/19-3-123 sayılı özelgesi. İstanbul). Zira kısmi
bölünmede bölünen kurumun faaliyetine devam etmesi esastır. Bu nedenle
söz konusu varlıkların devri sonucunda kurumun faaliyeti sona erecekse bu
durumda kısmi bölünme hükümleri yerine normal satış hükümleri uygulanır.
3.2.1. Taşınmazlar
Kanunda taşınmazlar için bir süre şartı öngörülmemiş olup işletme adına
tapuya tescil edilmiş olması yeterli kabul edilmiştir. Vergi idaresi tarafından
verilen bir özelgede de belirtildiği üzere işletmenin ticari amaçla satmak üzere
aldığı ve “153.Ticari Mallar” hesabına kaydettiği taşınmazların bir kısmının
başka bir şirkete devredilmesi kısmi bölünme kapsamına girmemektedir(Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı (26.08.2011) B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.
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ÖZ.2010.59-276 sayılı özelgesi. Antalya). Kısmi bölünmeye tabi olabilecek
taşınmazların tespitinde ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2001) 704. maddesinin esas alınması gerekmektedir. Buna göre “Arazi,
tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar, kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler” kısmi bölünme kapsamında ayni
sermaye olarak konulabilecektir. Ancak 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nin
“5.6.2.2.1.Taşınmazlar” yan başlıklı bölümünde taşınmaz tanımına taşınmazın bütünleyici parçası niteliğinde olan unsurların da gireceği fakat taşınmazın
eklentisi niteliğinde olan unsurların girmeyeceği ifade edildiği için eklentilerin kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün değildir.
Kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümlerin taşınmaz olarak kısmi bölünmeye konu edilebileceği hususu bir özelgede “alışveriş merkezi inşa
edilmesi planlanan arsa üzerine 72 yıllık daimi ve müstakil olarak sahip olduğunuz üst hakkının tapu kütüğünde gayrimenkul olarak tescil edilmiş olması
halinde kayıtlı değerleri üzerinden kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün
bulunmaktadır. Söz konusu daimi ve müstakil üst hakkının şirketiniz adına
tapuya tescil edilmemiş olması halinde ise kısmi bölünmeye konu edilemeyeceği tabiidir” şeklinde ifade edilmiştir(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(01.02.2011) B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-8 sayılı özelgesi. İstanbul).
3.2.2. İştirak Hisseleri
Kanuna göre iştirak hisseleri kısmi bölünmeye konu olabilmektedir. İştirak hisseleri deyimi 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nin “5.6.2.2.2” bölümünde açıklanmış ve adi ortaklıklara ait ortaklık payları ile kooperatiflere
ait ortaklık payları da iştirak hisseleri arasında sayılmıştır. Ayrıca bu konuda
vergi idaresi vermiş olduğu bir özelgesinde “en az iki tam yıl süreyle tutulan
ve iştirak hissesi kapsamında bulunan adi ortaklık payının tamamının Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesinde yer alan şartların sağlanması kaydıyla kısmi bölünme işlemine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır”
şeklinde görüş beyan etmiştir(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (25.04.2014)
62030549-125[19-2013/265]-1210 sayılı özelgesi. İstanbul). Buna göre en
az iki tam yıl süreyle elde tutulan kooperatiflere ve adi ortaklıklara ait ortaklık
paylarının da kısmi bölünme işlemine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları
mezkûr tebliğde iştirak hisseleri arasında sayılmamıştır. Ancak adi komandit
şirketlerde komanditer ortağın tüzel kişiliği haiz bir kurum olması mümkün
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bulunduğu için eshamlı komandit şirketlerde olduğu gibi adi komandit şirketlerin komanditer ortaklarına ait ortaklık payları da iştirak hissesi olarak kabul
edilmeli ve kısmi bölünmeye konu edilebilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise iştirak hisselerinin kısmi bölünme
kapsamında ayni sermaye olarak konulabilmesi için aktifte yer alan bu kıymetlerin en az iki tam yıl süreyle elde tutulması gerektiğidir. Öte yandan kısmi bölünme
karşılığında iktisap edilen iştirak hisselerinin en az iki tam yıl süreyle elde tutulmak şartıyla kısmi bölünme kapsamında devredilebileceği tabiidir.
3.2.3. Üretim ve Hizmet İşletmeleri
Kanun metninde üretim ve hizmet işletmelerinin kısmi bölünmeye konu
edilebileceğinin belirtilmiş olması toptan veya perakende alım satım yapan
işletmelerin bu bölünmeye konu edilip edilemeyeceğini gündeme getirmektedir. KVK’nın kısmi bölünmeye ilişkin 19/3-b maddesindeki “üretim veya
hizmet işletmeleri” tabiri imalat sektöründe ve imalat dışı sektörlerde faaliyet
gösteren tüm işletmelerin kısmi bölünmeye konu olabileceğini ifade etmektedir. Kısmi bölünmeye konu olamayacak bir işletme türü yoktur. Zira kanun
koyucunun alım satım yapan işletmeleri bölünme kapsamı dışında tutmak
şeklinde bir amacının bulunmadığı, aksine mal alım satımı yapan işletmelerin
kısmi bölünme kapsamında olmasının kısmi bölünme hükmünün amaçlarına
paralellik arz ettiği görülmektedir. 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde de
kısmi bölünmeye konu edilemeyecek herhangi bir işletme türüne yer verilmemiştir. Kısmi bölünmeye yön veren çok sayıda mukteza mevcut olup bu
muktezaların hiçbirinde işletme türü açısından bir kısıtlamadan söz edilmemektedir(Maç, 2011). Bu konuda vergi idaresince verilen bir özelgede “Her
türlü hazır giyim, kuşam, aksesuar gibi tekstil ürünlerinin alım satım faaliyetinde bulunan şirketinizin toptan ve perakende satış işletmelerinin birbirinden
ayrı ve bağımsız iki ayrı işletme olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesi kapsamında
şirketiniz faaliyetlerinden bir kısmını oluşturan toptan satış işletmenizin yeni
kurulacak veya mevcut bir şirkete ayni sermaye olarak devredilmesi mümkün
değildir” şeklinde görüş beyan edilmiştir(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(18.09.2013) 62030549-125[19-2012/357]-1516 sayılı özelgesi. İstanbul).
Bu özelgenin mefhum-u muhafilinden perakende ve toptan alım satım yapan
ticaret işletmelerinin de (birden fazla işletmeye sahip olmak şartıyla) kısmi
bölünmeye konu edilebileceği açıkça ortaya çıkmaktadır.
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Tam mükellef sermaye şirketinin yurt dışında bulunan şubesi de kısmi
bölünme kapsamında devredilebilir. Eğer bu şubede birden fazla alanda faaliyette bulunuluyorsa (örneğin metrobüs işletmeciliği, çöp toplama ve taşınması ile halk otobüsü işletmeciliği alanlarında faaliyette bulunuluyorsa) bu
durumda kısmi bölünmeye yurt dışındaki şube değil, söz konusu şube tarafından icra edilen faaliyetlerle ilgili hizmet işletmeleri girecektir(Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (03.03.2015) 64597866-125[19-2015]-25
sayılı özelgesi. İstanbul). Bir başka özelgede de “şirketinizin bünyesindeki
akaryakıt satışı ile oto lastiği, akü, jant ve madeni yağ alım satımı, oto lastiğinin sökülüp takılması, bakımı ve tamiri, oto yıkama, yağlama hizmetlerine
ilişkin işletmelerin birbirinden ayrı olarak ve işletme bütünlüğü korunacak
şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümüyle devredilebilmesi halinde kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün bulunmaktadır” denilmiştir(Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı (30.05.2012) B.07.1.GİB.4.45.15.01-KVK-49-5-50 sayılı özelgesi. Manisa). Yine vergi idaresince
verilmiş bir özelgede “çevre laboratuvarınızın çed laboratuvarından ayrı olarak ve işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif
ve pasif kalemlerin tümüyle devredilebilmesi halinde çevre laboratuvarınızın
kısmi bölünme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır” şeklinde açıklama yapılmıştır(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (22.08.2011)
B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-KVK-19-2-659 sayılı özelgesi. Ankara). Anılan özelgelerden de anlaşılacağı üzere bir kurumun merkez ve/veya şubelerinde icra edilen ve birbirinden ayrılabilen her bir bağımsız faaliyet ayrı bir üretim
veya hizmet işletmesi kabul edilmekte ve bu bağlamda bu faaliyet konularının
her biri bağımsız işletme olarak kısmi bölünmeye konu olabilmektedir.
4. KISMİ BÖLÜNMENİN ŞARTLARI
Kısmi bölünme işleminin geçerli olabilmesi yani iktisadi kıymetlerin vergisiz olarak devredilebilmesi için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen şartların sağlanmaması kısmi bölünme işleminin yok
hükmünde olmasına ve iktisadi kıymetlerin devri işleminin satış hükmünde
değerlendirilmesine sebep olacaktır.
1) Devir Sadece İştirak Hissesi Karşılığında Yapılmalıdır: Taşınmazlar,
en az 2 tam yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri, üretim ve hizmet işletmeleri kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak konulacağı için bu kıymetler sadece ve sadece devralan kuruma ait ortaklık payları/iştirak hisseleri
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karşılığında devredilebilir. Aksi takdirde iktisadi kıymetlerin satışı gündeme
gelecektir. Kısmi bölünme ayni sermaye koyma işlemi olduğundan dolayı
devralan şirket iştirakler hesabında bulunan başka bir şirketin hissesini değil
kendi hissesini bölünen şirkete vermek zorundadır(Tan, 2010, 101).
Kısmi bölünme kapsamında ayni sermaye olarak konulan varlıklar nedeniyle bu varlıkları devralan şirket sermaye artırımında bulunacak ve bu sermaye artırımına ilişkin iştirak hisselerini bölünen şirkete ya da bölünen şirketin
ortaklarına verecektir. Dikkat edileceği üzere varlıkları devralan şirkete ait
iştirak hisseleri bölünen şirkette kalabileceği gibi bölünen şirketin ortaklarına
da verilebilir. Ancak varlıkları devralan şirkete ait iştirak hisselerinin bölünen
şirketin ortakları dışındaki kişilere verilmesi durumunda kısmi bölünme hükümleri geçerliliğini yitirecek ve vergili satış gündeme gelecektir.
Öte yandan devredilen kıymetlere karşılık edinilen devralan şirket hisselerinin ortaklara verilmesi halinde bölünen şirkette sermaye azaltımına gidileceği unutulmamalıdır.
2) Üretim veya Hizmet İşletmeleri Bir Bütün Halinde Devredilmelidir:
Üretim ve hizmet işletmelerinin belli bir kısmının sermaye şirketlerine ayni
sermaye olarak konulması mümkün olmayıp işletme bütünlüğünün korunması
gerekmektedir. Zira Kanuna göre üretim veya hizmet işletmelerinin devrinde
işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Kısmi bölünme sonucu hem
bölünen işletmenin hem de bölünme sonucunda varlıkları devralan işletmenin
faaliyetine devam etmesi esastır. Bu nedenle 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde “söz konusu işletmelerin devrinde işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı için gerekli taşınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat,
alet, edevat, taşıtlar, gayrimaddi haklar ile hammadde, mamul, yarı mamul
mallar gibi aktif kıymetler ile ilgili pasif kıymetlerin tümünün devredilmesi
zorunludur” açıklamasına yer verilmiştir. Çünkü bir işletmenin devri demek o
işletmeyi meydana getiren (bina, arsa, arazi, taşıt, makine, tesisat, hammadde
gibi) varlıkların/iktisadi kıymetlerin tamamının devri demektir. Örneğin bir
şirket kısmi bölünme kapsamında cam işletmesini devrederken bu işletmesine ait makine, taşınmaz ve hammadde kalemlerinin tamamını devretmesi
gerekmektedir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Bir başka örnek vermek
gerekirse toptan gıda ve temizlik ürünleri ticareti işi ile iştigal eden bir kurum
şirket varlıklarının 1/4’ünü kısmi bölünme yoluyla devredemez(Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (25.07.2013) 17192610-125[ÖZG-2013-6]-207 sayılı
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özelgesi. Bursa). Ancak bu şirketin taşınmazlarını ve iştirak hisselerini kısmi
bölünmeye konu edebileceği tabiidir.
1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde “üretim ve hizmet işletmeleri ile fiziki veya teknik bütünlük arz eden ve bu işletmelerden ayrılması mümkün olmayan binalar, arsa ve arazilerin de bu işletmelere dâhil taşınmazlar olarak
kabul edileceği ancak bir fabrika binasının içinde iki ayrı üretim işletmesi
bulunması halinde üretim işletmelerinden birinin devrinin fabrika binasının
da bölünüp devredilmesini gerektirmeyeceği” belirtilmiştir. Örneğin sahip olduğu taşınmazda un ve yem imal eden bir şirketin un imaline ilişkin üretim
işletmesini mevcut veya yeni kurulacak bir sermaye şirketine ayni sermaye
olarak koyması halinde bu işletmeye bağlı aktif ve pasif kıymetlerin işletme
bütünlüğü oluşturacak şekilde devredilmesi zorunlu olup un üretim işletmesinin bulunduğu taşınmazın üretim işletmesi ile birlikte kısmi bölünmeye konu
edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği).
Burada şu soru akıllara gelmektedir. Birden fazla faaliyet konusu olan bir
kurumun bu işletmelerinden birisini kısmi bölünme kapsamında devretmek istemesi durumunda birden fazla işletmede de ortak olarak kullanılan demirbaş
ve taşıt gibi aktif kıymetlerin devri mümkün müdür? Kısmi bölünme işleminde
üretim ve hizmet işletmelerinin bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin devamı
için gerekli taşınmaz, her türlü tesis, makine ve teçhizat, alet, edevat, taşıtlar,
gayrimaddi haklar, hammadde, mamul, yarı mamul mallar gibi aktif kıymetler
ve ilgili pasif kıymetlerin tümünün devredilmesi zorunlu olduğundan bu şekilde
ortak kullanılan aktif kıymetlerin de devri mümkün olmalıdır(Antalya Vergi
Dairesi Başkanlığı (01.04.2014) 49327596-125[KVK.2013.ÖZ.36]-76 sayılı
özelgesi. Antalya). Zira bu aktif kıymetler her ne kadar ortak kullanılıyor olsa
da devredilen işletmenin faaliyetinin devamı için gereklidir. Ayrıca Kanunda ve
ilgili tebliğde ortak kullanılan aktif kıymetlerin devredilemeyeceğine yönelik
herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.
3) Tek Bir Üretim veya Hizmet İşletmesinin Mevcut Olması Durumunda İşletme Devri Yapılamaz: Tek bir üretim veya hizmet işletmesine
sahip olan kurumun bu işletmesini kısmi bölünme kapsamında devretmesi
mümkün değildir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Zira kısmi bölünmede
bölünen kurumun faaliyetine devam etmesi esas olduğundan kısmi bölünme
kapsamında ayni sermaye olarak üretim ya da hizmet işletmesi konulabilmesi
için en az iki ayrı işletmenin mevcut olması şart olmaktadır. Tek bir üretim
veya hizmet işletmesi bulunan kurumun her ne kadar anılan işletmesini kısmi
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bölünme kapsamında devretmesi mümkün olmasa da taşınmazlarını ve iştirak hisselerini kısmi bölünmeye konu edebileceği tabiidir(1 seri no.lu KVK
Genel Tebliği). Örneğin taşımacılık ve lojistik hizmetleri alanında faaliyet
gösteren bir şirketin aktifinde kayıtlı bulunan ve esas faaliyette depolama ve
terminal alanı olarak kullanılan taşınmazların, şirketin taşımacılık ve lojistik faaliyetlerini sona erdirmeyecek şekilde, kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkündür(Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (30.05.2012)
B.07.1.GİB.4.99.16.02-KVK/19-3-123 sayılı özelgesi. İstanbul).
KVK’nın 19/3-b maddesinde zikredilen üretim ve hizmet işletmelerinden
kasıt şirket bünyesinde icra edilen her bir bağımsız faaliyet koludur. Bir diğer
anlatımla kısmi bölünme uygulamasında üretim ve hizmet işletmeleri kurumca icra edilen faaliyetler bazında belirlenmektedir. İcra edilen her bir bağımsız
faaliyet ayrı bir üretim veya hizmet işletmesi olmaktadır. Bu bağlamda bir kurumun tek bir üretim veya hizmet işletmesinin bulunması demek bu kurumun
tek bir bağımsız faaliyet konusuyla iştigal etmesi demektir. Tek bir üretim veya
hizmet işletmesi yani tek bir faaliyet konusu bulunan kurumun bu işletmesini/faaliyetini kısmi bölünmeye konu edemeyeceği kuralının istisnası 1 seri
no.lu KVK Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Anılan tebliğde “birbirinden
ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak bir ticari faaliyeti devam ettirebilecek nitelikte olan varlıklardan oluşan işletmelerin, bu varlıklarını kısmi bölünmeye konu edebileceği” hüküm altına alınmıştır. Tebliğ hükmünden
anlaşılacağı üzere bir üretim veya hizmet işletmesi bütünlük bozulmayacak
şekilde ayrıştırılabiliyorsa kısmi bölünmeye ayrı olarak konu edilebilir(Tan,
2010, 99). Örneğin iplik ve kumaş üretiminden konfeksiyon imalatına kadar
tüm aşamaları ihtiva eden üretim işletmesinin iplik veya kumaş üretimi ya da
konfeksiyon imalatına ait bölümlerinin ayrı ayrı bölünebilmesi mümkünken,
kumaş üretimine ilişkin kasarlama veya apre bölümlerinin kısmi bölünmeye
konu edilmesi mümkün olmayacaktır(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Bir
başka örnek vermek gerekirse birbirinden bağımsız olarak ticari faaliyeti
devam ettirebilecek niteliği haiz üç üretim bandı bulunan bir cam işletmesine
sahip olan bir sermaye şirketinin bu üretim bantlarının sadece ikisinin kısmi
bölünme kapsamında diğer işletmeye devretmesi bir adet üretim bandının cam
işletmesinde bırakılması mümkündür. Ancak bu üretim bantlarında kullanılan
makinelerin bir kısmının devredilmesi bir kısmının ise işletmede bırakılması
söz konusu olamayacaktır(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Anılan tebliğ
düzenlemesinden tek bir faaliyet konusu olmasına karşın bu faaliyetini değiTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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şik bölümler halinde yürüten işletmelerin bu faaliyetlerinin bir kısmını, devredilen ve bölünen kurumda faaliyetin devam etmesi ve devam ettirilebiliyor
olması şartıyla, kısmi bölünmeye konu edebileceği sonucu çıkmaktadır. Örneğin çocuk bezi üretimi yapan ve beş adet üretim hattı olan bir şirket bu üretim
hatlarının bir ya da birkaçını kısmi bölünme kapsamında devredebilecektir.
Ancak aynı şirket bu üretim hatlarının tamamını devredemez(Nazalı, 2012,
201). Dikkat edileceği üzere tek bir faaliyet konusu olmasına karşın bu faaliyetini birbirinden ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak bir ticari faaliyeti devam ettirebilecek nitelikte olan bölümler halinde yürüten şirketlerin
bu bölümlerinin her biri, kısmi bölünme uygulamasında, artık ayrı bir işletme
sıfatını kazanmaktadır.
4) Natamam ve Faaliyete Geçmemiş İşletmeler Devredilemez: Kanunda kısmi bölünme sonucu hem bölünen işletmenin hem de varlıkları devralan
işletmenin faaliyetine devam etmesi esası benimsendiği için henüz yatırımı
tamamlanmamış ve faaliyete geçmemiş işletmelerin kısmi bölünmeye konu
edilmeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu konuda vergi idaresince verilmiş
ola özelgeler şöyledir.
“Kısmi bölünmeye konu edilebilecek varlıklar taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile işletme bütünlüğü çerçevesinde üretim veya hizmet işletmeleri olup yapılmakta olan yatırımların müstakilen kısmi bölünmeye konu edilmesi mümkün
değildir. Dolayısıyla şirketinizce henüz inşaatına başlanılmayan, proje ve etüt
çalışması tamamlanan ... Hidroelektrik Santrali ve buna ilişkin üretim lisansının 5520 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde tam mükellef bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulması
mümkün bulunmamaktadır”(Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı (16.12.2011)
B.07.1.GİB.4.07.16.01-KVK.ÖZ.2011.56.-396 sayılı özelgesi. Antalya).
“İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun tetkikinden şirketinizin uhdesinde bulunan üç adet hidroelektrik santrali projesinden ... Hidroelektrik Santralinin yapım işinin 2008 Eylül ayında tamamlandığı ve üretim işletmesine
dönüştüğü, henüz yatırımı tamamlanmamış ve üretime geçmemiş iki adet hidroelektrik santralinin bulunduğu anlaşılmıştır. Yukarıda yer alan hüküm ve
açıklamalara göre inşaatı tamamlanarak üretim işletmesi haline dönüşen ...
Hidroelektrik Santrali dışında halen şirketinizin aktifine kayıtlı üretim tesisi bulunmadığından ve diğer iki adet hidroelektrik santrali projeleri inşaat
aşamasında olduğundan şirketinizce sahip olunan söz konusu bir adet üretim
işletmesinin Kurumlar Vergisi Kanununun 19’uncu maddesinin üçüncü fıkra160
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sının (b) bendi kapsamında yeni kurulan ... Hidroelektrik Santrali A.Ş.’ye devredilmesi mümkün değildir”(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (11.11.2011)
B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[19-11/1]-984 sayılı özelgesi. Ankara).
5) Taşınmaz ve İştirak Hissesi Kısım Kısım Devredilemez: Kanunda
taşınmazların ve iştirak hisselerinin kısım kısım (yani bir kısmının) ayni sermaye olarak konulabileceğine ilişkin açık bir düzenleme yapılmamıştır. Vergi
idaresi iştirak hisselerinin bir kısmının devredilmesinin kısmi bölünme kapsamında değerlendirilemeyeceği görüşünü benimsemiştir. Vergi idaresinin bu
konuda vermiş olduğu özelgelerden birkaçı şöyledir.
“Şirketinizin aktifinde kayıtlı bulunan iştirak hissesi kapsamındaki adi ortaklık paylarının kısım kısım devrinin, söz konusu madde hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır”(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
(25.04.2014) 62030549-125[19-2013/265]-1210 sayılı özelgesi. İstanbul).
“Aktifinizde iki yıldan uzun süredir yer alan %80 ve %99,99 oranlarında
iştirak ettiğiniz şirketlere ait iştirak hisseleri, iştirak edilen her şirket itibarıyla bir bütün olarak kısmi bölünme işlemine tabi tutulabilecektir. Ancak özelge
talep formunuzda belirtilen ve %99,99 oranında iştirak ettiğiniz şirketin hisselerinin %50’sinin kısmi bölünme kapsamında devri bir şirkete ait olup aktifinizde yer alan iştirak hisselerinin parça parça elden çıkarılması sonucunu
doğuracağından anılan işlemin kısmi bölünme kapsamında değerlendirilmesi
mümkün bulunmamaktadır”(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (06.09.2013)
27575268-105[Mük257-2012-9388]-949 sayılı özelgesi. Ankara).
“İştirak hisselerinin tek bir şirkete ait olması halinde bu iştirak hisselerinin
bir bütün halinde kısmi bölünme işlemine tabi tutulması gerekmektedir. Bu
nedenle şirketiniz aktifinde iki yıldan uzun süredir yer almakta olan bir adet
iştirakinize ait hisselerinin parça parça kısmi bölünme işlemine tabi tutulması
mümkün bulunmamaktadır”(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (02.12.2010)
B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-534 sayılı özelgesi. İstanbul).
Dikkat edileceği üzere vergi idaresi bir şirkete ait iştirak hisselerinin blok
halinde yani bir bütün olarak kısmi bölünmeye konu edilmesini istemektedir. Ancak birden fazla şirkete iştirak edilmesi durumunda her bir şirkete ait
hisseler bir bütün halinde ayrı ayrı kısmi bölünmeye konu edilebilecektir. İştirak hisseleri için benimsenen bu görüşün taşınmazlar için de geçerli olması
gerekmektedir. Dolayısıyla bir taşınmaz da kısım kısım ayni sermaye koyma
işlemine konu edilemeyecek ancak bir bütün olarak kısmi bölünme yoluyla
devre konu olabilecektir. Birden fazla taşınmaza sahip olunması durumunda
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her bir taşınmazın bir bütün halinde ayrı ayrı kısmi bölünmeye konu edilebileceği tabiidir.
6) Borç ve Alacak Devrinin Zorunlu Olduğu Durumlar: Kanun koyucu
KVK’nın 19/3-b maddesi ile gerek taşınmaz ve iştirak hisselerinin gerekse
üretim ve hizmet işletmelerinin kısmi bölünme kapsamında devri karşılığında alınan iştirak hisselerinin bölünen şirketin ortaklarına verilmesine cevaz
vermiştir. Ancak bu durumda devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların da devrinin zorunlu olduğu KVK’nın 19/3-b maddesinde açıkça
ifade edilmiştir. Bu durumda mezkûr borçlar varlıkları devralan kuruma aktarılacaktır. Öte yandan devralan şirketin hisselerinin devreden şirkette kalması
halinde devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların devrinin
ihtiyari olduğu 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde belirtilmiştir. Buradaki
bahis konusu borçlardan kasıt ise taşınmaz ve iştirak hisseleriyle doğrudan
ilişkisi olan yani bu kıymetlerin alımları için kullanılan borçlardır. Bu konuda
vergi idaresi verdiği bir özelgede “bilançonuzda yer alan taşınmaz ile en az
iki tam yıldan fazla elde tutulan iştirak hisselerinin devredilmesi ve bu işlem
neticesinde devralan şirket hisselerinin doğrudan hissedarlarınıza verilmesi
durumunda faaliyetiniz ile ilgili banka kredileri ve muhtelif satıcılara olan
borçlarınızdan devredilecek taşınmaz ve iştirak hisselerine ilişkin borçların
da devri zorunlu bulunmaktadır” şeklinde görüş beyan ederek bu durumu
açıkça ifade etmiştir(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (28.04.2011) B.07.1.
GİB.4.34.16.01-KVK 19-392 sayılı özelgesi. İstanbul).
1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde “kurum bilançosunda yer alan devredilen üretim ve hizmet işletmeleri ile doğrudan ilgili olan nakit, alacaklar,
menkul kıymetler ve borçların da devrinin zorunlu olduğu” belirtilmiştir. Bu
kıymetlerden nakit, alacaklar ve menkul kıymetlerin devredilen işletme ile
doğrudan bağının kurulamaması halinde ise bu kıymetlerin devri ihtiyaridir(1
seri no.lu KVK Genel Tebliği). Ancak mezkûr tebliğde borçlar için böyle bir
ihtiyarilik getirilmemiştir. Bir diğer anlatımla devredilen işletme ile doğrudan
bağı kurulamayan borçlar devredilemez. Devredilecek söz konusu kıymetlerin tutarının mükellefçe belirlenmesi esastır. Devredilen üretim ve hizmet
işletmeleriyle doğrudan ilgili olan borçların mükellef tarafından tespit edilememesi halinde devredilecek işletmenin aktif içerisindeki payı üzerinden bir
dağıtım anahtarı tespit edilmesi ve buna göre devredilecek borçların tutarının
hesaplanması mümkündür. Örneğin aktif toplamı 2000 birim olan şirketin aktif içindeki payı 500 birim olan cam üretim işletmesinin kısmi bölünme kap162
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samında devredilmesi ancak mevcut kayıtlardan da bu işletme ile doğrudan
ilgili nakit, alacaklar, menkul kıymetler ve borçların tutarlarının gerçek durumunun tespitinin mümkün olamaması halinde dağıtım anahtarı % 25 olarak
dikkate alınacak ve buna isabet eden borç tutarı devre konu olacaktır(1 seri
no.lu KVK Genel Tebliği).
Kısmi bölünmede borçların da devredilmesi halinde ayni sermaye tutarının
devredilen borç tutarı kadar eksik gerçekleşeceği tabiidir(1 seri no.lu KVK
Genel Tebliği).
7) Aktifi ve Pasifi Düzenleyici Hesapların Devir Zorunluluğu: Kısmi bölünme işleminde, aktifi ve pasifi düzenleyici hesapların, ilgili olduğu aktif veya
pasif hesapla birlikte devrolunmak zorunda olduğu hususu KVK’nın 19/4. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Aktifi düzenleyici hesaplar birikmiş amortismanlar,
birikmiş tükenme payları, şüpheli ticari alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü
karşılığı, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı, alacak senetleri reeskontu,
verilen çekler ve ödeme emirleri gibi esas itibariyle pasif karakterli olan ve alacak bakiyesi veren ancak düzenleyici rolü nedeniyle aktif kısımda yer alan hesaplardır. Pasifi düzenleyici hesaplar ise borç senetleri reeskontu, ödenmemiş
sermaye, dönem net zararı, geçmiş yıllar zararları, menkul kıymet ihraç farkı
gibi esas itibariyle aktif karakterli olan ve borç bakiyesi veren ancak düzenleyici
rolü nedeniyle pasif kısımda yer alan hesaplardır.
5. KISMİ BÖLÜNMEDE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR
Kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak özellik arz eden hususları aşağıdaki
gibi özetleyebiliriz.
1) İkili İşlem Uygulaması: Kanun koyucunun KVK’nın 19. maddesinde
devralan şirket hisselerinin bölünen şirketin ortaklarına verilmesine cevaz
vermekle hisselerin tahsisinde “ikili işlem” görüşünü benimsediğini söyleyebiliriz. Buradaki “ikili işlem”den kasıt devralan şirket hisselerinin önce bölünen şirket tarafından iktisap edilmesi ve bu hisselerin daha sonra şirket ortaklarına teslim edilmesidir(Nazalı, 2012, 199).
2) Bölünen Kurumun Hisselerinin İktisap Edilmesi: Kısmi bölünme işlemine konu olan varlıkların kayıtlı değerleri üzerinden diğer şirketlere intikal ettirilmesi, bölünen şirketin ortaklarına ya da bölünen şirkete varlıkların kayıtlı değeri kadar hisse verilmesini gerektirmemektedir. Bölünen ve devralan şirketlerin
karşılıklı olarak devre konu varlıkların değerlerini belirlemek suretiyle bölünen
şirketin ortaklarının haklarını koruyacak bir değişim oranı tespit etmeleri gerekTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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mektedir. Değişim oranının bölünen ve devralan şirketlerin hisselerinin gerçek
değeri üzerinden belirlenebilmesi mümkündür. Ancak yapılan işlemin KVK uyarınca yapılan kısmi bölünme işlemi sayılabilmesi için bölünmeye konu edilen varlıklara karşılık iktisap edilen hisselerin, varlıklarını devreden şirketin ortaklarına,
bölünen şirketteki hisselerine isabet eden servet değeri ile orantılı olarak dağıtılması gerekecektir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Görüleceği üzere kısmi bölünme karşılığında alınacak olan iştirak hisseleri devredilen varlıkların ya kayıtlı
değerlerine göre ya da rayiç değerine göre tespit edilecektir. Bir diğer anlatımla
KVK’nın bölünme hükümlerinde sermaye artışlarında ve buna bağlı olarak ihraç
edilecek iştirak hisselerinde kayıtlı değerlerin esas alınacağına dair açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Aksine 1 seri no.lu KVK Genel Tebliği’nde varlıkların
gerçek değerleri kadar iştirak hissesi verilebileceği açıkça belirtilmiştir.
İştirak hisselerinin verilmesinde kayıtlı değer yerine cari değerin dikkate
alınması hesaplar arasında bir fark oluşturacağından söz konusu farkın aktifi veya pasifi düzenleyici hesaplar kullanmak suretiyle dengelenmesi gerekmektedir. Kısmi bölünme yoluyla varlığını devreden şirket, aktifindeki varlığı
mukayyet değeri ile devredecek ve karşılığında yukarıda belirtilen değişim
oranına göre devralan kurumun sermayesini temsil eden iştirak hissesi alacaktır. İştirak hissesinin bölünen şirkete mukayyet değerle geçmesi kanuni şart
değildir. Varlıklarını devreden şirkete veya ortaklarına devredilen iktisadi kıymetin mukayyet değerini aşan tutarda ve nominal bedelde iştirak verilebilmesi
için bilirkişi raporu ile cari değer tespiti yaptırılması ve bu değerin devralan
şirkete sermaye olarak konulması gerekmektedir. Bu durumda bilanço denkliğinin sağlanması bakımından oluşacak faklar için aktif veya pasif düzenleyici
hesaplar kullanılacaktır(Tan, 2010, 100-101).
3) Sermaye Azaltımı: Devredilen kıymetlere karşılık edinilen devralan
şirket hisselerinin ortaklara verilmesi halinde bölünen şirketin kendisi değil de
ortakları devralan şirkete hissedar olacağı için bölünen şirketin malvarlığındaki kayba bağlı olarak sermaye azaltımına gidilmesi gündeme gelecektir(1
seri no.lu KVK Genel Tebliği). Bu sermaye azaltımı ise ortaklara verilen
devralan şirket hisselerinin değeri kadar olacaktır. Ancak devredilen varlıklara
karşılık edinilen devralan şirket hisselerinin devreden şirkette kalması halinde
bölünen şirket devralan şirketin ortağı olacak ve devreden şirketten aldığı hisselerin toplam tutarını iştirakler hesabına kaydedecektir. Bu durum bölünen
şirketin aktifinde bir azalma meydana getirmeyeceği için sermaye azaltımına
gidilmesi de gündeme gelmeyecektir.
164

