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SUNUŞ
Sayın Okurlar,
Dünyamız üzerindeki toplulukların yaşam şekilleri, yüzyıllar boyu yaşadıkları çağın etkisiyle değişim göstermişlerdir.
Bugün yaşadığımız elektronik çağın koşulları ile ülkemizde de ticaret, hukuk, eğitim, sağlık alanları başta olmak üzere her alanda çok büyük değişim
ve uygulama farklılıkları ortaya çıkmaktadır.
Bizler ofislerimizde ya da çalıştığımız şirketlerde yaşadığımız tüm sorunlara rağmen hizmeti en iyi şekilde verebilmeyi amaçlayan mali müşavirler,
elimizdeki kısıtlı kaynakları azami ölçüde kullanmaya çalışıyoruz. En önemli kaynağımız olan nitelikli insan gücü, teknolojik altyapılarımız ve özbilgi
ihtiyacının karşılanması ise gündelik sorunlarımız olarak karşımıza çıkıyor.
Diğer taraftan da teknolojik gelişmelere bağlı olarak yaşanan hızlı değişim
e-devlet projesiyle meslek hayatımızı da çok büyük ölçüde etkiliyor.
Kamu kurumlarında, kurumsal bilgilerin bilgisayar ortamına aktarılması,
bilgi işlem merkezlerinin kurulması, bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması ve kamu kurumlarının web sayfasının oluşturulması gibi çalışmalar 1990
yılların başlarından itibaren dünya ülkelerinde kurumsal düzeyde başlatılmıştır. Avrupa Birliği ise, Avrupa’nın gelecek 10 yılda dünyadaki en rekabetçi
ve dinamik bilgi tabanlı ekonomisi haline gelmesi hedefini gerçekleştirmek
üzere, Haziran 2000 tarihinde e-Avrupa Eylem Planı’nı kabul etmiştir.
Türkiye de ise, eDTr Projesi ile DPT’nin koordinatörlüğünde sekiz çalışma grubuyla gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda; 2003–2004 yıllarını,
hemen ardından 2005 yılını kapsayan iki eylem planı hazırlayarak bu sürece
katılmıştır. Bu eylem planları, eDTr Projesinin koordinasyon içinde yürütülmesini ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanan en önemli uygulama araçlarıdır.
En son 2014-2018 dönemini kapsayacak eylem planında ise; kayıtdışı istihdamla mücadelede denetim sisteminin etkinliğinin sağlanması, mükerrer
denetim ile emek ve zaman kaybının önlenerek denetim raporunun hazırlanması ve işleme konulmasına kadar olan tüm süreçlerin elektronik ortamda
yürütüldüğü bir otomasyon programının hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.
Maliye bakanlığı başta olmak üzere Gümrük Ticaret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Ekonomi, Gümrük ve Ticaret, İçişleri Bakanlıkları ile SGK, TÜİK,
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TOBB, TÜRMOB, BDDK gibi pek çok kurumu içine alan ortaklaşa çalışmalar
öngörülmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığında götürülen 2014-2018 dönemi
kayıtdışı ile mücadele programında tarım ve turizm sektörü başta olmak üzere Kayıt dışı ekonominin GSYH’ya oranının beş puan azaltılması azaltılması
hedeflenmiştir. Örneğin Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı çalışanların tarım
dışı istihdama oranı 2014 yılında %22 iken 2018 yılında, hazırlanan bu plan
çerçevesinde oranın %17 olması hedeflenmektedir.
Bu eylem planının 2.bileşeni Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırıcı uygulama ve sistemlerin geliştirilmesi yönünde Beyanname ve bildirimler
için, analize uygunluk, basitlik ve anlaşılırlık hususlarında gerekli değişikliklerin yapılması öngörülmektedir. Bu uygulamanın getirdiği duruma örnek
olarak ise, hazırladığımız beyannameler de özellikli durumlar için getirilen
kodların kullanımındaki artıştır. Yakın gelecekte bu sistemler, beyannamelerin
gelir idaresindeki hazır verilerle şekillendirilip, tıpkı gayrimenkul sermaye
irad beyanlarına olduğu gibi taslak beyanlar şeklinde önümüze gelecektir.
Eylem planında 3. Bileşen ise: Denetim Kapasitesinin Güçlendirilmesi ve İlgili
Mevzuatın Gözden Geçirilmesi ile ilgilidir. Bu madde yakın geleceğimizi fazlasıyla ilgilendirmekte olup, Daha etkin ve kapsamlı bir denetim modeli ile günün 24
saatinde fiili denetim yapılmasına imkân sağlayan bir uygulamayı öngörmektedir.
Bu uygulamalar kapsamında Özellikle turizm, inşaat, tarım ve sağlık sektörleri ile E-ticaretteki, Gümrük Antrepo, “Hal Kayıt Sistemleri’nde yapılan
iyileştirme ve yeni düzenlemeler ile, Eylem kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yanı sıra sahada denetim yapan ilgili diğer kurumlarla birlikte
(İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi) ortak denetimler yapılacaktır.
Tüm bu uygulamalar, bizlerin bu süreci ne kadar iyi değerlendirdiğimiz ve
geleceğimizi nasıl planladığımız ile anlam kazanacaktır. Usul denetimlerinin
hız kazandığı bu dönemde 1 nolu muhasebe uygulama genel tebliği’ne uygun
muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi, e-defter ve tüm beyanlarımız ile yapılacak denetimlerin sağlıklı yürütülmesi bizlerin çabası ile olacaktır.
Sizlerle bu sayımızda, aşağıda yer alan makale başlıkları ile buluşuyoruz.
Sizlerin huzurunda dergimizin yazarlarına teşekkür ediyor, çalışmalarınızda
kolaylıklar diliyoruz.
• Türev Ürünlerin Finansal Riskten Korunma Aracı Olarak Uluslar
Arası Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
• İstisna Sınırını Aşan Personel Yemek Giderlerinin Vergisel Durumu
4
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Halinde Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbraz Durumu
G20 Antalya Liderler Bildirgesi ve Matrah Aşındırma ve Kar Aktarımı
(BEPS) Eylem Planı
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Alınacak İhtiyati Tedbirler
Müteşebbisler Hangi Şirket Türünü ve Ticari Faaliyetlerinde Hangi
Konuları Tercih Ediyor
Serbest Muhasebeci Ve Mali Müşavir Sözleşmelerinin Feshi
Çalışılmayan Kısım Amortisman Ve Giderlerinin Önemi Ve Mali Tablolara Etkisi
Akaryakıt İstasyonları Tarafından Verilen Fatura Düzenleme Sınırını
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Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları İle İlgili Vergi Sistemimizde Yer Alan
Düzenlemeler
Genel Hatlarıyla Örtülü Sermaye Müessesesi
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde Değer Artış Kazancı ve
Bu Kazancın Hesaplanmasında İktisap Tarihinin Tespiti Durumu
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk İşlemleri Yalnızca Kamu Borçlusu
Mükellefe Yapılabilir
Toplu İşçi Çıkarımı İle İlgili Usul ve Esasların İşverenler İçin Önemi
İş Sözleşmesinin Feshi ve Şartlı İstifa
SGK’nın Bu Uygulamasına Dava Açan Bağ-Kur’lular Erken Emekli
Oluyor
Yargıtay Kararları Çerçevesinde Rekabet Yasağı Sözleşmesi
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TÜREV ÜRÜNLERİN FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA ARACI
OLARAK ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARI
KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING FOR DERIVATIVES AS AN HEDGING
INSTRUMENT UNDER INTERNATIONAL ACCOUNTING
STANDARDS
Yrd. Doç. Dr. Hümeyra ADIGÜZEL1**
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Altıok YILMAZ2**
*
ÖZ
Türev ürünler sözleşme taraflarından birine muhtemel karlı bir pozisyonda
bir finansal varlık elde etme veya finansal yükümlülüğü ödeme hakkı veren,
sözleşmenin diğer tarafına muhtemel zararlı bir pozisyonda finansal varlık
verme veya finansal borç sonlandırma yükümlülüğü veren finansal araçlardır. Özellikle son 20 yılda finansal piyasalarda önemli bir yer edinen türev
ürünlerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. UMS
39’da türev ürün muhasebesi finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında ele alınmıştır ve kuralları oldukça tanımlayıcıdır. İşlemlerin finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmesi için işletmelerin
önceden belirlenmiş sıkı ölçütlere uyum sağlaması gereklidir. Finansal riskten korunma aracı olarak tanımlanabilecek türev ürünlere döviz kuru üzerine forward sözleşmeleri, faiz oranı swapları, future sözleşmeleri ve opsiyon
alımları örnek olarak verilebilir.
Bu çalışmada ilk olarak türev ürün piyasaları ve işleyişlerinden genel hatlarıyla bahsedilmiş daha sonra finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında türev ürünlerin nasıl muhasebeleştirileceği uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Türev Ürünler, finansal riskten korunma, UMS 39.
ABSTRACT
Derivatives are the financial instruments that give right or responsibility to
one party to acquire an asset or to pay a liability probably at a profitable condition while giving responsibility to another party to give an asset or collecting
*1 * Bahçeşehir Üniversitesi
2 * Bahçeşehir Üniversitesi
**
Makale Geliş Tarihi:
14.07.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.12.2015
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a liability probably at an unprofitable condition. Especially in the last 20 years
the derivative instruments have become an important financial instrument and
some standards are developed for the accounting of derivatives. The hedge accounting rules in IAS 39 are very prescriptive. An instrument must meet many
criterias for it to be classified as a hedging instrument. Examples of hedging
instruments are forward foreign currency exchange contracts, future contracts,
interest rate swaps and long position in options.
In this study firstly the derivative markets and their mechanisms in general
are discussed. Then, how to account for derivatives under hedge accounting
according to International Accounting Standards are given.
Keywords: Derivatives, hedge accounting, IAS 39.
GİRİŞ
Türev ürünler özellikle son 20 yılda tüm dünyada çokça kullanılmaya başlanan bir finansal ürün haline gelmiş ve finansal piyasalarda önemli bir yer
edinmiştir. Türev ürünler başka bir varlığa dayalı olan yani getirisi hisse se-

netleri, döviz kurları, faiz oranları, tahviller, ve ticari ürünler gibi başka
varlıklara bağlı olan finansal ürünlerdir. Bu ürünleri futures, forward,
opsiyon ve swap olarak sınıflandırabiliriz.

Uluslararası muhasebe standartları kapsamında türev ürünlerin finansal
riskten korunma aracı olarak kayıt altına alınması ve değerlenmesi UMS 39
içinde ele alınmaktadır. Türev ürünlerin genel olarak riskten korunmanın yanı
sıra, fiyat artışlarından kar elde etmek amacıyla veya arbitraj amacıyla da elde
bulundurulması mümkündür. Ancak bir türev ürünün UMS 39 kapsamında
finansal riskten korunma aracı olarak sınıflandırılması sıkı kriterlere bağlanmıştır. Bu çalışmada öncelikle türev ürün piyasaları ve işleyişleri ele alınmış
daha sonra türev ürünlerin UMS 39 kapsamında hangi şartlarda finansal riskten korunma aracı kalem olarak sınıflandırılabileceği açıklanmıştır. Son olarak gerçeğe uygun değer riski ve nakit akış riskinden korunmak için kullanılan
türev ürünlerin nasıl muhasebeleştirileceği birer örnekle açıklanmıştır.
TÜREV ÜRÜNLER
Temel olarak fon fazlası bulunan taraflar ile fon ihtiyacı olan tarafları bir
araya getirmek amacıyla kurulmuş finansal piyasaları işlem türüne göre spot
piyasalar ve vadeli ürünler piyasası (türev ürünler piyasası) olarak sınıflandırabiliriz. İki piyasa arasındaki temel farklılık ödeme ürün teslimatının zamanı16
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dır. Spot piyasalar somut malların alınıp satıldığı, ödeme ve ürün teslimatının
aynı anda veya kısa süre içerisinde yapıldığı piyasalardır. Vadeli işlem piyasalarında ise ödeme ve ürün teslimatı gelecekteki bir vadede önceden belirlenen
şartlara göre gerçekleştirilir. (Ersoy, 2011) Vadeli İşlem piyasalarında işlem
gören türev ürünler getirisi başka bir finansal varlık ya da malın getirisine bağlanmış, başka bir deyişle farklı bir kıymetin getirisinden türetilmiş araçlardır.
Türev ürünlerin türetildiği finansal ürünlere dayanak varlık adı verilmektedir.
Türev ürünlerinin performansı dayanak varlıkların sözleşme süresince aldığı
değere bağlıdır.
Türev ürünlerin en önemli kullanım amaçları riskten korunmak veya belirli
seviyede risk alarak getiri yükseltmektir. (Korkmaz, 2001) Türev ürünlerin
kullanım amaçları şu şekilde listelenebilir (Dizman, 2014):
a) Riskten Korunmak: Gelecekte bir mal veya varlık alımı veya satımında oluşabilecek ani fiyat değişimlerinden veya belirsizlikten korunmak için, bugünden belirlenen bir fiyattan gelecekte bir tarihte mal
veya varlık alım satımı yapılmasıdır.
b) Spekülasyon: Piyasanın gidişatı ile ilgili tahmin ve beklentilere dayalı
olarak, fiyat artışı veya düşüşünden faydalanarak kâr elde etmek amacıyla alım satım yapılmasıdır.
c) Arbitraj: Piyasalar arasındaki anlık fiyat farklılıklarından faydalanarak bir piyasadan düşük fiyata alıp, başka bir piyasada daha yüksek
fiyata satma işlemidir.
Türev ürünler, organize piyasalarda ve tezgah üzeri piyasalarda işlem görebilir. Organize piyasalar, hukuki düzenlemelerin olduğu ve standart türev ürünlerin
alınıp satıldığı piyasalardır. Bu piyasaların dışında gerçekleşen tüm diğer işlemleri
tezgah üstü piyasalarda gerçekleşmiş işlemler olarak adlandırabiliriz.
Başlıca türev ürünleri Forward, Swap, Futures ve Opsiyon’dur. Bunları
kısaca tanımlamak gerekirse:
Futures: Organize borsalarda işlem gören ve belirli miktar ve kalitede bir
varlığın önceden belirlenmiş bir fiyattan gelecekte belirli bir tarihte teslim
etme ya da teslim almaya ilişkin bir sözleşmedir. Vadeleri standarttır ve organize borsada işlem görmektedirler. Futures kontratları teminat hesapları ile
temerrüt riskinden korunmaktadır. Futures sözleşmelerinin fiyatları ile spot
piyasa fiyatı arasındaki ilişki iki şekilde belirlenmektedir. Bunlar beklentiler,
ve taşıma maliyeti yaklaşımıdır. Beklentiler yaklaşımına göre, bir vadeli işEYLÜL - EKİM 2015
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lem sözleşmesinin bugünkü alım fiyatı, mal ya da finansal varlığın teslim tarihindeki beklenen fiyatına eşittir (Karan, 2004). Bu yaklaşımda fiyat, kişilerin
gelecekle ilgili tahminlerine dayanmaktadır. Taşıma maliyeti yaklaşımında ise
herhangi bir mal ya da varlığı bugün almakla ileri bir tarihte almanın maliyetleri karşılaştırılmaktadır. Bu modele göre, vadeli fiyat, peşin fiyatın üzerinde
olmalı ve vadeli fiyat nakit fiyat ile taşıma maliyeti tutarlarının toplamına eşit
olmalıdır. Bu model ancak belirlilik durumunda çalışabilmektedir. (Dönmez
& Yılmaz, 1999).
Forward: Sözleşmeye konu mal ya da finansal varlığın bugünden anlaşılan
vadede, bugünden anlaşılan fiyat üzerinden teslim edilmesi işlemine denir.
Amaç olarak futures sözleşmeleri ile aynı esasa dayanan forward işlemlerinin
futures kontratlarından farkı tezgah üzeri piyasada işlem görmesi ve alıcı ve
satıcı harici bir garantörün olmamasıdır. Bu durumda teknik olarak taraflardan
birinin sözleşme şartlarını yerine getirmeme riski mevcuttur. Forward sözleşmelerin fiyatı “taşıma maliyeti” yaklaşımı ile bulunmaktadır. Taşıma maliyeti
sözleşmenin teslimi için vade sonuna kadar katlanılması gereken toplam maliyetleri ifade etmektedir.
Opsiyon: Opsiyonlar forward ve futures’lara göre daha yeni finansal enstrümanlardır. Opsiyon sözleşmelerinde de gelecek bir tarihte bugün anlaşılan
fiyat üzerinden bir mal ya da finansal varlığın teslimi söz konusudur fakat
işleyiş şekli forward ve futures kontratlarından farklıdır. Opsiyonlarda bir mal
ya da finansal varlığı belirli bir sürede sabit bir fiyattan satın alma ve satma
hakkı söz konusudur. Opsiyon sahibi belli bir prim karşılığında vade sonunda
opsiyonu kullanma ya da kullanmama hakkına sahiptir. Opsiyon sahibinin,
vade sonunda opsiyonu kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. Opsiyon
satın alan tarafın maksimum kaybı ödediği primdir. Opsiyonu satan taraf da
prim kazancı elde etmektedir fakat opsiyonu alan taraf opsiyonu kullanma ya
da kullanmama hakkına sahiptir. Opsiyonu satan taraf aldığı prim karşılığında alıcı tarafın kararına göre hareket eder. Opsiyon çeşitlerinden bazıları döviz opsiyonları, hisse opsiyonları, endeks opsiyonları ve bono opsiyonlarıdır.
Opsiyon fiyatlamasında temel iki yaklaşım vardır. Bunlardan bir tanesi Black-Scholes modeli, diğeri de binom modelidir. Binom modelinde fiyatlar ya
aşağıya ya da yukarıya hareket etmektedir. Aşağı veya yukarı hareketin ortaya
çıkma olasılığı binom dağılım tarafından belirlenmektedir. Binom fiyatlama
18
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modelinde vade çeşitli zaman dilimlerine bölünmektedir. Dönem sayısı arttıkça binom modeli Black-Scholes modeline yaklaşmaktadır. Black-Scholes
modelinin ise ana prensibi opsiyonun dayandığı varlıkla ilgili put opsiyonda
kısa poziyon, call opsiyonda uzun pozisyon tutarak risksiz faiz oranında getiri
elde eden bir portföy kurma düşüncesidir.
Swap: Swapler yapı olarak diğer türev ürünlerden daha farklıdır. Futures,
forward ve opsiyondakinden farklı olarak devir değil, değişim anlaşmalarıdır.
(Erol, 2014) Swap piyasasında ağırlıklı olarak işlem gören swaplar para ve
faiz swaplarıdır. Bir swap sözleşmesinin fiyatını etkileyen başlıca üç faktör
vardır. Bunlar referans fiyatı, likidite ve kredi riskidir. Referans fiyatı olarak
swap kotasyonları girilirken sabit getirili menkul kıymet pazarında çok işlem gören ve likit bir piyasası olan menkul kıymetlerin faizleri referans alınır.
Swap sözleşme fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur da arz ve talebe bağlı likiditedir. Belirli bir vadeye veya göstergeye karşılık girilen swap kotasyonları
daha çok ilgi görebilir. İlginin fazla olduğu sözleşmelerde maliyetler ilginin
az olduğu sözleşmelere göre daha fazladır. Son olarak kredi riski (karşı tarafın
yükümlülüğünü yerine getirememe riski) swap fiyatlamasına dahil edilmekte
ve karşılıklı veya tek taraflı bir teminat sistemi getirilmektedir.
VADELI İŞLEM PIYASALARI
Vadeli işlem sözleşmelerinin alınıp satıldığı piyasalara vadeli işlemler piyasası
denmektedir. Tarihte ilk organize futures borsası 1710 yılında Japonya’da kurulmuştur. Chicago Ticaret Borsası ise 1848 yılında kurulmuştur. İki taraf arasında
yapılan forward kontratların ise çok daha eskiye dayandığı bilinmektedir. Daha ilk
çağlarda Asur ticaret kolonilerinde ve sonrasında 17. Yüzyılda Hollanda’da lale
soğanları üzerine forward kontratların yapıldığı bilinmektedir (Erol, 2014). Fakat
vadeli işlem piyasalarının yoğun olarak kullanılmaya başlanması 1972 yılında
Bretton Woods anlaşmasının sona ermesi ve dalgalı kur sistemine geçilmesinden
sonra döviz üzerine yazılan futures kontratların işlem görmesi ile başlamıştır. Kısa
sürede çok ilerleme gösteren finansal futures piyasasına 1975 yılında faiz futures
kontratları ve 1982 yılında hisse senedi endeksi üzerine yazılan futures kontratları
eklenmiştir. 1970lerden sonraki döviz kuru ve faiz oranlarındaki dalgalanmalardan korunmak veya faydalanmak isteyen yatırımcıların talebi, vadeli islem piyasalarına olan ilgiyi çokça artırmıs ve bu piyasaların işlem hacimleri surekli artan
bir trend izlemistir (Ergincan, 1996).
EYLÜL - EKİM 2015
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Organize vadeli işlem piyasalarında gerceklesen yıllık toplam işlem miktarı
(sözleşme sayısı) dayanak varlık bazında 2000 yılında 2.989 milyon adet iken
2009 yılı itibariyle dünyada sayıları 76’ya yükselen organize borsalarda 17.700
milyon adete ulaşmıştır (Ersoy, 2011). Organize borsaların işlem hacimleri
2008 yılına kadar sürekli artış göstermiştir ancak küresel krizle birlikte 2009 yılından sonra düşüşe geçen piyasalar son yıllarda tekrar toparlanmıştır. 2013 yılı
itibariyle organize piyasalarda işlem gören opsiyon ve futures kontratlarının toplam işlem hacmi 74 trilyon dolar civarındadır. Bunun %60’ını opsiyon kontratları, %40’ını da futures kontratları oluşturmaktadır. Tezgah üstü piyasalarda işlem
gören türev ürünlerin toplam kontrat değeri ise 683 trilyon dolardır. (Bank for
International Settlements) Buna göre türev işlemlerinin büyük çoğunluğu tezgah
üstü piyasalarda gerçekleşmektedir. Türev ürün piyasasının bu kadar gelişmesinde ve işlem hacminin son yıllarda yoğun bir şekilde artmasında piyasalardaki
volatilitenin artması, piyasaların daha esnekleşmesi ve teknolojideki gelişmeler
önemli rol oynamaktadır. (Kayahan, 2009)
Türkiye’de ise vadeli işlem piyasaları dünya geneline göre oldukça geç
kurulmuştur. Türkiye’deki organize futures borsası VOB 2005 tarihinde İzmir’de faaliyete geçmiştir. VOB 2013 yılında İstanbul’a taşınmış ve şu anda
İstanbul’da Borsa İstanbul’a bağlı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Bu
borsada 2013 itibariyle hem emtia, hem de finansal futures kontratları işlem
görmektedir. İşlemlerin büyük kısmını BIST30 endeksi üzerine gerçekleşen
hisse senedi endeks futures kontratı oluşturmaktadır. Bunu Dolar-TL futures
kontratı izlemektedir. Opsiyon Borsası da Aralık 2012 tarihinde kurulmuştur
ve o da Borsa İstanbul’a bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Futures borsasında işlem yapan taraflar, sözleşme değerinin tamamını ödemek durumunda değildir, başlangıç teminatını yatırmaları yeterlidir. Taraflar
yaptıkları sözleşmeler için, borsa tarafından belirlenen miktarlarda, sözleşme
başına belli bir miktar parasal değeri, ödememe riskine karşılık teminat olarak göstermek zorundadır. Bir kontrat almak için borsaya yatırılması gereken
tutara başlangıç teminatı denmektedir ve bu miktar futures borsası tarafından belirlenmektedir. Bir sözleşmede zarar etme de söz konusu olabilir. Zarar
%25’i aştığında, takas merkezi, başlangıçta %100 olan teminat tutarı %75’e
kadar düştüğü için, aradaki farkın ödenmesini ister. Sözleşmeyi alan taraf,
teminatının değeri %75’e düşene kadar herhangi bir ödeme yapmaz. Burada
sözü edilen %75’lik sınır “sürdürme teminatı” olarak adlandırılır.
20
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Futures borsalarının teminatlandırma sistemi sayesinde sağladığı yüksek
kar oranına kaldıraç etkisi denir. Kaldıraç faktörünü üç değişken belirler. Bu
değişkenler fiyat, sözleşme büyüklüğü ve teminat tutarıdır. Kaldıraç faktörü
şu şekilde hesaplanabilir.
Kaldıraç oranı: (Futures Fiyatı x Sözlesme Büyüklüğü) / Teminat Tutarı
Kontratlarda genellikle sözleşme büyüklüğü sabit olup başlangıç teminat
tutarı da borsa tarafından belirlenmekte olup gerektiğinde değiştirilebilmektedir. Futures fiyatı ise arz ve talebe göre sürekli değişen bir fiyattır.
TÜREV ÜRÜNLERIN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTIRILMESI
Uluslar arası muhasebe standartlarında nelerin türev ürün olarak muhasebeleştirileceğine UMS 32 içinde yer verilirken, türev ürünlerin kayıt altına alınması ve değerlenmesi UMS 39 içinde ele alınmaktadır. Genel olarak
bakıldığında türev ürünler sözleşme taraflarından birine muhtemel karlı bir
pozisyonda bir finansal varlık elde etme veya finansal yükümlülüğü ödeme
hakkı verirken, sözleşmenin diğer tarafına muhtemel zararlı bir pozisyonda
finansal varlık verme veya finansal borç sonlandırma yükümlülüğü verir (Alfredson vd. 2009). UMS 39’da türev ürün muhasebesi finansal riskten korunma
muhasebesi kapsamında ele alınmıştır ve kuralları oldukça tanımlayıcıdır. İşlemlerin finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmesi için işletmelerin önceden belirlenmiş sıkı ölçütlere uyum sağlaması gereklidir. Bunlardan ilki finansal riskten korunma aracı tanımına uygunluktur.
Bir aracın finansal riskten korunma aracı olarak sınıflandırılabilmesi için en az
standartta belirtilen 7 ölçütü sağlaması gereklidir:
• Finansal riskten korunma işleminin başlangıcında işletmenin finansal
riskten korunma işleminde bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin tanımlanması ve belgeye dayandırılması (prg 88),
• Finansal riskten korunma aracının türev ürün olması veya sadece yabancı para riskine yönelik finansal riskten korunma aracı olan türev
olmayan finansal varlık veya finansal borç olması (prg 72),
• Finansal riskten korunma işleminin, finansal riskten korunma konusu
kalemle ilişkilendirilen gerçeğe uygun değerdeki ve nakit akışlarındaki değişiklikleri dengelemede etkin olması,
EYLÜL - EKİM 2015
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•

Finansal riskten korunma muhasebesi açısından sadece işletme dışındaki bir tarafı içeren finansal araçlar olması (md 73),
• Finansal riskten korunma ilişkisinin belirli istisnalar31 dışında finansal riskten korunma aracının bileşenlerinin bütününe tanımlanması (md 74),
• Tüm finansal riskten korunma aracının miktar olarak bir bölümüne
veya tamamına tanımlanması ve finansal riskten korunma aracının geçerli olduğu sürenin tamamına tanımlanması42,
• Tek bir finansal riskten korunma aracının birden fazla risk türünden
korunma amaçlı olarak gösterilebilir.
Belirtilen ölçütlerden biri finansal riskten korunma aracının türev ürün olmasıdır (sadece yabancı para riskine yönelik finansal riskten korunma aracı
olan türev olmayan finansal varlık veya finansal borç olabilir). Türev ürünlerin tanımı ise UMS 39’un 9. Paragrafında aşağıdaki gibi yapılmıştır.
“Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz
kurunda, fiyat veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde
yada başka bir değişkende… meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri
değişen; net bir başlangıç yatırımı gerektirmeyen veya benzer diğer sözleşmelere göre daha az bir yatırım gerektiren ve gelecek bir tarihte ödenecek olan
finansal araç veya bir sözleşmedir.”
Finansal riskten korunma aracı olarak tanımlanabilecek türev ürünlere
döviz kuru üzerine forward sözleşmeleri, faiz oranı swapları ve future sözleşmeleri örnek olarak verilebilir. Opsiyon sözleşmeleri opsiyonu yazan taraf
için finansal riskten korunma aracı olarak sınıflandırılamaz çünkü işletmenin
yazdığı bir opsiyondaki kayıp potansiyeli finansal riskten korunma konusu kalemin değerindeki kazanç potansiyelinden önemli ölçüde fazla olabilir. Satın
alınan bir opsiyonun kazanç potansiyeli, kaybına eşit veya daha fazla olabileceğinden finansal riskten korunma aracı özelliğini taşır (UMS 39, UR 94).
Standartta belirtilen bir diğer husus ise finansal riskten korunma konusu
kalem tanımıdır. Finansal riskten korunma konusu kalem standartta işletmeyi
gerçeğe uygun değerde veya gelecekte elde edilecek nakit akışlarında değişiklik olması riskine maruz bırakan bir varlık, yükümlülük, kesin taahhüt, gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini işlem veya yurtdışı işletmedeki net yatırım13 Bir opsiyon sözleşmesinde uygulama fiyatı ile piyasa fiyatı arasındaki fark ile zaman değerini ayırmak
veya bir forward sözleşmesinde faiz bileşeni ile spot fiyatı ayırmak gibi.

24 Örneğin türev ürünün miktar olarak %50 si finansal riskten korunma aracı olarak tanımlanabilirken,
finansal riskten korunma aracının geçerli olduğu sürenin sadece bir bölümü için finansal riskten korunma
ilişkisi tanımlanamaz.
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lar olarak tanımlanmıştır. Standartta finansal riskten korunma konusu kalem
ile ilgili hususlar aşağıdaki gibi belirtilmiştir (md 78-82):
• Vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılan finansal araçlar faiz
riski açısından finansal riskten korunma konusu kalem olmazken, döviz kuru ve kredi riskleri açısından finansal riskten korunma konusu
kalem olabilir53,
• Finansal riskten korunma konusu kalem bir finansal araç ise, bu finansal
aracın içerdiği farklı risk unsurlarından herhangi biri veya tamamı finansal riskten korunma konusu olabilir. Mesela faiz içeren bir varlık sahibini
faiz riski, kredi riski veya fiyat riskine maruz bırakabilir. Bu risklerden
herhangi biri, riskin belirlenebilir ve ayrı olarak ölçülebilir olması durumunda ayrı olarak finansal riskten korunma konusu edilebilir.
• Finansal riskten korunma konusu kalem finansal olmayan bir varlık veya
borç olması durumunda içerdiği tüm riskler için toplu olarak finansal riskten korunma konusu edilebilir. Bunun tek istisnası kur farkı riskidir.
• Türev ürünler alım-satım amaçlı olarak sınıflandıkları ve gerçeğe uygun değer farkları Kar-Zararda muhasebeleştirildiğinden finansal riskten korunma konusu kalem olamazlar.
Ayrıca standartta finansal riskten korunma muhasebesi uygulanabilmesi
için sağlanması gereken asgari koşullar aşağıdaki gibi belirtilmektedir:
• İşlemin başlangıcında resmi bir belgeye dayandırılan ve resmi bir tanımı
olan risk yönetimi hedef ve stratejilerinin olması gereklidir. Resmi belgede finansal riskten korunma aracının, finansal riskten korunma konusu
kalemin, korunulan riskin yapısının ve işletmenin riskten korunma etkinliğini nasıl ölçeceğinin açıkça belirtilmesi gereklidir (prg 88a).
• Finansal riskten korunma işleminin riski dengelemede oldukça etkin
olması gereklidir46
• Nakit akış riskinden korunma işlemleri için finansal riskten korunma
konusu işlemin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olması ve değişikliklerin kar veya zararı etkileyebilecek nitelikte olması gerekir.
35 Bir yatırımın vadeye kadar elde tutulacak olarak sınıflandırılması için söz konusu yatırımı faiz oranların-

daki değişikliklerden dolayı meydana gelen risklere bakmaksızın vadeye kadar elde tutma niyetine sahip
olmayı gerektirir.
46 Finansal riskten korunma işleminin oldukça etkin olması standardın UR105’inci paragrafında detaylandırılmıştır. Finansal riskten korunma aracının değerindeki değişiklik ile finansal riskten korunma konusu kalemin
gerçeğe uygun değerindeki veya nakit akışlarındaki değişikliğin oranı %80 ile %120 arasında olduğunda işlem
oldukça etkin sayılabilir. Örneğin finansal riskten korunma aracının değerinde 120 TL düşüş ve finansal riskten
korunma konusu kalemin nakit akışlarında 100 TL artış olması durumunda dengeleme oranı 100/120 (%83) olacaktır. Etkinlik yıllık veya ara dönem finansal tablolarının hazırlandığı zamanlarda değerlendirilmelidir.
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•

Finansal riskten korunma işleminin etkinliği güvenilir bir şekilde ölçülebilmelidir.
• Finansal riskten korunma işlemi tanımladığı tüm finansal raporlama
dönemleri boyunca değerlendirilip, oldukça etkin olduğu tespit edilmelidir.
Standartta 3 adet finansal riskten korunma işlemi tanımlanmıştır:
• Gerçeğe uygun değer riskinden korunma
• Nakit akış riskinden korunma
• Net yatırım riskinden korunma
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma ve nakit akış riskinden korunma
muhasebesi Tablo 1’de aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
TABLO 1: Finansal Riskten Korunma Muhasebesi
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma

Nakit Akış Riskinden
Korunma

Riskten Korunma Konusu
Kalem

MuhasebeleştirilmMuhasebeleştirilmiş bir varlık
iş bir varlık veya borç,
veya borç, muhasebeleştirgerçekleşme ihtimali yükilmemiş kesin taahhüt
sek tahmini bir işlem

Riskten Korunma Konusu
Kalemden Kaynaklanan
Kazanç veya Kayıplar

Korunulan risk gelecekteki nakit akışlarındaFinansal riskten korunma konusu
ki muhtemel değişikkalemin defter değerine yansıtılır
likler olduğundan (henüz
ve kar/zarar da muhasebeleştirilgerçekleşmemiş) kazanç
ir.15
veya kayıplar muhasebeleştirilmez.

Riskten Korunma Aracından Kaynaklanan Kazanç
veya Kayıplar

Etkin olduğu tespit edilen
kısmı diğer kapsamlı gelir
içerisinde, etkin olmayan
kısmı kar veya zararda
muhasebeleştirilir.

Kar veya Zararda muhasebeleştirilir

Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemlerini bir örnek ile açıklayalım. İşletme 1 Ağustos 2014 tarihinde başka bir işletmenin ihraç ettiği hisse
senetlerinin %0,5’ini satın almış ve gerçeğe uygun değerindeki değişiklikleri
özkaynaklarda muhasebeleştirmeye karar vermiştir (satışa hazır olarak sınıflandırmıştır). Hisse senetlerinin toplam maliyeti 40,000 TL’dir. İşletme hisse
senetlerinin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik riskini dengelemek için 1
175 Finansal riskten korunma konusu kalem maliyetinden ölçülmüş olsa veya satılmaya hazır finansal varlık
olarak sınıflandırılmış dahi olsa (TMS 39 uygulayanlar için) kazanç ve kayıp yine kar/zararda muhasebeleştirilir (prg 88).
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Eylül 2014 tarihinde kısa pozisyon alarak 40 adet76 40,000 TL’lik 31 Aralık
2014 vadeli satım future sözleşmesi yapmıştır ve başlangıç teminatı olarak
4,400 TL yatırmıştır. İlk raporlama tarihi olan 30 Eylül 2014’ te hisse senetlerinin gerçeğe uygun değeri 38,000 TL olarak belirlenmiştir. Future sözleşmesinin gerçeğe uygun değeri ise 38,200 TL olarak belirlenmiştir. Bu süreçte
zarar edilmediğinden teminat tamamlama gereği oluşmamıştır87. Bu durumda
işletme işlemleri aşağıdaki gibi muhasebeleştirecektir9.8

01.Ağu.14

240. Bağlı Menkul Kıymetler29
GUD Farkı Özkaynaklara Yansıtılan

40,000

102. Bankalar
01. Eyl.14

136 Diğer Çeşitli Alacaklar

40,000
4,400

102. Bankalar
30.Eyl.14

3
659. Diğer Olağan Gider ve Zararlar10

GUD Azalış Zararı

4,400
2,000

240. Bağlı Menkul Kıymetler
GUD Farkı Özkaynaklara
Yansıtılan
30.Eyl.14

4
118 Diğer Menkul Kıymetler11

Future Sözleşmesi

649. Diğer Olağan Gelir ve
Karlar512
GUD Artış Karı

2,000
1,800

1,800

76 Bir satım sözleşmesi 100 adet hisse senedi içermektedir.
87 Zarar nedeniyle sürdürme teminatı %75’in (4,400*%75) altına düşseydi yatırımcının teminatını tekrar
4,400 TL’ye tamamlaması gerekecektir.
98 Muhasebeleştirme halen geçerli olan Tek Düzen Hesap Planı’na göre yapılmıştır. Gerekli görülen yerlerde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye
Muhasebe Standartları ile uyumlu “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” referans verilerek
TMS ile uyumlu olarak raporlanması gereken hesaplar belirtilecektir. (Bakınız: http://www.kgk.gov.tr/
contents/files/Pdf/Finansal_Tablo_Ornekleri_20.5.2013.pdf)
9 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne göre: Finansal varlıklardan, raporlama günü itibarıyla vadesine 12 aydan daha kısa süre kalanlarla, vadesi daha uzun olmakla
birlikte 12 ay içinde elden çıkarılması düşünülenler, dönen varlıklar içinde “Finansal Yatırımlar” da; vadesine 12 aydan daha uzun süre kalanlarla, 12 aydan uzun süre elde tutulması düşünülenler ise duran varlıklar
içinde “Finansal Yatırımlar” da gösterilir.
10 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne göre Gelir Tablosu’nda
“Yatırım Faaliyetlerinden Giderler” grubunda raporlanmalıdır.
11 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne göre korunma amaçlı
türev ürünler finansal yatırımlar altında gösterilmez. Bunlar önemli ise ayrı bir kalemde, önemsiz ise diğer
dönen/duran varlıklar içinde gösterilir.
12 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne göre Gelir Tablosu’nda
“Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” grubunda raporlanmalıdır.
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İşletme özkaynağa dayalı finansal varlığını satışa hazır olarak sınıflandırmasına rağmen1013, gerçeğe uygun değer riskinden korunma konusu kalem
olduğundan değer düşüklüğünü kar zararda muhasebeleştirmiştir. Bu muhasebeleştirme işletmenin finansal riskten korunma aracı ile finansal riskten
korunma konusu kalemin gerçeğe uygun değer değişimlerinin etkilerini kar
zarar tablosunda netleştirmesini sağlamaktadır. İşletmenin riskten korunma
aracından (future sözleşmesi) elde ettiği kazanç 1,800 TL, riskten korunma
konusu kalemin (hisse senetleri) gerçeğe uygun değer değişikliği dolayısıyla
maruz kaldığı zarar 2,000 TL’dir. Finansal riskten korunma işleminin etkinliği
14 olduğundan (%90-%111: 1,800 TL/2,000 TL ve
standartta belirtilen aralıkta11
2,000 TL/1,800 TL) finansal riskten korunma işlemi olarak muhasebeleştirilmeye devam edilmelidir.
Nakit akış riskinden korunma işlemlerinin muhasebeleştirilmesini de bir
örnek ile açıklayalım. İşletme 30 Nisan 2015 tarihinde 100,000$ bedelle stok
almayı planlamaktadır (tahmini işlem). Ödeme tarihi 30 Haziran 2015 olarak planlanmaktadır. Satın alacağı stok ile ilgili oluşacak nakit akış riskini
dengelemek için işletme 31 Mayıs 2014 tarihinde, 30 Haziran 2015 tarihli
230,000 TL karşılığı 100,000$ satın almak için forward sözleşmesi yapmıştır.
Aşağıdaki tablo işlem tarihindeki kur, sözleşme tarihindeki kur ve forward
sözleşmesinin gerçeğe uygun değerini göstermektedir.
Tarih

Sözleşme tarihindeki
İşlem tarihindeki kur tahmini kur (30 Haziran 2015)

Forward Sözleşmesi
gerçeğe uygun değeri

31 Mayıs 2014

2.12

2.30

-

31 Aralık 2014

2.19

2.24

(5,825)615

30 Nisan 2015

2.15

2.17

(12,871)716

30 Haziran 2015

2.12

-

(18,000)

Kesin bir taahhüde ilişkin yabancı para riskinden korunma işlemi, gerçeğe
uygun değer riskinden veya nakit akış riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirilebilir (TMS 39, prg 87). İşletme bu işlemi nakit akış riskinden
korunma işlemi olarak muhasebeleştirmeyi seçerse finansal riskten korunma
10
13 Finansal riskten korunma konusu kalem olmadığı sürece satışa hazır olarak sınıflandırılan finansal
varlıkların gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler özkaynaklarda muhasebeleştirilir (TMS 39).
11
14 Netleştirme oranı %80 ile %120 arasında olduğunda işlem oldukça etkin sayılabilir (TMS 39, UR105).
15 Forward sözleşmesinin gerçeğe uygun değeri TL faiz oranı bilindiği takdirde (örnekte yıllık faiz oranı
%6 kabul edilmiştir)şu şekilde hesaplanır: ((2.24*100,000)-230,000)/(1+(0,06*6/12)). Bu tutar sözleşme
tarihindeki 30 Haziran 2015 tarihli forward kuru üzerinden hesaplanan değer ile 31 Aralık 2014 tarihindeki
30 Haziran 2015 tarihli forward kuru ile hesaplanan değer arasındaki farkın piyasa faiz oranı ile ıskonto
edilmiş tutarıdır.
16 ((2.17*100,000)-230,000)/(1+(0,06*2/12)).
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aracından kaynaklanan kazanç ve kayıpların etkin olduğu tespit edilen kısmını
diğer kapsamlı gelir içerisinde, etkin olmayan kısmı kar zararda muhasebeleştirir (TMS 39 prg 95). Örnekte tahmini işleme (stok alınması) ilişkin finansal riskten korunma işlemi finansal olmayan bir varlık muhasebeleştirilmesi
17 işletme TMS 39 prg 98’de belirtilen iki seçe(stok) ile sonuçlanacağından12
nekten birini uygulayabilir.
a. İşletme, diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş olan kazanç veya kayıpları, elde edilen varlığın veya üstlenilen borcun kâr veya zararı etkilediği dönem veya dönemlerde (amortisman gideri veya satılan malların
maliyetinin muhasebeleştirildiği dönemler gibi) yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kar veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırır. Ancak, işletmenin
diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen bir zararın tamamının veya
bir kısmının gelecekteki bir veya daha fazla dönem içinde geri kazanılamayacağını beklemesi durumunda, geri kazanılamayacağı beklenen tutar yeniden
sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaklardan çıkarılarak kar veya zarar
içerisinde yeniden sınıflandırılır veya
b. İşletme, diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan
kazanç veya kayıpları iptal ederek varlık veya borcun ilk maliyetine veya defter değerine dâhil eder.
İşletmenin diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç
veya kayıpları iptal ederek varlığın ilk maliyetine dâhil etmeyi tercih etmesi
durumunda muhasebeleştirme aşağıdaki gibi olacaktır:

17 Tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işlemi finansal bir varlık veya borç muhasebeleştirilmesi
12
ile sonuçlanırsa “a” şıkkı uygulanır yani; diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilmiş bulunan kazanç
veya kayıplar, finansal riskten korunmaya konu olan tahmini nakit akışlarının kâr veya zararı etkilediği dönem
veya dönemlerde (faiz gelirinin veya giderinin muhasebeleştirildiği dönemler gibi), yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak özkaynaklardan çıkarılarak kâr veya zarar içerisinde yeniden sınıflandırılır. Ancak, işletmenin
diğer kapsamlı gelir içerisinde muhasebeleştirilen bir zararın tamamının veya bir kısmının gelecekteki bir veya
daha fazla dönem içinde geri kazanılamayacağını öngörmesi durumunda, geri kazanılamayacağı öngörülen tutar,
yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak kâr veya zararda yeniden sınıflandırılır (TMS 39 prg 97).
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960 Futures Sözleşmesinden Borçlular
31 Mayıs 2014

230,000

961 Futures
Sözleşmesinden
Alacaklılar
529 Diğer Sermaye Yedekleri
GUD Artışı/Azalışı

230,000

18

31 Aralık 2014

5,825

119 Menkul
Kıymetler Değer
Düşüklüğü
Karşılığı
Forward Sözleşmesi GUD
Farkı

5,825

(Forward sözleşmesinin GUD’indeki
azalışın özkaynaklara kaydedilmesi)
529 Diğer Sermaye Yedekleri
GUD Artışı/Azalışı
30 Nisan 2015

7,046

119 Menkul
Kıymetler Değer
Düşüklüğü
Karşılığı
Forward Sözleşmesi GUD
Farkı

7,046

(Forward sözleşmesinin GUD’indeki
azalışın özkaynaklara kaydedilmesi)
150 İlk Madde ve Malzeme
30 Nisan 2015

529 Diğer Sermaye Yedekleri
GUD Artışı/
Azalışı
320 Satıcılar

227,871

12,871
215,000

18 KGK tarafından yayınlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi’ne göre Özkaynaklar altında
“Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” kaleminde
raporlanır.
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(Kâğıtların satın alınması ve diğer
kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmiş bulunan kayıpların maliyete dâhil
edilmesi)
780 Finansman Giderleri

5,129

119 Menkul
Kıymetler Değer
Düşüklüğü
Karşılığı
Forward Sözleşmesi GUD
Farkı

30 Haziran 2015

5,129

(Forward sözleşmesinde 30 Nisan
-31 Mayıs 2015 arasındaki değer
düşüklüğünün kaydı)
102 Bankalar
$ Kasası
30 Haziran 2015

212,000

119 Menkul
Kıymetler Değer
Düşüklüğü
Karşılığı

18,000
102 Bankalar
TL Kasası

30 Haziran 2015

961 Futures Sözleşmesinden Alacaklılar

230,000
230,000

960 Futures
Sözleşmesinden
Borçlular
320 Satıcılar
30 Haziran 2015

230,000
215,000

102 Bankalar
$ Kasası
642 Faiz Gelirleri

212,000
3,000

(Borcun işlem tarihindeki kurdan ödenmesi ve kur farkı gelirinin kaydı)

