İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

ÇÖZÜM

MALİ

®

İ K İ

A Y L I K

KASIM - ARALIK 2015

November - December 2015

YIL 25

M E S L E K İ

Sahibi İSMMMO Adına - Owner on behalf of the ISMMMO
Genel Yayın Yönetmeni - Editor
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Editorial Assistant

DANIŞMA KURULU Alfabetik Sıraya göre
(Alphabetical Orders)
Advisory Board
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ün.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (Bilgi Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

YEAR 25

D E R G İ

YAHYA ARIKAN
GÜLGÜN ÖZTÜRK
MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU

YAYIN KURULU
Publication Board
Gülgün Öztürk (Genel Yayın Yönetmeni)
Mustafa Çanakçıoğlu (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Tayyar Güler (Üye)
Aysel Tümer (Üye)
Sabri Karakaşlıoğlu (Üye)

HAKEM KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)
Editorial Advisory Board (Alphabetical orders)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Tamer AKSOY (TOBB Üniversitesi)
Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ali DURAL (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. Doğan ARGUN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Refika BAKOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Emre BURÇKİN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Melih ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ünv.)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (AnadoluÜnv.)
Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir)

Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN (E.Öğretim Üyesi)
Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)
Prof. Dr. Ömer LALİK (İst.Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk LEVENT (Kemerburgaz Üniversitesi)
Mehmet MAÇ (Yeminli Mali Müşavir)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (BilgiÜniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir EkonomiÜniversitesi)
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (İstanbul Üniversitesi)
Dr. Veysi SEVİĞ
Prof. Dr. Barış SİPAHİ (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ (AnadoluÜniversitesi)
Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (E.Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU (E.Öğretim Üyesi)
Yrd. Doç. Dr. Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Ünv.)
Prof. Dr. Nuri UMAN (Koç Üniversitesi)
Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Göksel YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

MALİ

ÇÖZÜM

ISSN 1303-5444

Net 3000 adet basılmıştır.
Dergi Adı: Mali Çözüm®
Dergimiz EBSCO ve ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından taranmaktadır.
İmtiyaz Sahibinin Adı, Soyadı ve Adresi: Yahya ARIKAN
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:7 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Genel Yayın Yönetmeni: Veysel Karani PALAK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Sorumlu Yazı İşleri Müdürün Adı, Soyadı ve Adresi: Gülgün ÖZTÜRK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK
Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Grafik Tasarım ve Dizgi: Alican SEZER
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:6 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yönetim Yeri Adresi: Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Basımı Yapanın Adı, Soyadı ve Adresi:
Yayın Türü: Yerel-Süreli, 2 aylık
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olma özelliği taşımaktadır.
Dergimize gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine tabi tutulduğundan yayımında
gecikmeler olabilmektedir.
Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.
Mali Çözüm (Financal Analyze) is bimonthly journal of Chamber of Certified Public
Accountants of Istanbul. It is a peer-reviewed Journal publishing refered articles, opinion
papers, letters, reviews, news, questions and answers, law decisions on accounting.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi:
İSMMMO
Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80
E-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr
www.istanbulsmmmodasi.org.tr

2

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

SUNUŞ
Değerli Okurlar,
Çeyrek asırdır yayın faaliyetlerini sürdüren Mali Çözüm dergimiz hak ettiği haklı gururu sizlerle paylaşmak üzere yeni bir yıla adım atıyor.
2016 yılının ilk günlerinde hepimizin içinde bulunduğu mesleki yoğunluğumuz, bizleri zorlamakla birlikte her geçen gün yeni bir şey öğrenmenin keyfini de yaşatıyor. Hayat mücadelemizde başarıyı nasıl ve hangi ölçüde yakalayabiliriz, sevdiklerimize ne kadar kaliteli zaman ayırabiliriz ve en önemlisi
mutlu olabilmek için neler yapmalıyız? Tüm bu soruların cevabı bir arada
olmaktan, bilgiyi sorunlarımızı paylaşmaktan ve farkındalıklarımızın çok yüksek olmasından geçiyor. Meslek birlikteliğimiz aslında bizleri biz yapan, bir
arada tutan en değerli varlıklarımızın başında geliyor. Her günün sonunda
başımız yastığa giderken geçen günle ilgili kazanç ve kayıplarımız bizleri yeni
bir güne hazırlıyor. Bizler biliyoruz ki bugün birbirimize ne kadar çok yakınlaşırsak, bilgi ve birikimlerimizi ne kadar çok paylaşabilirsek o oranda
büyümeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Bilgisini, görgüsünü en iyi şekilde
kullanarak ticari hayatta, hatta hayatın her alanında tercih edilen bireyler
olabilmek, mesleki saygınlığımızın en üst seviyelere gelmesinde altın anahtardır. Bernard Shaw un dediği gibi ‘eğer yürüdüğün yolda engeller yoksa o yol
seni bir yere götürmez’ sözleri bizleri hayat dediğimiz bu yolda, farkına vardığımız çözüm aradığımız engelleri ne kadar aşabildiğimizle karşılık buluyor.
Sevgili okurlar, bu vesile ile sizlerin huzurunda Mart 1991 tarihinden bu
sayımıza kadar dergimizin yayınlanmasında emeği geçen tüm yazarlarımıza,
üniversite hocalarımıza, görev alan yayın kurulu üyelerimize ve oda yönetim
kurulları ile çalışanlarımıza teşekkür ediyor, katkılarından dolayı kendilerini
kutluyoruz. Ne mutlu bize ki öncelikle tüm Türkiye de 90.000 e ulaşmış meslek mensuplarımıza, akademisyenlere, ticari hayatın tüm aktörlerine vermiş
olduğumuz bu hizmet sizlerin övgüsüyle değer kazanıyor. Dergimizin içinde
yaşadığı heyecan ve sizlerle bir arada bulunma keyfi, ilk günkü haliyle devam
ediyor ve aynı şekilde devam edecektir.
Hepinizin yeni yılda hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz başarılara en güzel imzalarınızı atmanız dileğimle, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

KASIM - ARALIK 2015

3

MALİ

ÇÖZÜM

Makale Başlıkları:
• Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Muhasebesi Ve Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu
• Bağımsız Denetçi Seçiminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Bir
Araştırma
• Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Anonim Şirketler Sözleşmeli Avukat
Bulundurmak Zorundadır?
• Son Düzenlemeler Işığında Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Ve Pay
Senetleri
• Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Hukuki Sonuçları
• Dolaşım Belgesi Eşliğinde Serbest Bölgeden Avrupa Birliğine Eşya
Gönderilmesi Sürecinde Vergi Tahsilatı Yapılmasını Gerektiren Durumlar
• Vergi Borcu Nedeniyle Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan Firmaya
Kamu İdarelerince İhalelerden Yasaklama Kararı Hangi İlkeler Işığında Verilir?
• Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu Konusunda Bilinmesi
Gereken Hususlar
• Vakıf Üniversitelerinin KDV İle Sınavı
• Özel Maliyet Bedelinin İtfası
• Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Emsal Kira Bedeli Uygulaması
• Elektronik Hacze Yönelik Yasal Düzenlemeler Ve Uygulama Esasları
• Yeni Düzenleme Kapsamında Tahsilât Ve Ödemelerde Tevsik Uygulamasının Özellikleri Ve Uygulanacak Ceza
• Günlük Veya Haftalık Şeklinde Kiralanan Konutlarda Verginin TespitivVe Vergilendirme Yolları
• Sınai Mülkiyet Haklarında İstisnanın Uygulanması
• Kısa Mesaj (SMS) Yoluyla Toplanan Bağış ve Yardımların KDV ve
ÖİV Yönünden Analizi
• 22.11.2015 Tarihi İtibarıyla Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Konusunda
Getirilen Yenilikler Ve Örnek Hesaplamalar
• İş Sözleşmesi Sona Eren İşçi Kullanmadığı Kaç Yıllık Ücretli İznini
Talep Edebilir?
• İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamındaki
Teşvik Düzenlemesinin Süresi Uzatıldı
4

KASIM - ARALIK

MALİ

•
•
•
•

ÇÖZÜM

Sosyal Güvenlik Hukukunda Mücbir Sebep Nedeniyle İdari Para Cezalarının Uygulanamayacağı Haller
Sosyal Güvenlik Hukukunda Yer Alan “Malullük” ve “Engellilik”
Kavramlarının Vergi Kanunlarındaki Geçerlilik Tartışması
4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde (İş Başı Eğitimi) Öngörülen Sigorta Primi Desteği
İş Suistimal Riskinin Proaktif Yönetimi ve İşletmelerde Rekabet Avantajına Katkısı
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı

KASIM - ARALIK 2015

5

MALİ

ÇÖZÜM

HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Karbon Muhasebesi Ve Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme Sisteminin Entegrasyonu
Sustainable Environment: Integration Of Carbon Accounting And
Activıty Based Costing
Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN - Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN
Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT				
11
Bağımsız Denetçi Seçiminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Bir
Araştırma
The Determınants Of Auditor Choıce: A Research In Borsa Istanbul
Dr. Koray TUAN					
33

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Anonim Şirketler Sözleşmeli Avukat
Bulundurmak Zorundadır?

Soner ALTAŞ

51

Son Düzenlemeler Işığında Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Ve Pay
Senetleri
Mustafa YAVUZ						 63
Bağımsız Denetim Yaptırılmamasının Hukuki Sonuçları

Özkan ARSLAN

73

Dolaşım Belgesi Eşliğinde Serbest Bölgeden Avrupa Birliğine Eşya
Gönderilmesi Sürecinde Vergi Tahsilatı Yapılmasını Gerektiren Durumlar

Yasin ÖNCÜ

6

KASIM - ARALIK

87

MALİ

ÇÖZÜM

Vergi Borcu Nedeniyle Sözleşme İmzalamaktan Kaçınan Firmaya Kamu
İdarelerince İhalelerden Yasaklama Kararı Hangi İlkeler Işığında Verilir?

Cevdet BOZKURT						 97
Türk Ticaret Kanununda Şirketler Topluluğu Konusunda Bilinmesi
Gereken Hususlar

Serbay MORAY						 107
Vakıf Üniversitelerinin KDV İle Sınavı

Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERI				

113

Özel Maliyet Bedelinin İtfası

Altar Ömer ARPACI				

123

Bir Vergi Güvenlik Müessesesi Olarak Emsal Kira Bedeli Uygulaması

Dr. Mehmet YÜCEL				

131

Elektronik Hacze Yönelik Yasal Düzenlemeler Ve Uygulama Esasları

Ertunç AKSÜMER

147

Yeni Düzenleme Kapsamında Tahsilât Ve Ödemelerde Tevsik
Uygulamasının Özellikleri Ve Uygulanacak Ceza

Rızkullah ÇETİN

159

Günlük Veya Haftalık Şeklinde Kiralanan Konutlarda Verginin Tespiti
Ve Vergilendirme Yolları

Süleyman ÖZASLAN

167

Sınai Mülkiyet Haklarında İstisnanın Uygulanması

Hüseyin ÖZTÜRK

179
KASIM - ARALIK 2015

7

MALİ

ÇÖZÜM

Kısa Mesaj (SMS) Yoluyla Toplanan Bağış Ve Yardımların KDV ve
ÖİV Yönünden Analizi

Ahmet AYANOĞLU				

185

22.11.2015 Tarihi İtibarıyla Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Konusunda
Getirilen Yenilikler Ve Örnek Hesaplamalar

Bilgehan ÖZKAN 				

193

İş Sözleşmesi Sona Eren İşçi Kullanmadığı Kaç Yıllık Ücretli İznini
Talep Edebilir?

Erol GÜNER					

205

İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamındaki
Teşvik Düzenlemesinin Süresi Uzatıldı

Raşit ULUBEY

				

211

Sosyal Güvenlik Hukukunda Mücbir Sebep Nedeniyle İdari Para
Cezalarının Uygulanamayacağı Haller

Emin ADIYAM					

221

Sosyal Güvenlik Hukukunda Yer Alan “Malullük” Ve “Engellilik”
Kavramlarının Vergi Kanunlarındaki Geçerlilik Tartışması

Mert EKŞİ 					

239

4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde (İş Başı Eğitimi)
Öngörülen Sigorta Primi Desteği

Mehmet DEMİRCİ				

249

İş Suistimal Riskinin Proaktif Yönetimi ve İşletmelerde Rekabet
Avantajına Katkısı