TEMMUZ - AĞUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Öte yandan yapılacak sermaye azaltımının öncelikle kurumlar vergisine ve
vergi sonrası dağıtılan kazancın ise kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi
tutulacak hesaplardan karşılanması sonra sadece kâr dağıtımına bağlı vergi
kesintisine tabi tutulacak hesapların kullanılması, son olarak ise işletmeden
çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek ayni ve nakdi sermayenin işletmeden
çekildiğinin kabulü gerekmektedir. Buna göre sermaye azaltımında yukarıda
belirtilen sıraya göre sermaye hesaplarının işletmeden çekildiği kabul edilecek, olağanüstü yedeklerin işletmeden çekilmesi halinde ise ortakların statüsüne göre kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır(Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (24.09.2013) 64597866-125[19-2013]-155
sayılı özelgesi. İstanbul). Sermaye azaltımında dikkat edilecek husus sermaye içerisinde fonlardan ve yedek akçelerden, geçmiş yıl karlarından yapılan
bir ilavenin olup olmadığıdır. Sermaye azaltımının ortaklar tarafından nakden
veya aynen yapılan ödemelerden karşılanması halinde ise ortakların esas olarak işletmeye koydukları sermayeyi ticaret hukuku çerçevesinde geri almış
olmaları nedeniyle vergisel açıdan herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Dolayısıyla yapılacak olan sermaye azaltımında öncelikle değer artış fonu, gayrimenkul satış kazancı ve geçmiş yıl kârlarının işletmeden çekildiğinin kabulü
gerekmekte olup azaltılan sermaye tutarı değer artış fonu, gayrimenkul satış
kazancı, geçmiş yıl kârları ve yedek akçe tutarından fazla ise fazlalığın şirket
ortakları tarafından nakit olarak konulan sermayeden kaynaklandığının kabul
edilmesi gerekmektedir(Çetin, 2015, 133).
4) Taşınmaz ve İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası Uygulaması:
Kısmi bölünme işlemi kapsamında bölünen şirketin kısmi bölünme sonucu
almış olduğu iştirak hisselerini ortaklarına vermesi durumunda yapılan sermaye azaltımı hususunda potansiyel bir problem gündeme gelmektedir. Uygulamada şirketler kısmi bölünme kapsamında sermaye azaltımına gitmeleri
durumunda genelde pasifte yer alan ve sermayeye eklenmemiş olan kaynakları kullanmaktadır. Bu kapsamda şirketler eş zamanlı olarak sermayeye ekleme
ve sermayeden çıkarma işlemi yapmaktadırlar. Eğer kısmen bölünen kurumlar
yapacakları sermaye azaltımını bilançolarında mevcut bulunan iştirak hissesi
ve gayrimenkul satış kazancına ilişkin fon hesabını sermayeye eklemek suretiyle telafi etmek isterlerse burada özü itibariyle işletmeden çekiş meydana gelmektedir. Mükelleflerin yaptığı şekilde iştirak hissesi ve gayrimenkul
satış kazancının önce sermayeye eklenip daha sonra sermayenin azaltılması
durumunda da 5 yıllık sürenin tamamlanması gerektiği 1 seri no.lu KVK GeTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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nel Tebliği’nde açık şekilde düzenlenmiştir. Dolayısı ile mükelleflerin iştirak
hissesi ve gayrimenkul satış kazancını önce sermayeye ekleyip daha sonra
sermayeyi azaltması, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 3. maddesinde düzenlenen ekonomik yaklaşım ilkesi uyarınca, iştirak hissesi ve gayrimenkul satış
kazancının işletmeden çekilmesidir(Nazalı, 2012, 209-214). Bu durumda da
daha önceden istisna hükmü uygulanan taşınmaz ve iştirak hissesi satış karlarının vergilendirilmesi gerekeceği açıktır.
5) Devreden KDV’nin İndirimi: Ticari işletmeye dâhil varlıkların başka
bir işletmeye ayni sermaye olarak konulması işlemi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1984) konusuna girmektedir. Ancak aynı Kanun’un 17.
maddesinin 4/c bendinde KVK’ya göre yapılan bölünme işlemlerinin KDV’den
istisna olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan bendin parantez içinde “Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini
bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen
vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya
bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır” hükmü yer almaktadır.
Buna göre kısmi bölünme halinde bölünen kurumun indirim konusu yapamadığı
KDV’ler devralan kurumlar tarafından indirim konusu yapılabilecektir.
Bölünen şirketin aktifinde “190-Devreden KDV” bulunduğu takdirde devre konu varlıklara isabet eden KDV, devralan şirkette indirim konusu edilebilecekse de devrolunacak KDV’nin nasıl hesaplanacağı yönünde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Hesaplamada devrolunan varlıklarla devreden şirkette
kalan varlıkların birbirine oranı esas alınabileceği gibi devrolunan varlık için
yüklenilen KDV doğru şekilde tespit edilebiliyorsa bu tutar devreden KDV
olarak yeni şirkete devredilebilir. Ancak burada hemen şunu belirtmek gerekir
ki kısmi bölünme tarihi itibariyle devreden KDV’nin aktifte yer alıyor olması,
kısmi bölünme ile KDV’nin de bir kısmının devredileceği anlamına gelmemelidir. Çünkü kısmi bölünmeye konu varlığın aktife giriş tarihi ve yüklenilen
KDV’si ve o tarihten sonraki KDV beyanname bilgileri önem taşıyacaktır.
Bölünen şirketin devreden KDV’leri söz konusu varlığa ait KDV’den düşüklük göstermiş veya herhangi bir dönemde ödenecek KDV beyan edilmiş ise
kısmi bölünme durumunda devreden KDV hesapları değişiklik gösterecektir.
Ödenecek KDV beyan etmiş olan şirketin kısmi bölünme halinde KDV devri
yapması söz konusu değildir. Ödenecek KDV beyan edilmediği durumda da
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bölünen şirketin KDV beyannamelerinde yer alan en düşük devreden KDV
tutarına göre hesaplamanın yapılması gerekir. Aksi durumda bölünen şirketin
bölünme tarihindeki devreden KDV tutarının dikkate alınması mükerrer indirim riskini beraberinde getirebilir(Tan, 2010, 111-112).
6) Kıst Amortisman Uygulaması: Bölünme neticesinde devre konu iktisadi kıymetler mukayyet değerleri üzerinden; aktif ve pasifi düzenleyici hesaplar ilgili olduğu aktif ve pasif hesaplarla birlikte devrolunacağından söz
konusu iktisadi kıymetlerin devir işleminin amortisman uygulamaları bakımından ilk iktisap olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle devralan kurumda bölünme işlemi nedeniyle devrolan amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin bakiye değerleri üzerinden kalan amortisman süreleri dikkate alınarak amortisman ayrılmaya devam edilecektir. Yani amortismana tabi
iktisadi kıymeti devir alan işletme devir eden işletmenin uyguladığı oranda ve
kalan faydalı ömür süresi kadar amortisman ayırmaya devam edecektir. Ancak bölünmenin gerçekleştiği yıla özgü olmak ve amortismanın yıllık ayrılma özelliğini kaybetmemek üzere devrolunan amortismana tabi varlıklar için
yıllık dönem itibariyle ayrılacak amortismanın bölünen ve devralan şirketler
tarafından kıst esasa göre ayrılması gerekir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Başka bir anlatımla kısmi bölünmenin ticaret siciline tescil edildiği tarihe
kadar olan kıst döneme isabet eden amortisman bölünen şirketin kayıtlarına sonraki dönemlere ilişkin bakiye tutar ise devralan şirketlerin kayıtlarına
amortisman gideri olarak kaydedilmelidir.
7) Geçmiş Yıl Zararlarının Devri: KVK’nın 19’uncu maddesinde devir
ve tam bölünme işlemlerinde maddede belirlenen sınır dâhilinde devralınan
kurumların zararlarının indirimi kabul edilmiş ancak kısmi bölünme işlemlerinde zarar mahsubuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle kısmi bölünmede bölünen kurumdan devralan kuruma zarar intikali öngörülmediğinden geçmiş yıl zararlarının hiçbir şekilde devredilmesi mümkün
değildir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği).
8) Elde Edilen Hisselerin İktisap Tarihi: Kısmi bölünme halinde bölünen şirketin ortaklarına verilen hisselerin iktisap tarihi olarak bu yeni hisselerin verilmesine neden olan bölünen şirketin hisselerinin iktisap edildiği tarihin
esas alınması gerekmektedir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Öte yandan
varlıkları devralan kuruma ait hisselerin bölünen kurumun ortaklarına yerine
doğrudan bölünen kuruma verilmesi halinde söz konusu iştirak hisselerinin
iktisap tarihi kısmi bölünme işleminin gerçekleştiği tarih olarak dikkate alıTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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nacaktır(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (27.05.2014) 62030549-125[192013/370]-1456 sayılı özelgesi. İstanbul).
9) Bölünmenin Gerçekleştiği Tarihe Kadar Bölünen Varlıkların Değerinde Meydana Gelecek Değişiklikler: Şirket organlarınca bölünme
kararının alındığı tarih ile bölünmenin Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih
arasında, işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmeleri neticesinde, stoklarda
meydana gelecek eksilmeler devralan şirketin kabul etmesi halinde nakit ile
tamamlanabilecektir. Stoklarda fazlalık meydana gelmesi halinde ise bunların devredilebilmesi mümkün olduğu gibi işletmede bırakılması da kısmi
bölünmeye engel teşkil etmeyecektir(1 seri no.lu KVK Genel Tebliği). Öte
yandan tescil tarihine kadar kısmi bölünmeye konu taşınmazlara ilişkin kredi
borçlarının ödenmesi nedeniyle taşınmazların mukayyet değerlerinde meydana gelen artışların da dikkate alınarak devrin gerçekleştirilmesi mümkün
bulunmaktadır(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (24.02.2012) B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 19-743 sayılı özelgesi. İstanbul).
10) Beyan Durumu: Kısmi bölünmelerde bölünen şirketin tüzel kişiliği
devam ettiğinden diğer bir ifadeyle bölünen şirket münfesih hale gelmediğinden kısmi bölünme işlemi nedeniyle kurumlar vergisi beyannamesi verilmesi
söz konusu olmayacaktır.
11) Vergi Borçlarından Sorumluluk: KVK’nın 20/3. maddesi mucibince
bölünen kurumun kısmi bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek
vergi borçlarından bölünen kurumun varlıklarını devralan kurumlar, devraldıkları varlıkların emsal bedeli ile sınırlı olarak, müteselsilen sorumlu olurlar.
6. SONUÇ
KVK’nın 19/3-b maddesi ile getirilen kısmi bölünme müessesinin temel
amacı şirketlerin yeniden yapılanma yoluyla verimlilik ve karlılıklarını artırmalarına imkân sağlamaktır. Bu kapsamda taşınmazlar, en 2 tam yıl süreyle
elde tutulan iştirak hisseleri, üretim ve hizmet işletmeleri ayni sermaye olarak
devredilmek suretiyle kısmi bölünmeye konu olabilmektedir. Ancak kısmi bölünmenin bir üretim tesisinin veya hizmet işletmesinin parça parça elden çıkarılması sonucunu doğurmaması gerekmektedir. Dolayısıyla üretim tesisi ve
hizmet işletmelerinin devrinde işletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetin
devamı için gerekli aktif ve pasif kalemlerin tümünün devredilmesi zorunludur. Öte yandan tek bir faaliyet konusuna sahip olunmasına karşın birbirinden
ayrı varlık ifade eden ve birbirinden ayrı olarak faaliyeti devam ettirebilecek
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nitelikte olan varlıklardan oluşan işletmelerin bu varlıklarını kısmi bölünmeye
konu edebilmeleri mümkündür. Tüm bunların ötesinde taşınmazlar, en 2 tam
yıl süreyle elde tutulan iştirak hisseleri, üretim ve hizmet işletmelerinin kısmi
bölünme kapsamında vergisiz olarak devredilebilmeleri için bölünme sonucunda bölünen işletmenin faaliyetine devam edebilecek durumda kalması şarttır. Bir diğer anlatımla bir kurumun faaliyetlerinin sona ermesine neden olacak
şekilde kısmi bölünme işlemi yapılamaz. Zira kısmi bölünme işleminde gerek
bölünen gerekse varlıkları devralan kurumun faaliyetine devam etmesi esastır.
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SAHTE BELGE (FATURA ) KULLANIMINI
KİM TEŞVİK EDİYOR?
Ersin URAK*21
I-GİRİŞ
Ülkemizde vergi bilinci gelişmiş ülkeler göre düşüktür. Vergi yükü ise kişi
başına düşen milli gelire oranla yüksektir. Ülkemiz vergi gelirleri içerisinde
dolaylı vergilerin payı yüksek, dolaysız vergilerin payı ise olması gerekenden
düşüktür. Dolaysız vergilerin büyük kısmı da kaynakta kesilen stopajlardan
oluşmaktadır. Beyan edilen gelir ve kurum kazançları gerçek gelirlerden çok
uzaktır.(Bazı gelir vergisi mükellefleri noter vb.. ile ilk 1000 Kurumlar vergisi
mükellefleri hariç).Ülkemizde Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
kullanımı oldukça yaygındır. Mükelleflerin çok büyük bir bölümü ödeyeceği
vergi tutarını (gelir, kurum, geçici, kar dağıtımı stopajı ve KDV vb.) sahte
belge kullanarak ayarlamaktadır. Aynı zamanda sahte belgenin yoğun olarak
kullanılması, kullanmayan mükelleflerin aleyhine rekabet ortamını olumsuz
yönde etkilemekte ve bu mükellefleri de sahte belge kullanmaya yöneltmektedir. Karlılık oranının düşük olması ve rekabetin yoğun olması nedeniyle,
mükellefler %18 oranındaki KDV’ yi de kendisinde bırakmak istemektedir.
Sahte belge konusu geniş kapsamlı bir konu olup vergi mükelleflerini ve
devletin birçok kurumunu ilgilendirmektedir. Gelir idaresi Başkanlığı sahte
belge düzenleme ve kullanımını engelleme ve tespiti adına risk analiz çalışmaları yapmaktadır. Özel esaslar (Kod) uygulamasını geliştirmekte; merkez
ve taşra teşkilatıyla mesaisinin büyük bölümünü konuya harcamaktadır. Maliye Bakanlığının denetim ve teftiş birimi olan Vergi Denetim Kurulu da mesaisinin büyük bölümünü konuya harcamaktadır. Vergi Denetim Kurulu’nun
iş yükünün yaklaşık %90’ nı sahte belge düzenleme ve kullanım incelemelerinden oluşmaktadır.
Makalemizde sahte belge kullanımının nedenleri, yasal düzenlemeler,
Mali idarenin uygulamaları ve sahte belge kullanımının yaygınlığının nedenleri incelenecektir.