Örnekte tahmini işlem gerçekleşene kadar (30 Nisan 2015 tarihine kadar)
nakit akış riskinden korunma işlemi olarak muhasebeleştirildiğinden finansal
riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç ve kayıpların etkin olduğu
tespit edilen kısmını diğer kapsamlı gelir içerisinde, etkin olmayan kısmı kar
zararda muhasebeleştirmiştir. Tahmini işlem gerçekleştikten sonra finansal
riskten korunma konusu kalem muhasebeleştirilmiş bir yükümlülük (satıcı-
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lara borç) olmaktadır ve finansal riskten korunma işlemi bu yükümlülüğün
gerçeğe uygun değer değişiminden korunma şeklinde olacaktır. Dolayısıyla finansal riskten korunma aracının (forward kontratı) gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler özkaynakta değil, kar zararda muhasebeleştirilmiştir.
SONUÇ
Çalışmada dünyada yaygın olarak kullanılan ve finansal piyasalarda önemli bir yere sahip olan türev ürünlerin, uluslar arası muhasebe standartları çerçevesinde finansal riskten korunma aracı olarak nasıl muhasebeleştirileceği ve
değerleneceği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ilk kısımlarında türev ürün
piyasalarının işleyişleri ele alınmış, sonraki bölümlerde türev ürünlerin UMS
39 kapsamında nasıl muhasebeleştirileceği ayrıntıları ile ele alınmıştır.
UMS 39 da türev ürünlerin finansal riskten korunma muhasebesi kapsamında muhasebeleştirilmesi sıkı ölçütlere bağlanmıştır. Bunlardan ilki nelerin
finansal riskten korunma aracı olabileceğidir. Finansal riskten korunma aracı olabilme ölçütlerden biri finansal aracın türev ürün olmasıdır. Standardın
açıkladığı diğer önemli hususlar finansal riskten korunma konusu kalem olabilme ölçütleri ve finansal riskten korunma muhasebesi uygulamak isteyen işletmelerin sağlaması gereken asgari koşullardır. Bu bilgiler ışığında çalışmada
gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemi bir futures sözleşmesi örneği
ile; nakit akış riskinden korunma işlemi ise bir forward sözleşmesi örneği ile
açıklanarak işlemler Muhasebe Uygulama Genel Tebliği (MUGT) ekindeki
Tek Düzen Hesap Planı’na (TDHP) uygun olarak muhasebeleştirilmiş ve ayrıca Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan “Finansal Tablo
Örnekleri ve Kullanım Rehberi”ne göre nasıl raporlanacakları dipnotlarda belirtilmiştir
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İSTİSNA SINIRINI AŞAN PERSONEL YEMEK GİDERLERİNİN
VERGİSEL DURUMU
TAXATIONAL SITUATION OF DINER EXPENSES EXCEEDS THE
LIMIT OF EXEMPTION
Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN13**
ÖZ
Personel yemek giderleri hem ticari kazancın hem de ücretin vergilendirilmesinde rol oynamaktadır. Ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilen personel yemek giderleri ücret olarak nitelendirildiğinde vergiden
istisna da tutulabilmektedir. Personele yemek hizmeti sunulmasında yemek
hizmetinin işyeri içinde ya da dışında sunulması farklı vergisel sonuçlara yol
açmaktadır. Hizmetin işyerinde sunulmasında tutarla sınırlı olmaksızın yapılan harcamalar ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilebilmekte ve ücretin vergilendirilmesinde istisna hükümlerinden yararlanılmaktadır. Hizmetin
işyeri dışında sunulması ise sunulan hizmetin vergilendirilmesinde farklılık
ortaya çıkmaktadır. Söz konusu hizmet işyeri dışında sunulduğunda, yapılan
harcama ticari kazancın net miktarının belirlenmesinde indirim konusu yapılabilirken, ücret istisnasından da yararlanılabilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Vergilendirme, Vergi Hukuku, Muhasebe, Yemek
Gideri, Ticari Kazanç, Ücret.
ABSTRACT
Personnel diner expenses are related to be taxed both the commercial gains and the labor gains. When those deductible expenses take into account as
wage, they are excluded from tax also. Legal results will be different of providing diner service whether it is supplied in or out of the workplace . When
the diner service supply in the workplace all the expenses could be deducted
in calculating the commercial gain and it is recognized as an exemption too.
On the other hand, when the service is supplied out of the workplace, the diner
expense will be take into account both as a deductible item in calculating net
ammount of commercial gain and of the exemption of the wage.
Keywords: Taxation, Tax Law, Accounting, Diner Expense, Commercial
Gain, Wage.
13* * İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Mali Hukuk Anabilim Dalı.
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GİRİŞ
İşletmeler açısından gayri safi gelirden indirilmek suretiyle vergilendirilebilecek gelire ulaşmada önemli bir yere sahip olan giderler, vergi idaresi
açısından vergi matrahının belirlenmesinde etkili olmaktadır. Çeşitli kanunlarda farklı adlarla yer alan giderlerin bir kısmı kanunen kabul edilen gider
olarak gayri safi gelirden indirim konusu yapılabilirken, bir kısım gelirler ise
kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edilmekte ve matraha ilave edilen bir unsur haline gelmektedir. Bu anlamda gider mevzuu vergilendirmeyi
etkilemekte ve vergilendirilecek gelirin tespitinde önemli bir yer taşımaktadır.
Gerek Gelir Vergisi Kanunu gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu’nda çeşitli
adlar altında yer alan giderlerde de aynı ayrımı görmek mümkündür.
Gelir vergisi açısından bakıldığında ticari kazancın tespitinde kanunen
kabul edilen giderler Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ’nun 40. maddesinde sayılmışken, aynı kanunun 41. maddesinde kanunen kabul edilmeyen giderler
sayılmıştır. Bu anlamda ticari kazancın tespitinde birçok gider indirim konusu
yapılmaktadır. Bu giderlerden biri olan personel yemek giderlerinin kanunen
kabul edilen kısmı ile bu kısmı aşan miktarın vergisel açıdan oluşturacağı durum gelir vergisi matrahının tespitini etkilemektedir. Ayrıca, personel yemek
hizmetinin işletme içinde sunulması ile işletme dışında sunulması da bahse
konu giderlerin ne kadarlık bir kısmının indirileceğini ve vergilendirme açısından nasıl bir durum oluşturacağını da farklılaştırmaktadır.
Bu çalışmada öncelikli kanunen kabul edilen gider kapsamında personel
yemek giderleri GVK’nın 40-2. maddesi gereğince ortaya konulmak suretiyle
vergi matrahının tespiti açıklanacaktır. Sonrasında yemek giderlerinin ücretleştirilmesinde özellikli bir durum olan istisna sınırını aşan personel yemek
giderleri Gelir Vergisi Kanunu ve istisna sınırını aşan giderleri Katma Değer
Vergisi Kanunu ve ilgili genel tebliğler açısından değerlendirilecektir.
1.KANUNEN KABUL EDİLEN GİDER OLARAK PERSONEL YEMEK GİDERİ
Kazancın ve iradın elde edilmesinde ve devam ettirilmesinde birinci derecede önemli matrah azaltıcı unsurlardan olan giderler net kazancın bulunmasında da rol oynamaktadır. Net kazancın bulunması için bu giderlerin düşülmesi gerekmektedir. Kanunların izin verdiği ölçüde giderlerden yararlanmada
herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak bu giderlerden yararlanma konusunda herhangi bir zorunluluk da bulunmamaktadır. Aynı söylemi kanu34
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nen kabul edilmeyen giderler açısından bunu ifade etmek mümkün değildir.
(Kıldiş, 2013-, 30-32) Bu giderlerin gider olarak matrahtan indirilmesi vergi
matrahının aşınmasına yol açmaktadır.
Ticari
kazancın tespitinde gayrisafi gelirden indirilecek giderler
GVK’da yer almıştır. GVK’nın 40. maddesinde sayılmış olan giderler kanunen kabul edilen gider kapsamında giderler olup, gayri safi gelirden indirilmesine izin verilen giderlerdir. Bu giderlerin indirim konusu yapılabilmesi
için yapılan giderlerin işle ilgisinin açık olması, kazancın elde edilmesi ve
sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olması, kazancın elde edilmesi ile yapılan
gider arasında nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Bu kapsamda
indirilebilmesi ödemeye bağlı ya da tahakkuka bağlı olan harcamalar bulunmaktadır.(Şenyüz ve diğerleri, 2014, 23)
GVK’nın 40-2. maddesine göre; ‘hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş
yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri…’, vergi matrahının tespitinde
kanunen kabul edilen gider olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda hizmetli ve
işçilerin işyerinde veya işyerinin müştemilatındaki yemek giderlerinin miktarı
ne olursa olsun tamamı gider olarak indirim konusu yapılabilmektedir. İlgili
harcamaların gider yazılabilmesi için bunların işyerinde ya da işyerinin eklentisinde sunulması gerekmektedir.(Şenyüz ve diğerleri, 2014, 25)
Yapılan bu hizmet için herhangi bir stopaj yapılması gerekli olmadığı gibi
ücretler bakımından da GVK’nın 23-8 maddesinde yer alan istisna hükümlerinden yararlanılacaktır.
Hizmet erbabına işyerinde sağlanan yemek hizmeti işletme gideri sayılarak, söz konusu yemek giderlerinin bordro ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan
Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine ve gidere konu edilmesi gerekecektir.
(Maç, 2015)
2.İSTİSNA SINIRINI AŞAN PERSONEL YEMEK GİDERLERİ
GVK’nın 61. maddesinde ücret ‘Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve
para ile temsil edilebilen menfaatler’ olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya
göre işverene ya da işyerine bağlı olarak çalışanlara sağlanan menfaatler ücret
olarak tanımlanmıştır. Hizmetin karşılığı olarak ücret ya da ayın şeklinde de
verilebilmektedir. Para ya da ayni olarak sağlananlar dışında para ile ölçülebilen başka menfaatlerin de sağlanması söz konusu ise, söz konusu menfaatler
de ücret kapsamında vergiye tabi tutulacaktır.(Öncel ve diğerleri, 2010, 288)
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Mesai saatleri içerisinde personele yemek yedirilmesi işverenler tarafından
hizmet erbabına sağlanan özellikli ücret unsurlarından biridir. (Kurt, 2011,
288) Ücret kavramının yanı sıra kanunda yer alan yemek yardımı yine bazı
koşulları içermesi şartıyla ‘ücretlerde istisna kapsamına sokulmuştur.(Özel,
2010, 10) GVK’nın 23-8 maddesinde ücret istisnası, işveren tarafından hizmet
erbabına doğrudan ya da dolaylı olarak sunduğu yemek hizmetinin vergilendirilmemesini yani vergiden istisna edilmesini düzenlemektedir.(Meriç, 2014,
114) Bu istisnadan yararlanılabilmesi için söz konusu hizmetin işyerinde ya
da işyerinin müştemilatında sunulması gerekmektedir. Bu durumda herhangi
bir miktarla sınırlı olmaksızın söz konusu hizmet vergiden istisna tutulmaktadır. Ancak, işverenler tarafından işyerinde ya da müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin istisna
sınırını aşan kısmının ücret olarak nitelendirilmektedir. İşverenler tarafından
işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına sağlanan yemek verilerek sağlanan menfaatlerde istisna tutarı 2015 takvim yılı
için 13.00 TL olarak belirlenmiştir. (Maliye Bakanlığı, 287 Seri Nolu Gelir
Vergisi Genel Tebliğ)
Burada istisna sınırını aşan kısım açısından yapılan belirlemede çalışılan
günlere ait bir günlük yemek bedelinin istisna sınırını aşması ve buna ilişkin
yapılacak ödemenin de yemek verme hizmetini sunan mükelleflere yapılması
şartı aranmaktadır.
Ayrıca istisna hükmünün uygulanmasında; işverenler tarafından yemek
bedelinin doğrudan doğruya yemek verme hizmetini sağlayan ya da bu işe
aracılık eden kuruluşa ödenmesi, yemek bedelinin fiilen çalışılan günlere ait
olan günlük tutarın istisna sınırını aşmaması ya da aşması halinde istisnaya
kadar olan kısmın istisnaya konu edilmesi ve yemek bedeli faturasının işveren
adına düzenlenmesi gerekecektir.
Yapılan düzenlemeye göre; işverenlerin civar lokantalardan veya yemek
verme hizmeti sağlayan diğer kuruluşlardan hizmet erbabına yemek vermek
suretiyle sağladıkları menfaatlerin vergiden istisna edilecek kısmı ile vergiye tabi olacak kısmını belirlemeleri bakımından, ücret bordrosunda bu hususu göstermeleri zorunludur. İşverenler yaptıkları bu ücret ödemelerini ücret
bordrosuna dayandırarak, genel hükümlere göre gider yazacaklardır. Lokantalar veya yemek verme hizmetini sağlayanlardan alınan faturalar (götürü mükellefler için gider pusulası), bu bordronun eki niteliğinde gider belgesi kabul
edilecektir.(Maliye Bakanlığı, 186 Seri Nolu, Gelir Vergisi Genel Tebliği)
36
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Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı’nın özelgesi141 nde de istisna hükmünden
yararlanabilmenin koşulları yukarıdaki şekilde ifade edilerek istisna uygulanmasında yemek bedeline katma değer vergisinin dahil edilmeyeceği de belirtilmiştir. (Kurt, 2011, 289)
Hizmet erbabına yemek hizmeti vermek yerine kendisine nakit olarak ya
da benzeri şekillerde ödeme yapılması halinde de yapılan bu ödemeler ücret
olarak kabul edilip, brüte tamamlanıp üzerinden gelir vergisi tevkifatı ve damga vergisi kesintisi yapılacaktır. (Yüce, 2015, 48)
3.PERSONEL YEMEK GİDERLERİNİN YEMEK KARTI YA DA
YEMEK ÇEKİ OLARAK VERİLMESİ
Günümüzde işverenler tarafından işyeri veya müştemilatı dışında yerlerde
hizmet erbabına yemek çeki verilmek suretiyle menfaat sağlandığı durumlarda söz konusu bedelin işçiler açısından taşıdığı anlam değişmemekle birlikte
işverenler açısından söz konusu bedelin giderleştirilmesi ve işletme kayıtlarına yansıtılması farklılık arz etmektedir.
İşveren tarafından hizmet erbabına işyeri dışında yemek verilmesi çeşitli
şekillerde olabilmektedir. Personel civardaki bir lokantaya gidip yemek yiyebileceği gibi, kendisine verilen yemek kuponu karşılığında da yemek yiyebilmektedir. Hatta verilen yemek kuponunu civarda bulunan anlaşmalı lokantalarda da kullanabilmektedir.(Kumkale, 2014, 194)
İşletme herhangi bir lokanta ile anlaşma yoluna giderek de bedeli işletme
tarafından ödenmek koşuluyla personelin bu mekanlarda yemek yemesi de
farklı bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.(Arpacı, 2015, 109)
Bu kapsamda 382 seri nolu VUK genel tebliğinde yemek kartları ve yemek
fişlerine ilişkin bazı açıklamalar yapılmıştır. Özel kartlar, anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet işletmeleri)
sunulan hizmetin ödeme aracı olarak kullanıldığı kabul edilmiştir. Yapılan
açıklamaların belgelendirme açısında yapıldığı görülmektedir. Bu bağlamda;
Yemek kartlarının ya da çekleri ile personeline yemek hizmeti sağlamak
isteyen işletmeler tarafından istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının
karşılanması amaçlanmaktadır. Ayrıca kartlar ya da çeklerin anlaşmalı hizmet
işletmelerin yemek bedellerinin ödenmesinde kullanılmaktadır. Yemek çekleri dip koçanlı olarak ve dip koçanı ile çekin üzerine müteselsil sıra numarası
14
1 Gib Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) B.
07.1.GİB.4.06.16.01.KVK-sayılı özelge. (Aktaran Kurt a.g.e., s. 288-289)
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yer verilmek suretiyle bastırılacak olup, söz konusu çekler, gerek bunları kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse bunları satışa
sunan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde münhasıran yemek bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktır.
Ayrıca, yemek bedellerinin; özel kartlar kullanılarak ödenmesi durumunda
satış noktası terminalinden alınan iki adet bilgi fişinden birinin kart sahibine
verilmesi, diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması, yemek çekleri kullanılarak ödenmesi halinde yemek çekinin dip koçanının hizmet alan personelde,
diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması şartlarıyla, hizmetten yararlanan
personele ayrıca Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerden herhangi birinin (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi veya fatura) verilmesine
gerek bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu organizasyon dolayısıyla özel kartları ve yemek
çeklerini çıkaran firmalar veya anlaşmalı hizmet işletmelerinin birbirlerinden
komisyon vb. hizmet bedelleri almaları halinde ayrıca bu bedeller için fatura
düzenlenecektir.
Yemek kartlarının ve yemek çeklerini çıkaran firmalar tarafından, hizmet
alımında kullanılacak bedellerin karta yüklendiği ya da çeklerin satıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, bahse konu kartları ya da çekleri personeline
vermek üzere alan işletmeler adına faturanın düzenleneceği ifade edilmiştir.
Söz konusu yemek kartlarının ve yemek çeklerinin faturalarının işletme
adına kesilecek olması ilgili işletmenin söz konusu bedelleri gider yazabilmesine yol açmaktadır. Çünkü ödemeyi yapan işverenlerin işletme kayıtlarına
söz konusu ödemeleri intikal ettirebilmesi için düzenlenecek bu faturaların
işletmeler adına düzenlenmesi gerekliliği VUK’da yer alan düzenlemelerden
kaynaklanmaktadır.(Seviğ, 2008, 18) Burada da istisna sınırı önem taşımaktadır. Hizmet erbabına ödenen yemek bedellerinin istisna sınırına kadar olan
kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak yazılmaktadır. Aşan kısmın ise
ücret olarak nitelendirilerek muhasebesel işlemlerin yapılması öngörülmüştür.
4. KDV UYGULANMASINDA PERSONELE YEMEK GİDERİ
28983 sayılı Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin personele
sağlanan menfaatleri düzenleyen bölümünde personele bedelsiz olarak sağlanan menfaatlerin vergiye tabi tutulamayacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda personele işyerinde veya müştemilatında yemek verilmesi durumunda bu
hizmet KDV’ye tabi tutulamayacaktır. İşletmenin iktisadi faaliyetini sürdü38
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rebilmesi için yapılan ve işletmede yaratılan katma değerin bir unsuru olan
bu masraflar, maliyetin bir parçası olduğu için, personele verilmesi sırasında
vergiye tabu tutulmayacaktır. Bu mal ve hizmetlerin iktisabında yüklenilen
vergiler ise genel hükümlere göre indirim konusu yapılabilecektir. Hizmet erbabına sağlanan menfaatlerin istisna tutarını aşması halinde, istisna tutarına
isabet eden kısım KDV’den indirim konusu yapılabilirken, aşan kısma isabet
eden KDV aşan kısımla birlikte hizmet erbabına yapılan net ücret ödemesi
olarak değerlendirilerek brüte tamamlanmak suretiyle işveren tarafından gelir
vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır. Bu brüt tutar vergiye tabi tutarın tespitinde
gider olarak dikkate alınacaktır. (Meriç, 2014, 116-117)
SONUÇ
İşletmeler açısından işyerinde ve müştemilatında hizmet erbabına sunulan yemek giderleri her hangi bir sınırla sınırlandırılmaksızın kanunen kabul
edilen gider olarak ticari kazancı tespitinde indirim konusu yapılabilirken, ancak söz konusu tutarın istisna sınırını aşması durumunda aşan kısım açısından
farklı vergisel sonuçlar ve sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Bu aşamada yemeğin işletmede verilip verilmemesinin yanı sıra verilen
miktarın tutarının istisna sınırını aşıp aşmadığı ve yemek kartı ya da fişi aracılığıyla verilip verilmediği vergilendirmeyi etkilemektedir.
İşyeri dışında personele çeşitli yollarla sağlanan yemek yardımlarının gerek işletme gerekse personel açısından yaratacağı sonuçlar farklılık arz etmektedir. İstisna sınırına kadar olan kısım personel açısından herhangi bir
vergilendirmeye tabi olmadığı gibi işletmeler açısından da işletme gideri olarak işletme kayıtlarında yer alarak vergi matrahının tespitini etkileyecektir.
Ayrıca KDV açısından da işletme tarafından yüklenilen KDV indirim konusu
yapılacaktır. İlgili KDV genel tebliği de bu konuyu açıklamaktadır.
Bununla birlikte işyeri dışında hizmet erbabına sunulan yemek hizmeti dolayısıyla oluşan yemek giderlerinin istisna sınırını aşması durumunda aşan
kısmı ücretleştirilmekte, ücretin brüte tamamlanarak bordroya dahil edilmektedir. Ücretleştirilen bu kısım işletmeler tarafından personel gideri olarak kayıtlarda yer alacak ve indirim yapılabilecektir.
Bu noktada işletmelerin işyeri dışında hizmet erbabına çeşitli vasıtalarla
yemek yardımı vermesi durumunda işletmeye söz konusu giderle ilgili gelen
belgelerin işletme kayıtlarına intikalinde giderleştirme açısından vergi mevzuatında yer alan bu farklılığı da dikkate alması gerekmektedir.
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Aksi durum ise işletmeler açısından vergisel olarak sorun olarak ortaya çıkabilmektedir. Hem ücret gideri hem de işletme gideri olarak aynı birimin iki
kez kayıtlarda yer alması sonucunda vergi matrahı azaltılırken vergi kayıpları
ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle bahse konu giderlerin işletme kayıtlarında ayrıştırılması ve aynı giderin iki kez gider yazılmasının önüne geçilmesi
bahse konu vergisel sorunların ortaya çıkmasını engelleyecektir.
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VERGİ HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BAZI
DURUMLARDA UZAMASI HALİNDE DEFTER VE BELGELERİN
MUHAFAZA VE İBRAZ DURUMU
THE PRODUCTION OF BOOKS AND DOCUMENTS IN CASE OF
EXTENSİON OF THE PRESCRİPTİON PERİOD IN TAX LAW
Araş. Gör. Fatma TURNA15**
ÖZ
Vergi hukukunda zamanaşımı, verginin tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarında titizlikle nazara alınması gereken önemli bir müessesedir. Bu sadece
vergi güvenliği için değil, aynı zamanda vergicilikte adil olma prensibinin bir
gereği olarak, mükellef hukuku bakımından düşünülmesi ve objektif olarak
uygulanması gereken bir husustur. Bugün ekonominin hızlı değişimler içerisinde olması, vergilerle ilgili olarak sürekli düzenlemelerin yapılması, siyasi
etkiler, vergisel işlemlerin uluslararası boyutu gibi nedenlerden dolayı vergi
sistemimiz oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş ve uygulamada bir takım
sorunları karşımıza çıkartmıştır. Bu doğrultuda çalışmamızda, zamanaşımı
süresinin bazı durumlarda uzaması halinde defter ve belgelerin muhafaza ve
ibraz durumu esas alınmıştır. Önemli görülen hususlar öğretide yer verilen
öneriler doğrultusunda incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Zamanaşımı, Defter ve Belgelerin Muhafaza ve İbrazı, Vergi Hukuku
ABSTRACT
Prescription in tax law, the imposition of tax, assessment and collection
stages is an important institution that should be taken into account carefully.
This is not only for the safety of taxes. This is not only for the safety of taxes,
but also as a requirement of the principle of fairness in taxation is an issue that
should be applied objectively and to be considered taxpayer in terms of law.
Today, due to reasons such as, we have a complex structure of the economy,
the introduction of new taxes, political effects, the international dimension
of the tax transactions, our tax system is a clad highly complex a structure
and a number of problems have been encountered in practice. Therefore, in
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our study, in some cases, if the extension of the prescription period, proof are
based on the preservation and presentation problem. For the issue in question
by examining the suggestions contained in the doctrine has been evaluated in
accordance with our review.
Keywords: Prescription, Production of Books and Documents, Tax Law
1. GİRİŞ
Türkiye’de zamanaşımı müessesesi esas olarak Cumhuriyetten sonraki
dönemle gelişmeye başlamış ve günümüze kadar da gelişimini devam ettirmeye çalışmıştır. Ancak bu gelişimin beraberinde getirmiş olduğu sorunlar da
mevcuttur. En nihayetinde ekonominin hızlı değişimler içerisinde olması ve
bununla birlikte vergilerle ilgili olarak yeni düzenlemelerin yapılması, siyasi
etkiler/istikrarsızlık, verginin sadece kamu finansmanı aracı olarak kullanılmaması, vergisel işlemlerin uluslararası boyutu gibi nedenlerden dolayı vergi
sistemimiz oldukça karmaşık bir yapıya bürünmüş (Karabacak, 2013, 15-30)
ve bir takım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Vergi alacağını ortadan kaldıran ve önemli bir neden olarak kabul edilen
zamanaşımı da bu tür sorunlardan etkilenmiştir. Vergi hukukunda zamanaşımı
verginin tarh ve tahakkuku ile tahsili aşamalarında dikkate alınması gereken
önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sadece vergi güvenliği
için değil, aynı zamanda vergicilikte adil olma prensibinin bir gereği olarak
mükellef hukuku bakımından düşünülmesi ve objektif olarak uygulanması gereken bir husustur (Ufuk, 1998, 24).
Süre geçmesi suretiyle vergi alacağının ortadan kalkması olarak tanımlanan zamanaşımı kurumuna, hem Vergi Usul Kanunu (VUK)’nda hem de
Amme Alacakları Tahsil Usulü Kanunu (AATUHK)’nda yer verilmiştir. Bunlardan VUK’un 113. ve 114. maddelerinde yer alan tarh zamanaşımı; süre
geçmesi suretiyle vergi alacağının kalkması olarak tanımlanmakta ve vergi
alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl
içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacağı belirtilmektedir. AATUHK’un 102, 103 ve 104. maddelerinde yer alan
tahsil zamanaşımı ise devletin kamu alacağına bir an evvel kavuşmasını temin
eden ve bunu zaman ile sınırlandıran bir zaman dilimi olarak tanımlanmaktadır. Bunların dışında düzeltme zamanaşımı VUK’un 126. maddesinde ve ceza
kesme zamanaşımı VUK’un 374. maddesinde yer almaktadır. Çalışmamızda,
zamanaşımı süresinin bazı durumlarda uzaması halinde defter ve belgelerin
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muhafaza ve ibraz durumu esas alınmıştır. Bu doğrultuda önemli görülen hususlar öğretide yer verilen öneriler doğrultusunda değerlendirilmiştir.
2. GEÇMİŞ YIL ZARARLARINDA ZAMANAŞIMI DURUMU
Gelir Vergisi Kanunu (GVK md. 88) ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (KVK
md. 9) geçmiş yıl zararlarının 5 yıllık genel zamanaşımı hükümlerine tabi olduğu dolaylı olarak belirtilmiştir161. Ancak geçmiş yıl zararlarının mahsubunda
zarar edilen yıla ilişkin zamanaşımının ne zaman başlayacağına ilişkin kanunda
herhangi bir belirleme ya da özel hüküm bulunmamaktadır. Öğretide geçmiş yıl
zararlarının indiriminde zarar edilen yıla ilişkin zamanaşımı süresinin başlangıcı, zarar indiriminin yapıldığı dönemi izleyen yılbaşından itibaren başlaması
gerektiği belirtilmektedir. Diğer taraftan geçmiş yıl zararlarının bir vergi alacağını doğurmadığını, dolayısıyla vergi alacağının doğduğu takvim yılını izleyen
yıldan itibaren başlayan tarh zamanaşımının, zararın doğduğu yıldan itibaren
başlayamayacağını ileri sürenlerde mevcuttur. Ancak kanunlarda zararın gelir
olarak kâr ile birlikte ele alınması gelir ve kurumlar vergisinde işletme faaliyetleri zararla sonuçlanmış olsa dahi, bu sonucun yıllık beyanname ile beyan edilmesi geçmiş yıl zararlarında zamanaşımının başlangıcı konusunda bu şekilde
düşünmeye sevk etmektedir (Arslan, E. 2007, 37-38).
Danıştay’ın yerleşik içtihadına göre geçmiş yıl zararları, mahsup edildiği
yıla ait bir matrah unsuru olmakta ve bu nedenle mahsup edildiği yılda tevsiki
mecbur olmaktadır. Örneğin 2005 yılı zararını 2010 yılı beyannamesi üzerinde mahsup eden bir mükellef, 2005 yılı defter ve belgelerini 2010 yılı ile ilgili
beş yıllık zamanaşımı süresinin sonu olan 31.12.2015 tarihine kadar saklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, 2010 yılı beyannamesinde yer alan ve o yıl
matrahının teşekkülünü etkileyen unsurlardan biri tevsik edilmemiş sayılmakta ve bu nedenle söz konusu zarar mahsubu kabul edilmemektedir. Ancak bu
konuda bağlayıcı düzenleme yoktur. Danıştay konuyla ilgili bir uyuşmazlıkta
Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun md. 82’de belirtilen (Eski TTK md. 68) 10
yıllık muhafaza süresini esas alarak “geçmiş yıl zararının ne derece gerçek
olduğunun araştırılması için defter ve belgeleri istenen yükümlünün muhafaza
mecburiyeti kalmadığından bahisle ibrazdan kaçınması halinde zarar tevsik
edilememiş sayılır” şeklinde hüküm vermiştir (Bakmaz, 2010).
Esas olarak kayıtların tevsik edilmesi, mükelleflerin muhafaza ve ibraz yü16
1 Özelge No: B.07.4.DEF.0.14.10.00-KVK/70/2-19, Kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmeyen
geçmiş yıl zararlarının mahsubunun yapılıp yapılmayacağı hk. Tarih: 22/10/2010.
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kümlülüğü ile yakından ilgilidir. Mükelleflerin muhafaza ve ibraz yükümlülüğünün süresi ise zamanaşımı süresine paralel olarak düzenlenmiştir (VUK md.
253). Üstelik kanunda muhafaza ve ibraz süresini uzatan herhangi bir istisna
bulunmadığı gibi vergi incelemelerinin neticesi alınmamış hesap dönemi de dâhil olmak üzere tarh zamanaşımı süresi içerisinde yapılabileceğine işaret edilmiştir (VUK md. 138). Dolayısıyla tarh zamanaşımı süresinin herhangi bir
nedenle uzaması halinde, vergi incelemesi yapılma süresi de buna bağlı olarak
uzamakta ancak defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz süreleri konusunda ise
böyle bir bağlantı kurulmamıştır. Buna göre, tarh zamanaşımının beş yıldan
uzun bir süreye tekabül ettiği dönemlerde beş yıldan önceki dönemler için hukuken vergi incelemesi yapma imkânı olmakla birlikte, bu dönemlere ait defter
ve belgelerin mükelleften ibrazının istenmesi halinde mükelleflerin söz konusu defter ve belgeleri ibraz etme zorunluluğu bulunmamaktadır (Zamanaşımı,
2013). Mükellefler ancak defter ve kayıtları gönüllü olarak ibraz edebilirler.
İbraz etmedikleri takdirde ise söz konusu giderin tevsik edilmemesi sebebiyle
reddedilmesi mümkündür (Temizyürek, 2010, 128). Ayrıca Danıştay’ın defter
ve belgeleri saklama süresi olarak VUK’un 5 yıllık süresinin yerine TTK’nın 10
yıllık süresini esas alması ise ayrı bir soru oluşturmaktadır .
3. AMORTİSMAN GİDERLERİNDE ZAMANAŞIMI DURUMU
Amortisman bir yıldan fazla kullanılan iktisadi kıymetin yıpranmasına,
aşınmasına veya kıymetten düşmesine bağlı olarak belli bir süre içerisinde itfa edilmesi işlemidir ve özü itibariyle bir giderdir (Temizyürek, 2010,
128). Amortisman kayıtları, amortismana başlandığı tarihten itibaren her yılın
amortismanı ayrı ayrı gösterilmek şartıyla birbirine bağlanmakta (VUK md.
189) ve bu şekilde zamanaşımı süresinden çok daha uzun süren amortisman
ayırma işlemlerinin tıpkı geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi tevsiki mümkün
olabilmektedir (Arslan, E. 2007, 37).
31 Aralık 2003 tarihinden sonra iktisadi kıymet için Maliye Bakanlığı tarafından faydalı ömür esasına göre amortisman ayrımı yapılmaktadır. Buna
göre ülkemizde 31 Aralık 2003 tarihinden itibaren amortismana tabi iktisadi
kıymetlerin faydalı ömrü 2 yıl ile 50 yıl arasında belirlenmekte ve amortisman
oranları da buna göre hesaplanmaktadır (Seviğ, İTO). Bu durumda amortisman giderlerinde zamanaşımı başlangıcı, gider kaydedildikleri yılı takip eden
yılın başından itibaren başlamaktadır. Şüphesiz bu durum geçmiş yıl zararlarında olduğu gibi söz konusu giderin ilgili yılın vergilendirme dönemini et44

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

kilemesinden kaynaklanmaktadır. Ancak bu konuya istisna olarak yıllara sâri
inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle diğer işlerde müşterek kullanılan
amortismana tabi kıymetlerin amortismanında zamanaşımı, inşaat ve onarma
işinin bittiği yılı takip eden yılın başından itibaren işlemektedir (Arslan, M.
2007, 120). Bu durum ortak amortisman giderlerine yönelik uygulanan zamanaşımının istisnasını oluşturmaktadır.
Ayrıca kanun koyucu yasa maddesinde saklama süresini zamanaşımı süresine bağlamış olmakla birlikte zamanaşımı süresinin vergiyi doğuran olay
nedeniyle değişebildiği durumlara herhangi bir atıf yapmamıştır. Uygulamada
ise amortismana tabi kıymetin iktisabı ile ilgili belgeler ve önceki yıllarda
ayrılmış amortisman kayıtları bakımından beş yıllık muhafaza süresi kıymetin
tamamen itfa edildiği yılı izleyen takvim yılı başından itibaren kayıt ve belgeler saklanmaktadır (Kürk, 2010, 180).
4. AR-GE İNDİRİMİNDE ZAMANAŞIMI DURUMU
Ar-Ge indiriminde de matrahın yetersiz olması durumunda ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutar sonraki hesap dönemine devredilmektedir. Bu
durumda zamanaşımının başlangıç tarihini saptama yönünden belirsizlik yaşanmaktadır. Kanun indirim konusu yapılamayan tutarın sonraki dönemlere devredeceğini öngörmüş olmakla beraber, bundan yararlanabilme süresini belirlememiştir
(GVK md. 89/9, KVK md. 10/1-a). Ancak AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkındaki Kanun’unun 3. maddesinde, bu harcamaların VUK’a göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edileceğini, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılacağı belirtilmiştir.
Ayrıca AR-GE Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin Damga Vergisi İstisnası başlıklı 13/6 fıkrasında Ar-Ge ve
yenilik faaliyetleriyle ilgili olarak düzenlenen ve istisnaya konu olan kâğıtlar ile
istisnanın uygulanmasına dayanak teşkil eden belgelerin, kâğıtların düzenlendiği
tarihten itibaren 5 yıl muhafaza edileceğini ve gerektiğinde ilgili kişi ve kurumlara ibraz edileceği belirtilmiştir. İlgili maddelere göre, AR-GE faaliyetlerinde
düzenlenen belgelerin beş yıl muhafaza edileceğini ve amortisman giderlerine
benzediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda AR-GE indirimlerinde zamanaşımı tıpkı
amortisman giderlerinde olduğu gibi indirimin yapıldığı yılı izleyen yıl başından
itibaren başlamakta ve 5 yıl olarak sürmektedir. İlgili belgeleri muhafaza süresi
ise muhtemelen AR-GE indiriminin yapıldığı yılı/yılları izleyen yılın başından
itibaren 5 yıl olarak gerçekleşmesi gerekmektedir.
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5. DAVA ZAMANAŞIMI İLE TARH ZAMANAŞIMI AÇISINDAN
VERGİ İNCELEMESİ DURUMU
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) zamanaşımı, kanunda yazılı sürelerin geçmesiyle dava ve ceza üzerinde etkiler yaratması bakımından ceza zamanaşımı (TCK
md. 68) ve dava zamanaşımı (TCK md. 66) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Dava zamanaşımı, şahsi veya kamu davasının açılabilmesi için, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlayan, fiilin kanunla yazılı ceza miktarına göre süresi değişen zaman dilimi (Bayraklı, 1996, 222) olarak tanımlanmakta olup;
TCK’nın 66. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre beş yıldan fazla olmamak üzere hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda dava zamanaşımı
süresi sekiz yıldır. Bu itibarla cezalara ilişkin zamanaşımı sürelerinde hükmedilen cezaların vergi suçları için üst sınırının 5 yıl olduğu dikkate alındığında
VUK’un 359, 362 ve 363. maddelerine göre uygulanacak olan hürriyeti bağlayıcı cezalarda dava zamanaşımı süresi, sekiz yıl olarak dikkate alınacak ve
fiilin işlendiği tarihten itibaren sekiz yıl içerisinde dava konusu edilmemesi
halinde davanın görülmesi söz konusu olmayacaktır (Ürel, 2012, 873).
VUK’ta tarh zamanaşımı, defter kayıt ve belge muhafaza ve ibraz süresi ile
vergi incelemesinin yapılabileceği zaman kısıtı bakımından paralel düzenlemeler mevcuttur. Özellikli durumlar dışında tarh zamanaşımı süresi dolduktan
sonra vergi incelemesi yapılamadığı gibi mükelleften defter, kayıt ve belgelerin ibrazı da istenememektedir (Temizyürek, 2009). Diğer taraftan TCK’da
hükme bağlanan 8 yıllık dava zamanaşımı ile VUK’da yer alan 5 yıllık tarh
zamanaşımı paralel olmaması bakımından vergi incelemesinde sorunlar oluşturmaktadır172 (Demirci, 2006, 31). Nitekim 5 yıllık tarh zamanaşımı süresi
geçmiş olduğu halde 8 yıllık dava zamanaşımı geçmemiş vergi suçları için
hürriyeti bağlayıcı cezaların uygulanması gerekecek; ancak yine VUK’ta düzenlenen vergi incelemesi ile vergi tarhiyatı yapılamayacaktır.
Konuyla ilgili öğretide birçok öneri bulunmaktadır. Bazı yazarlara göre tarh
zamanaşımı süresinin 8 yıla çıkarılarak hürriyeti bağlayıcı cezalardaki zamana17
2 Ayrıca “VUK’un belirlediği 5 yıllık tarh zamanaşımı ve vergi inceleme süresi, 765 sayılı eski TCK’nın
belirlediği 5 yıllık dava zamanaşımıyla uyumlu olsa da; bu konuda uygulama sorunları yaşanmıştır. Örneğin uygulamada, tarh zamanaşımı süresinin izleyen takvim yılını takip eden yılın başından başlaması ile
dava zamanaşımı süresinin fiilin işlendiği tarihte başlaması şeklindeki uyumsuzluk tartışıldığı gibi; mütemadi fiillerde ve KDV gibi indirim mekanizmasının işletildiği vergilerde kaçakçılık fiilinin işlenmesi ile
sonuçlarının ortaya çıktığı dönemlerin farklılaşması durumunda, dava zamanaşımı süresinin başlangıcının
belirlenmesi bakımından, vergi kaçakçılığı fiillerinin işlendiği/tamamlandığı tarih de tartışma konusu olmuştur. Diğer taraftan düşük zamanaşımı sürelerinin birçok davanın açılamamasına neden olması bakımından kamu vicdanını ciddi şekilde rahatsız etmiş ve bu durum yeni TCK’nın hazırlanma gerekçelerini
oluşturmuştur.” (Demirci, 2006, s. 31.).
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şımı süresi ile uyumlu hale getirilmesi (Demirci, 2006, 31) ve her iki zamanaşımı süresinin de aynı tarihlerde başlayıp bitmesinin sağlanması gerektiği yönünde görüşler mevcuttur (Bağdınlı, 2002). Yine defter ve belgelerin muhafaza
ve ibraz süresi 5 yılda dolduğundan ve pek çok halde bu süreden sonra defter ve
belgeler saklanmadığından gerek iddia makamı gerek savunma, defter ve belgelerden delil olarak yararlanma olanağını kaybedecektir. Hatta ceza davası açma
konusunda zamanaşımı süresi 8 yılın sonuna kadar devam ettiği için savcılık
inceleme elemanları üzerinde ısrarcı olabilecekleri gibi görev ihmali suçlamasında da bulunabileceklerdir. Bu çelişkinin TCK’ya hüküm eklenmesi suretiyle
giderilmesi mümkün olmadığından, VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel bir
düzenlemeye yer verilmesi gerektiği belirtilmektedir (Doğrusöz, 2004, 2).
Diğer taraftan savcılık, ihbar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez doğruluğunu araştırmakla (CMK md. 160)
ve bu araştırmayı yaparken adli kolluk görevlileri dışında bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgi ve belgeyi istemekle (CMK md. 161) ve hazırlık aşamasında
toplamış olduğu bu delilleri suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturması durumunda görevli ve yetkili mahkemeye bir iddianame düzenlemekle (CMK
md. 170) yükümlüdür. Ayrıca ceza mahkemeleri bu konuda yapılan soruşturma
ve açılacak davalarda vergi denetim elemanlarını bilirkişi olarak atayarak söz konusu suçların tespit edilmesinde görevlendirmektedir (CMK md. 63). Bu şekilde
yapılan görevlendirmelerde VUK yerine Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) esas
alınmaktadır. Dolayısıyla kaçakçılık suçunun işlendiğinden haberdar olan savcılık vergi dairesini bu durumdan haberdar ederek inceleme yapılmasını isteyebilmektedir. Ancak buradaki inceleme vergi incelemesi olarak görülmemektedir. Bu
durum kaçakçılık suçunu oluşturan fiillerin ortaya çıkarılmasının uzmanlık gerektirmesi ve bu ihtisasa sahip vergi inceleme elamanları tarafından düzenlenen mütalaanın soruşturmaya ışık tutacağı gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Öğretide bu
konu hakkında VUK yerine CMK’nın esas alındığını, defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz mecburiyeti bakımından sadece VUK’taki 5 yıllık sürenin değil, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın md 82’de belirtilen 10 yıllık muhafaza
süresinin de esas alınmasını gerektiğini belirterek defter ve belgelerin ilgililerden
istenebileceği ifade edilmiştir (Demirci, 2006, 31; Temizyürek, 2009) .
Ancak söz konusu incelemelerin (vergi incelemesi olarak nitelendirilmese dahi183 ) defter ve belgelerin ibrazına dayanması ve mükellefin VUK’u esas
3 Bu görüşü savunanlar CMK’yı esas almaktadır. Ancak yapılan inceleme bir vergi incelemesidir ve Vergi
18
Usul Kanunu’nun esas alınması gerekmektedir.
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alarak defter ve belgeleri 5’inci yılın sonunda istense dahi ibraz etmek zorunda olmaması durumuyla karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle tarh zamanaşımı
geçmiş ama dava zamanaşımı geçmemiş (5 ila 8 yıl arasında tespit edilen)
vergi suçlarında incelemenin yapılması mümkün olarak görülmemektedir. Bu
anlamda dava zamanaşımının 8 yıllık süresi işlevsiz kalmaktadır. Bu çelişkinin giderilmesi için VUK’ta dava zamanaşımına ilişkin özel bir düzenlemeye
yer verilmesi gerekmektedir.
6. VERGİ DAİRESİNCE MATRAH TAKDİRİ İÇİN TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURMA DURUMU
VUK’un 114/2 fıkrasına göre vergi dairesince matrah takdiri için takdir
komisyonuna başvurulması, zamanaşımını durdurmaktadır. Duran zamanaşımı mezkûr komisyon kararının vergi dairesine teslimini takip eden günden
itibaren kaldığı yerden işlemeye devam etmekte ve işlemeyen süre her hal ve
takdirde bir yıldan fazla olmamaktadır (Danıştay 4.Dairesi, 2011).
Vergi yükümlüsünün idare tarafından incelemeye sevk edilmiş olması durumunda ise zamanaşımı durmamaktadır (Özelge, 2000). Ancak uygulamada
vergi inceleme elemanları sürdürmekte oldukları vergi incelemeleriyle ilgili olarak zamanaşımının bitmesine az bir zaman kala mükelleflerin matrah
takdirini görünüşte komisyon tarafından yapılan bir işlem olarak göstermekte
fakat kendileri yapmaktadır. Yani matrah takdiri yine inceleme elamanları tarafından yapılırken ek bir süre kazanabilmek adına kanun hükmünün arkasından dolanarak bir anlamda bu yetkilerini takdir komisyonuna devretmiş gibi
görünerek inceleme yapmaktadırlar. İnceleme elamanı raporunu yazmakta,
komisyonda raporda önerilen matrah üzerinden tarhiyat ve ceza öneren kararı
vergi dairesine tevdi etmektedir. Bilindiği üzere tarhiyat yetkisi sadece vergi dairesine aittir. Vergi matrahı takdir yetkisi ise takdir komisyonu ve/veya
inceleme elemanına aittir. İnceleme elamanı bizzat kendisi gibi vergi matrahı takdir yetkisi bulunan takdir komisyonuna yetkisini devretmektedir ki; bu
işlem hukuka aykırıdır (Taş ve Özcan, 2012, 1; Sakal ve Alpaslan, 2011, 24).
VUK’ta vergi matrahının hangi durumlarda takdir komisyonlarınca takdir
edileceği, hangi durumlarda vergi inceleme elemanları vasıtasıyla belirleneceği konusunda her hangi bir ayrım veya ölçü yer almamaktadır. Böyle bir ayrıma açıkça yer vermeyen VUK’un 30. maddesi, re’sen vergi tarhını gerektiren
sebeplerin varlığı halinde vergi matrahının takdir komisyonlarınca takdiri ya
da inceleme elemanları vasıtasıyla belirlenmesi konusundaki yetkiyi vergi
48

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

idaresine ait kılmıştır. Yani vergi idaresi bu yetkiyi dilediği şekilde kullanabilmekte ve vergi matrahının harici karinelere göre takdirinin gerektiği durumlarda işlemi takdir komisyonlarına sevk edebilmektedir. Ancak vergi matrahının
sağlıklı bir şekilde belirlenmesinin yolu da vergi incelemesinden geçmektedir.
Gerçi VUK’un 75. maddesinde takdir komisyonlarına matrah takdiri ile ilgili
görevlerinden dolayı vergi inceleme yetkileri verilmiştir. Takdir komisyonlarının bu yetkilerini harici verilere göre kullandıkları dikkate alındığında, bu
tür durumlarda defter ve belgeler ya yoktur ya ibraz edilmemiştir ya da ulaşmak mümkün olmamaktadır. Bunun dışında takdir komisyonlarına giden işler
(beyanname verilmemesi gibi) inceleme elemanlarının iş yükünü azaltmaya
yönelik re’sen takdir nedenlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla takdir komisyonlarında amaç vergi matrahının tespitidir ve zamanaşımını durdurmada bir
araç fonksiyonu olarak kurulmamışlardır (İleri, 2010, 99-100). Söz konusu bu
hukuksuz uygulamaya son verilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan olayı vergi incelemesi açısından değerlendirecek olursak vergi
inceleme elemanları tarh zamanaşımı süresi içerisinde inceleme yapabilir. Zamanaşımını uzatmak için takdir komisyonunu kullanan inceleme elamanları, inceleme süresini uzatmaktadır. Ancak defter ve belgelerin muhafaza ve ibraz zorunluluğu beş yıldan sonra bulunmamaktadır. Bu durumda VUK’un 30/3 bendinde yer
alan idarece ve ikmalen tarhiyat yapılamayacaktır. Yine VUK’un md. 359/a-2 alt
bendinde yer alan kaçakçılık cezası ve VUK’un mükerrer md. 355’te belirtilen
özel usulsüzlük cezası kesilemeyecektir (Oktay, 2005, 53; Işık, 2013).
Üstelik matrah takdiri belirleme konusunda hem vergi inceleme elemanları
hem de takdir komisyonları görevli olduğu halde sadece takdir komisyonlarına sevk işleminin tarh zamanaşımını durdurması çelişkilidir. Görünen o ki
vergi kanunlarını uygulamada hukuki çerçevede değerlendirmek yerine kamu
yararını gözeterek değerlendirmeye çalışmak ya da hukuki çerçevede değerlendiriliyor imajını yaratarak esasta kamu yararı adı altında hazineci bir yaklaşımı savunmak, sadece hukuki anlayışı değil kamu yararı adı altında gizlenen
hazineci yaklaşımı da zedelemektedir. Vergi kanunları ilkeleri ve amaçları
doğrultusunda düzenlenmediği ya da uygulanmadığı takdirde sadece kişilere
değil devlet bütçesine zararı da beraberinde getirmektedir.
7- SONUÇ
Hakların doğuşunda bir hakkın veya hukuki ilişkinin sona ermesinde oldukça önemli olan zamanaşımı çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. YukaEYLÜL - EKİM 2015
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rıda yer alan durumlar zamanın/sürenin hukuki anlamda ne kadar önemli olduğunu göstermesinin yanında, kanunların bazı durumlarda yetersiz kaldığını
da ortaya koymaktadır.
İyi bir hukuki analiz yapılmadan mevcut soruna uygulanan çözümler, yetersiz kalmaktadır. Belki bu sorunlar, sunulacak çözüm önerilerinin ne kadar
önemli olduğunu kavrayamamaktan, belki sorunun çözülmek istenmemesinden, belki de sorunların çözülmesine engel olanlara karşı durulmadığından
kaynaklanmaktadır. Ancak vergi sisteminin alanının genişlemesi ve daha modern bir yapıya bürünmesi de, vergi yasalarını ister istemez daha karmaşık bir
yapıya büründürmektedir.
Mevcut vergi sorunlarına yönelik yapılan düzenlemeler beraberinde başka
sorunları meydana getirmektedir. Bir vergi kanunu uygulamasının, o kanunun
oluşturulmasına göre daha zor olduğu görülmektedir. Esasında uygulamada
yaşanılan sorunların çoğu, kanunlardan ve uygulamadan ziyade; kanunların
uygulanmasına yönelik ortamın oluşturulmamasından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla vergi kanunlarının oluşturulmasında ve bu kanunlara yönelik yapılan yasal düzenlemelerde o dönemki ekonomik tablonun görünümü doğrultusunda salt maliyeci gözü ile hareket edilmemesinin gerekliliği önem
arz etmektedir. Yasalarda yapılan bütün değişiklikler ve düzenlemeler çeşitli
nedenlerden dolayı yapılmış olarak görülse bile, genel olarak kabul edilen
uluslararası vergileme ilkeleri ile anayasal vergileme ilkelerine uyumlu olması gerekmektedir.
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İLK DEFA İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
KAPSAMINA GİREN ŞİRKETLERCE YAPILMASI GEREKEN
İŞLEMLER
Soner ALTAŞ19**
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, bağımsız denetime tabi olan şirketler aynı zamanda internet sitesi de açmakla yükümlüdürler. 1 Şubat 2015
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi
olacağı tahmin edilmektedir. Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla
birlikte internet sitesi açma yükümlülükleri de doğmaktadır. İnternet sitesine
dair yükümlülüklerin yerine getirilmemesi adlî ve idarî para cezalarını gerektirdiği gibi, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturması ve yönetim
organı üyelerinin hukukî sorumluluklarına sebebiyet vermesi gibi arzu edilmeyen birtakım sonuçların doğmasına sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada,
2015 yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülüğünün kapsamına giren
şirketlerin sitelerini açarken nelere dikkat edecekleri, sitelerinde hangi bilgi
ve belgeleri yayımlamak zorunda oldukları, yükümlülüğe uymamaları durumunda hangi cezalar ile yüzleşecekleri ve bu konuda dışarıdan hizmet alıp
alamayacakları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: sermaye şirketi, internet sitesi yükümlülüğü, yönetim
organı, Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı, bilgi toplumu hizmetleri, adlî
para cezası, idarî para cezası, hukukî sorumluluk.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK201 )’nun
1524üncü maddesinin birinci fıkrasında “397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili
tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir
bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır.” denilerek, bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
19
1 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
20

Makale Geliş Tarihi:
01.06.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015
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sitesi kurmaları şart koşulmuştur. Madde ile yollama yapılan 397nci maddenin
dördüncü fıkrasında ise bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi
Bakanlar Kurulu’na verilmiştir. Bakanlar Kurulu da 19/12/2012 tarihinde almış
olduğu 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar (Bakanlar Kurulu kararı, 23.01.2013) ile bağımsız denetime tabi
olacak sermaye şirketlerini belirlemiştir. Bahsigeçen Bakanlar Kurulu Kararının
3üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki genel ölçütler,
yani aktif toplamı, yıllık net satış hasılatı ve çalışan sayısı, 2013 yılı için sırasıyla
150.000.000 TL, 250.000.000 TL ve 500 olarak belirlenmişken; 2014/5973 (Bakanlar Kurulu Kararı, 14.03.2014) sayılı kararla 2014 yılı için 75.000.000 TL,
200.000.000 TL ve 250 olarak; 2014/7149 (Bakanlar, Kurulu Kararı, 01.02.2015)
sayılı kararla da 2015 yılı için 50.000.000 TL, 100.000.000 TL ve 200 olarak belirlenerek kademeli bir şekilde düşürülmüştür. 2014/7149 sayılı Kararın yürürlük
tarihi ise 1 Ocak 2015 olarak belirlenmiştir. Bahsigeçen Bakanlar Kurulu kararları
uyarınca, 2013 yılında 2.500, 2014 yılında ise 3.500 civarında şirket bağımsız
denetime tabi tutulmuş olup, 2015 yılında 5.000 civarında şirketin daha bağımsız
denetim kapsamına gireceği tahmin edilmektedir212 . 2015 yılında ilk defa bağımsız
denetim kapsamına girecek olan bu beşbin şirketin, bağımsız denetimle birlikte
internet sitesi kurma yükümlülükleri de doğmaktadır.
TTK’nın 1524üncü maddesinin ikinci fıkrasında, internet sitesi açma ve bu
sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgüleme yükümlülüklerine uyulmamasının, ilgili kararların iptal
edilmesinin sebebini oluşturacağı, Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açacağı ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin
sorumluluğuna neden olacağı belirtilmiş, cezai hükümler ise saklı tutulmuştur.
TTK’nın 562nci maddesinin onikinci fıkrasında ise “1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet
sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.” denilerek, bu
yükümlülüklere uymayanlara verilecek cezalar hükme bağlanmıştır. Sözkonusu
cezaî ve hukukî sorumluluk hükümleri, konuyu, 2015 yılında ilk defa internet
sitesi açma yükümü kapsamına giren şirketler açısından daha da önemli kılmaktadır. İşte bu çalışmada, 2015 yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülü21
2 Bağımsız Denetiminin Kapsamı Genişliyor, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’nin 2 Şubat 2015 tarihli, 2015/1 sayılı Basın Duyurusu, http://
www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/BKK yeni limitler basın duyurusu.pdf, Erişim: 7/3/2015
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ğünün kapsamına giren şirketlerin sitelerini açarken nelere dikkat edecekleri,
sitelerinde hangi bilgi ve belgeleri yayımlamak zorunda oldukları, yükümlülüğe
uymamaları durumunda hangi cezalar ile yüzleşecekleri ve bu konuda dışarıdan
hizmet alıp alamayacakları üzerinde durulacaktır.
2. İNTERNET SİTESİNİ AÇMA SÜRESİ VE BU KONUDA DIŞARIDAN HİZMET ALINIP ALINMAYACAĞI HUSUSU
TTK’da 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren kurulan ve bağımsız denetime tabi olması öngörülen sermaye şirketlerinin, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açacakları ve
bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların
yayımlanmasına özgüleyecekleri (TTK, m.1524/f.1); 1 Temmuz 2013 tarihinden tarihten önce kurulan bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin ise
en geç 1 Ekim 2013 tarihine kadar internet sitesi açacakları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması
için özgüleyecekleri, internet sitesi zaten var olan şirketlerin ise yine en geç
1 Ekim 2013 tarihine kadar sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgüleyecekleri(TTK, Geçici
m.8) belirtilmiş, 1524üncü maddenin yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2013223 tarihinden sonra bağımsız denetime tabi olan şirketlerin internet sitelerini ne
zaman kurmaları gerektiğine dair bir hükme ise yer verilmemiştir. Anılan boşluk, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Sermaye Şirketlerinin
Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
31.05.2013) (Yönetmelik234 ) ile giderilmiştir. Sözkonusu Yönetmeliğin 5nci
maddesinin ikinci fıkrasına göre, 1 Temmuz 2013 tarihinden sonra bağımsız
denetim kapsamına giren şirketler, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç
ay içinde internet sitesi açacak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe
kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgüleyeceklerdir. Bu
çerçevede, ilk defa 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin
internet sitelerini, kapsama girdikleri tarihten itibaren üç ay içerisinde açmaları, eğer önceden internet siteleri var ise yine üç aylık süre içerisinde sitelerinin
belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir. Ancak, bu üç aylık sürenin başlangıç ta22
3 TTK’nın internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne ilişkin 1524’üncü maddesi 1 Temmuz 2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir (TTK, m.1534/f.1).
23
4 Çalışmamızda, Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik, kısaca
“Yönetmelik” olarak anılmıştır.
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rihinde bir belirsizlik olduğunu, bu nedenle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın
internet sitesi kurma yükümlülüğündeki üç aylık sürenin başlangıç tarihinin
nasıl belirleneceğini bir Genelge ile açıklığa kavuşturmasının gerekli olduğunu belirtmekte fayda vardır.(Altaş, 14.03.2015)
İnternet itesi açmakla yükümlü olan şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri
Tabanı Hizmet Sağlayıcı245 (MTHS)’lardan destek hizmeti almak suretiyle de
yerine getirebilirler (Yönetmelik, m.5/f.4). Bununla birlikte, payları, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca MKK tarafından kayden izlenen şirketler için
MTHS faaliyeti Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından yerine getirilir256
(Yönetmelik, m.7/f.2).
Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamında olmayan sermaye şirketleri, internet sitesi açmakla yükümlü değildir.
Şirketler topluluğuna dahil olup da doğrudan bağımsız denetim kapsamına
giren şirketlerin internet sitesine ilişkin yükümlülükleri ise, MTHS yetkisine
sahip olmasa bile topluluk içinde yer alan şirketlerden biri tarafından da yerine getirilebilir. Bu durumda hizmet alan topluluk şirketi kendi internet sitesini
açmış sayılır. Şirketler topluluğunda internet sitesi yükümlülüğü ile ilgili destek hizmeti sağlayan şirketin, topluluktan ayrılması halinde bu hizmeti sürdürebilmesi için ayrılacağı tarihte MTHS yetkisine sahip olması zorunludur
(Yönetmelik, m.5/f.3-5).
Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS); TTK’nın 1524. maddesi
ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h). Halihazırda, internet sitesi açma yükümlülüğü bulunan bağımsız
denetime tabi şirketlerin hizmet alabilecekleri Merkezi Veri Tabanı Hizmet
Sağlayıcı (MTHS) olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet izni
alabilen üç şirket bulunmaktadır. Bunlar; Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim
24
5 Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı (MTHS); TTK’nın 1524. maddesi ve Yönetmelik uyarınca
şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda
tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer
faaliyetleri yürüten özel hukuk tüzel kişisini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h).
6 Halka açık anonim ortaklıklar, TTK’nın 1524. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen internet sitesi
25
açma ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına
özgüleme yükümlülüklerini, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilirler
(SPKn, m.17/f.4).
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Şirketi (MKK) (www.mkk.com.tr), Egebilgi İletişim Bilişim Yazılım Tekstil
Tic. San. Ltd.Şti. (www.egebilgi.com.tr) ve TTR Bilişim Hizmetleri Turizm
ve Metal San. Tic. Ltd. Şti. (www.ttrbilisim.com)’dir267. Dolayısıyla, ilk defa
2015 yılında internet sitesi açma yükümlülüğü doğan şirketler internet sitelerini kendilerini kurabilecekleri gibi, adıgeçen şirketlerden de hizmet alımı
yoluyla internet sitelerini oluşturabileceklerdir.
Bu konuda belirtilecek bir diğer husus ise, şirketler tarafından açılacak internet sitelerinin, şirketlerin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi278 (MERSİS) numarası289 altında tescil edileceğidir (TTK, m.1524/f.4; Yönetmelik, m.5/f.6).
3. İNTERNET SİTESİNDE BELİRTİLMESİ GEREKEN İBARELER, SAĞLANMASI GEREKEN TEKNİK HUSUSLAR VE GÜVENLİK KRİTERLERİ
Şirketin internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve parantez içerisinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresinin konulması zorunludur (TTK, m.1524/f.4; Yönetmelik, m.6/f.4). “Yönlendirilmiş mesaj”, TTK ile birlikte Ticaret Hukukumuza giren yeni bir kavramdır.
Sözkonusu kavram, kısaca, üçüncü kişiye yönlendirilen mesajı kastetmektedir.
Yönlendirilmiş mesaj, Yönetmelikte, “internet sitesinin TTK’nın 1524. maddesinin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan ve ilgili tüm taraflara yönlendirildiği karine olarak kabul edilen her türlü içerik” olarak tarif edilmiştir(Yönetmelik, m.4/m). Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın yönlendirildiği karinedir
29
(TTK, m.1524/f.4). Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası10
ile oluşturulur ve aynı
yöntemle değiştirilir(Yönetmelik, m.6/f.4).
Şirketler tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış
bölümünün şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu
hizmetleri” şeklinde bir ibareye yer verilir(Yönetmelik, m.10/f.2).
26
7 İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü Bulunan Şirketlerin Hizmet Alabileceği MTHS’ler, Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, http://icticaret.gtb.gov.tr/hizmetler/sirketler/internet-sitesi-acma-yukumlulugu-bulunansirketlerin-hizmet-alabilecegi-mthsler, Erişim: 7/3/2015
27
8 Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS); Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret
sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda
sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen
merkezi ortak veri tabanını da içeren bilgi sistemini ifade eder(Yönetmelik, m.4/h).
28
9 MERSİS numarası; MERSİS tarafından verilen ve özel algoritma ile üretilmiş tekil numarayı ifade
eder(Yönetmelik, m.4/ı).
29
10 Zaman damgası; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h)
bendinde tanımlanan kaydı ifade eder(Yönetmelik, m.4/n).
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Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanırlar(Yönetmelik, m.10/f.3).
Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili
bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden; MTHS’lerden destek hizmeti alan şirketler ise ana
sayfalarında yer verecekleri “bilgi toplumu hizmetleri” ibaresinden doğrudan
MTHS’ye yönlenmeyi sağlarlar (Yönetmelik, m.10/f.4).
Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi
ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda
arşivlerler(Yönetmelik, m.10/f.5, m.12/f.1). İnternet sitesinde yer alacak içeriğin
arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır(Yönetmelik, m.12/f.3). İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmışsa, bu
içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili
veri tabanına aktarılabilir(Yönetmelik, m.12/f.2).
Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, Yönetmelikte öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir (Yönetmelik,
m.10/f.6). Bahsigeçen teknik hususlar ve güvenlik kriterleri şu şekilde sıralanabilir(Yönetmelik, m.11):
- Şirketlerin ve MTHS’lerin, Yönetmelik uyarınca yürütmekle yükümlü
oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine
sahip olmaları gerekir.
- Şirketler ve MTHS’ler, TTK’nın ve Yönetmelik’nin internet sitesinde
bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini,
bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
- Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran
veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
- Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Sertifikasyon Merkezinin internet sitesinde (http://www.kamusm.gov.tr) yayımlanan İnternet Sitesi
60
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Yükümlülüğüne Tabi Şirketlerin veya MTHS’lerin Alacakları Teknik Raporda Yer Alması Gereken Teknik Kriterler Rehberindeki şartları sağlarlar.
Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012
tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan Elektronik İmza
Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü
Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve
bu imzaların saklanması gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv
formatında güncellenmesi gereklidir.
Yeri gelmişken bir hususa değinelim: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik uyarınca, internet sitelerini kendileri
kuracak olan şirketler, sitenin mevzuata uygunluğunu, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) tespit ettirmek ve söz konusu
kurum tarafından düzenlenen teknik raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na
vermekle yükümlüydüler. Bu yükümlülük, şirketin internet sitesini açtığı veya
var olan internet sitesini kanunda belirtilen amaca özgülediği tarihten itibaren
en geç bir yıl içinde yerine getirilecekti. Ayrıca, anılan raporun şirket tarafından beş yılda bir yenilenmesi ve Bakanlığa verilmesi gerekiyordu. Ancak, 28
Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile,
Bakanlık, teknik rapor zorunluluğunu, internet sitelerini kendileri kuran şirketler açısından kaldırdı, MTHS’lerde ise muhafaza etti. Dolayısıyla, bundan
böyle, bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitelerini kendileri kurdukları
takdirde, teknik rapor düzenletmek ve bu raporu belirli periyotlarla yeniletmek zorunda kalmayacaklardır. MTHS’ler ise internet sitelerinin özgülenmiş
kısımlarının mevzuat hükümlerine uygunluğunu, TÜBİTAK’a tespit ettirmeye, düzenlenecek teknik raporu Bakanlığa vermeye ve anılan raporu üç yılda
bir yenilemeye devam edeceklerdir.
4. İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMASI ZORUNLU OLAN
İÇERİK VE SİTEDE KALMA SÜRELERİ
İnternet sitesinde hangi hususların yayımlanacağını ortaya koyabilmek
için TTK’nın muhtelif maddelerine bakmak gerekir. Bu çerçevede, internet
sitesi açma yükümlülüğüne tabi olan şirketlerin, internet sitelerinde yayımlamak zorunda oldukları bilgi ve belgeleri ve buna ilişkin Kanun maddelerini
aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde sıralamak mümkündür:
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İnternet Sitesinde Yayımlanması Zorunlu Olan İçerik
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İlgili Hüküm