8

Murat Nail Uzel - Bülent HASANEFENDİOĞLU

261

Yayın Politikası İlkeleri

279

KASIM - ARALIK

HAKEMLİ YAZILAR
REFEERED PAPERS

@
MALİ

ÇÖZÜM

MART - NİSAN 2015

13

MALİ

ÇÖZÜM

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÇEVRE İÇİN KARBON MUHASEBESİ
VE FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİNİN
ENTEGRASYONU
SUSTAINABLE ENVIRONMENT: INTEGRATION OF CARBON
ACCOUNTING AND ACTIVITY BASED COSTING
Yrd. Doç. Dr. Hakan VARGÜN1*
2
Yrd. Doç. Dr. Serhan GÜRKAN**
3
Yrd. Doç. Dr. Halim AKBULUT***
ÖZ
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri karşısında işletmeler arasında karbon ayak izi raporlaması giderek yaygınlaşmaktadır. Tamamıyla işlevsel karbon muhasebe sistemi için işletme faaliyetleri ve üretilen mamuller bazında
da emisyon raporlaması gereklilik arz etmektedir. Ancak, karbon muhasebesi
konusundaki literatür daha çok, karbon ticaretine ilişkin verilerin muhasebeleştirilmesi ve raporlaması üzerine odaklanmıştır. Literatürdeki boşluğu doldurmak adına bu çalışmanın amacı; örnek olay üzerinden karbon muhasebesi
sistemi ile faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin birlikte nasıl kullanılabileceği hakkında bilgi vermek olarak belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karbon Salınımı, Karbon Muhasebesi Sistemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi
ABSTRACT
Corporate carbon footprint reporting have expanded rapidly across firms
in response to climate change and global warming. A fully functioning carbon
accounting system must be based on reportingof emission that is measured on
basis of operating activities and goods.However, Carbon Accounting literature mostly has focused on the bookkeeping and reporting of carbon trade data.
In response to gaps in this literature, the purpose of this study is to introduce
approach of integrating carbon accounting and activity based costing.
Keywords:Carbon Emission, Carbon Accounting, Activity Based Costing.
1* Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi
2 ** Karabük Üniversitesi İşletme Fakültesi
**
3 *** Bülent Ecevit Üniversitesi İ.İ.B.F.
***
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1. GİRİŞ
Küresel iklim değişikliğinin varlığı ve etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedilir hale gelmesi birçok alanda olduğu gibi işletmecilik anlayışında
da birtakım değişimlerin yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu değişim,
özellikle işletme amacının sadece karı arttırmak olmadığı; aynı zamanda işletmelerin topluma değer yaratmak gibi bir amaçlarının da olması gerektiği
gerçeğini tekrar gündeme getirmiştir. Bu bağlamda özellikle orta ve büyük
ölçekteki işletmeler tarafından her faaliyet dönemi sonunda yayınlanan faaliyet raporlarında,gerçekleştirilen faaliyetlerin çevreye olan etkileri dedetaylı
bir şekilde açıklanmaktadır. Söz konusu faaliyet raporlarında özellikle yıllar
itibariyle su ve elektrik tüketimi, atık yönetimi, geri dönüşüm işlem kapasitesi ve güneş enerjisinden yararlanma düzeyi gibi sürdürülebilir bir çevreyi
ön planda tutan konulara ilişkin bilgiler kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bunun
yanı sıra işletmeler tarafından çevreyi koruyan, enerji verimliliği sağlayan ve
geri dönüşümü olabilen mamullerin üretimine ağırlık verilmektedir. Ayrıca,
işletmelerin çevresel maliyetlerini dikkate alarak faaliyet raporlarında çevreyi korumaya yönelik hedefler koymaları, işletme ortamında gerçekleştirilen faaliyetlerin de daha etkin şekilde yönetilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu
çerçevede işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve bu faaliyetler
sonucu üretilen mamullerin çevreye ne ölçüde zarar verdiğinin belirlenmesi
giderek daha da önemli hale gelmektedir. Bu amaçla işletmelerin her faaliyet
döneminde çevreye verdikleri zararları bir değer olarak hesaplamaları ve söz
konusu değerleri muhasebeleştirerek mali açıdan raporlamak amacıyla Çevre
Muhasebesi sistemi geliştirilmiştir. Çevresel maliyetlerin bir değer göstergesi
olarak alındığı Çevre Muhasebesi sisteminin çevrenin korunması ve çevreye
duyarlı bir işletmecilik anlayışının oluşmasında önemli katkısının olduğu söylenebilir. Ancak işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin ve üretilen
mamullerin çevreye verdikleri zararın ayrı ayrı belirlenmemesi, çevre muhasebesi sisteminin eksik yönlerinden bir tanesi olarak görülebilir. Bu açıdan
hem işletme faaliyetlerinin hem de mamullerinin çevreye olası etkilerinin hesaplanması ve söz konusu etkilerin azaltılarak çevrenin korunması amacıyla
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile Karbon Muhasebesi sisteminin birlikte kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Karbon muhasebesi ile ilgili yapılan çalışmaları, (i) finansal raporlama ve
(ii) yönetim / maliyet muhasebesi çerçevesinde değerlendirmek mümkündür
12
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(Ascui ve Lovell, 2012, 57). Literatürde karbon muhasebesinde ilgili verilerin
nasıl kaydedilmesi gerektiği ve hangi kalemler altında raporlanması gerektiğine ilişkin çok sayıda çalışmaya rastlamak mümkündür. Ancak yönetim muhasebesi kapsamında karbon muhasebesinin nasıl kullanılabileceği hakkında
çok az çalışmaya rastlanılmıştır. Gün geçtikçe çok daha fazla şirketin karbon
ayak izi hakkında raporlar hazırlayıp gönüllü olarak halka açıkladığı gerçeği
karşında; karbon salınımınayönetim muhasebesi bakış açısıyla da bakılmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Matsumura vd. (2014), çalışmasında karbon
salınım değeri ile işletmenin piyasa değeri arasında negatif yönlü ilişkinin
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu açıdan düşük karbon salınımına sahip faaliyetler ve ürünler veya karbon salınımını azaltmaya yönelik girişimler, gönüllü
açıklamalar vasıtasıyla mevcut ve potansiyel yatırımcılara duyurulmaktadır.
Karbon muhasebesine faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin entegre edilmesi vasıtasıyla işletme faaliyetlerinin ile üretilen mamullerin karbon salınım
değerlerinin nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu amaç doğrultusunda çalışmada öncelikle faaliyet tabanlı maliyetleme
ve karbon muhasebesine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Konuya ilişkin kavramsal açıklamaların ardından çalışmada karbon muhasebesi ile faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin birlikte nasıl kullanılabileceğine ilişkin
örnek bir uygulama yer almaktadır.
2. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ
Yeni ekonomik ortamda rekabette üstünlük sağlamak için üretim faaliyetlerinin yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu çerçevede iş akış süreçleri,
üretimde kullanılan teknoloji, üretim biçimi, mühendislik ve ürün tasarımı
gibi birçok konuda yeni yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlere paralel olarak stok maliyetlerinin azaltılması gereği, üretim merkezlerinin yerini mamul
merkezlerinin alması, sabit maliyetlerde belirgin bir artış yaşanması, teknolojiyle birlikte üretim ortamında direkt işçilik payının azalması ve endirekt nitelikteki giderlerin artması gibi nedenler karşısında geleneksel maliyet hesaplama sistemleri maliyetlerin doğru şekilde belirlenmesi noktasında yetersiz
kalmaktadır (Karacan ve Aslanoğlu, 2005, 2). Bu doğrultuda geleneksel maliyet hesaplama sistemlerinin yetersizliğinden ötürü mamul maliyetlerinin daha
doğru hesaplanması ve işletme faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgiler edinme
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çabalarına yönelik olarak faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi geliştirilmiştir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, işletmelerin sahip olduğu kaynakları,
belirlediği faaliyetleri, maliyet unsurları ve sonuçları ile ilgili olarak ortaya
çıkan verilerin yöneticilerin etkin kararlar almasına imkan veren çok boyutlu
bir finansal bilgi sistemi olarak tanımlanabilir (Unutkan, 2010, 90). Faaliyet
tabanlı maliyetleme sistemi geleneksel maliyetleme sisteminin aksine işletme
faaliyetleri üzerine odaklanmaktadır. Dolayısıyla maliyetlerin belirlenmesinde her bir faaliyete ilişkin maliyetler ayrı olarak hesaplanmakta ve faaliyetler
sonucunda ortaya çıkan maliyet nesnelerine maliyetler dağıtılmaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi, mamuller ile maliyetler arasındaki etkileşimi
faaliyetler aracılığıyla sağlayarak maliyetlerin hesaplanmasında neden – sonuç ilişkisinin önemi üzerinde durmaktadır (Ülker ve İskender, 2005, 196).
Bir işletme ortamında faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin etkin bir şekilde
tasarlanabilmesi için öncelikle işletme yönetiminin bu sistemi kullanmaya
istekli olması ve sistemin istenen düzeyde işleyebilmesi için çalışanların da
katılımının sağlanması gerekmektedir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine göre mamul maliyetlerin belirlenmesi amacıyla öncelikle kaynaklara ilişkin maliyetler kaynakların tükenmesine neden olan faaliyetlere maliyet etkenleri aracılığıyla yüklenmektedir. Daha
sonra faaliyetlerde biriktirilen maliyetler ise her bir faaliyete uygun faaliyet
etkenleri aracılığıyla faaliyetlerin ortaya çıkmasına neden olan mamullere
yüklenmektedir.
Etkili bir faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin tasarımında aşağıdaki beş
temel aşama izlenmelidir (Öker, 2003, 37).
1. Aşama –Faaliyetlerin Belirlenmesi: İşletmelerde çok sayıda faaliyet
bulunmaktadır. Bu nedenle faaliyetler öncelikle süreç değer analizi aracılığıyla belirlenmeli ve belirlenen faaliyetler hazırlanacak olan iş akış diyagramı
üzerinde gösterilmelidir.
2. Aşama – Faaliyetlerin Gruplandırılması:Sistemin istenen düzeyde
çalışmasını sağlamak amacıyla belirlenen faaliyetlerin benzer özellikleri dikkate alınarak birden çok faaliyetin bir faaliyet gibi değerlendirilerek gruplandırılması mümkündür.
3. Aşama – Endirekt Nitelikteki Giderlerin Faaliyetlere Dağıtılması:Faaliyetler tarafından tüketilen kaynakların faaliyetlere yüklenmesinde maliyet etkenleri kullanılmaktadır. Maliyet etkenlerinin belirlenmesinde kaynak
14
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ile faaliyet arasındaki neden-sonuç ilişkisi dikkate alınmaktadır. Böylelikle
kaynaklar uygun maliyet etkenleri aracılığıyla faaliyetlerde biriktirilmektedir.
4. Aşama – Faaliyet Etkenlerinin Belirlenmesi: Faaliyetlerde biriktirilen
maliyetlerin maliyet nesnelerine dağıtılması amacıyla uygun faaliyet etkenleri
belirlenmelidir. Bu amaçla mamullerin faaliyetlerle arasındaki neden-sonuç
ilişkisi dikkate alınmaktadır.
5. Aşama –Mamul Maliyetlerinin Belirlenmesi: Üretim sonunda mamul
maliyetlerinin belirlenmesi amacıyla faaliyet veya faaliyet ana gruplarında biriktirilen maliyetler faaliyet etkenleri aracılığıyla mamullere yüklenmektedir.
Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin uygulanması sürecinde özellikle
uygulama kapsamının belirlenmesi ve kademeli olarak uygulamanın genişletilmesi önemlidir (Hacırüstemoğlu ve Şakrak, 2002, 54).
Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile stratejik mamul fiyatlama ve doğru
mamul hatlarına yatırım yapma gibi konularda işletmelere rekabetçi bir bakış
açısı kazandırılmaktadır. Sistem aracılığıyla ayrıca katma değer yaratan ve
yaratmayan faaliyetler belirlenerek faaliyetlerin daha iyi şekilde yönetilmesine ve böylelikle maliyetlerin azaltılmasına yönelik bilgiler de sunulmaktadır
(Basık, 2012, 322).
3. KARBON AYAK İZİ VE KARBON MUHASEBESİ SİSTEMİ
Sanayi devrimiyle birlikte yaşanan ekonomik büyüme ve kalkınmada fosil yakıtlarının önemli bir payı bulunmaktadır. Özellikle bu süreçte insanların
yaşamlarını sürdürürken ve işletmelerin faaliyetlerini organize ederken tüm
enerji ihtiyaçlarını fosil tabanlı ve yoğun karbondioksit içeren kaynaklardan
sağladıkları görülmektedir. Enerji ihtiyacının karbon salınımı yüksek kaynaklardan sağlanması bugünkü olumsuz çevresel etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur (Yalçın, 2010 ve Bayrak, 2012, 268).
Küresel ısınmanın giderek kendisini daha fazla hissettirdiği dünyamızda
iklim değişiklikleri, bitki çeşitliliği ve diğer canlı türlerinde görülen azalma,
deniz seviyelerinin yükselmesi ve bunun gibi sayamadığımız birçok olumsuz
etkiler çevreye duyarlılığın artmasında etkili olmuştur. Bu durum işletmeleri
çevreye zarar veren faaliyetleri hakkında bilgileriaçıklamaya, çevreci mamul
ve hizmetler üretmeye ve sosyal sorumluluk raporlarında çevreye karşı sorumluluk düzeyi hakkında bilgiler vermeye zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda Haslam vd. (2012, 201-202)’nin de vurguladığı gibi işletmelerin “kurumsal
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karbon ayak izi” olarak belirtilenkarbon salınımlarını düzenli olarak ölçmeleri
ve azaltmaları önem kazanmıştır.
Kurumsal karbon ayak izi doğrudan karbon ayak izi, dolaylı karbon ayak
izi ve diğer dolaylı karbon ayak izin olmak üzere üç temel parçadan oluşmaktadır. Söz konusu karbon ayak izleri hakkında kısaca aşağıdaki gibi bilgi
vermek yararlı olacaktır (Bekiroğlu, 2015, 6).
• Doğrudan Karbon Ayak İzi: İşletmeler tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerde kullanılan fosil yakıtlar ile işletme makine ve diğer araçların tükettiği fosil yakıtlar nedeniyle oluşan emisyonlar.
• Dolaylı Karbon Ayak İzi: İşletmelerce kullanılan elektrik enerjisinin
neden olduğu emisyonlar ile dışardan sağlanan buhar, soğutma veya
sıcak suya bağlı olarak ortaya çıkan emisyonlar.
• Diğer Dolaylı Karbon Ayak İzi:İşletmeler tarafından tedarik edilen
hammadde, taşıtlarda kullanılan yakıtlar, işletme yönetici ve çalışanlarının iş amacıyla yaptıkları kara, deniz ve hava ulaşımlarının ortaya
çıkardığı emisyonlar.
Tsai vd. (2012a)’nin çalışmasında da belirtildiği üzere işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin çok sayıda olması, kompleks üretim ortamı
ve çok sayıda mamul veya hizmet üretimi gibi faktörler işletmelerin emisyon
hesaplamalarını zorlaştırmaktadır. Bu açıdan işletmeler tarafından kullanılan
bilgi sistemlerinin emisyon değerlerini hesaplamak amacıyla gerekli olan bilgileri de üretmesi önemlidir.
Karbon salınımının azaltılması, sera gazı kredileri gibi konularda yapılan
yasal düzenlemeler, işletmeleri strateji değiştirmeye ve maliyet / yönetim muhasebesi süreçlerini tekrar gözden geçirmeye zorlamaktadır. 1970 yıllardan
itibaren insanın çevreye olan etkisi üzerine düzenlemeler yapılmaya başlasa
da bunlardan en etkilisinin Kyoto Sözleşmesi olduğu söylenebilir (Ratnatunga
ve Balachandran, 2009).
Ratnatunga ve Balachandran(2009)’ın belirtiği şekilde hem yasal düzenlemeler hem de müşterilerin bilinçlenmesi, muhasebe bilgi sistemleri aracılığıyla hazırlanan mali raporlarda sadece finansal bilgilerin değil aynı zamanda toplum üzerinde olumsuz etkiye sahip olan dışsallıklara da yer verilmesi
gerektiği fikrini ortaya çıkartmıştır. Bu açıdan muhasebe bilgilerinin üretimi
sürecinde kullanılan hesap planları ve düzenlenen mali raporların finansal olmayan bilgileri de ortaya koyacak yeterlilikte yeniden ele alınması gerekmek16
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tedir. Diğer bir ifadeyle muhasebe bilgi sisteminin “doğal paydaş” olan çevreyi de içeren çok boyutlu bir bilgi sistemi olarak işletilmesi gerekmektedir
(Kaya, 2013, 7).
İşletmelerin çevreyle olan etkileşimleri sonucunda küresel ısınmaya yol
açan ve dünyada iklim değişikliklerinde büyük rol oynayan karbon salınım
miktarlarının hesaplanarak bir değere dönüştürülmesi ve bu değerlerin mali
tablolara aktarılması gerekliliği karbon muhasebesi kavramının muhasebe bilimi literatürüne girmesinde etkili olmuştur (Durgut, 2015, 24).
Karbon muhasebesi, işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgilerin toplanması, söz konusu faaliyetler sonucu ortaya çıkan karbon
emisyonunun hesaplanması ve emisyonu açığa çıkaran unsurların belirlenerek karbondioksit miktarının bir değere dönüştürülmesi sürecidir. İşletme
faaliyetlerinin daha etkin kontrolü ve yönetimi amacıyla faaliyetlerin neden
olduğu karbon miktarının hesaplanması ve kayıtlanması oldukça önemlidir.
Burada önemli olan karbon emisyonunu oluşturan gaz türlerinin belirlenmesi
ve söz konusu gaz türlerine yönelik emisyon ölçümlerinin yapılmasıdır. Bu
çerçevede söz konusu gazları karbondioksit (CO2), metan (CH4), nitratoxid
(N2O), hidroflorokarbonlar (HF), peflorokarbonlar (PFC) ve sülfür hexaflorid
(SF6) olarak sıralamak mümkündür (Haslam vd., 2012, 204).
Karbon muhasebesi, faaliyetler sonucu ortaya çıkan sera gazlarının azaltılması amacıyla işletmelere çevresel etkilerin kaynağının ne olduğu hakkında
bilgiler sunmakta ve söz konusu etkilerin miktar olarak belirlenmesine de imkan vermektedir. İşletmelerin, faaliyetlerinden dolayı neden oldukları emisyonları hesaplamaları ve ardından söz konusu emisyonlarına dayalı olarak
karbon ticareti sistemine katılmaları olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi
açısından önemli görülebilir. Karbon muhasebesinde; karbon ticaret sistemi
ile karbon azaltımı sonucu edinilen sertifikalardan doğan haklar ve destek
olunan projelere yönelik olarak hesaplanan yükümlülüklerin maddi değere
dönüştürülmesi ve buna göre raporlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda muhasebe bilgi üretme sürecinde kullanılan hesap planında karbon salınımına
ilişkin haklar ve yükümlülüklere ilişkin tutarların işlemin özüne uygun olacak
hesaplara kaydedilmesi önemlidir.
Uluslararası muhasebe standartları incelendiğinde karbon ticareti ile edinilen hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak spesifik bir standardın bulunmadığını söylemek mümkündür. Ancak 8 no’lu Uluslararası Muhasebe Standardı
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(Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar)
uyarınca bir durum karşısında spesifik bir standardın bulunmaması halinde
işletme yönetiminin muhasebe politikalarına başvurmasına ve söz konusu politikaları geliştirmesine izin verilmiştir.Aynı standarda göre, bir işlemin spesifik bir standarda bağlanmamış olması halinde,UMS2 Stoklar, UMS 20 Devlet
Hibelerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarına İlişkin Açıklamalar, UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar,
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standartlarının birbirine bağlantılı olarak değerlendirilmesi mümkündür. Ayrıca söz konusu standartların işletmeler tarafından
rehber alınan iş modellerine ve faaliyetlerine uygun muhasebe pratiklerini
ortaya koyacak şekilde yorumlanması da gerekmektedir (Eurelectric Report,
2013, 7). Bu çerçevede karbon emisyonlarına bağlı olarak ortaya çıkan hak ve
yükümlülüklerin parasal değerlerinin ölçülmesi ve muhasebeleştirilmesinde
söz konusu standartlar birlikte değerlendirilmelidir.
Karbon ayak izi, karbon ticareti ve karbon muhasebesi ile yapılmış olan akademik çalışmalar dikkate alındığında aşağıdaki hususların öne çıktığı görülmektedir
(Ratnatunga ve Balachandran, 2009, 343;Uyar ve Cengiz, 2011, 60-63).
• İşletme faaliyetlerinin etkinliğinin değerlendirilmesinin yanı sıra karbon yönetiminin etkinliğinin de dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla yöneticilerin karar alma süreçlerinde finansal ve finansal olmayan karbon emisyon ölçülerini gözönünde bulundurmaları önemlidir.
• Karbon stratejilerinin işletmelerin hem nakit akışlarına hem de imajlarına olan muhtemel etkileri ölçülmelidir.
• Kamuoyunu daha iyi bilgilendirme açısından karbon yönetimi amacıyla yapılan faaliyetlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde ele
alınması gerekmektedir.
• Üretim, pazarlama, lojistik faaliyetleri, sermaye yatırımları ve insan
kaynakları gibi temel faaliyetlerden kaynaklanabilecek muhtemel karbon ayak izlerinin kontrol altına alınması ve denetim süreci kapsamında izlenmesi gerekmektedir.
• Toplam kalite yönetimi çerçevesinde karbon yönetimi düzeyi kalite
düzeyinin belirlenmesinde bir kalite kontrol kriteri olarak dikkate alınmalıdır.
• Bir işletme ortamında karbon muhasebesi sistemi aracılığıyla doğru
18
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bilgi üretimi için işletmede gerçekleştirilen sipariş işleme, depolama,
ulaşım ve envanter gibi birçok faaliyet alanında ortaya çıkan maliyetlerin hesaplanması gerekmektedir. Böylelikle karbon muhasebe
sistemi, işletmelere üretme veya satın alma gibi alternatifleri değerlendirirken kriter olarak sadece karlılığa bakmamaları gerektiği, aynı
zamanda alternatiflere ilişkin emisyon değerlerini de dikkate almalarına yol açacaktır.
Üretim sürecinde tam zamanlı üretim anlayışına uygun şekilde yalın üretim teknikleri geliştirilerek üretimdeki israf, kayıp ve gereksiz
enerji tüketimlerinin önüne geçilmelidir.
Maliyetlerin kontrol edilmesi amacıyla yalın muhasebe anlayışı benimsenmeli ve bu doğrultuda karbon emisyon maliyetlerinin azaltılması amacıyla
tam zamanında maliyetleme (geriye dönük maliyetleme)’ye göre muhasebe işlemleri yürütülmelidir. Ayrıca maliyetlerin karbon maliyetlerine göre
yeniden sınıflandırılması ile etkin bir karbon yönetiminin finansal ayağı
desteklenmiş olacaktır. Aynı şekilde genel üretim giderlerinin mamullere yüklenmesinde faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin kullanılmasıyla
karbon maliyet etkenleri belirlenmelidir.
Yeni mamullerin tasarlanmasında karbon salınım hedefleri de göz
önünde bulundurulmalı ve bu amaçla hedef maliyetleme yöntemi stratejik bir şekilde kullanılmalıdır.
Mamullerin yaşam dönemi boyunca çevreye duyarlı ve anti karbon
özellikli şekilde tasarlanması gerekmektedir.
Tüm çalışanların karbon salınımını azaltma hedefine yönelik olarak
eylemde bulunmaları ve karbon hedeflerine ulaşmayı desteklemeleri önemlidir. Bu amaçla işletme ortamında çevreci bir kurum kültürü
oluşturulmalı ve çalışanlara sorumluluk alanlarına göre karbon salınımını azaltıcı yönde sorumluluk tayin edilmelidir.
Mamul veya hizmetlerin pazarlanması sürecinde karbon salınımını
azaltacak pazarlama stratejileri seçilmeli ve karbon bilincini ortaya
koyan mamuller ile markaya olan müşteri sadakatinin arttırılması hedeflenmelidir.
Müşteri karlılık analizi yapılırken müşterileri sadece sağlanan katkılara göre değil aynı zamanda neden oldukları karbon salınımı açısından
da sınıflandırmak gerekmektedir.
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•