*21 Vergi Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
14.10.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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II-SAHTE BELGE (FATURA ) KULLANIM NEDENLERİ
2.1- Belgesiz Harcamaları Belgeli Hale Getirmek
Kayıt dışı istihdamı olan, belgelendiremedikleri alış ve giderleri bulunan
işletmeler ile mükellefiyeti bulunmayan kişilerden mal veya hizmet alan mükellefler, bu tür giderlerini belgelendirmek için sahte belge kullanma yoluna
başvurmaktadır. Kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu tekstil sektöründe çalışanlara ödenen ücretlerin giderlere yansıtılması için sahte belge kullanımı
buna örnek olarak verilebilir. Ayrıca, kayıt dışı satış yapan mükelleflerden
alınan mal ve hizmet için de sahte belge temin edilerek kayda alınmaktadır.
2.2- Gelir ve Kurumlar Vergisi Matrahını Azaltmak
Mükellefler, sahte belge kullanmak suretiyle; giderlerini ve maliyetlerini
yükseltmektedir. Bunun sonucu olarak da, daha az kazanç beyan ederek daha
düşük tutarda vergi ödenmektedir.
Ayrıca, kar marjının yüksek olduğu sektörlerde KDV oranı düşük de olsa
gelir veya kurumlar vergisini azaltmak amacıyla sahte fatura kullanımı yoluna
başvurulmaktadır.
Bununla birlikte; grup şirketleri arasında zarar aktarımı yapmak ve KDV
ödememek maksadıyla, şirketler arasında gerçek muamelelere dayanmayan
mal ve hizmet satışlarına ilişkin sahte faturalar düzenlendiği de görülmektedir.
2.3- Kayıt Dışı Ekonomi Nedeniyle Belge Teminindeki Zorluklar
Ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü, sahte belge kullanımında önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, tekstil,
hububat, bakliyat, canlı hayvan, hurda metal ve inşaat sektörleri kayıt
dışılığın ve sahte belge kullanımının en yoğun olduğu alanlardır. Bu sektörlerde sahte belge kullanılıyor olmasının sebebi, mükelleflerin vergi
kaçırma niyeti yanında, rekabet koşulları ve bu sektörlerdeki belgelendirmeye ilişkin sorunlardır.
2.4 - KDV İndirim Tutarını Artırmak, Haksız Iade Almak
Dolaylı bir vergi olan Katma Değer Vergisinin en büyük özelliği indirim mekanizmasına sahip olmasıdır. Mükellefler, sahte belge kullanmak suretiyle indirim
konusu yapılacak KDV’nin tutarını yükseltip hesaplanan KDV’ yi mahsup ederek
vergi ödememek ya da daha az ödemek amacıyla sahte belge temin etmektedir.
Haksız KDV iadesi almak amacıyla da sahte belge kullanılmaktadır. KDV tutarı
ile sahte fatura komisyon tutarı arasında mükellef lehine çok büyük fark vardır.
Özellikle giderlerine ilişkin KDV oranı düşük, sundukları hizmete ilişkin KDV oranı yüksek olmasından dolayı sürekli yüksek miktarda ödenecek
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KDV oluşan hizmet işletmeleri mahsup edilecek KDV’lerini arttırmak amacıyla sahte belge kullanımına başvurmaktadırlar. Aynı şekilde, girişleri düşük
oranda KDV’ye tabi, satışları yüksek oranda KDV’ye tabi olan büyük perakendeci işletmeler de ödenecek KDV miktarlarını düşürmek amacıyla, hiç
stoklarında bulunmayan ürünlere ilişkin belge temin ederek ödenecek KDV
miktarlarını düşürmeye çalışmaktadırlar.
III- YASAL MEVZUAT
3.1.Vergi Usul Kanunu Açısından Fatura;
Fatura, vergi usul hukukunda düzenlenen belgeler içinde en önemlisidir.
Alım-satım ve işletme giderleri (ve gelirleri) fatura ile ispatlanır. Bu itibarla,
fatura ticari işlemlerin temelini oluşturmaktadır. Fatura ve fatura yerine geçen
belgeler mükelleflerin kayıtlarının tevsiki için ispat edici belgeler olarak Vergi Usul Kanunu’nun 229 ve takip eden maddelerinde sıralanmıştır.
Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi
yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari bir vesika olarak tanımlanmıştır. Vergi mevzuatı bakımından fatura, faturayı alan ve veren için de, ticari
işlemin ifa edildiğini, faturayı verenin gelirini, faturayı alanın da giderini ispatlayan bir belgedir.
3.2. Vergi Usul Kanunu Açısından Sahte Belge;
Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi hükmünde “sahte belge” ve “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge”nin tanımı yapılmış ve ayrıca söz konusu
belgeleri düzenleyen ve kullananlara dair uygulanacak hürriyeti bağlayıcı nitelikteki cezai müeyyidelere de yer verilmiştir.
3.2.1. Sahte belge;
Sahte belgeye ilişkin hükmün yer aldığı, 359/b maddesinde;
“b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz
mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış
gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” hükmüne yer verilmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği de sahte faturayı; gerçek
bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge
olarak ifade etmiştir.
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Buna göre, sahte fatura, şekil ve görünüm itibarıyla Vergi Usul Kanunu
hükümlerine uygunluk arz etse de, temelinde hiçbir borç ilişkisi bulunmayan,
tamamen gerçek dışı olarak düzenlenen faturadır.
Sahte belgeye ilişkin olarak verilen bazı Danıştay kararları aşağıdaki gibidir.
-“Fatura tacir tarafından düzenlenmemiş ve herhangi bir emtia satışı yada
hizmet ifasıyla ilgili değilse tatbikatta bu faturalar naylon fatura olarak adlandırılmaktadır.” (Danıştay 4. Dairesinin 21.12.1998 tarih ve E:1987/5690,
K:1998/5301 sayılı kararı)
-“Gerçeği ve mal akışını yansıtmayan belgeler hiç düzenlenmemiş sayılır.” (Danıştay 11. Dairesinin 7.12.1996 tarih ve E: 1995/4028, K: 1996/475 sayılı kararı)
-“Faturaların içerik itibariyle doğrulanmaması halinde gerçekten mal veya
hizmet alım-satım ilişkisi bulunmadığı sonucuna varılır.” (Danıştay Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulunun Dairesinin 9.3.1990 tarih ve E: 1989/205, K:
1990/17 sayılı kararı)
-“Faturayı verenin defter ve belgeleri üzerinde yapılan karşıt vergi incelemesinde, malı satmadan komisyon karşılığında fatura düzenlendiğinin ifade edilmesi
nedeniyle, mal satmadan komisyon karşılığında fatura verilmesi gerçek satış olmayıp naylon fatura olduğu konusunda kuşku bulunmamaktadır.” ( Danıştay 3.
Dairesinin 8.2.1989 tarih ve E: 1988/1875, K: 1989/346 sayılı kararı)
3.2.2. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge;
Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye ilişkin hükmün yer aldığı, 359/a-2
maddesinde;
“Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz
mecburiyeti bulunan; defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar, hakkında 18 aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya
durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge
ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.” denilmiştir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği de muhteviyatı itibariyle
yanıltıcı belgeyi; gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu
muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde
yansıtan belge olarak ifade etmiştir. Buna göre;
-Mal veya hizmetin miktar veya değerini gerçeğinden az veya çok gösteren,
-Alıcı veya satıcısı, tarihi, seri numarası tahrif edilmiş,
-Mal tesliminin veya hizmet ifasının gerçek olduğu ancak belge düzenleme
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yetkisi bulunmayanlar tarafından düzenlenen veya adına belge düzenlenmesi
gereken kişi yerine başkası adına düzenlenmiş belgeler muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge olarak kabul edilecektir.
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tanziminde, akdin esaslı unsurlarında
(fiyat-miktar-hizmet veya mamul nev’i gibi) gerçek hali yansıtmayan durum
mevcuttur.
Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belgeye ilişkin olarak verilen bazı Danıştay
kararları aşağıdaki gibidir.
-”Belgesiz yapılan satın almanın başka bir mükellefin faturasıyla belgelendirilmesi halinde, bu faturaların, düzenleyip verenle gerçek bir alım-satım
olmadığından sahte olarak kabulü gerektiği.”( Danıştay 3. Dairesi, 26.1.1994
gün ve 1992/983 E., 1994/179 karar)
-“Mükellef şirketin fatura aldığı vergi dairesi mükellefi şahıs hakkında yapılan karşıt vergi incelemesinde, bu kişinin işini terk ettiği, ticari faaliyette
bulunulacak ekonomik güce sahip olmadığı gibi kirada oturduğu ve amelelik
yapmak suretiyle yaşamını sürdürdüğü... tarafından mükellefiyet tesis ettirilerek bastırılan faturaların sözü edilen kişi tarafından kullanılması karşılığında kendisine harçlık niteliğinde para verildiği, yükümlü şirkete verilen kuru
üzümünde bastırılan bu faturaların kullanılarak satılmış olarak gösterildiği
saptandığından, bu durumda adına fatura bastırılarak komisyon karşılığı düzenlendiği saptanan ve yükümlü şirket tarafından kullanılan faturalar muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir.”(Danıştay 3. Dairesinin 8.6.1995 tarih ve E:
1994/4336, K: 1995/1822 sayılı kararı)
-“Düzenlenen faturalarda birim satış fiyatlarını düşük göstermek suretiyle bir kısım hasılatın kayıt dışı bırakılması kaçakçılık cezası uygulanmasını gerektirir.” (Danıştay 3. Dairesinin 17.12.1993 tarih ve E: 1991/2322, K:
1993/761 sayılı kararı)
Yukarıda yer alan Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde düzenlenen
“sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” düzenleme ve kullanma suçlarının oluşabilmesi için, suçun maddi unsurunu teşkil eden belgelerin vergi
kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti
bulunan belgelerden olması gerekmektedir.
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IV-YAPILAN ARAŞTIRMA VE TESPİTLER
4.1-Mali İdarenin Uygulamaları
4.1.1-306 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
213 sayılı Vergi usul Kanunu’nun Kaçakçılık Suçları ve Cezaları başlıklı 359.
maddesinin b fıkrasında; belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen
sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yine aynı kanunun 359. maddesinin a fıkrasında; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananlar, Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı nedeniyle yapılan incelemelerde mükelleflerce sahte belge kullanımı fiilinde kasıt unsurunun
bulunup bulunmadığı durumunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandığı
tespit edilen mükellefler için kasıt unsurunun araştırılıp araştırılmayacağı, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenip
düzenlenmeyeceği hususlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla 306 Sıra
Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çıkarılmıştır.
Tebliğde, Türk Ceza Kanunu’nun 1. maddesinde suçlar; cürüm ve kabahat
olarak belirlenmiş, aynı Kanunun 45. maddesinde de, cürümde kastın bulunmaması halinin cezayı kaldıracağı hükmüne yer verilmiştir. Buna göre; failin, fiilin
oluşturduğu suçtan sorumlu tutulabilmesi için kastın mevcudiyeti gerekmekte,
kasten hareket edilmiş sayılabilmesi için suçu oluşturan fiilin bilerek ve isteyerek işlenmiş olması, dolayısıyla da bunun araştırılması icap etmektedir.
Yapılan incelemelerde sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek, isteyerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemesine yetkili
olanlarca değerlendirilmesi ve bu belgeleri bilerek kullandığı sonucuna varılan mükellefler için vergi suçu raporları düzenlenmesi, haklarında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurularında bulunulması gerekmektedir.
Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlıklarında mevcut sahte
belge düzenleme ve kullanımı kaynaklı işler, iş yükünün çok büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Vergi Müfettişleri tarafından yapılan sahte belge kullanım
incelemelerinde incelenen mükelleflerin yaklaşık %4 ünün kasıtlı ve bilerek
sahte belgeleri kullandı kanaatine varılmış olup, bilmeden kullandığı kanaatine varılan mükellef oranı ise %96 dır. Buna göre, sahte fatura düzenlenip,
fiilen kullanıldığı halde, bilmeden kullanıldığı değerlendirilince suç ortada
kalmaktadır. İncelen mükelleflerin %96 ‘sına tarhiyat öncesi uzlaşma hakkı
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verilmekte ve sahte faturada yer alan rakamlar kurum ve gelir vergisi açısından maliyet kabul edilmektedir.
4.1.2--Tarhiyat Öncesi Uzlaşma
Bilmeden sahte fatura kullanıldığı değerlendirilerek hakkında vergi inceleme raporu düzenlenen mükellefler 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 1 ve
Ek 13. maddeleri ile bu iki madde arasındaki ek maddeleri uyarınca tarhiyat
öncesi uzlaşma hükümlerinden faydalandırılmaktadır. Vergi incelemesine
tabi tutulan mükellef, kendiliğinden düzeltme beyannamesi veren mükellefe göre daha düşük tutarda vergi tarh edilmekte ve ceza kesilmektedir. Yukarıdaki hususu teyit eden uygulamaya ilişkin örnek aşağıdaki gibidir.
Örnek olayımızda mükellef A Ltd.Şti’ nin 2011 / Aralık döneminde KDV
dahil 236.000 Lira tutarında sahte fatura kullandığı var sayılmıştır. Buna göre
mükellefin düzeltme beyannamesi vermesi ve incelemeye alınması halinde
tarh edilecek vergilere ilişkin karşılaştırma aşağıdaki tabloda yapılmıştır.
Vade
26.01.2012 uzlaşma ve Düzeltme Tarihi
26.08.2015
Düzeltme Beyannamesi
Vergi İnceleme
sonrası Uzlaşılması
FARK

Düzeltilen
Vergi /
Uzlaşılan
Vergi

Gecikme
Faizi

Vergi Ziyaı
Cezası

Özel
TopUsulsüzlük lam
Cezası

36.000

21.672

-

-

57.672

32.400

19.504

1.800

708

54.412

3.260

Tabloda görüldüğü üzere, mükellefler incelenmeleri halinde daha az vergi
ödeyeceklerdir. (Uzlaşmada; vergi aslından %10, vergi ziyaı cezasından %95
ve özel usulsüzlük cezasından %97 indirim yapıldığı varsayılmıştır.) Gelir
veya kurumlar vergisi avantajı da dikkate alınmamıştır.
4.1.3—Çıkarılan Af Kanunları
4811 sayılı Kanun, 5811 sayılı Kanun, 6111 sayılı Kanun, 6486 sayılı Kanun ve 6552 sayılı kanunla yapılan vergi barışı, ödeme kolaylığı, stok bildirimi, matrah artırımı gibi düzenlemelerin geçmiş yıllara bakıldığında süreklilik
arz etmesi ve vergi affına yönelik düzenlemelerin sıklığı, vergisini zamanında
ödemeyen mükellefleri her dönem sonunda af beklentisi içine sokarak vergi
ödeme mükellefiyetlerini yerine getirmeme alışkanlığı yaratmaktadır. Kamu
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alacaklarının bir an önce tahsilini sağlamak ve mükelleflerin sisteme katılımını sağlamak amacı ile yapılan vergi afları, vergi ödeme bilincinin yok olmasına; cezaların caydırıcılık özelliğini kaybetmesine; kayıt dışı ekonomiyi
destekleyerek sahte belge kullanımını da teşvik etmektedir.
V-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde sahte fatura kullanımı, mükelleflerin vergi ödememek için incelenme riskini göze alarak, başvurduğu kolay ve yaygın olarak kullanılan bir
yöntem haline gelmiştir. Bu tür incelemelerin yoğunluğu karşısında, denetim
elemanı sayısının yetersizliği, incelenme ihtimalinin düşük olması ile vergi
dairesinin etkin olmaması gibi hususlar da sahte fatura kullanan mükellefleri cesaretlendirmektedir. Özellikle tarhiyat öncesi uzlaşmalarda, sahte belge
kullanımına ilişkin raporlarda yer alan özel usulsüzlük ve vergi ziyaı cezaları
%1-10 gibi çok düşük seviyelere indirilmekte ve çoğu zaman vergi aslından
da indirim yapılmaktadır. Bu durum da mükellefleri sahte fatura kullanmaya teşvik etmektedir. Kullanılan sahte faturanın gelir, kurumlar ve KDV yönünden getirisi, uzlaşma sonucu ortaya çıkan vergi ve cezaların maliyetinden
yüksektir. Sahte belge kullanma inceleme sürecinin bizzat kendisi ve mükelleflerin standart hale gelen bu süreci önceden bilmesi de sahte belge kullanılmasının en büyük sebebi haline gelmiştir. Mali idarenin uygulamaları da
mükellefleri cesaretlendirmekte ve bir anlamda sahte belge kullanımını teşvik
etmektedir. Sahte belge kullanımının önlenmesi ve azaltılabilmesi için Mali
İdarenin mevcut uygulamalarını değiştirmesi gerektiğini düşünmekteyiz.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (18.06.2002). 306 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (24789 sayılı)
T.C. Yasalar (10.01.1961) 213 sayılı Vergi usul kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10705 sayılı)
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“SÜRESİ SONA EREN”, “UZATILAN”, “DEĞİŞTİRİLEN”
VE “KENDİLİĞİNDEN UZAYAN” SÖZLEŞMELERDE DAMGA
VERGİSİ’NİN NİHAİ DURUMU
*
Ümit ERKAN22