Tacirin ticaret unvanı

m.39/f.2

Tacirin ticaret sicili numarası

m.39/f.2

Tacirin işletmesinin merkezi

m.39/f.2

Tescil edilen internet sitesinin adresi

m.39/f.2

Anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları

m.39/f.2

Anonim şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı

m.39/f.2

Limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları
Limited şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve
soyadları
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde taahhüt edilen ve ödenen
sermaye miktarı
Birleşmede inceleme yapma hakkında dair ilan
Birleşme sözleşmesi
Birleşme raporu

m.39/f.2
m.39/f.2
m.39/f.2
m.39/f.2
m.149/f.3
m.149/f.1-a
m.149/f.1-b

Birleşmeye katılan şirketlerin her birinin son üç yıla ait yılsonu finansal
tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları

m.149/f.1-d

Birleşme sözleşmesinin, birleşme raporunun, son üç yılın yılsonu finansal
tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarının, gereğinde ara bilançoların nereye tevdi
edildikleri ve nerelerde incelemeye hazır tutuldukları

m.149/f.4

Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklılarına haklarını bildirdikleri ilan

m.157/f.2

Bölünmede inceleme yapma hakkına işaret eden ilan

m.171/f.4

Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının, alacaklarını bildirmeye ve
teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılmasına dair ilan

m.174

Bir teşebbüsün, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı
olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini,
altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarını kazanması
veya elden çıkarması

m.198/f.1

Kanuna aykırı kuruluş nedeniyle yönetim kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
ilgili alacaklı veya pay sahibi tarafından anonim şirket aleyhine fesih davası
açılması halinde, davanın açıldığı husususun ve kesinleşmiş olan mahkeme
kararının -mahkemenin bildirimi üzerine- tescil ve ilan ettirilmesi ve tescil ve
ilanı yapılan bu hususun internet sitesine konulması

m.353/f.5

Anonim şirket yönetim kurulu üyeliğine bir tüzel kişi seçildiği takdirde, tüzel
kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek
kişinin de tescil ve ilan olunması ve tescil ve ilanın yapılmış olduğu hususunun
şirketin internet sitesinde hemen açıklanması

m.359/f.2

Anonim şirket genel kurulunca seçilen denetçinin ve ana şirketin genel
kurulunca seçilen topluluk denetçisinin ilan edilmesi

m.399/f.1

Anonim şirket genel kurulunun toplantıya çağrılmasına dair ilan

m.414/f.1

Anonim şirketlerde finansal tabloların müzakeresinin ve buna bağlı konuların
ertelenmesine dair ilan

m.420/f.1

Anonim şirket genel kurul toplantı tutanağı

m.422/f.2

Organın temsilcisinin ve kurumsal temsilcinin ilan edilmesi

m.428/f.1
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İlgili Hüküm

Yönetim kurulunun pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin
kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile
telefon ve telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye
çağırmasına dair mesaj

m.428/f.2

Kurumsal temsilcilerin kimliklerinin, adreslerinin ve onlara ulaşılabilecek
numaraların ilan edilmesi

m.428/f.2

Anonim şirketlerde genel kurul kararları aleyhine iptal veya butlan davası
açılması halinde, iptal veya butlan davasının açıldığını ve duruşma gününü
belirtir ilan

m.448/f.1

Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme
kararı

m.450

Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı

m.455

Kayıtlı sermaye artırımında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin,
333’üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından izni alınmış şekilleri, yönetim kurulunun sermayenin
artırılmasına ilişkin kararı, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin
sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları

m.460/f.2

Yönetim kurulunun yeni pay alma (rüçhan) hakkının kullanılabilmesinin
esaslarını belirlediği karar

m.461/f.3

Sermaye azaltımında, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile
azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı

m.473/f.1

Esas sermayenin azaltılmasına dair genel kurul kararı

m.474/f.1

Mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi
gerektiğine, aksi hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağına
ve sözleşme cezasının isteneceğine dair ihtar

m.483/f.1

Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin
kararı

m.486/f.2

Tasfiye halinde, alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden
anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler dışında kalan diğer alacaklıların,
şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını
tasfiye memurlarına bildirmelerine dair ilan

m.541/f.1

Limited şirket genel kurulunca seçilen denetçinin ilan edilmesi

m.635, m.399/f.1

Kanuna aykırı kuruluş nedeniyle müdürler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ilgili
alacaklı veya ortak tarafından limited şirket aleyhine fesih davası açılması
halinde, davanın açıldığı husususun ve kesinleşmiş olan mahkeme kararının
-mahkemenin bildirimi üzerine- tescil ve ilan ettirilmesi ve tescil ve ilanı
yapılan bu hususun internet sitesine konulması

m.644/b, m.353/f.5

Esaslı şartlarından birinin var olmaması sebebiyle tescili caiz olmayan ancak
tescil edilen bir geminin malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğu veya
yerleşim yerleri belli değilse, silinmeye çağrının ve belirlenen sürenin varsa
şirketin internet sitesinde ilan edilmesi

m.966/f.1

İnternet sitesinde yayımlanması gereken içeriğin Kanunun muhtelif maddelerde yer almasına karşılık, şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları
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zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair
Yönetmelikte tek bir maddede toplu bir şekilde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğe göre şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik
ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri
aşağıda iki başlık altında belirtilmiştir.
4.1. İnternet Sitesinde Sürekli Olarak Yayımlanması Zorunlu Olan
İçerik
İnternet sitesinin açılması ile birlikte internet sitesinde sürekli olarak yayımlanması zorunlu olan içerik aşağıdaki gibidir(Yönetmelik, m.6/f.1):
1) Şirketin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve
ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları.
2) Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel
kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı.
3) Seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi, varsa
tescil edilmiş şubesi.
Yukarıda belirtilen içeriklerde değişiklik olması halinde, bu içeriklerin
yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte internet sitesinde yayımlanır(Yönetmelik, m.6/f.2).
4.2. İnternet Sitesinde En Az Altı Ay Boyunca Yayımlanması Zorunlu
Olan İçerik
Şirketçe internet sitesinde en az altı aylık süre için yayımlanması gereken
hususlar aşağıda belirtilmiştir(Yönetmelik, m.6/f.3):
1) Birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile
yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.
2) Yukarıda sayılan belgelerde (birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son
üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları, gereğinde ara bilançolar)
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inceleme yapma hakkının belirtildiği, bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine
ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü öncesinde internet sitesine konur.
3) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
4) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, TTK’nın 171. maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu, son üç yılın
finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde
inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme kararının
alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
5) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil
gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
6) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
7) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
8) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
9) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay
sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
10) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
11) Organın temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciliğe ilişkin
ilanlar, ilanın yayımlandığı gün internet sitesine konur.
12) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu
ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden
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itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
13) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
14) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
15) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin
yeni şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması
hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
16) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine
ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
17) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına
ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesine konur.
18) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine
alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci
ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
19) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde
ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve
sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve
ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve
ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
20) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına
ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
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içinde internet sitesine konur.
21) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin
sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
22) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, TTK’nın
198. maddesinde belirtilen oranlarda (% 5, 10, 20, 25, 33, 50, 67, 100) kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
23) Malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan
edilir.
24) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki
çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş
gün içinde internet sitesine konur.
25) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
26) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu
hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına
dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
27) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil
gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
28) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
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29) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri
ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı
tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
30) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç
yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
31) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
32) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış
ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
33) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
34) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine
ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
35) Yönetim kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının
elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım
sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
5. İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANAN BİLGİ VE BELGELERİ SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi
ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda
arşivlerler(Yönetmelik, m.10/f.5, m.12/f.1). İnternet sitesinde yer alacak içeriğin
arşivlenmesinde güvenli elektronik imza ve zaman damgası kullanılır(Yönetmelik, m.12/f.3). İçeriğin MERSİS ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmışsa, bu
içerik Bakanlık tarafından belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili
veri tabanına aktarılabilir(Yönetmelik, m.12/f.2).
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6. İNTERNET SİTESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIKLAR
İÇİN ÖNGÖRÜLEN CEZALAR
TTK’nın 562nci maddesinin onikinci fıkrasında “1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan
bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.”
denilmiştir. Dolayısıyla, İnternet sitesi açma yükümlülüğü doğduğu halde
“şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin
mevcut bulunmasına karşılık bu internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi” durumunda, şirketin yönetim organı üyeleri
(anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdürler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yöneticiler) 2.000 TL’den 30.000
11. İnternet sitesine konulması
TL’ye kadar adlî para cezasıyla cezalandırılırlar30
gereken içeriğin usulüne uygun bir şekilde konulmaması halinde ise şirketin
yönetim organı üyelerine (anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited
şirketlerde müdürler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici12.
ler) 100 TL’den 10.000 TL’ye- kadar adlî para cezası verilir31
Ayrıca, internet sitesi kurma yükümlülüğü bulunan şirketlerde, şirketin ticaret
sicil numarasının, ticaret unvanının, işletmesinin merkezinin, internet sitesi adresinin, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ile soyadlarının, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının; limited şirketlerde müdürlerin
adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının; sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde de yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının internet sitesinde yayımlanmaması
13
halinde, şirket tüzel kişiliğine 2.00032
TL idarî para cezası verilir.
30
11 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 52. maddesinin birinci fıkrasında adlî para
cezasının “beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla
olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması
suretiyle hesaplanan meblağın hükümlü tarafından Devlet Hazinesine ödenmesi”nden ibaret olduğu
belirtilmiştir. TCK’nın bahsigeçen 52. maddesinin ikinci fıkrasında ise bir gün karşılığı adlî para cezasının
miktarının en az yirmi, en fazla yüz Türk Lirası olması hükme bağlanmış ve miktarın -bu alt ve üst
sınırlar arasında- kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdir edileceği ifade
edilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde, TTK’nın 1524. maddesinde öngörülen internet sitesini oluşturmayan
veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine
özgülemeyen yönetim organı üyelerine, 2.000 (100x20=2.000) TL’den 30.000 (300x100=30.000) TL’ye
kadar adlî para cezası verilecektir.
31
12 Hesaplama konusunda bkz. Dipnot (18)
13 Anılan idari para cezası tutarı TTK’da yer aldığı şekliyle belirtilmiştir ve 2012 yılı için öngörülmüştür.
32
Kabahatler Kanunu’na göre idarî para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden
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7. ÖZET VE SONUÇ
2014/7149 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 2015 yılında beşbin civarında şirketin ilk defa bağımsız denetime tabi olacağı tahmin edilmektedir.
Bu şirketlerin bağımsız denetime tabi olmasıyla birlikte internet sitesi kurma
yükümlülükleri de doğmaktadır. Bu çerçevede, ilk defa 2015 yılında bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin internet sitelerini, kapsama girdikleri
tarihten itibaren üç ay içerisinde açmaları, eğer önceden internet siteleri var
ise yine üç aylık süre içerisinde sitelerinin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemeleri gerekmektedir.
Bahsigeçen şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan faaliyet
izni almış olan Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılardan destek hizmeti
almak suretiyle de yerine getirebilirler.
Şirketlerin internet sitelerinde bulundurmaları zorunlu olan içerik ile bunların internet sitelerine konulma ve internet sitelerinde kalma süreleri Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte toplu bir şekilde düzenlenmiştir. Bu içerikten bir kısmı internet sitesinde sürekli olarak,
ağırlıklı kısmı ise en az altı ay boyunca internet sitesinde yayımlanmalıdır. Ayrıca, şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları
bilgi ve belgeleri ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet
sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile elektronik ortamda arşivlemekle yükümlüdürler. Şirketin internet sitesinin oluşturulmaması veya şirketin bir internet sitesinin mevcut bulunmasına karşılık bu
internet sitesinin bir bölümünün bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmemesi
hallerinde, yönetim organı üyelerine ve şirket tüzel kişiliğine adlî ve idarî para
cezaları verilecektir. Bunun yanında, anılan yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini oluşturacak, Kanuna aykırılığın tüm
sonuçlarının doğmasına yol açacak ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim
kurulu üyelerinin hukukî sorumluluğuna neden olacaktır. Bu çerçevede, 2015
yılında ilk defa internet sitesi açma yükümlülüğü kapsamına giren sermaye
şirketlerinin yönetim organlarının, bu konudaki yükümlülüklerini zamanında
ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri menfaatlerine olacaktır.
değerleme oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir. Yeniden değerleme oranları; 10 Kasım 2012
tarihli ve 28463 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:419) ile
2012 yılı için % 7,80; 19 Kasım 2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:430) ile 2013 yılı için % 3,93; 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:441) ile 2014 yılı için de % 10,11 olarak
tespit edilmiştir. Dolayısıyla, anılan idarî para cezasının 2015 yılında uygulanacak tutarı 2.466 TL’dir.

70

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Altaş, Soner (05.03.2015). “İnternet Sitesi Yükümlülüğünün Başlangıç Tarihinin Tespiti Sorunu” Dünya Gazetesi,
Bağımsız Denetiminin Kapsamı Genişliyor, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği’nin 2 Şubat 2015 tarihli, 2015/1 sayılı Basın Duyurusu, 07.03.2015
tarihinde http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/BKK yeni limitler basın
duyurusu.pdf adresinden erişildi.
Bakanlar Kurulu Kararları (01.02.2015) 2014/7149 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar. Ankara: Resmi Gazete (29254 sayılı)
Bakanlar Kurulu Kararları (14.03.2014) 2014/5973 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar. Ankara: Resmi Gazete (28941 sayılı)
Bakanlar Kurulu Kararları (23.01.2013) 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar. Ankara: Resmi
Gazete (28537 sayılı)
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (31.05.2013) Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (28663
sayılı)
İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü Bulunan Şirketlerin Hizmet Alabileceği MTHS’ler. 07.03.2015 tarihinde http://icticaret.gtb.gov.tr/hizmetler/
sirketler/internet-sitesi-acma-yukumlulugu-bulunan-sirketlerin-hizmet-alabilecegi-mthsler adresinden erişildi.
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27846
sayılı)
T.C. Yasalar (30.06.2012) 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk
Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (28339 sayılı)

EYLÜL - EKİM 2015

71

MALİ

ÇÖZÜM

G20 ANTALYA LİDERLER BİLDİRGESİ VE
MATRAH AŞINDIRMA VE KAR AKTARIMI (BEPS) EYLEM
PLANI
DECLARATION OF THE LEADERS OF ANTALYA SUMMIT AND
THE ACTION PLAN OF TAX BASE EROSION AND PROFIT
SHIFTING (BEPS)
Doç. Dr. Fatih SARAÇOĞLU33*
ÖZ
G20 zirvesi 15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da toplanmıştır. Zirvede ele alınan konulardan biri de (matrah aşındırma ve kar aktarımı ile mücadele) BEPS eylem planıdır.
BEPS, Luksleaks skandalı ile ortaya çıkan vergi kaçakçılığı ile mücadele
kapsamında hazırlamış bir eylem planıdır. G20 Antalya Zirvesi Liderler Bildirgesi’nde küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine
ulaşmak amacıyla, Matrah Aşınması ve Kar Aktarımı (BEPS) Projesi onaylanmıştır.
BEPS ile çifte vergilendirmeme durumunun ortadan kaldırılması, işlemlerin özünün kavranması ve vergilendirmede şeffaflığın artırması amaçlamaktadır.
Anahtar Sözcükler: Matrah aşındırma, Kar aktarımı, G20
ABSTRACT
G20 Summit held in Antalya November 15th- 16th 2015. One of the issues
discussed at the Summit is BEBS Action Plan (base erosion and struggle with
the tax base erosion and profit shifting).
BEPS is an action plan which based on struggling against tax evasion
come up with the Luxleaks scandal. In order to achieve a more fairy and modern global international tax system, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)
project has been approved by The Leaders of G 20 Summit Declaration.
It is aimed at elimination of double taxation, handling core factors of taxation process and increasing transparency in taxation with BEPS.
Keywords: Tax base erosion, profit shifting, G20
33
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GİRİŞ
Dünya ekonomisinin %85’ini, dünya ticaretinin %80’ini ve dünya nüfusunun üçte ikisine denk gelen G20, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer
alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşmaktadır.
G-20 Dönem Başkanlığını, Türkiye 1 Aralık 2014’ten itibaren 1 yıl süreyle
üstlenmiş olup, devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı son G20 toplantısı
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. Türkiye, dönem
başkanlığını 1 Aralık 2015 itibariyle Çin’e devretmiş olup, 2016 G20 zirvesine Hangzhou şehri ev sahipliği yapacaktır.
2015 G20 dönem başkanı olarak Türkiye, iddialı hedefleri yerine getirme doğrultusunda G20 Platformunu yönlendirme görevinde hiçbir gayreti esirgememiş
(https://g20.org, 2014, 2-3) ve 2015 yılının G20’nin çabalarını, ortak eylemlerle kapsayıcı ve sağlam büyümeyi güvence altına almaya yoğunlaştıracağı bir yıl
olacağını ifade etmiştir. Bu kapsamda Türkiye Dönem Başkanlığının öncelikleri;
kapsayıcılık, uygulama ve yatırım olarak özetlemiştir (https://g20.org, 2014, 3).
Ayrıca 2015 yılının Türkiye Dönem Başkanlığında, daha önceki dönem
başkanlıklarının gündemlerinin geliştirilerek, G-20’de sürekliliği temin edecek ve kapsayıcı ve sağlam büyüme için kararlı ortak eylemlerin hayata geçirilmesini sağlayacak yeni unsurların ortaya konulacağı taahhüt edilmiştir
(https://g20.org, 2014, 5). Bu çerçevede 2015 gündeminin üç ana konu başlığı
şunlardır (https://g20.org, 2014, 5):
i. Küresel Toparlanmanın Güçlendirilmesi ve Potansiyelin Artırılması
ii. Dayanıklılığın Artırılması
iii. Sürdürülebilirliğin Desteklenmesi.
Bunların yanında “Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma Projesi” kapsamında, 2014 yılında elde edilen çıktıların uygulanma sürecinin takip edileceği, bu
projede ilerleme sağlanabilmesi için geçiş sağlanması hedeflenmiştir (https://
g20.org, 2014, 9).
15-16 Kasım 2015 tarihli zirvede matrah aşındırma ve kar aktarımı ile mücadele eylem planı gündemde iken; 13 Kasım 2015 tarihli Paris saldırılarının
ardından zirvenin gündeminde Suriye iç savaşı, Avrupa mülteci krizi ve Irak
– Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele konuları ön plana çıkmıştır.
G20 Antalya Liderler Bildirgesinde küresel olarak daha adil ve modern
bir uluslararası vergi sistemine ulaşmak amacı çerçevesinde Matrah Aşınması
ve Kar Kaydırma (BEPS) Projesi kapsamında geliştirilen tedbirler paketi de
onaylanmıştır.
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I. G20 İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER VE G20 ANTALYA ZİRVESİ
LİDERLER BİLDİRGESİ
A. G20 İle İlgili Genel Bilgiler
G20, yani 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın
en büyük ekonomileri arasında yer alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşmakta olup, İngilizce Group of 20 (20 Grubu) kavramının
kısaltması olan G20 adıyla anılmaktadır (tr.wikipedia.org).
G-20 ilk başta çeşitli bakanlıklar düzeyinde toplantı düzenlemiş, Kasım
2008 tarihinden itibaren aynı G-8’de olduğu gibi yılın belirli zamanlarında
Devlet Başkanlığı düzeyinde toplanmaya başlamıştır (tr.wikipedia.org).
G20 ülkeleri dünya ekonomisinin %85’ini oluştururken, dünya ticaretinin
%80’ini gerçekleştirmektedir ve G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun
üçte ikisine denk gelmektedir (tr.wikipedia.org).
Türkiye’nin 1.12.2014 itibarıyla dönem başkanlığını üstlendiği G20 platformunun kuruluş amacı; küresel ekonomik istikrarın sağlanması ve teşvik
edilmesi için ülkeler arasında gayri resmi bir görüş alışverişi ortamının sağlanması olup, G20 gönüllü bir oluşum olarak karşımıza çıkmaktadır (www.
bugun.com.tr, 2015).
G20’nin çalışmaları iki kanaldan yürütülmektedir (www.bugun.com.tr,
2015). Finans kanalı, ülkelerin finanstan sorumlu bakanları, müsteşarları ile
merkez bankası başkan ve başkan yardımcılarından oluşmaktadır ve bu kanalda küresel ekonomi, altyapı yatırımları, finansal düzenlemeler, uluslararası
finansal mimari, uluslararası vergi ve iklim değişikliklerinin finansmanı konuları ele alınmaktadır (www.bugun.com.tr, 2015). İkinci kanal “Sherpa” kanalı
olup, burada kalkınma, enerji sürdürülebilirliği, yolsuzlukla mücadele, ticaret
ve istihdam tartışılmakta, ayrıca tartışılan gündem maddelerine bağlı olarak
her iki kanalda da teknik düzeyde çalışma grupları kurulabilmektedir (www.
bugun.com.tr, 2015).
Bugüne kadar çeşitli zirveler gerçekleştirilmiş olup, 15-16 Kasım 2015 tarihinde Antalya’da son G20 zirvesi yapılmıştır. G20’nin daimi bir sekreteryası
bulunmamaktadır ve her yıl bir ülke dönem başkanlığını üstlenmekte, toplantılara ev sahipliği yapmakta ve bir bakıma sekretarya görevinin koordinasyonunu üstlenmektedir (www.bugun.com.tr, 2015).
G-20’nin gündemindeki ana başlıklar; güçlü sürdürülebilir ve dengeli büyüme, altyapı yatırımları, finansal düzenlemeler, uluslararası finansal mimari,
uluslararası vergi konuları, enerji, ticaret, istihdam, iklim değişikliğinin fiEYLÜL - EKİM 2015
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nansmanı, kalkınma ve yolsuzlukla mücadele olarak sıralanmaktadır. Ülkemizin dönem başkanlığını kapsayan 3 kelime “kapsayıcılık”, “uygulama” ve
“yatırım” olup, bunların İngilizce tercümesinden hareketle 3’ü de ‘İ’ harfiyle
başladığından İngilizce belgelerimizde bunlardan “Türkiye’nin 3İ önceliği”
şeklinde söz edilmektedir (www.sabah.com.tr, 2014).
2015 yılı boyunca devam eden etkinliklerle Türkiye’nin tanıtımına da katkı yapılmış olup, Türkiye’nin ardından görevi Çin devralacaktır (www.sabah.
com.tr, 2014). Yani Türkiye, G-20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2014’ten itibaren 1 yıl süreyle üstlenmiştir. Ülkemiz, Avustralya’dan aldığı Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2015 tarihinde Çin’e devretmiştir (Türkiye Cumhuriyeti
Erbil Başkonsolosluğu, 2015).
Türkiye, Dönem Başkanlığı sırasında G-20’nin, küresel ekonomik ve
mali istikrarın sağlanması, küresel ekonomik sistemin günümüz gerçeklerine göre şekillendirilmesi, yükselen ekonomilerin artan ağırlıklarının sisteme
yansıtılması ve kalkınma konularına odaklanarak, somut sonuçlar üretmesini
hedeflemektedir (Türkiye Cumhuriyeti Erbil Başkonsolosluğu, 2015). Ayrıca
G-20’nin profilinin yükseltilmesi ve uluslararası ilişkilerde rolünün pekiştirilmesi amacıyla, G-20’nin bölgemizdeki ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla
ilişkilerinin güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Erbil
Başkonsolosluğu, 2015).
15-16 Kasım 2015 tarihli zirvede öncelikli konu matrah aşındırma ve kar
aktarımı ile mücadele eylem planı iken; 13 Kasım 2015 tarihli Paris saldırılarının ardından G20 zirvesinin gündemine Suriye iç savaşı, Avrupa mülteci krizi ve Irak – Şam İslam Devleti (IŞİD) ile mücadele konuları dahil edilmiştir.
B. G20 Antalya Zirvesi Liderler Bildirgesi
15-16 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 zirvesinde ekonomilerin gerçek ve potansiyel büyümesini yükseltmek, istihdam oluşumunu
desteklemek, dayanıklılığı güçlendirmek, kalkınmayı teşvik etmek ve politikaların kapsayıcılığını artırmak için beraber hareket etmeyi sürdürmeye kararlılığın devam ettirildiği vurgulanmıştır (https://g20.org, 2015).
G20 liderler bildirgesinde yer verilen hususlar özetle aşağıdaki gibidir (https://g20.org, 2015).
 Güçlü ve kapsayıcı büyüme,
 Büyümenin güçlü bir destekçisi olarak yatırımların artırılması ve büyümenin nimetlerinin herkesçe paylaşılabilmesi,
 Küresel ekonomik büyümenin dengesiz görünümü,
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 Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme için eşgüdüm halinde
sağlam makroekonomik politikaların uygulamaya devam edilmesi,
 G20’nin toplam GSYH büyümesinin 2018 yılına kadar %2 oranında
artırılması hedefi,
 Büyümenin kapsayıcı olması, istihdam yaratması ve toplumun tüm
kesimlerine fayda sağlaması,
 İşsizlik, eksik istihdam ve kayıt dışı işlerin, birçok ülkede eşitsizliklerin önemli bir kaynağını teşkil etmekte olduğu ve ekonomilerin gelecek dönemde büyüme beklentilerini zayıflatabileceği,
 Uluslararası emek hareketliliği, emek piyasalarına sağlanmış olan fırsatlar ile meydana gelen sınamalar,
 Yatırım ortamının geliştirilmesi,
 Yatırımların hazırlanma, önceliklendirilme ve uygulanma süreçlerinin
geliştirilmesi,
 Gözden geçirilmiş büyüme stratejileri dahil olmak üzere ticaret ve yatırımın kuvvetlendirilmesi yönündeki çabalar,
 DTÖ’nün çok taraflı ticaret sisteminin omurgası olduğu ve ekonomik
büyüme ile kalkınmayı geliştirmek için merkezi bir rol oynamaya devam etmesi,
 Finansal kuruluşların dayanıklılığının güçlendirilmesi ve finansal sistemin istikrarının geliştirilmesi, büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliği için arz ettiği önem,
 Daha güçlü ve dayanıklı bir finansal sistem inşa edebilmek için, yapılması gereken kritik çalışmalar bulunduğu,
 Küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi sistemine ulaşmak amacı,
 Büyüme ve dayanıklılık gündemini destekleyecek şekilde 2015-2016
G20 Yolsuzlukla Mücadele Eylem Planının etkili şekilde uygulanması yoluyla, yolsuzluğa karşı küresel düzeyde hoşgörüsüzlük kültürü
oluşturulması,
 2010 yılında kabul edilen IMF kota ve yönetim reformundaki ilerlemenin gecikmesinin devam etmesinden duyulan hayal kırıklığı,
 Güçlendirilmiş müşterek eylem ve eşit muamele hükümlerinin uluslararası kamu borç senetlerinde kullanılmasındaki ilerlemeden duyulan
memnuniyet,
 2015’in sürdürülebilir kalkınma için kritik bir yıl olduğu ve eylemEYLÜL - EKİM 2015
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lerin düşük gelirli gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmasını temin etmek
konusundaki kararlılık,
 Bu yıl yapılan çalışmaların, enerjiye erişim, gıda güvenliği ve beslenme, insan kaynaklarının geliştirilmesi, kaliteli altyapı, finansal kapsayıcılık ve iç kaynakların harekete geçirilmesi gibi alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemekte olduğu,
 Kalkınmada ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasında özel sektörün
güçlü bir rolü olduğu,
 G20 Enerji İşbirliği Prensiplerine odaklanmaya devam edileceği,
 Enerji verimliliğini geliştirme, temiz enerji teknoloji yatırımlarını artırma ve bu alandaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleme
konuları,
 İklim değişikliğinin zamanımızın en büyük sınamalarından biri olduğu,
 İnsani, siyasi, sosyal ve ekonomik sonuçlarıyla mevcut göç krizinin,
küresel bir endişe haline gelmiş olduğu,
 Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) kullanımına ve güvenliğine yönelik tehditlerin, dünyada ekonomik büyüme ve kalkınmanın güçlendirilmesi için interneti kullanmaktaki müşterek kabiliyete zarar veren
riskler taşıdığı.
Bildirgede sonuç olarak; ekonomilerin gerçek ve potansiyel büyümesini
yükseltmek, istihdam oluşumunu desteklemek, dayanıklılığı güçlendirmek,
kalkınmayı teşvik etmek ve politikaların kapsayıcılığını artırmak için beraber
hareket etmeyi sürdürmeye kararlılığın devam ettirildiği vurgulanmış; Türkiye’ye G20 Başkanlığı ve ev sahipliği yaptığı için teşekkür edilmiştir. Daha
sonra da 2016 yılında Çin Başkanlığında Hangzhou’da ve 2017 yılında Almanya’da bir araya gelme beklentisi ifade edilmiştir (https://g20.org, 2015).
II. BEPS’İN ORTAYA ÇIKIŞI
Uluslararası şirketler gün geçtikçe faaliyet alanlarını genişletmekte; sınırları aşan yatırım kararı alırken ya da mevcut faaliyetlerini sürdürürken hükümetlerin uyguladığı vergi politikalarından direkt olarak etkilenmektedir (Bulut, 2015, 36).
Luksleaks skandalı ile birlikte vergi cenneti olarak bilinen Lüksemburg’un
340 küresel şirketle gizli vergi anlaşmaları yaptığı ortaya çıkmış olup (tr.euro78
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news.com, 2015), buna karşı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD,
G-20 liderler zirvesinde vergi kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yeni bir
eylem planı hazırlamıştır (tr.euronews.com, 2015).
Çok uluslu şirketlerin teknolojik fırsatlar ve ekonomik alandaki gelişmeler
dolayısıyla faaliyetlerini istedikleri ülkeye kaydırabilmeleri ya da gelirlerini kâğıt üstünde düşük vergi oranına sahip ülkelere aktarabilmeleri mümkün
hale gelmiştir (Taşdöken, 2015a, http://www.vergialgi.net/). Çok uluslu şirketlerin bu esnekliği, vergi yükünü agresif bir şekilde en aza indirme çabasıyla birleştiğinde ülkelerin vergi gelirlerinde önemli kayıpların ortaya çıktığı
görülmüştür (Taşdöken, 2015a, http://www.vergialgi.net/). Bu kayıpların önlenmesi ve ekonomide faaliyet gösteren tüm birimlerin adil bir şekilde vergi
yüküne katılması düşüncesinden hareketle OECD, Matrah Aşındırması ve Kar
Aktarımı Eylem Planını (BEPS-Base Erosionand Profit Shifting- Eylem Planı) yayımlamıştır (Taşdöken, 2015a, http://www.vergialgi.net/).
OECD tarafından hazırlanan BEPS Eylem Planı 19 Temmuz 2013 tarihinde açıklanmış ve Eylül 2013’te Saint Petersburg’da G20 Liderler Zirvesinde
uygun bulunmuştur ve bu çerçevede 15 eylemden oluşan, 2 yıl içinde tamamlanması öngörülen planı ile OECD üyesi olmayan G20 ülkeleri de vergi konusunda OECD ile eşzamanlı adım atmış olacaktır (Turunç, 2015, http://www.
abmaliye.gov.tr/ ).
Bu arada, Şubat 2013’de yayınlanan Rapor (Addressing Base Erosionand
Profit Shifting) ise, uluslararası vergilendirmeye ilişkin en sorunlu alanlar aşağıdaki gibi 6 şıkta belirlenmiştir (Bıyık ve Alioğlu, 2015, https://www.vergiportali.com ). Bunlar;
 Hibrid Düzenlemeler Ve Uluslararası Vergilendirmedeki Uyumsuzluklar (Bkz. Ferhatoğlu, 2015, 17-30): Ülke mevzuatları arasındaki farklılıklar üzerine oluşturulan hibrid düzenlemeler ve vergi
arbitrajı dahil tüzel kişilik ve işlemlerin karakterlerinden kaynaklanan uluslararası vergilendirmedeki uyumsuzluklar;
 Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Uygulama Şekli:
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının dijital ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesi sonucu elde edilen kazançlara uygulama şekli;
 Grup İçi Finansal İşlemlere Yönelik Vergi Uygulamaları: İlişkili
kişilerin borçlanma yoluyla finansmanı, grup şirketince yapılan
sigorta işlemleri ve diğer grup içi finansal işlemlere yönelik vergi
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uygulamaları;
 Transfer Fiyatlandırması (Bkz. Gücüyener, 2015, 69-76): Özellikle
risk ve gayri maddi varlıkların yer değiştirmesi, grup içindeki tüzel kişilikler arasında varlıkların mülkiyetinin el değiştirmesi ve
ilişkili kişiler arasında gerçekleştirilen ancak ilişkisiz kişiler arasında nadiren gerçekleştirilebilecek işlemlerle ilgili olarak transfer fiyatlandırması;
 Kanunların Kötüye Kullanımını Engelleyen Düzenlemelerin Etkinliği: Özellikle genel kabul görmüş muhasebe kuralları, kontrol
edilen kurum kazancı rejimleri, örtülü sermaye kuralları ve çifte
vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kötüye kullanımını engellemeyi amaçlayan diğer kurallar açısından da kanunların kötüye
kullanımını engelleyen düzenlemelerin etkinliği;
 Tercihli Vergi Rejimlerinin Varlığı: Zararlı rekabete yol açan tercihli vergi rejimlerinin varlığı”
biçiminde sıralanmaktadır (Bıyık ve Alioğlu, 2015, https://www.vergiportali.com).
“Ülkeler uzun süreden beri vergi gelirlerini azaltıcı yöntemlerin önlenmesi
noktasında çeşitli düzenlemelere sahip olup; bu kapsamda çifte vergilendirmeyi önleme alışverişlerinde yer alan gerçek lehtar ilkesi ve ülke düzeyinde
uygulama alanı bulan vergiden kaçınmayı önleyici genel kurallar örnek olarak
karşımıza çıkmaktadır” (Taşdöken, 2015a, http://www.vergialgi.net/).
BEPS Eylem Planına verilen tepkiler itibariyle ülkeler ikiye ayrılmaktadır. Birinci grupta olan ülkeler çalışmaların tamamlanması öngörülmüş olan
Eylül2015 tarihini beklemeden harekete geçmiş ve yasal düzenleme yapma
yoluna gitmiş iken; ikinci grupta yer alan ve çoğunluğu teşkil eden ülkeler
ise herhangi bir girişimde bulunmamıştır (Taşdöken, 2015a, http://www.vergialgi.net/). OECD de ülkelerin kendi başlarına yapacakları düzenlemelerin
uluslararası vergi mimarisini zedeleyebileceği ve ülkeler arası işbirliğinin
olumsuz olarak etkilenebileceği yaklaşımını benimsemiştir (Taşdöken, 2015a,
http://www.vergialgi.net/).
Söz konusu Eylem Planında, matrahın aşındırılması ve karın aktarılması
konusunda atılması gereken adımları belirlenmiş, bu adımların uygulanması
için belirli tarihler ortaya konulmuş ve uygulama için gerekli olan kaynaklar
ve yöntemler sıralanmıştır (Bıyık ve Alioğlu, 2015, https://www.vergiportali.
com). Eylem Planı kapsamında atılması gereken adımlar, öngörülen çalışma
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ve belirlenen tarihler ise özetle aşağıda yer alan tablodaki gibidir (Bıyık ve
Alioğlu, 2015, https://www.vergiportali.com ve Biçer ve Erginay, 2015, 5556).
EYLEM

ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA

NİHAİ
TARİH

1. Eylem: Dijital ekonomiye ilişkin vergisel sorunları
tespit etme

Dijital ekonomiden kaynaklanan sorunlar ve
bu sorunları doğrudan ve dolaylı vergileme
açısından bütünsel bir yaklaşım ile çözümlemek için alınacak önlemleri belirten bir rapor
hazırlamak

Eylül 2014

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2014

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2014

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

4. Eylem: Faiz ödemelerinin gider olarak indirimi ve
diğer mali ödemeler sonucu
oluşan matrah kaybını sınırlandırma

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
değişiklikler yapmak

Aralık 2015

5. Eylem: Şeffaflık ve ticari
ve finansal işlemlerde özün
önceliği ilkesini dikkate
alarak zararlı vergi uygulamaları ile daha etkin mücadele etme

OECD üye ülkelerinin mevcut rejimlerinin
gözden geçirilmesini tamamlamak (1. Aşama)

Eylül 2014

OECD üyesi olmayan ülkelerin katılımını
artıran stratejiler geliştirmek (2. Aşama)

Eylül 2015

Mevcut kriterleri gözden geçirmek (3. Aşama)

Aralık 2015

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2014

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2014

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2015

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
ve muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak (1. Aşama)

Eylül 2014

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
ve muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak (2. Aşama)

Eylül 2015

2. Eylem:Ülke mevzuatları arasındaki farklılıklar
üzerine kurulu hibrid
düzenlemelerin etkilerini
ortadan kaldırma
3. Eylem: Kontrol edilen
yabancı kurum kazancı
rejimlerini güçlendirme

6. Eylem:ÇVÖA’larının kötüye kullanımını
engelleme
7. Eylem: Daimi işyeri
(permanentestablishment)
statüsünden yapay olarak
kaçınılmasını engelleme
8. Eylem: Transfer fiyatlandırması kurallarının, gayrimaddi varlıklar yoluyla
yaratılan değer ile uyumlu
sonuçlar vermesini sağlama
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9. Eylem: Transfer fiyatlandırması kurallarının, risk ve
sermaye transferi yoluyla
yaratılan değer ile uyumlu
sonuçlar vermesini sağlama

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
ve muhtemelen OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2015

10. Eylem: Transfer fiyatlandırması kurallarının,
diğer yüksek riskli işlemler
yoluyla yaratılan değer ile
uyumlu sonuçlar vermesini
sağlama

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
ve olasılıkla OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2015

11. Eylem: Matrahın aşındırılması ve karın aktarılmaToplanacak veriler ve bu verileri analiz etmek
sına ilişkin verilerin toplaniçin kullanılacak yöntemler açısından ilgili
ması ve analizi ile bunları
ülkelere tavsiyelerde bulunmak
tespit etmek için gerekli
yöntemleri belirleme

Eylül 2015

12. Eylem: Mükelleflere
agresif vergi planlamaları
hakkında bildirimde bulunma zorunluluğu getirme

Yerel mevzuatın hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde bulunmak

Eylül 2015

13. Eylem: Transfer fiyatlandırması belgelendirme
yükümlülüklerinin gözden
geçirilmesi

OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde
değişiklikler yapmak ve yerel mevzuatın
hazırlanmasında ilgili ülkelere tavsiyelerde
bulunmak

Eylül 2014

14. Eylem: Vergisel uyuşmazlıkların çözümünde
kullanılan mekanizmaları
(Karşılıklı anlaşma usulü
ve tahkime başvurma) daha
etkin hale getirme

OECD Model Vergi Anlaşmasında değişiklikler yapmak

Eylül 2015

İlgili uluslar arası kamu hukuku ve vergisel
konuları tespit eden bir rapor hazırlamak (1.
Aşama)

Eylül 2014

Çok taraflı bir enstrüman geliştirmek (2. Aşama)

Aralık 2015

15. Eylem: Çok taraflı bir
enstrüman geliştirme

Özellikle, küresel düzeyde dijital ekonomik dönüşüm ve ekonomik bütünleşme, vergi kurallarının günün koşullarıyla uyumlu hale getirilmesini gerektirmekte olup, matrah aşındırma ve kar aktarımı (kaydırma) konularının daha
fazla gündeme geleceği ve tartışmalarda yer alacağı açıktır (Turunç, 2015,
http://www.abmaliye.gov.tr/).
Ülkemizin dönem başkanlığını yaptığı dönemde önemli adımların atıldığı
ve sonuçlandırılmaya çalışılan “Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS)
İle Mücadele Eylem Planı”nın, uluslararası vergilendirme sistemindeki en
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köklü reform olacağı ve BEPS Eylem Planının, Türkiye’nin G20 dönem başkanlığındaki en büyük icraatlarından ve miraslarından olacağı ifade edilmektedir (www.trthaber.com, 2015).
III. BEPS’İN ETKİSİ, AMAÇLARI VE TEMELLERİ
A. Beps’in Etkisi Ve Amaçları
Uluslararası şirketler, vergi matrahını eritme (aşındırma) ve kar kaydırma
mekanizmalarıyla önemli bir vergi gelir kaybına yol açmakta olup, yılda 240
milyar dolara ulaştığı ifade edilen gelir kaybının tüm dünyaya olumsuz etkileri olmaktadır (www.trthaber.com, 2015).
Ancak gelir kaybı, kurumsal vergiye bağımlılıklarından dolayı özellikle
gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkilemekte; BEPS, bu ülkelerin değerli kaynaklarının istismar edilmesine ve küresel ekonomideki zorluklara karşı
zayıflamasına neden olmaktadır (www.trthaber.com, 2015).
G20 ve OECD ülkeleri BEPS ile; vergi mevzuatları arasında var olan boşluklardan kaynaklanan çifte vergilendirmeme durumunu ortadan kaldırmayı,
işlemlerin özü ile vergilendirme arasındaki ilişkiyi dengelemeyi ve vergilendirmede şeffaflığı artırmayı amaçlamaktadır (Bıyık ve Alioğlu, 2015, https://
www.vergiportali.com ).
BEPS ile kurumlar ve gelir vergisine yapılacak reformlarla uluslararası şirketlerin karlarını aktarmaya yönelik hareketlerinin önüne geçilmesi amaçlanmakta olup; eylem planı hayata geçer ve uygulama alanı bulursa, bu durumun
önemli ölçüde azalması beklenmektedir (Bulut, 2015, 41).
Özellikle dijital ekonominin yetersiz ve eksik vergileniyor olması (Bkz.
Taşdöken, 2015b, 44-53), verginin hangi aşamada nereden, kimden alınacağının net olmaması sorununun BEPS’in getireceği düzenleme kapatılması planlanmaktadır (Bulut, 2015, 41).
Yine BEPS ile özün önceliği kavramı önem kazanmakta olup; ‘’Daimi iş
yeri’’ tanımının genişletilmesi yoluna gidilmektedir (Bulut, 2015, 41).
BEPS ile transfer fiyatlandırması konusunda da değişiklikler beklenmekte olup; gayri maddi varlıkların grup üyeleri arasında el değiştirmesi, riskin
transferi ve sermayenin grup üyeleri arasında dağılımı, transfer fiyatlaması
yükümlülüklerinde artış gibi konular yeniden düzenlenecektir (Bulut, 2015,
41). Ayrıca finansal işlemler için yeni transfer fiyatlandırması, faiz ödemelerinde emsallere uygunluk ilkesinden sapılması yönündeki eğilim gibi konularda da yine düzenlemeler yapılması beklenmektedir (Bulut, 2015, 42).
BEPS Eylem Planı, öncelikle uluslararası şirketlerin vergi matrahını aşınEYLÜL - EKİM 2015
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dırma ve kar aktarımı mekanizmalarını yok ederek, paylarına düşen vergiyi
adil biçimde ödemelerini sağlayacaktır.
Vergi kaçakçılığı aynı zamanda, vatandaşların mali sisteme güvenlerini
azaltmakta olup, BEPS Eylem Planı, vergi usulsüzlüklerini minimuma indirmeyi hedeflemektedir (www.trthaber.com, 2015).
BEPS Eylem Planı, uluslararası vergilendirme sistemindeki en büyük reform niteliğini taşımakta olup, plan sayesinde birçok ülke şimdiye kadar toplayamadığı vergileri toplayabilecektir ve bunun ise hem ülkelere hem de dünya ekonomisine kayda değer fayda sağlayacaktır (www.trthaber.com, 2015).
B. Beps’in Temelleri
“Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS) İle Mücadele Eylem Planı”,
üç 3 temel üzerine kurulmuştur. Bunlar;
• sınırlar arası ticari faaliyetleri etkileyen ulusal kanunların birbiriyle
uyum sağlaması,
• mevcut uluslararası standartların güçlendirilmesi ve
• şeffaflığın artırılması,
şeklinde özetlenmektedir (www.trthaber.com, 2015).
IV. UYGULAMA SÜRECİ
OECD tarafından, 2015-2020 yılları arasındaki beş yıllık süreç, uygulamanın takip edileceği dönem olarak ilan edilmiş olup, bu sürede ilgili ülkelerin
yeterli yasal düzenlemeler çıkarıp çıkarmadığı ve ne şekilde uyguladıkları takip edilecektir. Ayrıca, “peerreview” adı verilen ilgili ülkelerin uygulamaları
incelenecek ve karşılaştırılarak hazırlanan raporlar kamuoyu ile paylaşılacaktır (Biçer, 2015, http://www.muhasebetr.com).
BEPS’in Kasım 2015 içinde onaylanması ile İngiltere, İtalya, İspanya,
Meksika, Çin, Avusturalya gibi birçok öncü ülkenin diğer ülkeler tarafından
takip edileceği ve 2016 başından itibaren uygulama dönemine geçileceği düşünülebilir (Biçer, 2015, http://www.muhasebetr.com). Zira, OECD, otomatik
bilgi değişimi ve transfer fiyatlandırmasında belgelendirme gibi bazı konularda uygulama paketlerini yayımlamıştır ve bunların devanın geleceği beklenmektedir (Biçer, 2015, http://www.muhasebetr.com).
V. G20 ANTALYA ZİRVESİ LİDERLER BİLDİRGESİ’NDE BEPS
EYLEM PLANI
G20 Antalya Zirvesi Liderler Bildirgesi’nde BEPS eylem planı görüşülmüş olup; bildirgenin 15. maddesi matrah aşındırma ve kar kaydırma pro84
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jesine ayrılmıştır. Küresel olarak daha adil ve modern bir uluslararası vergi
sistemine ulaşmak amacıyla, G20/OECD Matrah Aşınması ve Kar Kaydırma
(BEPS) Projesi kapsamında geliştirilen tedbirler paketi onaylanmıştır (https://
g20.org, 2015).
Bu çerçevede yaygın ve tutarlı uygulamanın, özellikle sınır ötesi vergi kurallamalarında olmak üzere, Projenin etkinliğinde kritik öneme sahip olduğu;
bu nedenle, Projenin zamanında uygulanmasının kuvvetle teşvik edildiği ve
gelişmekte olanlar dahil olmak üzere, tüm ülke ve yetki bölgelerinin katılmaları teşvik edilmiştir (https://g20.org, 2015).
BEPS Projesinin küresel ölçekte uygulanmasının gözetimi için, OECD
2016 yılının başlarında, BEPS’i uygulamayı taahhüt eden, gelişmekte olan
ülkeler de dahil olmak üzere, ilgilenen G20-dışı ülkeler ve yetki bölgelerinin
eşit bir zeminde katılımıyla kapsayıcı bir çerçeve hazırlamaya davet edilmiştir
(https://g20.org, 2015).
IMF, OECD, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası Grubu’nun talep eden
ülkelere BEPS de dahil olmak üzere yerel kaynakların mobilizasyonuyla ilgili
karşılaşmış oldukları zorlukları aşabilmelerine yönelik uygun teknik yardım
sağlama çabalarından duyulan memnuniyet ortaya konulmuştur (https://g20.
org, 2015).
İlgilenen G20-dışı gelişmekte olan ülkelerin uygulama takvimlerinin diğer
ülkelerden farklılaşabileceği kabul edilerek, OECD ve diğer uluslararası kuruluşların bu ülkelerin durumlarını layıkıyla yanıtlamaları istenmiştir (https://
g20.org, 2015).
Vergi sistemlerinin şeffaflığının geliştirilmesi yönündeki ilerleme, 2017 ve
2018 sonu itibariyle otomatik bilgi değişimi ve talebe bağlı bilgi değişimine
yönelik önceki taahhütler tekrarlanmıştır (https://g20.org, 2015).
Ayrıca diğer yetki bölgelerinin de katılmaya çağırıldığı görülmektedir ve
gelişmekte olan ülkelerin uluslararası vergi gündemine katılımını güçlendirecek çabalarının desteklendiği vurgulanmaktadır (https://g20.org, 2015).
VI. TÜRKİYE’NİN DURUMU
Türkiye, OECD ve G20 ülkesi olarak bir takım uluslararası taahhütlerde bulunmakla birlikte, henüz kamuoyuna duyurulan yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, tarafların tavrına bağlı olarak (BEPS’in onaylanmasının iyi niyet gösterisinden ibaret kalmaması halinde) vergi alanında yoğun düzenlemelerin
gerçekleştirilmesi gerekebilecektir (Biçer, 2015, http://www.muhasebetr.com).
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Ülkemizin konuya ilişkin olarak kontrol edilen kurum kazancı, transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, örtülü sermaye uygulamaları gibi tedbirlere başvurulduğu görülmektedir (Taşdöken, 2015a, http://www.
vergialgi.net/).
Bunların dışında, söz konusu düzenlemelere “Vergi Usul Kanunu” tasarısı
ve/veya “Gelir Vergisi Kanunu” tasarısı çerçevesinde yer verilebilecektir.
Düzenleme yapılması beklenen alanların başında ise; elektronik işyeri,
otomatik bilgi değişimi, transfer fiyatlandırmasında belgelendirme ve gayrimaddi varlıkların vergilendirilmesi gelmektedir (Biçer, 2015, http://www.
muhasebetr.com).
Özellikle uluslararası vergilendirme konularında vergi mevzuatımızda yeterli düzenleme bulunmaması nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadığımız dikkate
alındığında yapılması muhtemel düzenlemelere ihtiyacımız olduğu tartışmasızdır (Biçer, 2015, http://www.muhasebetr.com).
SONUÇ
Şirket karlarının, aktarıldıkları bölgelerde değil, ekonomik faaliyetlerin
gerçekleştiği, gelirin ve karın ortaya çıktığı, ekonomik değerin üretildiği yerde vergilendirilmesi gerekmekte olup; dolayısıyla yüksek hareket kabiliyetine
sahip sermaye grupları ile olan devletlerarasında vergisel uyum sağlanmalıdır
(Turunç, 2015, http://www.abmaliye.gov.tr/).
Geleneksel ticaret araçlarının değişmesi ve dijital ekonominin geleneksel
araçların yerini almaya başlaması uluslararası vergilendirme konusunda zorluklar doğurmakta olup, zararlı vergi uygulamaları ve agresif vergi yapıları
başlıca sorunlar arasında yer almaktadır (Turunç, 2015, http://www.abmaliye.
gov.tr/). Zorlukların aşılmasında ise, vergi şeffaflığının küresel düzeyde sağlanması, karşılıklı ve çok taraflı bilgi değişim anlaşmaları için küresel bir model oluşturulması ve küresel standartların belirlenmesi ve uygulanması önem
arz etmektedir (Turunç, 2015, http://www.abmaliye.gov.tr/).
Dolayısıyla birlikte oluşturulacak daha şeffaf bir küresel vergi sistemi sayesinde, gelişmekte olan ekonomiler de, gelir toplama kapasitelerini artırarak
kalkınmanın finansmanında kullanılacak daha fazla ulusal kaynağa sahip olabileceklerdir (Turunç, 2015, http://www.abmaliye.gov.tr/).
Bu çerçevede BEPS Eylem Planı önemli bir pratik değere sahip olup; 1516 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılan G20 Zirvesinde onaylanarak
uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır.
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Uluslararası şirketlerin artık vergi kaçıramayacakları için memnun olmadığı BEPS Eylem Planının sadece G20 üyesi ülkelerle sınırlı kalmayacağı ve
2016 yılı içerisinde tüm ülkelerin imzasına sunulacağı beklenmektedir (www.
trthaber.com, 2015).
Ancak ümit ederiz ki G20 zirvesinde onaylanan BEPS ve bu onaylama
işlemi sadece iyi niyet gösterisinden ibaret kalmasın.
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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERE AYNİ VE NAKDİ
SERMAYE OLARAK KONULABİLECEK MALVARLIĞI
UNSURLARI
Mustafa YAVUZ34*
ÖZ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak, nakdi ve ayni sermaye konulabilir. Sermaye olarak getirebilen malvarlığı unsurları; nakdi olarak para,
ayni olarak ise alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri
mülkiyet hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden
ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerdir. 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununda, uygulamada görülen aksaklıklar ve suiistimaller de dikkate alınarak, sermaye olarak konulacak ayni ve nakdi sermayelerin şirketin
malvarlığına intikaline dair önemli kurallar öngörülmüştür. İşte bu çalışmada,
anonim ve limited şirketlere ayni ve nakdi sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, limited şirket, ayni sermaye, nakdi
sermaye, malvarlığı unsuru.
1. GİRİŞ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak, nakdi sermaye konulabileceği gibi bunun dışındaki mal ve haklar da konulabilir. Nakdi sermayenin
kapsamına hangi unsurların girdiği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C.
Yasalar, 14.02.2011) (TTK) açıkça belirtilmemekle birlikte, öğretide ağırlıklı
olarak, sadece paranın bu kapsama girdiği, diğer malvarlığı unsurlarının ayni
sermaye olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla para dışındaki tüm sermaye
unsurları, ayni (ayın) sermaye olarak isimlendirilmektedir.
Anonim ve limited şirketlerde; üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir
bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları
ile sanal ortamlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir.
Ancak anılan şirketlerde hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gel* * Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
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memiş alacaklar sermaye olamaz (TTK md. 342/I, 581/I). Bu doğrultuda ayni
sermayenin nitelikleri; maddi edim niteliğinde olması, üzerinde sınırlı ayni bir
hak, haciz veya tedbir bulunmaması, devredilebilir olması, nakden değerlendirilebilmesi (para ile ölçülebilmesi) şeklinde sıralanabilir.
Her anonim ve limited şirket ortağı, usulüne göre düzenlenmiş ve imza
edilmiş şirket sözleşmesiyle351 koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur (TTK md. 128/I). Taahhüt edilen sermaye, nakdi sermaye
olabileceği gibi ayni sermaye de olabilir. İşte bu çalışmada, anonim ve limited
şirketlere ayni ve nakdi sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları sistematik olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
2. NAKDİ SERMAYE
Uygulamada en yaygın sermaye taahhüdü, nakdi sermayedir. Nakdi sermaye, ortağın şirkete belli bir miktar “para” ile katılmasını ifade eder (Pulaşlı,
2013, 53). Şirket sözleşmesinde, nakdi sermayenin ödenme şekli ve zamanı
gösterilir. Anonim ve limited şirketlerde nakden taahhüt edilen payların itibari
değerlerinin en az %25’inin tescilden önce, gerisinin de şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenmesi şarttır (TTK md. 344/I, 585). Şirket sözleşmesinde,
şirketin tescilinden önce nakit olarak ödenecek yüzde daha yüksek miktarda
ve hatta tamamının ödenmesi şeklinde belirlenebileceği gibi Kanunda öngörülen azami 24 aylık süre de kısaltılabilir. Nakdi ödemeler, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa (T.C. Yasalar, 01.11.2005) bağlı bir bankada, kurulmakta olan
şirket adına açılacak özel bir hesaba, sadece şirketin kullanabileceği şekilde
yatırılır. Taahhüt edilen payların, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan ve kanunda yazılı olandan daha yüksek olan tutarın ödendiği,
ticaret siciline yöneltilecek bir banka mektubu ile ispatlanır. Banka, bu tutarı,
şirketin tüzel kişilik kazandığını bildiren bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine sadece şirkete öder (TTK md.345).
Mevzuatta bazı şirket türlerinin sadece nakdi sermaye ile kurulabilmesi öngörülmüştür. Örneğin; bankalar, aracı kuruluşlar, yatırım ortaklıkları, sigorta
ve reasürans şirketleri ile finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri
gibi şirketler sadece nakdi sermaye ile kurulabilir. Bu şirketlerin kuruluşunda
ayni sermaye konulamaz.
35
1 Bu çalışmada geçen “şirket sözleşmesi” ibaresi, anonim şirketler için esas sözleşmeyi, limited şirketler
için ise şirket sözleşmesini işaret etmektedir.
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3. AYNİ SERMAYE
3.1. Ayni Sermayeye İlişkin Ortak Hususlar
Aşağıda anonim ve limited şirketlerde ayni sermaye olarak konulabilecek
malvarlığı unsurları açıklanacaktır. Ancak söz konusu açıklamalara geçmeden
önce, her bir ayni sermaye unsuru için geçerli olan ortak hususların belirtilmesi, konunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Bu kapsamda;
Sermaye olarak konulacak ayni sermaye ile ilgili olarak yapılması gereken
ilk iş, bu ayınlara değer biçilmesidir. Konulan ayni sermayeye,   şirket   merkezinin   bulunacağı   yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişi tarafından değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme yönteminin
somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun seçim olduğu,
ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı
ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır. Bu rapora kurucular ve menfaat sahipleri itiraz edebilir.
Mahkemenin onayladığı bilirkişi kararı ise kesindir (TTK md. 343, 578). Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, karine olarak
ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Ayni sermayeye bilirkişi tarafından biçilen ve
mahkeme tarafından onanan değer, şirket sözleşmesinde gösterilir. Yine şirket
sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyetinin şirkete ait olduğu ve hakların şirkete devredildiği karinedir.
Öte yandan, şirket sözleşmesinde bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikri mülkiyet hakları ile diğer
değerler, varsa özel sicillerine kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye
tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt
iyiniyeti kaldırır (TTK md. 128/II). Ticaret sicili müdürü, söz konusu şerhlerin
verilip verilmediğini ve/veya gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdür.
Son olarak paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye
olarak konulması halinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir. Taşınmaz mülkiyetinin
veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması halinde ise şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline gerekli tescilin yapılması
lazımdır. Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer
sicillere yapılacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili müdürü tarafından
resen ve hemen (şirketin tescili ile eş zamanlı olarak) yapılır. Şirket de tek
taraflı istemde bulunma hakkına sahiptir.
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3.2. Ayni Sermaye Olarak Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
3.2.1. Alacaklar: Anonim ve limited şirketlerde vadesi gelmiş (muaccel)
alacaklar sermaye olarak gösterilebilir (TTK md. 342/I, 581/I). Ancak vadesi gelmemiş (müeccel) olacaklar sermaye olamaz. Öğretide, alacakların ayni
sermaye olup olmadığı hususu tartışmalı olmakla birlikte, hakim görüş bunların ayni sermaye olduğu yönündedir.362 Bu arada alacağın sermaye olarak
kabul edilmesi için muaccel olması yanında, mevcut bir hukuki temele dayanması, devredilebilir nitelikte olması, alacağın parayla ölçülebilir olması ve
talep edilebilir nitelikte bulunması gerekir.
Diğer ayni haklar gibi alacaklar da mahkemece atanan bilirkişi tarafından
incelenir. Tanzim olunan değerleme raporunda, sermaye olarak konulan alacakların gerçekliği, geçerliği ve muaccel olup olmadığının belirlenmesi, tahsil
edilebilirliği ve tam değerinin gösterilmesi şarttır.
Öte yandan sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak,
alacaklar şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. Alacak, şirket sözleşmesi tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil
edilmelidir. Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla
ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de ödemekle yükümlüdür. Alacağın kısmen tahsil edilmesi halinde ise söz konusu
temerrüt faizi tahsil edilmemiş olan kısım hakkında uygulanır (TTK md. 130).
3.2.2. Kıymetli Evrak: Kıymetli evrak, senedin içerdiği hakkın, senetten
ayrı olarak ileri sürülemediği ve aynı zamanda başkalarına devredilemediği
senetlerdir (TTK md. 645). Sermaye olarak konabilecek kıymetli evrak çeşitleri; kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ve eşya hukuku senetleri (makbuz
senedi, varant, taşıma senedi, konişmento, ipotekli borç senedi ve irat senedi
gibi) şeklinde sıralanabilir.
Kıymetli evrak arasında yer alan alacak senetlerinin şirkete usulüne uygun olarak temlik veya ciro ve teslim ile devredilmiş olması gerekir (Pulaşlı, 2013, 53).
3.2.3. Sermaye Şirketlerine Ait Paylar: Sermaye şirketlerine, bir başka
deyişle anonim ve limited şirketlere ait paylar, başka bir şirkete sermaye olarak konulabilir. Senede bağlanmış olsun olmasın bütün sermaye şirketlerine
36
2 Kaldı ki, TTK’nın 344. maddesinde öngörülen “nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en
az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi” şartının, alacaklar bakımından yerine getirilmesi mümkün
değildir. Kanun koyucu, TTK’nın 130. maddesinde, sermaye olarak konulan alacakların ne şekilde tahsil
edilmesi gerektiğini detaylı ve özel olarak açıklamıştır. Bu durum da, alacakların nakdi sermaye olmadığını
ayrıca ortaya koymaktadır.
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ait paylar bu kapsamdadır. Dolayısıyla çıplak paylar da sermayenin konusunu
oluşturabilir.
Anonim şirketlerde pay (hisse) senetleri, hamiline veya nama yazılı olur.
Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi
tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır.
Nama yazılı pay senetleri ise azlık istemde bulunursa bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. Limited şirketlerde ise esas sermaye pay
senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak düzenlenir (TTK md.
484, 486, 593/II). İfade edelim ki, mahkemece atanan bilirkişi tarafından pay
senetlerine ve şirket paylarına değer biçilirken, bunların nominal değeri değil,
piyasa değeri esas alınmalıdır.
3.2.4. Fikri Mülkiyet Hakları: 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunundan (T.C. Mülga Yasalar, 09.07.1956) (ETTK) farklı olarak TTK’da “sınai
haklar” ibaresi değil, çok geniş ve ucu açık bir kavramı ifade eden “fikri mülkiyet hakları” ibaresi kullanılmıştır. Fikri mülkiyet haklarının kapsamına; fikir
ve sanat eserleri (ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserleri),
markalar, endüstriyel tasarımlar, patentler, faydalı modeller, ticaret unvanı,
işletme adı, yeni bitki çeşitlerine ilişkin ıslahçı hakları, yarı iletken topografyalar (çipler) gibi fikri mülkiyete ilişkin haklar girmektedir. Bir önceki bölümde belirtildiği şekilde, sermaye olarak konulan fikri mülkiyet haklarının
mahkemece atanan bilirkişi tarafından değer biçilmesi, fikri mülkiyet hakkına
ilişkin özel siciline şerh verilmesi ve şirketin tüzel kişilik kazanması sonrasında bunların ilgili siciline tescil ettirilmesi şarttır.
3.2.5. Taşınırlar: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun (T.C. Yasalar,
18.12.2001) 762. maddesinde, taşınır (menkul) mülkiyetinin konusunun, nitelikleri itibarıyla taşınabilen maddi şeyler ile edinmeye elverişli olan ve taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmeyen doğal güçlerin (örneğin, maddi edim
niteliğine sahip, devredilebilen ve nakden değerlendirilebilen elektrik enerjisi gibi) oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, özüne zarar vermeksizin
kendi gücüyle veya başka bir güç sayesinde bir yerden başka bir yere taşınabilen eşyalar, taşınır olarak kabul edilir.
Taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul
olunur (TTK md. 128/II). Taşınırın güvenilir bir kişiye, örneğin yediemine tevdi edildiği belgelenmeli ve bu belge ticaret sicili müdürlüğüne ibraz edilmelidir.
Sermaye olarak konulan taşınmaz üzerinde, şirket tüzel kişilik kazandığı andan
itibaren malik sıfatıyla doğrudan tasarrufta bulunulabilir (TTK md. 128).
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Bunun yanında, taşınır olarak kabul edilen trafik siciline tescil edilmiş araçlar için mevzuatta özel hükümler bulunmaktadır. Dolayısıyla, sermaye olarak
konulan taşıtların şirketin mülkiyetine geçmesinde, özel düzenleme niteliğini
haiz 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun (T.C. Yasalar, 18.10.1983) 20.
maddesi hükmü tatbik olunacaktır.
3.2.6. Her Çeşit Taşınmaz: TTK’da “her çeşit taşınmazın”, ticaret şirketlerinde ve dolayısıyla anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak konulabileceği öngörülmüştür. Taşınmaz mal (gayrimenkul) genel olarak; “özüne bir
zarar vermeden bir yerden başka bir yere taşınamayan eşya” şeklinde tanımlanmaktadır. Taşınmaz malların (mülkiyetinin) konusunu arazi (ve arsa) ile
kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler (tamamlanmış bir yapının
kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi kullanılmaya elverişli bölümleri) oluşturur. Ayni sermayeye ilişkin ortak konular bölümünde
belirtildiği üzere, sermaye olarak konulan taşınmazlara mahkemece atanan bilirkişi tarafından değer biçilmesi, taşınmaza ilişkin tapu siciline şerh verilmesi
ve şirketin tüzel kişilik kazanması sonrasında ilgili taşınmazın tapu siciline
tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, Türk Medeni Kanunu açısından taşınır olarak kabul edilen
gemilere ilişkin TTK’da ayrık bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre gemi siciline kayıtlı Türk bayraklı gemiler taşınmaz olarak kabul edilmektedir (TTK
md. 937, 1017, 1060, 1383). Ancak gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler,
taşınır olarak değerlendirilir.
3.2.7. Taşınır ve Taşınmazların Faydalanma ve Kullanma Hakları: Taşınır ve taşınmazlar yanında, bunlardan faydalanma ve kullanma hakları da
anonim ve limited şirketlere ayni sermaye olarak konabilir (TTK md. 127/Id). Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, irtifak hakkı olarak isimlendirilir. İrtifak hakkı, bir eşya (mal) üzerinde hak sahibine o eşyadan
kullanma ve faydalanma yetkisi sağlayan veya eşya sahibine mülkiyet hakkının verdiği yetkilerden bazılarını kullanmaktan alıkoyan ve bunların irtifak
hakkı sahibi tarafından kullanılmasına müsaade etmesini gerektiren sınırlı bir
ayni haktır. Özellikle taşınmazlar bakımından tapu kütüğünde ayrı sayfaya
kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar arasında yer alan intifa hakkı, üst hakkı,
kaynak hakkı gibi haklar, sermaye taahhüdünün konusunu oluşturabilir.
3.2.8. Ticari İşletmeler: Ticari işletmeler, anonim ve limited şirketlerde
sermayenin konusunu oluşturabilir (TTK md. 127/I-g). Ticari işletme, esnaf
işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faali94
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yetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir. Ticari işletme,
içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı
ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer
hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin
duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer
fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur (TTK md. 11).
3.2.9. Haklı Olarak Kullanılan Devredilebilir Elektronik Ortamlar,
Alanlar, Adlar ve İşaretler Gibi Değerler: ETTK’dan farklı olarak TTK’da
teknolojik gelişmelere bağlı olarak “haklı olarak kullanılan devredilebilir
elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerlerin” sermaye olarak
konulabilmesine imkan sağlanmıştır. Bahsi geçen sanal ortamların ve elektronik varlıkların sermaye olarak konulabilmesi, ancak bunların haklı olarak kullanılması ve devredilebilir nitelikte olmasına bağlıdır. Tescil edilmemiş olan
ve/veya her ne şekilde tescil edilmiş olursa olsun haksız olarak kullanılan ve
üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden veya devredilebilir nitelikte bulunmayan
sanal alanlar, adlar, işaretler, sermaye konusu olamaz. Diğer taraftan, hükümde “gibi değerler” ibaresi kullanılarak bu hususta sınırlandırmaya gidilmemiş
ve benzer değerlerin de sermaye olarak konulabilmesine imkan sağlanmıştır.
3.2.10. Maden Ruhsatnameleri ve Bunun Gibi Ekonomik Değeri Olan
Diğer Haklar: 3213 sayılı Maden Kanununda (T.C. Yasalar, 15.06.1985), hangi elementlerin maden olarak kabul edildiği sayma yöntemiyle belirlenmiştir.
Anılan Kanunda sayılan madenler ruhsatlandırılmaya tabidir. Maden ruhsatnamesi ise devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan madenlerin, üçüncü
kişilerce tasarrufuna izin verildiğini gösteren belgedir. Öte yandan TTK md.
127/I-i’de, “maden ruhsatnameleri” yanında “ve bunun gibi ekonomik değeri
olan diğer haklar” ibaresi kullanılmıştır. Maden Kanununa göre maden ruhsatnamesiyle ilgili olan maden hakları; madenlerin aranması, bulunması ve
işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddi imkânlardır. Bu çerçevede, maden ruhsatnameleri
ile madenlerle ilgili diğer haklar, anonim ve limited şirketlere sermaye olarak
konulabilmektedir.
3.2.11. Devrolunabilen ve Nakden Değerlendirilebilen Her Türlü Değer: Ticaret şirketlerinde sermaye olabilecek malvarlığı unsurlarının sayıldığı TTK’nın 127. maddesinin birinci fıkrasının son bendi “Devrolunabilen ve
nakden değerlendirilebilen her türlü değer” şeklindedir. Bu bentte özel değil,
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genel bir düzenleme yapılmıştır. Zira bahsi geçen bentte sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları somut olarak sayılmamış, bu unsurların taşıması gereken nitelikler geniş bir şekilde ifade edilmiştir. Bu kapsamda, TTK
md. 127’de ayni sermaye olarak konulabilecek değerler, sayılanlar ile sınırlı
olmayıp, devredilebilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer de sermaye olabilir.
4. SONUÇ
Anonim ve limited şirketlerde sermaye, nakdi ve ayni sermayeden oluşur.
Bu şirketlerin kuruluşunda ortaklar, nakdi veya ayni sermaye taahhüdünde bulunabilir. Sermayenin bir kısmının veya tamamının ayni sermayeden oluşması
mümkündür.
Nakdi sermaye olarak getirebilen değer (nakit) paradır. Para dışında kalan
diğer değerler ise ayni sermaye olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda anonim
ve limited şirketlerde ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurları;
alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları,
taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma
hakları, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden ruhsatnameleri ve bunun gibi
ekonomik değeri olan diğer haklar ile devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer şeklinde sıralanabilir. Ayni sermaye olarak kabul edilen
bütün değerlerin, sadece anonim ve limited şirketlerin kuruluşunda değil, aynı
zamanda bu şirketlerin sermaye artırımında da kullanılması mümkündür.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, sermayenin korunması ve güvenliği
ilkesi bağlamında, uygulamada görülen aksaklıklar ve suiistimaller de dikkate
alınarak, sermaye olarak konulacak ayni sermayelerin şirketin malvarlığına
intikaline dair önemli kurallar getirilmiştir. Bu kapsamda, ortağın pay bedelini
ifa (sermaye koyma) borcunu yerine getirdiğinin kabulü ve sermaye borcundan kurtulması için sermaye olarak konulan ayni sermayeye ilişkin Kanunda
öngörülen usul ve esaslara riayet edilmiş olması şarttır.
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TİCARET ŞİRKETLERİ VE TİCARİ İŞLEMLER AÇISINDAN
HAKSIZ REKABET HALİNDE ALINACAK İHTİYATİ TEDBİRLER
Ufuk ÜNLÜ37*
ÖZ
Haksız rekabet; aldatıcı hareket veya iyiniyet kurallarına aykırı olarak iktisadi rekabetin her türlü suiistimalidir. Haksız rekabet halleri; davranış kurallarını, davranışları, tutumları ve işletme faaliyetleriyle saf, dürüst, yani hukuka
uygun rekabeti bozabilecek tüm kişilere bozulmamış rekabetin tüm katılanların menfaatine sağlanması için yöneltmiştir. Haksız rekabet hallerinde yapılabileceklerden birisi de, dava açma hakkına haiz bulunanların talebi üzerine
mahkemece verilecek ihtiyati tedbir kararıdır.
Anahtar Sözcükler: Ticari Şirket, Ticari İşlem, Haksız Rekabet
1. GİRİŞ
Ticari işlemler ve ticaret şirketleri açısından kanuni ifadesiyle bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanması gerekir. Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen
aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari
uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. Dürüst davranma kuralı, haksız rekabetin tanınmasında belirleyici unsurdur. Hukuka uygun ve bozulmamış rekabet ortamında (ortamın her zaman piyasa olması şart değildir) tüm katılanlar
piyasanın tüm aktörlerinin dürüst davranış kurallarına göre hareket edeceğine
güvenir ve güvenmek hakkını haizdir. Dürüstlük kuralını ihlâl eden bu güvene
aykırı hareket edilmiş olur. Bu da haksız rekabet oluşturur.
Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret şirketleri,
ticari işlemler ve her türlü ekonomik eylemlerde yer alma ihtimali bulunan
haksız rekabet hallerinde alınacak ihtiyati tedbirler üzerinde durulacaktır.
2. HAKSIZ REKABET HALLERİ
Haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı hukuka uygun ve bozulmamış
rekabetin sağlanmasıdır. Hukuka uygun rekabet, oyunun dürüstlük kurallarına, centilmenliğe uygun olarak oynandığı katışıksız, saf bir rekabettir. “Bozulmamış” rekabet ise güven duyulan bir anlamda “hilesiz” demektir. Rekabet
37
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hükümleri “hukuka uygun/saf/dürüst” ve “bozulmamış” rekabeti tüm katılanların menfaatine sağlar. Tüm katılanlar ile rekabet hukukunun ünlü üçlüsü
kastedilmiştir: Ekonomi, tüketici ve kamu. “Katılanlar” gibi çok geniş bir
sözcüğün kullanılması ile rekabet kurallarının rakipler arası ilişkilere özgülenmesinin yolu kapatılmıştır.
Dürüstlük kuralına aykırılık ya davranışlarla ya da ticarî uygulamalarla
olur. Davranışlar ve ticarî uygulamalar iş etiğine, doğruluğa, dürüstlüğe ters,
aldatıcı, yanıltıcı, kandırıcı olabilir.
2.1. Dürüstlük Kuralına Aykırı Reklamlar ve Satış Yöntemleri
6102 sayılı Kanunda dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır;
a. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini
veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla
kötülemek,
b. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında
gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü
kişiyi rekabette öne geçirmek,
c. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket
ederek müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak
veya buna elverişli doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,
d. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya
yol açan önlemler almak,
e. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,
f. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle
vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği
hakkında yanıltmak; şu kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik fiyatının
altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul olunur; davalı,
gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur,
g. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,
100