Düşük karbon salınımına sahip mamul veya hizmetlerin reklamları arttırılmalıdır.
• Seyahat sıklığı mümkün olduğunca azaltılmalı ve seyahat alternatifleri değerlendirilirken karbon salınımı miktarı bir kriter olarak dikkate
alınmalıdır.
• Karbon azaltımı amacıyla yatırımlarının işletmenin hangi kaynağından sağlanacağının belirlenmesi önemlidir. Çünkü karbon yatırımlarının finansmanının öz kaynaklardan karşılanması durumunda karbon
ağırlıklı ortalama sermaye maliyetinin de hesaplanması gerekmektedir.
• Karbon azaltımı amacıyla yapılacak olan yatırım alternatifleri değerlendirilirken sağlanacak olan vergi avantajları da dikkate alınmalıdır.
• Karbon yatırımlarının gelecekteki muhtemel nakit akımlarının net bugünkü değerleri hesaplanarak stratejilerin daha iyi belirlenmesi mümkün olmaktadır.
• Kurumsal karne modelinin kullanılmasıyla işletmede karbon salınımı
temelli finansal ve finansal olmayan performans göstergeleri ile işletme performansının ölçümü yapılmalıdır.
• Ekonomik katma değerin hesaplanmasında karbon ticareti ile edinilen
haklar ile yükümlülüklerin de dikkate alınması gerekmektedir.
Karbon muhasebesine ilişkin yapılan akademik çalışmaların değerlendirmeleri göz önünde bulundurulduğunda; mevcut muhasebe sisteminin stratejik
kararların alınmasında ve işletme amaçlarına ulaşılmasında tek başına yeterli
olmadığı söylenebilir. Bu açıdan karbon muhasebesi sisteminin stratejik maliyet yönetimi modelleri ile birlikte kullanılması önerilebilir.
4. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ İLE KARBON
MUHASEBE SİSTEMİNİN BİRLİKTE UYGULANMASI
Karbon salınımını azaltmayı amaçlayan bir işletmede öncelikle faaliyetlerin yol açtığı emisyon miktarlarının ortaya konulması önemlidir. Bu şekilde
faaliyet ve ürün bazında emisyon değerlerine bakılarak hangi alanlara öncelik
verilmesi gerektiği daha kolay belirlenebilir (Tsai vd., 2012a:102).Bu amaç
doğrultusunda Tsai vd. (2012a), stratejik maliyet yönetimi modellerinden
faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin karbon muhasebesi ile birlikte kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bilindiği gibi, faaliyet tabanlı maliyetleme
sisteminin temelinde maliyetlerin mamul ve hizmet düzeyinde hesaplanması
20
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yatmaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi çerçevesinde karbon salınım değerlerinin mamul ve hizmet düzeyinde hesaplanması mümkün olabilir.
Gale (2006), geleneksel muhasebe sisteminde çevresel maliyetlerin genel
giderler içerisinde saklı kalabileceğini veya hiç kaydedilmeyeceğini ifade etmektedir. Yazar, çevre muhasebesi, karbon yönetim muhasebesi ve sera gazı
muhasebesi gibi muhasebe yöntemlerinin geleneksel muhasebenin eksikliğini gidermek amacıyla ortaya çıktığını ileri sürmektedir. Geleneksel maiyet sistemi üretimi tek bir süreç olarak değerlendirmekte ve tek bir maliyet
hesaplamaktadır. Diğer bir ifade ile geleneksel maliyet yöntemi, maliyetleri
kaynağında izlememekte; toplam olarak ele almaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin geleneksel maliyetleme sistemine göre karbon salınımının
hesaplanması konusunda aşağıda belirtilen iki temel üstünlüğünden bahsetmek mümkündür (Tsai vd., 2012a, 103).
İlk olarak; maliyet havuzları, üretim yerine faaliyet maliyet merkezleri
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu sayede faaliyetler bazında karbon salınımlarını
hesaplamak mümkün olacaktır. Karbon salınımı yönetimi açısından faaliyetler ve ürünler bazında karbon salınımlarını izlemek politika üretme noktasında oldukça yararlı olacaktır.
İkincisi, FTM sisteminde maliyetlere faaliyetlerin neden olduğu düşünülerek; maliyet etkenleri faaliyetler ve maliyetler arasındaki ilişki üzerinden
tanımlanmaktadır. Geleneksel yöntemde ise maliyetler sadece üretim ile ilişkilendirilmektedir. Üretim haricindeki kaynak kullanımları geleneksel maliyetleme yönteminde dikkate alınmamaktadır. Buna ek olarak geleneksel maliyetleme sisteminde sadece tek bir maliyet etkeni kullanılmakta ve o da üretim
hacmine bağlı olmaktadır. Faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminde ise çeşitli
maliyet havuzları için farklı maliyet etkenleri kullanılarak daha hassas hesaplama yapılabilmektedir.
Yönetim muhasebesi literatüründe FTM sistemi vasıtasıyla karbon ayak
izini hesaplamaya yönelik çeşitli çalışmalara rastlamak mümkündür. Tsai vd.
(2012a), FTM sisteminden faydalanarak kağıt üretim işletmesinde ürün ve
faaliyetler bazında karbon ayak izlerinin nasıl hesaplanabileceğini ortaya koymaktadır. Tsai vd. (2012b), FTM sisteminin daha çevreci havayolu taşımacılığı için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmıştır. Tsai vd. (2013), hem
FTM hem de kısıtlar teorisini birlikte ele almıştır. Tsai vd. (2013)’in çalışmasında çevreci üretim teknolojileri kullanılarak ürün karması oluşturmanın
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önemine vurgu yapılmaktadır. Çalışmada FTM sisteminden üretilen ürünlerin
karbon ayak izinin hesaplanmasında; kısıtlar teorisinden ise ürün karmasının
oluşturulmasında yararlanılmaktadır. Tsai vd. (2014) ise faaliyet tabanlı maliyetleme ve yaşam boyu maliyetleme sistemini karbon muhasebesine entegre
ederek yeşil bina projelerinin karbon ayak izinin nasıl hesaplanabileceğine
yönelik bir model ortaya koymuştur. Tsai vd. (2014)’ün çalışması daha çok
yeşil binalar aracılığıyla enerji verimliliğinin nasıl artırabileceğini karbon
ayak izi ölçümü üzerinden ortaya koymaktadır.
Bölümün devamındaörnek olay yöntemiyle bir üretim işletmesi üzerinde
faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile karbon muhasebesi sisteminin birlikte
uygulanması ile elde edilecek sonuçlar ortaya konulmuştur.
X tekstil üretim işletmesinde bir üretim döneminde A ve B olmak üzere iki
farklı mamul üretildiğini ve üretim döneminde ortaya çıkan endirekt giderlerin aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.
Gider Türleri
Gider Toplamı
Elektrik Gideri
15.000 TL
Doğalgaz Gideri
1.350TL
Akaryakıt Gideri
6.210TL
İşletmede yapılan iş süreç analizi çerçevesinde kesim, dikim, paketleme ve
depolama olmak üzere dört temel faaliyet belirlenmiştir. Üretim döneminde
ortaya çıkan giderlerin faaliyetlere dağıtılmasında kullanılacak maliyet etkenleri aşağıdaki gibidir.
Gider Türleri
Maliyet Etkenleri
Elektrik Gideri
kws
Doğalgaz Gideri
m³
Akaryakıt Gideri
litre
Faaliyetler bazında belirlenmiş maliyet etken bilgileri ise aşağıdaki gibidir.
Faaliyetler
Elektrik
Doğalgaz
Akaryakıt
Kesim
10.500 kws
800 m³
150 litre
Dikim
3.200 kws
1.400 m³
50 litre
Paketleme
5.300 kws
550 m³
1200 litre
Depolama
1.000 kws
250 m³
400 litre
20.000 kws
3.000 m³
1.800 litre
Toplam
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Faaliyetler bazında detaylı maliyet etkenleri belirlendikten sonra söz konusu
endirekt giderlerin faaliyetlere göre dağılımı sonucu faaliyet maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Faaliyetler
Faaliyet Maliyeti Toplamı
Kesim
8.752,50 TL
Dikim
3.202,50 TL
Paketleme
8.362,50 TL
Depolama
2.242,50 TL
Faaliyetlere ilişkin maliyetlere bakıldığında toplam maliyet içinden en fazla
maliyet payına sahip olan faaliyetin kesim faaliyeti olduğu görülmektedir.Faaliyetlere ilişkin maliyetlerin hesaplanmasından sonra her bir faaliyete ilişkin
olarak aşağıdaki gibi faaliyet maliyet etkeni belirlenmiştir.
Faaliyetler
Faaliyet Maliyet Etkenleri
Kesim
Kesim Sayısı
Dikim
DikimSayısı
Paketleme
Mamul Adedi
Depolama
Taşıma Sayısı
Faaliyetlerde biriktirilen toplam maliyetlerin mamullere dağıtılmasında kullanılacak faaliyet maliyet etken bilgileri ise aşağıdaki gibidir.

Mamuller
Kesim Sayısı DikimSayısı Mamul Adedi Taşıma Sayısı
A Mamulü 80 parça
40 parça
40 adet
22 taşıma
B Mamulü 36 parça
18 parça
18 adet
13 taşıma
116 parça
58 parça
58 adet
35 taşıma
Toplam
Faaliyetlere ilişkin faaliyet maliyet etkenleri belirledikten sonra üretilen mamullerin faaliyetleri tüketmeleri sonucu ortaya çıkan toplam maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır.
Faaliyet Maliyeti A Mamulü Maliyeti B Mamulü Maliyeti
Kesim
6.036,00 TL
2.716,50 TL
Dikim
2.208,62 TL
993,88 TL
Paketleme
5.767,24 TL
2.595,26 TL
Depolama
1.409,57 TL
832,93 TL
15.421,43 TL
7.138,57 TL
Toplam Maliyet

KASIM - ARALIK 2015

23

MALİ

ÇÖZÜM

Yukarıdaki hesaplamalar dikkate alındığında toplam maliyetlerden en fazla
payı A mamulünün aldığı görülmektedir. Dolayısıyla A mamulünün işletme
faaliyetlerini B mamulüne göre daha fazla tükettiğini söylemek mümkündür.
Ayrıca A mamulünün üretilmesinde en fazla tüketilen faaliyetin paketleme faaliyeti olduğu B mamulünün üretilmesinde ise en fazla tüketilen faaliyetin ise
kesim faaliyeti olduğu görülmektedir. Toplam mamul maliyetlerinin üretilen
mamul adedine bölünmesi ile birim A mamul maliyeti 385,54 TL ve birim B
mamul maliyeti ise 396,59 TL’dir.
Çalışmada yer alan örnek özelinde karbon salınımının faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile hesaplanma süreci, Şekil 1’deki gibi şematize edilebilir.
Şekil 1, Tsai vd. (2012b, 219)’den uyarlanarak hazırlanmıştır.Şekil 1’de dikdörtgen şeklindeki çizimler karbon salınımına neden olan kaynakları; elips
şeklindeki çizimler faaliyetleri ve yuvarlak şeklindeki çizimler ise ürünlere
yüklemen karbon salınım değerlerini temsil etmektedir. Oklar ise maliyet etkenlerini; diğer bir ifade ile ilişkileri göstermektedir.
Şekil 1. FTM Sistemi ile Karbon Salınım Değerinin Hesaplanması
Elektrik
(kws)

İlk
Aşama

Doğalgaz
(m³)

Akaryakıt
(Litre)