ÖZ
Ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından olan sözleşmeler; hukuki bir
değer taşımaları ve sonuçlarına göre 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu açısından, vergilemede farklılık arz etmektedir.“Süresi Kendiliğinden Sona
Eren” sözleşmelerde, Damga Vergisi Kanunu açısından vergiyi doğuran olay
kâğıdın düzenlenmiş olması gereği, her hangi bir kâğıttan söz edilemeyeceğinden, verginin konusuna girmemektedir, “Süresi Uzatılan ve Değiştirilen”
sözleşmelerde ise Damga Vergisi tarhiyatının artan bedel üzerinden yapılması
gerekmektedir. Bazı sözleşmelere, belirli koşullarla sürenin “Kendiliğinden
Uzamasına” ilişkin hükümler konulabilmektedir. Böyle durumlarda, sözleşmenin uzatılması muhtemel süre de dikkate alınarak damga vergisine tabi tutulması söz konusu olmamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Sözleşme, Damga Vergisi, Kendiliğinden Uzama
Kriteri
1. GİRİŞ
Damga vergisinin konusunu kâğıtlar oluşturunca, günümüzdeki ticari ilişkiler de tarafların hak ve yükümlülüklerin ve bu yükümlülüklere uyulmamasının sonuçlarının bir arada gösterildiği sözleşmeler önemli bir yer tutmaktadır. Bazı sözleşmelere, belirli koşullarla sürenin kendiliğinden uzamasına
ilişkin hükümler konulabilmektedir. Böyle durumlarda, sözleşmenin uzatılması muhtemel süre de dikkate alınarak damga vergisine tabi tutulması ya da
tutulmaması uygulamada farklılık göstermekle beraber vergisel bir karışıklığa
da sebebiyet vermektedir.
Bu çalışmamızda süresi sona eren, uzatılan, değiştirilen ve kendiliğinden uzayan sözleşmelerde 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu açısından uygulama şartları ve şekilleri güncel mevzuat değişiklikleri çerçevesinde anlatılmaya çalışılacaktır.
*22 Vergi Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
28.09.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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2. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ILE KENDİLİĞİNDEN
UZAMASI
2.1. Sözleşme Tanımı ve Kavramı
“Sözleşme” kavramı çeşitli Türkçe sözlüklerde iki ya da daha fazla kişi
arasında yapılan ve koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan antlaşma
şeklinde tanımlanmaktadır.(Açık Öğretim Fakültesi, 1996, 1273) Tarafların
birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan bir hukuki işlem olan sözleşmenin genel olarak belirli bir biçimde yapılması zorunlu değildir. Ancak bazı
sözleşmelerin belirli biçimde yapılması yasalarda öngörülmüştür. Örneğin,
taşınmaz malların satış sözleşmesinin resmi biçimde yapılması zorunludur.
Sözleşmenin yazılı biçimde yapılması anlaşmazlık durumunda kanıtlamayı
kolaylaştırmak için de yararlıdır.(Sevimli, 2003, 12)
2.2. Sözleşmeleri Sona Erdiren Haller
Çalışmamızda ülkemizde yapılan sözleşmelerden başlıcalar; Kira Sözleşmeleri, İş/Hizmet Sözleşmesi ve Aracılık/Sorumluluk Sözleşmeleri üzerinde
durulmuştur.
2.2.1. Kira Sözleşmeleri ve Sona Erme Halleri
11.01.2011 tarih ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (“TBK”) 347
maddesinde belirli süreli sözleşmenin süresinin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunulmaması halinde, sözleşmenin aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış
sayılacağı düzenlenmiştir.
Kiraya verenin ise sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona
erdiremeyeceği ifade edilir. Ayrıca söz konusu maddenin son fıkrasında; genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda kiraya veren
veya kiracının sözleşmeyi sona erdirebileceğinden bahsedilmektedir. Başlıca
sona erme durumları aşağıda kısaca belirtilmiştir.
2.2.1.1. Kira Sözleşmesinin Bildirim Yoluyla Sona Ermesi
a)“TBK” m. 347’de, genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren ya da kiracı sözleşmeyi sona erdirebileceğini
düzenlenmektedir.
2.2.1.2. Kira Sözleşmesinin Olağanüstü Fesih Yolu ile Sona Ermesi
a)“TBK” m. 331’de, önemli sebeplerin varlığı halinde sözleşmenin feshi
düzenlenmiştir.
b)“TBK” m. 332’de, “Kiracının iflası” halinde sözleşmenin feshi düzenlenmiştir.
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c)“TBK” m. 333’de ise “Kiracının ölümü ile Kiracının Mirasçılarına” tanınan olağanüstü fesih hakkı düzenlenmiştir.
2.2.1.3.Kira Sözleşmesinin Dava Yoluyla Sona Ermesi
2.2.1.3.1. Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeple;
a)“TBK” m. 350’de kiraya verenden kaynaklanan “Gereksinim, Yeniden
İnşa ve İmar” sebepleriyle, Kira Sözleşmesinin dava yoluyla sona ermesini
düzenlemektedir.
b)“TBK” m. 351’de ise “Yeni Malikin Gereksinimi” sebebiyle, sözleşmesini dava yoluyla sona ermesini düzenlemektedir.
2.2.1.3.2. Kiracıdan Kaynaklanan Sebeple;
a)“TBK” m. 352’de Kiracıdan kaynaklanan sebeple Kira Sözleşmesinin
dava yoluyla sona ermesini düzenlemektedir.
2.2.2. İş / Hizmet Sözleşmeleri ve Sona Erme Halleri
Mevcut İş yasalarında (1475 sayılı İş yasası, 274 sayılı Sendikalar Yasası, 275
sayılı Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt Yasası) işçi ve işveren arasında ki hizmet
sözleşmesini sona erdiği halleri genel nedenler ve fesih olmak üzere 17.10.1980
tarih ve 2320 sayılı yasa ile iki ana başlık halinde kısaca toplayabiliriz.
2.2.2.1. İş/Hizmet sözleşmesinin Genel Nedenler ile Sona Ermesi
a) “TBK” m. 347’de İşçi ve İşveren tarafın ölümü ile iş/hizmet sözleşmesine son vermesi işçi ve işveren açısından ayrı ayrı düzenlemiştir.
b) Tarafların Anlaşması; İşçi ve İşveren tarafı karşılıklı anlaşarak her zaman iş/hizmet sözleşmesini sona erdirebilirler.
c) Belirli Bir Sürenin Geçmesi ile iş/hizmet sözleşmesine son verilebilir.
2.2.2.2. İş/Hizmet sözleşmesinin Fesih Yolu ile Sona Ermesi
a)“İş Yasası” m. 13’de Bildirimli Fesih ile hizmet sözleşmesinin sona ermesini düzenlemektedir.
b) “İş Yasası” m. 16 ve 17’de Bildirimsiz Fesih halleri işçi ve işveren tarafı
için hizmet sözleşmesinin sona ermesini düzenlemektedir.
2.2.3. Aracılık / Sorumluluk Sözleşmeleri ve Sona Erme Halleri
Muhasebe meslek mensuplarının güncel mesleki mevzuat hükümleri doğrultusunda sözleşme yapma zorunlulukları bulunmaktadır. “Serbest MuhaseTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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beci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”  “Bildirim Mecburiyeti” başlıklı
24. Maddesi “Taraflar, mesleki konularda yapacakları işler için sözleşme yapabilirler” hükmünü içermekle birlikte;
- Defter Tutmak,
- Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde, İnceleme, tahlil ve denetim
yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
- Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri,
hizmetlerinin verilmesi halinde sözleşme yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
Sözleşmeyi sona erdiren önceki bölümlerde belirtilen sebeplere bağlı olarak Aracılık / Sorumluluk Sözleşmeleri sona erdiren sebepler kısaca;
a)Sözleşme süresinin sona ermesi,
b)Sözleşmenin İptal edilmesi ve Hükümsüzlüğü ile,
c)Sözleşmemenin Feshinden dolayı aracılık/sorumluluk sözleşmeleri sona
erebilir.
2.3. Sözleşmenin Kendiliğinden Uzaması Kriteri
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinde “belirli süreli sözleşmenin süresinin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmaması halinde,
sözleşmenin aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış sayılacağı” amir hükmü gereği
süreli yapılan sözleşmelerin süresinin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmaması halinde kendiliğinden uzayacağını düzenlenmiştir.
Konumuzla ilgili belirtilmek istenilen birinci kriter; taraflar arasında düzenlenen sözleşmelerin “Sözleşmeyi Sona Erdiren Haller” başlıklı bölümde belirtilen
hallerden herhangi birine rastlanılmaması; açık ve sıhhatli olası gerekir.
İkinci kriter ise taraflar arasında düzenlenen mevcut sözleşmelerde;
-şerh koymak veya
-yeni bir sözleşme veyahut
-bu mahiyette bir kağıt düzenlemek suretiyle söz konusu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sözleşme süresinin kendiliğinden uzamış
sayılacaktır.
2.4. Değiştirilen veya Süresi Uzatılan Sözleşmeler
Bir sözleşmede esas olarak; sözleşmenin konusu, taraflar ve bedel olmak
üzere üç ana unsur bulunmaktadır. Süreli olarak hazırlanan sözleşmelerde sözleşmenin taraflarının değişmeyip, sadece sözleşmede belirtilen tutar üzerinde
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herhangi bir değişiklik yapılması halinde, sözleşmenin değiştirildiği anlamına
gelecektir.
Ayrıca sözleşme bedeli dışında başka unsurların değişmesi durumunda da,
değişikliğin esaslı bir değişiklik olmaması koşuluyla, sözleşmede değişiklik
olarak yorumlanması mümkündür. Sözleşmede yer alan bedelde değişiklik
yanında, başka konularda da değişiklik yapıldığında, değişikliğin incelenmesi
ve Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde sözleşmenin değiştirilmesi sınırları içinde kalınıp kalınmadığına bakılması gerekmektedir. (Gündüz, 2005, 14)
3. SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGISI TARHİYATI
3.1. Sözleşmelerde Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay, Mükellefiyeti ve Müteselsil Sorumluluk
Damga vergisi bireyler ve toplulukların kendi aralarında veya devletle
yaptıkları hukuki işlemler dolayısıyla düzenlenen, bir hususu ispat ve belli
etme niteliğini taşıyan kâğıt ya da elektronik belgeler üzerinden alınan bir
mali yükümlülüktür.
Sözleşmeler, vergiye tabi kâğıtların gösterildiği (I) sayılı listede yer almaktadır. Kanun koyucu 5281 sayılı Kanunla yapılan değişiklik öncesi, belirli bir parayı
ihtiva eden sözleşmeleri nispi, etmeyenleri ise maktu damga vergisine tabi kılarken, anılan kanunla yapılan değişiklik ile sadece belirli bir parayı ihtiva eden sözleşmeler verginin kapsamında bırakılmıştır. Bugün belirli bir parayı ihtiva eden
sözleşmeler, binde 7,5 oranında Damga Vergisine tabi bulunmaktadır.
Damga Vergisinde, Vergiyi Doğuran Olay 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 19. maddesinde “Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları
olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” biçiminde tanımlanmaktadır. Vergi alacağı mükellef bakımından “vergi borcunu temsil eder” ifadesi nedeniyle vergi yasalarının vergi alacağının doğumunu gerçekleştirmesi
koşuluna bağladığı hukuki olay, işlem veya durumlar olarak tanımlanır.
Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş olmasıdır. Düzenlenmek, hukuki işlemin kâğıda başlanması, yazılması anlamına
gelir. Düzenlenmek suretiyle kâğıt ilgili olduğu hukuki işlem ile ilgili bir hususu ispat ve belli etme ve bu husus açısından hüküm ifade etme niteliğini
kazanır. Böylece vergi borcu doğar. Damga vergisine tabi bir kâğıdın vergilendirilebilmesi için ayrıca kural olarak bu kâğıdın Türkiye’de düzenlenmiş
olması gerekir. Ancak yabancı memleketler ile Türkiye’deki yabancı elçilik ve
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konsolosluklarda düzenlenmiş kâğıtlar da, bunlar Türkiye’de resmi dairelere
ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir
suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulabilmektedir.
Damga Vergisi Kanununun 3. maddesi “Damga Vergisinin Mükellefi Kâğıdı İmza Edenlerdir” hükmünü içermekle birlikte VUK 8. Maddesi “Vergi
kanunlarıyla kabul edilen haller müstesna olmak üzere, mükellefiyete veya
vergi sorumluluğuna müteallik özel mukaveleler vergi dairelerini bağlamaz”
hükmüne yer vermektedir.
Ayrıca 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 24. maddesi “Vergiye tabi
kâğıtların Damga Vergisinin ödenmemesinden veya noksan ödenmesinden
dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezadan, mükelleflere rücu hakkı olmak
üzere, kâğıtları ibraz edenler sorumludur” şeklindedir. (Özbalcı, 1999, 275)
Yukarıdaki yasal düzenlemelerden hareketle damga vergisinin mükellefi
taraflar olmakla birlikte rücu etme hakkı saklı kalmak koşulu ile kâğıdı ibraz
eden tarafından ödenmesi de yine yasa hükmüdür. Ayrıca söz konusu yasa
damga vergisinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde kişilerle birlikte
kurumları da müteselsil sorumlu kılmıştır.
3.2. Süresi Kendiliğinden Sona Eren Sözleşmelerde Damga Vergisi
Tarhiyatı
Süresi kendiliğinden sona eren sözleşmelerde, Damga Vergisi Kanunu açısından vergiyi doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş olması gereği, her hangi bir
kâğıttan söz edilemeyeceğinden, süresi kendiliğinden sona eren sözleşmelerde Damga Vergisi aranmaz.
3.3. Süresi Uzatılan ve Değiştirilen Sözleşmelerde Damga Vergisi Tarhiyatı
Kanun koyucu, bir taraftan belirli bir parayı ihtiva eden sözleşmelerin de
içinde bulunduğu bazı kağıtlar için nispi damga vergisi ödenmesini hükme
bağlarken, diğer taraftan da, sözleşmelerin düşük bedelle ve kısa süreli olarak
düzenlenip bu yolla vergi ziyaına sebebiyet verilmesini önlemek için, sözleşmelerin süre uzatımlarında da aynı oranda vergi ödenmesini Damga Vergisi
Kanununun 14. maddesinde hüküm altına almıştır. Dolayısıyla aynı sözleşmenin süre uzatımlarının da aynı oranda damga vergisine tabi olacağı açıktır.
Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesine göre, belli parayı ihtiva eden sözleşmelerin değiştirilmesi halinde, artan tutarın aynı oranda vergiye tabi tutul184
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ması gerekmektedir. Sözleşmede yer alan unsurlardan sadece bedelde bir değişiklik yapıldığı durumlarda artan bedel üzerinden damga vergisi hesaplanmakla birlikte sözleşme bedeli dışında başka unsurların değişmesi durumunda
da, değişikliğin esaslı bir değişiklik olması koşuluyla, sözleşmede değişiklik
olarak yorumlanması mümkündür. Sözleşmede yer alan bedelde değişiklik
yanında, başka konularda da değişiklik yapıldığında, değişikliğin incelenmesi ve 14. maddenin ikinci fıkrasında belirtildiği şekilde sözleşmenin değiştirilmesi sınırları içinde kalınıp kalınmadığına bakılması, bu sınırlar içinde
kalınmayıp değiştirilen sözleşmenin öncekinden bağımsız ayrı bir sözleşme
niteliğine dönüşmüş olması durumunda sadece artan bedel üzerinden değil,
belli tutarın tamamı üzerinden yeniden damga vergisi hesaplanması makuldür.
(Gündüz, 2005, 14)
3.4. Süresi Kendiliğinden Uzayan Sözleşmelerde Damga Vergisi
Tarhiyatı
Bazı sözleşmelere, belirli koşullarla sürenin kendiliğinden uzamasına ilişkin hükümler konulabilmektedir. Böyle durumlarda, sözleşmenin uzatılması
muhtemel süre de dikkate alınarak damga vergisine tabi tutulması söz konusu
olmamaktadır.
Damga Vergisi Kanunu’nun birinci maddesinde damga vergisinin konusunu kâğıtlar oluşturmaktadır. Sözleşme hükümlerinden, kendiliğinden uzayan
süre içinde yararlanma durumunun doğduğu ve süre uzamasına ilişkin yeni
bir sözleşme ve sözleşme yerine geçecek bir kâğıt düzenlenmediği hallerde,
damga vergisinin konusunu teşkil eden yeni bir kâğıdın bulunmaması nedeniyle, sürenin uzadığı gerekçesiyle Damga Vergisi tarhiyatının yapılmaması
gerekmektedir. Bu gibi durumlarda, tarafların aktif eylemi ve iradesi ile yapılmış yeni bir hukuki işlem bulunmamaktadır.(Gündüz, 2005, 14) Danıştay 7.
Dairesinin bu görüşü destekler mahiyetteki 20.12.1995 tarih ve E:1993/5576,
K: 1995/5516 sayılı kararında;
“..süresiz olarak imzalanan ve borçlu cari hesap şeklinde çalışan genel kredi ve cari hesap sözleşmelerinin düzenlendiği tarihte damga vergisinin ödendiğinin ve bu sözleşmelerin süresinin uzatıldığına ilişkin herhangi bir mektup
veya şerh bulunmadığının görüldüğü, ancak davalı idarece borçlu cari hesap
şeklinde çalışan genel kredi ve cari hesap sözleşmelerinin yenilenmesi işlemleri yapılmadan aynı sözleşmelerle kredi kullandırılmaya devam edilmesi halinde, mukavelelerin sürelerinin uzatılmış sayılacağından hareketle vergi tarTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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hiyatının yapılmış olduğu, oysa vergi hukukunda vergiyi doğuran olayın her
vergi nev’inde ayrı ayrı belirtildiği, damga vergisinde vergiyi doğuran olayın
kanunda belirlenmiş kağıtların düzenlenmesi veya bu kağıtların hükümlerinin
yenilenmesi, uzatılması ve değiştirilmesi, devri veya bozulmasının şerh edilmesi ile meydana geleceği, sözleşmelerde sürenin uzatıldığına ilişkin Damga
Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine uygun bir şerh veya mektup bulunmamakla
birlikte süre uzatılmaksızın aynı sözleşmelerle kredi kullandırılmasına devam
edilmesi halinde vergiyi doğuran olay gerçekleşmemesine rağmen sürenin
zımnen uzatılmış olduğundan hareketle vergi salınmasında yasal isabet bulunmadığı” değerlendirilmesi yapılmıştır.
Ayrıca, Maliye Bakanlığı son dönemlerde verdiği bir kaç özelge ve muktezalarda da bu görüşü destekleyici nitelikte görüşlere yer verilmiş olup; “taraflar arasında düzenlenen mevcut sözleşmeye şerh koymak veya yeni bir
sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlemek suretiyle söz konusu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sözleşme süresinin kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca
damga vergisi aranılmayacağını” ifade etmiştir.
Buna göre, belirli süreli olarak düzenlenen sözleşmelerde, süre bitmeden önce
taraflardan birinin sözleşmeyi fesih etmemesi ve bu sebeple sözleşme süresinin
otomatik olarak uzaması halinde, herhangi bir belge düzenlenmediği veya sözleşmeye bu hususta ayrıca şerh konulmadığından yani yeni bir kâğıt düzenlenmediğinden, uzayan süreye ilişkin damga vergisinin ödenmeyeceğini düşünmekteyiz.   
4. SONUÇ
Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay kâğıdın düzenlenmiş olmasıdır.
Düzenlenmek, hukuki işlemin kâğıda dökülmesi, yazılması anlamına gelir.
Ticari hayatın doğal akışına bağlı olarak, düzenlenen ve belli bir süre tayin
edilen ve söz konusu sürelerin dolmasıyla son bulan sözleşmelerde, herhangi
bir şekilde Damga Vergisi’nin konusuna girmeyeceği açıktır.
Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesine göre, belli parayı ihtiva eden
sözleşmelerin değiştirilmesi halinde, artan tutarın aynı oranda vergiye tabi
tutulması gerekmektedir. Dolayısıyla sözleşmede yer alan unsurlardan sadece bedelde bir değişiklik yapıldığı durumlarda artan bedel üzerinden damga
vergisi hesaplanacaktır. Sözleşme bedeli dışında başka unsurların değişmesi
durumunda da, değişikliğin esaslı bir değişiklik olması koşuluyla, sözleşmede
değişiklik olarak yorumlanması mümkündür.
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Bazı sözleşmelere, belirli koşullarla sürenin kendiliğinden uzamasına ilişkin hükümler konulabileceği gibi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347.
maddesinde “belirli süreli sözleşmenin süresinin bitiminden 15 gün önce bildirimde bulunmaması halinde, sözleşmenin aynı koşullarla 1 yıl için uzatılmış
sayılacağı” amir hükmü gereği süre kendiliğinden uzayacaktır. Böyle durumlarda; Damga Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde damga vergisinin konusunu
“kâğıtlar” oluşturması gerekçesiyle, sözleşme hükümlerinden, kendiliğinden
uzayan süre içinde yararlanma durumunun doğduğu ve süre uzamasına ilişkin
yeni bir sözleşme ve sözleşme yerine geçecek bir kâğıt düzenlenmediği hallerde, damga vergisinin konusunu teşkil eden yeni bir kâğıdın bulunmaması
nedeniyle Damga Vergisi tarhiyatının yapılmaması gerekmektedir. Bu durumu destekleyen Danıştay 7. Dairesinin görüşü ve Maliye Bakanlığı’nın son
dönemlerde verdiği bir kaç Özelge ve Muktezalara da rastlamak mümkündür.
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EK-1
Başlık

Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesi için Vergi Dairesine ibraz
edilen kendiliğinden uzayan kira kontratlarının damga vergisi hk.

Tarih

08/12/2011

Sayı

B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK/478-135

Kapsam
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
  
Sayı   :B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK/478-135                                                 
08/12/2011
Konu : Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesi için
           Vergi Dairesine ibraz edilen kendiliğinden uzayan
           kira kontratlarının damga vergisi hk.
Sayın ....
İlgi :   .... tarihli özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, gayrimenkul
sermaye iradından dolayı vergi mükellefi olduğunuz, işyerlerine ait tevkifat
yoluyla kesilmiş vergilere ilişkin olarak nakden iade yapılan yılı kapsayan
kira kontratının bir örneğinin vergi dairesince talep edildiği, ibraz edilen
kontrat örnekleri için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği ile feshedilmediği
sürece uzayan kontratların yeniden düzenlenerek damga vergisi ödenip
ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddesinde, bu
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu;
3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler
olduğu; 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ise, mukavelenamelerin
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müddetinin uzatılması halinde aynı miktar veya nispette vergi alınacağı
hükümlerine yer verilmiştir.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı
bölümünün A/2 fıkrasında, kira mukavelenamelerinin mukavele süresine
göre kira bedeli üzerinden binde 1,5 nispetinde; “IV.Makbuzlar ve diğer
kağıtlar” başlıklı bölümünün 3 üncü fıkrasında ise, tabloda yazılı kağıtlardan
aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi
dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin 0,50 TL tutarında maktu
damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere,
Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga
vergisi oranı binde 1,65; IV/3 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi
tutarı 0,55 TL olarak belirlenmiştir.
Buna göre, söz konusu kira sözleşmesinin mukavele süresine göre kira
bedeli üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-2 fıkrasına göre,
nakit iade talebiniz ile ilgili olarak vergi dairesine ibraz edeceğiniz
sözleşme suretlerinin ise IV/3 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması
gerekmektedir.
Diğer taraftan, taraflar arasında düzenlenen mevcut sözleşmeye şerh koymak
veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlemek suretiyle
söz konusu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sözleşme
süresinin kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini
izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmayacağı, ancak izleyen yıllar
için düzenlenecek sözleşmeler için yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde
damga vergisi ödenmesi gerektiği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
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EK-2
MUKTEZA-I
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı da 26.01.2012 tarihli muktezası:
Muhasebe ve mali müşavirlik hizmeti verdiğimiz müşterilerimizle imzalamış olduğumuz sözleşmeye “Bu sözleşme imzalanma tarihinden itibaren bir
yıl süre ile geçerli olmak üzere düzenlenmiştir ve karşılıklı feshedilmediği
sürece yürürlüktedir. Sözleşme tarihini takip eden her yılın en az bir ay önce
yazılı ihbarda bulunulmaması halinde sözleşme kendiliğinden bir yıl uzar. Ancak sözleşmede belirtilen ücret her yıl %10 dan az olmamak üzere, Türkiye
İstatistik Kurumu’nca açıklanan ÜFE/TEFE ortalaması kadar otomatik arttırılarak tahsil edilecektir. Ücret değişikliği ile ilgili olarak yeni bir ek sözleşme
düzenlenmeden mevcut sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.” Şeklinde madde
bulunduğu ve maddeye istinaden sözleşmenin kendiliğinden bir yıl daha uzatıldığından bahisle yeni bir sözleşme veya sözleşme yerine geçecek bir kağıt
düzenlenmeksizin veya mevcut sözleşme üzerine süre uzatımı yönünde bir
şerh verilmeksizin kendiliğinden uzayan söz konusu sözleşmeye ilişkin olarak
tekrar damga vergisi ödenip ödenmeyeceği konusunda görüş talep edilmiştir.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde mali müşavirliğini yaptığınız
müşterilerinizle düzenlediğiniz hizmet sözleşmelerinin süresi, içeriği ve geçerlilik şartları gibi hususlar 3568 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olup,
bu hususlardan ari olarak Damga Vergisi Kanunu yönünden, söz konusu sözleşmelerin süresinin, bu sözleşmelere şerh konulması veya yeni bir sözleşme
veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlenmesi şeklinde herhangi bir değişiklik
yapılmaksızın kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini
izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.”denilerek her yıl kendiliğinden uzayan sözleşmelere ilişkin Damga Vergisi aranmaması gerektiğini açıkça belirtmiştir.
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EK-3
MUKTEZA-II
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Sayı
:B.07.1.GİB.4.10.15.01-2010-DVK/478-135
Tarih
:08/12/2011
Konu: Tevkif yoluyla ödenen vergilerin iadesi için Vergi Dairesine ibraz
edilen kendiliğinden uzayan kira kontratlarının damga vergisi hk.
Sayın ....
İlgi : .... tarihli özelge talep formunuz.
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, gayrimenkul sermaye iradından dolayı vergi mükellefi olduğunuz, işyerlerine ait tevkifat yoluyla kesilmiş vergilere ilişkin olarak nakden iade yapılan yılı kapsayan kira
kontratının bir örneğinin vergi dairesince talep edildiği, ibraz edilen kontrat
örnekleri için damga vergisi ödenip ödenmeyeceği ile feshedilmediği sürece
uzayan kontratların yeniden düzenlenerek damga vergisi ödenip ödenmeyeceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, taraflar arasında düzenlenen mevcut sözleşmeye şerh koymak veya yeni bir sözleşme veyahut bu mahiyette bir kağıt düzenlemek suretiyle söz konusu sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmaksızın sözleşme
süresinin kendiliğinden uzaması durumunda, sözleşme süresinin bitimini izleyen yıllar için ayrıca damga vergisi aranılmayacağı, ancak izleyen yıllar için
düzenlenecek sözleşmeler için yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde damga
vergisi ödenmesi gerektiği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Vergi Dairesi Başkanı V.
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ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNE
*
Fehmi EGE23

ÖZ
Vergi kayıp kaçağının önlenmesi ayrıca vergi gelirlerinin aşınmasına sebebiyet veren uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla düzenlenen vergi güvenlik müesseselerinden birisi olan 5520 sayılı KVK nın 12. maddesi ile güncellenen ‘’Örtülü Sermaye’’ uygulaması, kurumların ortaklarının veya ortaklarla
ilişkili kişilerin vergilendirilmeyen gelir elde etmelerini önlemeye yöneliktir.
Uygulamanın arkasındaki temel saik ortak veya ortakla ilişkili kişiler tarafından verilen borçların, borcu kullanan tarafından bir nev’i sermaye şeklinde
kullanılması ancak bunun sonucunda nakit ihtiyacı borç niteliğinde karşılandığından borcu alan tarafından borcu verenlere faiz vb. ödemeler yapılmasıdır. Söz konusu durumda alınan borçlar, borcu alanlar tarafından sermaye
olarak değerlendirilmiş olması durumunda, ancak mükellef vergi sonrası kar
elde etmesi halinde sermayedarlarına kar payı dağıtabilecek ayrıca dağıtılan
kar paylarından tarafların mükellefiyet durumlarına göre tevkifat yapılacaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, mükellefler esasen sermaye mahiyetinde
kullandıkları tutarları borç olarak değerledikleri durumda, dönem sonlarında
kar elde etmeseler dahi borç verenlere faiz vb. ödemeler yapabilmektedirler.
Yazımızda bu kısımda kısaca değindiğimiz ‘’Örtülü Sermaye’’ sürecinin düzenlendiği, 5520 sayılı KVK nın 12. maddesini detaylı şekilde açıklamaya
çalışacak ayrıca yazımızın sonunda vereceğimiz özgün bir örnek ile konuyu
daha da açıklığa kavuşturmaya çalışacağız.
Anahtar Sözcükler: Örtülü Sermaye, Ortakla İlişkili Kişi, Örtülü Sermayede Düzeltme
İlgili Kanunun Sayısı /
Kısaltılmış Adı
5520 / KVK