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

h. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri
ile sınırlamak,
i. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
j. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki işlemlere ilişkin
kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam
satış fiyatını veya taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve
yıllık oranlar üzerinden belirtmemek,
k. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık
faizlerine ilişkin açık beyanlarda bulunmamak,
l. İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici
kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları, sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya yanlış
bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak.
2.2. Sözleşmeyi İhlale veya Sona Erdirmeye Yöneltmek
Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, bir haksız rekabet halidir ve özellikli durumları şunlardır;
a. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları
başkalarıyla yapmış oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
b. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya
yöneltebilecek yararlar sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına
çıkar sağlamaya çalışmak,
c. İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,
d. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış,
peşin satış veya tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi
alan kişinin, bu sözleşmeden caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış
olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine yöneltmek.
2.3. Başkalarının İş Ürünlerinden Yetkisiz Yararlanma
Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmanın özellikli halleri şöyledir;
a. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden
yetkisiz yararlanmak,
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b. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmak,
c. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak.
2.4. Üretim ve İş Sırları İfşa ile İş Şartlarına Uymamak
Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa eden dürüstlüğe aykırı hareket etmiş olur. Özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği veya başkaca
hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
Bununla birlikte, iş şartlarına, özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere
de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
Ayrıca dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanan ve özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer taraf aleyhine doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanuni düzenlemeden önemli ölçüde ayrılan veya sözleşmenin niteliğine
önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, önceden yazılmış
genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
3. HAKSIZ REKABETTE İHTİYATİ TEDBİRLER
Haksız rekabet halinde dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi
üzerine mahkeme;
• Mevcut durumun olduğu gibi korunmasına,
• 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde öngörüldüğü
gibi38 haksız rekabet sonucu oluşan maddi durumun ortadan kaldırılmasına,
• Haksız rekabetin önlenmesine ve yanlış veya yanıltıcı beyanların düzeltilmesine,
• Diğer tedbirlere,
38
MADDE 56- (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri
veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;
…
b) Haksız rekabetin men’ini,
c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı
beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız
rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhasını,
…
isteyebilir.

102

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.
6100 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 389’uncu maddesine
göre, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın
elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle
geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın
doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında
görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. Mahkeme, tedbire konu olan mal
veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı
engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir.
Ayrıca, hak sahibinin yetkilerine tecavüz oluşturması hâlinde cezayı gerektiren haksız rekabet konusu mallara, ithalat veya ihracat sırasında hak sahibinin talebi üzerine, gümrük idareleri tarafından ihtiyati tedbir niteliğinde
el konulabilir. El koyma ile ilgili uygulama bu konudaki mevzuata tabidir.
Gümrük idarelerindeki tedbir veya el koyma kararının tebliğinden itibaren on
gün içinde, esas hakkında ilgili mahkemede dava açılmaz veya mahkemeden
tedbir niteliğinde karar alınmazsa idarenin el koyma kararı ortadan kalkar.
4. SONUÇ
Ekonomik rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı olan aldatıcı davranış veya
başkaca suretle her türlü kötüye kullanılmasına haksız rekabet denir. 6102
sayılı Kanundaki haksız rekabete ilişkin hükümlerin amacı hukuka uygun ve
bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. Dürüst davranma kuralı ise artık haksız rekabetin tanınmasında (teşhisinde) belirleyicidir. Haksız rekabet halinde
dava açma hakkını haiz bulunan kimsenin talebi üzerine mahkeme 6100 sayılı
Kanunun ihtiyati tedbir hakkındaki hükümlerine göre karar verebilir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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MÜTEŞEBBİSLER HANGİ ŞİRKET TÜRÜNÜ VE TİCARİ
FAALİYETLERİNDE HANGİ KONULARI TERCİH EDİYOR
Özkan ARSLAN39*

ÖZ
Müteşebbislerin başarılı olabilmesi için ilk şart, ticari faaliyetlerini hangi şirket çatısı altında yerine getireceklerini doğru şekilde belirlemek, ikinci şart da
faaliyetlerini hangi konu veya konularda sürdüreceklerini rasyonel şekilde tespit
etmektir. Ülkemizde kurulan şirketlere ilişkin verilerden hareketle, müteşebbislerin ticari faaliyetlerini şahıs şirketlerinden ziyade sermaye şirketleri çatısı altında
sürdürmeyi tercih ettikleri, en çok kurulan şirket türünün limited şirket olduğu, en
çok tercih edilen sektörün de inşaat sektörü olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Müteşebbis, şahıs şirketi, sermaye şirketi, sorumluluk.
1- GİRİŞ
Ticaret, endüstri ve benzeri alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan
kimse, müteşebbis olarak tanımlanmaktadır. Müteşebbislerin başarısı, ülkenin
ekonomisini, ticaretini, istihdamını ve gelir düzeyini olumlu şekilde etkilemektedir. Ticari faaliyetlerin hangi şirket çatısı altında ve hangi konu veya
konularda yapılacağı hususundaki doğru tercihler de doğal olarak müteşebbislerin amaçlarına ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, müteşebbislerimizin 2015 yılının ilk dokuz ayındaki tercihleri istatistiki bilgiler
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
2- MÜTEŞEBBİSLERCE TERCİH EDİLEN ŞİRKET TÜRLERİ
2.1- Kollektif Şirket
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)401
124’üncü maddesinde belirtildiği üzere, ticaret şirketleri; kollektif, komandit,
anonim, limited ve kooperatif şirketlerden oluşmaktadır. Ayrıca, kollektif ve
komandit şirketler “şahıs şirketi”, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de “sermaye şirketi” sayılmaktadır.
39
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
40
1 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015

EYLÜL - EKİM 2015

105

MALİ

ÇÖZÜM

Kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu
şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir. Şirketin ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludurlar. Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile,
şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen
ve bütün malvarlığı ile sorumludur. Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı
birinci derecede şirket sorumludur. Ancak, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak
veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir (TTK
md.211,236,237).
Kollektif şirketin en az iki gerçek kişi tarafından kurulabilmesi, tüzel kişilerin
bu şirkete ortak olamaması, şirket tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte kurumlar
vergisi mükellefi sayılmaması ve bu nedenle de şirket ortaklarının şirketin elde
ettiği kârdan payları oranında Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergilendirilmeleri,
şirket ortaklarının, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün
malvarlıklarıyla sorumlu olmaları nedenleriyle müteşebbisler ticari faaliyetlerini
kollektif şirket çatısı altında sürdürmeyi tercih etmemektedirler.
Nitekim, 2014 yılının Haziran ayı itibariyle ülkemizde kurulu bulunan
ticaret şirketi sayısı (kooperatifler hariç) 812.758 olup bu şirketlerin 3.738
adedi kollektif şirkettir(Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014, sayı:11).
Dolayısıyla her bin müteşebbisten sadece beşi faaliyetlerini, kollektif şirket
çatısı altında sürdürmeyi tercih etmiştir.
Yine 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 döneminde; kooperatifler hariç kurulan
ticaret şirketi sayısı 49.994 adet olup bu dönemde kurulan kollektif şirket sayısı sadece 10 adettir. Buna mukabil, aynı dönemde kapanan kollektif şirket
sayısı ise 69’dur(Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2015).
2.2- Komandit Şirket
Komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek
amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının
sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu
belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara “komandite”, sorumluluğu sınırlı olanlara da “komanditer”
denir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak
komanditer ortak olabilirler (TTK md.304).
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İster komandite ister komanditer olsun her ortağın bir oy hakkı vardır. Bu
kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. Şirket, komanditeler tarafından yönetilir. Her komanditer, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanterleriyle bilançosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, bunların doğruluğunu
ve geçerliliğini incelemeye yetkilidir (TTK md.309,310).
Bir komanditerin sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz. Ancak, adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu sayılır. Şirketin varlığı şirket alacaklılarına yetmeyecek olursa, bu alacaklılar geri kalan alacaklarından dolayı
komanditelerin kişisel mallarına başvurabilirler (TTK md.319,320,325).
Komandit şirketin en az iki kişi tarafından kurulabilmesi, tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte kurumlar vergisi mükellefi sayılmaması, komandite ortakların, ortaklık kârından aldıkları payların şahsi ticari kazanç olarak vergiye
tabi tutulması ve şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün
malvarlıklarıyla sorumlu olmaları nedenleriyle müteşebbisler ticari faaliyetlerini komandit şirket çatısı altında sürdürmeyi tercih etmemektedirler.
Nitekim, 2014 yılının Haziran ayı itibariyle ülkemizde kurulu bulunan
ticaret şirketi sayısı (kooperatifler hariç) 812.758 olup bu şirketlerin sadece
331’i komandit şirkettir(Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014, sayı:11).
Dolayısıyla her onbin müteşebbisten sadece dördü faaliyetlerini, komandit
şirket çatısı altında sürdürmeyi tercih etmiştir.
Yine 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 döneminde; kooperatifler hariç kurulan
ticaret şirketi sayısı 49.994 adet olup bu dönemde komandit şirket kurulmamış, buna mukabil aynı dönemde beş adet komandit şirket ise kapanmıştır(Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2015).
2.3- Anonim Şirket
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından
dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir. Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludurlar. Esas
sermaye en az 50.000 TL olmalıdır. Anonim şirketin kurulabilmesi için pay
sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. Anonim şirketin, esas
sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla
kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Hamiline veya nama yazılı pay
senetleri çıkarılabilir (TTK md.329,332,338,359,484).
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Anonim şirket, bir sermaye şirketi olduğundan kurumlar vergisine tabi olup
şirket kazancı %20 gibi sabit bir oran üzerinden vergilendirilmektedir.
Anonim şirket, borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla sorumludur. Şirketin borcunun kamu alacağından (vergi, sosyal güvenlik primi gibi) veya
ticari alacaklardan kaynaklanmış olması şirket ortaklarının sorumlu olduğu
tutarlara etki etmez. Ortakların şirket borçlarından dolayı sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye payları kadardır. Eğer, ortaklar taahhüt ettikleri sermaye
paylarını şirkete ödemişler ise şirket borçlarından dolayı alacaklılar hiçbir şekilde ortakların mal varlığına uzanamazlar.
Bununla birlikte, kamu alacağının anonim şirket mal varlığından kısmen
veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması
halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlıklarından takip ve tahsili cihetine gidilir. Eğer temsil yetkisi
aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya
müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmışsa kamu alacağının bunlardan takip
ve tahsiline gidilmesi, bu durumda diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında ise
işlem yapılmaması gerekir. Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde bir görevlendirmeye ilişkin herhangi bir kayıt bulunmuyorsa, bu durumda 6762 sayılı
Kanun’un 317’nci maddesi ile 6102 sayılı Kanun’un 365’inci maddesi hükmü
göz önüne alınacak ve yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alınarak haklarında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35’inci maddesi uyarınca
işlem yapılacaktır(Maliye Bakanlığı, 2007).
Öte yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 06.01.1961)
mükerrer 80’inci maddesinin birinci bendine göre; ivazsız olarak iktisap edilenler
ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse
senetlerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı olarak
nitelendirilmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu düzenlemeyle gerçek kişi ortakların, anonim şirket pay senetlerini iki yıldan fazla elde tuttuktan sonra satmaları
halinde bu satıştan doğan kazançları vergi dışı bırakılmıştır.
Anonim şirketin kurulabilmesi için bir kurucunun yeterli olması, bu bir
kişinin gerçek veya tüzel kişi olabilmesi, aynı şekilde yönetim kurulunun bir
kişiden oluşabilmesi, bu kişinin gerçek veya tüzel kişi olabilmesi ve seçilecek
kişinin de şirkette pay sahibi olma (ortak) zorunluluğunun bulunmaması, şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı sorumluluklarının taahhüt ettikleri
sermaye payı ile sınırlandırılmış olması, şirketin Devlete olan ve şirket mal
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varlığından ödenemeyen borçlarından dolayı yönetim kurulu üyesi olmayan
ortaklar hakkında bu borç dolayısıyla takip yapılamaması, birden fazla yönetim kurulu üyesi olan anonim şirketlerde yönetim kurulunun temsil yetkisini
bir murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devretmesi halinde
diğer yönetim kurulu üyelerinin de Devlete olan borçlar dolayısıyla haklarında takip yapılamaması, şirket ortaklarının en az iki yıl sahip oldukları pay senetlerini satmaları halinde bu satıştan doğan kazançların vergilendirilmemesi
nedenleriyle müteşebbisler ticari faaliyetlerini anonim şirket çatısı altında sürdürmeyi tercih etmektedirler.
Nitekim, 2014 yılının Haziran ayı itibariyle ülkemizde kurulu bulunan ticaret şirketi sayısı (kooperatifler hariç) 812.758 olup bu şirketlerin 94.828’i
anonim şirkettir(Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014, sayı:11). Dolayısıyla her yüz müteşebbisten onbiri faaliyetlerini, anonim şirket çatısı altında
sürdürmeyi tercih etmiştir.
Yine 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 döneminde; kooperatifler hariç kurulan
ticaret şirketi sayısı 49.994 adet olup bu dönemde 9.497 adet anonim şirket
kurulmuş, buna mukabil aynı dönemde 1.121 adet anonim şirket ise kapanmıştır(Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2015).
2.4- Limited Şirket
Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli olan ve bu sermayesi esas
sermaye paylarının toplamından oluşan şirkettir. Ortaklar, şirket borçlarından
sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle
ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini
yerine getirmekle yükümlüdürler. Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Limited şirketin esas sermayesi en az 10.000 Türk Lirasıdır. Esas sermaye payının devri
ve devir borcunu doğuran işlemler yazılı şekilde yapılır ve tarafların imzaları
noterce onanır. Esas sermaye paylarının geçişleri, ticaret siciline tescil ettirilir.
Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur.
Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya
birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En
azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması
gerekir. Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu
görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler (TTK md.57
3,574,580,595,598,602,623).
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Limited şirket, bir sermaye şirketi olduğundan kurumlar vergisine tabi
olup şirket kazancı %20 gibi sabit bir oran üzerinden vergilendirilmektedir.
Limited şirket, borçlarından dolayı sadece malvarlığıyla sorumludur. Şirketin borcunun kamu alacağından (vergi, sosyal güvenlik primi gibi) veya ticari alacaklardan kaynaklanmış olması şirket ortaklarının sorumluluk rejimini
etkilemektedir. Ortakların şirketin ticari borçlarından dolayı sorumlulukları
taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlı iken kamuya olan borçlarda şirket
ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye payları oranında doğrudan
doğruya sorumlu tutulmaktadırlar.
Limited şirket birçok bakımdan anonim şirketle aynı özellikleri göstermekle birlikte vergilendirme bakımından anonim şirketlere göre dezavantajlı
konumdadır. Şöyle ki, limited şirket ortakları amme alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulmaktalar, yine ortaklığın devri
halinde de değer artış kazancı nedeniyle vergiye tabi olmaktadırlar. Buna rağmen müteşebbislerin en çok tercih ettiği yapı limited şirkettir.
Nitekim, 2014 yılının Haziran ayı itibariyle ülkemizde kurulu bulunan ticaret şirketi sayısı (kooperatifler hariç) 812.758 olup bu şirketlerin 713.861’i
limited şirkettir(Şirket İstatistikleri Bülteni, Haziran 2014, sayı:11). Dolayısıyla her yüz müteşebbisten 87’si faaliyetlerini, limited şirket çatısı altında
sürdürmeyi tercih etmiştir.
Yine 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 döneminde; kooperatifler hariç kurulan
ticaret şirketi sayısı 49.994 adet olup bu dönemde 40.488 adet limited şirket
kurulmuş, buna mukabil aynı dönemde 7.720 adet limited şirket ise kapanmıştır(Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2015).
2015 yılının ilk dokuz aylık verilerine göre, kurulan her 100 anonim şirketten 11’i kapanırken bu sayı limited şirketlerde 19 olarak gerçekleşmiştir.
3- MÜTEŞEBBİSLERCE TERCİH EDİLEN TİCARİ FAALİYET
KONULARI
2015 yılının ilk dokuz aylık verilerine göre, her 100 müteşebbisin 80’i ticari faaliyetlerini limited şirket çatısı altında, 18’i anonim şirket çatısı altında
2’si de kollektif şirket çatısı altında sürdürmeyi tercih etmiştir.
Müteşebbislerimiz, anonim ve limited şirketi tercih ettiklerinden 2015 yılının ilk dokuz ayında bu şirketlerin hangi konularda faaliyet göstermek üzere
kurulduklarına baktığımızda birinci sırada ikamet amaçlı olan veya olmayan
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binaların inşaatını, ikinci sırada lokantacılık ve seyyar yemek hizmetlerini
vermeyi, üçüncü sırada elektrik enerjisi üretimini, dördüncü sırada mühendislik faaliyetleriyle ilgili teknik danışmanlık vermeyi ve beşinci sırada da ağaç,
inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti yapmayı amaçlayan şirketlerin aldığı görülmektedir(Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri, 2015).
Bu verilerden hareketle, en çok tercih edilen ticari faaliyetlerin inşaat sektörüne yönelik olduğu (birinci, üçüncü ve beşinci sıradaki faaliyetler), bunu
gıda sektörünün ve enerji sektörünün izlediği söylenebilecektir.
4- SONUÇ
Ülkemizde kurulan şirketlere ilişkin verilerden hareketle, müteşebbislerin
ticari faaliyetlerini şahıs şirketlerinden ziyade sermaye şirketleri çatısı altında
sürdürmeyi tercih ettikleri, 1 Ocak 2015-30 Eylül 2015 dönemine ait verilere
göre şahıs şirketi olan komandit şirket kuruluşunun olmadığı, bir diğer şahıs
şirketi olan kollektif şirket kuruluş sayısının 10 olmasına karşın aynı dönemde
69 şirketin kapandığı, müteşebbislerimizce gerek şirket borçlarına karşı sorumlulukların ağır olması gerekse de vergisel avantajların sermaye şirketlerine nazaran az olması nedeniyle şahıs şirketlerinin kuruluşuna teşebbüs edilmediği,
buna mukabil hem sorumluluk hem de vergi avantajları nedeniyle sermaye şirketlerinin tercih edildiği, 2015 yılının ilk dokuz ayında her 100 müteşebbisten
80’inin ticari faaliyetlerini limited şirket çatısı altında, 18’inin de anonim şirket
çatısı altında sürdürmeyi tercih ettikleri, sermaye şirketi olmakla birlikte sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin ne geçmişte ne de son dokuz aylık
dönemde müteşebbislerce tercih edilmediği anlaşılmaktadır.
Müteşebbislerce en çok tercih edilen sektörün, inşaat sektörü olduğu bu
sektörü de gıda ve enerji sektörünün izlediği görülmektedir.
KAYNAKÇA
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SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİR
SÖZLEŞMELERİNİN FESHİ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ
1.GİRİŞ
Vergi beyannamesinin imzalanması kamusal bir hizmettir. Bu beyannameyi imzalayan meslek mensupları da kamusal bir hizmet sunmaktadırlar(Anayasa Mahkemesi 26.6.1996 tarih ve E:1996/5, K:1996/26 sayılı kararı ).
Kamusal yönü de olan mali müşavirlik mesleğinin oldukça geniş ve karmaşık
konuları ile büyük bir muhatap kesimi vardır. Böylesi bir alanda kuralların
açık ve anlaşılır olması önem arz etmektedir. Ezcümle meslek mensubu mükellefin hangi işini üstlenmiştir? Bu işi hangi süreler içinde yapacaktır? Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri nelerdir? Ücret tutarı nedir,
ödeme süresi ve şekli nasıl olacaktır? Gibi daha sayılabilecek onlarca sorunun
cevabının net ve açık belirlenmesi hizmetin kalitesini arttıracağı gibi taraflar
arasındaki güven ilişkisini de sağlamlaştıracaktır.
Mali müşavirlik sözleşmeleri ilk bakışta bir tarafından mükellef diğer tarafından serbest muhasebeci mali müşavir gibi özel hukukun eşit koşullarındaki
iki kişisi arasında akdedilmiş hizmet sözleşmeleri olarak göze çarpmaktadır.
Ancak hizmetin mahiyetine inildiğinde vergi gibi kamu ve devlet yararıyla
doğrudan alakalı olan dolayısıyla bütün detaylarının vergi idaresini ilgilendirdiği nazik bir konu ortaya çıkmaktadır. Maliye Bakanlığının Anayasa Mahkemesi huzurunda yaptığı savunmada da vurgulandığı gibi meslek mensupları
bu sözleşme ile mükellef ile vergi idaresi arasında köprü görevini üstlenmişlerdir411. İşte böylesine kamusal bir alanla iç içe giren bir konuda düzenlenecek sözleşmeler özel hukukun kapsamına girse de bütünüyle piyasanın inisiyatifine bırakılmamıştır. Bu nedenledir ki meslek mevzuatı belli konularda
meslek mensubuna, iş sahipleri ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirmiş ve
bu zorunluluğa uymayanlar için çeşitli müeyyideler öngörmüştür. Mesleğin
çatı örgütü olan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavirler Birliği (TÜRMOB) ise meslek mensupları için sözleşme taslak1 Maliye Bakanlığı yetkilileri Anayasa Mahkemesinde yaptıkları açıklamalarda “köprü görevi”ne açıklık
41
getirmişlerdir. Köprü görevi, meslek mensuplarının, mükelleflerin Devlete karşı olan yükümlülüklerini yerine
getirirken, mükelleflerin lehine davranmak yerine “nötr” kalmaları demektir. Böyle bir köprü vergi kayıp
ve kaçağının azaltılmasında önemli bir etken olacaktır. Bu işlev, vergi denetiminde etkinliği tetikleyecektir.
(Anayasa Mahkemesi 26.6.1996 tarih ve E:1996/5, K:1996/26 sayılı kararı)
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ları hazırlayarak meslek mensuplarının hizmetine sunmuştur. Konu ile ilgili
mevzuatta bir sözleşme taslağı hazırlanması hususunda meslek örgütünü zorunlu olarak yükümlülük altına koyan bir görev ve yetkiye rastlamadık. Ancak
böyle bir taslağın hazırlanmasına engel bir hüküm de mevzuatımızda yoktur.
Anlaşılıyor ki bu çalışma 3568 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin (b) bendi
kapsamında yapılmıştır. Böyle bir çalışmanın yapılmış olmasını hem meslek
mensupları hem mükellefler hem de vergi idaresinin yararına olduğunu söyleyebiliriz422.
TÜRMOB’un bu şekilde hazırladığı sözleşmelerden biri de defter tutmak
ve süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde sözleşme örneğidir. Vurgulamak
gerekir ki bu sözleşme örneği serbest muhasebeci mali müşavirlerce en yaygın kullanılanıdır. Çalışmamızda bu sözleşme örneğindeki fesih ile ilgili hükümler incelenecektir.
2.SÖZLEŞME DÜZENLENMESİ MECBURİYETİNE İLİŞKİN HÜKÜM ANAYASA MAHKEMESİNE KADAR TAŞINDI
213 sayılı Vergi Usul Yasası’na 4008 sayılı Yasa’nın 6. maddesiyle eklenen
Mükerrer 227. Maddesinde (T.C. Yasalar, 06.07.1994); Maliye Bakanlığına,
vergi beyannamelerinin, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler tarafından da imzalanması mecburiyeti getirme
yetkisi verildiği433 malumdur.
Bu hükme dayanılarak Maliye Bakanlığınca “Vergi Beyannamelerinin
Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması
Hakkında (1) (Maliye Bakanlığı, 23.02.1995), (2) ve (3) sayılı Genel Tebliğler çıkarılmış bu tebliğler sırasıyla 23.02.1995, 29.03.1995 ve 25.12.1995
tarihlerinde yayımlanmıştır. Bakanlık yayımladığı Tebliğlerde, mükelleflere,
beyannamelerini imzalayacak meslek mensubuyla sözleşme yapmaları hususunda da düzenleme yapmış ve sözleşme yapılmasını zorunlu bir koşula
dönüştürmüştür.
Ne var ki vergi beyannamelerinin meslek mensupları tarafından da imzalanması mecburiyetini getiren VUK’un Mükerrer 227. maddesi bir taraftan Anayasaya uygunluk açısından Anayasa Mahkemesine taşınırken, diğer
taraftan Maliye Bakanlığı’nın bu maddeyi dayanak kılarak yayımladığı genel tebliğler düzeyindeki yetki kullanımları Danıştay’da iptal davasına konu
2 TÖRMOB tarafından hazırlanmış olan sözleşme taslağını bir bütün halinde incelendiğinde, bu taslağa
42
Maliye Bakanlığının da dahili olduğunu söyleyebiliriz.
43
3 Düzenleme, mesleğin şekillenmesinde Meslek Yasası çıktıktan sonraki, en önemli kilometre taşıdır.
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edilmiştir. Anayasa Mahkemesindeki iptal davası, Danıştay Dördüncü Dairesi
tarafından (1) sayılı Genel Tebliğin iptaline ilişkin dava görülürken, Tebliğin
dayanağı olan Mükerrer 227. maddenin Anayasaya aykırılığı savıyla açılmıştır. Bu tebliğlere karşı açılan davalar hakkında, Danıştay Dördüncü Dairesi
sırasıyla 21.3.1995, 2.5.1995 ve 19.1.1996 günlerinde “yürütmenin durdurulmasına” karar vermiştir444. Yürütmenin durdurulması kararlarına gerekçe yapılan temel nokta Tebliğ’le getirilen sözleşme zorunluluğudur(Saban, 1998).
Danıştay Dördüncü Dairesine göre:
. “… Mükerrer 227 maddede, mükelleflerin, kanuni defterlerini tutmak ve
mali tablolarını tanzim etmek için meslek mensuplarıyla yıllık sözleşmeler
yapmak zorunluluğu öngörülmediğinden bu hususların Tebliğle, mükelleflerin uyması zorunlu yükümlülük haline getirilmesi, kanunla verilen yetkinin
aşılması anlamına gelmektedir.”
Tebliğler aleyhine açılan davalar Danıştay’ca daha esas yönünden karara
bağlanmadan Anayasa Mahkemesi iptal talebini 26.6.1996 tarihli kararıyla
reddetmiştir. Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararıyla ortaya çıkan
yeni hukuksal durum üzerine 4 sıra sayılı Genel Tebliği yayımlamış, Genel
Tebliğin VIII inci maddesiyle (1), (2) ve (3) sayılı Genel Tebliğleri yürürlükten kaldırmıştır. Danıştay (1), (2) ve (3) sayılı Genel Tebliğlerin yürürlükten kaldırıldığı, bu nedenle iptalinde davacıların hukuki yararları kalmadığı
gerekçesiyle esas yönünden karar verilmesine yer olmadığına hükmetmiştir
(Danıştay Vergi Dava Daireleri 08.01.1999 tarih ve E:19977436, K:1999/32).
Danıştay, VUK Mükerrer 227. Maddesinin tümüyle iptalini istemiştir.
Anayasa Mahkemesi iptal istemini sınırlayarak, sadece Maddenin 1. fıkrasının birinci bendi yönünde dikkate alarak incelemiştir. Yani, inceleme konusu,
vergi beyannamelerinin meslek mensubuna imzalatılma mecburiyetine ilişkin
hükmün Anayasa hükümlerine uygunluğu ile sınırlı kalmıştır455. Danıştay’ın
iptal başvurusunda, öne çıkan “sözleşme” konusudur. Öyle ki düzenlemenin,
aykırılığı ileri sürülen Anayasa’nın 5, 6, 12, 48 ve 128 inci maddeleri sözleşme ile ilişkilendirilmiştir. Danıştay’a göre “Vergi mükellefinin, özel kanununda ve uygulamada belli edilen bir yöntemle tek taraflı olarak saptanan
4 Danıştay Vergi Dava Daireleri 08.01.1999 tarih ve E:1997/436, K:1999/32 (3 no.lu Tebliğ
44
hakkındadır); Dördüncü Daire 24.09.1997 tarih ve E:1995/1195, K:1997/2715 (1 no.lu tebliğ hakkındadır)
45
5 Yüksek Mahkeme, Mükerrer 227. maddenin birinci fıkrasının 2. bendiyle üçüncü ve dördüncü fıkraları
yönünde bakmakta olduğu davada uygulanacak kurallar olmadığından bunlara ilişkin itirazı başvuran
mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddetmiştir. Böylece Maddenin, meslek mensuplarına vergi, ceza ve
gecikme faizlerinden mükellefle birlikte müştereken ve müteselsil sorumluluk getiren hükümleri Anayasa
Mahkemesinin denetimi dışında kalmıştır.
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bir ücret mukabili, ‘vergi beyannamesinin imzalanması’nı temin için belirli
bir meslek gurubuyla madde metninin verdiği yetkiye dayanılarak sözleşme
yapmaya zorlanması onun maddi ve manevi varlığının gelişmesini önleyen
bir yöntemdir. Kişi kendini böyle bir yardıma muhtaç görürse Anayasanın 48
inci maddesinde belirtildiği gibi sözleşme hürriyeti dahillinde bunu sağlamak
hakkına sahiptir. (…) Kanunda böyle bir zorunluluğun öngörülmesi Anayasa’nın 5, 12 ve 48 inci maddelerine aykırıdır.”
Anayasa Mahkemesi, bu talebi reddetmiştir(Anayasa Mahkemesi 26.6.1996
tarih ve E:1996/5, K:1996/26). Yüksek Mahkeme, (hem Tebliğler’in yürütmesinin durdurulmasına hem de iptal talebinin en önemli gerekçesini teşkil eden)
sözleşme hususunu kararında incelemiş ve “Özel kişiler arasındaki ilişkilerde
bile sözleşmelerle ilgili bazı temel düzenlemeler kanunla kurala bağlanmışken, kamu hizmetinin düzenlenmesinde gerekli yasalar ve idari düzenleyici
metinlerle hukuksal alanı etkileyici bir kısım kuralların sözleşmelerle konulması da doğaldır” denilmiştir. Böylece uzun süren bir yargı sürecinden sonra
Mükerrer 227. maddenin vergi hukuku içerisindeki yeri kalıcı hale dönüşmüş
ve Maliye Bakanlığının mükelleflere, beyannamelerini imzalayacak meslek
mensuplarıyla sözleşme düzenlemeleri yönünde getirdiği zorunluluk da Anayasa Mahkemesinin denetimden geçerek benimsenmiştir.
3.VERGİ MÜKELLEFLERİYLE SÖZLEŞME KURMANIN HUKUKİ DAYANAKLARI
3.1.ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER
Meslek mensuplarını sözleşme düzenlemeye zorunlu tutan hükümler Serbest
Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin
Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir (TÜRMOB,
03.01.1990) (kısaca “Çalışma Yönetmeliği” denilecektir). Bu Yönetmelik 3568
sayılı Kanunun 50 inci maddesi uyarınca TÜRMOB tarafından hazırlanmıştır.
Yönetmeliğin 24, 25 ve 26 inci maddeleri meslek mensuplarının düzenleyecekleri sözleşmelerle ilgili hükümler içermektedir. Yönetmeliğin “Sözleşme Yapılması” başlıklı 24 inci maddesinde meslek mensuplarının; (a) Defter
tutmak, (b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde, (c) İnceleme, tahlil ve
denetim yapmak ve bunlarla ilgili rapor ve benzerlerini düzenlemek, (d) Yeminli mali müşavirlerin tasdik işlemlerinde sözleşme yapmaları zorunlu tutulmuştur. Yönetmeliğin 25 inci maddesinde ise bu sözleşmelerde bulunması
gereken asgari bilgilere yer verilmiştir. Maddeye göre sözleşmelerde en az
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şu hususlara yer verilir: (a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi
daireleri sicil numaraları, (b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı, (c) Tarafların
karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri, (d) Ücret tutarı ve ödeme şekli, (e)
Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.
İncelememize konu olan sözleşmenin feshine ilişkin hükümler ise Yönetmeliğin 26 inci maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddenin) son hali şöyledir.
Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.
Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir. Devir teslim gerçekleşmediği takdirde durum meslek mensubu tarafından odaya bildirilir.
Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.
Ücretin ödenmemesi ve meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı
ve güvenilir olmaması fesih de meslek mensubunun haklı gerekçesidir.
Bu hükümler oldukça eşitlikçidir. (1) Her iki tarafa da haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı verilmiştir. (2) Karşılıklı rıza halinde sözleşmenin feshinde bir behis yoktur. (3) Tazminat hakkı genel hukuk kuralları dahillinde her
iki tarafa da tanınmıştır. Bir meslek yönetmeliğinin hassasiyeti olsa gerek ki
sadece meslek mensupları yönünde sözleşmenin feshine dayanak olacak haklı nedenlerin neler olacağı belirlenmiştir. Buna göre ücretin ödenmemesi ve
meslek mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesih de meslek mensubunun haklı gerekçesidir. Hizmet sözleşmelerinde “Sözleşmeyi fesheden taraftan, dürüstlük kurallarına göre hizmet ilişkisini sürdürmesi beklenemeyen bütün durum ve koşullar, haklı sebep” saymak doğru bir
yaklaşımdır. Yönetmelik hükmü üzerinde bir paralellik kurarak iş sahibini
sözleşmeyi feshe götürecek haklı nedeni belirleyebiliriz: Meslek mensubunun
ilgili mevzuattan doğan hizmet yükümlülüklerini yerine getirmemesi, noksan
ve hatalı yapması iş sahibi yönünden sözleşmenin haklı nedenle feshine gerekçe olacaktır. İlerideki bölümlerde açıklanacağı üzere sözleşme fesihlerinde
“haklı neden” önemli bir unsurdur. Zira karşılıklı rıza dışında sözleşme fesihlerinde, sözleşmeyi fesih edenin haklı nedeni yoksa çeşitli yükümlülüklerle
karşılaşacağı gibi ayrıca tazminat ödemek durumunda kalabilecektir.
3.2.ÜCRET YÖNETMELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde
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“Meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir
meblağı kapsaması şarttır.” Denilmiştir. 14 üncü maddesinde ise “Ücret sözleşmeleri münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en
az bir yıllık süreyi kapsamasının şart olduğu belirtilmiştir”. Vurgusu yapılmıştır.
Sözleşmenin feshine ilişkin hükümler ise Yönetmeliğin “İşin Devri ve Ücret” başlıklı 17 maddesinde yer almıştır. Sözleşme fesihlerinde haklı nedenin
önemini bu maddede okuyoruz.
“Üzerine aldığı bir işi, haklı bir sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu, hiç bir ücret talep edemez ve peşin aldığı ücreti geri vermek zorundadır.
Buna avanslar da dahildir.
Sözleşmenin iş sahibince feshi halinde, meslek mensubunun ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Şu kadar ki; meslek mensubu, bu duruma kendi
kusur ve ihmali ile yol açmış ise ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse, meslek mensubu işe başlamak ya
da işi sürdürmek zorunda değildir.
Bu durumlarda iş; meslek mensupları arasında devir ve teslim edilir ya da
sahibine geri verilir.”
Çalışma Yönetmeliği, sözleşmenin haklı nedenle fesih edilebileceğini yazmış, Ücret Yönetmeliği ise haklı nedeninin olmadığı durumlarda tarafların yükümlülüklerini belirlemiştir. Bir sonraki bölümde inceleneceği üzere bu ilkeler
TÜRMOB tarafından düzenlenen sözleşme taslaklarına egemen kılınmıştır.
4.TÜRMOB TEK TİP SÖZLEŞME ÖRNEĞİNDE SÖZLEŞMENİN
FESHİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
İncelememize konu olan serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından
kullanılan “süreklilik arz eden müşavirlik hizmeti” ile ilgili sözleşme örneği
Türkiye genellinde bütün meslek mensupları tarafından kullanılmaktadır466.
Hiç kuşku yok ki taraflar karşılıklı irade ile bu sözleşmenin hükümlerinde
değişiklik yapabilecekleri gibi özel hükümler de koyabilirler477. Bu noktada
sözleşme mevzunun hukukumuzda, Borçlar Kanununda düzenlendiğini kanuna egemen olan ilkenin sözleşme serbestisi olduğunu belirtmemizde yarar vardır. Sözleşme serbestisi, yasaların çizdiği çerçeve ile sınırlıdır. Özel
46
6 Bu sözleşme örneği bir dönem Mesleki Odalarca ücret karşılığı verilmiştir.
47
7 Bu sözleşme örneği birçok ilin serbest muhasebeci mali müşavir odasının internet sitesinde olduğu
gibi yayımlanmış haldedir Birkaç ilde tanıdığım meslek mensuplarıyla kurduğum irtibatta TÜRMOB
sözleşme örneğinin büyük oranda aynen kullanıldığı ifade edilmiştir.
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hukuktaki ekonomik ilişkileri düzenleyen temel yasa olan Borçlar Yasası’nın
26 inci maddesinde konu kurala bağlanmıştır. Sözleşme özgürlüğü başlıklı
madde 26’da “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar
içinde özgürce belirleyebilirler. “ denilmektedir.
Uygulamada kullanılan TÜRMOB taslak sözleşmelerinde bazı farklılıklar
olsa da özellikle bu çalışmanın konusunu teşkil eden sözleşme feshine ilişkin
hükümler neredeyse kelime kelime aynıdır. Bu sözleşmeden geçen birçok hüküm sözleşme feshi ile ilişkilendirilebilir488. Ancak sözleşmede, sözleşmenin
doğrudan fesih ile ilgili hükümler sözleşmenin 4.16 ve 8/b maddelerinde yer
almıştır. Sözleşme örneğinde bu hükümler şöyle geçmektedir.
Sözleşmenin 4.16 inci maddesi:
Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Bu takdirde ve sözleşmenin yenilenmediği
hallerde alınmış defter ve belgeler iş sahibine geri verilir. (…) Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı sebep
olmaksızın bırakan meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti geri vermek
zorundadır. Buna alınan avanslarda dahildir. İş sahibi adına zorunlu olarak
yapılan giderleri geri ödenmez. Sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde
sözleşmede belirtilen sürelerin bedelinin tamamı meslek mensubuna, iş sahibince ödenir. Şu kadar ki; meslek mensubunun bu duruma kendi kusur ve
ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması
kaydıyla ücret geri ödenir. Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret
ya da avans ödenmezse meslek mensubu işe başlamak zorunda değildir.
Sözleşmenin 8/b maddesi şöyledir:
Sözleşme karşılıklı fesih edilmediği sürece yürürlüktedir. Ancak belirlenen
ücret her yıl karşılıklı anlaşmaya yenilenerek sözleşmeye ek yapılarak, yeni
sözleşme düzenlenmeden mevcut sözleşme geçerliliğini koruyacaktır.
TÜRMOB sözleşme örneğindeki sözleşme fesih ile ilgili bu hükümlerin,
mevzuata yani Çalışma Yönetmeliği ve Ücret Yönetmeliği hükümlerine uygun bir şekilde dizayn edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi bu hususları konumuz
itibariyle iki başlık altında inceleyelim:
48
8 Sözleşmenin 4.1) maddesindeki “İş sahibi meslek mensubunun yazılı olurunu almadan bu işleri
başkasına yaptıramayacaktır. Hükme aykırı uygulamaları sözleşmenin haklı nedenle feshi için doğru bir
örnek olarak gösterebiliriz. Gerçi sözleşme bu hususla ilgili olarak “Tersine davranması halinde meslek
mensubuna sözleşmenin kalan süresine ait ücretin tamamını ödeyecektir.” Şeklinde bir yaptırım getirmiştir.
Ancak meslek mensubu bu yaptırımla birlikte bu hususu sözleşmenin haklı nedenle feshine de gerekçe
yapabilir. Sözleşmenin 4.14. maddesinde geçen sır saklamaya aykırı iş ve işlemler de taraflara sözleşmenin
haklı nedenle feshi için haklı neden olabilecek niteliktedir.
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4.1. SÖZLEŞMENİN YENİLENMEK İSTENMEMESİ HALİNDE
Ücret Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinde incelememize konu olan süreklilik arz eden müşavirlik hizmetlerine ilişkin ücret sözleşmelerinin süreli olarak yapılabileceği bu sürenin ise en az bir yıllık süreyi kapsamasının şart olduğunu yukarıda belirtmiştik499 . İşte bu nedenledir ki bu sözleşme taslağının 8/a
maddesinde “İşbu sözleşme anılan yerle sınırlı olmak üzere bir takvim yılını
kapsar.” hükmü yer almıştır. Belirli süreli hizmet sözleşmesi, aksi kararlaştırılmadıkça, fesih bildiriminde bulunulmasına gerek olmaksızın, sürenin bitiminde
kendiliğinden sona erer. Ancak sözleşme taslağının 4.16 ile 8/b maddeleri ile bu
sözleşmeler “belirsiz süreli” sözleşmelere dönüştürülmüştür. Sözleşmenin 4.16
maddesindeki “sözleşmenin yenilenmediği haller” ifadesi ile 8/b maddesindeki
“Sözleşme karşılıklı fesih edilmediği sürece yürürlüktedir. Şeklindeki hüküm özleşmeyi belirsiz süreli sözleşmelere dönüştüren hükümlerdir.
Taraflardan her birinin, belirsiz süreli sözleşmeyi fesih sürelerine uyarak
feshetme hakkı vardır. Sözleşme taslağının 4.16 inci maddesinde sözleşmenin
yenilenmediği hallerde şeklinde bir ibare geçmektedir. Demek ki taraflardan
biri takip eden dönemde çalışmak istemediğini ve dolayısıyla sözleşmeyi yenilemek istemediğini karşı tarafa bildirdiği takdirde sözleşme yeni dönem için
yürürlüğe girmeyecektir. Bu durumda sözleşmenin yenilenmesini istemeyen
taraf karşılıklı rıza ile bunu sağlayamıyorsa, sözleşmenin yıllık karakterine
bakarak bu süre daha tamamlanmadan önce takip eden dönemde sözleşmeyi
yenilemeyeceğini karşı tarafa ihbar etmek durumundadır. Bunun için haklı bir
neden aramaya gerek yoktur. Daha net bir vurguyla sözleşme süresi bitmeden
yapılacak bu bildirim yeni dönem için tarafları herhangi bir yükümlülük altına
koymayacaktır. Taraflardan herhangi birinin yapacağı bu bildirim ile meslek
mensubu yeni dönem için hizmet yükümlülüğü altına girmeyecek, iş sahibi ise
herhangi bir ücret ödemek gibi bir borcu doğmayacaktır.
Bu sözleşme taslaklarının 8/b maddesinde “Ancak belirlenen ücret her yıl
karşılıklı anlaşmayla yenilenerek sözleşmeye ek yapılarak, yeni sözleşme düzenlenmeden mevcut sözleşme geçerliliğini koruyacaktır. Şeklinde bir hüküm
yer almaktadır. Bu hükmün işlerlik kazanabilmesi sözleşmenin yeni dönemde
yürürlüğe girmesine bağlıdır. Şayet taraflardan biri sözleşmenin yenilenmeyeceğine dair bir bildirimde bulunmuşsa bu hükmün artık bir geçerliliği ve
önemi kalmayacaktır. Diğer bir ifade ile takip eden dönemde de tarafların or49
9 Vergi ve muhasebe iş ve işlemlerine egemen temel ilkelerden olan dönemsellik ilkesi gereği on iki
aydan az olan süreler de kıst donem olarak bir hesap dönemi kabul edilmektedir.
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tak iradesinin birlikte çalışmak yönünde olması halinde bu hüküm devreye
girecektir. Bu bağlamda taraflar şayet yeni dönem ücreti için aralarında ek bir
sözleşme yapmışlarsa, bu sözleşmenin yeni dönem için yürürlüğe girdiğini
gösteren açık bir iradedir. Uygulamada çoğu zaman böyle ek bir sözleşme
düzenlenmemektedir. Bu durumlarda dahi yani şayet sözleşmenin yenilenmeyeceğine dair bir bildirim yoksa hizmet verilmeye devam ediliyor, ücret
alınıyorsa bütün bu olgular da sözleşmenin yenilendiğini gösteren somut kanıtlardır. Bu noktada ücretin aynen devam etmesinin ya da bir ücret artışının
olmasının konuya etkisi yoktur.
Bütün bu hükümlerin ortaya koyduğu diğer bir husus da TÜRMOB tarafından hazırlanan süreklilik arz eden müşavirlik hizmeti taslak sözleşmelerine
hukuki bir nitelik kazandırılması halinde, takip eden dönemler için ayrı ve
müstakil bir sözleşme düzenlemek gibi bir yükümlülüğün söz konusu olmadığıdır. Yani sözleşmenin yenilenmeyeceği yönünde hukuka uygun bir irade
ortaya çıkmadıkça yeni bir sözleşme kurulmadan mevcut sözleşme takip eden
dönemde de geçerlilik kazanacaktır.
4.2. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Sözleşme taslağının 8/b maddesinde geçen “Sözleşme karşılıklı fesih edilmediği sürece yürürlüktedir” hükmüyle sözleşme fesihlerinde karşılıklı rızanın
arandığı hususu teyit edilmiştir. Üzerinde konuştuğumuz hizmet ilişkisi tamamen karşılıklı güvenle yürütülecek bir meseledir. Taraflardan birinin karşı tarafa
güveni kalmamış ise bu noktada bu işi sürdürmek yerine hizmet ilişkisini bir
uzlaşma ile sonlandırmak doğru olacaktır. Ancak taraflardan biri hizmet ilişkisinin sonlandırılmasını istediği halde diğer tarafın iradesi sözleşmenin devamından yana ise, bu durumda hizmet ilişkisini sonlandırmak isteyen taraf açısından
sözleşmeyi fesih etmekten başka çare kalmayacaktır. Tabii olarak sözleşmeyi
fesih etmek isteyen taraf, bu talebini muhatabına yazılı olarak bildirmek durumundadır. Bu noktada feshin nedeni önemlidir. Eğer ortada haklı bir neden varsa
fesih bildiriminde bu nedenin açıkça yazılması gerekmektedir. Fesih bildirimi
yapıldıktan sonra haklı nedenden söz edilmesi samimi bir yaklaşım olarak görülemez. Diğer bir ifadeyle önce sözleşmenin feshi sonra haklı nedenin bulunması
sözleşmeye uygun haklı nedenle fesih değildir. Bu çerçevede;
a)Haklı neden yokken sözleşmeyi fesih eden meslek mensubu ise, iş için
almış olduğu ücreti ve avansları geri vermek zorundadır. Ezcümle 01.01.201431.12.2014 dönemini kapsayan bir sözleşmenin 30.06.2014 tarihinde haklı bir
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neden yokken meslek mensubu tarafından feshi halinde 01.01.2014-30.06.2014
zaman aralığına ait olan ücret alınmış olsa dahi iade edilmesi sözleşme gereğidir.
İlk altı ay için hizmetin verilmiş olmasının iadeye etkisi yoktur.
b)Sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde sözleşmede belirtilen sürelerin bedelinin tamamı iş sahibince ödenir. Sözleşme taslağına göre iş sahibi
bu ödemeyi yaptıktan sonra adli mercilere müracaatla feshin haklı nedene dayandığını kanıtlayarak geri alabilecektir. Örneğin ihbar süresinde bildirimde
bulunulmadığı için 2014 yılı için de yürürlük kazanmış bir sözleşmenin 2014/
Şubat ayında haklı bir neden olmaksızın iş sahibi tarafından feshi halinde,
ilgili mevzuat ve sözleşme hükümleri 2014 yılı ücretinin tamamının iş sahibi
tarafından ödemek yükümlülüğü getirmiştir.
5.SÖZLEŞME DÜZENLENMEMESİNİN HUKUKİ
MÜEYYİDELERİ
Çalışmamızda da ortaya konulduğu üzere mali müşavirlik hizmetlerinde
sözleşme düzenlenmesi taraflara bir taraftan hukuki güvenlik sağlarken diğer
taraftan da daha nitelikli bir hizmetin sunulmasına katkı sağlamaktadır. Hal
böyle iken yine de sözleşme konusunun kamu yararını doğrudan ilgilendiren
şekli ve maddi vergi yükü olunca, sözleşme işi keyfiyete bırakılmamış, zorunluluğa dönüştürülmüş bu zorunluluğa uyulmaması halinde bu fiil bir yaptırıma
bağlanmıştır. Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Disiplin Yönetmeliğinin
“Kınama cezası” başlıklı 6 inci maddesinin (d) bendinde “Meslek mensuplarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli
Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte öngörülen yazılı hizmet sözleşmesi yapmadan iş kabul edilmesi” kınama cezası
gerektiren bir neden olarak sayılmıştır. Dikkat edilirse ceza meslek mensubu için öngörülmüştür. Şu halde sözleşme düzenlemeye ilişkin zorunluluğun
muhatabı meslek mensubudur. Yani meslek mensubu sözleşme kurmadan işi
kabul etmeyecektir.
6.SONUÇ
Yukarıda ortaya konan açıklamalardan anlaşılacağı üzere;
1.Vergi beyannamesini imzalamak suretiyle kamu hizmeti sunan serbest muhasebeci mali müşavirler, sundukları bu hizmetle ilgili olarak sözleşme düzenlemeleri hukuki bir zorunluluktur. Sözleşme düzenlemeden iş kabul eden meslek
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mensupları için disiplin cezaları öngörülmüştür. Hukuki zorunluluk ötesinde
sözleşme taraflara yükleyeceği sorumluluklar itibariyle hem güven unsurunu
sağlayacak hem de hizmetin kalitesini arttıracaktır. Bu durumda zorunluluk ve
cezai müeyyide bir bakıma “zorla güzellik yapmak” gibi bir şey olmuştur.
2.Sözleşme düzenlenmesi zorunluluğu Çalışma Yönetmeliği ile getirilmiştir.
Oldukça eşitlikçi hükümler taşıyan Yönetmelik sözleşme fesihlerinde ilke olarak
karşılıklı rıza aramıştır. Bunun dışında her iki tarafa da haklı nedenle sözleşmeyi
fesih hakkı verilmiştir. Tazminat hakkı genel hukuk kuralları dahillinde her iki tarafa da tanınmıştır. Bu hususlar TÜRMOB sözleşme taslağına da aynen geçmiştir.
3.Ücret Yönetmeliği ise tek taraflı fesihlerle ilgili kuralları düzenlemiş,
sözleşme fesihlerinde haklı olarak “haklı neden” aramıştır. Yönetmelik “haklı
neden”e dayanmayan sözleşme fesihlerinde, feshi yapan tarafa yükümlülükler getirmiştir. Bu hükümlere göre haklı neden yokken sözleşmeyi fesih eden
meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti ve avansları geri verecektir. Sözleşmenin iş sahibi tarafından feshi halinde ise, iş sahibi sözleşmede belirtilen
sürelerin bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
4.Mesleğin çatı örgütü olan TÜRMOB yasal bir mecburiyeti olmadığı halde bir hizmet olarak, sözleşme örnekleri hazırlayarak meslek mensuplarının
hizmetine sunmuştur. Çalışmamızda fesih ile ilgili hükümleri incelenen bu
taslak hem konuyla ilgili mevzuat hükümleriyle bütünlüklüdür hem de ihtiyacı karşılayacak donanımdadır. Bununla birlikte taraflar özgür iradeleriyle bu
taslakta değişiklik yapabilecekleri gibi ek ve özel hükümler de koyabilirler.
5.Mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde eşitlikçi bir anlayışla düzenlenmiş olan TÜRMOB taslak sözleşmesi “belirsiz süreli” sözleşme niteliğindedir. Sözleşmeye göre taraflardan biri sözleşme süresi bitmeden yapacağı bir
bildirim ile yeni dönem için yürürlüğe girmeden sözleşmeyi sonlandırması
mümkündür. Bu bildirim ile birlikte taraflar yeni dönem için artık herhangi
bir yükümlülük altına girmeyecektir. Yürürlükteki bir sözleşmenin feshinde
3 üncü maddede de açıklandığı üzere mevzuatla özdeş halde karşılıklı irade
aramış, haklı neden olmadan sözleşmenin feshi halinde ise sözleşmeyi fesih
eden tarafa yükümlülükler getirmiştir.
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ÇALIŞILMAYAN KISIM AMORTİSMAN VE GİDERLERİNİN
ÖNEMİ VE MALİ TABLOLARA ETKİSİ
Selçuk Turgay AZAK50*
**
Mustafa BİZİMYER51
ÖZ
Üretim işletmelerinde üretim faaliyetlerinde kullanılan amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin üretimde kullanılmadığı dönemlere ilişkin hesaplanan
amortisman tutarlarının gider/maliyet hesaplarında muhasebeleştirilmesi ve
söz konusu muhasebeleştirme işlemlerinin sonuç hesaplarını nasıl etkileyeceği hususunda hem vergi mevzuatı, hem de muhasebe sistemi uygulama hükümleri doğrultusunda açıklamalar yapılmıştır.
Muhasebe uygulamaları ve açıklamaları baz alındığında herhangi bir eksik düzenleme olmamasına rağmen vergi mevzuatı açısından herhangi bir fikir
birliğine varılamamıştır.
Bu çalışmamızda konuyla ilgili tüm yasal kaynaklar eşliğinde konu açıklanmaya çalışılmış ve tarafımızca bir görüş öne sürülmüştür.
1.GİRİŞ:
Üretim işletmelerinde maliyetin doğru tespit edilmesi üretim işletmelerinin hem verimliliğinin, hem de karın doğru belirlenmesi açısından önem arz
etmektedir. Ayrıca işletme faaliyetlerinin doğru ve anlaşılır olması hem işletme sahipleri ya da ortakları, hem de üçüncü kişiler, hem de verginin doğru
alınması noktasında devlet açısından mühimdir. İşletmelerde üretilen mamulün maliyetinin belirlenmesinde mükelleflere belirli şartlar altında serbestlik
tanınmıştır. İşletmeler için üretim maliyetlerinin tespitinde değişken maliyet
ve sabit maliyet olmak üzere iki çeşit maliyet unsuru söz konusudur. Değişken maliyet, üretilen mamule doğrudan bağlı olan ve üretilen mamulle artan
veya azalan maliyetlerdir. Sabit maliyet ise, üretimin yapılması ile alakalı olan
ancak üretilen ürün miktarına bağlı olmayan, toplam tutar olarak değişmeyen
maliyetlerdir.
Bu çalışmamızda; mamul üretiminde doğrudan kullanılan amortismana tabi
iktisadi kıymetlerin (ATİK) çalışmadığı gün ve zamanlara ve işletmelerin envan50
* Vergi Müfettişi
51
** Vergi Müfettiş Yardımcısı
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terinde olmadığı dönemlere isabet eden amortisman tutarının gider mi yoksa maliyet unsuru olarak mı dikkate alınacağı hususu üzerinde durulmuştur.
2.YASAL DÜZENLEMELER:
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (T.C. yasalar, 10.01.1961) 275 inci maddesinde; “İmal edilen emtianın (Tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli
aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder:
1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarf olunan iptidai ve ham maddelerin
bedeli;
2. Mamule isabet eden işçilik;
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün
maliyetine katılması ihtiyaridir.);
5. Ambalajlı olarak piyasaya arz edilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj
malzemesinin bedeli.
Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarı ki unsurları
ihtiva etmek şartıyla diledikleri usulde tayin edebilirler.” hükmüne yer verilmiştir.
Genel imal giderleri, doğrudan malzeme ve işçilik dışında kalan, üretilen
mamullerle doğrudan ilişkilendirilemeyen, fakat mamul imalatı için katlanılan diğer giderleri ifade etmektedir. Üretimde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler de bu kapsamda sayılmaktadır.
Yukarıda yer alan kanun hükmünde genel imal giderlerinden mamule düşen
hissenin imal edilen emtianın maliyet bedeline dahil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre üretilen mamulle ilişkili olmayan genel imal giderlerinden mamul maliyetine pay verilmeyecek, genel sonuç hesaplarına intikal ettirilecektir.
1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin (Maliye Bakanlığı, 26.12.1992) Muhasebe Usul ve Esasları/V-Tekdüzen Hesap Çerçevesi,
Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları başlığı altında yer alan C-Hesap
Planı Açıklamaları bölümünde “680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları”
hesabında; “Üretimle ilgili giderlerden çalışmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderleri içerir.” açıklamalarına yer verilmiştir. Söz konusu hükme
göre; maliyet dönemi içerisinde üretimle ilgili giderlerden oluşmak şartıyla
çalışmayan kısım ve dönemlere ait giderlerin “680-Çalışmayan Kısım Gider
ve Zararları” hesabı borçlandırılarak muhasebeleştirilmesi sonucunda genel
sonuç hesaplarına aktarılması mümkün bulunmaktadır.
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Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 29.02.2012 tarihinde verilen bir özelgede (G.İ.B. 29.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-6747-315sayılı özelgesi); maliyet dönemi içerisinde
üretimle ilgili giderlerden oluşmak şartıyla çalışmayan kısım ve dönemlere ait
giderlerin “680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları” hesabı borçlandırılarak
muhasebeleştirilmesi mümkün bulunmaktadır. şeklinde görüş bildirilmiştir.
Söz konusu özelge de bitki ve meyve çayları ile siyah çay üretimi faaliyetiyle uğraşan mükellefin belirli dönemlerde tam kapasite ile çalışılamaması
durumunda kapasite raporunda belirtilen ürün miktarları ile fiili gerçekleşen
üretim miktarı oranlanmak koşulu ile bulunan hesaplama doğrultusunda çalışmayan kısım giderlerinin maliyetle ilişkilendirilemeyeceği ifade edilmiştir.
Maliyet hesaplarının doğru tespit edilmesi açısından, üretimde kullanılan
amortisman tabi iktisadi kıymetlere ilişkin amortisman tutarının üretimde kullanıldıkları sürece ve kullanıldıkları oranda maliyetlere yüklenmesi önemlidir.
Yani üretimde kullanılan ATİK’lerin çalışılmayan döneme isabet eden amortismanlarının üretilen mamulün maliyetine intikal ettirilmemesi gerekir.
Gelir İdaresi Başkanlığının (Gelirler Genel Müdürlüğü) 21.04.2004 sayılı özelgesinde(Gelirler Genel Müdürlüğünün 21.04.2004 tarih ve B.07.0.
GEL.0.31/3185-88/017706 sayılı özelgesi); 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi
Uygulama Genel Tebliğine atıf yapılarak, çalışılmayan dönemlere isabet eden
maliyetlerin üretilen mamul maliyetleri ile ilişkilendirilmeyeceği, yani diğer
bir deyişle söz konusu maliyetlerin “151 Yarı Mamuller - Üretim, 152 Mamuller” hesaplarına aktarılmayarak, “680 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları”
hesabında gösterileceği ifade edilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığının (Gelirler Genel Müdürlüğü) 03.11.1999(Gelirler
Genel Müdürlüğünün 03.11.1999 tarih ve 29/2971-313-468 sayılı yazısı) sayılı
yazısında sezonluk üretim yapan işletmenin üretim sezonu dışındaki süreye isabet
eden üretim tesisi amortismanının genel idare gideri olarak değerlendirilerek maliyetine dahil edilmesinin ihtiyari olduğu yönünde görüş bildirmiştir.
3.ÖRNEK UYGULAMA VE TARAFIMIZCA ÖNE SÜRÜLEN GÖRÜŞ:
Konuya ilişkin bir örnek vermek gerekirse;
İnciraltı Üretim A.Ş. 15.11.2014 tarihinde üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere 200.000.-TL’ye (KDV Hariç) bir makine satın almıştır. Makinenin
faydalı ömrü 5 yıldır ve mükellef tarafından normal amortisman yöntemi tercih edilmiştir. 2014 hesap döneminde mükellef tarafından ayrılacak amortisman tutarı 40.000.-TL’dir.
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Amortisman giderinin ‘730-Genel Üretim Giderleri’ hesabında muhasebeleştirilmesi durumunda 40.000 TL aşağıda muhasebe kaydından da anlaşılacağı üzere üretilen mamulün maliyetine yüklenecektir.
___________________________31.12.2014________________________
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
40.000
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
		