Kaynaklar
Kaynak Etkenleri

Kesim

Dikim

Paketleme

Depolama

İkinci
Aşama

Faaliyet Etkenleri

Kesim sayısı

CO1

Faaliyetler

CO2

CO3

CO4

Maliyet
Objesi

FTM sistemini kullanarak karbon salınımının faaliyetler ve üretilen ürünler bazında hesaplanabilmesi için öncelikle karbon salınımına neden olan
kaynakların detaylı olarak belirlenmesi ve faaliyetlerle arasındaki ilişkilerin
çizilmesi önemlidir. Bu noktada belirlenen etkenlere ilişkin güncel karbon salınımı katsayıların edinilmesi de gerekmektedir. Örnekte; elektrik için kws,
doğalgaz için m3 ve akaryakıt için litre kaynak etkenleri kullanılmıştır. Bir
sonraki adımda güncel karbon salınımı katsayıları vasıtasıyla kaynakların
neden olduğu toplam karbon salınım miktarları faaliyetlere ayrı ayrı yükle24
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nebilmektedir. İlk aşamanın sonunda her bir faaliyetin neden olduğu karbon
salınım değeri belirlenmiş olmaktadır.
İkinci aşamada ise faaliyetler bazında hesaplanmış olan karbon salınım
miktarları, faaliyet etkenleri vasıtasıyla ürünlere yüklenmektedir. Örnekte; kesim faaliyeti için kesim sayısı, dikim için dikim sayısı, paketleme için mamul
adeti ve depolama için taşıma sayısı faaliyet etkeni kullanılmıştır. Herhangi
bir ürüne yüklenen karbon salınımı miktarlarının toplamı o ürünün karbon
ayak izini temsil etmektedir.
Bölümün devamında, Şekil 1’de gösterilen süreç üzerinden, örnek işletmemizin karbon salınım değerlerinin ürünler ve faaliyetler bazında faaliyet
tabanlı maliyetleme sistemi vasıtasıyla nasıl hesaplanabileceği yer almaktadır.
Etkili bir karbon yönetimi amacıyla faaliyet tabanlı maliyetleme sistemine
göre mamullerin toplam ve birim maliyetlerini hesaplamanın ardından işletmede gerçekleştirilen faaliyetlerin ve faaliyetler sonucunda üretilen mamullerin karbon salınımı değerlerinin de hesaplanması önemlidir. Dolayısıyla ilk
aşamada karbon salınımına neden olan faaliyetlerin gider türlerine göre açığa
çıkarttıkları karbon salınım miktarlarının hesaplanması gerekir.Bu çerçevede her bir faaliyete ilişkin karbon ayak izinin hesaplanmasında her bir gider
türüne ilişkin karbon maliyet etkenlerinin belirlenmesi ve belirlenecek olan
etkenlere ilişkin güncel katsayıların edinilmesi gerekmektedir.
Örnek işletmenin faaliyetlerine ilişkin karbon salınımı miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak karbon maliyet etkenleri ile bunlara ilişkin birim
katsayılar aşağıdaki gibidir.
Karbon Maliyet
Karbon Maliyet Etkeni
Gider Türleri
Etkenleri
Katsayısı*
Elektrik Gideri
kws
0,43 kg / kwh
Doğalgaz Gideri
m³
0,215 kg / m³
Akaryakıt Gideri
litre
2,77 kg / litre
* Karbon maliyet etkeni katsayısının belirlenmesinde Bahçeci(2013) ve Albayrak vd. (2014) tarafından yapılan çalışmadan yararlanılmıştır.
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Faaliyetler bazında karbon maliyet etkenleri ile karbon maliyet etkeni katsayılarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Faaliyetler Elektrik
Doğalgaz
Akaryakıt
Kesim
10.500 kws
800 m³
150 litre
Dikim
3.200 kws
1.400 m³
50 litre
Paketleme
5.300 kws
550 m³
1200 litre
Depolama
1.000 kws
250 m³
400 litre
20.000 kws
3.000 m³
1.800 litre
Toplam
Faaliyetlerden sağlanan maliyet etken bilgileri ile birim karbon etken katsayısının çarpımı ile her bir faaliyete ilişkin toplam karbon salınımı miktarını
aşağıdaki gibi hesaplamak mümkündür.
Elektrik
Doğalgaz Akaryakıt
Tüketimi
Tüketimi Tüketimi
Faaliyetler
Karbon
Karbon
Karbon
Salınımı
Salınımı
Salınımı
Kesim
4.515 kg
172 kg
415,50 kg
Dikim
1.376 kg
301 kg
138,50 kg
Paketleme
2.279 kg
118,25 kg 3.324 kg
Depolama
430 kg
53,75 kg
1.108 kg
8.600 kg
645 kg
4.986 kg
Karbon Salınımı Miktarı
Toplam Karbon Salınımı Miktarı 14.231 kg
Kaynak tüketimi sonucunda ortaya çıkan karbon salınımı miktarları dikkate alındığında işletmenin toplam karbon salınım miktarının 14.231 kg olduğu görülmektedir. Söz konusu karbon salınımı miktarının ortaya çıkmasında
en fazla etkili olankaynak türünün ise elektrik tüketimi olduğunu söylemek
mümkündür. Bu hesaplamanın ardından kaynak tüketimlerinin yol açtığı karbon salınımlarına ilişkin değerlerin aşağıdaki gibi faaliyetler bazında gösterilmesi yararlı olacaktır.
Faaliyetler
Faaliyet Karbon Salınımı Toplamı
Kesim
5.102,50 kg
Dikim
1.815,50 kg
Paketleme
5.721,25 kg
Depolama
1.591,75 kg
14.231,00 kg
Toplam Karbon Salınımı
Miktarı
26
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Yukarıdaki veriler dikkate alındığında toplam karbon salınımı miktarına en
fazla neden olan faaliyetin paketleme faaliyeti olduğu görülmektedir. Depolama faaliyetinin ise en az karbon salınımı ortaya çıkaran faaliyet olduğu görülmektedir. Faaliyet bazında toplam karbon salınımı miktarlarının hesaplanmasının ardından mamullerin toplam karbon salınımı miktarı içindeki paylarının
hangi düzeyde olduğu belirlenmelidir. Bu çerçevede faaliyetlerde biriktirilen
karbon salınımı miktarlarının faaliyet etkenleri aracılığıyla dağıtılması ile mamullere ilişkin karbon salınımı miktarlarını aşağıdaki gibi hesaplamak mümkündür.
A Mamulü Karbon
B Mamulü Karbon
Faaliyetler
Salınım Miktarı
Salınım Miktarı
Kesim
3.518,97 kg
1.583,53 kg
Dikim
1.252,07 kg
563,43 kg
Paketleme
3.945,69 kg
1.775,56 kg
Depolama
1.000,53 kg
591,22 kg
Toplam Karbon Salınım
9.717,26 kg
4.513,74 kg
Miktarı
Yukarıdaki veriler dikkate alındığında toplam karbon salınımı miktarı içinde
en fazla paya sahip olan mamulün A mamulü olduğu görülmektedir. Aynı şekilde A ve B mamulünün üretilmesinde en fazla karbon salınımına neden olan
faaliyetin paketleme faaliyeti olduğu görülmektedir. Mamullere ilişkin birim
karbon salınımı miktarlarının belirlenmesi amacıyla toplam mamul karbon
salınımı miktarı üretilen mamul adedine bölünmelidir. Söz konusu hesaplamalara dayalı olarak A mamulünün birim karbon salınımı miktarı 242,93 kg
iken B mamulünün birim karbon salınımı miktarı ise 250,76 kg olarak hesaplanmıştır.
Özetle; ürün ve hizmet gibi maliyet objelerinin üretilebilmesi veya yerine
getirilebilmesi için faaliyetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Faaliyetler ise kaynak
kullanım talebi yaratmaktadır. Kaynak kullanımı da karbon salınımına neden
olmaktadır. FTM sistemi bu süreci tersten başa doğru işleterek ürün ve hizmetlere ilişkin karbon ayak izinin hesaplanmasına olanak tanımaktadır (Tsai
vd., 2012b: 220).
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5. SONUÇ
İklim değişikliği ve doğal kaynak tüketimindeki sürekli artış eğilimi, dünyamızı geleceğe taşıyacak bir kalkınma yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Küresel bazda sürdürülebilirlik çalışmalarının önemli gündem maddelerinden bir tanesinin iklim değişikliği ile mücadele olduğu söylenebilir. Bu
aşamada işletmelere bir takım sorumluluklar düşmektedir. Sürdürülebilirlik
adına işletmeler, faaliyetlerini yürütürken, mamul veya hizmetleri tasarlayıp
geliştirirken ve yatırım yaparken çevreye verilecek olan muhtemel zararları
da göz önünde bulundurmalıdır.Çevresel etkilerin dikkate alınması ve azaltılmaya çalışılabilmesi için öncelikle işletmelerin her bir faaliyetinin ve ürettikleri her bir ürünün karbon salınımı değerlerini hesaplaması gerekecektir.Bu
gereklilik çerçevesinde işletme faaliyetlerinin ve üretilen mamullerin karbon
salınımı değerlerini ölçmeye yönelik her türlü çalışmanın iklim değişimi ile
mücadeleye katkı sağlayacağı söylenilebilir.
Geleneksel maliyet hesaplama yöntemi, üretim haricindeki kaynak kullanımlarını dikkate almamakta ve endirekt maliyetleri tek bir maliyet etkeni
üzerinden dağıtmaktadır. Karbon salınım değerlerini hassas olarak ölçmek isteyen ve hangi faaliyetin ne kadar karbon salınımına neden olduğunu görmek
isteyen bir işletme için geleneksel maliyetleme sistemi yetersiz kalacaktır. Bu
noktada faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile karbon muhasebesinin birlikte
kullanılması, geleneksel maliyetleme sisteminin yetersizliğini ortadan kaldırmaktadır.Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi ile üretim haricindeki kaynak
kullanımları da hesaplamaya katılarak karbon salınımı miktarları daha doğru
ölçülebilmektedir. Aynı şekilde FTM sistemi ile faaliyet veüretilen üründüzeyinde karbon salınımı ortaya konulabilmektedir.
Sonuç olarak, karbon salınımının işletmeler düzeyinde yönetilmesi adına
faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin geleneksel maliyetleme yöntemine
göre çok daha başarılı olacağı söylenebilir. Belirlenen hedefler doğrultusunda
faaliyetler, dolayısıyla da üretilen ürünler, karbon salınımı miktarlarına göre
yeniden düzenlenebilir ve iyileştirilebilir.
Bu çalışma, faaliyet tabanlı maliyetleme sisteminin karbon salınımı hesaplama noktasında nasıl kullanılabileceğine yönelik rehber niteliğinde düşünülebilir. Faaliyet tabanlı maliyetleme sistemi vasıtasıyla işletmelerin karbon
salınımı değerlerini nasıl ölçebileceğine ilişkin farklı sektörlere yönelik olarak
yapılacak daha sonraki örnek olay çalışmalarının, literatüre ve o sektörde faa28
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liyet gösteren işletmelere önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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BAĞIMSIZ DENETÇİ SEÇİMİNİN BELİRLEYİCİLERİ: BORSA
İSTANBUL’DA BİR ARAŞTIRMA
THE DETERMINANTS OF AUDITOR CHOICE: A RESEARCH IN
BORSA ISTANBUL
Dr. Koray TUAN*4
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin
firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi seçimine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaçla, 2014 yılında Borsa İstanbul Ulusal Pazarı’nda işlem gören finansal olmayan şirketlere ait 171 firma-yıl
verisi lojistik regresyon modeli ile analiz edilmiştir. Denetçi seçimi için kriter,
literatürle paralel olarak, alınan bağımsız denetim hizmetinin dört büyük denetim
firması tarafından verilip verilmemesi olarak belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları,
şirketin yönetim kurulu büyüklüğü ile bağımsız denetim hizmetinin dört büyükler
tarafından verilmesi arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif bir ilişki olduğunu
gösterirken; genel müdür ikilemi ile bağımsız denetim hizmetinin dört büyükler
tarafından verilmesi arasında istatistiksel olarak belirgin negatif bir ilişkiyi ortaya
koymaktadır. Ayrıca bulgular, bağımsız denetçi seçiminin şirketin piyasa değerinden de etkilendiğine işaret etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Denetim, Denetçi, Bağımsız Denetçi Seçimi.
ABSTRACT
The aim of this study is to investigate whether the firm-level corporate
governance and characteristics of public companies quoted at the Borsa Istanbul effect auditor choice. For this purpose, firm-level data gathered of non-financial companies quoted at the Borsa Istanbul in 2014 has been analyzed
via logistic regressions. Following previous literature, audit quality is proxied
by whether or not the company is audited by Big4 audit firms. The findings
suggest that board size has a positive relationship with audit quality, whereas
CEO/Chair duality has a negative effect on audit quality. In addition, the findings indicate that auditor choice is also affected by company’s market value.
Keywords: Auditing, Auditor, Auditor Choice.
*4 Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, ktuan@cu.edu.tr
Makale Geliş Tarihi:
26.11.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.02.2016

KASIM - ARALIK 2015

33

MALİ

ÇÖZÜM

1. GİRİŞ
Sermaye piyasalarının gelişebilmesi ve uluslararası yatırımcıların çekilebilmesi, şirketlerin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve başta yatırımcılar
olmak üzere tüm şirket ilgililerinin şeffaf ve güvenilir bir biçimde bilgilendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Etkin bir kurumsal yönetim anlayışının benimsenmesi, kaliteli bir finansal raporlamanın yapılabilmesi ve sağlıklı
işleyen bir sermaye piyasasının oluşturulabilmesi için ise bağımsız denetim
mekanizmasına gereksinim duyulmaktadır. Çünkü yüksek kalitede verilen
bir bağımsız denetim hizmeti, bilgi asimetrisinden kaynaklanan yöneticilerin
fırsatçı davranışlarını engelleyerek, kazanç kalitesini artırmaktadır (Watts ve
Zimmerman, 1986; Lin ve Liu, 2010). Bu yüzden, özellikle kurumsal ve yabancı yatırımcı çekmek isteyen gelişmekte olan piyasalarda, finansal tablolar
aracılığıyla sunulan finansal bilgilerin yatırımcı için güvenilirliğini artırabilmek ve sahiplik ve yöneticilik ayrımından kaynaklanan vekalet problemini
hafifletebilmek için bağımsız denetçi istihdamı önem arz etmektedir (Anderson, Kadous ve Koonce, 2004; Fan ve Wong, 2005). Bu noktadan hareketle
bu çalışmanın amacı, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin
firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi
seçimine etkisinin olup olmadığını tespit etmektir.
Son yıllarda küresel ekonomide yaşanan sermaye hareketliliği neticesinde
yabancı yatırımcılar birçok sermaye piyasasında önemli bir finans kaynağı
olarak görülmektedir (Bekaert, Harvey ve Lumsdaine, 2002). Ancak gelişen
sermaye piyasalarındaki olası yasal düzenleme eksikliği ve şirketlerin kurumsal yönetim kalitesindeki düşüklük nedeniyle piyasaya girmek isteyen
yabancı yatırımcı için bu durum zor ve maliyetli olabilmektedir (He ve ötekiler, 2014). Literatürde yabancı sermayenin piyasaya girişine ve ekonomik
büyümeye engel olan sorunların başında ise bilgi eksikliği ve düşük finansal
raporlama kalitesi gösterilmiştir (Chou, Zaiats ve Zhang, 2014). Bu yüzden
yabancı yatırımcıların yerel yatırımcılara kıyasla yüksek kalitedeki bir finansal raporlamaya ve kurumsal yönetim anlayışına daha fazla ihtiyaç duydukları
söylenebilir. Öte yandan yüksek kalitede alınan bir bağımsız denetim hizmeti bilgi asimetrisini, sermaye maliyetini ve asil-vekil çatışmasını azaltırken,
denetim maliyetlerinin ve şirket rakiplerine açıklanan finansal bilgilerin kalitesinin artması nedeniyle muhtemel olumsuz etkileri de olabilir (Knechel,
Niemi ve Sundgren, 2008). Dolayısıyla, alınan bağımsız denetim hizmetinin
34

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

şirketler açısından faydası çok yönlü olabildiği gibi bu faydanın taşıdığı değer de şirketten şirkete farklılık gösterebilmektedir. Bu çerçevede bağımsız
denetçi seçimi, bir taraftan şirket için oldukça önemli stratejik bir karar, diğer
taraftan şirket ilgilileri için de finansal raporlama kalitesi hakkında güçlü bir
sinyal olabilmektedir. Her ne kadar yabancı literatürde konunun ekonomik ve
stratejik önemine istinaden birçok çalışma (Pittman ve Fortin, 2004; Knechel,
Niemi ve Sundgren, 2008; Lin ve Liu, 2009; Karim, Zijl ve Mollah, 2013; He
ve ötekiler, 2014; Chou, Zaiats ve Zhang, 2014) yapılmış olsa da, Türkiye’de
bağımsız denetçi seçimiyle ilgili oldukça sınırlı sayıda çalışma (Karaibrahimoğlu, 2013; Terzi, Şen ve Solak, 2014) yer almaktadır. Türkiye’de yapılmış
olan söz konusu sınırlı sayıdaki çalışmalara ampirik veriler ile katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışmada, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket
özelliklerinin bağımsız denetçi seçimine bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Bağımsız denetçi seçimi için kriter, bağımsız denetim hizmetinin kalite
düzeyi olarak belirlenmiştir. Ancak denetim kalitesi sübjektif bir kavramdır ve
bu nedenle geçici parametreler kullanmak gereklidir. Çalışmada denetim kalitesinin düzeyi için, şirkete denetim hizmeti veren kuruluşun Dört Büyükler
(Big4: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG) olarak
bilinen bağımsız denetim firmalarının Türkiye temsilcisi olup olmaması tayin
edilirken, bağımsız ve kontrol değişkenlerinin ölçülmesinde lojistik regresyon
analizinden yararlanılmıştır.
Çalışma, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin denetçi seçimi üzerine etkisini direkt olarak test ederek, Türkiye’de Yeni Türk
Ticaret Kanunu sonrasında oldukça önemli bir mekanizma haline gelen bağımsız denetime ilişkin literatüre değerli ve faydalı ampirik veriler ile katkı
sağlamaktadır. Ayrıca çalışma sonuçları, ilgililere sermaye piyasasında işlem
gören şirketlerin denetçi seçimine etki edebilecek faktörlere ilişkin daha derin
bir anlayış ve çıkarımlarda bulunma imkanı sunmaktadır.
Çalışmanın bir sonraki bölümünde, konuyla ilgili yerli ve yabancı literatürde yer alan çalışmalar incelenmiş ve araştırmanın hipotezleri geliştirilmiştir. Üçüncü bölümde, araştırmanın metodolojisine yer verilirken, elde edilen
bulgular dördüncü bölümde açıklanmıştır. Sonuç ve değerlendirmeler ise son
bölümde yer almaktadır.
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2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZ GELİŞTİRME
Bağımsız denetim, yönetim tarafından sağlanan muhasebe bilgilerinin güvenilirliği hakkında şirket sahip ve ortakları adına oldukça önemli bir güvence
rolü oynarken, kurumsal yönetim anlayışını ve faaliyetlerini de direkt olarak etkileyebilmektedir (Cohen, Krishnamoorthy ve Wright, 2002; Lin ve Liu, 2009).
Bağımsız denetim kalitesi ve kurumsal yönetim arasındaki ilişki teoride iki etki
ile açıklanmaktadır. Eğer şirket güçlü bir kurumsal yönetim mekanizmasına sahip ise kaliteli bir bağımsız güvence hizmetine ihtiyaç duymayabilir. Bu durum
literatürde ikame etkisi adı ile kabul görmektedir. Diğer taraftan, şirket kurumsal
yönetim mekanizmasını tamamlamak ve desteklemek için kaliteli bir bağımsız
denetim hizmeti talep edebilir. Bu durum ise literatürde tamamlayıcı etki adıyla bilinmektedir (Broye ve Weill, 2008; Karaibrahimoğlu, 2013; Terzi, Şen ve
Solak, 2014; Beisland, Mersland ve Strom, 2015). Literatürde ayrıca, güçlü bir
kurumsal yönetim anlayışı ve faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde yerine
getirebilmesi için yönetim kurulu özelliklerinin ve bu özelliklerin doğru kombinasyonunun gerekliliği vurgulanmaktadır (Lin ve Hwang 2010; Li, Mangena ve
Pike, 2012; Madi, Ishak ve Manaf, 2014).
Yönetim kurulu, şirket genel kurulunda pay sahipleri tarafından kendisine
verilen yetkiler doğrultusunda şirket adına stratejik kararlar alan yürütme organıdır ve dolayısıyla kurumsal yönetimde önemli bir role sahiptir. Ayrıca kurul,
hissedarların çıkarlarını koruyan, şirketlerde sahipliğin ve kararların kontrolünün birbirinden ayrılmasından kaynaklanan vekalet maliyetlerini azaltmakla
sorumlu merkezi bir iç kontrol mekanizması olarak da görülmektedir (Fama ve
Jensen 1983; Beasley 1996). Bu nedenle, yönetim kurulu yapısının ve özelliklerinin şirketin kurumsal yönetim anlayışını ve dolayısıyla da bağımsız denetçi
seçim kararına etki etmesi muhtemeldir. Bu olası etkiye istinaden literatürde
bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bunlardan Karaibrahimoğlu (2013) yaptığı çalışmada, yönetim kurulunda bağımsız üye oranının artmasının yüksek kaliteli
bir denetim talebini azalttığını ileri süren kanıtlar sunarken, yönetim kurulunun büyüklüğü ile bağımsız denetim kalitesi arasında pozitif ilişki olduğunu
gösteren kanıtlar ortaya koymuştur. Ayrıca çalışma (Karaibrahimoğlu, 2013),
hakim ortağın sermayedeki payı büyüdükçe, kaliteli bağımsız denetim talebinin
artığını da tespit etmiştir. Literatürde yönetim kurulu üyelerinin sermayedeki
paylarının, üyeleri yönetici kararlarını daha dikkatli izlemeye teşvik ettiği ve
böylelikle de yöneticiler ile hissedarlar arasındaki anlaşmazlıkların azalacağı
36