İlgili Kanunun Maddesi / Fıkrası /
Bendi
Md.12 ve Md. 11

*23 Vergi Müfettiş Yrd.,Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı

Makale Geliş Tarihi:
14.08.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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1.GİRİŞ:
Temel olarak vergi güvenliğini sağlama amacıyla yapılan düzenlemelerden olan ‘’Örtülü Sermaye’’ uygulaması, 5520 sayılı KVK nın 12. maddesiyle güncellenerek hüküm altına alınmıştır. Konu hakkında yapılmış önceki
düzenlemede eksik kalan ve uygulamada sorun oluşturan hususlar KVK 12.
maddesinde yapılan açıklamalar ve borç/sermaye oranının objektif unsurlara bağlanmasıyla daha açık bir hal almıştır. Ayrıca, uygulamada yaşanan tereddütlere de netlik kazandırılmıştır. Makalemizde söz konusu düzenlemeyi,
madde metni çerçevesinde açıklayıp özellikli hususlara yer vererek son olarak
vereceğimiz örnekle uygulamayı somutlaştırmaya ve okuyucular açısından
yazımızda anlattıklarımızın ve kanun metninin daha anlaşılır hale gelmesini
sağlamaya çalışacağız.
2.KVK 20. MADDE ÖNEMLİ KAVRAMLARI;
2.1. ‘’Ortak’’ ve ‘’Ortakla İlişkili Kişi’’;
Ortak ve ortakla ilişkili kişi kavramlarına yer verilen maddenin ilgili fıkraları olan birinci, üçüncü (‘’a’’ bendi) ve dördüncü fıkraların metinlerine aşağıda yer verilmiştir;
‘’Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap
dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan
kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır.’’
‘’Bu maddenin uygulanmasında;
a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10
oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip
olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla
ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin
en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,’’
‘’Kurumların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisselerinin edinilmesi durumunda, söz konusu hisse nedeniyle ortak veya ortakla
ilişkili kişi sayılanlardan temin edilen borçlanmalarda en az % 10 ortaklık
payı aranır.’’
Alınan borcun, örtülü sermaye kapsamında değerlendirilebilmesi için öncelikli şart borcun ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin ediliyor olmasıdır.
Ortak kavramında, ortaklık payı oranı kısıtı veya başkaca herhangi bir şart
getirilmemiştir. Bu durumun istisnası ise BİST (kanun lafzında İMKB ‘’bor194
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sanın eski adı’’ olarak yer almaktadır) de işlem gören firmaların borç aldıkları gerçek veya tüzel kişilerin ortak kapsamında değerlendirilmesi için, borcu
kullanan mükellefin borsada işlem gören hisselerinin en az %10 unu borsa
üzerinden alması gerekliliğidir. Burada şunu ifade etmek gerekir, borsaya kote
olan bir firmanın, borsada işlem görmeyen hisselerinin edinilmesi durumunda
ortak sayılmak için yine minimum bir ortaklık payı oranı aranmayacaktır.
Ortakla ilişkili kişi kavramı, ortaklık kavramından biraz daha girift bir husustur. Ortakla ilişkili kişi, maddenin 3. fıkrasının ‘’a’’ bendinde tanımlanmıştır. Buna göre ortağın (borcu kullanan mükellef ortağının) en az %10 oranında
ortağı olduğu veya en az bu oranda kar payı veya oy hakkında sahip olduğu
kurumları ifade etmektedir. İlgili bentte yer alan ‘’kurumlar’’ (‘’a’’ bendinde
‘’yada’’ ifadesinden önce gelen ibare) ifadesi önem arz etmektedir. Ortağın
gerçek kişilere ortak olamayacağı mantıksal olarak açıktır ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şahıs firmalarına (örneğin Kollektif şirketler ve
Adi Komandit şirketler) ortak olunması durumudur. Bahse konu edilen firmaların ortakla ilişkili kişi kapsamında değerlendirilemeyecektir. Söz konusu
kavramın açıklandığı bendin ikinci bölümü olan ‘’yada’’ ibaresinden sonra ki
kısımda, ortağa veya ortakla ilişkili olan kuruma en az %10 oranında ortak
olan veya en az bu oranda kar payı veya oy hakkına sahip olan gerçek kişi
veya kurumlar ortakla ilişkili kişi olarak tanımlanmıştır.
2.2. ‘’Doğrudan veya Dolayı Temin’’ ve ‘’İşletmede Kullanma’’;
Açıklayacağımız kavramların yer aldığı KVK 12. maddenin birinci fıkrasına
yazımızın bir önceki kısmında yer verilmiştir. Ortak veya ortakla ilişkili kişiden
alınan borcun, örtülü sermaye kapsamında değerlendirilebilmesi için borcun direkt olarak borç verenden temin edilmesi şartı aranmamaktadır. Üçüncü kişiler
vasıta kılınarak bunlar üzerinden alınan borçlar gerekli diğer şartların sağlanması
durumunda örtülü kapsamında değerlendirilecektir. Üçüncü kişilerin aracı kılınması genellikle örtülü sermaye uygulamasının tespit edilmesi engellemek için söz
konusu ilişkiyi peçeleme amacıyla kullanılmaktadır.
Mükellef tarafından kullanılan borcun örtülü sermaye olarak değerlendirilmesinde ‘’işletmede kullanma’’ kavramı da açıkladığımız düzenlemede
belirtilen şartlardan bir diğeridir. Buradan anlaşılması gereken, diğer şartlar
sağlansa dahi eğer alınan borç mükellef tarafından kendi bünyesindeki işletme
veya yatırım faaliyetlerinin finansmanında kullanılmamış olursa, söz konusu
borçlar örtülü sermaye kapsamında değerlendirilemeyecektir.
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2.3. ‘’Herhangi Bir Tarih’’ ve ‘’Kurumun Özsermayesinin Üç Katının
Aşan Kısım’’;
Bahse konu olan kavramlara KVK 12. maddenin birinci fıkrasındaki örtülü
sermayenin tanımının yapıldığı kısımda yer verilmiştir. Öncelikle özsermaye
hususunun açıklanmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz. Örtülü sermayenin
tespitinde kullanılacak ‘’özsermaye’’ kavramı mezkur maddenin üçüncü fıkrasının ‘’b’’ bendinde açıklanmıştır. Buna göre düzenlemede belirtilen karşılaştırmada kullanılacak özsermaye, kurumun hesap dönemi başında 213 sayılı
VUK uyarınca tespit edilmiş olan özsermayesidir.
Alınan borçlar toplamının, örtülü sermaye sayılması için, diğer şartların
sağlanması durumunda, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun
dönem başı özsermayesinin üç katını aşması gerekmektedir. Makalemizin ana
konusu oluşturan ‘’örtülü sermaye’’, özsermayenin üç katını aşan kısım olup
şartları ihtiva eden borçlanmaların tamamının örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi hatasına düşülmemelidir. Söz konusu durumun oluşması hususunda
hesap dönemi içerisinde özel zaman belirtilmemiştir.
2.4. Bankalardan (Finans Kurumlarından) Yapılan Borçlanmaların
Durumu;
Söz konusu durum KVK nın 12. maddesinin ikinci bendinde açıklanmış
olup ilgili bendin metni aşağıdaki gibidir;
‘’Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak
üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya
ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan
borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır.’’
Madde metninde, kredi şirketlerinden yapılan borçlanmaların durumunu
özellik atfedilmiştir. Buna göre kredi sağlanan banka veya sair kredi kurumu
yalnızca ilişkili olduğu şirketlere finansman sağlıyorsa, ortakların veya ilişkili
kişilerin bu kredi kuruluşlarından sağladıkları borçlar örtülü sermaye hesabında %100 olarak dikkate alınır. Ancak, bankalar ve diğer finansman temini kurumları ana faaliyetlerine uygun şekilde ortak veya ilişkili kişiler dışındakilere
de finansman sağlıyorsa, ortak ve ilişkili kişi kapsamında bulunan kişilere bu
kurumlar tarafından verilen borçlar örtülü sermayenin hesabında %50 oranında dikkate alınmaktadır.
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2.5. Örtülü Sermaye Sayılmayan Borçlanmalar;
Örtülü sermaye sayılmayan borçlanmaların düzenlendiği KVK 12. maddenin altıncı fıkrasına aşağıda yer verilmiştir;
‘’Aşağıda sayılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz:
a) Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayrinakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar.
b) Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin,
banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek
aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar.
c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar.
ç) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansal kiralama şirketleri, 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren finansman ve faktoring
şirketleri ile ipotek finansman kuruluşlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar.’’
Yukarıda madde lafzına da yer verilen maddenin bentleri aşağıda alt başlıklar halinde açıklanacaktır.
2.5.1. Altıncı Fıkra ‘’a’’ Bendi;
Söz konusu bentte, kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin
sağlamış olduğu gayrinakdî teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden sağlayacakları borçların örtülü sermayenin hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Öncelikle ilgili durumdan yararlanabilmek için gayrinakdî teminatın
ilgili madde de ve yazımızın önceki kısımlarında açıklanan ortak veya ortakla
ilişkili kişiler tarafından borcu kullandırana verilmesi gerekmektedir. Buradan
anlaşılan ortak veya ortakla ilişkili kişiler dışında verilecek teminatlar karşılığında alınan borçların bu bendin hükmü altında değerlendirilemeyeceğidir.
Ancak üçüncü bir kişinin gösterdiği gayrinakdî teminat karşılığında yine başka bir üçüncü kişiden yapılan borçlanmanın da örtülü sermaye kapsamında
değerlendirilemeyeceği tabidir.
Bahse konu bentte değinilmesi gereken bir diğer husus ise gayrinakdî teminat kavramıdır. Kurumun kasasında veya bankada bulunan Türk Lirası/
1 , altın,
Yabancı parası ile istendiği zaman nakde çevrilebilecek olan çekler24
124 Çekler esasen konu ile ilgili yapılan son düzenlemelerle vadesinden önce tahsil amacıyla bankalara
ibraz edilememektedir ancak söz konusu kıymetler ancak bankalar veya faktoring şirketlerine iskonto
ettirilme yöntemiyle kredi kullanılması yoluyla nakde dönüştürülebilmektedir.
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Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, TOKİ tarafından çıkarılan veya BİST de işlem
gören hisse senetleri, tahvil ve bonolar nakdi teminat niteliğindedir. Söz konusu varlıklar dışındaki tüm varlıklar teminat konusu olmaları halinde gayrinakdî teminat olarak değerlendirilmektedir. Bu düzenlemenin arkasında ortak
veya ortakla ilişkili kişiler tarafından verilen nakdi teminatların sanki örtülü
sermaye olarak değerlendirilecek olan borcu kullanan tarafa veriliyor gibi görülmesi ve bu şekilde yapılabilecek olan suistimallerin önüne geçebilmektir.
Konuyla ilgili en güzel örnek, grup şirketleri üzerinden verilebilir. Grup
şirketlerinden (ilişkili şirketlerdir) birinin nakde ihtiyacı olması ancak diğerlerinin de nakdinin bulunmaması ayrıca söz konusu nakit ihtiyacını nakde ihtiyacı olanın karşılamak için verebileceği teminata konu bir varlığı olmadığı
durumda, teminata konu gayrinakdî nitelikte bir varlığa (örneğin gayrimenkul) sahip olan diğer grup şirketinin devreye girerek ihtiyaç sahibi grup firmasının nakit ihtiyacının sağlanmasına yardımcı olması, madde lafzına açıklık
kazandırmak için verilebilecek en güzel örneklerden biridir.
2.5.2. Altıncı Fıkra ‘’b’’ Bendi;
İlgili bentte, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortakla ilişkili kişi
sayılanların banka veya sair kredi kurumlarından temin ederek aynı şartlarla
kısmen veya tamamen kullandırdıkları borçların, borçları kullananlar açısından yapılacak örtülü sermayenin hesabında dikkate alınmayacağı belirtilmiştir. Burada en önemli ifade, temin edilen borçların ‘’aynı şartlarla’’ kullandırılmasıdır. Örneğin, mükellefin iştiraki bankadan yıllık %12 faizli ve 24 ay
vadeli spot kredi225 kullanarak nakit temin etmiş olsun, ilgili meblağın örtülü
sermaye kapsamında değerlendirilmemesi için temin edilme şartları olan yıllık %12 faizle ve 24 ay vadeli olarak kullandırılması gerekmektedir. Aynı şartlar ifadesi genişletilecek olursa temin etme sürecinde kredi için ödenen masraf
ve komisyonlarda işin içine girebilmekte olduğunu da belirtmek gerekir.
İlgili bendin metninde ifade edilen duruma, ilişkili şirketlerden kredibilite26
3
si olanların olmayanlara finansman sağlaması hususu örnek verilebilir.