40.000
_______________________________/___________________________
151 YARI MAMULLER
40.000
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
40.000
________________________________/__________________________
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA
40.000
		
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ 		
40.000
________________________________/__________________________
Ancak makinenin çalışmadığı yani 15 Kasım tarihinden önceki döneme
isabet eden amortisman tutarını üretilen mamulün maliyeti ile ilişkilendirmediğimiz durumda 365 günün 320 gününe isabet eden amortisman yani
35.068,49.-TL [40.000* (320 /365)] ‘680-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları’ hesabında muhasebeleştirilecek, gider olarak genel sonuç hesaplarına
intikal edilecek ve dönem karının oluşmasında karı azaltıcı bir unsur olarak
ortaya çıkacaktır.
Çalışılan yani 15 Kasım tarihinden sonraki süreye isabet eden 45 gün için
hesaplanan 4.931,51.-TL [40.000*(45/365)] ‘730-Genel Üretim Giderleri’ hesabında muhasebeleştirilerek üretilen mamulün maliyet hesabına intikal edecektir.
Aşağıda bununla ilgili muhasebe kaydı yer almaktadır.
_____________________________31.12.2014______________________
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
4.931,51
680 ÇALIŞILMAYAN KISIM GİDER VE ZAR.
35.068,49
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 			
40.000
________________________________/__________________________
Tarafımızca vurgulanması gereken asıl nokta, üretim işletmelerinin yeni
işe başlaması durumunda ya da faaliyetine devam ederken üretimde kullanılacak ATİK satın alması durumunda hesaplanan amortisman tutarının gider ya
da maliyet olarak dikkate almasının değişiklik göstereceği hususudur.
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Yani konuyu çalışmamızda yer alan örnek üzerinden izah etmek gerekirse;
1.DURUM: İnciraltı Üretim A.Ş.’nin 10.10.2011 tarihinde üretim faaliyetine başladığı kabul edilerek ve yukarıda yer alan örnekte yer alan makineyi
üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere 15.11.2014 tarihinde eski makinenin
yerine iktisap ettiğini varsaydığımızda söz konusu amortisman tutarı olan
40.000 TL’nin tamamının ‘730-Genel Üretim Giderleri’ hesabında muhasebeleştirilerek üretilen mamulün maliyet hesabına aktarması gerekmektedir.
Çünkü VUK’un ‘Değerleme Günü’ başlıklı 259 uncu maddesi hükmüne
göre; ‘değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve
zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur.’
Amortisman ayırması işlemi ise hesap döneminin son günü itibariyle yapılacaktır. Söz konusu örneğimizde normal takvim yılını hesap dönemi olarak
kabul edersek 31 Aralık tarihinde amortisman ayırma işlemi gerçekleştirilecektir.
Dolayısıyla ilgili durumumuzda elden çıkarılan ATİK’ in 15 Kasım tarihine kadar üretimde kullanılmasına rağmen, söz konusu ATİK, 2014 hesap
dönemine ilişkin amortisman hesaplanmadan elden çıkarılmış olacaktır. Bu
noktadan hareketle yeni iktisap edilen ATİK için 2014 hesap dönemi için hesaplanan amortisman tutarının tamamının maliyet hesaplarıyla ilişkilendirilmesi isabetli bir yaklaşım olacaktır.
2.DURUM: İnciraltı Üretim A.Ş.’nin 15.11.2014 tarihinde üretim faaliyetine başladığı kabul edilerek ve yukarıda yer alan örnekte yer alan makineyi
üretim faaliyetlerinde kullanmak üzere yine aynı tarihte iktisap ettiği durumda
mükellef kurum 2014 hesap döneminde 45 gün üretim faaliyetlerinde bulunmuş olacağından söz konusu gün sayısına isabet eden tutar olan 4.931,51.-TL
[40.000*(45/365)] ‘730-Genel Üretim Giderleri’ hesabında muhasebeleştirilerek üretilen mamulün maliyet hesabına intikal ettirilmesi daha uygun olacaktır.
4.SONUÇ:
Bu çalışmamızda üretimde kullanılan ATİK’lere ilişkin hesaplanan amortisman tutarının hangi durumlarda üretilen mamul maliyeti ile hangi durumlarda gider hesaplarıyla ilişkilendirileceği üzerinde yasal dayanaklar eşliğinde
durulmuş ve konu örnekle izah edilmeye çalışılmıştır.
Ayrıca tarafımızca bir görüş öne sürülmüş ve çalışmamızda yer alan örnek
üzerinde söz konusu görüş izah edilmeye çalışılmıştır.
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AKARYAKIT İSTASYONLARI TARAFINDAN VERİLEN
FATURA DÜZENLEME SINIRINI AŞAN ÖKC FİŞLERİ GİDER
YAZILABİLİR Mİ?
Ali YUNT52*
ÖZ
Her yıl yapılan iş veya hizmetin belli bir tutarı aşması halinde (2015 yılı
için 880,00-TL) fatura düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Her yıl belirlenen tutarı aşmayan hallerde ise fatura veya fatura yerine geçen vesikalar
düzenlenmesi mükelleflerin isteğine bırakılmıştır.
Ancak, akaryakıt istasyonları tarafından fatura düzenleme sınırını aşan tutarlarda ödeme kaydedici cihaz fişleri düzenlenmektedir. Akaryakıt istasyonları tarafından düzenlenen bu ÖKC fişlerinin gider yazılmasında bir sakınca
bulunmakta mıdır?
68 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile
akaryakıt istasyonlarınca verilen fatura düzenleme sınırını aşan ödemece kaydedici cihaz fişlerinin üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen
belge olarak kabul edileceği, ayrıca faturaya dönüştürülmesi istenmeyeceği
ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişlerin gider belgesi olarak
kabul edileceği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Fatura, ÖKC Fişi, Akaryakıt İstasyonları, Fatura Düzenleme Sınırı
1. GİRİŞ:
Türk Vergi Sisteminde genel olarak beyan esası benimsenmiştir. Mükellefler vergi kanunlarında belirtilen esaslara uygun olarak beyannamelerini vermekte ve bu beyanlar üzerinden vergi tarh ve tahakkuk ettirilmektedir. Mükelleflerin beyannamelerinde yer alan matrahlarında ise düzenledikleri fatura ve
fatura yerine geçen vesikalarda yer alan tutarlar belirleyici olmaktadır.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 229 ve devamı maddelerinde
fatura ve fatura yerine geçen vesikalar ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Bu düzenlemelere göre her yıl yapılan iş veya hizmetin belli bir tutarı aşması
halinde (2015 yılı için 880,00-TL) fatura düzenlenmesi zorunluluğu getirilmiştir. Her yıl belirlenen tutarı aşmayan hallerde ise fatura veya fatura yerine
52* * Vergi Müfettişi, Zonguldak Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı
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geçen vesikalar düzenlenmesi mükelleflerin isteğine bırakılmıştır.
Ancak, akaryakıt istasyonları tarafından fatura düzenleme sınırını aşan
tutarlarda ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişleri düzenlenmektedir. Akaryakıt
istasyonları tarafından düzenlenen bu ÖKC fişlerinin gider yazılmasında bir
sakınca bulunmakta mıdır?
Bu makalemizde, akaryakıt istasyonları tarafından fatura düzenleme sınırını aşan tutarlarda düzenlenen ÖKC fişlerinin gider yazılıp yazılmayacağı
irdelenmeye çalışılacaktır.
2. FATURA, FATURA KULLANMA MECBURİYETİ VE FATURA
DÜZENLENME SINIRI
2.1. Fatura Kullanma Mecburiyeti
Fatura kullanma mecburiyeti, VUK’nun 232.maddesinde belirtilmiştir.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura
istemek ve almak mecburiyetindedirler.
Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan
çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (442
Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2015’den itibaren 880, -TL) geçmesi
veya bedeli (442 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2015’den itibaren 880,
-TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura
vermesi mecburidir.
Bu hükümde de belirtildiği üzere 2015 yılı için 880,00-TL’yi aşan satışlar
için fatura düzenlemesi zorunludur.
2.2. Fatura Düzenleme Sınırı
Önceki bölümde fatura kullanma mecburiyeti olanlar ve belli tutarı aşan
satışlar için fatura istenmese dahi fatura düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
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Fatura düzenleme sınırı her yıl VUK Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.
Son beş yıla ait fatura düzenleme yada perakende satış fişi ve ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesinde azami tutarlar aşağıda belirtildiği şekilde
tebliğlerle düzenlenmiştir.
YIL

YASAL DAYANAĞI

TUTAR (-TL)

2011

402 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

700

2012

411 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

770

2013

422 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

800

2014

432 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

800

2015

442 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

880

3. ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (ÖKC) FİŞİ
3.1. Kanuni Düzenleme
Ödeme kaydedici cihaz fişleri, perakende satış vesikası olarak VUK’nun
233.maddesinde belirtilmiştir.
Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tevsik olunur.
1. Perakende satış fişleri;
2. Makineli kasaların kayıt ruloları;
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri.
Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme
veya mükellefin adı, düzenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.
Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası
dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim
edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa kullanıp da müşteriye fiş
(makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilmemesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburidir.
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3.2. Akaryakıt İstasyonlarınca Verilen Ödemece Kaydedici Cihaz Fişleri
Maliye Bakanlığı, 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunun 10 uncu
maddesi ile verilen yetkiye istinaden yayımlanan 58 Seri Numaralı Katma Değer
Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti
Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği yayınlamıştır. Bu tebliğle; taşıtlara perakende olarak (LPG, doğalgaz ve benzerleri de dahil) akaryakıt satışı yapan
(akaryakıt istasyonu işletmeciliği faaliyetinde bulunan) birinci ve ikinci sınıf
tacirlerin, işletmelerindeki akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara
bağlanması zorunlu kılınmıştır. Bu zorunluluk akaryakıt istasyonlarının bulunduğu yer ve akaryakıt satışları toplamına göre belli bir süreye başlanmıştır.
58 Sıra Numaralı Genel Tebliğin 1/d bölümünde; “Mükelleflerin ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt bedeli karşılığında, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenecek ödeme kaydedici cihaz
fişlerinin, gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak
uygun görülmüştür. Ancak, fatura düzenleme mecburiyetini belirleyen kanuni
haddi aşan satışlarda, fatura düzenlenmesi gerekmektedir.” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre; akaryakıt istasyonlarınca
usulüne uygun olarak düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişlerinin, gider
belgesi olarak kabul edilmesi, ancak fatura düzenleme sınırını aşan satışlarda ise fatura düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.
3.3. Akaryakıt İstasyonlarınca Verilen Fatura Düzenleme Sınırını
Aşan Ödemece Kaydedici Cihaz Fişlerinin Gider Yazılması
Ödeme kaydedici cihaz fişlerinin gider belgesi olarak kabul edilmesi, 213
sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesi ile Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden uygun görüldüğü 58 Sıra Numaralı Genel Tebliği
ile açıklanmıştır.
Ancak, akaryakıt pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlanması
ile ilgili uygulamanın başlamasıyla birlikte Maliye Bakanlığına intikal eden
olaylardan, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle
yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak
çıkan fişlerin gider belgesi olarak kullanılmasında tereddüte düşüldüğü, söz
konusu fişler alınmakla beraber satış tutarının fatura düzenleme haddini aşmamasına rağmen araç sahip veya sürücülerinin ödeme kaydedici cihaz fişi
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yerine fatura verilmesinde ısrar ettikleri, bu durumun istasyon işletmelerinde
mükerrer belge düzenlenmesi nedeniyle muhasebe kayıtlarının yapılmasında ve iptal edilen belgelerin istendiğinde ibraz edilmek üzere muhafazasında
ilave iş yükü getirdiği ve zaman kaybına neden olduğu anlaşılması üzerine,
uygulama birliğini sağlamak amacıyla 68 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi
Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ yayınlanmıştır.
Bu Genel Tebliğin Akaryakıt Pompalarına Bağlı Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanılarak Verilen Fişlerin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Kabul Edilmesi başlıklı 1. bölümünde; “Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257
nci maddesinin 1 numaralı bendinde; Mükellef ve meslek grupları itibariyle
muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan
defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun
gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri
belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya; ...”, 3 numaralı bendinde ise “Tutulması ve düzenlenmesi zorunlu defter, kayıt ve belgelerin mikro film, mikro
fiş veya elektronik bilgi ve kayıt araçlarıyla yapılması veya bu kayıt ortamlarında saklanması hususunda izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, ...”
Maliye Bakanlığının yetkili olduğu hükümleri bulunmaktadır.
Anılan hükümlerle Maliye Bakanlığa tanınan yetkiye dayanılarak, akaryakıt pompalarının bağlı olduğu ödeme kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle
otomatik olarak düzenlenen fişlerin, fatura düzenleme tutarının (2006 yılı için
520,00 YTL) altında veya üstünde olsa dahi “fatura yerine geçen belge” olarak kabul edilmesi ve bu şekilde belgelenen satışlar dolayısıyla nihai tüketiciler veya vergi mükelleflerince yapılan fatura düzenleme taleplerinin dikkate
alınmaması uygun görülmüştür.
Buna göre, nihai tüketicilerin tüketim amacıyla, mükellef olanların ise
ticari, zirai ve mesleki faaliyetleriyle ilgili olarak satın aldıkları akaryakıt
karşılığında düzenlenecek (üzerinde “TAŞIT VEYA MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ FATURAYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK” ibaresi bulunanlar hariç) söz konusu ödeme kaydedici cihaz fişleri, üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilecek, ayrıca faturaya dönüştürülmesi
istenmeyecek ve yapılan incelemeler ve kontroller sırasında bu fişleri gider
belgesi olarak kullananlardan fatura ibrazı talep edilmeyecektir.” şeklinde bir
düzenlemeye yer verilmiştir.
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Bu düzenlemeler çerçevesinde, akaryakıt istasyonlarınca verilen fatura düzenleme sınırını aşan ödemece kaydedici cihaz fişlerinin üzerinde yazılı tutar ne olursa olsun fatura yerine geçen belge olarak kabul edileceği, ayrıca
faturaya dönüştürülmesi istenmeyeceği ve yapılan incelemeler ve kontroller
sırasında bu fişlerin gider belgesi olarak kabul edileceği belirlenmiştir.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından 14.04.2014 tarihinde verilen
95462982-105[VUK.ÖZLG-13-11]-110 sayılı “ Akaryakıt satışlarının faturaya dönüştürülmesi ve muhasebe kayıtları hk.” özelgede; “ Şirketinizce akaryakıt satışlarınız karşılığında pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan
çıkan ve müşterilere verilen fişlerin (68 Seri No.lu Genel Tebliğin 2. bölümünde belirtilen haller dışında) müşterilerin isteğine binaen faturaya dönüştürülmemesi ve bu yöndeki fatura taleplerinin dikkate alınmaması ve muhasebe
kayıtlarını da ödeme kaydedici cihazlardan alınan “Z” raporlarına göre yapılması gerekmektedir.” şeklinde yer almıştır.
3.4. Fatura Düzenleme Sınırını Aşan Ödemece Kaydedici Cihaz Fişlerinin Ba- Bs Formlarında Bildirilmesi:
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 1.2.1 bölümündeki
açıklamalara göre, bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen
hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları,
bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme
kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.
Ayrıca, 396 Sıra No.lu Genel Tebliğe göre; akaryakıt satışı yapan mükellefler tarafından bir kişi veya kuruma akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz fişinin faturaya
dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar yukarıda belirtilen haddi aşıyorsa bu satışlar Form Bs ile bildirilecektir.
Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihaz fişlerinin faturaya dönüştürülmemesi durumunda ise bu
belgelerde mükellefe ait adı, soyadı, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası/Vergi
Kimlik Numarası bilgileri yer almadığından tebliğde belirlenen haddin aşılıp
aşılmadığının tespiti de mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu
satışlara ait belgeler Bs formu ile bildirilmeyecektir.
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Akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların 396 Sıra Nolu Genel Tebliğde belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirim
formu ile bildirileceği tabiidir.
Bu açıklalar çerçevesinde; akaryakıt istasyonlarının ödeme kaydedici cihaz
fişini faturaya dönüştürmemeleri halinde bu belgelerde mükellefe ait adı, soyadı, unvanı ve T.C. Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgileri yer
almadığından Bs formu ile bildiril yapılmasına gerek yoktur. Ancak, akaryakıt alımı yapan mükelleflerin şu anda yürürlükte olan 5.000-TL’lik haddin
aşılması halinde ödeme kaydedici cihaz fişi ile yaptıkları akaryakıt alımlarını
Ba bildirim formu ile bildirmeleri zorunludur.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine 07.04.2010 tarihinde verilen 031656 sayılı görüş yazısında ve Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından
03.08.2010 tarihinde verilen B.07.1.GİB.4.20.15.02-vuk-mukteza 8-67 sayılı
“Akaryakıt pompalarından alınan Ö.K.C. Fişlerinin Ba-Bs formlarında bildirilmesi hk.” özelgede de yukarıda belirttiğimiz şekilde görüş bildirilmiştir.
4. SONUÇ:
Akaryakıt istasyonları tarafından fatura düzenleme sınırını aşan tutarlarda
ÖKC fişleri düzenlendiği ve bu düzenlenen ÖKC fişlerinin 68 Seri Numaralı
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği uyarınca fatura yerine
geçen belge olduğu kabul edilmiştir.
ÖKC fişleri fatura yerine geçen belge olarak kabul edildiğinden, yapılan
incelemeler ve kontroller sırasında bu fişlerin gider belgesi olarak kabul edileceği 68 Seri Numaralı Genel Tebliğ ile hükme bağlanmıştır.
Mükelleflerin gönül rahatlığı ile fatura düzenleme sınırını aşan akaryakıt
istasyonları tarafından verilen ÖKC fişlerini almaları ve gider olarak kaydetmelerinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır.
Ayrıca, mükelleflerin akaryakıt istasyonlarından ÖKC fişi ile yaptıkları
alımların 396 Sıra Nolu Genel Tebliğde belirlenen haddi (Yürürlükte olan rakam 5.000-TL) aşması halinde Ba bildirim formu ile bildirileceğini unutmamaları gerekir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ İÇ GENELGESİ VE ÖZEL ESASLAR
Rahman ŞENTÜRK53*
ÖZ
Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin IV/E bölümünde mükelleflere iade edilecek KDV tutarının gerçek olup olmadığının
tespit edilmesi amacıyla özel esaslara ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Buna ilaveten 2015/1 sıra numaralı KDV İç Genelgesi ile bir takım ilave düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu tebliğ ve iç genelge ile özel esaslar düzenlemesinin amacı, özel esaslara alınma nedenleri ve sonuçları, vergi daireleri
ve vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılacak işlemler ve KDV iadesinde
uygulanacak usul ve esaslar konuları kısaca açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Özel Esaslar, Olumlu Rapor, Belge Kavramı, Olumsuz Rapor,
1. GİRİŞ
Mükelleflerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9, 11/1-b, 11/1c, 29/2, 32 ve geçici 17. maddeleri çerçevesinde talep ettikleri KDV iadelerinin gerçek olup olmadığının tespit edilmesi, Hazineye intikal etmemiş veya
gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV iadesi çatısı altında yolsuz
olarak iadesini önlemek amacıyla Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde buna ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükellefler özel esaslar kapsamına alınacak, iade talepleri tebliğin
IV/E/6 bölümünde belertilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine ek olarak 2015/1 sıra numaralı KDV İç Genelgesi ile özel esaslara ilişkin bir takım yeni düzenlemeler
getirilmiş, ayrıca tebliğdeki konular açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.
2. AMAÇ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV/E bölümünde Özel Esaslar başlıklı hükümlerin düzenlenmesinin amacı, mükelleflerin Katma Değer Vergisi iadelerinin doğruluğunu araştırmaktır. Böylece; hazineye intikal etmemiş veya
hayali olarak oluşturulmuş, gerçek bir yüklenime dayanmayan tutarların KDV
53
* Vergi Müfettişi
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015
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iade mekanizması kapsamında iadesini önlemeyi amaçlamaktadır.
Bu düzenlemeler ile mükelleflerin hem haklı iade taleplerinin temini sağlanmakta, hem de hiç yüklenilmediği halde sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye dayalı olarak indirim hesaplarına alınarak indirim
yoluyla giderilemediği için iadesi talep edilen KDV tutarlarının iadesinin önlenmesi sağlanmaktadır. (Maliye Bakanlığı, 2014)
3. KAVRAMLAR
Olumlu Rapor: KDV iade uygulamaları bakımından bir raporun olumlu
rapor sayılabilmesi için, iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği (beyan konusu edildiği) döneme ait “Bu Döneme Ait İndirilecek KDV” tutarında sahte
belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeden kaynaklı herhangi bir indirimin olmaması gerekir.
İndirilecek KDV tutarlarının içerisinde sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeye dayalı indirim olmamakla beraber, sahte belge veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğine ilişkin tespit içeren rapor
olumlu rapor olarak değerlendirilmez.
Sadece vergi incelemesi yapılan dönemi takip eden döneme/dönemlere ait
KDV beyanlarının düzeltilmesi amacıyla düzenlenen raporlar olumlu rapor
olarak değerlendirilmez. (Maliye Bakanlığı, 2014)
Olumsuz Rapor: Tebliğin IV/E/3 ve IV/E/4 bölümlerinde belirtilen hususları içeren ve iade taleplerinin genel esaslar yerine özel esaslara göre yerine
getirilmesine neden olan rapordur. Tebliğin IV/E/3 ve IV/E/4 bölümlerinde
haklarında sahte belge ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve
kullanma raporu bulunan mükellefler belirtilmiştir.
Mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenledikleri veya kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı, vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen tüm raporlar olumsuz rapor sayılır.
Hakkında sahte belge kullanmaya ilişkin düzenlenen raporda tarhiyat önerilmemesi bu raporun olumsuz rapor olma vasfını değiştirmez. Ancak, söz konusu raporun olumsuz rapor sayılması için sahte olduğu tespit edilen belgeye
dayalı KDV indiriminin reddedilmesi gerekir. Sahte belge tespiti olmaksızın,
başka nedenlerle KDV indiriminin reddedilmesi amacıyla düzenlenen raporlar bu kapsamda değerlendirilmez. (Maliye Bakanlığı, 2014)
Belge Kavramı: KDV Genel Uygulama Tebliği’nin 1.2. bölümünde “bu bölümde bahsi geçen belgeler, Tebliğin ilgili bölümlerinde belirtilen ve iadeye esas
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teşkil eden belgelerdir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu belgelerin ise, üzerinde KDV
gösterilen fatura ve benzeri belgeler ile iade hakkı doğuran işlemin niteliğine göre
(gümrük beyannamesi, istisna belgesi, yatırım teşvik belgesi, kıymetli maden arama ruhsatı gibi) iade için aranılan diğer belgeler olduğu belirtilmiştir.
İhracattan kaynaklı iade talep eden mükellef için gümrük çıkış beyannamesi, 3065 sayılı KDVK’ nın 13/d maddesi gereği iade talep eden mükellef
için yatırım teşvik belgesi yukarıda belirtilen belge kapsamında olup, bunların
sahte olarak düzenlenmesi özel esaslara göre işlem tesis edilmesini gerektirir.
Yukarıda belirtilen belgeler dışındaki belgelerin, sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak düzenlendiklerine ve kullanıldıklarına
yönelik belirlemeler nedeniyle mükelleflere özel esaslar uygulanmaz. Söz konusu belgelerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenme, saklanma
ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeler kapsamında olması bu şekilde işlem
tesisine engel teşkil etmez.
Proforma faturanın nihai faturalar ile gümrük beyannamelerine uyumsuz
olarak düzenlenmesi, nihai faturaların veya gümrük beyannamelerinin gerçeğe aykırı olarak düzenlendiği tespit edilmedikçe özel esaslara göre işlem tesis
edilmez. (Maliye Bakanlığı, 2014)
Bu bölümde bahsi geçen belgeler, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenme, saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan belgeler değil KDV
iadesi için gerekli belgelerdir. Örneğin, fatura Vergi Usul Kanunu uyarınca
düzenlenme mecburiyeti bulunan bir vesika olsa da KDV indirimi dolayısıyla
KDV iadesini etkilemiyorsa özel esaslar açısından belge kavramına girmez.
4. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLER, ORTAKLAR, KANUNİ TEMSİLCİLER
4.1. Haklarında Olumsuz Rapor veya Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği IV/E/1.3. ve 2015/1 sıra numaralı KDV İç Genelgesinin “B.KAPSAM” başlıklı bölümlerinde belirtildiği
üzere özel esaslara tabi mükellefler genel olarak şunlardır:
“- 213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren mükellefler,
- Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline
iştirak eden mükellefler de dâhil olmak üzere sahte belge veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ya da kullanma konusunda haklarında
“olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükellefler,
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-Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme konusunda haklarında “olumsuz rapor” veya “olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin raporun veya olumsuz tespitin ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni
temsilcileri, bunların kurdukları veya ortak oldukları mükellefler ile kanuni
temsilcisi oldukları mükellefler,
-Haklarında beyanname vermeme, defter ve belge ibraz etmeme ve adresinde bulunamama konusunda tespit bulunan mükellefler,
-Haklarında KDV yönünden ihtiyati tahakkuk veya ihtiyati haciz uygulanan mükellefler.
-Haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunanlardan mal/hizmet
alan mükellefler.”
Kısaca belirtmek gerekirse haklarında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükellefler her şartta özel esaslara tabidir. Bununla beraber sahte
veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet
tesis ettiren mükelleflerin durumu özellik arz etmekte olup makalemizin devamında bu hususlar açıklanmıştır.
4.2. Sahte Belge Düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettiren Mükellefler
Hakkında sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
tespit edilen mükelleflerin özel esaslar kapsamında değerlendirileceği tabidir.
Nitekim Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin IV/E/2.1. bölümünde:
213 sayılı Kanunun (153/A) maddesi kapsamına giren;
-Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran
sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet
kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenler,
-Bu kapsamda yer alan serbest meslek erbabı, şahıs işletmelerinde işletme
sahibi, adi ortaklıklarda ortaklardan her biri,
-Bu kapsamda yer alan ticaret şirketlerinde şirketin yanı sıra, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari (% 10)’una sahip
olan gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların asgari (% 10) ortağı olduğu veya
yönetiminde bulundukları teşebbüsler,
-Bu kapsamda yer alan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları ida142
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re edenler veya düzenlenen raporda fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları
tespit edilenler,
-Yukarıda yer alanların ortağı oldukları adi ortaklıklar, kanuni temsilcisi,
yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari (% 10)’una sahip oldukları
ticaret şirketleri veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküller,
mükellefiyetin terkin edildiği tarih itibarıyla özel esaslar kapsamına alınacağı belirtilmiştir.
Ancak, bu kapsamda bir mükellefin özel esaslara alınabilmesi için mükellefin belirli bir dönem, yıl veya daha uzun zaman dilimi esas alınarak düzenlemiş olduğu belgelerin tutar olarak asgari yarısından fazlasının sahte olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Örneğin; 2015 hesap dönemi içerisinde
düzenlemiş olduğu 500.000,00-TL tutarındaki 150 adet faturanın 275.000,00TL tutarındaki 60 adet faturanın sahte olduğunun tespit edilmesi halinde söz
konusu mükellefin sahte fatura düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği kabul edilecek ve özel esaslara alınacaktır.
Mükellefin düzenlemiş olduğu belgelerin temin edilememiş olması halinde, fatura dönemleri itibarıyla ticari bir işinin olup olmadığı, mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirip getirmediği, herhangi bir vergi ödeyip ödemediği
gibi hususlar dikkate alınarak münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla
mükellefiyet tesis ettirdiğinin tespit edilmesi halinde, bu bölüme göre özel
esaslar kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. Örneğin; defter belge ibraz yazısı tebliğ edilemediği için mükellefin gıyabında yapılan inceleme sonucu söz konusu mükellefin sahte fatura ticareti yapmak amacıyla kurulduğunun
tespit edilmesi durumunda mükellef özel esaslara alınır.
213 sayılı Kanunun(153/A) maddesinin birinci fıkrasında sayılan haller
dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği vergi inceleme raporuyla tespit edilen 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensupları özel esaslar kapsamına alınırlar ve bu durum meslek
mensubunun bağlı bulunduğu vergi dairesince temsil ettikleri tüm mükelleflere bildirilir.
Sahte belge düzenlemenin yanı sıra gerçek mal ve hizmet satışı bulunan
mükellefler, bu bölüm kapsamında değerlendirilmez. Bu mükellefler tespit
edilen düzenledikleri sahte faturalardan hareketle sahte belge düzenleme fiili
nedeniyle özel esaslara alınırlar. (Maliye Bakanlığı, 2014)
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4.3. Özel Esaslara Tabi Mükelleflere Mal/Hizmet Satan veya Bunlardan Mal/Hizmet Alan Mükellefler
Hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunduğu için özel esaslara tabi mükelleflerden mal ve/veya
hizmet satın alanların kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmasa
dahi iade taleplerinde özel esaslar uygulanır.
Haklarında KDV açısından ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulanan mükelleflerden alım yapanlar özel esaslara tabi tutulmaz. (Maliye Bakanlığı, 2015)
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuz rapor ya da tespit bulunmayan
mükelleflerin özel esaslara tabi mükelleflere mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunması durumunda, bu mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için
haklarında bu Tebliğin (IV/E/3.4), (IV/E/3.5), (IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3) bölümlerinde belirtildiği şekilde bir rapor veya tespit bulunması gerekir.
Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirenlere mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükelleflerin sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyicisi olarak özel esaslara alınabilmesi için haklarında Tebliğin (IV/E/3.4), (IV/E/3.5), (IV/E/4.2) ve (IV/E/4.3),
bölümlerinde belirtildiği şekilde bir rapor veya tespit bulunması gerekir. Bu
durumda bulunan mükellefler hakkında ise ilgili bölüme göre işlem yapılır.
(Maliye Bakanlığı, 2014)
Bu açıklamalar doğrultusunda;
-Hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden mal/hizmet alan mükellefler
özel esaslara tabi olurken,
-Hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma
raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden mal/hizmet alan,
-Özel esaslara tabi mükelleflere mal/hizmet satan ve
-Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek amacıyla
mükellefiyet tesis ettirenlere mal/hizmet satan mükellefler özel esaslara tabi
tutulmaz.
4.4. Özel Esaslara Tabi Ortak ve Kanuni Temsilciler
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme konusunda olumsuz rapor bulunan mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları, kanuni temsilcileri ile haklarında “olumsuz rapor” veya
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“olumsuz tespit” bulunan mükelleflerin iade taleplerinin bulunmaması; bunlardan doğrudan mal ve/veya hizmet alan mükellefler ile bu kapsamdaki mükelleflerden haklarında “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme olumsuz raporu” veya “sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belge düzenleme olumsuz tespiti” bulunanların raporun ait olduğu
dönemdeki ortakları, kanuni temsilcilerinin iade taleplerinde özel esaslar uygulanmasına engel teşkil etmez.
Ayrıca, bu ortak ve kanuni temsilcilerin kurdukları veya ortak oldukları
mükellefler ile kanuni temsilcisi oldukları mükelleflerin iade taleplerinde de
özel esaslar uygulanır. (Maliye Bakanlığı, 2014)
Örneğin, hakkında 2015 hesap döneminde sahte belge düzenlediği yönünde rapor bulunan mükellef kurum X İnşaat Ltd. Şti.’ nin 2015 yılındaki ortakları ile bu ortakların ortağı oldukları Y Turizm Ltd. Şti. hakkında özel esaslar
uygulanır.
Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği için özel
esaslara alınan mükelleflerin kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, şirket sermayesinin asgari %10’ una sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da
bunların asgari %10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler
de özel esaslar kapsamında değerlendirilir. Yine sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesisi ettiren tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları
idare edenler veya düzenlenen raporda fillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenler özel esaslar kapsamındadır.
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu bulunanların ortaklarının ve kanuni temsilcilerinin; kendilerinin,
ortaklarının veya kanuni temsilcilerinin kurdukları veya ortağı olduğu mükelleflerin; kendilerinin, ortaklarının veya kanuni temsilcilerinin kanuni temsilcisi olduğu mükelleflerin iade talepleri, kendileri hakkında olumsuz rapor veya
tespit bulunmadıkça genel esaslara göre yerine getirildiğinden bunlara ilişkin
bilgiler sisteme girilmez. (Maliye Bakanlığı, 2015)
Ortak veya kanuni temsilcilerinin özel esaslara alınabilmesi için ortağı
veya kanuni temsilcisi oldukları mükellef hakkında sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunması gerekir.
Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma raporu veya olumsuz tespit olan mükellef ortakları ve kanuni temsilcileri hakkında özel esaslar
uygulanmaz.
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4.5. Özel Esaslara Tabi Olmayan Mükellefler
Aşağıdaki mükellefler hakkında özel esaslar uygulanmaz:
-5018 sayılı Kanun eki cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşları, il
özel idareleri, köyler, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, döner
sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla
kurulan emekli ve yardım sandıkları,
- Sermayelerinin (%51) veya daha fazlası yukarıda sayılanlara ait mükellefler. (Maliye Bakanlığı, 2014)
5. ÖZEL ESASLARA TABİ MÜKELLEFLERİN İADE TALEPLERİ
Özel esaslara tabi mükelleflerin iade taleplerinin yerine getirilmesindeki
usul ve esasları hakkında olumsuz rapor ve olumsuz tespit bulunan mükellefler olarak iki başlık olarak ele alabiliriz. Zira her iki durumda da iade talepleri
farklı usul ve esaslara tabidir.
5.1. Hakkında Olumsuz Rapor Bulunan Mükellefler
Hakkında olumsuz rapor bulunan mükelleflerin iade taleplerinin hangi
usul ve esaslara tabi olacağı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin
IV/E/6 bölümünde anlatılmıştır. Buna göre, söz konusu iade talepleri teminat
gösterilmek veya vergi inceleme raporu düzenlenmek suretiyle yerine getirilecektir.
Tebliğin ilgili bölümlerinden anlaşılacağı üzere hakkında olumsuz rapor
bulunan mükellefleri “sahte belge düzenleme veya kullanma” ve “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma” nedeniyle düzenlenen
olumsuz rapor olmak üzere iki ayrı başlıkta incelenebilir. Şöyle ki, düzenlen
ve kullanılan belgelerin sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
olması durumlarında teminat tutarları değişmektedir.
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda olumsuz rapor bulunanların iade talepleri,
- Sahte belge düzenleyenler için beş kat,
- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler için ise dört kat
- Sahte belge kullanımında dört kat,
- Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımında ise üç kat,
teminat karşılığında yerine getirilir.
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği veya kullandığı konusunda olumsuz rapor bulunanların raporun vergi
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dairesine intikal ettiği tarih itibarıyla henüz sonuçlandırılmamış iade talepleri
dahil, bu tarihten sonraki iade taleplerini kapsamaktadır.
Teminat gösterilmemesi halinde iade talepleri, münhasıran vergi inceleme
raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten önceki
dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan tüm
teminatlar vergi inceleme raporu sonucuna göre çözülür. (Maliye Bakanlığı,
2014)
5.2. Hakkında Olumsuz Tespit Bulunan Mükellefler
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği konusunda tespit bulunan mükelleflerin iade talepleri;
-Sahte belge düzenleme tespitinde dört kat,
-Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespitinde ise üç kat,
teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Raporun intikal ettiği tarihten
önceki dönemler için alınan teminatlar da dâhil olmak üzere iade için alınan
tüm teminatlar vergi inceleme raporu ile çözülür.
Haklarında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespiti bulunan mükelleflerin iade talepleri, kendilerine yazılı olarak verilen 15 günlük süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu Tebliğin
(IV/E/5) bölümündeki açıklamalara göre ispat etmeleri kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.
Belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu ispat etmemekle birlikte, söz konusu belgelerde yer alan KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkaran
veya bu kısma sahte belge kullanma tespitlerinde üç kat, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma tespitlerinde iki kat teminat gösteren mükelleflerin
geri kalan iade talepleri genel esaslara göre sonuçlandırılır.
Teminat gösterilmemesi veya bu alışlara isabet eden kısmın indirim ve
iade talebinden çıkarılmaması durumunda ise, iade talepleri vergi inceleme
raporuna göre yapılır. (Maliye Bakanlığı, 2014)
Hakkında olumsuz rapor ve olumsuz tespit bulunan mükelleflerin iade taleplerinde uyulacak usul ve esasları özetle tablo halinde gösterimi aşağıdaki
gibidir:
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ÖZEL ESASLARA ALINMA
NEDENLERİ
OLUMSUZ RAPOR
Sahte
Sahte
Sahte
M.İ.Y.B.
Belge
Belge
Belge
Kullanma
Düzenleme Düzenleme Kullanma
5 kat
4 kat
4 kat
3 kat
veya V.İ.R.

OLUMSUZ TESPİT
Sahte
Sahte
M.İ.Y.B.
M.İ.Y.B.
Belge
Belge
Düzenleme
Kullanma
Düzenleme
Kullanma
4 kat
3 kat
3 kat
2 kat
veya V.İ.R.
veya V.İ.R.
15 gün içerisinde
belgenin gerçekliği
ispat eder veya KDV
tutarlarını indirim ve
iade
hesabından
çıkarılırsa
genel
esaslar uygulanır.

Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği için özel
esaslara alınan mükelleflerin iade talepleri vergi inceleme raporu sonucuna
göre yerine geitirilir.
5.3. Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlardan Doğrudan
Mal/Hizmet Temin Eden Mükellefler
Kendileri hakkında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı halde doğrudan
mal veya hizmet temin ettiği mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflere 15 gün içinde olumsuzluğu giderebilecekleri bildirilir. Verilen süre içerisinde belgenin gerçekliğini ve doğruluğunu KDV Genel Uygulama Tebliğinin
IV/E/5 bölümündeki açıklamalara göre ispat eden mükelleflerin iade talepleri
genel esaslara göre yerine getirilir. Söz konusu hususlar ispat edilmemekle
beraber söz konusu alışlara isabet eden kısmın iade hesaplarından çıkarılması
halinde iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilir.
Kendileri hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunmayan mükelleflerin
iade taleplerinden,
-Sahte belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma üç kat,
-Muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden yaptıkları alışlara isabet eden kısma iki kat teminat göstermeleri kaydıyla, bu kısmın iadesi teminat karşılığında, kalan kısmın iadesi
genel esaslara göre yerine getirilir. Teminat vergi inceleme raporu ile çözülür.
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Burada dikkat edilmesi gereken husus özel esaslara alınan mükelleflerin
sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme raporu veya
tespiti bulunan mükellefler olmasıdır. Hakkında sahte belge veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge kullanma raporu veya tespiti bulunan mükelleflerden
mal/hizmet alan mükelleflerin iade talepleri genel esaslara göre yerine getirilecektir. Nitekim bu husus tebliğin ilgili bölümünde “Haklarında sahte belge
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme tespiti dışında olumsuz
tespit bulunanlardan alım yapan mükelleflerin, tespite ilişkin tarihten sonra
herhangi bir belgeyi içermeyen iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması
kaydıyla genel esaslara göre yerine getirilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.
Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporu
veya tespiti bulunanlardan alımları bulunmakla birlikte, iadesi talep edilen
KDV tutarları içerisinde bunlardan alımlara yönelik belge bulunmayanların
iade talepleri, başka bir olumsuzluk olmaması kaydıyla genel esaslara göre
yerine getirilir.
6. YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
6.1. Vergi Daireleri Tarafından Yapılacak İşlemler:
Vergi daireleri özel esaslara tutulması veya genel esaslara dönemsi gereken
mükelleflere ilişkin bilgileri, özel esaslara tabi tutulmalarının veya genel esaslara dönüşlerinin gerekçelerine ilişkin bilgiler ve dayanak belgelerle birlikte
belgelerin temin edildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde bağlı bulundukları
VDB/Defterdarlığa gönderirler. Ayrıca, vergi daireleri “Özel Esaslar Tablosunu” bir üst yazı ile VDB/Defterdarlığa gönderir.
Özel esaslar tablosunda, sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge düzenleme fiiline iştirak eden mükelleflere ait bilgilerin bulunması halinde, bu mükellefler için de sisteme giriş yapılması gerekir.
Vergi Daireleri, olumsuz raporlardan kaynaklananlar dışındaki olumsuz
tespitlere ilişkin bilgileri “Olumsuz Tespitlere İlişkin Bildirim Formu” ile
bağlı bulundukları VDB/Defterdarlığa gönderir.
Vergi Daireleri, kendilerine intikal eden sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma raporlarında, diğer mükelleflere ilişkin sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma
tespitinin de yapılmış olması halinde, bu mükelleflerden kendi dairelerinin
mükelleflerini durumlarından haberdar ederek, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/3-5) ve (IV/E/4.5) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçeveEYLÜL - EKİM 2015
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sinde 15 gün içinde olumsuzluğun giderebileceğini “Olumsuzluğun Giderilmesine Davet Yazısı”nı kullanarak bildirir. Mükelleflerin yazılı olarak ek süre
talebinde bulunması halinde, gerekçelerin vergi dairesince kabul edilmesi
durumunda 15 günü geçmemek üzere mükellefe ek süre verilebilir. Verilen
süre içerisinde olumsuzluğun giderilmemesi halinde vergi dairelerince sisteme giriş yapılır, formlar VDB/Defterdarlıklara aktarılır. Diğer vergi dairelerinin mükellefi olanlar ise gerekli işlemin yapılması için olumsuz tespite ilişkin
bilgiyi içeren belgelerle birlikte ilgili vergi dairelerine aktarılır.
Genel esaslara dönmesi gereken mükellefler “Özel Esaslardan Çıkış
Yazısı” ile vergi dairelerince VDB/Defterdarlığa bildirilir. Bu yazıya, genel
esaslara dönüşe dayanak olan belgeler de eklenir. (Maliye Bakanlığı, 2015)
6.2. Vergi İncelemesine Yetkili Olanlar Tarafından Yapılacak İşlemler
İnceleme elemanları, sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma konularında yürütülen incelemelerde mükelleflere, KDV Genel Uygulama Tebliğinin anılan hükümleri doğrultusunda işlemin gerçekliğine yönelik delilleri yazı ile sunma veya tutanak ile belirleme
imkanı verir.
Vergi incelemesine yetkili olanlarca “Özel Esaslar Tablosu” düzenlenir ve
raporlara eklenir.
Düzenlenen raporda, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak düzenlendiği anlaşılan belgelerin mükellefe ait kaybolan/taklit edilen/
gerçek dışı bastırılan belge niteliğinde olduğunun tespit edilmesi halinde bu
mükellefler hakkında da “Özel Esaslar Tablosu” düzenlenir.
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E/3-4 ve IV/E/4.4) bölümlerinde
belirtildiği üzere, sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanımına dayalı KDV indirimlerinin vergi incelme raporu ile veya mükellefin
düzeltme beyanlarıyla indirilecek KDV tutarlarından düşülmesi durumunda
mükelleflerin özel esaslara tabi tutulmaz. Dolayısıyla, bu mükellefler hakkında “Özel Esaslar Tablosu” düzenlenmez. Ancak, düzeltme yapılmaması veya
düzeltme işlemi ile çıkan tarhiyatın kesinleşmemesi durumunda mükellef
hakkında olumsuz rapor dolayısıyla işlem yapılması gereği tablo düzenlenir.
Yapılan inceleme sırasında sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge düzenlendiği veya kullanıldığı hususunda bir tespit yapılmış olması halinde, bu durumun inceleme elemanınca rapor düzenlenmeden önce mükellefin
bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi mümkündür. Rapor düzen150
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lendikten sonra daha önce vergi dairesine gönderilmiş olan “olumsuz tespit” ile
ilgili yazıya atıfta bulunularak vergi dairesine yeni bir yazı gönderilir.
Özel Esaslar Tablosunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:
-Aynı raporda mükellefin hem sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlediği hem de kullandığı konusunda belirleme varsa tabloda
ikisi birden belirtilir.
-Düzenlenen raporda sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme fiiline iştirak eden mükellefler/kişiler olduğunun tespit edilmesi
halinde, bu mükelleflere/kişilere ilişkin bilgilerin de tabloya girilmesi gerekir.
-Sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme raporlarında, mükelleften mal veya hizmet alanların durumu KDV Genel Uygulama
Tebliğinin (IV/E-3.5 ve IV/E-4.5) bölümlerinde yer alan açıklamalar çerçevesinde inceleme elemanı tarafından değerlendirilerek, özel esaslar tablosuna
alınması gerekenler ve gerekmeyenler raporda ayrıca belirtilir.
-İnceleme sırasında, incelenen mükellef ya da ilişkide bulunduğu mükellefler hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma dışında başka olumsuz tespitler de yapılmışsa, bu tespitler
de tabloya dahil edilir.
7. SONUÇ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 9, 11/1-b, 11/1-c, 29/2, 32 ve
geçici 17. maddeleri çerçevesinde yapılacak KDV iadelerinde mükelleflerin
özel esaslara tabi olup olmadığına dikkat edilmek suretiyle yerine getirilecektir. Bu şekilde mükelleflere iade edilecek KDV tutarlarının doğruluğu araştırılmakta, varsa haksız iade taleplerinin önüne geçilmektedir.
Hakkında olumsuz rapor veya olumsuz tespit bulunan mükellefler özel
esaslara tabi tutulacak ve KDV iade talepleri buna göre yerine getirilecektir. Hakkında sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma
tespiti bulunan mükelleflere 15 gün süre verilir. Mükellef bu süre içerisinde
aksini ispat eder veya KDV tutarlarını indirim ve iade hesabından çıkarırsa
genel esaslara tabi olur, özel esaslar tablosu düzenlenmez. Bu durum hakkında olumsuz rapor veya tespit bulunanlardan doğrudan mal/hizmet temin eden
mükellefler için de geçerlidir. Bunun dışındaki durumlarda özel esaslara tabi
olan mükellefin iade talebi ya teminat gösterilmek ya da vergi inceleme raporuna istinaden yerine getirilir.
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Özel esaslara alınan veya alınması gereken mükellefler hakkında vergi inceleme elemanları ve vergi daireleri tarafından gerekli işlemler yapılır.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (26.04.2014) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (28983 sayılı)
Maliye Bakanlığı (13.07.2015) 2015/1 Sıra Numaralı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi
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RE’SEN VEYA İKMALEN TARHI ÖNERİLEN VERGİ VE
CEZALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Ersin URAK54*
1. GİRİŞ
Vergi incelemesi, mükellefin ödediği verginin; defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu takdirde yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara uygunluğunun incelenerek, doğruluğunun
saptanması ve sağlanması olarak tanımlanabilir.
Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde vergiye tabii faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin ilgililerce beyan edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge
kayıt veya hesaplara uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur. Denetim elemanları tarafından yapılan incelemelerde ödenmesi gereken
vergilerde bir noksanlık tespit edilmesi halinde, bunun giderilmesine yönelik
olarak Vergi İnceleme Raporu (VİR) ile ek tarhiyat yapılır ve eksik vergi bu
tarhiyatla tamamlanır. Çalışmamızda; VİR sonucu ortaya çıkan vergi ve cezaların muhasebeleştirilmesine ayrıntılı bir şekilde değinilecektir.
2. VERGİ İNCELEMELERİ NETİCESİNDE TARH EDİLEN VERGİLER VE KESİLEN CEZALAR
2.1- Vergi Suç Ve Cezaları
Vergi incelemesi sonucunda mükelleflere 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenen aşağıda kısaca açıklanan cezalar önerilmektedir.
Usulsüzlük cezaları; vergi kanunlarında belirtilmiş olan şekil ve usullere
riayet edilmemesi durumunda uygulanır. Usulsüzlük cezasının had ve tutarları
VUK’a bağlı cetvelde gösterilmiştir.
Özel usulsüzlük cezaları; vergi kanunları uyarınca düzenlenmesi gereken
belgelerin düzenlenmemesi, alınıp verilmemesi, muhasebe standartları ve hesap planına uyulmaması, vergi incelemesi sırasında bilgi vermekten çekinilmesi gibi durumlarda uygulanacak olan cezalardır.
Vergi ziyaı cezası; mükellef veya vergi sorumlusunun vergilendirme ile
54
* Vergi Müfettişi
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ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi
yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesini ifade eder. Ziya uğratılan verginin 1 katı veya 3 katı olarak uygular.
Kaçakçılık cezaları; kaçakçılık suç ve cezaları VUK’un 359. maddesinde
sıralanmış olup, mükellef veya vergi sorumlusunun kasıtlı olarak vergi kaybı
yaratması sonucu uygulanacak cezalardır.
Gecikme faizi;, ikmalen, re’sen veya idarece tarhiyatlardadava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son
yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; dava konusu yapılan vergilerin
ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın
ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı
kararının tebliğ tarihine kadar geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır.
2.2- Vergi Farkı Ve Cezaların Gelir Ve Kurumlar Vergisi Açısından
Değerlendirilmesi
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41. maddesinin (6) numaralı bendinde, “Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatların (Akitlerde ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar,
cezai mahiyette tazminat sayılmaz.)” gider yazılamayacağı belirtilmiştir. Yine
aynı Kanun’un 90. maddesinde, “Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her
ne şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları, Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme
zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme
faizlerinin Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından indirilemeyeceği belirtilmiştir.5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11. maddesinin 1.
fıkrasının (d) bendinde de “Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile
her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri.” gider olarak kabul edilmeyeceği hükmü yer almaktadır.
Söz konusu maddelere göre her türlü vergi cezaları, gecikme zamları ve
faizleri kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmakla birlikte gelir ve
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. Yani
söz konusu cezalar ticari karın tespitinde gider olarak dikkate alınacak olup
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mali kârın tespitinde “kanunen kabul edilmeyen gider” kabul edilerek dönem kazancına ilave edilecektir.
3. İNCELEME RAPORLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
3.1- Bilmeyerek Sahte Belge Kullanma
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. Bu durumda yapılan incelemelerde
kullanılan belgenin kullanıcı mükellefler açısından gider ya da maliyet yönüyle kabulü, ancak Katma Değer Vergisi açısından indirim reddi sonucuyla
karşılaşmaktadır
Örnek 1: KLM A.Ş ‘nin 2013 yılı hesap ve işlemleri Vergi Müfettişi tarafından incelenmiş ve inceleme sonucunda Nisan ayında kullanılan
100.000,00-TL tutarındaki sahte belgeye ait KDV indirimlerinden çıkarılmıştır. Mükellef kurum adına tarhı önerilen vergi ve cezalar tarhiyat öncesi uzlaşma konu edilerek 18.000,00-TL KDV, 1.500,00-TL vergi ziyaı ve 1.800,00TL Özel usulsüzlük cezası olarak kesinleşmiştir. 8.000,00 TL gecikme faizi
hesaplanmıştır.
-----------------------------------------------------/----------------------------------689 D. O. GİDER VE ZARARLAR                              29.300
689.01 KKEG
		
368 VAD.GEÇ.ERT.VEYA TAK.VER VE DİĞ YÜK.         18.000
		
369 ÖDN. DİĞ. YÜK                                                   
11.300
-----------------------------------------------------/----------------------------------3.2- Bilerek Sahte Belge Kullanma
Mükellefler gerek gelir ve kurumlar vergisi matrahını aşındırmak ve düşük
göstermek, gerekse Katma Değer Vergisi açısından indirimlerini artırmak ve
bu suretle ödenecek katma değer vergisini azaltmak ya da hiç KDV ödememek için sahte belge kullanabilmektedirler. Vergi incelemeleri sırasında tespit
edilen bu durumlarda söz konusu gider ya da maliyetler gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından eleştiri konusu yapılmasının yanında bu sahte
belgelere dayanılarak yapılan KDV indirimi de ret edilmektedir. Bu durumda
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ilave gelir veya kurumlar vergisi tarhiyatı yapılmasının yanında duruma göre
devreden KDV’nin azaltılması ya da ilave KDV tarhiyatı sonucuna da gidilmektedir.
Örnek 2: KLM A.Ş ‘nin 2013 yılı hesap ve işlemleri Vergi Müfettişi tarafından incelenmiş ve inceleme sonucunda Nisan ayında kullanılan 100.000,00
TL’lik gerçek mal ya da hizmet alımına istinat etmeyen sahte faturayı bilerek
yasal defter ve kayıtlarına gider olarak kaydetmiş ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate aldığı tespit edilmiştir.
Tarh edilecek Kurumlar Vergisi (100.000 * 0,20=):     20.000 TL
Vergi Ziyaı (KV): 60.000 TL (VUK 344/2 gereği vergi ziyaı 3 kat kesilmiştir.)          
Katma Değer Vergisi: 18.000 TL
Vergi Ziyaı (KDV): 54.000 TL (VUK 344/2 gereği vergi ziyaı 3 kat kesilmiştir.)   
Özel Usulsüzlük Cezası :11.800       
-----------------------------------------------------/----------------------------------131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                         	
118.000
689 D. O. DIŞI GİDER VE ZARARLAR                   	
137.800
689.01 KKEG
570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                              		  80.000
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR                                   		  175.800
360.01 KV                       					
  20.000
360.02 KDV
					
18.000
360.03 Vergi Ziyaı  cezası      				
  114.000
360.04 Özel Usulsüzlük
					
11.800
360.05 Gecikme Faizi
				
12.000
-----------------------------------------------------/----------------------------------3.3- Belgesiz Satış-Kayıtdışı Hasılat
Yapılan vergi incelemesi sonucunda mükellefin kaydi envanterin de eksi
(-) fark tespit ediliyorsa mükellefin belgesiz mal sattığı sonucuna varılır. Tespit edilebiliyorsa gerçek satış bedeli ,tespit edilemiyorsa VUK’un 267. maddesinde yer alan “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti”ne göre belirlenen satış fiyatı ile toplam belgesiz satış tutarı belirlenir. Faturasız satışlardan elde edilen
Katma Değer Vergisi (KDV) hariç satış bedelinin kurumlar vergisi açısından
VUK’un 30/4. bendi gereğince matrah farkı olarak dikkate alınması gerekir.
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Kurumlar vergisi açısından matrah farkı olan tutarlar aynı zamanda geçici vergi açısından ve katma değer vergisi açısından da matrah farkı olarak dikkate
alınması ve ayrı ayrı raporlar düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, faturasız
satışlar dolayısıyla VUK’un 353/1. bendi gereğince KDV dahil faturasız satış
tutarının %10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerekmektedir.
Örnek 3: X A.Ş.’nin 2013 yılı hesapların kaydi envanter yapılarak incelenmesi neticesinde 100 adet belgesiz bilgisayar satışı yaptığı tespit edilmiştir.
Bilgisayarın KDV hariç ortalama satış fiyatının 3.000,00 TL, alış fiyatlarının
ise 2.400,00 TL olduğu belirlenmiştir. Re’sen tarh edilecek vergiler için 213
sayılı VUK’un 341 ve 344. maddeleri uyarınca bir kat vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiği raporlarda belirtilmiştir. (Geçici Vergi ihmal edilmiştir.)
Kurumlar Vergisi Matrah Farkı

300.000

Kurumlar Vergisi (300.000 * 0,20=)

60.000

Vergi Ziyaı Cezası

60.000

Özel Usulsüzlük Cezası

35.400

KDV Matrah Farkı

300.000

KDV (300.000 * 0,18=)

54.000

Vergi Ziyaı Cezası

54.000

VİR uzlaşmaya konu edilmiş ve uzlaşma sonucu 60.000,00 TL kurumlar vergi
aslı, 54.000,00 TL KDV aslı, 10.000,00 TL vergi ziyaı cezası ve 3.000,00 TL
özel usulsüzlük cezası kesilmiş ve 20.000,00 TL gecikme faizi hesaplanmıştır.
Raporlara ilişkin ihbarname 25.08.2015 tarihinde kesinleşmiştir. Yapılması
gereken muhasebe kaydı aşağıdaki şekilde olacaktır.
-----------------------------------------------------25/08/2015---------------------131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                       354.000
689 D. O. DIŞI GİDER VE ZARARLAR  
33.000                
KKEG vergi ziyaı, ö. usulsüzlük ve g. faizi          
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI             240.000
369 ÖD. DİĞER YÜK.                                         
147.000
-------------------------------------------------/--------------------------------------3.4- Geçmiş Yıllar Zararının Azaltılması
Mükellefin ilgili dönem faaliyetinin zararla sonuçlanmış olmasından veya
mahsup edilebilecek geçmiş yıllar zararının bulunması nedeniyle vergi denetim elemanı tarafından yazılan VİR ile vergi tarhiyatı istenmez. Bu tür raporlarla mükellefin inceleme dönemi veya daha önceki dönemden, inceleme döEYLÜL - EKİM 2015
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neminden sonraki döneme devreden zararları azaltılır. Bu durumda herhangi
bir vergi tahakkuk ve tahsilat kaydı yapılmayacağı açıktır. Bu tür raporlar için
sadece geçmiş yıllar zararının azaltılmasına yönelik kayıt yapılır.
Örnek 4: A Ltd.Şti.nin 2013 yılı hesap ve işlemleri Vergi Müfettişi tarafından incelenmiş ve inceleme sonucunda 452.000 TL fark bulmuştur. Ancak
2013 yılında mükellef 1.536.000 TL zarar beyan etmiştir. VİR’e istinaden yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir:
------------------------------------------------/---------------------------------------131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR                         452.000
580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                            452.000
580.01 2013 yılı zararı       452.000
------------------------------------------------/---------------------------------------3.5- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Yapılan vergi incelemesi sonucunda denetim elemanı işletmenin kanunen
kabul edilmeyen giderlerinin (KKEG) daha fazla olması gerektiğini tespit
ederek bu yolla vergi matrahının artması gerektiği sonucuna ulaşmışsa dönem
net karı dışında bilanço kalemlerini değiştirecek bir muhasebe kaydı yapılmasına ihtiyaç yoktur. Bu durumda cari dönemde ödenmesi gereken vergi,
mükellefin beyan ettiğinden daha fazla olduğundan dönem net ticari kazancı
bilançoda görüldüğünden daha az olacaktır. Bu nedenle VİR ile tarh edilen
vergi kadar ilgili dönem net karı azaltılacaktır. Söz konusu kâr azaltımının
işletme yedek akçe hesaplamasında dikkate alınması için, düzeltmenin gelir
tablosu hesapları aracılığıyla yapılması gerekir.
Örnek 5: Vergi Müfettişi yaptığı vergi incelemesi sonucunda kurumun
2013 yılında yapmış olduğu giderlerden 400.000 TL sinin KKEG olduğunu
tespit etmiştir. Yazılan vergi inceleme raporunda mükellef kurum adına re’sen
80.000 TL kurumlar vergisi ve 80.000 TL vergi ziyaı cezası tarhı önerilmiştir.
Yapılan Tarhiyat öncesi uzlaşma sonucunda vergi aynen kalmış vergi ziyaı
cezası ise 4.000 TL ye indirilerek 14.03.2015 tarihinde uzlaşılmıştır. Ayrıca
mükellefe 22.000 TL gecikme faizi hesaplanmıştır. VİR’e istinaden yapılması
gereken kayıt şu şekilde olacaktır.
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------------------------------------------------14/03/2015--------------------------681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR
   106.000
368 VAD. GE. ERT. VEYA TAK. V.VE DİĞ. YÜK.         80.000
369 ÖDN. DİĞ. YÜK                                                 
26.000
--------------------------------------------------/-------------------------------------3.6- Fazladan Amortisman Ayrılması
Mükellefler bazı durumlarda ayırmaları gereken amortismandan daha fazla
amortisman ayırmakta, bu da yapılan vergi incelemelerinde vergi tarhiyatı ve
cezalarına neden olmaktadır.
Örnek 4: Yapılan vergi incelemesinde mükellef kurumun 2013 yılında bir
demirbaş için fazladan 10.000 TL amortisman hesapladığını tespit etmiştir.
Vergi denetim elemanı bulduğu matrah farkı üzerinden 2.000 TL vergi ve
2.000 TL vergi ziayı cezası önermişitr.. VİR’e istinaden yapılması gereken
kayıt şu şekilde olacaktır.Yapılan Tarhiyat sonrası uzlaşmada vergi aslında bir
değişiklik yapılmazken vergi ziyaı cezası 200 TL olarak uzlaşılmıştır. Ödeme
esnasında 170 TL gecikme faizi de ödenmiştir.
-----------------------------------------------------/----------------------------------257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR                           
10.000
257.01 B Demirbaşı 2013 yılı amortismanı            10.000
689.DİĞ. OL.D.GİD.VE ZAR.                          
370
KKEG vergi ziyaı cezası ve g. faizi
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR                  8.000
368 VA. GE. ERT. TAK. VERGİ VE DİĞ. YÜK.        
2.000
369 ÖDN. DİĞ. YÜK                                                  
370
--------------------------------------------------/-------------------------------------3.7- Fiili Envanter - Belgesiz Mal Bulundurma
213 sayılı Vergi Usul Kanunun “Envanter Çıkartmak” başlıklı 186. Maddesinde ve devamında mükelleflere hesap dönemi sonu itibarıyla işletmedeki mevcut alacakların ve borçların kesin bir şekilde belirlemesi gerektiği hüküm altına
alınmıştır. Yasada envanter çıkartmak; Bilanço günündeki mevcutları alacak ve
borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmektir şeklinde tanımlanmıştır. Maliye Bakanlığı Denetim
elemanları da gerekmesi halinde fiili envanter denetim yaparak vergi incelemesi
yapmaktadırlar.Ancak uygulamada fiili envanter denetimi daha çok dönem sonlarına çok yakın bir tarihte ya da hesap döneminin kapanışını müteakip günler gibi
özellikli günlerde yapılmaktadır.Yapılan fiili envanter sonucunda belgesiz mal buEYLÜL - EKİM 2015

159

MALİ

ÇÖZÜM

lundurulduğunun tespiti halinde mükellefe bu mal ve hizmetlere ilişkin belgelerin
ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük süre verilir. Verilen 10 günlük süre
içinde alış belgelerinin ibraz edilmemesi halinde tespit tarihindeki emsal bedel
üzerinden hesaplanacak katma değer vergisi alışlarını belgeleyemeyenler adına
re’sen tarh edilecek, yapılacak bu tarhiyata ayrıca vergi ziyaı cezası uygulanacaktır.   Mükelleflerin bu şekilde sorumlu tutularak ödemek durumunda kaldıkları
KDV onlar açısından “Yüklenilen KDV” niteliğinde olduğundan vergi dairesine
ödemeleri ve kanuni defterlerine kaydetmeleri koşuluyla indirim KDV olarak dikkate alabileceklerdir.
Örnek 6: Z A.Ş.‘nin işyeri adresinde 10.01.2014 tarihinde yapılan fiili
envanter sonuçlarına istinaden yapılan vergi incelemesi neticesinde mükellef
kurumun 10.01.2014 tarihi itibariyle 40.000 TL lik belgesiz malı bulunduğu
tespit edilmiştir. Mükellef kurum yetkilisi söz konusu mallara ilişkin belgeyi
verilen süre içinde ibraz edemeyeceğini ifade etmiştir. Vergi Müfettişi tarafından düzenlenen vergi inceleme raporunda 7.200 TL KDV ve 7.200 TL de
vergi ziyaı cezası önerilmiştir. Mükellef kurum tarhiyat sonrası uzlaşma talep
etmiş uzlaşma sonucunda vergi aslı değişmezken vergi ziyaı cezası 700 TL
olarak uzlaşılmıştır. Uzlaşma sonucu kesinleşen vergi ve cezaların mükellef
tarafından da ödendiği varsayımı altında yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki
gibi olmalıdır. (Diğer vergi, ceza, gecikme zammı/faiz ihmal edilmiştir.)
-----------------------------------------------------/----------------------------------153 TİCARİ MALLAR                                             
40.000
191 İND. KDV                                                          
7.200
689 D. O. DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  
    700
689.01 KKEG                                  700
360 ÖD. VERGİ VE FONLAR                                       7.900
360.01 KDV                        7.200
360.02 Vergi Ziyaı                  700
331 ORTAKLARA BORÇLAR                                      40.000
-----------------------------------------------------/----------------------------------Burada belgesiz bir şekilde fiili olarak mükellefin stoklarında bulunmasına
rağmen yasal defter ve belgelerinde görülmeyen stoklar, yukarıdaki muhasebe kaydı ile stoklara alınmasının yanında, KDV Kanunu’nun 9/2 maddesine
belgesiz mal bulunduran mükellefe adına tarh edilen KDV tutarı da indirimler
arasına alınmaktadır. Diğer yandan vergi ziyaı cezası kanunen kabul edilmeyen gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
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3.8- Maliyetlerin Olması Gerekenden Fazla Gösterilmesi
Mükellefler satışların maliyetini dönem kazancını düşürecek şekilde tespit
edebilmektedirler. Bu durumla karşılaşan vergi denetim elemanı da bulduğu
bu matrah farkına cezalı tarhiyat içeren VİR tanzim edecektir.
Örnek 7: Yapılan vergi incelemesinde mükellef kurumun satılan mal maliyetini olması gereken tutardan 200.000 TL fazla hesapladığı tespit edilmiştir.
Vergi denetim elemanı yazdığı VİR ile söz konusu gideri dönem giderlerinden
çıkartarak üretim maliyetine dahil etmiştir. Stokta kalan 200.000 TL’lik kısmı
ise ilgili ürünün stok değerine ilave etmiştir. Bu nedenle 200.000 TL’lik matrah farkı doğmuştur.
Yazılan VİR mükellef tarafından uzlaşmaya konu edilmiş olup, kesinleşen
vergi, ceza ve gecikme faizi şu şekildedir.
Tarh edilecek vergi (200.000*0,20=): 40.000 TL
Kesilecek Vergi Ziyaı Cezası: 4.000 TL G. Faizi: 3.200 TL
-----------------------------------------------------/----------------------------------152 MAMULLER                                                  
200.000
689 D. O. DIŞI GİDER VE ZARARLAR                  
     7.200
671 ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR                 160.000
368 VA G. ERT. TAK. VERGİ VE DİĞ. YÜK.     
    40.000
369 ÖDN. DİĞ. YÜK.                                                 
7.200
-----------------------------------------------------/----------------------------------3.9- İçinde Bulunan Döneme Ait Matrah Farkları
Cari yıla ilişkin bir inceleme esnasında tespit edilen ve gerçekte olması
gereken matrah ile beyan edilen vergi matrahı arasındaki farktır. Fark gelirin
eksik beyan edilmesi ve/veya giderlerin ve maliyet arttırıcı unsurların fazla
beyan edilmesi gibi iki temel nedene dayandırılabilir. Farkın neden ve sonuçlarının tespitine göre işlenmesi gerekli olan ilgili hesaplara işlenmelidir. Örneğin bir satış tutarı rakamsal olarak eksik beyan edildi ise , tespit edilen fark
yine ilgili satış hesabına kaydedilmelidir.
Örnek 8 : KDV hariç 1.000.000 TL tutarındaki bir emtia sehven 100.000
TL olarak kayıtlara intikal ettirilmiştir. Gerekli işlemlerde hatalı tutar üzerinde
yapılmış olup fark inceleme esnasında ortaya çıkarılmıştır.
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---------------------------------------------------------/ -----------------------------102 BANKALAR                   
1.062.000
600 YURT İÇİ SATIŞLAR        
900.000
391   HESAPLANAN KDV     
162.000
----------------------------------------------------------------------- ----------------4. SONUÇ
Mükellefler çeşitli nedenlerle vergi incelemesine tabi tutulabilmektedirler. Vergi incelemesinden amaç ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporlarında mükelleflere çeşitli vergi ve cezalar önerilmektedir. Önerilen vergi ve cezalar belli aşamalardan sonra kesinleşmekte ve
ödenecek aşamaya gelmektedir. Vergi incelemesi sonucu bulunan matrah ve
vergi farklarının kanuni defterlere intikal ettirilmesi gerek mali tablolarının,
gerekse incelenen dönemin sonuçlarının gerçeği yansıtabilmesi bakımından
önem teşkil etmektedir. Muhasebenin temel mantığı ve muhasebe ilkelerinin
gereği de bu kayıtları zorunlu kılmaktadır. Kanun koyucu Vergi Usul Kanununun 353.maddesinde; Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına,
tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ilişkin kural
ve standartlara uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi gerektiği düzenlemiştir. Vergi İncelemesi sonucu haklarında vergi ve ceza önerilen mükelleflerin mali tablolarının gerçeği yansıtabilmesi ve özel usulsüzlük cezasına
muhatap olmamaları için yukarıda örneklerini vermeye çalıştığımız muhasebe
kayıtlarının yapılması ve finansal tablolarının düzeltilmesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
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PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI İLE İLGİLİ VERGİ
SİSTEMİMİZDE YER ALAN DÜZENLEMELER
Ertunç AKSÜMER55*
ÖZ
Peşin fiyatlandırma anlaşması, ilişkili kişiler ile yapılan mal veya hizmet
alım ya da satım işlemlerine ilişkin transfer fiyatının tespit edilmesinde belli bir
dönem için uygulanacak yöntemin mükellefin yazılı talebi üzerine, mükellef
ile idare arasında anlaşarak belirlenmesidir.Peşin fiyatlandırma anlaşması
uygulamaları ilk defa Amerika tarafından 1991 yılında uygulanmıştır. Peşin
fiyatlandırma anlaşması, vergi sistemimize 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu ile dâhil edilmiştir. Peşin fiyatlandırma anlaşmaları dayanağını
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan hükümden
almaktadır. Peşin fiyatlandırma anlaşması mükellefe, belirsizlikleri ortadan
kaldırarak,ilişkili kişiler ile gerçekleştirdikleri işlemlerde öngörülebilirliği
artırma imkânı sağlamakla birlikte hem idare hem de mükellef için karşılıklı
işbirliği ve güven çerçevesinde yapıcı bir ortam oluşturur.
Anahtar Sözcükler: Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, Transfer
Fiyatlandırması, Kurumlar Vergisi Kanunu.
GİRİŞ
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları, vergi idaresi ile bağlı işletmeleri
bulunan bir kurum arasındaki gönüllü müzakereler etrafında, kurumun dâhili
fiyatlandırma plânını oluşturacak ve böylelikle kurumun vergi yükümlülüğünü
belirleyecek şekilde, belirli bir dönemde kontrollü işlemlerde uygulanacak
fiyatlandırma yöntemi konusunda varılan bağlayıcılı bir ön anlaşma olarak
değerlendirilebilir.(Güzeldal, 2008, 166)
Peşin fiyatlandırma anlaşmasına yönelik olarak Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13 üncü maddesinin (5) numaralı fıkrasında düzenleme
yapılmıştır. Bu düzenlemeye göre, mükellefin ilişkili kişilerle yaptığı
işlemlere ilişkin olarak belirleyeceği yöntem konusunda Maliye Bakanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı’na başvurarak anlaşma yapma olanağı getirilmiş ve
yöntem üzerinde anlaşma sağlanması halinde, bu yöntemin üç yılı aşmamak
üzere belirlenen süre ve koşullar altında kesinlik taşıyacağı ve bu şekilde tespit
edilen yöntemin, belirlenen koşullar altında eleştiri konusu yapılamayacağı
* Vergi Müfettişi
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belirtilmiştir. Dolayısıyla, uygulayacağı yöntem konusunda tereddüdü
bulunan mükellefin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte İdare’ye başvurarak
belli bir dönem için yöntem tespiti talebinde bulunabilmesi mümkündür. Peşin
fiyatlandırma anlaşması zorunluluk olmayıp mükelleflerin seçimlik hakkıdır.
Dünyada yaygın olarak kullanılan peşin fiyatlandırma anlaşmaları ile ilgili
özellikle OECD bünyesinde çeşitli rehberler hazırlanarak uluslararası uygulama
birliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ülkemizde de Gelir İdaresi Başkanlığı
mükelleflerin bilgilendirmesi amacı ile bir rehber taslağı hazırlayarak ilgililerin
görüşlerine sunmuştur. Çalışmamızda Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ile
ilgili kavramsal ve hukuki bilgilere yer verildikten sonra vergi sistemimizde
peşin fiyatlandırma anlaşmaları ile ilgili düzenlemelere yer verilecektir.
1. PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI
1.1. Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları İle İlgili Genel Bilgiler
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, transfer fiyatlandırmasından kaynaklanan
vergi uyuşmazlıklarının önlenmesine yönelik, vergi idaresi ile mükellefin
işbirliğine dayanan bir yaklaşımı ifade etmektedir. OECD’ye göre Peşin
Fiyatlandırma Anlaşması, kontrol edilen işlemlere ilişkin olarak, söz konusu
işlemler için sabit bir dönemde transfer fiyatlamasının belirlenmesi amacıyla
uygun bir dizi kriter belirleyen düzenlemeler bütünüdür.(Tokay, 2010)
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, transfer fiyatlandırmasında mükelleflerin
ilişkili kişilerle yapacakları mal ve hizmet alım ya da satımlarında karşılaşacakları
olası vergi incelemelerinde ve uyuşmazlıklarda ortaya çıkması muhtemel
sorunların önlenmesine yöneliktir. Özellikle yurtdışı işlemlere yönelik olarak
uygulanması söz konusu olan peşin fiyatlandırma anlaşmalarında belirli bir
zaman diliminde uygulanması öngörülen fiyatlandırmada seçilecek metot
önem arz etmektedir.(Seviğ, 2007)
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları, resmî olarak bir mükellef tarafından
başlatılır ve mükellefle, bir ya da daha fazla ilişkili kuruluş ve bir ya da
daha fazla vergi idaresi arasındaki müzakereleri gerektirir. Kontrollü işlem
yapan çok uluslu şirketler, işlemi yapmadan önce vergi idareleriyle transfer
fiyatlaması yöntemi konusunda, belli bir süre için anlaşma yaparlar.
Peşin fiyatlandırma anlaşması uygulamaları ilk defa Amerika tarafından
1991 yılında uygulanmış ve daha sonra Kanada, Fransa, Almanya, Japonya,
Avustralya gibi birçok ülke aynı uygulamayı yapmıştır.
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2.PEŞİN FİYATLANDIRMA ANLAŞMALARI İLE İLGİLİ VERGİ
SİSTEMİMİZDE YER ALAN DÜZENLEMELER
Peşin fiyatlandırma anlaşması, vergi sistemimize 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu ile dâhil edilmiştir. Peşin fiyatlandırma anlaşmaları dayanağını Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 13. Maddesinin 5. Fıkrasında yer alan “İlişkili kişilerle yapılan
mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak fiyat veya bedelin tespitine
ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye bakanlığı ile anlaşılarak
belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada
tespit edilen süre ve şartlar dâhilinde kesinlik taşır. Hükmünden almaktadır.
Madde hükmünden de anlaşılacağı üzere, bu anlaşmalar bir zorunluluk olarak
değil, aksine mükelleflere tanınan seçimlik bir hak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Uygulama esnasında belirginliği sağlanması ve incelenmesi söz konusu olduğunda
riski engelleyici işlevi olması, bu anlaşmaların zorunlu olmamasına rağmen tercih
edilmesine sebep olmaktadır.
Kanun koyucu, söz konusu düzenleme ile ilk defa Türk vergi mevzuatında
vergilendirme konusunda mükellef ile vergi idaresi arasında kesin olarak
anlaşma imkânı sağlamaktadır. Yasal hükümler doğrultusunda, mükellefin
kendi belirleyeceği yöntem ile Maliye Bakanlığı ile birlikte tespit edeceği
yöntemlerin aynı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, ilk durumda
mükellef seçimine kendisi karar verirken, ikinci durumda ise yönteme Maliye
Bakanlığı ile birlikte karar vermektedir. Dolayısıyla, mükellef yöntemlerden
hiçbirisi ile emsal tespitinde bulunma başarısını gösteremez ise, idare
tarafından belirlenen usullere göre Maliye Bakanlığı ile anlaşabilmektedir.
5520 sayılı kurumlar Vergisi Kanun Gerekçesi’ne göre, bu sistemin
en büyük avantajı, mükellefler açısından belirli bir süre için uygulanacak
yöntemin kesinlik taşıması ve herhangi bir eleştiri, ceza riski olmadan plan
yapabilme, önünü görebilme olanağı vermesidir. İdare açısından en büyük
avantaj ise konunun başlangıçta belli bir anlaşma ile belirlenmesi ve eleştiri
sürecinden başlayarak yargı sürecine kadar taşınabilecek bir işlemin getirdiği
zaman ve iş yükünden tasarruf sağlanmasıdır. Dolayısıyla bu imkândan
faydalanmanın en önemli özelliği, bu yöntemle yapılacak fiyatlandırmanın
“en uygun fiyatlandırma yönteminin seçilmediği” eleştirisini bertaraf ederek,
işletme için ceza riskini ortadan kaldırmasıdır. Kanunen tanınan bu imkân
standart dışı malların emsal fiyatının tespitinde ortaya çıkabilecek problemleri
önleyici bir fonksiyon görevi görecektir.
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Söz konusu düzenleme ile mükellef ile idare arasında yeni bir sözleşme
tipi öngörülmektedir; bu sözleşmenin konusu transfer fiyatlandırması
yöntemleridir, içeriği ise yöntem konusunda vergi idaresi ile mükellef arasında
yapılan anlaşmadır. Türk vergi sisteminde yer alan peşin fiyatlandırma
anlaşması düzenlemelerini OECD Rehberi’ndeki mevcut düzenlemeler ile
karşılaştırdığımızda, OECD düzenlemelerinde işletmelerin komplekslilik
derecelerini dikkate alırken, Türkiye’deki düzenlemelerde ise işletmelerin
büyüklükleri temel alınmaktadır.
Peşin fiyatlandırma anlaşması,1 Seri No’lu Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği’nin “Maliye
Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü” başlıklı 6. Bölümünde
ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bununla birlikte,Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
13. Maddesinin son fıkrasında yer alan “transfer fiyatlandırması ile ilgili
usullerin Bakanlar Kurulunca belirleneceği” hükmü uyarınca,Tebliğ’de
yer alan düzenlemelere paralel olarak 2007/12888 No’lu Bakanlar Kurulu
Kararı’nın “Peşin Fiyatlandırma Anlaşması” başlıklı 4. Bölümünde usulle
ilgili kapsamlı düzenlemeler yer almaktadır.Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı
Peşin Fiyatlandırma Anlaşması ile usul ve esasları göstermek amacı ile bir
rehber taslağı hazırlayarak ilgililerin bilgisine sunmuştur.
2.1. Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Kapsamına Giren Mükellefler
Peşin fiyatlandırma anlaşmasının kapsamına kurumlar vergisi mükellefleri
girmektedir. Bu çerçevede;
-Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı
işlemleri,
-Tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin serbest bölgelerde faaliyette
bulunan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili kişi kapsamında yaptıkları
işlemleri,
-Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin
bu bölgelerde faaliyette bulunmayan kurumlar vergisi mükellefleri ile ilişkili
kişi kapsamında yaptıkları işlemleri ile ilgili olarak belirlenecek yöntem
konusunda İdare’ye başvurmaları mümkün bulunmaktadır.
2.2. Başvuru Süreci
Mükellefin talebi üzerine yapılacak olan tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı
peşin fiyatlandırma anlaşma başvurularının İdare’ye yazılı olarak yapılması
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gerekmektedir. Diğer taraftan mükelleflerin yazılı başvuru öncesinde, faaliyet
alanları ve anlaşma kapsamındaki işlem ve koşullar hakkında bilgi vermek
üzere İdare ile ön görüşme yapmaları da mümkündür.
Anlaşma başvurusunda bulunmak isteyen mükellefin, öncelikle başvurunun
içinde bulunduğu yıl için belirlenen “başvuru harcını” bağlı olduğu vergi
dairesine ödemesi ve buna ilişkin dekontu başvuru dilekçesine eklemesi
gerekmektedir. Mükellefin söz konusu harcı ödemeden anlaşma başvurusunda
bulunması halinde, başvurunun İdare tarafından ön değerlendirmeye tabi
tutulması mümkün bulunmamaktadır.
Başvuru dosyasında sunulan bilgi ve belgelerin İdare tarafından
değerlendirilmesi ve anlaşma sürecinin tamamlanma süresi; anlaşma
kapsamındaki işlemlerin mahiyetine, sunulan verilerin yeterliliğine, önerilen
yöntem ve bu yöntemin uygulanma olanağının mükellef tarafından sunulan
veriler ışığında analizine ve her anlaşma başvurusunun kendine özgü
koşullarına göre farklılık göstermektedir.
Başvuru dosyasının en kısa süre içinde eksiksiz olarak hazırlanması ve
ibraz edilen bilgi ve belgelerin doğru nitelikte olması; İdare’nin başvuru
dosyası üzerinden yürüteceği ön değerlendirme ve analiz aşamalarının etkin ve
hızlı bir şekilde yürütülmesi, mükellef ile yapılacak görüşmelerden beklenen
faydanın elde edilmesi ve tüm bu aşamaların sonucunda başvurunun kabul
edilmesi bakımından önem arz etmektedir.
-Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin başvuruda bulunan mükellef,
talep ettiği anlaşmanın türünü (tek taraflı, iki taraflı veya çok taraflı) başvuru
dosyasında belirtmelidir.
-Peşin fiyatlandırma anlaşma başvurusu kapsamındaki ilişkili kişi/kişiler
hakkında bilgi, anlaşma kapsamındaki işlemler ve önerilen yöntem ile
öngörülen anlaşmanın hangi yıllar itibarıyla uygulanmak istendiğine ilişkin
açıklamaların başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
Başvuruda bulunan mükellef ile anlaşmaya taraf olacak ilişkili kişilerin;
• Organizasyon ve sermaye yapıları,
• Faaliyet konuları,
• İçinde bulundukları sektörler ve bu sektörlerdeki pazar payları,
• Gerçekleştirdikleri işlevler ve üstlendikleri riskler,
• Kullandıkları varlıklar,
detaylı bir şekilde açıklanmalıdır.
-Mükellefin önerdiği transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedenini
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ve diğer yöntemlerin neden seçilmediğine ilişkin gerekçelerini, söz konusu
yöntemin uygulanmasına esas teşkil edecek kriterin (maliyet bazı, kârlılık
oranı vs.) detaylarını, yapılan emsal arama çalışmasını ve belli bir emsal fiyat
aralığı tespit edilmişse bu aralığın tespitinde kullanılan yöntemi ayrıntılı bir
şekilde başvuru dosyasında açıklaması gerekmektedir.
-Peşin fiyatlandırma anlaşmaları geleceğe yönelik olarak yapılan anlaşmalar
olduğundan, anlaşma süreci boyunca anlaşmanın geçerliliğini önemli ölçüde
etkileyeceği öngörülen kritik varsayımların ve önerilen şart ve koşulların
detaylı bir biçimde başvuru dosyasında açıklanması önem arz etmektedir.
Bu çerçevede, kritik varsayımları;
• Faaliyetlere ilişkin kritik varsayımlar,
• Mali konulara ilişkin kritik varsayımlar,
• Muhasebeye ilişkin kritik varsayımlar,
• İktisadi konulara ilişkin kritik varsayımlar,
• Yasal düzenlemelere ilişkin kritik varsayımlar,
• Mükellefe özgü diğer kritik varsayımlar vb.,
olarak saymak mümkün bulunmaktadır.
-Başvuruda bulunan mükellef tarafından sunulan finansal tabloların
(Yıllık Transfer Fiyatlandırması Rapor eklerinde sunulanlar dâhil) Maliye
Bakanlığınca yayınlanan 1 sıra no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel
Tebliğinde belirlenen Tek Düzen Hesap Planına göre düzenlenmesi
gerekmektedir.
-Peşin fiyatlandırma anlaşmasına ilişkin başvuruda bulunan mükellefin,
hesap ve işlemleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olan yetkililerinin iletişim
bilgilerinin de başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
2.3. Anlaşma Başvurusunun İdarece Değerlendirilmesi
Yapılan başvuru, sunulan bilgi ve belgelerle birlikte İdare tarafından bir
ön değerlendirmeye tabi tutulur. İdare, mükellefin yaptığı başvuruda yer
alan bilgi ve belgeler üzerinden peşin fiyatlandırma anlaşmasının uygun
olup olmadığını, ne tür bilgilere ihtiyaç olduğunu tespit etmek amacıyla bir
ön değerlendirme yapar. Bu tür bir ön değerlendirme yapılması, mükellef
ile İdare arasında kesin olarak bir peşin fiyatlandırma anlaşması yapılacağı
anlamına gelmemektedir.
Gerekli veriler tamamlandıktan sonra, karşılaştırılabilir işlemlerin,
gerçekleştirilen işlevlerin, üstlenilen risklerin, kullanılan varlıkların, gerekli
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düzeltmelerin, uygulanabilir yöntemlerin, anlaşma şartlarının ve diğer temel
hususların değerlendirmesi yapılır.
Anlaşma süreci esnasında mükellef tarafından sunulan bilgi ve belgelerin
yanıltıcı olduğunun tespiti durumunda anlaşma süreci İdare tarafından
sonlandırılır.
Bu süreç içinde İdare tarafından da sektör analizi ile işlev-risk analizi ve
emsal arama çalışmaları gibi ekonomik analizler yapılır.
İdare yapılan analiz sonucunda, mükellefin başvurusunu aynen kabul
edebilir veya gerekli değişikliklerin yapılması koşuluyla kabul edebilir
ya da reddedebilir. İdare’nin başvuruyu kabul etmesi halinde mükellef ile
İdare arasında peşin fiyatlandırma anlaşması imzalanır. Ayrıca, yapılan her
anlaşma yalnızca ilgili mükellefe özgüdür ve bu mükellefi ilgilendirmektedir.
Dolayısıyla, yapılan anlaşmaların başka mükellefler tarafından emsal olarak
kullanılması veya yapılan işlemlere ilişkin bir kanıt olarak sunulması
mümkün değildir. Diğer taraftan, mükellefin anlaşma başvurusunun ya da
anlaşma yenileme başvurusunun gerekli değerlendirme, görüşme ve analizler
sonucunda İdare tarafından kabul edilmemesi halinde, başvuru veya yenileme
harcının mükellefe iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
2.4. Anlaşmanın İmzalanması ve Sonuçları
İdare ile mükellef arasında peşin fiyatlandırma anlaşmasının yapılmış
olması, anlaşma konusuyla ilgili olarak mükellef ya da mükelleflerin
incelenmeyeceği anlamına gelmemektedir. Anlaşma kapsamındaki işlemlere
ilişkin belirlenen yöntem eleştiri konusu yapılamayacak, ancak bu yöntemin
anlaşmada öngörülen kritik varsayımlar ve koşullar dâhilinde doğru bir şekilde
uygulanıp uygulanmadığı inceleme konusu yapılabilecektir. Bu bağlamda,
anlaşma koşullarına uyulmaması veya anlaşma ile belirlenen yöntemin yanlış
uygulanması İdare tarafından her zaman eleştiri konusu yapılabilecektir.
Peşin fiyatlandırma anlaşmalarının süresi en fazla 3 yıl olup, söz konusu
anlaşma imzalandığı tarihten itibaren hüküm ifade edecektir.
İdare, mükellefin söz konusu koşullara uyum gösterip göstermediğini
ve/veya bu koşulların geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, anlaşmada
belirlenen süre boyunca mükellefin sunacağı peşin fiyatlandırma anlaşmasına
ilişkin yıllık rapor üzerinden düzenli olarak takip edecektir.
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Yıllık Rapor, İdare ile mükellef
arasında imzalanan anlaşma sonrası, İdare’nin anlaşmaya taraf olan mükelleften
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anlaşmada belirlenen koşullara uyum gösterip göstermediğini ve/veya bu
koşulların geçerliliğini sürdürüp sürdürmediğini, tespit etmek amacıyla,
anlaşmada belirlenen süre müddetince hazırlamasını talep ettiği raporu ifade
etmektedir. Söz konusu raporun, anlaşma süresi boyunca her yıl kurumlar
vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ve belirlenen formata uygun olarak
hazırlanarak bir yazı ekinde İdare’ye gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin
İdare ile mükellef arasında 01/07/2014 tarihinde 3 yıllık dönemi kapsayan bir
anlaşma imzalanması durumunda söz konusu anlaşma hükümleri 30/06/2017
tarihinde sona erecektir. Bu durumda mükellef her yıl düzenleyeceği Peşin
Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Yıllık Raporu bir yazı ekinde ve kurumlar
vergisi beyanname verme süresi içinde İdare’ye gönderecektir.
Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Yıllık Raporun zamanında ibraz
edilmemesi durumunda, mevcut anlaşma, söz konusu raporun ilgili bulunduğu
hesap döneminin başından itibaren iptal edilebilir. İdare ile peşin fiyatlandırma
anlaşması imzalayan mükelleflerin, anlaşma kapsamındaki işlemlerine
ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamalarına
gerek bulunmamaktadır. Ancak ilişkili kişilerle gerçekleştirilen ve anlaşma
kapsamında olmayan işlemler için Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu’nun
hazırlanması gerekmektedir.
Mükellef mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının yenilenmesi talebinde
bulunabilir. Bu durumda mükellef, mevcut anlaşma süresinin bitiminden en az 9
ay önce İdare’ye başvurmalı ve başvurunun yapıldığı yıl için belirlenen yenileme
harcına ilişkin dekontu başvuru dilekçesine eklemelidir. Mükellef, başvurusunda
mevcut anlaşmada belirtilen koşullar ile varsayımlarda herhangi bir değişiklik
meydana gelip gelmediğini, anlaşmanın yenilenmesi sonucunda anlaşmada
herhangi bir değişiklik yapılması gerekip gerekmediğini ve tespit edilen yöntemin
anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetine en uygun olarak emsallere uygunluk
ilkesini karşıladığını gösterecek gerekli bilgi ve belgeleri sunmalıdır.
İdare söz konusu başvurunun incelenmesi sonucunda, mevcut anlaşmada
belirtilen koşullar ile varsayımların devam ettiğine ve tespit edilen yöntemin
emsallere uygunluk ilkesini karşıladığına karar verirse, mevcut anlaşmanın
aynı koşulları, varsayımları ve yöntemi kapsayacak şekilde bir dönem daha
devam ettirilmesini kabul edebilir.
Bununla birlikte, İdare, anlaşmada kavranan işlemlerin mahiyetinin,
belirtilen koşulların ve varsayımların değiştiğine ya da farklı bir yöntem tespit
edilmesi gerektiğine karar verirse, mükellefin yeni bir peşin fiyatlandırma
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anlaşması başvurusunda bulunması ve bu başvurusunu yaparken başvuru
dosyasının hazırlanmasına ilişkin olarak yukarıda belirtilen tüm hususlara,
anlaşma sürecinin başlangıcından itibaren dikkat etmesi gerekmektedir.
İdare ile mükellef arasında imzalanmış ve yürürlükte olan bir peşin
fiyatlandırma anlaşması aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde revize
edilebilir:
• Anlaşmada yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi,
• Anlaşma koşullarında esasa ilişkin bir değişikliğin gerçekleşmesi veya
anlaşmada belirlenen koşulların geçerliliğini sürdürmemesi,
• Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları da dâhil, yasal
düzenlemelerde anlaşmayı etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi,
• İki veya çok taraflı peşin fiyatlandırma anlaşmalarında, diğer ülke
idaresinin/idarelerinin anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması
veya iptal etmiş olması.
Mükellef, İdare ile imzaladığı peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize
edilmesi amacıyla İdare’ye başvurabilir. Söz konusu başvuruda mükellef,
anlaşmanın revize edilmesi talebinin nedenlerini de içerecek şekilde gerekli
bilgi ve belgeleri İdare’ye ibraz etmek zorundadır.
Anlaşmanın revize edilmesi hususunun İdare tarafından kabul edildiği
durumda, anlaşmanın revize edildiği tarihten mevcut anlaşmanın süresinin
bitimine kadar yeniden belirlenen anlaşma koşulları geçerli olacaktır. İdarenin
anlaşmanın revize edilmesini kabul etmediği durumda anlaşma aynen devam
edecektir. Ancak mükellef yukarıda yer alan nedenleri ileri sürerek anlaşmanın
iptalini isteyebilir. Bu durumda, İdare anlaşmayı iptal edebilir.
Mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasının revize edilmesine ilişkin
nedenler İdare tarafından da tespit edilebilir. Anlaşmanın revize edilmesi
konusunda taraflar anlaşmaya varırsa, anlaşmanın revize edildiği tarihten
mevcut anlaşmanın süresinin bitimine kadar yeniden belirlenen anlaşma
koşulları geçerli olacaktır. Mükellefin anlaşmanın revize edilmesini kabul
etmediği durumda İdare anlaşmayı tek taraflı olarak iptal edebilir.
Anlaşmanın iptal edildiği durumlarda iptal kararının verildiği tarihten
itibaren anlaşma hükümleri geçerliliğini kaybeder.
2.5. Anlaşmanın İptal Edilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda da, İdare mevcut bir peşin fiyatlandırma
anlaşmasını tek taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren
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iptal edebilir ve anlaşmayı hiç yapılmamış kabul ederek mükellefi vergi
incelemesine sevk edebilir:
-Mükellefin peşin fiyatlandırma anlaşmasında belirtilen koşullara
uymaması,
-Mükellef tarafından gerek başvuru esnasında gerekse sonraki aşamalarda
(yıllık rapor da dahil) ibraz edilen bilgi ve belgelerin eksik, yanlış veya
yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi.
Ayrıca ilgili bölümde de belirtildiği üzere, anlaşma süresince her yıl
kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde İdare’ye gönderilmesi
gereken Peşin Fiyatlandırma Anlaşmasına İlişkin Yıllık Raporun zamanında
ibraz edilmemesi durumunda, mevcut anlaşma, söz konusu raporun ilgili
bulunduğu hesap döneminin başından itibaren iptal edilebilir.
SONUÇ
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları özellikle son on yılda, transfer
fiyatlandırması, vergi uyuşmazlıkları ve çifte vergilendirme riskinin
çözümünde bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Dünyanın çoğu ülkesinde
peşin fiyatlandırma anlaşmalarıyla ilgili ülke mevzuatında düzenlemeler
olmakla birlikte özellikle Amerika, Japonya ve Çin gibi ülkelerin bu konu
hakkında gerek hazırladıkları rehber ve düzenlemeler gerekse deneyimleriyle
başı çektikleri görülmektedir.
Türkiye, konuyla ilgili uygulamalara 2007 yılında başlamış ve 1 seri
numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında
Tebliğinin ‘’6- Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Anlaşma Usulü’’
bölümünde ayrıntılı açıklamalara yer vermiştir. Ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı
Peşin Fiyatlandırma Anlaşması ile usul ve esasları göstermek amacı ile bir
rehber taslağı hazırlayarak ilgililerin bilgisine sunmuştur.
Sonuç itibarıyla, peşin fiyatlandırma anlaşmaları mükelleflere, ilişkili
kişiler ile gerçekleştirdikleri mal veya hizmet alım ya da satım işlemlerinde
uygulayacakları fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemleri yetkili idare
ile anlaşarak belirleme imkânı sunan bir uygulamadır ve bu anlaşmalar,
mükelleflerin transfer fiyatlandırması açısından karşılaşabileceği belirsizlikleri
ve riskleri azaltmada güvenli bir çözüm yoludur.
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GENEL HATLARIYLA ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESİ
Eyüp ÖZTÜRK56*
ÖZ
Vergi güvenlik müesseseleri arasında yer alan Örtülü Sermaye uygulaması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesinde düzenlenmiş, ayrıca daha ayrıntılı bir şekilde 1 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde anlatılmıştır.
Makalemizde Örtülü Sermayenin tanımı, amacı, örtülü sermaye sayılabilmenin şartları, örtülü sermaye sayılmayacak borçlanmalar, örtülü sermaye
uygulamasında kur farkı gelirlerinin durumu, örtülü sermaye üzerinden
yapılan ödemeler veya hesaplanan tutarların kâr payı sayılması ve yapılacak düzeltme işlemleri anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Örtülü Sermaye, Vergi Güvenlik Müesseseleri, Ortaklarla İlişkili Kişi, Öz Sermaye, Borçlanma.
1. GİRİŞ
Borçlanma günümüz ekonomisinde en sık rastlanılan finansman şeklidir.
Bankaların veya benzeri kurumların sunduğu imkânlarla şirketler kredi alabilmekte, ticari hayatlarını bu şekilde idame ettirebilmektedir. Şirketlerin bu
borçlanma işlemleri belli şartların gerçekleşmesi halinde örtülü sermaye uygulamasına tabi olacaktır.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesinde ve 1 Seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde düzenlenen Örtülü Sermaye müessesesinin amacı, kurum kazancının bir takım yollarla aşındırılarak vergi
matrahının küçültülmesinin önlenmesi olup, Türk Vergi Sisteminde vergi güvenlik müesseseleri arasında bulunmaktadır.
2. ÖRTÜLÜ SERMAYENİN TANIMI VE AMACI
2.1. Örtülü Sermayenin Tanımı: 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.
56
* Vergi Müfettiş Yardımcısı
Makale Geliş Tarihi:
28.10.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015