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

iddia edilmektedir (Karim, Zijl ve Mollah, 2013). Bu iddiaya paralele olarak,
yapılan bir takım çalışmada (Lin ve Liu, 2009; Terzi, Şen ve Solak, 2014), yönetim kurulunda görev alan üyelerin sermayedeki payları ile denetim kalitesi
arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Yönetim kurulu ile bağımsız denetçi seçimi arasında dikkat çeken bir diğer
tartışma, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olup olmamasıdır. Bu durum literatürde genel müdür ikilemi (CEO-Duality) olarak yer
almaktadır. Yönetim kurulları, hissedarlar adına stratejik karar alma ve bu kararları uygulama noktasındaki en üst temsil organı olmakla birlikte önemli sorumluluklarından biri de genel müdür pozisyonunda bulunan kişinin gözetiminin sağlanmasıdır (Aygün ve İç, 2010). Bu yüzden yönetim ve kontrol ayrımı
ilkesi gereği, yönetim kurulunda başkan pozisyonunda bulunan kişinin önemli
kontrol ve gözetleme faaliyetlerini yerine getirebilmesi için genel müdür ve
yönetim kurulu başkanının farklı kişilerden oluşması gerektiği önerilmektedir
(Fama ve Jensen, 1983; Aygün ve İç, 2010). Bu çerçevede, şirketlerde genel
müdür ve yönetim kurulu başkanlığının farklı kişiler tarafından yürütülmesi,
şirketlerde yönetim kurulunun bağımsızlığına ve iç kontrol mekanizmasının
varlığına işaret eden bir göstergedir. Dolayısıyla, etkin bir şekilde yürütülen iç
kontrol faaliyetlerinin kaliteli denetime olan ihtiyacı azaltması beklenmektedir. Literatürde yer alan bazı çalışmalar (Lin ve Liu, 2009; Lin ve Liu, 2010;
Karim, Zijl ve Mollah, 2013; Beisland, Mersland ve Strom, 2015) genel müdür ikilemi ile denetim kalitesi seçimi arasında negatif yönlü bir ilişki ortaya
koyarlarken bu beklentiyi doğrular nitelikte kanıtlar da sunmuşlardır.
Şirketlerin kurumsal yönetim özelliklerinin yanında şirketin kendi özelliklerinin de bağımsız denetçi seçimi üzerine etkisi olabilmektedir. Denetçi seçiminin şirketin piyasa değeri, aktif büyüklüğü ve borç oranı (finansal kaldıraç
oranı) ile ilişkisi literatürde kendisine yer bulmaktadır. Piyasa değeri yüksek
ve aktif toplamı büyük şirketler, diğer şirketlere kıyasla daha kaliteli bir denetim talebi eğilimindedir (Velury, Reisch ve O’Reilly, 2003; Hsu, Troy ve
Huang, 2015). Çünkü bu tür şirketlerin denetlenmesi gereken ticari işlemleri
ve finansal bilgilerle ilgili hissedar sayısı diğer şirketlere oranla daha fazladır.
Ayrıca piyasada sahip oldukları itibar, denetim sürecinin karmaşıklık düzeyi
ve potansiyel denetim riskinin yüksekliği gibi nedenlerden ötürü daha kaliteli
bir denetime ihtiyaç duyarlar (Karim, Zijl ve Mollah, 2013). Copley ve Douthett (2002) yaptıkları çalışmada, firma büyüklüğü ve denetim kalitesi talebi
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arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu gösteren kanıtlar sunmuşlardır. Literatürde borç oranı ile denetim kalitesi seçimi arasındaki ilişkinin ise pozitif
yönlü olduğu kabul görmektedir (Broye ve Weill, 2008; Knechel, Niemi ve
Sundgren, 2008). Yapılan çalışmalarda (Reed, Trombley ve Dhaliwal, 2000;
Pittman ve Fortin, 2004), dış finansman ihtiyacı fazla olan şirketlerin pazardaki şüpheleri azaltabilmek ve sermaye maliyetlerini düşürebilmek için kaliteli
bir finansal raporlama ihtiyaç duydukları dolayısıyla da kaliteli bağımsız denetim hizmeti alma eğilimde olduklarını gösteren kanıtlar sunulmuştur.
Özet olarak, literatürde yürütülen tartışmalar ve araştırma sonuçları doğrultusunda bu çalışmada, şirketin kurumsal yönetim özelliklerinden yönetim
kurulu büyüklüğü ile denetim kalitesi seçimi arasında pozitif yönlü bir ilişki
beklenirken, yönetim kurulunda görev alan bağımsız üye oranı, yönetim kurulu üyelerinin sermayedeki payları ve yönetim kurulu başkanının aynı zamanda
genel müdür de olması durumu arasında negatif yönlü bir ilişki beklenmektedir. Şirketin kendine özgü özellikleri göz önünde bulundurulduğunda ise; şirketin piyasa değeri, aktif büyüklüğü ve borç oranı ile denetim kalitesi seçimi
arasında pozitif yönlü bir ilişki beklenmektedir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
3.1. Araştırma Örneklemi
Bu çalışmanın amacı, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi seçimi üzerine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla
çalışmada, 2014 yılında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören finansal olmayan şirketlere ait 171 firma-yıl verisinden yararlanılmıştır. İlgili veriler Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve şirketlerin resmi web
sitelerinde sunulan faaliyet raporlarından elle toplanmıştır. Mali kuruluşlar,
kendilerine özgü yönetmelik ve düzenlemelere tabi olduklarından ve finansal
olmayan şirketlere kıyasla performans göstergelerinin farklılığı nedeniyle çalışma kapsamına alınmamıştır. Ayrıca özel hesap dönemine sahip şirketlerin
muhasebe dönemlerinin farklı olması nedeniyle, bu şirketlere ait veriler de
çalışmaya dahil edilmemiştir. Çalışmaya dahil edilen şirketlerin ana kütleyi
temsil etme oranı %78’dir. Aşağıda sunulan Tablo 1, çalışmanın veri setine ait
bilgileri göstermektedir.
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Tablo 1. Araştırmanın Veri Seti
2014 Yılı BİST Ulusal Pazar Şirket Sayısı
Araştırma Kapsamından Çıkarılan Şirket Sayısı
Bankalar-Sigorta Şirketleri
Holdingler ve Aracı Kurumlar
Finansal Kiralama ve Faktöring Şirketleri
Özel Hesap Dönemi Kullanan Şirketler
Araştırmaya Dahil Edilen Şirket Sayısı

16
24
4
4

219
(48)

%100
(%22)

171

%78

%7
%11
%2
%2

3.2.Araştırma Modeli
Çalışmada, firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özelliklerinin bağımsız denetçi seçimi üzerine etkisini araştırmak için lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırmanın
modeli literatürle (Karim, Zijl ve Mollah, 2013; Karaibrahimoğlu, 2013; Terzi, Şen ve Solak, 2014; He ve ötekiler, 2014) uyumludur ve aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur:
DKit = β0 + β1YKSit + β2BAGit + β3CEOit + β4SERit + β5PDit + β6TAit
+ β7KOit + β8Kontrol Değişkenleriit + ɛt.
Denetim Kalitesi-DK: DeAngelo (1981)’e göre denetim kalitesi, denetçinin finansal tablolarda önemli yanlışlıkları tespit edebilme yeteneği ve denetim bulgularına dayanarak uygun denetim raporu yayınlama isteği ile ilgilidir.
Ancak finansal tablo kullanıcıları denetçinin teknik uygunluğunu ve raporlamadaki bağımsızlık gücünü ölçemezler. Bu yüzden denetim firmasının büyüklüğünü ve sermaye piyasalarındaki itibarını, bağımsız denetim kalitesinin
temsilcisi olarak görme eğilimindedirler (Barton, 2005). Literatür “Dört Büyükler” (Big4: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG)
olarak bilinen uluslararası denetim firmalarının kurumsallık derecelerinin
yüksek olmasına ve aynı zamanda denetçi sayılarının fazla olmasına bağlı
olarak diğer denetim firmalarına kıyasla daha etkin ve esnek denetim faaliyeti yürütebildiklerini vurgulamaktadır (Yücel, Ertan ve Saraç, 2013). Ayrıca
bu denetim firmalarının sahip oldukları teknolojik destek ve kaynağa bağlı
olarak verilen eğitimler neticesinde denetçilere kazandırılan banka, sigorta,
inşaat gibi sektörlere ait spesifik bilgi ve uzmanlığın, finansal tablolarda olası
hata ve hilelerin tespit edilmesini ve bu sayede kaliteli bir bağımsız denetim
gerçekleştirilebileceğini belirtmektedir (Shafie ve ötekiler, 2009; Lin ve Liu,
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2009). Bir diğer argüman ise, büyük denetim firmalarının sermaye piyasasında sahip oldukları itibarı kaybetme riskinin küçük ölçekli denetim firmalarına
kıyasla daha fazla olması nedeniyle denetim raporunda sunacağı görüşün daha
tarafsız olacağı düşünülmektedir (Shafie ve ötekiler, 2009). Bu açıklamalar
doğrultusunda denetçi seçimini etkileyen faktörleri tespit etmek üzere oluşturulan modelde, denetim firmasının büyüklüğü ölçüt alınmış olup, önceki
çalışmalarla uyumlu olarak, 4 büyük denetim firması tarafından denetlenmiş
olma durumunda 1, bunların dışındaki denetim firmaları tarafından denetlenmiş olma durumunda ise 0 değeri verilmiştir.
Yönetim Kurulu Sayısı (Büyüklüğü)-YKS: Yönetim kurulunda yer alan
üyelerin sayısını göstermektedir.
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Oranı-BAG: Yönetim kurulunda yer alan
bağımsız üyelerin yönetim kurulu üye sayısına bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Genel Müdür İkilemi-CEO: Yönetim kurulu başkanının eş zamanlı olarak
genel müdür olması durumunda 1, aksi durumda 0 değerini almıştır.
Yönetim Kurulu Sermaye Yapısı-SER: Yönetim kurulunda yer alan üyelerin sermayedeki pay oranını temsil etmektedir.
Şirketin Piyasa Değeri-PD: Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranını temsil etmektedir.
Şirketin Büyüklüğü (Toplam Aktifleri)-TA: Şirketin varlık toplamı olarak
ifade edilirken, değişkenin doğal logaritması alınarak regresyon modeline eklenmiştir.
Şirketin Borç Oranı (Kaldıraç Oranı)-KO: Şirketin toplam yabancı kaynakların toplam varlıklara bölünmesiyle hesaplanmıştır.
Kontrol Değişkenleri: Araştırmanın modelinde, şirketin yaşını AGE değişkeni temsil etmektedir. Şirketin faaliyette oluğu sektörü temsilen IND değişkeni modele eklenmiştir ve değişken, şirket imalat sektöründe ise 1, aksi
durumda 0 değerini almıştır. XKURY değişkeni şirketin kurumsal yönetim
endeksinde yer alıp almamasını temsil etmektedir. Eğer şirket kurumsal yönetim endeksinde işlem görüyorsa 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. KUR değişkeni, şirkette kurumsal yatırımcının varlığını temsil etmektedir. Kurumsal
yatırımcı şirkete ortaksa, değişken 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. YBN
değişkeni şirkette yabancı yatırımcıyı temsil etmektedir. Şirketin yabancı ortağı varsa YBN 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. PART değişkeni, şirketin
iştirak ve bağlı ortaklık sayısını ifade etmektedir. ZAR değişkeni, şirketin dö40
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nem net kar ya da zarar durumunu ifade etmektedir. ZAR değişkeni, dönem
net zararı olma durumunda 1, aksi durumda 0 değerini almıştır. Modelin son
kontrol değişkeni ise şirketin halka açıklık oranını temsilen ARZ değişkenidir.
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Tablo 2’de araştırma modelinin değişkenlerine ilişkin tanımlayıcı istatistiki bilgilere yer verilmiştir.
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
Değişkenler
DK
YKS
BAG
CEO
SER
PD
TA
KO
AGE
IND
XKURY
KUR
YBN
PART
ZAR
ARZ

Gözlem
Sayısı
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171

Ortalama
,6432749
7,520468
,3075158
,1345029
18,32099
25,39529
18,99736
,4872071
37,15789
,6842105
,1637427
,8538012
,3450292
3,590643
,8187135
,2798246

Standart
Sapma
,4804395
2,11532
,0635367
,3421939
24,22611
299,7183
2,321583
,2394705
14,92348
,4661947
,3711287
,354343
,4767739
4,794203
,3863869
,1558326

Minimum

Maksimum

0
5
,1428571
0
0
,27
7,404888
,0215141
2
0
0
0
0
0
0
,005

1
15
,4285714
1
93,19
3910,1
24,18511
1,037066
80
1
1
1
1
34
1
,82

=Denetim kalitesi, =Yönetim kurulu üye sayısı, =Yönetim kurulu bağımsız üye oranı, =Genel müdür ikilemi, =Yönetim kurulu sermaye oranı, =Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı, =Şirket büyüklüğünün doğal logaritması, =Kaldıraç oranı,
=Şirketin yaşı, =Şirketin sektörü, =Kurumsal yönetim endeksinde yer alma, =Kurumsal yatırımcının varlığı, =Yabancı yatırımcının varlığı, =İştirak ve bağlı ortaklık
sayısı, =Zarar açıklama, =Halka açıklık oranı.
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Tablo 2, araştırmada kullanılan verilere ilişkin ortalama ve standart sapma, minimum, maksimum değerlerini göstermektedir. Analiz kapsamına dahil
edilen şirketlerin yönetim kurulu üye sayısı ortalama 7,5 iken, üye sayıları 5
ila 15 arasında değişmektedir. Yönetim kurulunda görev alan bağımsız üyelerin oranı ise %14 ila %43 arasında değiştiği görülmektedir.
4.2. Analiz Sonuçları
Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle modelde yer alan bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı (korelasyon) olup olmadığının araştırılması için
Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Korelasyon matrisi sonuçlarına göre,
regresyon modelinde yer alan bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon
katsayı değerleri düşük gözlemlenmiştir. Bu durumda, çoklu korelasyon sorununun olmadığına işaret eden korelasyon analizini takiben regresyon analizi
gerçekleştirilmiştir. Lojistik regresyon analiz sonuçları ise aşağıdaki Tablo
3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Analiz Sonuçları
Değişkenler Katsayı
YKS
BAG
CEO
SER
PD
TA
KO
AGE
IND
XKURY
KUR
YBN
PART
ZAR
ARZ
Sabit

42
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,3834396
2,316152
-1,711037
-,0073895
,3197979
-,0747127
,1844383
,061597
-,4825671
,0591061
-,1080897
-,1770488
,0751711
-2726761
-5,111802
-2,109119

Standart
Hata
,1789787
5,120864
,6034475
,0088715
,1341318
,957083
,9270522
,0182612
,4778933
,7022973
,6398274
,4853992
,0560967
,5341154
1,520783
3,281203

z-Değeri p-Değeri
2,14
0,45
-2,84
-0,83
2,38
-0,78
0,20
3,37
-1,01
0,08
-0,17
-0,36
1,34
-0,51
-3,36
-0,64

0,032*
0,651
0,005**
0,405
0,017*
0,435
0,842
0,001**
0,313
0,933
0,866
0,715
0,180
0,610
0,001**
0,520
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Gözlem Sayısı= 171
Prob>KiKare= 0,0000
Pseudo R Kare= 0,3098
n=171. **, *, %1 ve %5 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı. =Yönetim kurulu
üye sayısı, =Yönetim kurulu bağımsız üye oranı, =Genel müdür ikilemi, =Yönetim kurulu sermaye oranı, =Şirketin piyasa değerinin defter değerine oranı, =Şirket büyüklüğünün doğal logaritması, =Kaldıraç oranı, =Şirketin yaşı, =Şirketin
sektörü, =Kurumsal yönetim endeksinde yer alma, =Kurumsal yatırımcının varlığı,
=Yabancı yatırımcının varlığı, =İştirak ve bağlı ortaklık sayısı, =Zarar açıklama,
=Halka açıklık oranı.