225 Spot kredi, kısaca anapara ve faizin vade sonunda ödenmesi şeklinde verilen ve faiz oranı taraflarca
değiştirilemeyen sabit faizli kredilerdir.
326 Kredilendirilmesi düşünülen tarafın borç ödeme kapasitesi ve ahlakı olarak özetlenebilir.
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2.5.3. Altıncı Fıkra ‘’c’’ Bendi;
5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre faaliyet gösteren bankaların bu kapsamda yaptıkları borçlanmalar, bankalar açısından yapılacak örtülü sermayenin
hesabında dikkate alınmaz. Bunun nedeni ise bankaların yapacakları borçlanmaların özel kanunları olan 5411 sayılı Kanunda düzenlenmiş olmasıdır.
2.5.4. Altıncı Fıkra ‘’ç’’ Bendi;
Finansal Kiralama (Leasing) şirketlerinin, Finansman ve Faktoring şirketlerinin ayrıca İpotek Finansmanı kurumlarının bu faaliyetleriyle ilgili olarak
kendilerine özel olarak belirlenmiş kanunlarına uygun olarak ortak veya ilişkili kişi sayılan bankalardan yaptıkları borçlanmalar örtülü sermayenin hesabında dikkate alınmaz.
2.6. Örtülü Sermayeye İsabet Eden Giderlerin Kabul Edilmemesi ve
Düzeltme İşlemleri:
Konu hakkında yapılan düzenlemelere KVK nın 12. maddesinin 7. fıkrasında yer verilmiş olup ilgili metne aşağıda yer almaktadır;
‘’Örtülü sermaye üzerinden kur farkı hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya
hesaplanan tutarlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulanmasında, gerek borç alan gerekse borç veren nezdinde, örtülü sermaye şartlarının
gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr payı veya
dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan
vergilendirme işlemleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan
mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir. Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü sermaye kullanan kurum adına tarh edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.’’
Örtülü sermaye şartlarının oluştuğu hesap döneminin son günü itibarıyla örtülü sermayeyi kullanan kurumların söz konusu örtülü sermayeye isabet
eden kur farkları ve faiz giderlerinin giderleştirilmesi KVK nın 11/1-b hükmü
gereği kabul edilmez. Bu durumda dönem içinde giderleştirilen tutarlar dönem sonunda kanunen kabul edilmeyen giderler olarak değerlendirilmeli ve
matraha eklenmelidir.
Örtülü sermayenin vukuu bulduğu hesap döneminin son günü itibarıyla
kur farkları hariç, faiz ve benzeri ödemeler veya hesaplanan tutarlar Gelir ve
Kurumlar vergisi açısından dağıtılmış kar payı ve dar mükellefler için ana
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merkeze aktarılan tutar olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu işlemlerde
yapılacak düzeltmeler, ancak ve ancak borcu kullanan mükellef açısından verginin kesinleşmiş ve ödenmiş olması durumunda yapılabilecektir.
Borcu kullanan tarafın tam mükellef kurum, borcu veren tarafından da
tam/dar mükellef kurum olduğu düşünülürse, borcu verenin elde ettiği varsayılan kar payı KVK 5/1-a hükmünde değerlendirilecek ve ‘’iştirak kazançları
istisnası’’ kapsamına gireceğinden borcu veren açısından vergilendirilmeyecektir. Bunun yanı sıra, borcu kullanan kurum ise eğer ödediği faiz ve kur
farkı benzeri giderleri mevcut ise bu durumunda söz konusu ödemelerini yada
hesapladığı tutarları giderleştiremeyecekdir.
Borcu kullananın dar mükellef kurum olması durumunda, elde edilen kar
payının KVK 5/1-b kapsamında değerlendirilip istisna kapsamında sayılması
için söz konusu düzenlemedeki şartların ayrıca sağlanması gerekmektedir.
Örtülü sermaye sonucunda borcu alanın yüklendiği olumsuz anlamdaki
kur farklarının gider yapılması kanunen kabul edilmemekte ayrıca borcu verenlerin söz konusu durumda elde ettikleri kur gelirleri de vergilendirilmeyecek gelirlerden olmaktadır.
3.GEÇİCİ VERGİLENDİRME DÖNEMLERİNE İLİŞKİN DÜZELTME İŞLEMLERİ
Örtülü sermayenin kullanımı durumunun geçici vergilendirme dönemlerine yansıması durumunda söz konusu işlemlerle ilgili düzeltme işlemlerinin,
geçici vergilendirme dönemleri için de yapılması gerekmektedir. Söz konusu
düzeltme işlemleri, borcu kullanan tarafından geçici vergilendirme döneminin
sonunda fark edilmesi halinde muhasebe kayıtları vasıtasıyla düzeltme işlemleri yapılacak olup ilgili hususta borcu veren de aynı geçici vergilendirme döneminde muhasebe kayıtları yardımıyla gerekli düzenlemeleri yapabilecektir.
Düzeltme işlemi ilgili olduğu geçici vergilendirme dönemi geçtikten sonra
yapılmak istenirse, borcu kullanan tarafından düzeltme beyannamesi verilecek olup borcu veren ise ancak bir sonraki geçici vergilendirme döneminde
düzeltme yapabilecektir. Bahse konu düzeltmelerin hesap dönemi kapandıktan sonra yapılması istenmesi durumunda, borcu kullanan mükellef kurum
tarafından vergi dairesi başvurulması gerekmekte olup konu vergi dairesince
VUK hükümleri uyarınca değerlendirilecek ve sonuca ulaştırılacaktır.
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4.ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
Örtülü sermaye müessesesinde özellik arz ettiğini düşündüğümüz bazı hususlara aşağıda maddeler halinde yer verilmiştir;
• 1 Seri No’lu KVK Genel Tebliği’ ne göre, örtülü sermayenin hesabında iştiraklerde tıpkı ortaklar gibi değerlendirilmelidir. İştirak payının
örtülü sermaye hesabında tıpkı ortaklık ilişkisinde olduğu gibi bir önemi bulunmamaktadır.
• Örtülü sermayenin hesabında, dönem başı özsermayenin üç katı ile kıyaslama yapılırken ilgili hesap döneminde alınan borçlar toplu olarak
dikkate alınmalıdır.
• Borcu kullanan kurumun, borcu temin ettiği gerçek veya tüzel kişiden
alacağı olması durumunda örtülü sermayenin hesabında borç-alacak
mahsuplaşması yapılması imkanı yoktur.
• Yabancı para üzerinden alınan borçlar, yalnızca alındığı tarihteki kurla
değerlenerek örtülü sermayenin hesabında dikkate alınır ve kur farkları bu hesapta dikkate alınmaz. Yabancı para cinsinden alınan borcun vadesinin bir sonraki yıla sarkması halinde bilanço günü itibarıyla
VUK un ilgili hükümlerine göre değerlenmiş tutar üzerinden kalan
borç bakiyesine işlem yapılır.
• Kurumların dönem başı öz sermayeleri ‘’0’’ veya negatif ise diğer şartların varlığı halinde almış oldukları borçların tamamı örtülü sermaye
kapsamında değerlendirilecektir. Matematiksel olarak hesaplama yapıldığında özsermayenin üç katı negatif ya da sıfır olacağından örtülü
sermaye kapsamında alınan borçların tamamı örtülü sermaye olarak
değerlendirilecektir.
• Ticari ve piyasa şartlarına bariz şekilde uymayan vade farkları finansman sağlama amacını taşıdığından örtülü sermayenin hesabında dikkate alınmalıdır.
• Alınan avanslar finansman temini sağladığı nedeniyle örtülü sermayenin
hesabında dikkate alınmalıdır ancak inşaat işleriyle iştigal eden kurumların tahsil ettikleri istihkak bedelleri bu kapsamda değerlendirilemez.
• Örtülü sermaye kullanan mükellefin zamanaşımı içerisinde düzeltme
talebi bulunması halinde örtülü sermaye kullanan tarafından verginin
kesinleşmiş ve ödenmiş olması şartıyla borcu veren açısından herhangi
bir zaman sınırlaması olmaksızın gerekli düzeltme yapılabilecektir.
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5.ÖRTÜLÜ SERMAYE UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEK:
Özyaşar Tekstil San. ve Tic. A.Ş. (tam mükellef kurum), 2013 yılında tekstil piyasasındaki vadelerin uzaması ve alacaklarında yaşadığı tahsil sorunu
nedeniyle söz konusu dönemde mali dar boğaza girmiştir. Özyaşarlar Holding
bünyesinde faaliyet gösteren Özyaşar Tekstil (bundan sonra ‘’firma’’ olarak
anılacaktır) bahsi geçen krizi aşmak için ortaklarından, kredibilitesi olan bazı
gerçek ve tüzel kişilerden borç alarak ayrıca bazı finans kuruluşlarından kredi temin etmek suretiyle söz konusu mali sıkıntısını aşmıştır. Firmanın 2013
yılında 213 sayılı VUK un ilgili hükümlerine uygun olarak belirlenen dönem
başı öz sermayesi 2.000.000 TL olup ilgili hesap döneminde yapmış olduğu
borçlanmalara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Verilen bilgiler ışığında firma ve borçları verenler hakkında 2013 yılı bazında örtülü sermaye açısından
gerekli işlemleri yapınız?
*Firmanın ortağı olan tam mükellef Özyaşar Örme San. ve Tic. A.Ş.’ den
01.03.2013 tarihinde 5.000.000 TL tutarında 2 yıl vadeli borç alınmış olup borcun
tamamı vade sonu olan 01.03.2015 tarihinde ödenecektir. Borç için taraflar arasında düzenlenen sözleşmede faiz oranı yıllık %10 olarak belirlenmiştir.
*Özyaşarlar Holding firmalarından olan Özyaşar Filo Kiralama A.Ş.’ nin
sahip olduğu ekspertiz değeri 10.000.000 TL olan yönetim binasını ZerBank’
a teminat olarak ipotek vermesi vasıtasıyla Banka firmaya 01.02.2013 tarihinde yıllık %12 faiz oranından 5 yıl vadeli 8.000.000 TL tutarında kredi kullandırmıştır, borcun tamamı vade sonunda ödenecektir.
*Firma, 5411 sayılı Bankacılık Kanun’ da belirtilen faaliyet konusuna uygun olarak faaliyet gösteren ilişkili kişi konumundaki ZNE banktan
01.05.2013 tarihinde almış olduğu yıllık %15 faiz oranından 4.000.000 TL tutarındaki kredi kullanmıştır, kredinin geri ödemesi 3 yıl sonunda yapılacaktır.
*Firmanın ortaklarından Yavuz Selim Özyaşar, Societe General Bank’ tan
temin ettiği yıllık %10 faiz oranlı ve 3 yıl vadeli 1.500.000 TL yi, bankadan
temin etmiş olduğu şartlarla, firmaya kullandırmıştır.
*Firma, ortağı olan dar mükellef FC Tekstil’ den 01.07.2013 tarihinde
2.000.000 USD tutarında borç almıştır, yapılan borç sözleşmesinde faiz oranı
yıllık %3 olarak belirlenmiş olup söz konusu borç 01.07.2015 tarihinde ödenecektir. (01.07.2013 tarihindeki kur 1 USD=2 TL, 31.12.2013 itibarıyla kur
1 USD=2,10 TL)
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Çözüm;
Örtülü Sermaye, firmanın dönem başı özsermayesinin 3 katını aşan kısımdır, buna göre;
2.000.000 TL * 3 = 6.000.000 TL → 6.000.000 TL tutarını aşan kısım
örtülü sermaye olarak dikkate alınacaktır.
Çözümün devamında soruda verilen borçlanmaları tek tek ele alalım;
*Firmanın, ortağı olan Özyaşar Örme’ den aldığı borcun tamamı örtülü
sermayenin hesaplanmasında tüm koşullar sağlandığı için dikkate alınacaktır.
*Özyaşar Filo Kiralama’ nın vermiş olduğu gayrinakdî kredi karşılığında
elde edilen 8.000.000 TL tutarındaki finansman kaynağı KVK 12. maddenin
7. fıkrası 1. bendinde açıklandığı üzere örtülü sermaye hesabında dikkate alınmayacaktır.
*Firmanın kredi aldığı ilişkili kişi durumundaki ZNE bank, bankacılık kanununa uygun faaliyette bulunduğundan söz konusu finansman kurumundan
alınan borcun %50 si örtülü sermaye hesabında dikkate alınacaktır.
*Yavuz Selim Özyaşar’ ın temin ederek aynı şartlarla firmaya kullandırdığı
borç tutarı ilgili maddenin 7. fıkrası 2. bendi gereğince örtülü sermaye hesabında dikkate alınmayacaktır.
*FC Tekstil’ den alınan borç örtülü sermaye hesabında borcun alındığı tarihteki kur kullanılarak tamamı üzerinden dikkate alınacaktır.
Şimdi hesaplamalar kısmına geçelim;
Firmanın 01.05.2013 ZerBank’ dan temin ettiği kredi sonucunda örtülü
sermaye şartları matematiksel anlamda sağlanmış olup söz konusu tarihten
sonrası için hesaplama yapılacaktır.
Öncelikle firmanın söz konusu dönem için örtülü sermayeye denk gelen
ve dolayısıyla reddedilmesi gereken giderlerini bulalım;
01.05.2013 itibarı ile 5.000.000+4.000.000=9.000.000 toplam borç
9.000.000-6.000.000=3.000.000 TL örtülü sermaye tutarı
Örtülü sermaye tutarının, ne kadarlık kısmının Özyaşar Örme’ den alınan
borca ne kadarlık kısmının ise ZerBank’ dan alınan kısma ait olduğunu oranlama yolu ile bulalım;
(5.000.000/9.000.000)*3.000.000=1.666.667 TL (Özyaşar Örme’ den alınan borca isabet eden kısım)
(4.000.000/9.000.000)*3.000.000=1.333.333 TL (ZerBank’ dan alınan
borca isabet eden kısım)
Yukarıda bulunan tutarlar için firma tarafından 01.05.2013-01.07.2013 taTEMMUZ - AĞUSTOS 2015
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rihleri arasında giderleştirilen faiz tutarını bulalım;
1.666.667*(2/12)*0,10=27.778 TL (Özyaşar Örme’ den alınan borç için
hesaplanan faiz)
1.333.333*(2/12)*0,15=33.334 TL (ZerBank’ dan alınan borç için hesaplanan faiz)
Çözümümüzün devamında 01.07.2013 tarihinde alınan borç nedeniyle değişecek örtülü sermaye tutarı üzerinden tekrardan hesaplama yapılması gerekmektedir;
2.000.000 usd * 2 = 4.000.000 TL döviz üzerinden alınan borcun TL karşılığı
5.000.000+4.000.000+4.000.000=13.000.000
→
13.000.0006.000.000=7.000.000 TL yeni örtülü sermaye tutarı
Örtülü sermayenin borçlanmalara isabet eden kısımları ise aşağıdaki gibidir;
(5.000.000/13.000.000)*7.000.000=2.692.307 TL (Özyaşar Örme’ den alınan borca isabet eden kısım)
(4.000.000/13.000.000)*7.000.000=2.153.846 TL (ZerBank’ dan alınan
borca isabet eden kısım)
(4.000.000/13.000.000)*7.000.000=2.153.846 TL (FC Tekstil’ den alınan
borca isabet eden kısım)
Yukarıda bulunan tutarlar için firma tarafından hesaplanan faiz tutarlarını
bulalım;
2.692.307*(6/12)*0,10=134.615 TL (Özyaşar Örme’ den alınan borç için
hesaplanan faiz)
2.153.846*(6/12)*0,15=161.538 TL (ZerBank’ dan alınan borç için hesaplanan faiz)
2.153.846*(6/12)*0,03=32.308 TL (FC Tekstil’ den alınan borç için hesaplanan faiz)
Dönem içinde firma için reddedilmesi gereken faiz gideri;
162.393+194.872+32.308=389.573 TL
Firma açısından reddi gereken kur farkları ise;
2.000.000*(2,10-2,00)=20.000 TL (FC Tekstil’ den alınan borç için hesaplanan kur farkı)
Toplam reddedilmesi gereken gider tutarı ise;
389.573+20.000=409.573 TL dir.
Bu aşamada borcu veren taraflar açısından yapılacak düzeltme işlemlerine
geçiyoruz;
Öncelikle Özyaşar Örme nezdindeki düzeltmeleri yapalım;
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Firma tarafından Özyaşar Örme’ ye ödenen faiz tutarları, firma tarafından
dağıtılmış kar payı sayılacak olup buna göre tevkifata tabi tutulacaktır. Ancak,
KVK nın 5/1-a hükmü uyarınca (iştirak kazançları istisnası) söz konusu kar
payı istisna tutulduğundan herhangi bir vergilendirme yapılmayacaktır.
ZerBank için yapılacak düzeltme;
Borç verilen tam mükellef bir kurum olduğu için, borç verenlerin mükellefiyet durumlarına bakılmaksızın, elde edilen kar payları KVK 5/1-a kapsamında istisna kazanç kapsamına girecek olup vergilendirilmeyecektir.
FC Tekstil açısından yapılacak düzeltme;
Söz konusu borç verenin elde ettiği faiz geliri hakkında yapılacaklar önceki borç verenler için yapılanların ki ile aynıdır. FC Tekstil tarafından elde
edilen kambiyo geliri ise vergilendirilmeyecektir. Burada hatırlatmak gerekir
ki söz konusu kambiyo gelirinin, borcu kullanan açısından gider yapılması da
kabul edilmemiştir.
6.SONUÇ:
Vergi kayıp kaçağı ile mücadele edilerek kamu finansmanında önemli yere
haiz olan vergi gelirlerinin aşınmasını engellemek amacıyla hüküm altına
alınan ‘’vergi güvenlik müesseselerinden’’ biri olan Örtülü Sermaye uygulamasını söz konusu hususun düzenlendiği 5520 sayılı KVK nın 12. maddesi
minvalinde açıklamaya çalıştık.
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FRANCHİSİNG İŞLEMLERİNİN GELİR VERGİSİ YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Ertunç AKSÜMER*27
ÖZ
Franchising, kısaca tanınmış bir markanın ve oluşmuş bir imajın, belirli
standartlar içinde ve belirlenen bir ücret karşılığında bağımsız yatırımcılara
kullandırılması şeklinde tanımlanabilir. Franchising uygulamaları gerçek
anlamda ilk olarak İngiltere ve A.B.D’de ortaya çıkmış,1950’li yıllarda ve
sonrasında ise hızla yaygınlaşmıştır. Franchising uygulamaları, uygulandığı
ülkeye göre ve sunulan fırsatlar açısından iki grupta ele alınır. Sistem uygulandığı
ülkeye göre, ulusal ve uluslararası olarak; sunulan fırsatlar açısından ise, ürün
ve marka Franchising’i ve işletme sistemi franchisingi şeklinde sınıflandırılır.
Franchising sisteminde, vergi türleri itibari ile vergilendirme, franchise veren
ve alan nezdinde belli farklılıklar göstermektedir.
Anahtar Sözcükler: Franchise, Franchising Sistemi, Gelir Vergisi.
1.GİRİŞ
Franchising bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir
süre şart ve sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi
ve destek sağlamak sureti ile imtiyaz hakkını ticari işler yürütmek üzere ikinci
tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkilerinin
bütünüdür. (http://www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp#soru1)
Franchising, sistemin yaratılma ve ilk uygulama yeri olan A.B.D’ de
başlamıştır. Bu sistem ile çalışan yaklaşık 60 iş kolu mevcuttur. Bunlar
arasında; Otomobil Kiralama, Otomobil Servis Ürünleri, İş Yardım Servisleri,
İş Araçları, Giyim ve Ayakkabı, Yapı Dekorasyon, Bilgisayar, Kozmetik,
Perakende Satış Mağazaları, Eğitim, Yiyecek, Sağlık Ürünleri, Ev Aletleri,
Kuru Temizleme, Fast-Food, Otelcilik ve Lokanta vb. sektörler bulunmaktadır.
( http://www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp#soru1)
Ülkemiz vergi mevzuatında, franchise sisteminin de içinde bulunduğu gayri
maddi hakların vergilendirilmesiyle ilgili yeterli yasal düzenlemenin olmaması
nedeni ile okuyuculara faydalı olmak amacı ile bu çalışma yapılmıştır.
Çalışmamızda franchising sistemi hakkında öncelikle kavramsal bilgiler
*27 Vergi Müfettişi
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verilecek, daha sonra bu sistem içerisinde gerçekleştirilen işlemlerin Gelir
Vergisi yönünden değerlendirilmesi aktarılacaktır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Franchising kelimesi İngilizceden gelmekte olup, Türkçede kelime olarak
tam karşılığı bulunmadığından, Türkçede de aynı şekilde kullanılmaktadır.
(Tuncer, 1996, 89) Franchising’in genel olarak sözlük anlamı ise “isim hakkı
sözleşmesi” şeklindedir.
Franchising kısaca, tanınmış bir markanın ve oluşmuş bir imajın, belirli
standartlar içinde ve belirlenen bir ücret karşılığında bağımsız yatırımcılara
kullandırılması şeklinde tanımlanabilir. Bir başka anlatımla Franchise, bir
ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir süre şart ve
sınırlamalar dâhilinde kalarak işin yönetim ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve
destek (know-how) sağlamak suretiyle imtiyaz hakkını, ticari işler yürütmek
üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve sürekli bir iş
ilişkilerinin bütünüdür.
Franchising’de franchise veren taraf, sahip olduğu marka, patent, ticaret
ünvanı, işletme adı, know-how vb. gayri maddi hakları franchise alan tarafa
kullandırmakta ve franchisor olarak da adlandırılmaktadır. Franchise alan
taraf ise franchisee olarak adlandırılmakta ve söz konusu gayri maddi hakların
kullanım hakkını alarak karşılığında çeşitli adlar altında franchise verene
ücret ödemektedir. Franchising sözleşmesiyle, franchise verenin sahip olduğu
sözleşme kapsamına giren gayri maddi hakların kullanım hakkı franchise
alana devredilmektedir.(Yıldırım, 2010)
2.1. Franchising Çeşitleri
Franchising uygulamaları, uygulandığı ülkeye göre ve sunulan fırsatlar
açısından iki grupta ele alınır. Sistem uygulandığı ülkeye göre, ulusal ve
uluslararası olarak; sunulan fırsatlar açısından ise, ürün ve marka Franchising’i
ve işletme sistemi Franchising’i şeklinde sınıflandırılır.
2.1.1. Ulusal Franchising
Franchising sözleşmesi bir ülke sınırları içerisinde, şehirler ya da bölgeler
arasında yapılıyorsa ulusal franchisingdir. Bu Franchising türünde taraflar
aynı ülkededir.
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2.1.2. Uluslararası Franchising
Franchise sözleşmesine taraf olanlardan birinin farklı ülkeden olması
halinde uluslararası franchisingden söz edilir.
2.1.3. Ürün ve Marka Franchising’i
Ürün ve marka Franchising’inde franchise verenin sahip olduğu tanınmış
bir marka ve ticaret ünvanı kullanılarak kendi ürünleri franchise alan
tarafından satılmaktadır. Ürüne dayalı Franchising’de franchise alan sadece
franchise verenin sağladığı ürünlerin satışını yapılabilmekte, başka firmaların
başka marka ürünlerini satamamaktadır.
2.1.4. Master Franchise
Master Franchising ise ana franchise vericisinden franchise alan taraf, aynı
zamanda belirli bir bölgede franchise verme yetkisine de sahip olmakta ve o
bölgede franchise vericisi gibi başkasına alt franchise vermektedir. Buna Şub
Franchising de denilmektedir.
2.1.5. İşletme Sistemi Franchising’i
İşletme sistemi franchising’i, franchise verenin (Franchisor) franchise
alana (Franchisee) kendi markası altında bir lisanslama vermesi ve daha
önce iş konusunda herhangi bir eğitim almamış franchise alanın, franchise
verenin geliştirdiği iş ve yardımı sayesinde başarılı olmasının sağlanmasıdır.
Bu sistem aynı zamanda iki taraf arasındaki sürekli iletişimi ve rehberlik
hizmetlerini de içermektedir. Son yıllarda işletme sistemi Franchising’inin
büyüme hızı diğer Franchising’lere göre daha fazladır. Oteller, perakende
satışı yapan mağazalar, danışmanlık ve kiralama yapan firmalar bu Franchising
sisteminde yer almaktadır. Mc Donald’s, Burger King gibi fast-food zincirleri,
Avis oto kiralama hizmeti sunan firmalar bu tip Franchising sistemine örnek
gösterilebilir.( http://www.ufrad.org.tr/tr/10sorudafranchise.asp#soru1)
2.2.Franchising Sözleşmesi
Franchising sözleşmesi, franchise verenin kendi üretim, işletme ve
pazarlama sistemini oluşturan fikrî ve sınaî unsurlar üzerinde, franchise alana
kullanma hakkı tanıyarak, onu kendi işletmeler zincirine entegre etmesi ve
devamlı şekilde desteklemesi; franchise alanın ise buna karşılık, sisteme dâhil
mal veya hizmetlerin kendi nam ve hesabına sürümünü yapması ve franchise
verene belli bir ücret ödemesi şeklinde işleyen, iki taraf arasında sürekli bir
borç ilişkisi kuran, kanunda düzenlenmemiş bir çerçeve sözleşme olarak
tanımlanabilir.(Berat, 1995, 37)
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Tanımda da belirtildiği üzere franchising sözleşmesi, BK’da
düzenlenmemiş olup bayilik, temsilcilik, distribütörlük, aracılık, iş ortaklığı,
acentalık sözleşmelerinden farklı özelliklere sahip, karma nitelikte ve isimsiz
bir sözleşmedir.
Franchising sözleşmesinin unsurları arasında; taraflar arasında sürekli bir
borç ilişkisi içermesi, çerçeve bir sözleşme olması, taraflarının kendi nam
ve hesabına çalışmaları, franchise verenin gayri maddi haklarla pazarlama
anlayışı ve organizasyon yapısından oluşan bir sistemi franchise alanın
kullanımına sunması, franchise alanla dikey işbirliği içermesi ve franchise
alanın ücret ödeme yükümlülüğü sayılabilir.(Kırca, 1997, 20)
Franchising sözleşmesiyle, franchise alan taraf sözleşme kapsamındaki
gayri maddi hakların kullanım hakkını süreli olarak ve belli bir bedel karşılığı
elde etmektedir. Franchising sözleşmesinde, franchise alan ve franchise veren
tarafın karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile franchise verene ödenecek olan
sisteme giriş ücreti, gayri maddi hak bedeli, ek hizmet ücreti, bölge tekeli
ücreti, reklam fonu katkı payı ödemesi gibi konular düzenlenmekte, ayrıca
franchise verenin sunacağı eğitim, danışmanlık vb. hizmetler, franchise
verenin belirlediği satış, fiyatlandırma, işyeri düzeni, muhasebe düzeni vb.
koşullar ve franchising sözleşmesinin süresi yer almaktadır.(Aydın, 2009, 151)
Franchising sözleşmesinin konusuna giren gayri maddi haklar ise,
franchise veren tarafın işletmesinin unsurlarından olan, telif hakları, marka,
patent, ticaret unvanı, işletme adı, üretim işletme ve pazarlama sırları ile elde
edilmiş bilgi, tecrübe ve deneyimler gibi gayri maddi haklardır.
3. FRANCHİSE İŞLEMLERİ ve GELİR VERGİSİ
3.1. Gelir Vergisi Yönünden
3.1.1. Franchise Verenin Vergilendirilmesi
Franchise sisteminde taraflar arasında, koşulları ve süresi sözleşmede
belirlenmiş olan gayri maddi hak kullanımı devredilmektedir. Bu devir
karşılığında da giriş ücreti, royalty ve diğer ücretler ve ödemeler olarak
adlandırabileceğimiz ödemeler yapılmaktadır.(Aydın, 2009, 149)
Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 70/I/5.maddesi uyarınca, “Arama, işletme
ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya
kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest
meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret ünvanı, her türlü teknik
resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü
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bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait
bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı
ve imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli malzeme ve
teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.)”
Bu düzenlemeye göre, franchise verme işlemlerinde sözleşmeye konu gayri
maddi haklar kiralama kapsamına girmekte, franchise veren işletme açısından
da gayrimenkul sermaye iradı olarak sayılmaktadır.(Bağrıaçık, 2013) Ancak,
franchise işlemine konu gayri maddi hakkın, franchise verenin işletmesine
dâhil olması halinde kiralamadan doğan gelirler ticari kazanç olarak kabul
edilir. Bu ticari kazanç yıllık gelir vergi beyannamesi ile de beyan edilir.
Franchise verenin tam mükellef olması halinde franchise alanın tam
mükellef veya dar mükellef olması vergilendirme rejimi bakımından bir farklılık
yaratmayacak ve her iki durumda da elde edilen kazanç, ticari kazanç olarak
vergilendirilecek ve yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilecektir.
Ancak dar mükelleflerin franchise sözleşmesi kapsamında elde ettikleri
gelirlerin vergilendirmesi tam mükelleflerden farklıdır. GVK m.7/5’e
göre, dar mükellefiyette gayrimenkul sermaye iradının Türkiye’de elde
edilmesi ve bu nitelikteki mal ve hakların Türkiye’de kullanılması veya
Türkiye’de değerlendirilmesi koşuluna bağlanmıştır. Burada sözü edilen
değerlendirmeden maksat, ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme
yabancı ülkede yapılmışsa bile Türkiye’de ödeyenin ya da nam ve hesabına
ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.
Kârından ayrılması gider yazılması anlamına gelmektedir.
Böylelikle, dar mükelleflerin franchise vermek suretiyle elde ettikleri gayri maddi
hak bedelleri gayrimenkul sermaye iradı olarak Türkiye’de vergilendirilecektir.
Yalnız GVK m.7/1’sine göre, “Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye’de
işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya
bu temsilciler vasıtasıyla sağlanması” halinde vergilendirme, tam mükelleflerin
tabi olduğu esaslara göre olacaktır. Bu nedenle dar mükelleflerin Türkiye’de
bulundurdukları daimi temsilcileri veya işyerleri vasıtasıyla franchise veren olarak
elde ettikleri kazançlar, Türkiye’de elde edilmiş ticari kazanç sayılacak ve yıllık
beyana tabi olacaktır.(Bağrıaçık, 2013)
3.1.1.1. Franchising Bedelinde Gelir Vergisi Tevkifatı
GVK m.94/5-a uyarınca “70.maddesinde yazılı mal ve hakların kiralanması
karşılığında yapılan ödemelerden” adı geçen düzenleme uyarınca tevkifat
yapılması gerekmekte olup, GVK 70. maddede yazılı olan mal ve hakların
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kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapılması gereklidir.
Franchise sisteminde franchise işlemine konu gayri maddi hakkın
franchise verenin işletmesine dâhil olması durumunda, franchise veren
tam mükelleflere gayri maddi hak kullanım bedeli olarak yapılan ödemeler
gayrimenkul sermaye iradı olarak değil, ticari kazanç olarak kabul edilir ve
GVK m.94/5 kapsamında tevkifata tabi tutulmazlar. Bu durumda sadece
franchise veren dar mükellef gelir vergisi mükelleflerine yapılan gayri maddi
hak kullanım bedeli ödemelerinden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı
yapılır. Yalnız vergilemede franchise veren dar mükellefin bulunduğu ülke
ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının yapılmış olması halinde ilgili
anlaşmada belirtilen tevkifat oranı dikkate alınır.
3.1.2. Franchise Alanın Vergilendirilmesi
Franchise sisteminde franchise alan, franchise veren tarafla yapmış olduğu
sözleşmeyle sözleşme konusu olan ürünlerin satışı ve hizmetlerin sunumu
faaliyetlerini yürütmektedir. Bu bakımdan franchise alanın yapmış olduğu
bu faaliyetleri sonucu elde ettiği kazanç GVK 37.maddesi kapsamında ticari
kazanç olarak değerlendirilir.
Ayrıca tam mükellefiyet kapsamında ticari faaliyet yürütenler, kazanç elde
etmeseler dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Dolayısıyla franchise alarak
faaliyet gösteren ticari kazanç sahipleri kazançlarını yıllık beyanname ile beyan
etmek zorundadırlar. Diğer yandan GVK m.7/1 hükmüne göre, dar mükelleflerin
Türkiye’de gelir elde edebilmeleri ancak işyeri veya daimi temsilciler vasıtasıyla
mümkündür. Bu iki unsurdan birinin varlığı halinde, elde edilen kazanç ticari
kazanç olarak kabul edilir ve yıllık beyanname ile de vergilendirilir.
Franchise sisteminde franchise alanın ödediği sisteme giriş ücreti, işletmenin
kurulması için yapılan masraflar, franchise verenin bilgi, deneyim ve tecrübelerini,
üretim, işletme ve pazarlama metodlarını içeren know-how aktarımı karşılığı
yapılan bir ödeme olup, bu şekilde franchise alan bir gayri maddi hak satın almış
olmaktadır. Bu nedenle franchise alan tarafından sözleşmenin başlangıcında
ödenen sisteme giriş ücreti, franchise alan tarafından gayri maddi hak olarak aktife
alınmalı ve bilançoda maddi olmayan duran varlıklar içerisinde haklar hesabında
gösterilmelidir. Bu bağlamda franchise ücreti veya gayri maddi hak kullanım
bedeli olarak yapılan ödemelerin, ticari kazancın tespitinde GVK m.40/1 hükmü
gereğince gider olarak indirilmesi mümkündür.
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3. SONUÇ
Franchise, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, belirli bir
süre şart ve sınırlamalar dâhilinde kalarak işin yönetim ve organizasyonuna
ilişkin bilgi ve destek (know-how) sağlamak suretiyle imtiyaz hakkını, ticari
işler yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan, uzun dönemli ve
sürekli bir iş ilişkilerinin bütünüdür. Özellikle 1950’li yıllarda ve sonrasında
ise Franchising uygulamaları hızla yaygınlaşmıştır. İlk ortaya çıktığı yıllarda
daha çok bayilik, acentelik ve tek satıcılık sözleşmeleriyle aynı anlamda
kullanılan franchising, günümüzde yerini işletme sistemi franchisingi olarak
adlandırılan modern franchising sistemine bırakmıştır.
Ülkemiz vergi mevzuatında, franchise sisteminin de içinde bulunduğu
gayri maddi hakların vergilendirilmesiyle ilgili yeterli yasal düzenlemenin
olmaması nedeni ile konunun daha iyi anlaşılması için bu çalışma yapılmış
olup, ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir.
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KİRALANAN GAYRİMENKULÜN KİRA SÜRESİ DOLMADAN
SATIN ALINMASI HALİNDE HENÜZ İTFA EDİLMEMİŞ ÖZEL
MALİYET BEDELİNİN DURUMU
Ali GÜLDALI*28
ÖZ
Özel maliyet harcamaları, kira süresi boyunca ve eşit yüzdelerle amortisman ayrılmak suretiyle itfa edilmektedir.Vergi mevzuatımızda kiralanan
gayrimenkulün kira süresi dolmadan boşaltılması halinde bu gayrimenkul için
yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamaların henüz itfa edilmemiş kısmının
bir defada gider yazılabilmesine imkan tanınmıştır.Ancak kiralanan gayrimenkulün kiracısı tarafından satın alınması halinde henüz itfa edilmemiş özel maliyet harcamaları gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla
itfa edilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Özel Maliyet Bedeli,Amortisman,Kira süresi
1.GİRİŞ
Kiralama yoluyla edinilen gayrimenkullere ilişkin olarak kiracı tarafından
yapılan değer arttırıcı ya da gayrimenkulü genişletici nitelikteki giderler özel
maliyet bedeli olarak aktifleştirilecektir.Aktifleştirilen bu tutarlar ise kira süresi boyunca eşit yüzdelerle itfa edilecektir.
Kiralanan gayrimenkulün kiracısı tarafından satın alınması uygulamada
sıkça karşılaşılabilen bir durumdur.Bu durumda mükelleflerin kiracı konumundayken gayrimenkule yönelik olarak yapmış olduğu özel maliyet bedeli
niteliğindeki harcamaların henüz itfa edilmeyen kısmının bir defada mı gider
yazılacağı yoksa maliyete mi intikal ettirileceği sorunu ortaya çıkmaktadır.Yazımızda özel maliyet bedeli kavramına ve itfasına değinildikten sonra, kiralanan gayrimenkulün kira süresi henüz sona ermeden satın alınması halinde, henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedelinin durumu açıklanmaya çalışılacaktır.

*28* Vergi Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
29.09.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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2.ÖZEL MALİYET BEDELİ VE İTFASI: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun(T.C. yasalar, 10.01.961) 272. Maddesinin 129 3. fıkrasında, gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise, kiracı tarafından gayrimenkulleri genişletmek
veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderlerin
özel maliyet bedeli olarak değerlendirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı,
26.12.1992) Özel Maliyet Hesabını: “Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerlerinin sürekli olarak arttırılması için yapılan giderler
ile (normal bakım, onarım ve temizleme giderleri hariç) bu gayrimenkullerin
kullanılması için yapılıp kira süresinin sonunda mal sahibine bırakılacak olan
varlıkların bedeli” şeklinde tanımlamıştır.
Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde bir harcamanın özel maliyet
bedeli olarak değerlendirilebilmesi için;
• İktisadi kıymet, gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen bir
kıymet olmalıdır.
• Gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen bu iktisadi kıymet kiralanmış olmalıdır.
• Gayrimenkul veya gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymet için
yapılacak giderler kiracı tarafından yapılmalıdır.
• Kiralanan gayrimenkul için yapılan harcamalar gayrimenkulün genişletilmesi veya iktisadi kıymetinin artırılması amacıyla yapılmalı ya da kiracının faaliyetini yürütebilmek için oluşturulan bir tesisata ilişkin olmalıdır.
• Yapılan giderler normal bakım ve tamir gideri niteliğinde olmamalıdır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Özel Maliyet Bedellerinin İtfası” başlıklı 327. maddesinde;
“Gayrimenkullerin, elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin
iktisadi kıymetlerini artıran ve 272.maddede yazılı özel maliyet bedelleri, kira
129 Vergi Usul Kanunu Madde 272 ‘’Gayrimenkullerde veya Elektrik Üretim ve Dağıtım Varlıklarında
Maliyet Bedelinin Artması’’ Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya elektrik
üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan
giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir. (Bir geminin
iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya
değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının
kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi
için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi gereken giderlerdendir.) Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise
veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel
kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak ayrıca değerlenir.
Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de
bu hükümdedir. Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem
de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek
kısmı ayrı göstermek mecburiyetindedir.
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veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir. Kira veya işletme
hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması
veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi halinde henüz itfa
edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği yılda bir defada
gider  yazılır.”  hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer alan hükme göre özel maliyet bedelinin itfa süresi, kiralama
süresi olup, kira süresi içinde eşit yüzdelerle itfa edilecektir.Eşit yüzdelerle itfa
edilecek olması özel maliyet bedeline Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 315.
maddesinde düzenlenen azalan bakiyeler usulüne göre amortisman uygulanmasının mümkün olmadığı anlamına gelmektedir. Özel maliyet bedelinin itfası bakımından aktifleştirme yılındaki kira süresi esas alınır. Sonradan sürenin
taraflarca uzatılması halinde, itfa süresi etkilenmeyecektir.Ayrıca 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Maliye Bakanlığı, 28.04.2004)’nde,
kira süresi belli olmayan özel maliyet bedellerinin 5 yılda %20 amortisman
oranıyla itfa edilmesi öngörülmüştür.
3.KİRALANAN GAYRİMENKULUN KİRA SÜRESİ DOLMADAN
SATIN ALINMASI
Vergi Usul Kanunu’nun Özel Maliyet Bedellerinin İtfası” başlıklı 327.
Maddesinde; ‘ ‘Kira veya işletme hakkı süresi dolmadan, kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten
sona ermesi halinde henüz itfa edilmemiş olan giderler, boşaltma veya hakkın
sona erdiği yılda bir defada gider  yazılır’’hükmü yer almaktadır.Söz konusu
hüküm gereğince kiralanan gayrimenkulün kira süresi dolmadan boşaltılması halinde bu gayrimenkul için yapılan özel maliyet niteliğindeki harcamaların henüz itfa edilmemiş kısmı bir defada gider yazılabilecektir.Ancak kiracı
kiralamış olduğu bu gayrimenkulü satın alırsa durum farklılaşacaktır.Vergi
Usul Kanunu’nda yer alan hükümlere göre gayrimenkuller maliyet bedeli ile
değerlenir.Maliyet bedeli ise iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade eder.Bu durumda kiralanan gayrimenkul için
yapılan özel maliyet harcamalarının henüz itfa edilmeyen kısmının satın alma
tarihinde gayrimenkulün maliyetine ilave edilmesi ve gayrimenkulün tabi olduğu amortisman oranında itfa edilmesi gerekmektedir.Konuyu muhasebe kayıtlarını içeren bir örnek vasıtasıyla açıklamaya çalışalım.
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Örneğin;A A.Ş 01.01.2013 tarihinde 5 yıllığına kiralamış olduğu binayı işletme amacına uygun hale getirmek için KDV Hariç 150.000 Türk Lirası değerinde özel maliyet harcaması yapmıştır. A A.Ş kiralamış olduğu binayı
01.01.2015 tarihinde bina sahibiyle anlaşarak KDV Hariç 750.000 Türk Lirasına satın almıştır. (KDV Oranı %18)
....................................01.01.2013...............................
264 Özel Maliyetler

150.000

191 İndirilecek KDV

27.000

102 Bankalar

177.000

…………………………...............................................