EYLÜL - EKİM 2015

175

MALİ

ÇÖZÜM

2.2. Örtülü Sermaye Uygulamasının Amacı: Şirketlerin borçlanmaları
sonucunda katlandıkları faiz yükünün gider yazılması sonucu kazançlarının
bir takım yollarla aşındırılarak vergi matrahının azaltılmasının önlenmesidir.
Fonların sermaye olarak bağlanması yerine borç olarak verilmesinin tercih
edilebilmesinin önüne geçilebilmesi bakımından örtülü sermaye müessesesinin varlığı zaruridir. Bu bağlamda örtülü sermaye müessesesi, borcu kullanan
kurumun kanuna karşı hile yoluyla vergi matrahının aşındırılmasının engellenmesi amacıyla vergi sistemine entegre edilmektedir.
3. ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILABİLMENİN ŞARTLARI
• Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi,
• Doğrudan veya dolaylı olarak temin edilmesi,
• İşletmede kullanılması,
• Bu şekilde kullanılan borcun hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte
kurumun öz sermayesinin üç katını aşması,
3.1. Ortaklardan Yapılan Borçlanmalar
Diğer şartların sağlanması halinde ortaklardan kullanılan borcun örtülü
sermaye olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Ortaklık ilişkisi, kurumun hem ortak olduğu kurumlarla hem de söz konusu kuruma ortak olan gerçek kişi ve kurumlar ile olan ilişkisini kapsamaktadır.
Ancak Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerin elde bulundurulması halinde,
bu hisselerin ait olduğu kurumlardan yapılan borçlanmalarda ortaklık payının en az % 10 olması gerekir.
Örnek 1:
(A) kurumu, ortağı Bay (B)’den 500.000,00 TL borç almıştır. (B)’nin kurumdaki ortaklık payı % 3 tür.
 Bay (B), (A) Kurumunun ortağı olduğu için, ortaklık payının bir önemi
yoktur, diğer şartların da varlığı halinde söz konusu borçlanma örtülü sermaye sayılır.
Örnek 2:
(E) kurumu, % 9 hisse ile iştirak ettiği (F) kurumundan 1.000.000,00 TL
borç almıştır. Söz konusu hisseler (F) kurumunun BİST’te işlem gören hisseleridir.
 Bu türden bir ortaklık ilişkisinde KVK’nın 12/4. Maddesine göre en az %
10 ortaklık payı arandığından, yapılan borçlanma örtülü sermaye kapsamında değildir.
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3.2. Ortaklarla İlişkili Kişilerden Yapılan Borçlanmalar
Kurumların ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ettikleri borçlar diğer şartların varlığı halinde örtülü sermaye sayılacaktır.
“Ortaklarla ilişkili kişi” kavramının tanımı KVK’nın 12/3-a Maddesinde
yapılmıştır. Buna göre “ortaklarla ilişkili kişi” kavramı,
- Ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az %10 oranında ortağı olduğu
bir kurumu,
- Ortağın en az % 10 oranında oy veya kar payı hakkına sahip olduğu bir
kurumu,
- Doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun
sermayesinin, oy veya kar payı hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu
elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu,
İfade etmektedir.
Örnek 3:
(A) kurumu, (B) kurumundan borç almıştır. (A) kurumunun % 5 paylı ortağı olan Bay (C) aynı zamanda (B) kurumunun % 15 paylı ortağıdır.
 Örnek olaydaki borçlanma işlemi örtülü sermaye kapsamındadır. Şöyle
ki, (A) kurumunun ortağı olan (C), aynı zamanda borcun temin edildiği
(B) kurumunun %15 paylı ortağı olduğundan (B) kurumu (A) kurumunun
ortakla ilişkili kişisidir. Burada önemli olan borcu kullanan (A) kurumunun ortağı (C)’nin en az %10 paylı olmak üzere (B) kurumuna ortak olmasıdır. (C)’nin (A) kurumundaki ortaklık payının ise bir önemi yoktur.
Dolayısıyla (A)’daki ortaklık payının % 5 olması borçlanmanın örtülü
sermaye kapsamında değerlendirilmesine engel değildir.
Örnek 4:
(A) kurumu (B) kurumundan borç almıştır. (A) kurumunun % 30 paylı
ortağı olan Bay (C) aynı zamanda (B) kurumunun % 9 paylı ortağıdır.
Örnek olaydaki borçlanma işlemi diğer şartlar sağlansa dahi örtülü sermaye olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü bir önceki örnekte de ifade edildiği
gibi ortakla ilişkili kişi tanımlamasında önemli olan, borcun temin edildiği kurumdaki ortaklık payıdır. Örnek olayda bu oran % 10’un altında kaldığından
(B) kurumu ortakla ilişkili tanımına girmemektedir.
Örnek 5:
(A) kurumu (B) kurumunun ortağıdır. Gerçek kişi (C), (B) kurumunun hisselerinin % 20’sini elinde bulundurmaktadır. (A) kurumu (C)’den borç almıştır.
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 Örnek olaydaki borçlanma işlemi örtülü sermaye kapsamındadır. Çünkü (A) Kurumu ortağı (B)’nin hisselerinin en az % 10’unu elinde bulunduran bir gerçek kişiden yani ortakla ilişkili borç kullanmıştır.
Örnek 6:
(A) kurumunun ortağı olan (B) aynı zamanda (C) kurumunun % 20 paylı
ortağıdır. (C) kurumu da (D) kurumunun % 60 paylı ortağıdır. (A) kurumu,
(D) kurumundan borç kullanmıştır.
 Örnek olayda doğrudan bir ilişki kurulamamakla beraber söz konusu borçlanma işlemi örtülü sermaye kapsamında değerlendirilecektir.
Çünkü ortak (B), (D) kurumunun ( %20 x %60 ) = % 12 paylı ortağı
olarak kabul edilecektir. Bu dolaylı ilişki nedeniyle (D) kurumu, (A)
kurumunun ortakla ilişkili kişisi sayılacaktır.
3.3. Borcun Doğrudan veya Dolaylı Olarak Temin Edilmesi
Örtülü sermayenin asli unsuru, kullanılan borcun ortak veya ortakla ilişkili
kişiden temin edilmesidir. Dolayısıyla borç veren kurum ortak veya ortakla
ilişkili kişi değilse örtülü sermayeden söz edilemez. Ancak kanun maddesinde
“ … doğrudan veya dolaylı olarak…” ifadesine yer verildiğinden, yapılan
borçlanma dolaylı da olsa diğer şartların da sağlanması halinde örtülü sermayeden bahsedilebilecektir. Buna göre, üçüncü kişi veya kurumlar aracılığıyla
ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilmesi halinde de örtülü sermayenin
varlığı ileri sürülebilecektir.
Örnek 7:
(A) Kurumu, (B) kurumunun % 20 paylı ortağıdır. (A) Kurumu 2010 hesap
dönemi içerisinde (C) Kurumuna, (C) kurumu da (B) kurumuna borç vermiştir. (C) Kurumu ile diğer iki kurum arasında ortaklık veya ortakla ilişkili kişi
bağı yoktur.
 Örnek olayda, (B) kendisiyle ortaklık veya ortakla ilişkili kişi bağı
olmayan (C)’den borç almıştır. Dolayısıyla sırf bu veri ile borcun örtülü sermaye olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Durum bu
olmakla beraber, örnek olayda borcun esasında ortak (A)’dan alındığı,
(C)’nin ise aracı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bir başka deyişle, (B) dolaylı olarak ortağı (A)’dan borç almıştır. Bu durumda, diğer
şartların da varlığı halinde yapılan borçlanma örtülü sermaye olarak
değerlendirilebilecektir.
Kanun maddesinde dolaylı ilişkinin açık bir tanımı yapılmamıştır. Bu ne178
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denle dolaylı borçlanmalarda örtülü sermayenin varlığı tereddütlere neden
olabilecek niteliktedir. Örneğin aracı kişi veya kurum aldığı borcu kendi işletmesinde kullanır ve belli bir süre sonra diğer kuruma borç verirse dolaylı
borç temininden bahsedilemeyebilir. Bu nedenle, örnek olaydaki gibi dolaylı
borç ilişkilerinde konunun objektif kriterlere göre ve net bir şekilde ortaya
konması gerekir.
3.4. Borcun İşletmede Kullanılması Gereği
Ortaklardan veya ortaklarla ilişkili kişilerden temin edilen borçların örtülü
sermaye olarak değerlendirilmesi için gerekli şartlardan biri de temin edilen
borcun işletmede kullanılması gereğidir. Borcun işletmede veya yatırım harcamalarında kullanılması gerekmektedir. Temin edilen borcun aynı şartlarla
diğer bir kişi veya kuruma aktarılması halinde, borcun işletmede kullanılması
şartı gerçekleşmediği için örtülü sermaye söz konusu olmayacaktır.
Buna karşılık borcu kullanan kurumun aynı zamanda borç kullandığı ortak
veya ortakla ilişkili kişiden alacağının olması durumunda örtülü sermayenin
varlığının tespitinde bu kurumdan olan alacağın bu kuruma olan borca mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır.
Örnek 8:
(A), (B) ve (C) kurumları birbirleri ile ortaklık veya ortaklarla ilişkilin kişi
sayılan kurumlardır. (B), (A)’dan aldığı 1.000.000,00 TL borcun 400.000,00
TL’lik kısmını aynı şartlarla (C)’ye aktarmıştır.
 Örnek olayda, borcun işletmede kullanılmaksızın diğer bir kuruma
devredilen 400.000,00 TL’lik kısmının (B) kurumu açısından örtülü
sermaye kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. (C) kurumu
açısından ise, eğer bu kurum bünyesinde örtülü sermayenin diğer şartları da gerçekleşmiş ise borçlanma örtülü sermaye sayılacaktır.
3.5. Borcun Öz Sermaye’nin Üç Katını Aşması
Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilerek işletmede kullanılan borçların, hesap dönemi başındaki öz sermayenin üç katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla öz sermayenin üç katına kadar olan
borçlanmalar hiçbir şekilde örtülü sermaye sayılmayacaktır. Ancak, bu sınır
borç veren ortaklar ve ortakların ilişkide bulunduğu kişiler için topluca dikkate alınır. Öz sermaye kavramı; kurumun Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit
edilmiş olan hesap dönemi başındaki öz sermayesini ifade etmektedir. Vergi
EYLÜL - EKİM 2015

179

MALİ

ÇÖZÜM

Usul Kanununun 192 nci maddesi uyarınca öz sermaye, aktif (mevcutlar ile
alacaklar) toplamı ile borçlar arasındaki farktır. Yeni kurulan kurumlar bakımından kuruluş tarihinde anılan Kanuna göre tespit edilen öz sermaye tutarı,
hesap dönemi başındaki öz sermaye olarak dikkate alınacaktır.
Buna göre, kurumların yapmış oldukları borçlanmaların örtülü sermaye
olup olmadığı yönündeki tespit, hesap dönemi başındaki bilançoda yer alan
öz sermaye ile kıyaslanmak suretiyle yapılacaktır.
Kurumun dönem başı öz sermayesinin sıfır veya negatif değerler taşıması
durumunda, söz konusu kurumun ortak ve ortaklarla ilişkili kişilerden yaptığı
borçlanmaların tamamı örtülü sermaye olarak değerlendirilecektir.
Hesap dönemi başı kavramı; öz sermayenin tespitinde dikkate alınacak
tarihi ifade etmekte olup 12 aylık hesap döneminin başlangıç günü, yeni işe
başlayanlarda ise işe başlama tarihidir.
Borç/öz sermaye karşılaştırması sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin edilerek kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak
üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak ve ortakla ilişkili sayılan banka ve kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50
oranında dikkate alınır.
Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin borç/öz sermaye hesabında, her bir borcun alındığı tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınacaktır.
Yabancı para üzerinden alınan borcun vadesinin izleyen yıla sarkması halinde,
izleyen yıl için söz konusu hesaplama, borcun ödenmeyen tutarının bilanço
günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre değerlenmiş tutarı esas
alınmak suretiyle yapılacaktır.
Öte yandan piyasa koşulları ve ticari teamüllere göre yapılan vadeli mal
ve hizmet alımlarından kaynaklanan borçlanmalarda vade farkları ayrıca hesaplanmış olsa dahi bu borç tutarlarının öz sermaye tutarının hesabında dikkate alınmasına gerek yoktur. Ancak, gelecekte yapılacak bazı mal ve hizmet
teslimleri karşılığında peşin alınan avanslar her ne kadar ticari işle alakalı da
olsa, işletmelere finansman imkânı sağladıklarından alınan borç olarak değerlendirilecek ve örtülü sermaye hesaplamasında dikkate alınacaktır.
Örnek 9:
2015 hesap dönemi başı itibariyle öz sermayesi 200.000,00 TL olan (A)
A.Ş. bu hesap dönemi içerisinde
- Ortağı olan (B) gerçek kişisinden 300.000 TL,
- Ortak (B)’nin % 25 oranında ortağı olduğu (C) Ltd. Şti.’den 400.00,00 TL,
180

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

-

İştiraki konumundaki (D) AŞ.’den 500.00,00 TL,
Ortağı (E)’nin % 12 oranında ortağı olduğu (F) bankasından 200.000,00 TL
borç temin ederek işletmede kullanmıştır. Buna göre kuruma borç veren kişilerin paylarına isabet eden örtülü sermaye tutarları aşağıdaki gibi olacaktır.
Çözüm:
Kurumun 2015 hesap dönemi başındaki öz sermayesi 200.000,00 TL olduğuna göre, toplam borcun (200.000 x 3)=600.000,00 TL’yi aşan kısmı örtülü
sermaye sayılacaktır.
Örtülü sermaye sayılacak tutarın hesaplanmasında dikkate alınacak borç
tutarları aşağıdaki gibidir:
Dikkate Alınacak Borçlanma
Tutarları

Ortak (B)

(C) Ltd. Şti.

(D) AŞ.

(F) Bankası

Toplam

300.000,00

400.000,00

500.000,00

100.000,00

1.300.000,00

Bu durumda örtülü sermaye olarak sayılacak tutar ( 1.300.000,00 –
600.000,00 ) = 700.000,00 TL olacaktır. Bu tutarın borç verenlere dağılımı
basit orantı yoluyla gerçekleştirilecektir. Dağıtımın hesaplanmasında şu formül dikkate alınacaktır:
Borç Verene İsabet
Alınan Borç Tutarı
Eden Örtülü Sermaye = 			
x Ört. Ser. Tutarı
Tutarı
Ört. Ser. Hesabında Dikkate Alınacak
Tutar
Buna göre;
B’ye İsabet Eden Ö.S.

(300.000/1.300.000)x700.000 =

161.538 TL

C’ye isabet Eden Ö.S.

(400.000/1.300.000)x700.000 =

215.385 TL

D’ye İsabet Eden Ö.S.

(500.000/1.300.000)x700.000 =

269.231 TL

F’ye İsabet Eden Ö.S.

(100.000/1.300.000)x700.000 =

53.846 TL

TOPLAM

700.000 TL

Bu tutarlar, her bir borç verene isabet eden örtülü sermaye tutarını ifade
etmektedir. Bu tutarların hesaplanması suretiyle, kurum kazancının tespitinde
gider olarak dikkate alınmayacak tutar ile dağıtılmış kar payı sayılacak tutar
da net bir şekilde tespit edilebilecektir.
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4. ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILMAYACAK BORÇLANMALAR
KVK 12/6. Maddesinde örtülü sermaye kapsamında sayılmayacak borçlanmalar dört ayrı bent halinde sayılmıştır. Söz konusu hükme göre aşağıda
sayılan borçlanmalar örtülü sermaye tanımına girse dahi örtülü sermaye olarak değerlendirilmeyecektir.
4.1. Gayri nakdi Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan
Borçlanmalar
Kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri
nakdi teminatlar karşılığında üçüncü kişilerden yaptıkları borçlanmalar örtülü
sermaye sayılmaz.
Nakdi teminat karşılığında sağlanan krediler ise borç/öz sermaye oranının
hesabında işletmeye verilen borç olarak dikkate alınacaktır. Dolayısıyla söz
konusu nakdi teminatlar şunlardır;
Kurumun kasasında veya bankada bulunan yerli veya yabancı paralar ile
her an nakde çevrilebilen çekler, altın, Devlet Tahvili, Hazine bonosu, Toplu
Konut İdaresince çıkarılan veya Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri,
tahvil ve bonolar.
4.2. Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan
Borçlar
Kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin,
banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek
aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
Buna göre, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili
kişilerin banka veya finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve
benzeri kullandırılma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen
veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye kapsamı dışında
tutulmuştur. Buna göre, kredibilitesi olan grup şirketinin, banka veya finans
kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin edip ihtiyacı olan diğer
grup şirketlerine aynı şartlarla kısmen veya tamamen aktardığı krediler örtülü
sermaye tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla,
grup şirketinin finans kuruluşlarından temin etmiş olduğu krediyi, aynı faiz ve
vade ile birden fazla şirkete paylaştırması durumunda örtülü sermayeden söz
edilemeyecektir.
182
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4.3. Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar
5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre faaliyette bulunan bankalar tarafından yapılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz.
Bankalar tarafından alınan kredilere ilişkin olarak Bankacılık Kanununda gerekli düzenlemeler yer aldığından Kurumlar Vergisi Kanununda ayrıca
düzenleme yapılmasına gerek görülmemiştir. Bu nedenle, bankalar tarafından kendi faaliyet konuları çerçevesinde, ulusal ve uluslararası piyasalardan
yapılan borçlanmalar, herhangi bir şarta bağlı olmaksızın örtülü sermaye
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bankaların yaptığı borçlanmalar örtülü
sermayeden istisna edilmeseydi bankaların neredeyse bütün işlemleri örtülü
sermaye kapsamına girecekti. Çünkü bankaların en önemli faaliyeti mevduat
toplamaktır.
4.4. Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman ve Faktoring Şirketleri ile
İpotek Finansman Kuruluşlarının Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar
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,
örtülü sermaye sayılmaz.
Borç veren bankaların ortak veya ortakla ilişkili kişi kapsamı dışında olması halinde, söz konusu borçlanma esas itibarıyla anılan madde kapsamına
girmeyecektir. Yani söz konusu kuruluşlara borç veren (ortak veya ortakla ilişkili kişi banka) olması gerekiyor.
5. ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER
VEYA HESAPLANAN TUTARLARIN KÂR PAYI SAYILMASI VE YAPILACAK DÜZELTME İŞLEMLERİ
KVK’nın 11/b maddesi uyarınca, örtülü sermaye üzerinden ödenen veya
hesaplanan faiz, kur farkı ve benzeri giderlerin safi kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, örtülü
sermayeye isabet eden faiz, kur farkı ve benzeri giderler, kurumlar vergisi
matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. Ancak bu durumda da mükerrer vergilemenin önüne geçmek adına düzeltme yapılmasına imkân tanınmıştır. Söz konusu düzeltme hükümlerine ise
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KVK’nın 12/(7) maddesinde yer verilmiştir. Mezkûr madde hükmü aşağıdaki
gibidir. “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.” Kur farkları bu kapsamda
değerlendirilmeyecektir.
Buna göre, bir kurumda örtülü sermaye şartlarını taşıması sebebiyle indirimi reddedilen borçlar için nakden veya hesaben ödenen faizlerin, mükerrer
vergilemeyi önlemek amacıyla elde eden yönünden kar payı olarak yeniden
tasnif edilmesi ve buna göre gerekli düzeltmelerin yapılması amaçlanmıştır.
Ancak düzeltme işlemi, sadece taraf olan mükellefler nezdinde yapılacak olup
bu mükelleflerin ortaklarına ilişkin daha alt kademelerde düzeltme yapılması
söz konusu olmayacaktır.
6. SONUÇ
Örtülü sermaye kavramı, mülga 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
16. Maddesinde yer alırken, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12.
maddesinde yer almaktadır. Kanun koyucu 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda, vergi güvenlik müesseselerinden biri olan örtülü sermaye için
mükellefler lehine değişikliğe gitmiş, yapılan borçlanmanın dönem başı öz
sermayenin 3 katı üzerinde yapılan kısmını örtülü sermaye olarak değerlendirmiştir. Ayrıca yeni düzenleme borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili kişi ve
öz sermaye tanımlarına da açıklık getirmiştir.
Büyüyen ekonomilerde holding bünyesi altında faaliyet gösteren işletmelerin çoğalması, bu işletmelerin ortaklarıyla veya ortaklarla ilişkili kişilerle
olan ticari işlemlerinin artmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla, söz konusu iş
ve işlemler sonucu doğabilecek vergi kaybının önüne geçilmek amacıyla oluşturulan vergi güvenlik müesseselerinden biri olan örtülü sermaye müessesesi,
ekonomisi hızla büyüyen ülkemizde de önemli bir yere sahiptir. Makalemizde, örtülü sermaye kavramına değinilerek örtülü sermaye olarak nitelendirilen
ve nitelendirilmeyen ödemelerin neler olduğuna ve örtülü sermaye üzerin184
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den yapılan ödemeler veya hesaplanan tutarların kâr payı sayılması ve
yapılacak düzeltme işlemlerine yer verilmiştir.
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GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASI
HALİNDE DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE BU KAZANCIN
HESAPLANMASINDA İKTİSAP TARİHİNİN TESPİTİ DURUMU
Yusuf ÖZBALDAN57*
ÖZ
Değer artış kazancı kapsamında değerlendirilmesi gereken kazançlar için
safi kazanç kavramı önemlidir. Safi kazancı tespit ederken; elden çıkarılma
sonucu elde edilecek gelir ve sağlanan mefaatlerden, iktisap bedeli ve yapılan
harcamalar düşülecektir. İktisap bedelini tespit ederken satış tarihinden önceki
aydaki ÜFE oranı ile iktisap tarihinden önceki aydaki ÜFE oranı arasındaki
değişim önemlidir. Zira bu oranın %10 veya daha fazla artış göstermesi halinde iktisap bedeli de bu artış oranı kadar artırıldıktan sonra satış bedeli ile
aradaki fark dikkate alınır. Bu farkın ilgili yıldaki istisna tutarını aşması halinde istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutar Gelir Vergisi Kanunu’nun 103.
maddesinde belirtilen vergi tarifesine göre vergilendirilmelidir. Gayrimenkullerde kanunda belirtilen sürelerin hesaplanmasında iktisap tarihi olarak genelde tapuya tescil tarihi esas alınsa da, bu tarihten önce fiili olarak kullanıldığı
tevsik edici belgeler ile ispat edilebiliyorsa fiili kullanım tarihi iktisap tarihi
olarak kabul edilecektir.
Anahtar Sözcükler: Değer Artış Kazancı, İktisap Tarihi, Endeksleme.
1.GİRİŞ
Değer artış kazancı, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen Diğer Kazanç ve
İratlar kapsamında yer aldığı halde, genelde bu kazancı elde edenler tarafından beyan edilmesi gözden kaçırılmaktadır. Bu yüzden söz konusu durumun
ilerleyen dönemlerde vergi daireleri veya mal müdürlüklerince tespiti halinde
bu kişiler cezalı tarhiyatlarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
Söz konusu kazancın beyan edilip edilmeyeceği veya hangi gelir unsuru
olarak beyan edileceği sorununa bir nebze ışık tutabilmesi amacıyla hazırladığımız bu çalışmada; öncelikle değer artış kazancı hakkında bilgi verilecek,
hangi durumlarda beyan edilmesi gerektiği hususuna değinilecektir. Ayrıca
gayrimenkuller açısından değer artış kazancının oluşmasına neden olan sürelere esas teşkil eden iktisap tarihinin tespiti konusundaki özellikli durumlar
hakkında bilgi verilecektir.
* Gelir Uzmanı
57
Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015
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2.DEĞER ARTIŞ KAZANCI VE TESPİTİ
2.1 Değer Artış Kazancının Kapsamı
Değer artışı kazançları 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 7. gelir unsuru
olan diğer kazanç ve iratlar kapsamında bulunmaktadır. Diğer kazanç ve iratlar kapsamına giren gelirler, değer artış kazançları ve arızi kazançlar olarak
belirlenmiş, vergilendirilecek gelirlerin bentler halinde sayıldığı iki ayrı grup
olarak ele alınmıştır.
Değer artışı kazancı olarak vergilendirilen gelir, mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan kazançtır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların
satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını
ifade etmektedir.581 Arızi kazanç olarak vergilendirilecek gelir ise, yapılması
devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen kazançlardır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesine göre aşağıda yazılı mal
ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.
- İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan
ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul
kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar.
- Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden çıkarılmasından doğan kazançlar.592
- Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların
kanunî mirasçıları dışında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar.
- İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç)
58
1 Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80.maddesi.
59
2 Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi şu şekildedir.
Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka,
ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü
bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya
bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması
için gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.)
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GVK››nın 70. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin
zirai istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap
tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış
sayılır.)603
2.2. Değer Artış Kazancının Tespiti
Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanç, safi kazançtır. Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81.maddesinde “Değer artışında safi kazanç, elden
çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet
bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan
giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hâsılatın
ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.” denilmektedir.
Buna karşın yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 81.maddesinde bahsedilen ve
aşağıda belirtilen kazançlar ise vergisel kapsama alınmamıştır.
- Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından
işletmeye dahil iktisadî kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde)
aynen devir alınması.
- Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen
ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna
göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)
- Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı ben60
3 Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentleri şu
şekildedir.
- Arazi, bina, maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri,
tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı
- Voli mahalleri ve dalyanlar,
- Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,
- Gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları
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dinde yazılı şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline
dönüşmesi (Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek
anonim şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve
adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.)
Mal ve haklar, 01.01.2007 tarihinden sonra elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı olarak değerlendirilecektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden
başlayarak beş yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen
kazanç değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Söz konusu mal ve
haklar, 01.01.2007 tarihinden önce elde edilmiş ise iktisap tarihinden başlayarak dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı
olarak değerlendirilecektir. Eğer elden çıkarma, iktisap tarihinden başlayarak
dört yıldan daha fazla bir süre sonra gerçekleşmişse, elde edilen kazanç değer
artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecektir. Ancak mal ve haklar bedelsiz
olarak edinilmişse, bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar
değer artış kazancı olarak vergilendirilmeyecektir.
3. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA İKTİSAP
TARİHİ
Gayrimenkullerin elden çıkarılmasından elde edilecek kazancın vergilendirilmesinde, söz konusu kazancın ticari kazanç olarak mı yoksa değer artış
kazancı olarak mı değerlendirilmesi sorunu yaşanabilir. Söz konusu gayrimenkul satışı meslek icra edecek şekilde devamlı yapılmıyorsa, ticari amaç
güdülmeksizin şahsi ihtiyacın karşılanması veya servetin korunması amacıyla
yapılıyorsa elde edilen kazanç, değer artış kazancı hükümlerine göre tespit
edilir. Bu durumda da yukarıda belirtilen sürelerin hesaplanmasında iktisap
tarihinin tespiti oldukça önemlidir.
3.1. Gayrimenkullerde İktisap Tarihinin Belirlenmesi
Medeni Kanunu’nun 705.maddesi uyarınca gayrimenkullerde iktisap, tapuya tescil ile olmaktadır. Buna göre kat karşılığı müteahhide veya kooperatiflere verilen arsa karşılığında alınan gayrimenkullerde dahil olmak üzere;
gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde değer artış kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih dikkate alınmalıdır. Ancak gayrimenkulün tapuya tescilinden önce sahibinin fiilen
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kullanımına bırakıldığı bazı özel hallerde ise, iktisap tarihi olarak tescil tarihi
yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihi esas alınmalıdır.
Toplu Konut İdaresi veya diğer kişilerden gayrimenkulü kullanıma hazır
şekilde teslim alanların, bu durumu teslim tutanağı, faturalar veya benzeri belgeler ile tevsik etmeleri halinde, fiilen kullanıma başladıkları tarih değer artış
kazancının değerlendirilmesi açısından iktisap tarihi olarak kabul edilecektir.
Gayrimenkulün ihale veya icra yoluyla alındığı durumlarda da fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alındığının yukarıda sözü edilen belgeler ile tevsik
edilmesi haliyle, tapu tescil işlemi olmasa dahi fiilen kullanıma bırakıldığı
tarihin iktisap tarihi olarak kabul edilmesi gerekir.
3.2 Cins Tashihi Yapılan Gayrimenkullerde İktisap Tarihinin Belirlenmesi
Cins değişikliği (cins tashihi), bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken
yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa, arazi
iken, bağ, bahçe vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde
yapılan işlem olarak tanımlanmıştır.( Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün
16.03.2010 gün ve 2010/4-1697 No.lu Genelgesi)
Arazi vasfında iktisap edilen gayrimenkulün belediyelerce ifraz ve taksim
işlemine tabi tutularak satılması halinde iktisap tarihi olarak arazinin iktisap
edildiği tarih değil, belediyenin ifraz işlemi sonucu arsa vasfını kazanarak,
cins tashihi yapıldığı tarihin esas alınması gerekir.
Arsa olarak iktisap edilen gayrimenkul üzerine bina inşa edilmesi veya söz
konusu gayrimenkulün kat karşılığı verilmesi sonucu alınan gayrimenkullerin
tapuya tescili, cins tashihi sayılarak tapuya tescil tarihinin iktisap tarihi olarak
kabul edilmesi gerekir.
Gayrimenkullerin ivazsız şekilde iktisap edilmesi değer artışı kazancının
konusuna girmemektedir. Bu çerçevede ivazsız olarak iktisap edilen gayrimenkulün üzerine, sahibi tarafından inşa edilen veya kat karşılığı olarak alınan gayrimenkullerin, daha sonra elden çıkarılması halinde elde edilen gelir,
değer artışı kazancı kapsamında değerlendirilmeyecektir.
4.ENFLASYONDAN ARINDIRMA-ENDEKSLEME
Safi değer artışı hesaplanırken mal ve hakların iktisap bedeli; elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik
Enstitüsünce (Devlet İstatistik Enstitüsü adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak
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değiştirilmiştir) belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki614 artış oranında artırılarak tespit edilir. Ancak bu endekslemenin yapılabilmesi için söz konusu
artış oranının %10 veya üzerinde olması şarttır. Artış oranı %10 dan daha az
ise herhangi endeksleme yapılmayıp, elden çıkarılma bedeli ile iktisap bedeli
arasındaki fark dikkate alınmalıdır. Endekslemeye esas teşkil edecek 2003 temel yıllı üretici fiyatları endeks rakamları aşağıda belirtilmiştir.

Kaynak: www.tüik.gov.tr. Erişim: 04.12.2015

5.DEĞER ARTIŞ KAZANCININ BEYANI
Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın
istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlıdır. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname verilecektir. Söz konusu istisna tutarları
2010 yılı için 7.600 TL, 2011 yılı için 8.000 TL, 2012 yılı için 8.800 TL, 2013 yılı
için 9.400 TL, 2014 yılı için 9.700 TL ve 2015 yılı için 10.600 TL dir.
Elde edilen değer artış kazancının safi miktarı, yukarıda belirttiğimiz istisna
sınırını aşması durumunda, elde edilen gelir satışın yapıldığı yılı takip eden yılın
Mart ayının 1 inci gününden 25 inci günü akşamına kadar Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan edilecektir. Beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisi,
Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenecektir.
6.SONUÇ
Gayrimenkuller açısından iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi veya bu
tarihten önce fiili olarak gayrimenkulün kullanıldığı ispat edilebiliyorsa bu
tarih dikkate alınacaktır. İktisap tarihinden itibaren kazanç elde edilerek 5 yıl
içinde satılan gayrimenkuller açısından değer artış kazancı kapsamında de61
4 Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298.maddesine göre 01.01.2006 tarihinden itibaren vergi kanunlarında yer alan toptan eşya fiyat endeksi ifadesi yerine üretici fiyat endeksi ifadesinin kullanılacağı hüküm
altına alınmıştır.
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ğerlendirme yapılması gerekir. Değerlendirme sonucunda endeksleme yapılıp
yapılmayacağına karar verildikten sonra, ilgili yıldaki istisna tutarının üzerinde kazanç elde edilmesi halinde bunun takip eden yılın Mart ayında beyan
edilmesi gerekir. Aksi halde bu kişiler idarenin yapacağı cezalı tarhiyatlar ile
karşı karşıya kalabileceklerdir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı(25.03.2011), 76 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri, Ankara
T.C. yasalar(06.01.1961), 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Ankara : Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. yasalar(10.01.1961), 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, Ankara : Resmi
Gazete (10703 sayılı)
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü(16.03.2010), 2010/4-1697 Nolu Genelge. Ankara
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İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TAHAKKUK İŞLEMLERİ
YALNIZCA KAMU BORÇLUSU MÜKELLEFE YAPILABİLİR
Nazlı Gaye ALPASLAN62*
I-GENEL BİLGİLER
6183 sayılı kanunun 17. maddesine göre haklarında ihtiyati tahakkuk kararı alınan mükelleflerin, matrahı belli olsun veya olmasın daha doğmamış ve
tahakkuk etmemiş vergileri derhal tahakkuk ettirilmekte ve bu şekilde saptanan tutarlar üzerinden de hemen ihtiyati hacze başlanmaktadır. Bu noktada
ihtiyati tahakkuk ancak ihtiyati hacizle beraber bir oto kontrol tedbiri olarak
başvurulan çok etkili bir yöntemdir. Uygulamada mükellefin gıyabında alınan
ihtiyati tahakkuk kararı mükellefe tebliğ edilmeden doğrudan mükelleften …
gün ve … sayılı karara istinaden 15 gün içerisinde mal beyanında bulunması gerekmektedir şeklinde mükelleflere yazılar tebliğ edilmektedir. Hal böyle
olunca ihtiyati tahakkuk kararının ve gerekçelerinin mükellefe hukuken tebliği zorunlu hale gelmektedir. Zira yine uygulamada ihtiyati haczin kaldırılması ya belli bir yargı kararı veya 6183 sayılı yasanın 16. Maddesine göre teminat gösterilmesi koşuluna bağlı bulunmaktadır. Teminat gösterildiği takdirde
ihtiyati haciz kararı kaldırılacaktır.631
Uygulamada çok önemli bir risk unsuru içeren konu; mükellefler açısından
ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk konusudur. İdare almış olduğu bu ihtiyati haciz kararının gerekçelerini mükellefe tebliğ etmemektedir. Bu nedenle
de mükelleflerin bu konu hakkında yasal hakları adeta ihlal edilebilmektedir.
İhtiyati tahakkuk kararının alınması ve bunun mükellefe tebliğ edilmemesi
uygulamada çok ciddi sorunlara neden olabilmektedir. Daha sonra uygulamada vergi daireleri bu kararı kaldırabilmek için mutlak surette gayrimenkul
teminatı talep etmektedirler. (6183 sayılı yasa md. 16)
Danıştay 4. Dairesi tarafından verilen bir kararda, ihtiyati haciz için gerekli şartların varlığı somut olarak saptanmadıkça ihtiyati tahakkuk yoluna
gidilemeyeceğine karar verilmiş bulunmaktadır. (Dnş. 4. D. 13/5/2002 gün ve
E:2002/701-K:2002/1975 sayılı karar)
62
* Avukat
63
1 6183 sayılı yasa md. 16 hükmüne göre vergi daireleri ihtiyati haczin kaldırılması sırasında yine aynı
kanunun 10. Maddesinde sayılan teminatları kabul etmeyip, salt gayraimenkul talep etmeleri yasal bir
istem olacağı görüşünde değiliz. Mükellef tarafından gösterilen ve 6183 sayılı yasanın 10. Maddesinde
yer alan herhangi bir teminatın da kabul edilmesi gerekmektedir.
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Diğer taraftan ihtiyati tahakkuk karar yetkisi vergi dairesi başkanlığı olmayan yerlerde defterdar tarafından, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde
ise başkanlık grup müdürünün oluru üzerine vergi dairesi başkanı tarafından
verilebilmektedir. Uygulamada, başkanlık kendisine gelen bütün ihtiyati tahakkuk oluru taleplerini kabul edip, bu kararı tasdik etmektedir. (6183 sayılı
yasa md. 17)
Özetle, 5345 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile beraber ihtiyati tahakkuk
kararı alma yetkisi vergi dairesi başkanlarına geçmiş bulunmaktadır. Vergi
dairesi başkanlığı bulunmayan yerlerde ise bu yetki vergi dairesi müdürüne
geçmektedir. Vergi dairesi müdürü, ihtiyati tahakkuk kararının alınmasını yazılı olarak talep edecek ve uygulamasına da karar vererek ve ihtiyati haciz
talep ederek buna karar verecek aynı zamanda bunu uygulayacaktır. Bu durum
kanımızca hukuken sağlıklı bir karar alma süreci ve uygulama da sağlıklı sonuçlara götürecek bir yol değildir.
II-İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TAHAKKUK İŞLEMLERİ
UYGULAMADA MÜKELLEFLER ÜZERİNDE ÖNEMLİ BİR RİSK
FAKTÖRÜDÜR
İhtiyati tahakkuk sebeplerinin doğması durumunda, vergi dairesi bağlı olduğu varsa defterdarlıktan, kendisine ihtiyati tahakkuk için izin verilmesini
istemektedir. Bazı yerlerde ise, incelemeyi yapan vergi denetmeni bağlı olduğu vergi dairesi başkanlığının grup müdürlüğünden bu oluru talep etmektedir.
Sonuçta, ihtiyati tahakkuk oluru vergi dairesi başkanlığı tarafından verilmektedir. Bunun üzerine mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi müdürü tarafından
ihtiyati tahakkuk süratle uygulamaya geçilmektedir.
Gelir idaresinin yeniden yapılanmasında, vergi daireleri defterdarlıklara
bağımlı olmadığı için vergi dairesi başkanlıklarına bir anlamda “defterdar”
yetkisi verilmiş bulunmaktadır. Buna karşın vergi dairesi başkanlıklarına bağlı olmayan vergi daireleri için de durum daha da müphem bir hal almaktadır.
Bunların Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almaları doğrudan gerekebilir.
Bunun yanı sıra mevcut örgütlenme şeklinde ortaya çıkabilecek birçok duraksamaların amaçsal bir yorumla giderilmiş olacağı için yasal gerekçeleri
pek kuvvetli değildir. En sıhhatli uygulama şekli yine yasada yetki açık olarak defterdara verilmiş olduğundan vergi dairesi dışında da olsa müsaadenin
defterdarlıktan alınmaya devam edilmesi gerekmektedir.(Yılmaz, 2006, 227)
İstem yazısının mükellefe, ihtiyati tahakkukun sebebine, ihtiyati tahakkuk
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yapılacak verginin cinsine, miktarına ilişkin bilgilerin yer alması gerekecektir.
(Yılmaz, 2006, 228) Defterdar, istemi geldiği biçimde kabul edebileceği gibi,
reddine de karar verme yetkisine sahip olup bu istemi geri çevirebilir.(T.C.
yasalar, 5345 sayılı yasa md. 33)
III-SON BİR KAÇ SÖZ
Sonuç olarak, ihtiyati tahakkuk konusu uygulamada mükellefler üzerinde demoklesin kılıcı gibi sürekli bir risk unsuru şeklinde değerlendirilebilir.
Madde hükmü uygulamada son derece hassas olarak ve bu yetkinin kullanılması üzerinde dikkat edilmesi gereken bir konudur. Mükelleflerin ilgili vergi
yargısında ihtiyati tahakkuk kararlarına karşı da aynen ihtiyati haciz de olduğu gibi vergi mahkemelerinde dava açma hakları bulunmaktadır.(Mercan
ve Dündar, 2007) Vergi mahkemesinde mükelleflerin hak aramada ihtiyati tahakkukun konusu, sebepleri vs. nedenlerle bu kararı iptal ettirme hakları söz
konusudur.(Şentürk, 2009, 26-160)
Öte yandan, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin sadece esas borçluya uygulanmasının lazım geldiği yönünde yüksek mahkeme Danıştay’ın kararları
yerleşik hale gelmiş bulunmaktadır. 213 sayılı VUK’nun 10. maddesi hükmü uyarınca kesinleşen ve şirketten tahsili olanaksız hale gelen borçlardan dolayı sorumlu tutulabileceği, henüz tahakkuk etmemiş borçlardan ise şirketin ortak veya
temsilcilerinin sorumlu olması olanaksızdır. Bu nedenle, henüz kesinleşen ve
şirketten tahsili olanaksız hale gelen borçlardan dolayı ortağın sorumlu tutulması mümkün değildir. Bu nedenle, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk işlemlerinin
sadece asıl borçluya uygulanması gerekmektedir.( Dnş. 4. D.nin, 28.04.2008 gün
ve E:2007/4821-K:2008/1577 sayılı kararları)
Diğer taraftan, idarece alınan ihtiyati haciz kararı vergi mahkemesinde kazanılmış olsa bile bu karar Danıştay’dan kesin bir karar gelmediği sürece hiçbir hüküm ifade etmemekte ve ihtiyati haciz kararı vergi mahkemesi kararına
göre kaldırılmamaktadır. Başka bir deyimle, ihtiyati haciz veya ihtiyati tahakkuk işlemleri için ilk dereceli mahkemeler tarafından verilen kararlara göre
değil, Danıştay’dan gelecek nihai kararlara göre kesin işlem tesis edilecektir.
Uygulamada bu süreç oldukça uzun sürmekte ve mükellefler bu nedenle maddi ve manevi yönden mağdur olmaktadırlar. Hatta bu hüküm ciddi anlamda
hukuka aykırılık teşkil etmektedir. (İYUK 28/1 md. hükmü) İYUK’nun 28/1
md. hükmü mükellef ve idare hukuku açısından mükellef aleyhine yönelik bir
uygulama yaratmaktadır.
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Bu durum dolayısıyla mükellefler oldukça uzun süreli bir mağduriyetlerini
yıllarca sırtında taşımak zorunda kalacaklardır. Çünkü mükellefin gayrimenkulü üzerine konulan bir ihtiyati haciz işleminin kaldırılması, vergi mahkemesi kararına göre hemen kaldırılmamaktadır. Durum böyle olunca mükellefin
teminat bulması ve bu teminatı bankalara sunması konusunda sıkıntılarla karşı
karşıya gelmektedir. Hukuken böyle bir durum mükelleflerin haklarını zedeleyici bir hal arz etmektedir. Kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen bir mükellef bu ihbarnamelere karşı süresi içerisinde dava açıp kazandığı
takdirde vergi mahkemesi kararına göre işlem ortadan kalkabilmektedir.64 Ancak ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk gibi durumlarda bu kararların kaldırılabilmesi için mutlak suretle Danıştay tarafından kesin karar beklenilmektedir.
Oysaki, 2577 sayılı İYUK md.27/3 uyarınca açılan davalarda tarh edilen vergi
ve cezalar için tahsilat otomatikman durmaktadır. Diğer taraftan yine İYUK
md.28/1 uyarınca haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda
verilen karar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilmesi kuralı bir anlamda mükellef hukukunu ihlal edici bir fonksiyonu
olarak görülmektedir.(Alpaslan, 2015, 193)
KAYNAKÇA
Alpaslan, Nazlı Gaye (2015). Vergi İhtilafları İle İlgili Makale, Yorum
ve İncelemeler. İzmir : [yayl.y.]
Danıştay 4. Dairesi (28.04.2008). E:2007/4821-K:2008/1577 sayılı karar.
Mercan, Eray ve Dündar, Mustafa (2007). Temel Vergi Hukuku. Ankara
Şentürk, A.Gencer (2009). Hukukçu Gözüyle Vergi Uygulamaları. 3. bs.
İzmir : Etki Yayınları.
Yılmaz, Kazım, (2006). Kamu Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Yasa. Ankara : Ce-Ka Yayınları.

64
2 2577 sayılı İYUK md.28/1 bu durum esasında Anayasaya aykırı bir durum da arz etmektedir. Çünkü
2577 sayılı yasanın 27/3 madde hükmü ile bu hüküm yani 28/1 arasında bir çelişki söz konusudur. Yine
aynı şekilde idareler temel bir ilke olan yargı kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmek ilkesi
önemli bir ilkedir. Ayrıca kararın kesinleşmesini beklemek hukuka uyarlı görülmemektedir. Keza İYUK
md. 28/4 hükmü son derece açık olup mahkeme kararlarının 30 gün içerisinde infaz edilmesi zorunludur.
Hatta bu kararların infazının geciktirilmesi durumunda bu işlemi geciktiren kamu görevlisi aleyhine de
tazminat davası açılabilecektir.

198

EYLÜL - EKİM

MALİ

ÇÖZÜM

TOPLU İŞÇİ ÇIKARIMI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLARIN
İŞVERENLER İÇİN ÖNEMİ
Erol GÜNER65*
I.GİRİŞ:
4857 sayılı İş Yasasının 29. Maddesinde toplu işçi çıkarma durumu düzenlenmiş ve işverenin, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri
ve işin gerekleri sonucu işçi çıkarmak istemesi halinde, bunu en az otuz gün
önceden bir yazı ile işyeri sendika temsilcisine, ilgili bölge çalışma müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu’na bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu bildirimde işçi çıkarmalarının sebepleri, çıkarılacak işçi sayısı ve grupları
ile işe son verme işlemlerinin ne kadarlık bir zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması da zorunlu görülmüştür. Anılan maddeyle,
en az yirmi işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan toplu işçi çıkarmalar
belli bir usule bağlanmış, uluslararası belgelerde yer aldığı biçimde belli bir
süre önceden yazıyla ilgili kişi ve kurumlara bilgi verilmesi öngörülmüş; ayrıca bildirimde yer alacak bilgiler ve taraflar arasındaki görüşmelerin içeriği
maddede açıklanmıştır. Bu düzenlemeye göre, toplu işçi çıkarma nedeniyle
yapılacak fesihlerde belirli bir prosedürün (usulün) izlenmesi gerekmektedir.
4857 sayılı İş Yasasına göre toplu işçi çıkarımlarında mevzuata aykırı davranılması durumunda ciddi para cezaları söz konusudur. Makalemizde toplu
işçi çıkarımı ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Yasası kapsamında değerlendirme
yapılarak, işverenler açısından önemi ortaya konulacaktır.
II. YASAL DÜZENLEME:
İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin
gerekleri sebebiyle toplu olarak işçi çıkarabilir. Ekonomik Nedenler; Ülkedeki genel ya da sektörel durum veya krizler, Teknolojik Nedenler; İşyerindeki
teknolojik yenilikler ve bu yeniliğin getirdiği sermaye yoğun teknolojinin kullanılmaya başlanması, Yapısal Nedenler; İşyerinde yapılan işin yapısının daha
az işçi çalıştırılan bir iş şeklinde değiştirilmesi, İşyerinin Gereği; İşyerinin
fiziki olarak küçülmesi, İşin Gereği; İşyerinde yapılan işin çeşit yada miktar
olarak daraltılması şeklinde ifade edilebilir.
Yasasında sayı olarak ölçeği belirlenen işyerlerinde; ekonomik, teknolojik,
65
* İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
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yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynaklanan nedenlerle iş sözleşmesi işveren tarafından 4857 sayılı İş Yasasının 17. maddesi
uyarınca feshedilen işçi sayısı dikkate alınarak toplu işten çıkarmanın nedenleri ve ölçeğinin sınırı çizilmiştir. Toplu işçi çıkarımı 4857 sayılı İş Yasasının
29. Maddesinde düzenlenmiştir. Toplu işçi çıkarma başlıklı 29. Maddeye göre;
“Toplu işçi çıkarma
MADDE 29. - İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme,
işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az
otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.
İşyerinde çalışan işçi sayısı:
a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,
c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,
İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya
farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.
Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin hangi
zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.
Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi
sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin
en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.
Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.
İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili bölge
müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmekle
yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay
içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri
uygun olanları tercihen işe çağırır.
Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi
çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
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İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci
madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi
halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.”
Yasa hükümleri incelendiğinde; Kanunda toplu işçi çıkarma için, ilgili
birimlere bildirim yapılması ve belirli bir prosedürün işletilmesi öngörülmüştür. Kanunda öngörülen toplu fesih prosedürüne aykırılık durumunda,
ortaya ne tür hukuki sorunların çıkabileceği önem taşımaktadır.
4857 / 29. Madde de “toplu işçi çıkarma”[ olarak düzenlenen durum,
“işverenin belli bir süre içinde belli sayıda işçinin iş sözleşmesini belli nedenlerle feshetmesi” anlamına gelmektedir. İşverenin, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu, işyerinden kanunda
belirtilen sayıda işçiyi bir aylık süre içerisinde çıkarması durumunda, “toplu
işçi çıkarmadan” söz edilir.
Kanuni düzenlemeler bağlamında ortaya çıkan şartlar ve sonuçlar şu
şekildedir;
1- Kanun toplu işçi çıkartılması ile ilgili bildirimlerin yazılı yapılmasını öngörmüştür. Yapılacak olan bildirimlerde; İşçi çıkarmanın sebepleri, bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları, işe son verme işlemlerinin hangi
zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması gerekmektedir.
2- Toplu işçi çıkarmayı gerektiren bir durumun, bir olgunun ortaya
çıkmasıdır. Bu durum, ya “ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme,
işyeri veya işin gereği” olarak işyerinin bir bölümünün kapatılması gibi durumlar şeklinde karşımıza çıkar. Ya da “işyerinin bütünüyle kapatılarak kesin
ve devamlı surette faaliyete son verilmesi” biçiminde görünür.
3- Toplu işçi çıkarma prosedürünün işletilmesi gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Söz konusu prosedür, toplu işçi çıkarmaya yol açan duruma
göre iki şekilde işletilir. Eğer işyerinin tümden ve kesin kapanımı suretiyle
faaliyete son verildiği için işçi çıkarılacaksa, işverenin durumu en az 30 gün
önceden sadece ilgili Bölge Müdürlüğü’ne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmesi ve işçi çıkarımının yaşanacağı işyerinde yazılı veya anons gibi sözlü olarak
ilan etmesi gerekli ve yeterlidir. Şayet ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işin veya işyerinin gereği olarak işçi çıkarılacaksa, böyle bir halde işveren durumu, yine en az 30 gün önceden ilgili Bölge Müdürlüğü ile İŞKUR’a
ve o işyerindeki işyeri sendika temsilcilerine yazılı olarak bildirmelidir. “En
az 30 gün önceden” yapılacak bildirimlerde işçi çıkarmaların “ekonomik,
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teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri ve işin gereğinden” kaynaklanan
“sebepleri” de belirtilmek zorundadır. İşveren, otuz gün önceden bildirimde
bulunduktan sonra konu hakkında varsa işyeri sendika temsilcileriyle bir görüşme yapması gerekir. Bu bildirimde, çıkarılacak işçi sayısı ve çıkarmanın
sebebi ile işten çıkarmanın ne zaman yapılacağının belirtilmesi zorunludur.
Belli sürede belli sayıda işçinin işten çıkarılması şarttır. Toplu işçi çıkarımından söz edebilmek için işyerinde en az yirmi işçinin çalışması ve bir
aylık süre içerisinde aynı anda veya farklı tarihlerde belli sayıda işçinin
işine İşK.m.17’ye göre (bildirimli, süreli olarak) son verilmesi gerekir. (İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,
b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve
daha fazla ise, en az 30 işçinin ). Aynı günde veya bir aylık süre içinde farklı
tarihlerde çıkarılan işçi sayısı işyerinin büyüklüğü göz önünde tutularak kademeli olarak arttırılmıştır. Bir aylık süre takvim ayı değildir. Bir aylık süre
son işçi çıkarma tarihinden itibaren geriye doğru bir ay gidilerek hesaplanan
zaman dilimidir.
Toplu işçi çıkarılan işyerinde işten çıkarma (fesih), işveren tarafından
olmalı ve iş sözleşmesinin haklı feshi dışındaki yollarla yani İş Yasasının
17. maddesi uyarınca ya süreli fesih ya da peşin parayla fesih biçiminde
gerçekleşmelidir. 4857 sayılı İş Yasasının 10. Maddesi gereğince en çok 30
işgünü süren süreksiz işlerde istihdam edilen işçiler, aynı yasanın 15. Maddesine göre deneme süresi içinde işten çıkarılanlar, 25. Madde gereğince işten
çıkarılanlar, tarafların anlaşmasıyla iş sözleşmesi sona erenler, işçi tarafından
iş sözleşmesinin sona ermesi toplu işçi çıkarımın kapsamında olmayacaktır.
4- İşine 17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı veya farklı tarihlerde belli sayıda işçinin işine son verilmesi halinde toplu işçi çıkarmadan
bahsedileceği hüküm altına alınmıştır. Yasanın 17. maddesi yukarıda da belirttiğimiz üzere süresi belirli olmayan iş sözleşmelerinde uygulanmaktadır.
Buradan hareketle belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi
ve yasanın 17. madde hükümlerinin uygulanmaması nedeni ile toplu işçi
çıkarımdan söz edilemeyecek, toplu iş çıkarma ile ilgili yasada belirtilen
bildirim ve diğer yükümlülükleri uygulanmayacaktır.
5Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları
hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu
işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.
6- 4857 sayılı İş Yasası’nın 29. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen ça202
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lışan işçi sayısı ile iş sözleşmesi feshedilen işçi sayılarının tespitinde; işverene tabi ve/veya işletme bünyesindeki toplam işçi sayılarının değil, toplu
işçi çıkarımının yapıldığı her bir işyerinin münferiden değerlendirilmesi
gerekir. Toplam işçi sayısına, sadece o işyerinin hukuken işçileri sayılan kişiler dahildir; yoksa ödünç alınan işçi yahut işçi niteliği taşımayan personelin bu
sayıya katılması mümkün değildir. Çünkü, bölge müdürlüğüne yapılacak bildirimin işyerinin ilgili olduğu bölge müdürlüğüyle sınırlanmış olması, Kanunda
açıkça “işyerinde” çalışan işçi sayısından söz edilmesi de toplu işçi çıkarmada
sadece işyerinin esas alındığını ortaya koymaktadır. Bu açıdan, bir işverenin
aynı işkolunda bulunan işyerleri bir bütün olarak tek bir işyeri gibi ele alınamaz. Toplu işçi çıkarmadaki sayıya, 4857 / 15. Maddesinde düzenlenen deneme süresi içinde iş sözleşmeleri sona erdirilen işçiler de dahil edilmezler.
7- İşverenin çıkaracağı işçilere karşı yönelteceği önelli veya önele ilişkin
ücreti peşin ödeyerek fesih bildirimi, ancak toplu işçi çıkarma isteğinin bölge müdürlüğüne bildirilmesinden otuz gün sonra hüküm doğurmaktadır. Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğüne bildirmesinden otuz
gün sonra hüküm doğuracağından, görüşmelerin de bu süre içinde tamamlanmasında yarar vardır. Aksi takdirde görüşmenin bir anlamı ve mantığı kalmayacaktır.
İşveren ile işyeri sendika temsilcileri arasındaki toplantı “Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi’nin 13. maddesinin birinci fıkrasında da belirtildiği gibi, bir bilgi verme ve
danışma toplantısıdır. Avrupa Birliği üyesi ülke hukuklarında, toplu işçi çıkarmada işçi temsilcilerine bilgi verme ve görüşmeye özel bir önem verilmiş; işverenin bir “sosyal plan” hazırlaması zorunlu tutulmuştur.
8- Toplu işçi çıkarımında fesih bildirimleri, bölge çalışma müdürlüğüne
bildirimden itibaren otuz gün sonra hüküm doğurmaktadır. Fesih bildirimlerinin toplu işçi çıkarma isteğinin bölge müdürlüğüne bildirilmesinden otuz
gün sonra hüküm doğuracağı kuralı, esasında tamamen işverenin süresi içinde
bu bildirimi yapmasını sağlamaya yönelik bir düzenlemedir. Kanunda “en az
otuz gün önce” denildiğine göre, otuz günden daha önce örneğin 45 gün önce
toplu işçi çıkarma bildiriminde bulunulabilecek; fesih bildirimleri ise, bölge müdürlüğüne yapılan bildirimden otuz gün sonra hüküm doğuracağından,
bildirilen fesih tarihinden 15 gün önce fesih bildirimleri hüküm doğurmuş
olacaktır. Böyle bir durumda, Kanun koyucunun fesih bildirimlerinin hüküm
doğuracağı hükmü ile kastettiği amaç, sözleşmelerin sona ermesi değil, ancak
o tarihten itibaren yapılacak fesihlerin geçerli olabileceği hususudur. UyguEYLÜL - EKİM 2015
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lamada 4857/ 17. Maddesine göre işverence yapılan fesihlerde, feshin önel
verilerek veya önele ilişkin ücreti peşin ödenerek düzenleme yapılmasına göre
işçilerin çıkış tarihleri belirlenmekte, bu tarihler bir aylık süre içinde belirtilen
sayı kadar işçi çıkarımını oluşturuyorsa ilk işçi çıkış tarihinden 30 gün önce
ilgili kurumlara bildirimler yapılmaktadır.
9- Fesih bildirimlerinin, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge çalışma müdürlüğüne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğuracağını âmir
hükmü karşısında, toplu işçi çıkarma isteğinin bölge müdürlüğüne geç bildirilmesi veya hiç bildirilmemesi gibi bildirim yükümlülüğüne aykırılık durumunda iki tür yaptırımla karşı karşıya kalınacaktır. Bu yaptırımlardan ilki,
bu yükümlülüğe aykırı hareket eden işveren veya vekiline idari para cezası
verilmesini öngören idari yaptırımdır. İkincisi ise hukuki yaptırım olup, bizzat söz konusu düzenleme bunu hukuki açıdan hükümsüz (geçersiz) saymaktır. Yargıtay ise, bu tür prosedüre aykırılık hallerinde kanunun idari yaptırım
öngördüğünü belirtmekte; hukuki yaptırım konusunda ise farklı kararlar vermektedir. Bir kararında isabetli olarak, bölge müdürlüğüne bildirim yapılmamasının hukuki yaptırımının geçersizlik (hükümsüzlük) olduğunu belirtmiş
iken, sonraki kararlarında bu içtihadından dönerek, kanunda ilgili maddeye
aykırılık durumunda idari yaptırım öngörüldüğünü dolayısıyla yaptırımın sadece bundan ibaret olduğunu ifade etmiştir. Kanaatimce de idari yaptırımı uygulamak yeterlidir.
10- İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde
aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun
olan işten çıkarılan işçileri tercihen işe çağırmakla yükümlüdür.
11- 4857 sayılı Yasa’nın 29. maddesinde belirtilen hükümlere aykırı olarak işçi çıkaran işveren veya vekili hakkında aynı Yasa’nın 100. maddesi gereğince her işçi için idari para cezası uygulanmaktadır. 01.01.2014 tarihinden
itibaren uygulanan idari para cezası miktarı yasa hükmüne aykırı olarak çıkarılan her işçi için 504 TL. dir. Bu tutar, 01.01.2015 tarihinden itibaren yeniden
değerlendirme oranında artacaktır.
12- 665 sayılı KHK ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlükleri kapatılmış, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri oluşturulmuştur.
Dolayısıyla 4857 sayılı İş Yasasının 29. Maddesinde belirtilen bildirimlerin
işyerinin bulunduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne ve işyeri
sendika temsilcisine (işyerinin tamamen ve kesin kapanımı halinde gerek
yoktur.) yapılması yeterli olacaktır.
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13- Deniz ve Basın İş Yasasında toplu işçi çıkarımı ile ilgili düzenleme
bulunmamaktadır.
III. SONUÇ:
4857 / 29. Madde de “toplu işçi çıkarma”[ olarak düzenlenen durum,
“işverenin belli bir süre içinde belli sayıda işçinin iş sözleşmesini belli nedenlerle feshetmesi” anlamına gelmektedir. İşverenin, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu, işyerinden kanunda
belirtilen sayıda işçiyi bir aylık süre içerisinde belirtilen nedenle (4857 / 17.
Md.) çıkarması durumunda, “toplu işçi çıkarmadan” söz edilir. En az yirmi
işçi çalıştıran işverenler için geçerli olan toplu işçi çıkarma belirli bir usule
bağlanmıştır.
Toplu işçi çıkarımla ilgili usul ve esaslar 4857 sayılı İş Yasasının 29. Maddesinde düzenlenmiştir. İşverenler olarak belirtilen usul ve esaslara göre toplu işçi
çıkarımın yapılması, usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi halinde önemli bir
idari para cezası ile karşı karşıya kalınacağının bilinmesi yerinde olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)									
		