Tablo 3, bağımsız denetçi seçimini temsilen tayin edilen denetim kalitesine
etki etmesi beklenen faktörlerin bağımsız ve kontrol değişkeni olarak kullanıldığı lojistik regresyon modeline dayalı analiz sonuçlarını göstermektedir.
Tablo 3’de sunulan verilere göre, modeldeki YKS bağımsız değişkenine ilişkin katsayı 0,3834396’dür. Söz konusu değişkenin p değeri ise, bu değişken
ile denetim kalitesi arasında %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak belirgin pozitif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Regresyon modelindeki CEO
değişkenin katsayısı -1,711037 iken, p değeri 0,005’dir. Bu durum, CEO ile
denetim kalitesi arasında %1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak belirgin
negatif yönlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Modelin bir diğer bağımsız değişkeni olan PD değişkeninin katsayı ve p değerleri, bu değişken ile
denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Regresyon modelinin diğer bağımsız değişkenlerine bakıldığında ise, her ne kadar BAG ve KO değişkenleri ile denetim kalitesi arasında
pozitif ve SER ve TA değişkenleri ile de negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiş
olsa da, bu ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ayrıca, modelin kontrol
değişkenleri olan AGE değişkeni ile denetim kalitesi arasında %1 anlamlılık
düzeyinde pozitif yönlü ve ARZ değişkeni ile denetim kalitesi arasında %1
anlamlılık düzeyinde negatif yönlü istatistiksel olarak belirgin bir ilişki tespit
edilmiştir. Ancak, diğer kontrol değişkenleri olan IND, XKURY, KUR, YBN,
PART ve ZAR ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin bir
ilişki tespit edilememiştir.
5. SONUÇ
Kurumsal yönetim ile bağımsız denetimin kalitesi, şirketin finansal raporlama sisteminin etkinliğine ve verimliliğine, dolayısıyla da finansal tabloların güvenilirliğine, doğrudan etki edebilen önemli unsurlardır. Kaliteli bir
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finansal raporlama, sermaye piyasalarında yatırımcı için güven mekanizması
olarak görülürken, şirketler için sermaye maliyetlerini azaltıcı bir etkiye de
sahiptir. Bu yüzden, Türkiye gibi yatırımcı çekmek isteyen gelişmekte olan
sermaye piyasalarında, finansal tablolar aracılığıyla sunulan finansal bilgilerin
güvenilirliğinin artırılması önem arz etmektedir. Bununla birlikte, gelişen sermaye piyasalarındaki olası yasal düzenleme eksikliği ve şirketlerin kurumsal
yönetim kalitesindeki düşüklük nedeniyle finansal tablo kullanıcıları, şirketi
denetleyen bağımsız denetim firmasının büyüklüğünü ve sermaye piyasasında
sahip olduğu itibarı, sunulan finansal tabloların kalitesi için güçlü bir gösterge
olarak değerlendirilmektedir. Bu noktadan hareketle bu çalışmada, Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren finansal olmayan şirketlerin 2014 yılı verileri kullanılarak firma düzeyinde kurumsal yönetim ve şirket özellikleri ile bağımsız
denetçi seçimi arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Analiz sonuçları, şirketin kurumsal yönetim özellikleriyle ilgili olarak,
yönetim kurulunda görev alan üyelerin sayısı ile talep edilen denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin pozitif yönlü bir ilişki olduğuna işaret
etmektedir. Ancak, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olması durumu ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin negatif
yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Şirket özelliklerinden şirketin piyasa
değeri ve şirketin yaşı ile denetim kalitesi arasında istatistiksel olarak belirgin
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilirken, şirketin halka açıklık oranı ile denetim
kalitesi arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, kurumsal yönetim uygulamaları içerisinde yönetim kurulunun büyüklüğü, yönetim kurulu başkanının aynı zamanda genel müdür olmasının bağımsız denetçi seçimine etki eden faktörler oldukları tespit edilmiştir.
Ayrıca, şirket özelliklerinden piyasa değeri, şirketin yaşı ve halka açıklık oranı
da bağımsız denetçi seçimine etki eden faktörler olarak görülmektedir.
Çalışma sonuçları, bağımsız denetim literatürünü değerli ampirik veriler
ile zenginleştirmektedir. Bununla birlikte, sermaye piyasalarında kurumsal
yönetim uygulamaları ve şirket özellikleri çerçevesinde denetçi seçimine etki
edebilecek faktörlerin anlaşılması ve konuya ilişkin düzenleme yapacak kurum ve kuruluşlara da çıkarımlarda bulunma imkanı sunması açısından değerli olduğu düşünülmektedir. Ancak, çalışmanın 2014 yılı ile sınırlı olması ve
denetçi seçiminin modelde kullanılan kriter ve değişkenler ile değerlendirilmesi çalışma kısıtları olarak görülmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda,
44
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araştırmanın kapsadığı dönemin uzatılması ve denetçi seçiminin değerlendirilmesinde farklı kriterlerden de yararlanılmasının literatüre önemli katkılar
sağlayacağı düşünülmektedir.
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KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ ANONİM ŞİRKETLER
SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAK ZORUNDADIR?
Soner ALTAŞ*5
ÖZ
1136 sayılı Avukatlık Kanunu, sermayesi belirli bir sınırı aşan anonim şirketleri sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü tutmuştur. Anılan yükümlülüğü yerine getirmeyen anonim şirketlere, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, Cumhuriyet Savcısı tarafından idarî para cezası uygulanır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ise, eski Kanundan farklı olarak, anonim
şirketlere, esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemini benimseme
imkanı da tanımıştır. Bu çalışmada, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen ve
halka açık olmayan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü olup olmadıkları üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Sözcükler : anonim şirket, esas sermaye, kayıtlı sermaye, sözleşmeli avukat, idari para cezası.
1. GİRİŞ
Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan halka açık anonim şirketler uzun
yıllar boyunca kayıtlı sermaye sisteminden faydalandığı halde, 6762 sayılı
eski Ticaret Kanunu anonim şirketlerde sadece esas sermaye sistemine izin
verdiğinden, halka açık olmayan anonim şirketler kayıtlı sermaye sisteminden
yararlanamayıp esas sermaye sistemini benimsemek zorunda kaldılar. 6102
sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu(T.C.Yasalar,14.02.2011) (TTK)61 ile halka
açık anonim şirketler ile olmayanlar arasındaki bu ayrımı giderilmiş ve halka
açık olmayan anonim şirketlere de esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye
sistemini benimseme imkanı tanınmıştır.
Nitekim, TTK’da dolaylı olarak esas sermaye ve kayıtlı sermaye ayrımı da
vurgulanmış, esas sermayenin “tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan
sermayeyi”, kayıtlı sermayenin ise “sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren sermayeyi” ifade ettiği belirtilmiştir (TTK,
m.332/f.1). Yeni TTK ile getirilen bu ikili sermaye sistemi, anonim şirketlere
getirilen sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü de yakından ilgilendir5* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
61 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.

Makale Geliş Tarihi:
04.11.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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mektedir. Avukat bulundurma zorunluluğuna uyulmaması hali için yüklü miktarda idarî para cezalarının öngörülmesi, anonim şirket yöneticileri açısından
konuyu daha da önemli hale getirmektedir. İşte bu çalışmada, kayıtlı sermaye
sistemini benimseyen ve halka açık olmayan anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurmakla yükümlü olup olmadıkları üzerinde durulacak ve kuruluş esnasında veya sonradan kayıtlı sermaye sistemine geçmek için yerine getirilmesi
gereken hususlar ele alınacaktır.
2. SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAKLA YÜKÜMLÜ
OLAN ANONİM ŞİRKETLER
Öncelikle belirtelim ki, anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma
yükümlülüğü, uygulamadaki genel kanının aksine, Türk Ticaret Kanunu ile
değil, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu (AK) (T.C. yasalar,07.04.1969) ile getirilen bir düzenlemedir ve bütün anonim şirketleri değil,
sadece gerekli koşulları karşılayanları kapsamaktadır.
1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35nci maddesinde sadece avukatların
yapabileceği işler düzenlenmiş ve “Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde
mütalaa verme, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer
organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etme ve savunma, adli işlemleri takip etme, bu işlere ait bütün evrakı düzenleme” işlerinin, yalnız baroda yazılı avukatlara ait olduğu belirtilmiştir72. Aynı maddenin
üçüncü fıkrasına 02/05/2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle eklenen83 ve 23.01.2008 tarih 5728 sayılı Kanunun 329. maddesi ile değiştirilerek 08/02/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe sokulan düzenlemede ise “dava
açmaya yeteneği olan herkesin kendi davasına ait evrakı düzenleyebileceği,
davasını bizzat açabileceği ve işini takip edebileceği” hüküm altına alınmış,
ancak, anılan hükmün hemen devamında “Türk Ticaret Kanununun 272’nci
27 Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır (AK, m.35/f.4).
38 02/05/2001 tarih 4667 sayılı Kanunun 22. maddesiyle Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin
üçüncü fıkrasına eklenen hükümler aynen şu şekildedir: “Ancak, 29.6.1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk
Ticaret Kanununun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas
sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli
bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara mahallin en büyük
mülkî idare amiri tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan
onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin bir aylık brüt tutarı kadar
para cezası verilir. Verilen para cezalarına dair kararlar ilgililere Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ
edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili sulh ceza mahkemesine
itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Bu cezalar 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil edilir ve Hazineye gelir kaydedilir.”
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maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas
sermayesi bulunan anonim şirketlerin sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorunda oldukları” belirtilmiştir.
Dolayısıyla, esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim
şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Diğer bir deyişle, esas sermayesi 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler, 1136 sayılı
Kanunun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasında öngörülen davaya ait evrakı
düzenleme, davayı bizzat açma ve takip etme haklarını, ancak sözleşmeli avukatları vasıtasıyla kullanabileceklerdir.
Anılan yükümlülük, kuruluş esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik kazanması ile birlikte, yani şirketin ticaret
siciline tescil edilmesi ile birlikte (TTK, m.355/f.1); kuruluş esas sermayesi
250.000 TL’nın altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğacaktır (TTK, m.456/f.4, m.355/f.1).
1136 sayılı Kanunun bu konuda aradığı koşul, şirketin esas sermayesine ilişkin olduğundan, esas sermayenin ödenmiş olup olmadığının bu yükümlülüğe bir
etkisi bulunmamaktadır. Bir başka deyişle, anonim şirketin ödenmiş sermayesi
250.000 TL’nin altında kalsa dahi, tescil edilmiş esas sermayesi 250.000 TL ve
üzerinde ise, avukat bulundurma yükümlülüğü doğmuş kabul edilecektir.
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi’ne göre,
sözleşmeli avukat bulundurması gereken anonim şirketler, bu avukatlara, 2015
yılında asgarî 1.250 TL aylık ücret ödeyeceklerdir.
Bu ücret, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti
karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Buna karşılık,
icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyizen
ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirmektedir49.
Ayrıca, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne göre, “takip edilen dava, takip
ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet ücretinin, yıllık avukatlık ücretinin (12x1.250=15.000 TL) üzerinde olması durumunda, aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenecektir. Vekalet ücretinin, bu miktarın altında kalması
49 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, m.2
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durumunda ise, normal aylık ücret ödemelerine devam edilecek olup, avukata
ayrıca bir ödemede bulunulmayacaktır.
Gelelim işin cezaî boyutuna: 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin üçüncü fıkrasına göre, esas sermayesi 250.000 TL ve üzeri olduğu halde sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim
şirketlere, Cumhuriyet Savcısı tarafından, sözleşmeli avukat tayin etmedikleri
her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç
tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî
para cezası verilecektir.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 30/12/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı
kararı ile milli seviyede tek asgari ücret tespitine karar verilmiş ve asgari ücretin brüt tutarı 01/01/2015-30/06/2015 döneminde 1.201,50 TL, 01/07/201531/12/2015 döneminde ise 1.273,50 TL olarak belirlenmiştir (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 31.12.2014). Dolayısıyla, esas sermayesi 250.000 TL
ve üzeri olan, ancak sözleşmeli avukat bulundurmayan anonim şirketlere, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki Cumhuriyet Savcısı tarafından verilecek idari
para cezası, 01/01/2015-30/06/2015 döneminde aylık 2.403 TL, 01/07/201531/12/2015 döneminde ise aylık 2.547 TL olarak uygulanacaktır. Örneğin;
2015 yılının Ocak ayında sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu doğduğu halde iki ay boyunca sözleşmeli avukat bulundurmayan bir anonim şirkete
4.806 TL (2.403x2=4.806 TL) idari para cezası verilecektir. Bu zorunluluğun
Temmuz ayında doğması ve yine iki ay boyunca sözleşmeli avukat bulundurulmaması durumunda, ilgili şirkete 5.094 TL (2.547x2=5.094 TL) idarî para
cezası verilecektir. Örneğimizdeki şirketin Ocak ayında sözleşmeli avukat
bulundurma yükümlülüğünün doğduğu ancak bu yükümlülüğe uymadığının
Kasım ayında tespit edilmesi durumunda ise on ay boyunca sözleşmeli avukat
bulundurmamasından dolayı 24.406 TL ((2.403x6)+(2.547x4)=24.606) idarî
para cezası verilecektir.
Sözkonusu yükümlülüğe uymayan anonim şirketlerin takibi noktasında
ise, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 73/C maddesinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 35 inci maddesinin üçüncü fıkrasına
aykırı davranan anonim şirketlerin, merkezlerinin bulunduğu yer barosu tarafından takip edilerek haklarında suç duyurusunda bulunulacağı belirtilmiştir.
Baro başkanlığı bu konudaki çalışmaların sonuçlarını sözleşmeye taraf olan
avukatları da içeren bir rapor ile her yıl sonunda Türkiye Barolar Birliğine bil54
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dirir. Dolayısıyla, anonim şirketlerin sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğüne uyumları bulundukları yerlerdeki barolar tarafından takip edilecek ve
uymayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.
Bu noktada, anonim şirketlere getirilen sözleşmeli avukat bulundurma
yükümlülüğünün uygulamada sıklıkla eleştirildiğini belirtmemiz gerekir.
Nitekim, anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin 3. fıkrasındaki düzenlemenin Anayasa’ya
aykırılığı iddiasıyla Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nce Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmuştur. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 30/06/2011 tarihli ve
E.2010/10, K.2011/110 sayılı kararında, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun
35. maddesinin, 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Kanun’un 329. maddesiyle
değiştirilen üçüncü fıkrasının anonim şirketler yönünden, Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine hükmetmiştir(Anayasa Mahkemesi,
18.02.2012).
2. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNİ BENİMSEYEN ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KARŞISINDAKİ DURUMU
Bir önceki bölümde detaylı olarak izah edildiği üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35nci maddesinin üçüncü fıkrası, 6762 sayılı ETK’nın 272nci
maddesine yollamada bulunmuştur. 6762 sayılı ETK ise, TTK’nın 1533üncü
maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun
Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 7nci maddesinde, “Bu Kanunun ve Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesiyle, 6762 sayılı Kanunun
yürürlükten kaldırılan veya değiştirilen maddelerine diğer mevzuat tarafından
yapılmış bulunan yollamalar, Türk Ticaret Kanununda o maddeleri karşılayan
hükümler varsa onlara yapılmış sayılır.” denilmiştir.
Dolayısıyla, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35nci maddesinin üçüncü fıkrasının hangi anonim şirketlere uygulanacağı hususunda TTK’nın –
ETK’nın 272nci maddesine karşılık gelen- 332nci maddesine bakmak gerekir. Ancak, ETK’da sadece esas sermaye sistemi benimsendiği halde, TTK’da
esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı sermaye sistemine de yer verilmiş ve
332nci madde bu ikili ayrıma göre düzenlenmiştir. Anılan maddeye göre, esas
sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerin kuruluştaki esas sermayelerinin 50.000.-TL’den, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden ancak halka açık
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olmayan anonim şirketlerin başlangıç sermayesinin ise 100.000.-TL’den az
olmaması gerekmektedir (TTK, m.332/f.1).
Avukatlık Kanunu’nun 35inci maddesinin üçüncü fıkrasında “esas sermaye
miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler”
denildiğinden, sadece esas sermaye sistemini benimseyen anonim şirketler
sözkonusu yükümlülüğün kapsamına girmekte; kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketler, kayıtlı sermaye tavanları, başlangıç ve çıkarılmış
sermayeleri ne olursa olsun, avukat bulundurmakla yükümlü olmamaktadır.
Zira, ETK’da yer almasa da, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
halka açık anonim ortaklıklarda kayıtlı sermaye sistemine yer veriyordu. Ancak, Avukatlık Kanunu’nun m.35/f.3 hükmü sadece esas sermaye sistemindeki anonim şirketleri içeriyor, kayıtlı sermaye sistemindeki halka açık anonim
şirketlere dair bir ibareye yer vermiyordu.
Dolayısıyla, kayıtlı sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim şirketlerde, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun aranmayacağı değerlendirilmektedir. Zira, Avukatlık Kanunu’nun m.35/f.3 hükmünün kapsamını
genişletip kayıtlı sermaye sistemini benimseyen şirketleri de kapsama almanın, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 4üncü maddesinde tanımını bulan
kanunîlik ilkesine de aykırılık teşkil edecek, idarî yaptırıma bağlanan fiilin kanunda açıkça tanımlanması gerekecektir. Bu yünüyle, kayıtlı sermaye sistemini seçen kapalı anonim şirketlere avukat bulundurma zorunluluğu getirilmesinin, ancak anılan maddede yapılacak bir değişiklik ile mümkün olacağı; böyle
bir değişiklik yapılmadığı müddetçe kayıtlı sermaye sistemini benimseyen ve
halka açık olmayan anonim şirketlere, başlangıç sermayesinin kaç katına kadar çıkarılmış sermayeye sahip olursa olsun, idarî para cezası uygulanmasının
mümkün olmadığı düşünülmektedir.
3. KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE GEÇMEK İÇİN YAPILACAK
İŞLEMLER
Yukarıda yer verilen açıklamalar ışığında, anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini benimseyerek sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünden kurtulmaları mümkündür. Bu noktada ise, kayıtlı sermaye sistemine nasıl
geçileceği akla gelecektir. Kayıtlı sermaye sistemine, kuruluş esnasında geçilebileceği gibi sonradan esas sözleşme değişikliğine gidilerek de geçilebilir.
6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkın56
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da Kanunun 20nci maddesinin üçüncü fıkrasında, halka açık olmayan anonim
şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini kabul etmelerine, daha sonra bu sisteme
geçmelerine, sermayelerini artırmalarına, kayıtlı sermaye tavanını yükseltmelerine, sistemden çıkmalarına ve çıkarılmalarına, yönetim kurulunun imtiyazlı
ve primli paylar ihracına, rüçhan haklarını kanun çerçevesinde sınırlamasına
ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir tebliğle düzenleneceği belirtilmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 19.10.2012)
(Tebliğ105 ) ile anılan usul ve esasları düzenlemiştir. Bu çerçevede, kuruluşta ve
sonradan kayıtlı sermaye sistemine geçmek için gerekli olan şartlar aşağıda
ayrı ayrı belirtilmiştir.
3.a. Şirketin Kuruluşunda Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmek İçin Yapılacak İşlemler
Başlangıç sermayesi en az 100.000 TL (yüzbin Türk Lirası) olan anonim
şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden izin
almak şartıyla kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edebilirler(Tebliğ,
m.5/f.1). Dolayısıyla, kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde başlangıç sermayesinin en az 100.000 TL olması ve bunun tamamının
ödenmiş olması gerekir(Tebliğ, m.5/f.2).
Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen anonim şirketlerin
esas sözleşmelerinde en az;
a) Başlangıç sermayesi,
b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı
sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin başlangıç ve bitiş
tarihleri,
c) Kayıtlı sermaye tavanı,
ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ne şekilde ilan
edileceği
hususlarının belirtilmesi zorunludur(Tebliğ, m.5/f.3). Yönetim kuruluna
imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma ya da rüçhan haklarını
sınırlandırma yetkisi verilecek ise, buna ilişkin hükümlerin de esas sözleşmede yer alması gerekir(Tebliğ, m.5/f.4).
Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş katından fazla ola510 Çalışmamızda Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında
Tebliğ için “Tebliğ” kısaltması kullanılmıştır.
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maz(Tebliğ, m.5/f.5). Örneğin; şirketin başlangıç sermayesi asgarî tutar olan
100.000 TL’den ibaret ise, kayıtlı sermaye tavanı en fazla 500.000 TL olarak
belirlenebilir (Tebliğ, m.5/f.5).
Kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen şirketler, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurarak izin alırlar.
Bu şirketler, izin başvurusunda;
a) Şirket kurucularının imzaları noterce onaylanmış esas sözleşme örneğini,
b) Başlangıç sermayesinin tamamen ödendiğine dair banka mektubunu,
c) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma yetkilerinin verilmesi
halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesinin gerekçelerini içeren kurucular tarafından imzalanmış beyanı
dilekçe ekinde verirler(Tebliğ, m.6/f.1-2).
3.b. Kuruluştan Sonra Esas Sermaye Sisteminden Kayıtlı Sermaye
Sistemine Geçmek İçin Yapılacak İşlemler
Başlangıç sermayesi en az 100.000 TL (yüzbin Türk Lirası) olan kapalı
(halka açık olmayan) anonim şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla, esas sözleşmelerini değiştirerek kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler(Tebliğ, m.5/f.1). Kayıtlı sermaye
sistemine geçecek kapalı anonim şirketlerde esas116 sermayenin tamamının
ödenmiş ve de sermayenin karşılıksız kalmamış olması, ayrıca esas sözleşmelerinde en az;
a) Başlangıç sermayesi,
b) En fazla beş yıl olmak üzere yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı
sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresi, sürenin başlangıç ve bitiş
tarihleri,
c) Kayıtlı sermaye tavanı,
ç) Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararının ne şekilde ilan
edileceği,
hususlarının belirtilmesi zorunludur(Tebliğ, m.5/f.2-3). Yönetim kuruluna
11
6 Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 5nci
maddesinin ikinci fıkrasında “çıkarılmış sermayenin” ifadesi kullanılmış olmakla birlikte, kanımızca
burada kastedilen “esas sermaye”dir. Zira, kayıtlı sermaye sistemine geçen şirketin önceden tabi olduğu
sistem esas sermaye sistemidir ve esas sermaye sisteminde çıkarılmış sermaye sözkonusu değildir.
Çıkarılmış sermaye, kayıtlı sermaye sisteminde kullanılan bir kavramdır. Tebliğde yer alan bu hususun
yazım hatasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir.
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imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma ya da rüçhan haklarını
sınırlandırma yetkisi verilecek ise, buna ilişkin hükümlerin de esas sözleşmede yer alması gerekir(Tebliğ, m.5/f.4).
Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz(Tebliğ, m.5/f.5). Örneğin; şirketin kayıtlı sermaye sistemine ilk geçtiğinde sahip olduğu sermaye tutarı TTK’nın asgarî tutar olarak aradığı 100.000 TL’den
ibaret ise, kayıtlı sermaye tavanı en fazla 500.000 TL olarak belirlenebilir.
Sonradan kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler için de kayıtlı
sermaye tavanı, çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanına ulaşıp ulaşmadığına bakılmaksızın esas sözleşme değiştirilerek yükseltilebilir. Kayıtlı
sermaye sistemine geçilmesinden sonra izleyen dönemlerde kayıtlı sermaye
tavanı, esas sözleşmenin değiştirileceği genel kurul toplantısı sırasındaki çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir. (Tebliğ, m.5/f.5).
Bir önceki örneğimize dönecek olursak, eğer kayıtlı sermaye sistemine ilk
geçildiğinde şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000 TL olarak belirlenmiş ve
sermayenin 300.000 TL’si çıkarılmış ise, bir sonraki esas sözleşme değişikliğinde kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000 TL olarak belirlenebilir.
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen anonim şirketler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvurarak izin alırlar. Bu izin;
TTK’nın 333. maddesi uyarınca kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi
olan şirketlere, kuruluş veya esas sözleşme değişikliği izni ile birlikte verilir. Bakanlık izni sadece sisteme geçilmesi için sözkonusu olup, kayıtlı sermaye sistemine geçmesine izin verilen şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları
sermaye artırımlarında Bakanlık izni aranmaz(Tebliğ, m.6/f.1).
Sonradan kayıtlı sermaye sistemine geçmek isteyen şirketler, izin başvurusunda;
a) Yürürlükte bulunan, tüm değişiklikleri içeren ve tek bir metin haline
getirilmiş, şirketi temsile yetkili kişilerce onaylanmış esas sözleşme örneğini,
b) Şirket yönetim kurulunca hazırlanmış esas sözleşmede yer alacak kayıtlı
sermaye maddesi taslağı ile esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye sistemine uyum
sağlaması için değişmesi gereken diğer maddelerine yönelik değişiklik taslaklarını,
c) Şirket sermayesinin tamamen ödendiğine ve sermayenin karşılıksız kalmadığına ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
raporunu,
ç) Son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosunu,
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d) Esas sözleşme ile yönetim kuruluna imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarma veya rüçhan hakkını sınırlandırma yetkilerinin verilmesi
halinde, bunların ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesinin gerekçelerini içeren şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış beyanı,
e) Bağımsız denetime tabi olan şirketlerde denetleme raporunu,
dilekçe ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne verirler (Tebliğ, m.6/f.3).
Anılan Genel Müdürlükçe yapılacak değerlendirmelerde, TTK’nın genel
amaç ve ilkeleri, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine
İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri, piyasanın gerekleri, kayıtlı sermaye sisteminin gayesi, ortakların hak ve yararları, şirketin yasal yükümlülüklere uyma durumu gibi hususlar göz önünde bulundurulur(Tebliğ, m.6/f.4).
Kayıtlı sermaye sistemine geçmek için Bakanlıktan izin alındıktan sonra genel kurul usulüne uygun olarak toplantıya çağrılır. Genel kurul, TTK’nın 421.
maddesinin birinci fıkrasındaki nisaplarla, şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerini karara bağlar(Tebliğ, m.7/f.1).
Bir başka deyişle, bu genel kurul kararı, esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel
kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda
öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci
bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en
az üçte birinin toplantıda temsil edilmesidir (TTK, m.421/f.1).
Eğer kayıtlı sermaye sistemine geçişe, yönetim kuruluna verilen yetki süresinin uzatılmasına veya kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin olarak yapılacak esas sözleşme değişiklikleri, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
ihlal edici nitelikte ise, bu genel kurul kararının anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda onanması gerekir(Tebliğ, m.7/f.2).
Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine dair esas sözleşme değişikliği yukarıda belirtilen şekilde genel kurulca onaylandıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir(Tebliğ, m.7/f.3).
Burada son bir hususa daha değinelim: Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin dışındaki şirketlerde, kayıtlı sermaye
tavanının arttırılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklikleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın iznine tabi değildir(Tebliğ, m.5/f.7).
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4. ÖZET VE SONUÇ
Halka açık olmayan anonim şirketler kuruluşta kayıtlı sermaye sistemini seçebilecekleri gibi, başlangıçta esas sermaye sistemine tabi olup sonradan esas
sözleşme değişikliğine giderek kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler. Kayıtlı sermaye sistemini kabul edecek şirketlerde başlangıç sermayesinin en az
100.000 TL olması ve bunun tamamının ödenmiş olması gerekir. Kayıtlı sermaye tavanı ise başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz.
1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre,
esas sermaye miktarı 250.000 TL ve üzerinde olan anonim şirketler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadırlar. Anılan zorunluluk, kuruluş esas
sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan anonim şirketlerde, şirketin tüzel kişilik
kazanması ile birlikte; kuruluş esas sermayesi 250.000 TL’nın altında olmakla birlikte sermaye artırımı sonrasında esas sermaye miktarı 250.000 TL ve
üzerine çıkan anonim şirketlerde ise, sermaye artırımına ilişkin genel kurulunun ticaret siciline tescil ettirildiği anda doğar. Esas sermaye miktarı 250.000
TL’nin altında kalan anonim şirketler için ise sözleşmeli avukat bulundurma
zorunluluğu yoktur. Ayrıca, anılan kanunda açıkça belirtilmediğinden, kayıtlı
sermaye sistemini benimseyen kapalı anonim şirketlerde de, sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğunun aranmayacaktır. Bu çerçevede, anonim şirketlerin kayıtlı sermaye sistemini benimseyerek sözleşmeli avukat bulundurma yükümlülüğünden kurtulmaları mümkündür.
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SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA ANONİM ŞİRKETLERDE
İMTİYAZLI PAY VE PAY SENETLERİ
**
Mustafa YAVUZ12