....................................31.12.2013................................
770 Genel Yönetim Giderleri

30.000

268 Birikmiş Amortismanlar

30.000

……(150.000*0,20=30.000)…………………….........
....................................31.12.2014...............................
770 Genel Yönetim Giderleri
268 Birikmiş Amortismanlar
…………………………................................................
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....................................01.01.2015..............................
252 Binalar

840.000

268 Birikmiş Amortismanlar

60.000

191 İndirilecek KDV

135.000

102 Bankalar

885.000

264 Özel Maliyetler

150.000

…………(750.000*0,18=135.000)……………….......

Örneğimizde A A.Ş 01.01.2015 tarihinde binayı satın almayıp boşaltmış
olsaydı;
....................................01.01.2015...............................
268 Birikmiş Amortismanlar

60.000

679 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

90.000

264 Özel Maliyetler

150.000

…………………………...............................................

Konu ile ilgili olarak verilen bir özelgede230 ‘‘…şirketiniz tarafından
01/01/2008 tarihinde 5 yıllığına kiralanan fabrika binasının kül halinde devralındığı 13/12/2011 tarihine kadar henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedeli
hesabının kapatılarak hesap bakiyesinin gayrimenkuller (bina) hesabına dahil
edilmesi ve özel maliyet bedelinin henüz itfa edilmeyen kısmının da gayrımenkulun tabi olduğu amortisman oranına göre itfa edilmesi gerekmektedir.
şeklinde görüş bildirilmiştir.
4.SONUÇ
Yapılan özel maliyet harcamaları, kira süresi boyunca ve eşit yüzdelerle
amortisman ayrılmak suretiyle giderleştirilmektedir.Kiralanan gayrimenkulün
kira süresi dolmadan boşaltılması halinde bu gayrimenkul için yapılan özel
maliyet niteliğindeki harcamaların henüz itfa edilmemiş kısmının bir defada
gider yazılabilecektir.Ancak kiralanan gayrimenkulun kiracısı tarafından satın
230 17/09/2013 ve 11395140-105[327-2012/VUK-1- . . .]-1506 sayılı özelge

TEMMUZ - AĞUSTOS 2015

219

MALİ

ÇÖZÜM

alınması halinde henüz itfa edilmemiş özel maliyet harcamaları bir defada gider yazılmamalı gayrimenkulün maliyetine ilave edilerek amortisman yoluyla
itfa edilmelidir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (26.12.1992). 1 sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama
Genel Tebliği Ankara : Resmi Gazete (21447 sayılı)
Maliye Bakanlığı (28.04.2004). 333 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (25446 sayılı)
T.C. yasalar (10.01.1961).213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10703 sayılı)
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU’NA GÖRE
İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİNİN KENDİ İŞYERİ İÇİN RİSK
DEĞERLENDİRMESİ YAPMASI MÜMKÜN MÜ?
*
Lütfi ALPSOY31
**
Recep GÜNER32

ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bütün işverenlere iş sağlığı ve
güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapma veya yaptırma sorumluluğu
yüklemektedir. Esas itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından risk değerlendirmesi faaliyetleri yürütülmektedir. Risk değerlendirmesi
yapmayan veya yaptırmayan işverenlere yüksek miktarda idari para cezası
uygulanmakta, işveren risk değerlendirmesi yükümlülüğünü yerine getirilmemekte ısrar ederse idari para cezası her ay uygulanmaya devam edilmektedir.
Bununla beraber bazı işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda işyeri mühürlenerek iş kısmen veya tamamen durdurulmaktadır. Görüldüğü gibi risk değerlendirmesi yükümlülüğü yerin getirilmediği takdirde
son derece ağır yaptırımlar doğuran bir sorumluluktur. Bilindiği gibi 50’den
az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri ile kamu işyerlerinin
01.07.2016 tarihine kadar iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam etme
1
zorunluluğu bulunmamaktadır33
. Bu noktada en sık akla gelen soru uzman ve
hekim istihdam etmeksizin işveren veya işveren vekilinin kendi işyeri için
risk değerlendirmesi yapmasının mümkün olup olmadığıdır.
GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “İşverenin Genel Yükümlülüğü” başlığı altındaki 4’üncü maddesinde ve “Risk değerlendirmesi,
kontrol, ölçüm ve araştırma” başlığı altındaki 10’nuncu maddesinde kamu ve
*31* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Baş Müfettişi, İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd.
**
32** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
133 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;
a) (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7 nci maddeleri;
1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den
az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2016 tarihinde,
2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/1/2014 tarihinde,
3) Diğer işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra,
b) 9, 31, 33, 34, 35, 36 ve 38 inci maddeleri ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeleri
yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra, yürürlüğe girer.

Makale Geliş Tarihi:
07.08.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.10.2015
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özel sektör ayrımı olmaksızın bütün işverenlere risk değerlendirmesi yapma
yükümlülüğü verilmiştir. Genel olarak işveren risk değerlendirmesini işyerinde istihdam ettiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine yaptırmakta veya
dışarıdan hizmet alarak yüksek miktarda ücret karşılığı söz konusu yükümlülüğünü yerine getirmektedir. 6331 sayılı Kanunu’nun “İş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri” başlıklı 6’ıncı maddesine göre işverenin “belirlenen niteliklere ve
gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate
alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan
ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından
Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik
muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini” kendi yürütebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda işveren veya işveren vekilinin bir iş
sağlığı ve güvenliği hizmeti olan risk değerlendirmesi yapabilmesi için iki yol
mevcuttur. Bunlarda birisi işverenin belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye
sahip olması şartı ile kendi hazırlaması veya belirlenen niteliklere ve gerekli
belgeye sahip olmaması durumunda işyerinde 10’dan az çalışanı bulunuyor
ve az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa Çalışma Bakanlığınca ilan edilen eğitimleri
tamamlamak şartı ile kendi hazırlamasıdır.
1. İşveren veya İşveren Vekilinin Belirlenen Niteliklere ve Gerekli
Belgeye Sahip Olması Hâlinde Risk Değerlendirmesi Yapması
İşveren veya işveren vekilinin risk değerlendirmesi yapabilmesi için iş
güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi belgesine sahip olması ve sahip olduğu
belgenin işyerinin tehlike sınıfına uygun olması gerekmektedir. İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesine göre risk
2
değerlendirmesi “işverenin oluşturduğu bir ekip34
tarafından gerçekleştirilir”. İşveren gerekli belgeye sahip olması durumunda söz konusu ekipte iş
güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin görevlerini yürütebilir.

2 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Madde 6: Risk değerlendirmesi, işverenin
34
oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.
a) İşveren veya işveren vekili.
b) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri.
c) İşyerindeki çalışan temsilcileri.
ç) İşyerindeki destek elemanları.
d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut
veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.
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İşveren veya işveren vekilinin iş güvenliği uzmanı sertifikası alması
için aşağıdaki şartlardan birisini sağlaması ve mevzuatta gerekmesi halinde
eğitim alarak Çalışma Bakanlığınca yapılacak veya yaptırılacak olan sınavı
geçmesi gerekmektedir.
 Mühendislik veya mimarlık eğitimi veren fakülte mezunu olma
 Teknik öğretmen, fizikçi, kimyager veya biyolog unvanına sahip olma
 Üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunu olma
 Çalışma Bakanlığının ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen
müfettişi olma
Aynı şekilde işveren veya işveren vekilinin hekim olması durumunda
gerekli şartları sağlayıp işyeri hekimliği belgesini alması halinde risk değerlendirmesi ekibinde işyeri hekiminin görevlerini yürütebilir.
2. İşveren veya İşveren Vekilinin İş Güvenliği Uzmanı veya İşyeri Hekim Belgesine Sahip Olmaması Hâlinde Risk Değerlendirmesi Yapması
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6’ıncı maddesine göre
10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işveren
veya işveren vekili iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir. Bu kapsamda İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı
ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğinin hükümleri dikkate alınması
gerekmektedir. 10’dan az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işveren veya işveren vekillerinin risk değerlendirmesi yapabilmeleri
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmiş eğitimleri alması
şarttır. Eğitim programları açık öğretim yoluyla düzenlenmekte ve söz konusu
yönetmeliğin Ek-1’de belirtilen asgari konuları içermelidir. İşveren veya işveren vekili Çalışma Bakanlığı ile protokol yapmış olan üniversitelerden gerekli
eğitimleri aldıktan sonra aynı üniversitelerce sınava tabi tutulur. Söz konusu
sınavdan işveren veya işveren vekillerinin başarılı olabilmesi için 50 ve üzeri
not alması gerekir. Eğitim tamamlama belgesi alan işveren veya işveren vekil3
leri İSG-KATİP35
üzerinden sisteme kaydolmaları takdirde kendi işyerleri için
risk değerlendirmesi yapabilirler.

335 İSG Katip: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve
izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını ifade eder.
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3. Risk Değerlendirmesi Yapılmaması Durumunda Ortaya Çıkan
Hukuki Sonuçlar
Risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverenlere yüksek
idari para cezaları uygulanmakta hatta bazı işyerlerinde işin durdurulması
yaptırımı uygulanmaktadır. Risk değerlendirmesi yapmayan işverene 3700
TL idari para cezası uygulanmakta eğer işveren risk değerlendirmesi yapmamakta ısrar ederse her ay 5.550 TL idari para cezası uygulanmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi 6645 sayılı torba yasa ile yapılan düzenleme ile 6331
sayılı kanunda yer alan idari para cezaları işyerinin tehlike sınıfına36 ve istihdam ettiği çalışan sayısına göre belli oranlarda arttırılarak uygulanmaktadır.
Bu kapsamda aşağıda işyeri tehlike sınıfı ve çalışan sayışına göre işverene ne
kadar idari para cezası uygulanacağı tablo halinde verilmiştir.

Risk
Değerlendirmesi
Yapmamak
Risk
Değerlendirmesi
Yapmamaya Devam
Etmek

10 dan Az Çalışanı Olan
İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

TEHLİKELİ
(%25
artırılarak)

ÇOK
TEHLİ
KELİ
(%50
artırı
larak)

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

ÇOK
TEHLİ
KELİ
(%100
artırıla
rak)

AZ
TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

TEHLİKELİ
(%100
artırılarak)

ÇOK
TEHLİ
KELİ
(%200
artırı
larak)

3.700

4.625

5.550

3.700

5.550

7.400

5.550

7.400

11.100

TL

16.650

TL /
Aykırılığın
devamı
halinde
her ay

5.550

6.937

8.325

5.550

8.325

11.100

8.325

11.100

		 50’den fazla çalışanı bulunan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işyerine risk değerlendirmesi yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda 11.100
TL idari para cezası öngörülmekte, eğer risk değerlendirmesi 2015 yılı boyun-

36
İşyerinin tehlike seviyesi belirlenirken yürütülen asıl işin
tehlike sınıfı dikkate alınır. İşyerinin sosyal sigortalar sicil numarasının
2., 3., 4., 5., 6. ve 7. hanelerinde bulunan numaralar işyerinin tehlike
seviyesini veren NACE Kodudur. İşyerinin Tehlike seviyesini öğrenmek için söz konusu numaranın işyerlerinin tehlike seviyesini belirtir listede bulunması yeterlidir. Örnek olarak sigorta sicil numarası 2.
24.42.17.22.2222222.034.02 olan bir yerin NACE kodu: 24.42.17’dir.
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesine bakıldığında işyerinin “Alüminyum imalatı” verdiği ve çok tehlikeli sınıfta olduğu görülmektedir.
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ca yerine getirilmemeye devam ederse 16.650TLx12=199.800 TL idari para
cezası toplamda 210.900 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Görüldüğü
gibi 6331 sayılı Kanun risk değerlendirmesi yapmayan işverene son derece
yüksek idari para cezaları öngörmektedir. İdari para cezalarının yanı sıra söz
konusu Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında risk değerlendirmesi yapmayan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin
yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, işin tamamen durdurulması söz konusudur.
SONUÇ
Risk değerlendirmesi işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının belkemiği niteliğindedir. Esas itibariyle alınması gereken önlemler
risk değerlendirmesi raporuna paralel bir şekilde planlanmalı ve uygulanmalıdır. Şüphesiz ki sadece mevzuattan kaynaklanan bir yükümlülükten kurtulmak
amacıyla hazırlanan özensiz ve asgari gerekleri karşılamayan bir risk değerlendirmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilmesinde yeterli
olmayacak ve işyerine sadece zaman ve para kaybı getirecektir. Hem iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla mücadele noktasında hem de risk değerlendirmesi yükümlülüğü ile ilgili göreceli olarak ağır idari yaptırımlardan kaçınmak noktasında işverenlerce risk değerlendirmesi yükümlülüğünün ciddiyetle
yerine getirilmesi gerekmektedir. İşveren risk değerlendirmesini genellikle
yüksek ücret karşılığı risk değerlendirmesini işyerinde istihdam ettiği iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimine yaptırmakta veya OSGB’lere hazırlatmakta
ve bunun karşılığı olarak bazen özensiz ve dikkatsizce hazırlanmış risk değerlendirmeleri ile karşılaşmaktadır. Bu nokta işveren veya işveren vekilinin
gerekli vasıfları kazanarak kendi işyerleri için risk değerlendirmesi yapması
hem maddi olarak hem de risk değerlendirmesinin amacına uygun hazırlanması noktasında büyük kazanımdır.
KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (26.12.2012)İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği.
Ek-Tehlike Sınıfları Listesi (NACE Kodları Rev.2)(19.02.2015). Ankara
Resmi Gazete (28509 sayılı)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (29.12.2012). İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Ankara : Resmi Gazete (28512 sayılı)
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T.C. Yasalar (04.04.2015) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
Ankara : Resmi Gazete (29335 sayılı)
T.C. Yasalar (20.06.2012) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (28339 sayılı)
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SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI
Davut ULUÖZ*37*
1. GİRİŞ
31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin ardından
atipik çalışma biçimlerinden olan şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar,
artistler, sanatçılar, tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlarla ilgili kayıt
dışı sorunu devam etmiştir.
Özellikle, ticari araçlarda fiili olarak çalışan kişilerin sayısı ve bunların
şehir içi taksi, dolmuş ve otobüs gibi araçlardaki ayrımı konusunda detaylı ve
kesin bir bilgi bulunmamakta, ulaşılabilen sayılar da sadece ilgili kuruma tescilli veya meslek örgütüne kayıtlı olanları içermektedir. Şehir içi ticari ulaşım
araçlarını çalıştıranların diğer meslek gruplarından farklı çalışma şartları, çalışmaların kısmi zamanlı olması, bu sektörde kayıt dışılık olgusunu gündeme
getirmiştir (Levent, 2013).
Bunun üzerine, 2011 yılının Mart ayında yürürlüğe giren düzenlemelerle,
bu alanlarda süreksiz çalışanlar bir nev’i isteğe bağlı prim ödeme kapsamına
alınarak konu kısmen çözülmeye çalışılmıştır. Esasen, çalışan kişi eğer aracın
sahibi ise kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan (eski Bağ-Kur’lu) olarak,
eğer çalışan araç sahibi değil de araçta sadece şoförlük yapan kişiyse o zaman
da hizmet akdi (eski SSK’lı) kapsam ve statüsünde sosyal güvenlik kapsamı
içerisinde olması sosyal güvelik prensiplerine en uygun yaklaşımdır. sektörde
çalışan şoförlerin sosyal güvenlik kapsamına alınmasını sağlamak amacıyla
getirilen Ek-6 uygulaması, çalışma şekli de dikkate alındığında, sosyal güvenlik mantığıyla tam olarak örtüşmemekle beraber soruna kısmi çözüm sağlamaktadır (Levent, 2013).
Ancak, öğrenci ya da personel taşıma araç sahiplerine bağlı olarak bu araçları kullanan şoförlerin sigortalılığı konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun
farklı illerinde farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, odalar ile SGK
birimleri arasında konu farklı şekilde mütalaa edilmektedir. Servis araçlarını
işleten esnaflar, bu araçların yaptığı işin toplu taşıma statüsünde olduğunu,
burada çalışanların toplu taşıma araçlarında çalıştıklarını, servis araçlarının
günlük çalışma süresinin sabah akşam seferlerinden ibaret olduğu ve günlük
*37 * T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
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toplam 1 veya 2 saat olduğundan bahisle ay içinde 10 günden az çalışıldığını,
bu sebeplerle bu kişilerin zorunlu 4/a sigortasına değil, Ek-6 kapsamında isteğe bağlı sigortaya tabi olması gerektiğini savunmaktadır.
Bazı SGK il müdürlükleri, servis araçlarında çalışan bu şoförler hakkında
Ek 6 kapsamında işlem yaparken, diğer il müdürlükleri ise bu kişilerin zorunlu
4/a sigortasına tabi tutmaktadırlar. Bu makalemizde, bu konu irdelenecektir.
2. İLGİLİ MEVZUAT
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na 6111
sayılı Kanunun 51 inci maddesiyle eklenen “Bazı kısmi süreli çalışanların sigortalılıkları” başlıklı 6’ıncı ek maddesinde, şehir içi toplu taşıma araçlarında
çalışanların sigortalılığı ile ilgili olarak 1/3/2011 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere yeni bir düzenlemeye gidilmiş idi. Buna göre;
Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve
Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir
veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden
az olan kişilerin sigortalılıkları, bu madde kapsamında kendileri tarafından 30
gün üzerinden prim ödemeleri suretiyle sağlanır.
Bu madde kapsamında sigorta hak ve yükümlülükleri; kendilerince veya
kendilerini çalıştıranlar tarafından ya da çalışanların üye oldukları meslek
odası, birlik veya benzeri kuruluşlarca bildirimin Kuruma yapıldığı tarihten
itibaren başlar, birinci fıkrada belirtilen şekildeki çalışma durumlarının son
bulmasından itibaren sona erer.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar hakkında; malullük, yaşlılık ve ölüm
sigortaları ile genel sağlık sigortası ve istekleri halinde işsizlik sigortası hükümleri uygulanır.
Bu sigortalılar, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas kazanç alt ve
üst sınırı arasında olmak üzere kendileri tarafından belirlenecek günlük kazancın otuz katının % 32,5’i oranında prim öderler. Bu prim oranının % 20’si
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, % 12,5’i genel sağlık sigortası primidir.
İşsizlik sigortasına tabi olmayı isteyenlerin, sigortalı ve işveren hissesi oranındaki işsizlik sigortası primini ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar
ödememeleri halinde, o aya ait işsizlik sigortası primini ödeme hakları düşer.
Bu madde kapsamında ödenen primler, Kanunun 4 üncü maddesinin birin228
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ci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilir. Ancak,
ticari taksi ile dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarını
işleten kişilerin Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(1) numaralı alt bendine tabi olmalarını gerektirecek nitelikte vergi mükellefi
olmaları halinde, bu kişiler Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendi kapsamında sigortalı olurlar.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, genel sağlık sigortası hükümlerinden yararlanabilmesi için Kanunun
67’nci maddesinde sayılan diğer şartların yanı sıra sağlık hizmeti sunucusuna
başvurdukları tarihte 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla
prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması şarttır.
Bu Kanun kapsamında tam süreli çalışma ile uzun vadeli sigorta kollarına tabi
olan sigortalılar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki sigortalılar ve kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almakta olanlar, birinci
fıkrada belirtilen çalışma durumları nedeniyle ayrıca sigortalı olmazlar.
Kurum, bu madde kapsamındaki sigortalıların bu Kanunun diğer hükümlerine göre uzun vadeli sigorta kollarına tabi olma durumlarını dikkate alarak
prim ödeme gün sayılarını ve prim ödeme sürelerini belirlemeye, bu sigortalıları çalıştıranlara ve çalıştıranların bağlı olduğu meslek odası, birlik veya
benzeri kuruluşlara Kurumca belirlenecek süre içinde bu sigortalıların işe başlama ve işten ayrılışlarını bildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarını ihtiva eden sigortalılık statüleri kapsamında sigortalılık
kontrolünden sonra çalıştırılmaları, çalıştırıldıkları süre içerisinde sigortalılıklarının devam edip etmediği ve Kurumca verilecek sigortalılık belgelerinin
periyodik kontrolünü sağlama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.
Bu madde kapsamında bulunan sigortalıları çalıştıranlar ile çalışanların
üye olduğu meslek odası, birlik veya benzeri kuruluşlara bu madde uyarınca
getirilecek bildirim ve kontrol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 102’nci madde uyarınca idari para cezası uygulanır.
Bu madde kapsamındaki sigortalılar ile ilgili olarak, bu maddede aksine
hüküm bulunmaması kaydıyla bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 16/06/2011 tarihli
ve 27966 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan değişikliklerle Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği’ne eklenen Ek 2’inci maddesi, 22/02/2013 tarihli ve
2011/13 sayılı Genelgesi ile düzenlenmiştir. Ancak, Yönetmelikte Kanunda
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belirtilen benzer hükümler yer almış, konunun usul ve esaslarını esas olarak
Genelgede düzenlenmiştir.
3.
HANGİ ŞOFÖRLER EK-6 KAPSAMINDA SİGORTALI
OLABİLİR
Bu Genelgeye göre Kanunun Ek 6’ncı maddesi kapsamında sigortalı olabilmek için;
• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında
tam süreli çalışmamak ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmamak,
• Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine tabi
sigortalı olmamak,
• İsteğe bağlı sigortalı olmamak,
• 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında sigortalı olmamak,
• Kendi sigortalılıklarından dolayı gelir veya aylık almamak,
• 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre aylık bağlanmamış olmak,
şarttır.
Bu şartlar altında, Kanuna 1/3/2011 tarihinden itibaren eklenen ek 6’ncı
madde ile hizmet akdine tabi şehir içinde çalıştıkları taksi, dolmuş ve diğer
toplu taşıma araçlarında ay içinde on günden az çalışmaları bulunanlar, 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaklar,
bu durumdaki sigortalılar aylık otuz gün süre hizmet karşılığı olan primlerini
kendileri ödeyeceklerdir.
Kanunun ek 6 ncı maddesi kapsamında sigortalı olmak isteyenler Genelgenin
13 nolu ekinde bulunan “Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş Bildirgesi” ve araç sahibiyle şoför arasında imzalanan kısmi
süreli iş sözleşmesi ile şoförlük mesleğini yaptıkları ilin sosyal güvenlik müdürlüğüne ya da ilçenin sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Şoförün ay içerisinde birden fazla toplu taşıma aracı sahibinin yanında çalışması veya yeni bir toplu taşıma aracı sahibiyle çalışmaya başlaması halinde, her bir araç sahibiyle yapmış olduğu kısmi süreli iş sözleşmeleri Kuruma
verilecektir. Ancak, ay içerisinde her bir sözleşme için ayrı ayrı prim ödenmeyecek, yalnızca aylık 30 gün karşılığı olan prim ödenecektir. Ticari araç
sahipleri tarafından on günden az çalıştırılan şoförlerin ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı sayılması durumunda on günden az çalışılan süre için ticari
araç sahibi tarafından başka bir bildirim yapılmasına gerek yokutr.
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“Şehir İçi Toplu Taşıma Araçlarında Kısmi Süreli Çalışanlara Ait Giriş
Bildirgesi”nde toplu taşıma aracı sahibinin (taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları) ay içinde on günden az çalıştırdığı sigortalıya ilişkin beyanı
ile ek 6 ncı madde kapsamında sigortalı olacak kişinin beyanı bulunması
gerekmektedir. Söz konusu bildirge ayrıca toplu taşıma aracı sahibinin bağlı
olduğu oda (şoförler odası, minibüsçüler odası, otobüsçüler odası ve diğer)
ya da meslek kooperatiflerince onaylanacaktır. Toplu taşıma aracı sahibinin
beyanı ve bağlı olduğu odanın onayının bulunmadığı bildirgeler işleme alınmayacaktır.
4.
HANGİ ŞOFÖRLER EK-6 KAPSAMINDA SİGORTALI
OLAMAZLAR
Yine, Genengeye göre, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin
(2) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayıldıklarından, taksi, dolmuş ve
minibüslerde şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve
sürekli olarak icra ettiğini beyan edip ilgili kooperatiflere, meslek odasının
bulunmadığı yerlerde ise şoförler odasına üye olanlar, bu hüküm nedeniyle
esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğüne kayıt yaptırmak mecburiyetinde olduklarından, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında
sigortalı sayılmışlardır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yürürlüğe konulan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde araç sahibi dışında başka bir kişinin aracı kendi
hesabına ve tehlikesi kendisine ait olmak üzere işlettiği ve araç üzerinde fiili
tasarrufu bulunduğu ispat edilenler, bu işlerden dolayı vergi mükellefiyetlerinin tesis edilmesi nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
Ticari taksi, dolmuş ve diğer toplu taşıma araçları sahiplerinin yanında ücret karşılığında tam süreli çalışanlar ise Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar.
Öte yandan, 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde bir şehrin belediye sınırları ile mücavir
alanının toplamından oluşan alan şehir içi olarak tanımlanmıştır. Herhangi bir
ilin herhangi bir noktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin
herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biten taşımalar ise şehirlerarası taşıma sayılmakta olup ek 6’ncı maddeye tabi müracaatlarda bu husus
dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
5510 sayılı Kanun’un Ek 6’ıncı maddesi, ticari taksi, dolmuş ve benzeri
nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanların kapsamda
olduğunu belirtilmiştir. Ancak, ne 5510 sayılı Kanunda, ne Yönetmelikte ne
de Genelgede “diğer toplu taşıma araçları”ndan kastın ne olduğu açıklanmıştır. Bu bakımdan öğrenci ya da personel servislerinin toplu taşıma araçlarında
sayılıp sayılmayacağı hususu açık olmadığından farklı uygulamalar olmakta
ve bu husus tartışma konusu olmaktadır.
Toplu Taşıma araçları, kişisel araç kullanılmadan yapılan yolculuklar için
kullanılan araçlar olarak tanımlanabilir. Bu tanımdan hareketle, genel olarak
tren, otobüs, metro, tramvay, havayolları (uçak), feribotlar ve dolmuşlar tipik
toplu taşıma araçlarıdır. Ancak, öğrenci ya da personel servislerinin de farklı
(atipik) bir toplu taşıma aracı türü olduğu bir gerçektir. Bu yüzden, tıpkı taksilerin “T”, otobüslerin “J” plakası olduğu gibi servis araçlarına da “C” plakası
verilerek diğer araçlardan farklı düzenlenmiştir. Öte yandan, servis araçları,
ticari taksi, dolmuş veya özel halk otobüslerinden kısmen farklı bir çalışma
şekline tabidir, sabah akşam günde bir saat en fazla iki saat çalışmakta, haftalık 7,5 saatlik çalışma saatinin düşündüğümüzde ay içinde 10 günden az çalışmaktadır. Özellikle ihale süreçlerinden dolayı kayıt dışılık kısmen daha azdır.
“Diğer toplu taşıma araçları” ibaresinden ne anlaşılması gerektiği hususunda, Kanunda ve Yönetmelikte veyahut Genelgede açıklanmadığını yukarıda belirtmiştik. Kanunun madde gerekçesinde “benzeri toplu taşıma araçları”
ibaresi kullanmıştır. Ancak Kanun metninde bu terim yerine “diğer toplu taşıma araçları” kullanılarak kapsam genişletilmiştir. Ancak, sayma yoluyla bir
düzenleme yapılmadığından konu daha bir muğlak hale gelmektedir. Ancak,
bu belirsizlik ilgililerin lehine yorumlanıp, toplu taşıma kapsamını genişleten
bir anlayışın ürünü olarak değerlendirilebilir.
Tüm bunlar dikkate alındığında, servis araçlarını işleten esnaflar, bu araçların toplu taşıma statüsünde olduklarını, burada çalışanların toplu taşıma
araçlarında çalıştıklarını, bu sebeplerle bu kişilerin zorunlu 4/a sigortasına
değil Ek-6 kapsamında isteğe bağlı sigorta kapsamında olması gerektiğini iddia etmektedirler. Eğer böyle olursa, şoförlerin zorunlu sigorta kapsamında
çıkacaklar ve dilerlerse primlerini kendileri 30 gün üzerinden ödeyerek sosyal
güvenlik şemsiyesi altına girebileceklerdir. Bu esnafların, bu yöndeki taleplerinin tümden haksız görmek olanaklı değildir. Bu nedenle Sosyal Güvenlik
Kurumunun bu konuyu yeniden ele almasında fayda mülahaza edilmektedir.
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BİLDİRİM ÖNELİ İÇİNDE İŞÇİNİN RAPOR ALMASININ
HUKUKİ SONUCU
Erol GÜNER*38*
I.GİRİŞ:
4857 sayılı İş Yasası’nın 17, Basın İş Yasası’nın 5,6, Deniz İş Yasası’nın
16 ve Borçlar Yasası’nın 340 ve 341. Maddelerinde hizmet akdinin feshinde
bildirim önelleri düzenlenmiş bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme süresi
belirli olmayan hizmet akitleri için öngörülmüştür. Yasa hükümlerine göre
işçinin hizmet süresine göre hizmet akdinin feshedilmeden önce belirli bildirim önellerinin tanınması zorunludur. Belirtilen bu zorunluluk hem işçi, hem
de işveren için söz konusudur. Belirtilen bildirim önellerinin geçmesi halinde
hizmet akdi sona erer. Bunun sonucunda, işçi ve işverenin hizmet akdinden
doğan borçları ve alacakları biter.
Belirtilen bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi halinde
ise, hizmet akdi, bildirim önelleri beklenilmeksizin ödeme yapılması ile birlikte ortadan kalkar. Yasa düzenlemesine aykırı hareket edilmesinde ise, bildirim önellerine ilişkin ücretin ihbar tazminatı şeklinde tahakkuk ve tediyesi
zorunluluğu ortaya çıkar.
Makalemizde bildirimli fesih ve bildirim öneli hakkında bilgi verildikten
sonra bildirim öneli içinde alınan raporun hukuki sonuçları hakkında değerlendirmede bulunacağım.
II. YASAL DÜZENLEME VE ÖNEMLİ HUSUSLAR:
A- Yasal Düzenleme;
Süreli Fesih başlıklı 17. Maddesine Göre:
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun
diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
*38* İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
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tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak
sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında
tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin
ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi
hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası
uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona
erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca
tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin
ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete
ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve
Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
B- Bildirimli Feshin Sonuçları ve Tarafların Durumu:
İşçi veya işveren öngörülen bildirim önellerine uyarak hizmet akdini feshettiğinde, bildirim önelleri içinde tarafların durumunda esas itibariyle bir değişiklik meydana gelmez. Fesih bildirimin yapıldığı tarihten, feshin hükmünü
meydana getirdiği tarihe kadar geçmesi gereken sürede, işçi ve işverenin başta
iş görme ve ücret ödeme olmak üzere hizmet akdinden doğan bütün borçları
ve hakları aynen devam eder. Hizmet akdi ilişkisinin devam ettiği bu süre içinde, işçi ve işveren olarak taraflar hakkında mevzuat hükümleri uygulanmaya
devam edecektir. Yasalarımızda hizmet akdinin “ bildirim diğer tarafa yapılmasından başlayarak................. hafta sonra “ feshedilmiş olacağı hükme bağlanmıştır. O halde bildirim önellerinin geçmesi yeterli olup, başka bir
işleme gerek yoktur. Ancak Deniz İş Yasası’nın 7. Maddesine göre, “ hizmet
akdi gemi seyir halinde iken sona ererse akit, geminin ilk limana varmasına ve
güvenlik altına alınmasına kadar devam eder “
236
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İşçi ve işverenin bağlı bulundukları bir toplu iş sözleşmesi var ise, sözleşme
bildirim önelinin sonuna kadar taraflara uygulanacak, bu arada yeni bir toplu iş
sözleşmesi imzalanırsa ve işçi sözleşmenin kapsamına girmekte ise, sağlanan yeni
haklardan yararlanacaktır. Bildirim önelleri sonunda hizmet akdinin sona ermesi ile yukarıda da belirtildiği üzere başta ücret ödeme ve iş görme borçları sona
ererken, işçinin bütün birikmiş ücret, sosyal hak ve yıllık ücretli izin ücretleri
muaccel olur ve işçi tüm haklarını istemeye hak kazanır. 4857 sayılı İş yasası’nın
32. Maddesi ile Borçlar Yasası’nın 326. Maddesi bu konuyu düzenlemiş “ hizmet
akitlerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Yasa dan doğan para ve
para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur “ hükmü getirilmiştir. Keza 4857 İş Yasası’ nın 59. Maddesinde de, işçinin hak kazanıp
da kullanmadığı yıllık izin süresine ilişkin ücretinin, hizmet akdinin işveren veya
işçi tarafından feshedilmesi halinde hizmet akdinin sona erdiği tarihteki ücreti
üzerinden kendisine ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Basın ve Deniz İş Yasalarında da benzer düzenlemeler öngörülmüştür.
Belirtilen bu düzenlemelerin yanında, işverenin işçinin kıdem tazminatını
ödeme (Yasa da öngörülen koşulların gerçekleşmesi halinde), yeni iş arama
iznini ve çalışma belgesini verme, belli bir süre içinde (altı ay) yerine yeni işçi
almama yükümlülükleri de Yasa da hüküm altına alınmıştır. Mülga 1475 sayılı
İş Yasasında ve Deniz İş Yasasında düzenlenmiş bulunan ve işverenin zarar
karşılığı işçi ücretlerinden yaptığı kesintilerin işçinin neden olduğu zararlar da
göz önünde bulundurularak, hizmet akdinin feshedilmesi durumunda faiz ve
diğer gelirleri birlikte iadesi de öngörülmüştür.
Bildirim önelleri içinde hizmet akdinin bütün hüküm ve sonuçları devam
ettiğinden, öneller işlemekte iken, bildirimsiz feshe yol açan bir neden ortaya
çıkarsa, taraflar bu husustaki haklarını kullanabileceklerdir. Şu halde bildirim
önellerine uyarak hizmet akdinin feshedilmesi, bu süre içinde tarafların bildirimsiz fesih yetkisini ortadan kaldırmayacaktır.
Deneme süreli hizmet akitlerinde de, taraflar deneme süresi içinde bildirim
önellerine uymaksızın hizmet akdini bildirimsiz olarak derhal sona erdirebilirler.