EYLÜL - EKİM 2015

205

MALİ

ÇÖZÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ VE ŞARTLI İSTİFA
Cumhur Sinan ÖZDEMİR66*
1. GİRİŞ
İş sözleşmesini fesih hakkı,hak sahibine karşı tarafa yöneltilmesi gereken
tek taraflı bir irade beyanı ile iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin
geçmesiyle ortadan kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir haktır.İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı 4857 sayılı İş Kanunu’nun,24’üncü
maddesinde, önelli fesih bildirimi ise 17’nci maddesinde düzenlenmiştir. İş
Kanununda işçinin istifasına yönelik özel bir düzenleme yoktur.
2. İŞ SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesi,bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi,diğer tarafında
(işveren) ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.İş sözleşmesi özel
bir şekle tâbi değildir.İşverenle işçi arasındaki iş sözleşmesi (hizmet akdi) belirli sürenin sona ermesi,tarafların anlaşması,işten çıkartılma,evlenme,askerlik,istifa,ölüm,terk ve emeklilik gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanunu’nun,24
ve 25’inci maddelerine göre sona erebilmektedir.İş sözleşmesi tarafların karşılıklı irade beyanı ile kurulmakta olup ve yine taraflardan birisinin irade beyanıyla sona ermektedir. Taraflardan birisinin sözleşmeyi sona erdiren irade
beyanına fesih bildirimi denir.Fesih bildirimi ile iş sözleşmesi derhal veya
belirli bir sürenin geçmesiyle sona ermektedir.Fesih yetkisi işçi ve işveren
tarafından her ikisine de tanınmıştır.Fesih bildirimi karşı tarafa varma anından
itibaren hüküm doğurur.
3. İKALE SÖZLEŞMESİ
İş sözleşmesinin tarafları olan işçi ve işveren tarafından iş sözleşmesinin
sona erdirilmesine yönelik yeni bir anlaşmaya ikale denir.Kelime anlamı ile
ikale bir hukuki durumun ortaya çıkardığı durumu,yeni bir hukuki işlemle
eski durumuna getirmektir.İş sözleşmesinin işçi ve işveren tarafından ikale
anlaşması ile sona erdirilmesi fesih olarak yorumlanamaz.Çünkü fesih tek taraflı irade beyanı ile sonuçlarını doğurur ve İş Kanunu yönünden feshe ilişkin
sonuçları uygulanır. İkale’de ise işçi ve işverenin birbirine uygun irade beyanları söz konusu olduğundan bir fesih söz konusu değildir.
66
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
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4. FESİH VE FESİH HAKKI
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük
olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanına fesih denir.
Fesih hakkı, iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan
kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi
gereken bir haktır. Fesih bildiriminde fesih sözcüğünün bulunması gerekmez.
Fesih iradesini ortaya koyan ifadelerle eylemli olarak işe devam etmeme hali
birleşirse bunun fesih anlamına geldiği kabul edilmelidir.
4.1. Fesih Bildirimi
Fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun,109’uncu maddesinin bir sonucudur. Ancak yazılı şekil şartı, geçerlilik koşulu olmayıp ispat şartıdır. Fesih bildirimi karşı tarafa ulaştığı anda
sonuçlarını doğurur. Ulaşma, muhatabın hâkimiyet alanına girdiği andır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 20’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin
başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19’uncu maddesinin birinci fıkrasına göre
işveren fesih bildirimini yazılı yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir
şekilde belirtmek zorundadır. Fesih bildirimi yazılı yapılmamışsa veya fesih
sebebi açık ve kesin bir şekilde belirtilmemişse aynı Kanunun 21’inci maddesi gereğince geçerli sebep gösterilmediği kabul edilir. Buna karşılık, aynı
Kanun’un 25’inci maddesinde öngörülen, işverenin haklı nedenle derhal feshinde ise yazılı şekil şartı aranmamaktadır.
4.2. Süreli Fesih
İş sözleşmesi,taraflara sürekli olarak borç yükleyen bir özel hukuk sözleşmesi olsa da, taraflardan herhangi birinin iş sözleşmesini bozmak için karşı
tarafa yönelttiği irade açıklamasıyla ilişkiyi sona erdirmesi mümkündür.Süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer
tarafa bildirilmesi gerekir.
• İş sözleşmeleri;
• İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
• İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
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•

İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer
tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
• İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak
sekiz hafta sonra, feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir.
4.3. İşçi ve İşverenin Fesih Hakkı
Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve işveren
için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 24 ve
25’inci maddelerinde sayılmıştır.
4.3.1. İşçiye haklı nedenle derhal fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle
işçiyi yanıltırsa.
b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye
cinsel tacizde bulunursa.
c) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya
gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı
davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden
birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve
haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa.
d) İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel
tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli
önlemler alınmazsa.
e) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse.
f) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp
da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin
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eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
4.3.2. İşverene haklı nedenle derhal fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri
için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.
b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda
bulunması.
c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.
d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin
başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.
e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.
f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen bir suç işlemesi.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.
h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı
halde yapmamakta ısrar etmesi.
i) ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.
4.4. Sözleşmenin Feshinde Usul
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını
almadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25/II. maddesi şartla210
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rına uygun fesih hakkı saklıdır. İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak
ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. İşverenin
İş Kanunu 25/II. maddesi şartlarına uygun fesih hakkı saklı olmak şartı ile
hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş
sözleşmesi o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemez
Yazılı bildirim İş Kanunu’nun, 109’uncu maddesi gereği ilgiliye yazılı olarak
ve imza karşılığında yapılacaktır. Bildirim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilecektir. Ancak, 7201 sayılı Kanun kapsamına
giren tebligatlarda ise bu kanun hükümleri uygulanacaktır.
4.5. Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya
gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. Taraflar
anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür. Feshin geçerli bir
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir
sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşçi,
feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde bu iddiasını ispatla
yükümlüdür. Başka bir anlatımla yasa koyucu önce genel kanıt kuralının aksine işverene bir kanıt yükü getirmiş ancak işverenin bu kanıt yükünü yerine
getirmesinden sonra işçinin feshe ilişkin gerçek sebep iddiasını da kanıtlamasına olanak tanıyarak genel kanıt kuralına dönmüştür. Dava seri muhakeme
usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi
halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.
4.6. Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.
İşe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminatı düzenleyen İş Kanunu
hükmü emredici nitelikte olup işe başlatılmama halinde belirlenecek tazminat
yasal sınırlar içinde aylık çıplak brüt ücret üzerinden hesaplanmalı ve asgari
sınırdan uzaklaşılması halinde de gerekçesi ve nedeni açıklanmalıdır. İşçiyi
başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört
aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.
Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe
EYLÜL - EKİM 2015

211

MALİ

ÇÖZÜM

başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş
bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen
bildirim süresine ait ücret ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir. İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait
ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenir. İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde
işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde
başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve
işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 21’inci maddesinde belirtilen hükümler sözleşmelerle hiçbir suretle değiştirilemez, diğer bir ifade ile artırılamaz. Aksi
yönde sözleşme hükümleri geçersizdir. Bunlar;
• Feshin geçersiz sayılması halinde işyerinde çalıştırılmayan işçiye ödenmesi gereken en az dört ay en çok 8 aylık ücret tutarındaki tazminat,
• Fesih işlemine karşı yargı yoluna başvurulduğu sürede işçiye ödenecek en çok dört aya kadar ücreti ile diğer hakları,
• Feshin geçersizliği işe başlatılan işçiye peşin ödenen bildirim süresine
ait ücretin iadesi ve yapılacak ödemelerden mahsubu,
• İşe başlatılmayan işçiye ödenmemiş bildirim süresine ait ücret.
5. İSTİFA DİLEKÇESİ VE ŞARTA BAĞLI İSTİFA
İstifa iradesinin karşı tarafa ulaşmasıyla birlikte iş ilişkisi sona erecektir.
İşçinin haklı bir nedene dayanmadan ve bildirim öneli tanımaksızın iş sözleşmesini feshi kanaatimce istifa olarak değerlendirilmelidir.İşverence istifa
dilekçesinin işleme konulmamış olması ve işçinin de işyerinde çalışmaya devam etmesi halinde gerçek bir istifadan söz edilemez.İstifa dilekçesine rağmen tarafların belirli bir süre daha çalışma yönünde anlaşmaları ve sürenin
sonunda iş sözleşmesinin sona ermesi hali istifa değildir.Böyle bir durumda iş
sözleşmesinin ikale yoluyla sona erdiği kabul edilmelidir.
Şarta bağlı istifa kural olarak geçerli değildir.Uygulamada karşılaşılan işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla ayrılma talebi istifa
olarak değil,ikale(bozma sözleşmesi)yapma yönünde iradesi olarak kanaatimce değerlendirilmelidir.İşverenin çeşitli baskılarla işçiden yazılı istifa dilekçesi vermesini talep etmesi ve işçinin de buna uyması durumunda gerçek bir
istifa iradesinden söz edilemez.Bu durumda feshin işverence gerçekleştirildiği
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kabul edilmeli,işçiye hak kazandığı ücret ve benzeri tüm hakları ödenmelidir.
İşçinin haklı nedenle derhal fesih nedenleri mevcut olduğu ve buna uygun
biçimde bir fesih yoluna gideceği sırada,iradesi fesada uğratılarak işverence
istifa dilekçesi alınması durumunda da istifa geçerli değildir.Böyle bir durumda işçinin haklı olarak sözleşmesini feshettiği sonucuna varılmalıdır.
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde,işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına da hak kazanamaz.Nitekim Yargıtay(Yargıtay 9.HD-E:2013/8006K:2015/5463-T:10.02.2015) “...somut olayda davacı Karadeniz bölge satış
müdürü olarak çalışırken distribütör firma yöneticisi ile yine dağıtıcı firma
personeli tarafından davalı işverene şikayet dilekçesi verilmiştir. Bunun üzerine davalı işveren tarafından davacı İstanbul’da bulunan şirket merkezine
çağrılarak yazılı ve sözlü savunması alınmıştır.Davacının distribütör firma
yetkilisi ile kendisi tarafından kullanılan kiralık evin içindeki eşyalarla birlikte firma yetkilisine devretmiştir.Yine madeni yağ satışı yapan personele önceki
distribütör firma tarafından verilen bilgisayarı alarak kullandığı ve bu firma
tarafından bilgisayarın aynısını Nevşehir’de bulunan bir firmadan satın alarak teslim etmek zorunda kaldığı ortaya çıkmıştır.Davacının bu tür davranışları işverenin güvenini sarsıcı davranışlar olduğundan davacı iş sözleşmesinin işverence feshi yerine istifa ederek iş sözleşmesini sona erdirmiştir.Davacı
istifa iradesinin fesada uğratıldığını istifa belgesinin baskı ile alındığını ispat
edememiştir.Mahkemece davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü isabetsizdir...”kararında da belirtildiği üzere iş sözleşmesi istifa ile sona eren işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.
6. SONUÇ
İş sözleşmesinin feshini bildiren işçi ve/veya işveren bununla bağlıdır.Fesih,bozucu yenilik doğuran bir haktır ve karşı tarafın böyle bir hukuki işlem
sonucu ortaya çıkan yeni durumu ileri sürme hakkı vardır.Süresine uyularak
yapılan fesih bildirimi ile iş sözleşmesinin ne zaman sona ereceği belirlenmiş
olmakta ve bu sürenin sonunda feshe ilişkin irade beyanı iş sözleşmesini ortadan kaldırmaktadır.
Taraflardan biri diğerine fesih bildiriminde bulunduktan sonra geçecek
süre içinde tek taraflı olarak feshi geri alamaz, başka bir deyişle bundan rucü
olunamaz.Bildirim önelinin sonuna kadar kendisine fesih bildirimi yapılan tarafın da rızası alınarak bir anlaşma sonucu feshin geri alınması olanaklıdır.Bu
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takdirde fesih işlemi kaldırılmış olur ve iş sözleşmesi eskisi gibi devam eder.
Şarta bağlı istifa ise kural olarak geçerli değildir.Uygulamada en çok karşılaşılan şekliyle, işçinin ihbar ve kıdem tazminatı haklarının ödenmesi şartıyla
ayrılma talebi istifa olarak değil,ikale (bozma sözleşmesi) yapma yönünde bir
icap olarak değerlendirilmelidir.
İş sözleşmesinin istifa ile sona ermesi halinde işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanması mümkün olmadığı gibi, ihbar ve kıdem tazminatlarına
da hak kazanılamaz.Bundan başka işçinin işverene ihbar tazminatı ödemesi
yükümlülüğü ortaya çıkabileceğinden istifa türündeki belgelerin titizlikle ele
alınması gerekir.
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SGK’NIN BU UYGULAMASINA DAVA AÇAN BAĞ-KUR’LULAR
ERKEN EMEKLİ OLUYOR
Vakkas DEMİR67*
I- GİRİŞ:
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 4/b sigortalıları (eski adıyla Bağ-Kur) için
uyguladığı bazı işlemlerin hukuksal dayanağı bulunmamakta ve tamamen
yoruma dayanmaktadır. Yoruma dayanan bu uygulamalar 4/b sigortalılarının
aleyhine olunca, vatandaşlar mağdur olmakta ve hak kaybına uğramaktadırlar.
SGK’da 4/b sigortalıları için yoruma dayanan uygulamalardan birisi de,
4447 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği 08.09.1999’dan sonra Bağ-Kur sigortalısı olanların, askerlik borçlanması yaptıkları zaman, kısmi emeklilik yönünden tabi olacakları yaş ve hizmet koşullarını 08.09.1999’dan öncesine götürmemeleridir. Bu makale çalışmamızda, 08.09.1999’dan sonra Bağ-Kur’lu
olanların askerlik borçlanması yaptıklarında, kısmi emeklilik yaşlarının düşmesi gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmaya çalışacağız.
II- KISMİ YAŞLILIK AYLIĞI KOŞULLARININ 4447 SAYILI YASADAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ HALİ VE UYGULAMA:
Bilindiği üzere, Bağ-Kur’da iki tür yaşlılık aylığı vardır. Birincisi, tam yaşlılık aylığı, ikincisi; kısmi yaşlılık aylığıdır. Tam yaşlılık aylığı için, 25 tam
yıl prim ödeme süresi ve kısmi yaşlılık aylığına göre daha düşük yaş şartı
aranmaktadır. Kısmi yaşlılık aylığı içinse, 15 tam yıl prim ödeme süresi ve
tam yaşlılık aylığına göre daha yüksek yaş şartı aranmaktadır. Ama en önemlisi, her iki aylık miktarı arasında çok cüzi maaş farkı bulunmakta olup, ikisi
miktar bakımından birbirine çok yakındır.
Kısmi yaşlılık aylığına ilişkin koşullar, 1479 sayılı yasanın “yaşlılık aylığından yararlanma şartları” başlıklı 35 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bahse
konu 35 inci maddenin 08.09.1999 tarihli ve 4447 sayılı yasadan önceki halinde; “Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için; a) Sigortalının Kurumdan yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte prim ve her türlü borçlarını
ödemiş olması, … c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmakla beraber en
az 15 tam yıl sigorta primi ödemiş olanlara da kısmi aylık bağlanır.” hükümleri bulunmaktadır.
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1479 sayılı yasanın 35 inci maddesi, kısmi yaşlılık aylığı yönünden 4447
sayılı yasanın 28 inci maddesiyle değişik hali; “Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalının; a) Yazılı talepte bulunması, talepte bulunduğu tarihte
prim ve her türlü borçlarını ödemiş olması, … şarttır. Kadın ise 60, erkek ise
62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara da kısmi
yaşlılık aylığı bağlanır.” şeklindedir.
Yasa maddesindeki bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, 08.09.1999 tarihinden sonra Bağ-Kur’lular için kısmi emeklilik yaşı yükseltilmiştir. Ancak,
bu yükselmenin olumsuz etkisini en aza indirmek için, 1479 sayılı yasanın
geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasıyla emeklilikte kademeli geçiş süreci getirilmiştir.
Bahse konu, geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki emeklilikte
kademeli geçiş süreci hükümleri; “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
sigortalı olanlardan, 15 tam yıl prim ödeme süresi ile kadın ise 50, erkek ise
55 yaşını doldurma koşulunu, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden
aybaşından itibaren, a) 2 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az süre içinde
yerine getiren, kadınlara 51, erkeklere 56 yaşını, b) 4 tam yıldan fazla, 6 tam
yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 52, erkeklere 56 yaşını,
c) 6 tam yıldan fazla, 8 tam yıl veya daha az süre içinde yerine getiren, kadınlara 53, erkeklere 57 yaşını, d) 8 tam yıldan fazla, 10 tam yıl veya daha az süre
içinde yerine getiren, kadınlara 54, erkeklere 57 yaşını, e) 10 tam yıldan fazla
süre içinde yerine getiren, kadınlara, 56, erkeklere 58 yaşını, doldurmaları ve
talepte bulunmaları halinde, yaşlılık aylığı bağlanır.” şeklindedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri, 08.09.1999’dan sonra ilk defa BağKur’lu, SSK’lı veya Emekli Sandığı mensubu olan kişileri, Bağ-Kur’dan kısmi yaşlılık aylığı üzerinden emekli koşullarını hesaplarken, doğrudan 1479
sayılı yasanın 35 inci maddesindeki; “Kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını dolduran ve en az 15 tam yıl prim ödeyen sigortalılara da kısmi yaşlılık aylığı
bağlanır.” hükmünü uygulamaktadırlar. Bu konudaki gerekçeleri ise, ilk defa
08.09.1999’dan sonra sosyal güvenceye kavuşmaları ve geçici 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasındaki hükümlerin, 08.09.1999’dan önce bir gün dahi olsa
hizmet süresi olanları ve fiili çalışması bulunanları ilgilendirdiğidir.
SGK yetkililerinin bu uygulaması genel olarak bakıldığında, doğru gibi düşünülebilir. Ancak, Bağ-Kur, SSK veya Emekli Sandığı girişi 08.09.1999’dan sonra
olanlardan, askerlik borçlanması yapanların sigortalılık başlangıçlarının borçlanılan süre kadar geriye götürülmesi ve kısmi yaşlılık aylığı koşulları yönünden,
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emeklilik yaşının iki veya dört yaş düşürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Çünkü, 1479 sayılı yasanın “askerlik borçlanması” başlıklı ek 9 uncu maddesinde; “Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden
önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi,
borçlandırılan süre kadar geriye götürülür.” hükmü bulunmaktadır. Ayrıca,
5510 sayılı yasanın “sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı 41 inci
maddesinde; “Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi,
borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.” ifadeleri bulunmaktadır.
Bu itibarla, 08.09.1999’dan sonra ilk defa Bağ-Kur’lu, SSK’lı veya Emekli Sandığı mensubu olup ta, en az 20 ay askerlik borçlanması yapanlardan,
Bağ-Kur’daki kısmi yaşlılık aylığı koşulları, “kadın ise 60, erkek ise 62 yaşını doldurmak ve en az 15 tam yıl prim ödemek” şeklinde belirlenen kişiler için SGK’nın yaptığı uygulama hatalı ve yanlıştır. Bu durumda olanların
kısmi yaşlılık aylığı koşulları yönünden, “kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını
doldurmak ve en az 15 tam yıl prim ödemek” şeklinde belirlenmesi gerekmektedir. Şimdi bu anlattıklarımız bir örnekle açıklayalım.
ÖRNEK: Bay A’nın Bağ-Kur’a giriş tarihi 01.11.1999’dur. Bay A,
01.01.1940 doğumludur. Bu durumda Bay A’nın ilk girişi 08.09.1999’dan
sonra olduğu için, emeklilik yaşı SGK tarafından, 62 yaş ve 15 tam yıl prim
gün sayısına sahip olmak şeklinde belirlenmektedir. Bay A, SGK’ya 20 ay
askerlik borçlanmasını 2012 yılında yapmıştır. Bu durumda bile, Bay A’nın
sigortalılık tescil tarihi SGK tarafından 01.11.1999’dan öncesine götürülmediği için, emeklilik yaşı aynı kalmakta, 62 yaş ve 15 tam yıl prim gün sayısına
sahip olmak şeklinde hesaplanmaktadır. Ancak, Bay A’nın yapmış olduğu askerlik borçlanmasına göre sigortalılık tescil tarihinin 20 ay geriye götürülerek
01.05.1998 olarak belirlenmesi gerekirdi. Bay A’nın sigortalılık tescil tarihi
01.05.1998 olarak belirlenince, 1479 sayılı yasanın geçici 10 uncu maddesi 3 üncü fıkrasındaki kademeli geçişe tabi olacaktır. Buna göre, Bay A’nın
08.09.1999 (01.10.1999) itibariyle, 15 tam yılı doldurmasına 10 yıldan fazla
süre kaldığı için, geçici 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki e) bendine
göre, yani 58 yaşını ikmal etmesi halinde emekli olacaktır.
Örnekten de görüldüğü üzere, 20 aylık askerlik borçlanması süresi BağKur yaşlılık aylığı hesabında emeklilik yaşını dört yaş düşürmüştür. Bu itibarla, 08.09.1999’dan sonra ilk defa sigortalı olup ta, yaptıkları askerlik borçlanmasından dolayı emeklilik yaşı SGK tarafından düşürülmeyen kişilerin iş
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mahkemelerine dava açarak emeklilik yaşını düşürmelerini tavsiye ediyoruz.
III- SONUÇ:
SGK, günümüzde yaptığı uygulamalarda, 4/b sigortalılarından
08.09.1999’dan sonra ilk defa sigortalı olan erkeklerin, yaptıkları askerlik
borçlanmasına göre, tescilini geriye götürmemekte ve kısmi emeklilik yaşlarını 62 olarak belirlemektedir. Ancak, askerlik borçlanması yapan kişilerin sigorta başlangıçları geriye doğru götürüldüğünde, bu geriye götürülüş
08.09.1999’dan öncesine gidiyorsa, askerlik borçlanmasına göre kısmi emeklilik yaşının 62’den 58’e düşmesi gerekir. Bu durumda olanların iş mahkemelerine dava açarak emekli yaşlarını düşürmelerini önemle tavsiye ediyoruz.
Çünkü, SGK’nın bu konudaki uygulaması tamamen yoruma dayanıyor.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.09.1971). 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (13956 sayılı)
T.C. Yasalar (08.09.1999). 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu. Ankara :
Resmi gazete (23810 sayılı)
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YARGITAY KARARLARI ÇERÇEVESİNDE REKABET
YASAĞI SÖZLEŞMESİ
Ekrem TAŞBAŞI68*
I-GİRİŞ
İş hayatında pek fazla karşılaşılmasa da karşılaşılan olaylardan birisi de
rekabet yasağıdır. Rekabet yasağına ilişkin filler iş sözleşmesi devam ederken
olabildiği gibi iş sözleşmesi devam ederken de söz konusu olabilir. Rekabet
yasağı sözleşmesi gerek 818 sayılı Borçlar Kanunu, gerekse 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununda düzenlenmiştir.
6098 sayılı Kanunun 444.maddesine göre fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla
rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka
bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka
türden bir menfaat ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.
Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya
üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.
Bu makalede Yargıtay kararları çerçevesinde rekabet yasağı sözleşmesinden bahsedilecektir.
II- YASAL DÜZENLEMELER VE YARGI KARARLARI
1) 818 Sayılı Borçlar Kanununda Yer Alan Düzenlemeler
818 sayılı Kanunun 348.maddesi uyarınca iş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir
hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş
sahibi ile rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart edebilirler.
Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede
bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir.
İşçi, akdin yapıldığı zamanda reşit değil ise rekabet memnuiyetine dair
olan şart batıldır.
68
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818 sayılı Kanunun 349.maddesi uyarınca rekabet memnuiyeti ancak işçinin iktisadi istikbalinin hakkaniyete muhalif olarak tehlikeye girmesini menedecek surette zaman, mahal ve işin nevi noktasından hal icabına göre münasip
bir hudut dahilinde şart edilmiş ise muteberdir.
818 sayılı Kanunun 350.maddesi uyarınca rekabet memnuiyeti, sahih olmak
için tahriri mukaveleye merbut olmak lazımdır. Buna maddeye göre rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı yapılması gerekmektedir.
“…I. YAZILI ŞEKİL ZORUNLULUĞU BK. md.350. rekabet yasağının yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça geçerli olmayacağını belirtmekledir. Bu düzenlemenin amacı, yasağın kapsamı konusunda bilgi sahibi olmasını mümkün
kılarak işçiyi korumaktır; bu nedenle de yazılı şekil şartı rekabet yasağına
ilişkin bir ön akit de aranmalıdır.
Kural olarak rekabet yasağında sadece işçinin yükümlülük alanına girmesi söz konusu olduğu için. sözleşmeyi sadece onun imzalaması yeterlidir. İşverenin imzası, yasak karşılığında bir edim üstlendiği takdirde gereklidir. (BK.
md.13). Bununla birlikte, karşı edimli rekabet yasağında işverenin sözleşmeyi
imzalamamış olması, her zaman geçersizlik sonucunu yaratmamalıdır, özellikle, karşı edimin hizmet ilişkisi çerçevesinde nispeten yüksek bir ücret üzerinde anlaşmak suretiyle kararlaştırıldığı hallerde, rekabet yasağını işverenin
imzasının bulunmaması nedeniyle geçersiz saymak doğru değildir.
Yasada geçerlilik şartı olarak öngörülen şekil, adî yazılı şekildir. Bu bakımdan,
sözleşme metninin herhangi bir surette yazılması mümkündür. Ayrıca, tarafların
önceden düzenlenmiş bir formüler kullanmaları da imkân dahilindedir. Yasağın
hizmet akdi içinde veya hizmet akdine eklenen bir belgede düzenlendiği hallerde,
çoğu kez formülerlerden yararlanılmaktadır. Bu durumda işçinin özel olarak korunması gerekeceğinden rekabet yasağına, genel işlem koşulları alanında geçerli
olan ilkeleri uygulamakta tereddüt gösterilmemelidir. Ne var ki. rekabet yasağının.
personel yönetmeliği veya iç yönetmelik gibi adlar altında işveren tarafından tek
taraflı olarak düzenlenen kurallara “sadece bir atıfta bulunmak suretiyle” kararlaştırmasını da mümkün görmemek gerekir. Çünkü şekil şartının amacı, yasağın
kapsamı konusunda işçinin tam bir bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Diğer taraftan, şekil şatı ile. işçinin yasak kapsamı konusunda bilgilendirilerek korunması
sağlanmak istendiği için sözleşmede rekabet yasağını ilgilendiren tüm kurallara
yer verilmiş olmalıdır. Bunlar, yasağın türü kapsamı ve süresidir. Aksı takdirde,
yasak geçerli değildir. Nihayet işletmenin devriyle birlikte yasağın yeni işvereni
korumaya başladığı hallerde şekil şartını yeni işverenle tekrar gerçekleştirmeye
de gerek yoktur.
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Yazılı şekil şartı, rekabet yasağında yapılacak her türlü değişiklik hakkında da geçerlidir (BK. md.12). Ancak, şekil şartının sadece işçiyi korumak
amacıyla öngörüldüğü dikkate alınırsa, yasağın sözlü ol arak da ortadan kaldırılabileceğini kabul etmek doğru olur. Bu düşünce, BK. md.350 hükmünün
konuluş amacına uygundur.
Şekil şartına aykırılık bir butlan sebebidir ve geçersizliğin işçi tarafından ileri sürülmesi, hakkın kötüye kullanılmasıyla ilgili esaslara tâbi değildir.
Çünkü işçiden şekil şartına uyulması konusunda işvereni ikaz etmesi beklenemez; yasağın geçerli bir biçimde kararlaştırılmasını sağlamak işverene düşer.
Bu nedenle, yasağın şekle aykırılık nedeniyle geçersiz olduğu hallerde, işverenin, sözleşmeye aykırı davranıldığını ve geçersizliğinde işçi tarafından ileri
sürülemeyeceğini belirterek sözleşmeyi uygulamak istemesi, mümkün değildir.
Şüphesiz ki bu konuda işçinin işvereni aldatmış olduğu haller saklıdır . Diğer
taraftan, şekle aykırılık, işveren veya temsilcisinin bir kusuruna dayanıyorsa,
işverene geçersizlik itirazında bulunarak kararlaştırılmış bir karşı edimden
kurtulma imkânını tanımamak gerekir….
Somut olayda dosyada mevcut tarihsiz matbu düzenlenmiş sadece davacı
imzasını ve okuyup anladığını belirttiği sözleşme incelendiğinde; cezai şart
olarak bir miktarın belirtilmediği, bu alanın boş bırakıldığı; sözleşmenin sonunda imza tarihi ve sonrasında işçiye yazılı olarak bildirilecek iş yönetmeliği, personel yönetmeliği ve benzeri belgelerin bu iş sözleşmesinin ayrılmaz bir
parçası olduğu görülmektedir. Yönetmelikte davalının imzası bulunmamaktadır. İş sözleşmesinin 03.12.2003 tarihli olduğu davalıya gönderilen ihtarnamede belirtilmiştir, ancak sözleşme eki yönetmeliği tebliğ aldığına ilişkin
davalı imzasını taşıyan evrakın sağ üst köşesinde 03.11.2004 tarihi yazılıdır,
bu evrak matbudur. Tüm bu bilgiler ışığında davalının cezai şarta ilişkin düzenlemeleri içeren ve sözleşmenin imzalanmasından on bir ay sonra davalıya
tebliğ edildiği anlaşılan yönetmeliği özgür iradesiyle okuyup değerlendirerek
imzalama imkanın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Yukarıdaki değerlendirmeler
kapsamında tüm dosya incelendiğinde rekabet yasağına ilişkin düzenlemelerin yazılı şekil şartına aykırılığı sebebiyle geçersiz olduğu değerlendirilmeksizin karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmektedir…( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 28.03.2013)
818 sayılı Kanunun 351.maddesi uyarınca rekabet memnuiyetine muhalif
harekette bulunan işçi, bu muhalefet sebebi ile eski iş sahibinin düçar olduğu
zararları tazmin ile mükelleftir.
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Memnuiyete muhalif hareket hakkında cezai şart konulmuş ise, işçi, kaideten meşrut ceza miktarını tediye ile memnuiyetten kurtulabilir.Fakat zarar bu
miktarı mütecaviz ise, fazlasını da tazmin ile mükellef olur.
İşçinin hareketi tarzı ve ihlal veya tehdit edilen menfaatlerin ehemmiyeti haklı
gösteriyorsa ve tahriri bir mukavele ile sarahaten bu hak muhafaza edilmiş ise, iş
sahibi, müstesna olarak meşrut olan cezanın tediyesinden ve onu mütecaviz olan
zararın tazmininden başka muhalefetin menini de talep edebilir.
818 sayılı Kanunun 352.maddesi uyarınca rekabet memnuiyetinin bakasında iş sahibinin hakiki menfaati bulunmadığı sabit olursa, bu memnuiyet
nihayet bulur.
İş sahibi işçinin feshi muhik gösterecek bir kusuru yok iken akdi feshetmiş
yahut iş sahibinin feshi haklı gösteren bir kusuru dolayısiyle akit işçi tarafından feshedilmiş ise, işçi aleyhine memnuiyete muhalefetinden dolayı dava
ikame edilemez.
2) 6098 Sayılı Kanunda Yer Alan Düzenlemeler
Rekabet yasağına ilişkin düzenlemeler 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 444-447.maddelerinde yer almaktadır.
6098 sayılı Kanunun 444.maddesinde rekabet yasağının koşulları yer almaktadır. Buna göre fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin
sona ermesinden sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat
ilişkisine girişmekten kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.
Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya
üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.
İlgili madde çerçevesinde rekabet yasağında işverenin önemli bir zarara
uğrama ihtimalinin de olması gerekir.
“…Borçlar Kanununun 348’inci (6099 sayılı Türk Borçlar Kanununun
444’üncü) maddesinde, “İş sahibinin müşterilerini tanımak veya işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her
iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile rekabet
edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını ve böyle
bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını, şart edebilirler.
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Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından
ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir
zarar husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir” şeklinde kurallara yer verilerek rekabet yasağının esasları düzenlenmiştir. Buna göre işçinin, işverenle
ilişkide olan müşterileri tanıması ve görülmekte olan işin bütün ayrıntılarına
ulaşabilmesi imkânının olduğu hallerde, iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işverenle rekabet oluşturacak şekilde kendi namına iş yapmaması, rakip bir firmada ortak olamaması ya da iş sözleşmesiyle çalışmaması şeklinde
şart içeren sözleşmeler yapabileceklerdir. Borçlar Kanununun değinilen maddesinde, rekabet yasağının kapsamı sınırlandırılmış ve işverene önemli bir zarar verilmesi ihtimalinin olmadığı durumlarda bu tür düzenlemelerin geçerli
olmayacağı hükme bağlanmıştır…”( Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, 08.04.2013)
“…2. İŞVERENİN ÖNEMLİ BİR ZARARA UĞRAMASI İHTİMALİNİN
VARLIĞI
Rekabet yasağı sözleşmesinin amacı işçi tarafından işletmede elde edilen
bilgilerin kullanılması sonucunda, işverenin rekabet piyasasındaki konumunu tehlikeye düşmekten korumaktır. Ancak, işverenin rekabet gücünü tehdit
edebilecek her olguyu bu sözleşmenin geçerli sayılmasını gerektirecek nitelikte görmek de mümkün değildir. Çünkü her işletme, vasıflı bir işçinin işten
ayrılması halinde çoğu kez belirli bir deneyim ve bilgi kaybına uğramaktadır.
Karşılaşılan bu zararı ne hukuka aykırı saymak ne de önlemek söz konusu
olabilir. Buradan çıkarılacak sonuç, rekabet yasağı sözleşmesinin her zarar
tehlikesini değil, ancak “önemli” bir zarara uğrama ihtimalini bertaraf etmek
üzere kullanılabilecek olmasıdır.
Nitekim. BK. md.348 f.2 kuralı, sözleşmenin geçerliliği konusunda. İşçinin
müşteri çevresine veya iş sırlarına nüfuz etme imkânına sahip bulunmasını
yeterli görmemekte, bu bilgilerin işçi tarafından kullanılması sonucunda işverenin “önemli” bir zarara uğraması ihtimalinin de varlığını aramaktadır.
Burada. “önemli” bir zarar ihtimalinden söz edilmiş olması, bazı yazarlar tarafından iddia edildiğinin tersine, gereksiz bir sınırlama sayılmamalıdır. Yasa
koyucu bu koşulu, işçiyi korumak amacıyla bilinçli olarak aramıştır ve bu
sınırlama, hem rekabet yasağı sözleşmesinin amacına uygun düşmekte, hem
de işverenin “önemli bir menfaatinin kalmaması” halinde yasağın hükümden
düşeceğini belirten BK. md.352 f. Kuralı ile uyum içinde bulunmaktadır. İşçinin müşteri çevresine veya iş sırlarına nüfuz etmiş olması, çoğu kez işverene
önemli bir zarar vermesi ihtimalinin de mevcudiyetini gösterir. Ne var ki. BöyEYLÜL - EKİM 2015
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le bir ihtimalin bulunmadığı istisnaî hallerde de. Sözleşmeyi BK. md.348 f.2
kuralı karşısında geçerli saymamak gerekecektir.
Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, yasanın, somut bir zararı ispatlama zorunluluğu aramamış olmasıdır. Önemli olan. “hizmet akdinin sona
erdiği tarihte işçinin elde ettiği bilgileri kullanarak, işverene önemli bir zarar
vermesinin ihtimal dahilinde görülebilip görülemeyeceğidir. Gerçi taraflar
arasındaki uyuşmazlık, kural olarak hizmet akdinin sona ermesinden uzunca
bir süre sonra ortaya çıkacaktır.
Fakat o zamana kadar hiçbir zararın meydana gelmemiş olması, yasağın
geçerliliği bakımından herhangi bir önem taşımamaktadır.
Zararın hangi hallerde önemli sayılabileceğini önceden belirlenmiş genel bir ölçüye göre tespit etmek, hiç şüphesiz ki mümkün değildir, bu konuda
yargıç, her olayın özelliğine göre bir sonuca varmak durumundadır. Burada
işletmenin büyüklüğü mutlak bir ölçü olmadığı gibi. zararın işveren kuruluşlarınca önlenebilir olup olmamasının da herhangi bir önemi yoktu; zararın
kolayca telâfi edilemeyecek olması yeterlidir . Şüphesiz, önemli zarar ihtimali,
işçinin müşteri çevresine veya iş sırlarına nüfuz etmesi imkânı ile uygun bir
neden-sonuç ilişkisi içinde de bulunmalıdır.
İşverenin zarara uğraması, işçinin kişisel ehliyet ve deneyimleri dolayısıyla ihtimal dahilinde görülüyorsa, böyle bir neden-sonuç ilişkisinden bahsetmek mümkün değildir; işçi. ehliyet ve deneyimlerini her zaman kullanma
imkânına sahiptir…”( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi 28.03.2013)
6098 sayılı Kanunun 445.maddesinde rekabet yasağının sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Buna göre rekabet yasağı, işçinin
ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak tehlikeye düşürecek biçimde
yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez
ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı aşamaz.
Hâkim, aşırı nitelikteki rekabet yasağını, bütün durum ve koşulları serbestçe değerlendirmek ve işverenin üstlenmiş olabileceği karşı edimi de hakkaniyete uygun biçimde göz önünde tutmak suretiyle, kapsamı veya süresi
bakımından sınırlayabilir.
“…Borçlar Kanunun 349’uncu (6048 sayılı Türk Borçlar Kanununun
445’inci) maddesinde ise, rekabet yasağının işçinin iktisadi geleceğini tehlikeye düşürmemesi için süre, yer ve işin türü bakımından duruma göre sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Buna göre süre, yer ve işin türü
bakımından sınırlandırılmış olmadıkça rekabet yasağı geçerli olmayacaktır.
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Sınırlamaların işin ve hatta işçinin niteliğine göre belirlenmesi gerekir.
Süre konusunda da en fazla bir ya da birkaç yılı aşmayacak şekilde rekabet
yasağı öngörülebilir. Aksi durum işçinin ekonomik anlamda yıkımına neden
olabilecektir.
Rekabet yasağının işverene ait işlerden hangisi ya da hangileri ile sınırlandırıldığı net biçimde belirlenmelidir. Özellikle şirketlerin ticaret siciline
kayıt sırasında faaliyet alanlarının geniş tutulduğu ülkemizde, işçinin bütün
alanlarda çalışmasının sınırlandırılması mümkün olmaz. İşçinin işverene ait
işyerinde yapmakta olduğu işle doğrudan ilgili ve işverenin asıl faaliyet alanına giren işler bakımından böyle bir sınırlama getirilmelidir.
İşçi ve işveren arasında rekabet yasağını öngören düzenleme, işyeri devri
halinde de kural olarak geçerliliğini sürdürür. Devralan işverenin başka bir
amaca yönelmesi ve faaliyet alanını değiştirmesi halinde ise rekabet yasağı
sona erer.
İşçinin iş sözleşmesinin feshinden sonra rekabet yasağına uyma yükümü,
geçici iş ilişkisi sırasında da devam eder. Bu noktada işçinin ödünç alan işverene bağlı olarak yapmakta olduğu çalışmalarının da rekabet yasağının
ihlali olarak değerlendirilmesi mümkündür. …”( Yargıtay 7.Hukuk Dairesi,
08.04.2013)
“…Borçlar Kanununun 348.maddesinin 2.fıkrasında, “Rekabet memnuniyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri tanımasından ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak derecede bir zarar husulüne
sebebiyet verebilecek ise, caizdir” şeklinde kurala yer verilmiştir. Somut olayda işyerinde müfettiş yardımcısı olarak çalışan davalının müşterileri tanıma,
işin sırrına vakıf olma ve en nihayet işverenin hissolunabilecek bir zararına
neden olabilmesi yönlerinden gerekli inceleme yapılmamıştır. Konunun uzmanı olan bir bankacı bilirkişiden rapor alınmalı ve davalı işçinin davacı bankadaki çalışma sistemi belirlenerek Borçlar Kanununun 348/2.fıkrası hükmü
doğrultusunda cezai şartın geçerli olup olmayacağı mahkemece bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olup
bozmayı gerektirmiştir…”( Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 23.05.2006)
6098 sayılı Kanunun 446.maddesinde rekabet yasağına aykırı davranışın
sonuçları düzenlenmiştir. Buna göre rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı bütün zararları gidermekle yükümlüdür.
Yasağa aykırı davranış bir ceza koşuluna bağlanmışsa ve sözleşmede aksine
bir hüküm de yoksa, işçi öngörülen miktarı ödeyerek rekabet yasağına ilişkin borEYLÜL - EKİM 2015
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cundan kurtulabilir; ancak, işçi bu miktarı aşan zararı gidermek zorundadır.
İşveren, ceza koşulu ve doğabilecek ek zararlarının ödenmesi dışında, sözleşmede yazılı olarak açıkça saklı tutması koşuluyla, kendisinin ihlal veya tehdit edilen menfaatlerinin önemi ile işçinin davranışı haklı gösteriyorsa, yasağa
aykırı davranışa son verilmesini de isteyebilir.
“…İşçinin sorumluluğu yönünden rekabet yasağının ihlaline bağlı taraflarca kararlaştırılmış olan belli bir ödemeyi öngören yaptırım, niteliği itibarıyla bir cezai şart hükmüdür. Böyle olunca Borçlar Kanunun 161/son maddesi hükmü gereğince, fahiş olan cezai şartın hâkim tarafından indirilmesi
gerekir…”( Yargıtay 7.Hukuk Dairesi,08.04.2013)
6098 sayılı Kanunun 446.maddesinde rekabet yasağının sona ermesi düzenlenmiştir. Buna göre rekabet yasağı, işverenin bu yasağın sürdürülmesinde
gerçek bir yararının olmadığı belirlenmişse sona erer.
Sözleşme, haklı bir sebep olmaksızın işveren tarafından veya işverene
yüklenebilen bir nedenle işçi tarafından feshedilirse, rekabet yasağı sona erer.
3) Yargı Yeri
Rekabet yasağına ilişkin davaların görüleceği mahkeme iş sözleşmesinin devam edip etmediğine göre değişmektedir. Buna göre iş sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağı ihlal edilirse iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturur. Ancak iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra rekabet yasağının
ihlaline ilişkin davalar ticaret mahkemesinde görülecek davalardır.
“…Taraflar arasındaki uyuşmazlık, rekabet yasağının ihlalinden doğduğu
ileri sürülen cezai şart ücretinin tahsili istemine ilişkin olup, öncelikle dikkate
alınması gereken husus uyuşmazlığın 4857 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevli
olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 1. maddesine göre, iş mahkemelerinin görevi “İş Kanununa göre işçi
sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında iş sözleşmesinden
veya iş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözülmesi ”dir.
Davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 818 sayılı
Borçlar Kanunu’nun 348. maddesi “İş sahibinin müşterilerini tanımak veya
işlerinin esrarına nüfuz etmek hususlarında işçiye müsait olan bir hizmet akdinde her iki taraf, akdin hitamından sonra, işçinin kendi namına iş sahibi ile
rekabet edecek bir iş yapamamasını ve rakip bir müessesede çalışamamasını
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ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olamamasını şart
edebilirler. Rekabet memnuiyetine dair olan şart, ancak işçinin müşterileri
tanımasından ve esrara nüfuzundan istifade ederek iş sahibine hissolunacak
derecede bir zarar husulüne sebebiyet verebilecek ise, caizdir. İşçi, akdin yapıldığı zamanda reşit değil ise rekabet memnuiyetine dair olan şart batıldır.”
hükmünü haiz olup, madde metninden de anlaşılacağı üzere bu madde sözü
edilen sırlara vakıf işçinin sözleşme yapmak şartıyla işten ayrılması halinde aynı işi kendi adına yapmamasını, rakip bir müessesede çalışmamasını
ve böyle bir müessesede şerik veya sair sıfatla alakadar olmamasını düzenlemektedir. Düzenleme, hizmet sözleşmesi içinde yer almakla birlikte hizmet
sözleşmesi süresi içinde yapılmaması gereken bir hususta değil, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra yapılmaması gereken bir hususta düzenleme
getirmektedir.
İş sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağının ihlali şeklindeki sadakatsizlik iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturur. Bu
rekabet yasağının sözleşmeden veya kanundan kaynaklanmasının hukuki sonuçları ile aynıdır.
Oysa somut uyuşmazlıkta davacı taraf, davalının sözleşmenin sona ermesinden sonra gerçekleşen eylemi sebebiyle cezai şart istemektedir. Rekabet
yasağının iş sözleşmesinin bitiminden sonraki bir tarihte ihlal edilmesi iş
mahkemelerini görevli olmaktan çıkarmaktadır. Ayrıca rekabet yasağının belirlenmesinde ticari sırrın ne olduğu uzman mahkemelerce değerlendirilmesi
gereken ve piyasa şartlarıyla sıkı sıkıya bağlı bulunan ticari bir konudur. Kaldı ki, davanın açıldığı tarih itibariyle yürürlükte bulunan mülga 6762 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesiyle kanun koyucu çok açık bir şekilde
818 sayılı Kanun’un 348. maddesinden kaynaklanan davaların mutlak ticari
davalardan olduğunu öngörmüştür. Mutlak ticari davalar herhangi bir unsurun, bağlama noktasının veya sebebin davanın ticari niteliğini değiştirmediği,
mahkemenin kanaatinin rol oynamadığı davalardandır. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu 29.02.2012 Tarih 2011/11-781 Esas- 2012/109 Karar sayılı ilamında
da hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra gerçekleşen rekabet yasağına
aykırılığı düzenleyen 818 sayılı Kanun’un 348. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gereken uyuşmazlıklara ilişkin davaların 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’nun 4/1-3. maddesi gereğince mutlak ticari dava niteliği taşıdığı ve
mutlak ticari davaların görülme yerinin ise, açık biçimde ticaret mahkemeleri
olduğu belirtilmiştir.
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Görev kamu düzenini ilgilendirmekte olup yargılamanın her aşamasında
taraflarca ileri sürülebileceği gibi hakim tarafından da resen nazara alınması
gerekir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 27.02.2013 gün ve 2012/9-854 E,
2013/292 K ve 25. 12.2013 gün ve 2013/13-412 E, 2013/1708 K sayılı kararlarında açıkça rekabet yasağı sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda ticaret
mahkemelerinin görevli olacağı kabul edilmiştir. Dairemiz uygulaması da Hukuk Genel Kurulu kararları çerçevesinde şekillenmiştir. Bu durumda görevin
kamu düzenini ilgilendirmesi sebebiyle rekabet yasağı sözleşmesine dayanan
istek bakımından tefrik kararı verilerek görev yönünden davanın reddine hüküm kurulması yönünde hükmün bozulması gerekmiştir…”( Yargıtay 9.Hukuk
Dairesi, 03.06.2014)
III- SONUÇ
Fiil ehliyetine sahip olan işçi, işverene karşı, sözleşmenin sona ermesinden
sonra herhangi bir biçimde onunla rekabet etmekten, özellikle kendi hesabına
rakip bir işletme açmaktan, başka bir rakip işletmede çalışmaktan veya bunların dışında, rakip işletmeyle başka türden bir menfaat ilişkisine girişmekten
kaçınmayı yazılı olarak üstlenebilir.
Rekabet yasağı kaydı, ancak hizmet ilişkisi işçiye müşteri çevresi veya
üretim sırları ya da işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme imkânı sağlıyorsa ve aynı zamanda bu bilgilerin kullanılması, işverenin önemli bir zararına sebep olacak nitelikteyse geçerlidir.
Rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı yapılması gerekmektedir. Rekabet yasağında işverenin önemli bir zarara uğrama ihtimalinin de olması gerekir.
Rekabet yasağı, işçinin ekonomik geleceğini hakkaniyete aykırı olarak
tehlikeye düşürecek biçimde yer, zaman ve işlerin türü bakımından uygun olmayan sınırlamalar içeremez ve süresi, özel durum ve koşullar dışında iki yılı
aşamaz.
Rekabet yasağına aykırı davranan işçi, bunun sonucu olarak işverenin uğradığı bütün zararları gidermekle yükümlüdür.
İş sözleşmesinin devamı sırasında rekabet yasağı ihlal edilirse iş mahkemesinde görülecek bir davanın konusunu oluşturur. Ancak iş sözleşmesinin
sona ermesinden sonra rekabet yasağının ihlaline ilişkin davalar ticaret mahkemesinde görülecek davalardır.
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2014/17992 Karar Nolu karar. 20.11.2015 tarihinde http://www.calismatoplum.org/sayi47/xyz/10_35.pdf adresinden erişildi.
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İŞVERENİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM
YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Recep GÜNER69*
ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 14’üncü maddesi göre
işveren istihdam ettiği çalışanın iş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi durumunda bildirimde bulunmak ve bununla ilgili araştırma yaparak rapor düzenlemek zorundadır.
Anahtar Sözcükler: İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirme
Yükümlülüğü, 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası Bildirimi, İşverenin Yükümlülükleri, İş Kazası, Meslek Hastalığı
GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 4’üncü maddesine göre
işveren “çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup
bu çerçevede mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her
türlü tedbirin alınması” ile yükümlüdür. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun
öncelikli amacı çalışanların ruh ve vücut bütünlüğünün korunmasıdır. Kanun
bu kapsamda işverene çeşitli sorumluluklar yüklemektedir. Söz konusu sorumlulukların bazıları iş kazası ve meslek hastalığından önce yapılması getirilirken bir kısmı ise de söz konusu durumlardan sonra yerine getirilmesi gerekmektedir. İşveren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 14’üncü
maddesine göre iş kazası veya meslek hastalığından sonra bildirimde bulunmak ve söz konusu olayı araştırarak rapor düzenlemek zorundadır.
1. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kavramı
İş kazası ve meslek hastalığının tanımı hem 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanun’unda hem de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unda yapılmıştır. 5510 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesine göre iş kazası;
a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi
adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
69

Makale Geliş Tarihi:
03.12.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 11.12.2015
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c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
d) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek
için ayrılan zamanlarda,
e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş
gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen
ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır. 6331 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde iş kazası “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen,
ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli
hâle getiren olayı” ifade ettiği dile getirilmiştir. 6331 sayılı Kanun’un tanım
olarak iş kazası kavramını belli durumlarla sınırlamayarak 5510 sayılı Kanuna
oranla daha geniş çizdiği görülmektedir.
Meslek hastalığı 5510 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinde “sigortalının
çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya
işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel
veya ruhsal engellilik halleridir” şeklinde yapılmıştır. 6331 sayılı Kanun’da
daha genel bir ifade kullanarak meslek hastalığının “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı” ifade ettiği dile getirilmiştir.
2. İşverenin İş Kazasını Bildirme ve Araştırarak Rapor Düzenleme
Yükümlülüğü
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre
işveren
 İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde,
 Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna durumu bildirmek zorundadır.
4857 sayılı İş Kanun’u mülga madde 77’ye göre iş kazalarının işveren tarafından 2 gün içerisinde Çalışma Bölge Müdürlüklerine, 3 iş günü içerisinden
SGK’ ya bildirilmesi gerekmekteydi. An itibariyle 6331 sayılı Kanunu’nun
14’üncü maddesine kapsamında sadece SGK’ya bildirim yapılması yeterli olmakta böylece mevzuatımızdaki mükerrer bildirimlerin önüne geçilmektedir.
3 gün içinde bildirim yükümlülüğü iş kazasının meydana gelmesi veya işverenin çalışanın meslek hastalığına yakalandığını öğrenmesiyle başlamaktadır.
232
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İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları; meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık
hizmeti sunucularına sevk eder. Gerekli bildirim e-sigorta sistemi üzerinden
veya işyerinin bağlı bulunduğu sigorta müdürlüğüne başvurarak yapabilir.
Özellikle ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistiki verilerin çok sağlıklı olmadığı göz önüne alınırsa kayıt sisteminin aslında ne kadar
önemli olduğu daha rahat görülecektir.
6331 sayılı Kanun’da mevzuatımıza getirilen yeniliklerden birisi de işyerinde meydana gelen iş kazalarının ve meslek hastalıkların işveren tarafından
incelenesi ve kayıt altına alınmasıdır. İşveren iş kazası ve meslek hastalıklarının yanında yaralanma veya ölüme sebep olmamasına rağmen işyerini, malzemeyi veya ekipmanı zarara uğratan olayları ve ramak kala olarak nitelendirilen
zarara uğratma potansiyeli olan olayları da rapor altına almakla mükelleftir.
İşveren öncelikle meydana gelen bütün iş kazalarını ve meslek hastalıklarını
SGK’ya bildirmek, gerekli araştırma ve analizleri yaparak çalışmaları rapor
haline getirmek ve kayıt altına almakla yükümlüdür. Bu sorumluluğun yanı
sıra iş kazası olarak değerlendirilmeyen ve her hangi bir yaralanmaya veya
zarara sebep olmayan olayları da işveren araştırmak ve rapor altına almakla
yükümlüdür.
3. İşverenin Gerekli Bildirimi Yapmaması Durumunda Ortaya Çıkan Hukuki Sonuçlar
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 14’üncü maddesine göre
SGK’ya iş kazası veya meslek hastalığı bildirimini yapmayan ve gerekli araştırmaları yaparak rapor haline getirip kayıt altına almayan işverenlere idari
para cezası uygulanmaktadır.
2016 yılı için iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmayan,
gerekli incelemeleri yapmayan ve bunlarla ilgili rapor düzenlemeyen, işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya
da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları incelemeyen bunlar
ile ilgili rapor düzenlemeyen işverenlere 1.952 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bununla beraber yasal bildirim süresi içerisinde iş kazası ve meslek
hastalığını bildirmeyen işverenlere 2.603TL idari para cezası öngörülmüştür.
Bilindiği gibi daha önce bütün işyerleri için aynı miktarda idari para cezası uygulanması 6645 sayılı torba yasa ile değiştirilip idari para cezalarının miktarı
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işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre tekrardan düzenlenmiştir. Buna
göre 6331 sayılı Kanunu’n 26’ıncı maddesinde belirtilen idari para cezaları:
 Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
 On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
 Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak idari
para cezaları uygulanmaktadır.
İşverene söz konusu idari para cezalarının hangi miktarlarda uygulanacağı
tablo halinde verilmiştir.

4. İdari Para Cezasına İtiraz Yolları
6331 sayılı Kanunu’n 14’üncü maddesinde belirtilen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510 sayılı Kanun’un
102’inci maddesi hükümleri uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü işveren ön234
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celikle SGK’na itirazda bulunması itirazının ret edilmesi durumunda mahkemeye başvurması gerekmektedir.( recepguner.com)
SONUÇ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unu mükerrer bildirim yapma
zorunluluğunu kaldırarak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili daha sağlıklı verilerin elde edilmesine katkı sağlayacağı açıktır. Yeni bir yükümlülük
olarak işverene iş kazalarının, meslek hastalıklarının ve herhangi bir can ve
mal kaybına sebep olmasa da tehlikeli durumları araştırma, bunlarla ilgili rapor düzenleme ve kayıt altına alma yükümlülüğü getirilmiştir. Kanunu’nun
işverenden meydana gelmiş veya gelebilecek iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kök sebeplerini incelemesi istediği çok açıktır. İşverene getirilmiş
olan inceleme ve raporlama zorunluluğunun içeriği yayınlanacak bir rehber
veya yönerge ile çizilmesi söz konusu durumların daha etkin bir şekilde işveren tarafında analiz edilmesi noktasında çok daha münasip olacaktır. Sonuç
itibariyle her işyeri kurumsal bir yapıya sahip olmamakla beraber kayıt tutma
ve rapor düzenleme konularında genel olarak Kobilerin hem bilgi hem de yeterlilik noktasında ciddi noksanları bulunmaktadır.
KAYNAKÇA
“İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Uygulanan Para Cezalarına Nasıl
İtiraz Edilir?” [Çevrimiçi erişim: http://www.recepguner.com/wp/index.php/
ipc-itiraz/]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (26.12.2012). İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği. Ankara : Resmi gazete (28509
sayılı)
T.C. yasalar (20.06.2012). 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ankara : Resmi gazete
T.C. yasalar (22.05.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi gazete
T.C. yasalar (31.05.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi gazete
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YAYIN POLİTİKASI
İLKELERİ
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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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