ÖZ
Kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün
bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı olan imtiyaz, menfaatler dengesine uygun olarak ve uygulamada karşılaşılan sorunlar
da göz önünde bulundurularak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yeniden
düzenlenmiştir. Anonim şirketlerde imtiyazlı paylar, ilk esas sözleşmede öngörülebileceği gibi esas sözleşme değiştirilerek de bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İşte bu çalışmada, son düzenlemeler ışığında anonim şirketlerde imtiyazlı pay ve pay senetleri ile bu payların korunması hususu tüm yönleriyle ele
alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, imtiyaz, imtiyazlı paylar, pay sahipliği hakkı, pay senetleri, esas sözleşme.
1. GİRİŞ
İmtiyaz kelimesi, lügatte “başkalarına tanınmayan özel, kişisel hak veya
şart, ayrıcalık” şeklinde ifade edilmektedir. Hukuk sistemlerinde imtiyaz,
genel itibariyle sermayeye katılım oranına göre diğer paylara nazaran farklı
üstün haklar ve ayrıcalıklar tanınması biçiminde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla
imtiyaz paya tanınan üstün bir haktır. Anonim şirketlerde de haklardan yararlanma hususunda genel olarak “oransallık ilkesi” bağlamında “sermayeye
katılım oranında haklardan yararlanma” ilkesi benimsenmiştir. Bu çerçevede
imtiyaz da, söz konusu ilkelerin bir sonucu olan “paylar arasında eşitlik” kuralının bir istisnasını teşkil etmektedir (Pulaşlı, 2013, 514).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)
(md. 478/II) ise imtiyaz; “kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay
sahipliği hakkıdır.” şeklinde tanımlanmıştır. İmtiyaz paya tanınan üstün bir
hak olup, söz konusu üstünlük, adi paya nazarandır. Hükümde geçen “üstünlük” ibaresi, imtiyazlı payların adi paylara nazaran daha fazla pay sahipliği
hakları sağladığını ifade etmektedir. İmtiyaz, sadece paylara değil, belli pay
*12 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
19.10.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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sahipleri gruplarına, azlığa ve bir grubun tamamına tanınabilir. Kanunda öngörülen pay sahipliği haklarına imtiyaz tanınması yanında, esas sözleşme ile
bazı paylara yeni pay sahipliği hakkı veya haklarının tanınması ve bunların
imtiyazlı olması mümkündür. TTK’da yer alan kural çerçevesinde anonim şirketlerde imtiyaz; genel itibariyle malvarlığı haklarında, oy hakkında ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında tesis edilebilir.
Bu çalışmada, TTK hükümleri kapsamında anonim şirketlerde imtiyazlı
pay ve pay senetleri hususu, tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
2. İMTİYAZLI PAYLARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
TTK’nın 478/I. maddesinde, “İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Söz
konusu hüküm aşağıdaki temel ilkeleri içermektedir. Buna göre;
2.1. İmtiyaz sadece esas sözleşmeyle tanınabilir: İmtiyaz, ancak esas
sözleşme ile paylara tanınabilir. İmtiyazın oluşturulabilmesi için bu hususun
esas sözleşmede öngörülmesi zorunludur. Söz konusu zorunluluk, TTK’nın
339/II-d ve 478/I. maddelerinde de belirtilmektedir. Esas sözleşmede öngörülmedikçe anonim şirketin organları olan genel kurul veya yönetim kurulunun
alacağı bir kararla ya da mahkeme kararıyla imtiyaz tesis edilemez. Ancak,
esas sözleşmede sadece “imtiyaz” ibaresinin geçmesi yeterli değildir. Belirlilik ilkesi gereğince imtiyazın konusu, kapsamı, mahiyeti, süre ve şartları,
hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde esas sözleşmede belirtilmeli ve
somutlaştırılmalıdır. Aksi takdirde bir imtiyazın varlığından bahsedilemez.
2.2. İmtiyazlı paylar, ilk esas sözleşmede öngörülebileceği gibi esas
sözleşme değiştirilerek de bazı paylara imtiyaz tanınabilir: İmtiyazın esas
sözleşmede düzenlenmesi esas olmakla birlikte, bunun şirketin kuruluşunda
ilk esas sözleşmede tanınması zorunlu değildir. İlk esas sözleşmede imtiyaz
tesis edilmesi yanında daha sonradan esas sözleşmede değişiklik yapılarak da
paylara imtiyaz tanınabilir. Ancak bu hususta kanun koyucu, ağırlaştırılmış
nisap öngörmüştür. Nitekim TTK’nın 421/III-IV. maddesine göre imtiyazlı
pay oluşturulmasına ilişkin alınacak esas sözleşme değişikliği kararı, genel
kurulda ancak sermayenin en az %75’ini (3/4’ünü) oluşturan payların sahip* alınabilir. Bahsi geçen nisaba
lerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla13
*13 İmtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların
devredilebilirliği hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler (TTK md. 421/VI).
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ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.
Bununla birlikte, söz konusu hüküm imtiyazların genişletilmesini kapsamamaktadır. Mevcut bir imtiyazın veya imtiyazların kaldırılması veya zayıflatılması durumunda ise TTK md. 454 hükmü tatbik olunacaktır.
2.3. İmtiyaz kural olarak paya tanınabilir: İmtiyaz, kural olarak, doğrudan paya tanınır. Esas kural bu olmakla birlikte, TTK’nın 360. maddesinde
bahsi geçen kuraldan sapılmıştır. Nitekim belirli grupların yönetim kurulunda
temsil edilmesi hususunda imtiyaz, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine,
belirli pay gruplarına ve azlığa tanınabilir. Bu arada imtiyaz, esas itibariyle senede bağlanmış olup olmadığına bakılmaksızın paya tanınmakla birlikte, paya
tanınan imtiyaz, doğal olarak pay senede bağlanmışsa ilgili pay senedini de
imtiyazlı hale getirir. Pay ve pay senedinin, hamiline veya nama yazılı olması
önemli değildir.
2.4. İmtiyazlı paylar ihraç edilebilir: TTK, imtiyazlı payların ihraç edilmesini yasaklamamıştır. Dolayısıyla, imtiyazlı paylar da diğer paylar gibi ihraç edilebilir. Ancak bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunması ve imtiyazlı payların ihracına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi şarttır. İmtiyazlı
payları çıkarma yetkisi genel kurula aittir. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerde ise bu yetki yönetim kurulu tarafından kullanılır.
Yönetim kurulunun, imtiyazlı pay çıkarabilmesi esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması şarttır.
2.5. Kamu tüzel kişiliği ile bazı özel hukuk tüzel kişileri aleyhine imtiyaz tesis edilemez: Sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar,
dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç
olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli
pay gruplarına ve azlığa TTK’da düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Söz konusu kural, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, kredi
kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz (TTK md. 478/IV).
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3. PAYDA İMTİYAZ SAĞLANAN HALLER
3.1. Kar Payında İmtiyaz
Anonim şirketlerde kural olarak her pay sahibi, net dönem karından, payı
oranında kar payı alır. Bununla birlikte esas sözleşme ile belirli paylara, şirketin net dönem karına katılma bakımından belirli imtiyazlar tanınabilir.
Şirketin net dönem karından pay almada imtiyaza ilişkin TTK’da sınırlayıcı
bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle anonim şirket esas sözleşmeleri ile
istenildiği şekilde kar payında imtiyaz tanınabilir. Anonim şirketlerde, şirket
karından yararlanma konusunda getirilen en yaygın imtiyaz, belirli paylara,
diğer paylara nazaran daha yüksek oranda kardan yararlanma hakkı tanınmasıdır. Bu halde imtiyaz tanınan paylar, diğer paylardan daha yüksek oranda kar
payı alır. Bir diğer imtiyaz şekli ise belirli paylara kardan yararlanmada öncelik tanınmasıdır. Bu imtiyaz tipinde imtiyazlı paylar sahibine, kar dağıtımında
kardan öncelikle yararlanma hakkı verir. Bunların dışında kimi paylara, şirketin belirli yıllarda kar elde edememesi halinde, kar elde edilen sonraki yıllarda
geçmişe dönük olarak kar payı alma imtiyazı verilebilir. Bu halde imtiyaz
sahibi paylar, önceki yıl veya yıllarda kar elde edilememişse, yeterli kar elde
edilen ilk yıl, önceki yıllarda alması gereken karı da alır. (Yalçıntaş, 2015)
3.2. Tasfiye Payında İmtiyaz
Tasfiye halinde bulunan şirketin borçları ödendikten ve pay bedelleri
geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında
dağıtılır. Anonim şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm
bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.
Ancak tasfiye payında imtiyazın varlığı halinde esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır (TTK md. 507, 543). Bu durumda, tasfiye sonrası kalan varlık, öncelikle tasfiye payında imtiyazlı olan payların sahiplerinin haklarının
ödenmesi için kullanılır. Bunun sonucunda kalan tasfiye artığı diğer payların
sahiplerine ödedikleri sermaye oranında dağıtılır.
3.3. Rüçhan Hakkında İmtiyaz
Anonim şirketlerde her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermayeye oranına göre, alma hakkını (rüçhan hakkını) haizdir (TTK md.
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461). Kanunda rüçhan hakkında imtiyaza ilişkin herhangi bir emredici kural
bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu imtiyazın türü, sınırı ve şartları,
esas sözleşme ile belirlenebilir. Bu kapsamda, dış kaynaklardan gerçekleştirilecek olan sermaye artırımlarında, imtiyazlı pay sahibinin rüçhan hakkının
kapsamının şirketteki mevcut payı oranında değil de, belirli bir pay adedine göre belirlenmesi; iç kaynaklı sermaye artırımlarında ise oluşan bedelsiz
paylardan daha yüksek oranda faydalanılması öngörülebilir (Karahan, 1991,
132). Ancak rüçhan hakkında imtiyaz, ülkemizde pek yaygın uygulama alanı
olan bir imtiyaz türü değildir.
3.4. Oyda İmtiyazlı Paylar
Oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek
tanınabilir (TTK md. 479/I); farklı (eşit olmayan) itibari değerdeki paylara
eşit oy hakkı tanınarak imtiyazlı pay oluşturulamaz. Söz konusu hüküm, oyda
imtiyaz tanınması yöntemini emredici bir şekilde sınırlamaktadır. Bu kurala
aykırı şekilde imtiyaz tanınması yasaktır.
Bununla birlikte TTK’da, oyda imtiyaza bazı sınırlamalar getirilmiştir.
Bunlardan birincisi bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilmesidir. Bu halde
oyun itibari değere göre hesaplanması kuralı uygulanmaz. Söz konusu sınırlama iki halde ve ancak mahkeme kararı ile kaldırılabilir. Bu sınırlandırma
halleri, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlardır. Bu iki halde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara
bağlı olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hallerde istisna
etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir (TTK md. 479/II).
Kurumlaşma politikası, şirketlerin ömürlerinin, kurucuların veya onların altsoylarının ömürleri ile sınırlı olduğu anlayışını değiştirmeye ve şirketlere devamlılık sağlamaya yöneliktir. Kurumlaşma profesyonel yönetimi şart kılar. Profesyonel yönetimin gerçekleştirilmesinde oyda imtiyazlı paylar rol oynayabilir.
Hükümde neler haklı sebep olabileceği açıklanmamakla birlikte özelleştirmede
veya bu nitelikte olmayan blok satışlarda ülkenin stratejik menfaatlerinin korunması, bir şirketin dar boğazdan kurtarılması, halk pay sahiplerinin korunması
gibi bu amaçlarla ve iyi işleyebilecek bir mekanizma ile yönetimin profesyonel-
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lere bırakılması gibi hususlar haklı sebep olarak kabul edilebilir. Kurumlaşma
istisnası için proje sunmak zorunlu olmakla birlikte, mahkemenin haklı sebepler
*
istisnasında da proje istemesine engel bir durum yoktur.14
Oyda imtiyazın hakimiyet oluşturma aracı olarak kullanılmasının ve baskı
aracı olmasının önüne geçme amacıyla Kanunda bazı genel kurul kararlarında
imtiyazlı oyların kullanılamaması öngörülmüştür. Bu bağlamda “esas sözleşme değişikliği” ile “ibra” ve “sorumluluk davası açılmasına” ilişkin genel kurul kararlarının alınmasında her pay bir oya sahiptir (TTK md. 479/III).
3.5. Yönetim Kurulunda Temsilde İmtiyaz
İmtiyazlı payların düzenlendiği TTK’nın 479/III. maddesinde, “360 ıncı
madde hükmü saklıdır.” hükmüne yer verilmiş, atıf yapılan söz konusu maddede ise belli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi hususu düzenlenmiştir. Bahsi geçen maddede ayrıca “Bu maddeye göre yönetim kurulunda
temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı sayılır.” denilmektedir. TTK’nın
hem 479/III, hem de 360. maddelerinde yer alan hükümler, öğreti ve yargı
kararlarıyla uzun zamandır kabul edilen ancak mülga 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanununda (T.C. Mülga Yasalar, 09.07.1956) (ETTK) düzenlenmeyen “grup
imtiyazı” hususunu yasal dayanağa kavuşturmuştur.
Bu çerçevede, esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına,
özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa
yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Temsil edilme hakkı ancak esas sözleşmede öngörülerek verilebilir. Söz konusu hak, imtiyaz gibi her
paya değil, belirli pay sahipleri grupları ile belirli pay gruplarına ve azlığa bir
bütün olarak tanınmaktadır. Bu hakkın uygulanabilmesi için hem azlığın hem
de belirli pay sahipleri gruplarının belirlenebilir ve tanınabilir bir şekilde tanımlanması, bir başka deyişle, bir anlamda diğer pay sahiplerinden ayrılabilir
olmaları gerekmektedir. Belirli pay sahipleri grupları, meslekler ve işletme
konuları gibi ölçütlerle kolaylıkla belirlenebilir. Pay sahibi grupları arasında
yan sanayi mensupları, bayiler v.s. yer alabilir.
Temsil edilme hakkı kapsamında, yönetim kurulu üyelerinin, belirli bir
grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceği esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede yönetim kurulu
üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından yönetim
kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa men14
* Madde Gerekçesi (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96).
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sup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur.
Ancak bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz. Hükümde bağımsız yönetim
kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerin saklı olduğu belirtilmiştir (TTK md.
360). Yeri gelmişken belirtelim ki, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda
(T.C. Yasalar, 30.12.2012) (md. 28) Kurulun belirlediği esaslar çerçevesinde,
faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, mevzuata uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem
zararı eden halka açık şirketlerde, oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil
edilmeye ilişkin imtiyazların Kurul kararı ile kalkacağı, söz konusu imtiyazlı
payların kamu kurum ve kuruluşlarına ait olması halinde bu kuralın uygulanmayacağı hükme bağlamıştır.
3.6. Diğer Pay Sahipliği Haklarında İmtiyaz
İmtiyazın tanımının yapıldığı TTK’nın 478. maddesinin ikinci fıkrasında,
“kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda” ibaresi kullanılmıştır. İmtiyaz tanınabilecek pay sahipliği hakları Kanunda sınırlı sayıda sayılmamış, “gibi” ibaresi kullanılarak kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkına
benzer diğer pay sahipliği haklarına da imtiyaz tanınabileceği kabul edilmiştir.
Bu çerçevede, esas sözleşmede yer verilecek bir hükümle bahsi geçen haklar
dışında pay sahiplerine hazırlık dönemi faizi veya tahvil talep hakkı tanıyan
imtiyazların verilmesi mümkündür.
3.7. Kanunda Öngörülmemekle Birlikte Esas Sözleşmeyle Tanınan
Pay Sahipliği Haklarında İmtiyaz
TTK’nın 478/II. maddesinde, esas sözleşme ile kanunda öngörülmemiş
yeni bir pay sahipliği hakkının tanınması yoluyla da imtiyaz oluşturulmasına imkan sağlanmıştır. Bu bağlamda, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olmamak kaydıyla esas sözleşme ile TTK’da düzenlenmeyen yeni imtiyazların oluşturulması mümkündür.
4. İMTİYAZLI PAYLARIN KORUNMASI
Kanun koyucu, imtiyazlı payların korunmasına ilişkin bir takım önlemler
almıştır. Bu önlemlerden biri de TTK’nın 360, 478 ve 479. maddeleri uyarınca
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imtiyazlı paya sahip olanların, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu (İPSÖK)
oluşturmasıdır. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla (kayıtlı sermaye sisteminde) yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin
kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar
anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla
onanmadıkça uygulanamaz. Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan
edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel kurulu toplantıya çağırır. Aksi halde, her imtiyazlı pay sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden
başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Yönetim
kurulunun çağrısına rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır. İPSÖK’ün toplantısına ilişkin usul ve esaslar ile
bu kurulun kararları aleyhine iptal davası açılmasına ilişkin kurallar TTK’da
ayrıntılı bir şekilde belirlenmiştir (TTK md. 454).
Öte yandan, imtiyazlı payların korunması bakımından şirket birleşmelerinde, devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilmesi
şarttır (TTK md. 140/IV). Ayrıca birleşme sözleşmesinde devralan şirketin
imtiyazlı payların sahiplerine tanıdığı haklar gösterilir. Bunun yanında pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi açısından yönetim kurulu tarafından her yıl hazırlanan yıllık faaliyet raporunda, varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalara özel olarak yer verilir.
5. SONUÇ
Anonim şirketlerde imtiyazlar konusu, uygulamada karşılaşılan sorunlar
ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda
yeniden düzenlenmiştir. İmtiyaz; kar payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı
gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni
bir pay sahipliği hakkıdır. Anonim şirketlerde imtiyaz, ancak esas sözleşme ile
paylara tanınabilir. Esas sözleşmede öngörülmedikçe paylara ve pay sahiplerine imtiyaz tanınamaz. İmtiyazlı paylar, ilk esas sözleşmede öngörülebileceği
gibi esas sözleşme değiştirilerek de bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz,
kural olarak doğrudan paya tanınmakla birlikte, belirli grupların yönetim kurulunda temsil edilmesi hususunda imtiyaz pay sahiplerine de tanınabilir.
70