C- Bildirim Öneline İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi;
Bildirim önellerinin geçmesi ile hizmet akdinin sona ereceğinin bazı istisnaları bulunmaktadır; 4857 sayılı İş Yasası’nın 17 ve Basın İş Yasası’nın 5.
Maddeleri uyarınca, işveren veya işçi bildirim önellerine ilişkin ücreti peşin
vererek hizmet akdini derhal feshedebilir. Burada hizmet akdinin sona ermesi
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bildirim önellerinin geçmesine bağlı değildir. Deniz İş Yasasında bu konu ile
ilgili düzenleme yapılmamıştır.
Bildirim öneline ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi suretiyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde, hesaplamada dikkate alınacak ücretin ne olacağı konusu çalışma yaşamında uygulayıcı ve taraflar açısından
bilgi eksikliği olduğunu düşünmekteyim. Bu konuda 4857 sayılı İş Yasası’
nın 17. maddesinde açık bir düzenleme bulunmaktadır. Yasal düzenlemeye göre; Madde 17- ………… bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak
işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
Yasal düzenleme bağlamında yasal ihbar ve kıdem tazminatının hesaplanmasında dikkate alınacak giydirilmiş ücretin (tazminata esas ücretin) bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenerek iş sözleşmesinin sona
ermesinde de dikkate alınması gerektiği açıktır. Bu yasal düzenlemenin 4857
sayılı İş Yasası ile getirildiğini, mülga 1475 sayılı İş Yasasında bu yönde bir
düzenlemenin olmadığını çıplak ücret üzerinden hesaplamanın yapıldığını da
belirtmek istiyorum.

D- Bildirim Önellerinin Bölünmezlik İlkesi:
İş akitlerinin bildirim önelleri tanınarak feshedilmesi durumunda bildirim
önellerinin bir kısmının kullandırılıp diğer kısmı için ücret ödemesi yapılmasının mümkün olup olamayacağı diğer bir ifade ile bildirim önellerinin bölünüp bölünemeyeceği sorusu çalışma yaşamındaki uygulayıcılar ve işverenler
tarafından dile getirilmektedir.
Makalemizin II. Kısmında belirtmeye çalıştığımız üzere yasa maddesinde bildirim önellerinin çalışarak veya çalıştırılarak kullandırılabileceği gibi
bildirim önellerine ilişkin ücretin peşin ödenebileceği de belirtilmiştir. Ancak
yasada bildirim önellerinin bir kısmının para, bir kısmının da çalışma veya
çalıştırma şeklinde tamamlanacağı yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.
Yasa maddesinde böyle bir hüküm bulunmadığı için konuyu Yargıtay kararları çerçevesinde irdelemek gerekmektedir. Yargıtay kararlarında da kararlılık kazanmış uygulama bildirim önellerinin bölünemeyeceğine ilişkindir.
Dolayısıyla çalışan veya işveren bildirim önellerinin bir kısmı para ile kalan
kısmını da çalışma veya çalıştırma şeklinde gerçekleştiremeyecektir. Yargıtay
9. Hukuk Dairesinin şu kararları konuya ışık tutmaktadır. 1995 / 17658 E.,
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1995 / 34216 K., 14.10.1995 - 1992 / 13194 E., 1993 / 2492 K., 16.02.1993
- 2007 / 41150 E., 2009 / 6661 K., 12.03.2009…
Sonuç olarak; bildirim önelleri bölünemez. Bu nedenle bildirim önellerinin bir kısmının kullanılması bir kısmının da ücret olarak ödenmesi
veya alacaklara mahsup edilmesi şeklinde kullandırılması mümkün değildir. İhbar önellerinin bölünemeyeceği yerleşik Yargıtay kararları ile
çalışma yaşamımızda yerini almıştır.
E-Bildirim Önelini Altı Hafta Aşan Sağlık Raporunun Fesih Açısından Değerlendirilmesi:
4857 sayılı İş Kanununun 25/I. a alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini
bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine
göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğmaktadır. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin
bitiminde başlamakta, ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücreti işlememektedir.
İşçinin raporunun başladığı gün itibariyle mevcut hizmet süresi bağlamında 4857 sayılı İş Yasasının 17. maddesine göre bildirim öneli belirlenecek,
alınan rapor süresi bu bildirim önelini 6 hafta aşıyorsa işverenin 4857 sayılı
İş Yasasının 25-I. Maddesine göre sağlık nedenlerinden dolayı bildirimsiz ve
tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.
Rapor süresi içinde hizmet akitleri askıda olduğu için fesih hakkı da askıdadır. Dolayısıyla işverenin bildirimsiz fesih hakkı rapor süresinin bitimi
ile başlayacak ve sonuç doğuracaktır. Ancak işçi ile yapılan sözleşme belirli
süreli bir sözleşme ise ve sözleşme de rapor süresi içinde bitiyorsa ayrıca fesih
hakkının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
İşçinin işyerinde çalıştığın sırada bildirim önelini altı hafta aşan ve fesihten önceki dönem içinde alınan ve birbiri ardına gelen istirahat süresi kıdem
tazminatı hesabında dikkate alınmayacaktır. Ancak sağlık raporunun süresi
işçinin bildirim önelini altı hafta aşmıyorsa kıdem tazminatının hesabında dikkate alınacaktır. İşçi raporlu iken iş sözleşmesinin sona erdirilmesi halinde
fesih rapor süresi sonunda hüküm doğuracağından işçinin kıdemi rapor süresi
sonuna kadar ileriye götürülecektir.
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F-

Bildirim Öneli İçinde İşçinin Raporlu Olmasının Hukuki Sonucu:
Bildirim öneli içinde rapor alan işçinin durumu hakkında iş mevzuatında
tam bir açıklık bulunmamaktadır. Konuyla ilgili Yargıtay’ın vermiş olduğu
birkaç karar bulunmaktadır. Yargıtay bildirim öneli içinde rapor alan personelin önel süresinin, rapor süresi kadar uzatılması gerektiğine karar vermiştir.
Bu karar bildirim önellerini bölünmezlik ilkesine de ve rapor süresi içinde
yeni iş arama izninin kullanılamaması nedeniyle işçiye vereceği zararı gidermesi sonucuna uygundur. Rapor nedeniyle bildirin öneli süresinin uzaması
dolayısıyla, personel yeni haklar elde ediyorsa bunlarında verilmesini hükme
bağlamıştır. Örneğin kişinin aldığı rapor dolayısıyla bildirim önelinin uzadığı
zaman diliminde toplu iş sözleşmesi gereği işçilere zam yapılsa bu kişinin de
haklardan yararlanması gerekmektedir. Kişi tam bir yıllık süreyi doldurmadan
bildirim öneli içinde rapor alırsa ve rapor süresi kadar bildirim öneli uzatıldıktan sonra 1 yıllık süreyi doldursa kişi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
İhbar süresi içinde rapor alınması halinde ihbar süresinin rapor süresi kadar uzayacağına yönelik Yargıtay kararları aşağıdadır.
1) “...Davalı işçinin 1475 sayılı İş Kanununa göre çalışma süresini dikkate alarak 8 haftalık önel vermek suretiyle hizmet akdini feshedeceğini davacı bankaya bildirmiştir. Ancak önel içinde toplam 35 gün istirahat raporu
almıştır. Öncelikle belirtmek gerekir ki rapor hizmet akdinin eki niteliğindeki
sağlık yönetmeliğine uygun değildir. Gerçekten yönetmelik hükümlerine göre
dışardan alınan hekim raporunun işyeri hekimi tarafından onaylanması gerekmektedir ki, bu işlem yerine getirilmemiştir. Ayrıca belirtmek gerekir ki önel
vermek suretiyle fesih bildiriminde taraflardan hangisi bulunursa bulunsun
şayet isçi istirahat raporu almış ise raporlu süreyle ihbar öneli iç içe giremez.
Bu nedenle rapor süresi kadar ihbar önelinin uzatılmış olduğu kabul edilmelidir.”(Yarg. 9. HD, 4.3.1999 E. 1999/2826, K. 1999/4097)
2) “...Davacı, 04.12.1990-17.03.1991 tarihleri arasında raporludur, is akdi
31.12.1990 tarihinde ihbar ve kıdem tazminatı ödenmek suretiyle feshedilmiştir. Fesih tarihinde davacı raporlu olduğundan is akdi askıda olup bu askı
süresi içinde 01.01.1991 tarihinde yürürlüğe giren TİS’nin 2. yıl zammından
yararlanması gerekir. Buna rağmen mahkemenin aksine düşünce ile davanın
reddine karar vermesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.” (Yarg. 9. HD,
27.05.1993 E. 1992/14793, K. 1993/9275)
3) “.....Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı idare davalı işçiye 1475
sayılı iş Kanununun 13. Maddesine uygun biçimde önel vermek suretiyle hiz240
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met sözleşmesini fesh etmiştir. Önel 16.10.1994 – 24.12.1994 tarihleri için geçerlidir. Ancak önelin bitim tarihinden önce 21.12.1994 tarihinde davacı işçi
geçirdiği trafik kazası sonucu 12 gün istirahat raporu almıştır. Raporlu süre
içinde önel işlemez. Bu bakımdan raporlu sürenin önelin bitim tarihi ilave
edilerek önel bitim tarihinin yeniden belirlenmesi iş hukukunun temel ilkelerindendir. Bu olgu dikkate alınarak 01.01.195 tarihinde yürürlüğe giren kıdem
tazminatı tavanına göre bir değerlendirme yapılarak fark kıdem tazminatı isteğinin gerçekleşen miktara göre hüküm altına alınması gerekir.” (Yarg. 9. HD,
28.04.1997 E. 1997/1439, K. 1997/7666)
Makalemizin ana konusu olmamakla birlikte konuyla bağlantılı olduğunu
düşündüğüm hususa da değinmek istiyorum. İşçinin almış olduğu istirahat
raporlarının kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanmasında dikkate alınıp
alınmayacağı da Yargıtay tarafından açık bir şekilde ortaya konmuştur. Şöyle
ki Yargıtay kararlarında ; “ İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresine eklenmesi gerektiği, işçinin çalıştığı sırada
bir defada ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı belirtilmektedir.
Buna göre uzun süreli istirahat raporunda işçinin İş Kanununun 17. maddesine göre ihbar önelini 6 hafta aşan kısmının kıdem tazminatına eklenmeyeceği belirtilmiştir. Yerleşik içtihatlara göre kıdem süresine dahil edilecek süre,
makul süre olarak kabul edilmektedir
III. SONUÇ;
Süresi belirli olmayan hizmet akitlerinin bildirim önelleri doğrultusunda
sona erdirilmesi durumunda; belirtildiği üzere bildirim önelleri içinde tarafların durumunda herhangi bir değişikliği meydana getirmemekte, hizmet akdi
bütün borç ve hakları ile birlikte aynı şekilde devam etmektedir. Dolayısıyla
işçinin iş görme, işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda işçinin görevini aynı şekilde ve özenle yapmak, işverenin
de işçinin sözleşme ve yasal hükümlere göre alacaklarını ödeme zorunluluğu
bulunmaktadır. İşçilerin hiçbir değişiklik olmadığını düşünerek çalışmalarını
devam ettirmeleri, aksi takdirde bildirimsiz ve tazminatsız olarak hizmet akdinin feshedilebileceğini göz ardı etmemeleri yerinde olacaktır.
Bildirim önelleri içinde çalışmadan ve hizmet akdinin devam etmesinden
dolayı işverenin işçinin bu döneme ilişkin ücretlerini ve sosyal haklarını ödeme, yükümlülüğü devam etmektedir. Bildirim önellerinin işçi için yeni bir iş
TEMMUZ - AĞUSTOS 2015

241

MALİ

ÇÖZÜM

bulma, işveren için ise işçinin yerine yeni işçi bulması için öngörülmesinden
dolayı, Yasa da belirtilen yeni iş arama izinlerinin de dikkate alınarak taraflara tanınması gerekmektedir. Aksi takdirde bildirim önellerinin tanınmasının
yasa koyucunun madde düzenlemesindeki gerekçesine ve mantığına uygun
olmayacaktır.
Makalemizde asıl dikkatini çektiğimiz ve makalemizin başlığını oluşturan
“BİLDİRİM ÖNELİ İÇİNDE İŞÇİNİN RAPOR ALMASININ HUKUKİ
SONUCU” ile ilgili olarak; Bildirim öneli içinde rapor alan işçinin durumu
hakkında iş mevzuatında tam bir açıklık bulunmamaktadır. Ancak konuyla ilgili Yargıtay kararları bulunmaktadır. Yargıtay bildirim öneli içinde rapor alan
personelin önel süresinin, rapor süresi kadar uzatılması gerektiğine karar vermiştir. Bu karar bildirim önellerini bölünmezlik ilkesine ve rapor süresi içinde
yeni iş arama izninin kullanılamaması nedeniyle işçiye vereceği zararın giderilmesi amacına da uygundur. Rapor nedeniyle bildirin öneli süresinin uzaması dolayısıyla, personel yeni haklar elde ediyorsa( kıdem tazminatı, toplu iş
sözleşmesinden doğan ücret zamları, ayni ve nakdi yardımlar v.b.) bunlarında
verilmesi gerekecektir.
Makalemizin ana konusu olmamakla birlikte konuyla bağlantılı olduğunu
düşündüğüm hususa da değinmek istiyorum. İşçinin almış olduğu istirahat
raporlarının kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanmasında dikkate alınıp
alınmayacağı da Yargıtay tarafından açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Yerleşik içtihatlara göre kıdem süresine dahil edilecek süre, makul süre (bildirim öneline altı hafta eklenerek bulunacak süre) olarak kabul edilmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : resmi Gazete
(25134 sayılı)
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Ö NEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm 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;
▪l Yayımlamama kararı verebilir,
▪l düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
▪l 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:
▪l Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
▪l Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
▪l 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:
▪l Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
▪l 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.
▪l Asıl metinin elaltında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
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Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
▪l Amaç
▪l Kapsam
▪l Yöntem
▪l Bulgular
▪l Sonuç,
▪l Yazarın görüş ve yorumları
▪l Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
▪l 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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