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Payda imtiyaz sağlanan haller; kar payında imtiyaz, tasfiye payında imtiyaz, rüçhan hakkında imtiyaz, oyda imtiyaz, yönetim kurulunda temsilde
imtiyaz, diğer pay sahipliği haklarında imtiyaz ve kanunda öngörülmemekle
birlikte esas sözleşmeyle tanınan pay sahipliği haklarında imtiyaz şeklinde
sıralanabilir. TTK’da, imtiyazlı paya sahip olanları koruyucu düzenlemelere
de yer verilmiştir. Bu kapsamda, imtiyazlı payların sahipleri, imtiyazlı pay
sahipleri özel kurulunu oluşturur. Genel kurulun, Kanunda gösterilen bazı kararları imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu kararlar
anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla
onanmadıkça uygulanamaz.
Bazı paylara imtiyaz tanınması kanuni ve hukuki olmakla birlikte, bu imtiyazların kötüye kullanılmaması, diğer pay sahiplerinin haklarının engellenmemesi ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi esastır.
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BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRILMAMASININ
HUKUKİ SONUÇLARI
Özkan ARSLAN*15
ÖZ
01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(TTK) ile birlikte anonim şirketlerin, konusunda uzman olmayan murakıp
veya murakıplar tarafından denetlenmesi sistemine son verilmiştir. Yeni düzenlemeyle, Bakanlar Kurulunca belirlenen sermaye şirketlerinin finansal
tablolarının, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunda geçen finansal bilgilerin ve riskin erken saptanması ve yönetimi komisyonunun işleyişinin, konusunda uzman olan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetçi veya bağımsız denetim
kuruluşlarınca denetlenmesi öngörülmüştür. Bağımsız denetime tabi sermaye
şirketlerinin, bağımsız denetim yaptırmaları kanunen zorunlu olmasına karşın
kapsamda olan bazı sermaye şirketlerinin bu kanuni zorunluluğu yerine getirmedikleri görülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, hangi şirketlerin bağımsız denetime tabi olduğu ile bağımsız denetime tabi olunduğu halde bağımsız
denetim yaptırılmamasının hukuki sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Sermaye şirketi, bağımsız denetim, bağımsız denetçi, finansal tablo, fesih, idari para cezası.
1. GİRİŞ
Uluslararası ticaret hacminin artmasıyla birlikte ulusal şirketlerin pay senetleri çeşitli ülkelerin menkul kıymet borsalarında işlem görmeye başlamış
bunun sonucunda da Dünyada güvenilir bilgiye duyulan ihtiyaç artmıştır.
Çünkü güvenilir olmayan bilgilere dayanılarak alınan kararlar hem kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını engellemekte hem de karar
alıcıların zarar etmelerine neden olmaktadır. Anılan olumsuzlukların önüne
geçilebilmesi için birçok ülke tarafından kabul görmüş en yaygın yöntem, finansal tabloların konusunda uzman, tarafsız ve bağımsız kişi veya kurumlar
tarafından denetlenmesi ve bu denetimin belli ölçütlere sahip şirketler bakımından kanuni zorunluluk haline getirilmesidir.
*15 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Makale Geliş Tarihi:
15.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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2. BAĞIMSIZ DENETİME GENEL BAKIŞ
Bağımsız denetime ilişkin hükümlere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
1 397’nci maddesi ila 406’ncı maddelerinde yer
(T.C. Yasalar, 2011) (TTK)16
verilmesine karşın bu denetimin tanımı yapılmamıştır. Her ne kadar 397’nci
ve 398’inci maddelerden hareketle bağımsız denetimin tanımını yapmak
mümkün ise de bu kavram 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’de (T.C. Yasalar, 2011) tanımlanmıştır.
Buna göre “bağımsız denetim” finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin,
finansal raporlama standartlarına uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır(660 sayılı KHK, md.2/f.1-b).
Bağımsız denetim, denetçiler (bağımsız denetçiler veya bağımsız denetim
kuruluşları) tarafından yapılacaktır. Bağımsız denetçi; bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından KGK tarafından yetkilendirilen kişidir(660 sayılı KHK, md.2/f.1-a).
Bağımsız denetim kuruluşu ise bağımsız denetim yapmak üzere, KGK tarafından yetkilendirilen sermaye şirketleridir(660 sayılı KHK, md.2/f.1-c).
Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
faktoring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık
yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve
benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için KGK tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlar, kamu yararını ilgilendiren
kuruluş (KAYİK) olup (660 sayılı KHK, md.2/f.1-ğ) bağımsız denetime tabi
olan sermaye şirketi eğer KAYİK ise bu durumda şirketin, bağımsız denetim
kuruluşunu denetçi olarak seçmesi zorunludur (660 sayılı KHK, md.23/f.1).
Bağımsız denetime tabi olup KAYİK olmayan diğer şirketler ise denetçi olarak bağımsız denetçiyi veya bağımsız denetim kuruluşunu seçebilirler.
TTK’nın 397’nci maddesinin birinci fıkrasında, denetime tabi anonim şirketlerin finansal tablolarının denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe
16
1 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
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ve Denetim Standartları Kurumunca yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarına (TDS) göre denetleneceği, 514’üncü maddesinde anonim şirket yönetim
kurulunun Türkiye Muhasebe Standartlarında (TMS) öngörülen finansal tabloları hazırlayacağı hüküm altına alınmıştır.
KGK tarafından yayımlanan “TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu” standardına göre; düzenlenmesi gereken finansal tablolar; Finansal Durum Tablosu (Bilanço), Gelir Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akış Tablosu
ve Dipnotlardır(KGK,2005).
Denetçi, TDS’lere uygun olarak şirketin finansal tablolarının, TMS’lere
göre şirketin malvarlığını, borç ve yükümlülüklerini, öz kaynaklarını ve faaliyet sonuçlarını tam, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir, ihtiyaçlara ve işletmenin niteliğine uygun bir şekilde; şeffaf ve güvenilir olarak; gerçeği dürüst,
aynen ve aslına sadık surette yansıtıp yansıtmadığını denetleyecektir (TTK,
md.398/f.1, 515).
Denetçi, finansal tabloların yanı sıra yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı
olup olmadığını ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığını da denetleyecektir(TTK,
md.397/f.1, 398/f.1).
Denetçi, ayrıca şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığını, kurulmuşsa sistem ve komitenin şirketin varlığını, gelişmesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek gelişmeleri önceden saptamak için yeterli
olup olmadığını, her iki ayda bir verilmesi gereken raporu verip vermediğini
inceleyecek ve değerlendirecektir(TTK, md.378, md.398/f.1).
3. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLER
TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna bırakılmıştır.
Dolayısıyla her sermaye şirketi (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket) değil Bakanlar Kurulunca belirlenen sermaye şirketleri
bağımsız denetime tabi olacaktır.
Bağımsız denetim zorunluluğu, 01/01/2013 tarihinde başlamış (TTK,
md.1534/f.4) olup bağımsız denetime tabi olacak şirketler de Bakanlar Kurulunca ilk kez 23/01/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla belirlenmiştir(Bakanlar Kurulu, 2013). Bu karara göre ilk etapta 7.300 adet büyük
şirketten 2.500 adedi kapsama alınmıştır(KGK,2013). Bakanlar Kurulunca
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10/12/2014 tarihinde (Bakanlar Kurulu, 2014) Kararda yapılan değişiklikle
denetime tabi şirket sayısı 3.500’e, son olarak 29/12/2014 tarihinde (Bakanlar
Kurulu, 2015) yapılan değişiklikle de denetime tabi şirket sayısı 5.000’e çıkmıştır(KGK,2015).
Bakanlar Kurulu, bağımsız denetime tabi olacak sermaye şirketlerini, finansal büyüklüğünü, istihdam edilen işçi sayısını, faaliyet konularını ve ortaklık yapısını esas alarak üç kategori halinde belirlemiştir.
3.1. Finansal Büyüklük ve İstihdam Edilen İşçi Sayısına Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler
Sermaye şirketinin, (a) Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üzerindeyse, (b)
Yıllık net satış hasılatı 100.000.000 TL ve üzerindeyse veya (c) Çalışan sayısı
200 kişi ve üzerindeyse ve bu sermaye şirketi bahsi geçen üç ölçütten en az
ikisini art arda iki hesap döneminde aşıyorsa müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olacaktır.
Buna karşın bağımsız denetime tabi şirketler söz konusu ölçütlerden en az
ikisine ait sınırları art arda iki hesap döneminde aşmamaları ya da bir hesap
döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya
daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren
bağımsız denetim kapsamından çıkacaklardır. Bağımsız denetim kapsamına
alınmaya ve çıkmaya ilişkin örneklere, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar’da (KGK, 2013) yer verilmiştir.
3.2. Faaliyet Konularına Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler
Bazı sermaye şirketleri, finansal büyüklüğe veya istihdam ettikleri işçi sayısına ilişkin ölçütleri sağlamamış olsalar dahi faaliyet konularından dolayı
Bakanlar Kurulunca bağımsız denetime tabi tutulmuşlardır. Bu şirketler;
(a) Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketler.
(b) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi
şirketler.
(c) 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile 28/3/2001 tarihli
ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kap76
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samında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.
(d) Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen; yetkili
müesseseler, kıymetli madenler aracı kurumları, kıymetli maden üretimi veya
ticareti ile iştigal eden anonim şirketler.
(e) 10/2/2005 tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri uyarınca anonim şirket halinde kurulan tarım ürünleri lisanslı
depo şirketleri ile 11/8/1982 tarihli ve 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanunu
hükümleri uyarınca anonim şirket şeklinde kurulan şirketler.
(f) Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler.
3.3. Finansal Büyüklüğe, İstihdam Edilen İşçi Sayısına, Faaliyet Konularına ve Ortaklık Yapısına Göre Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler
Bakanlar Kurulunca, bazı sermaye şirketleri ortaklık yapıları, faaliyet konuları, finansal büyüklükleri ve istihdam ettikleri işçi sayıları dikkate alınarak bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Bu şirketleri iki gruba ayırmak mümkündür.
I.Grup: Üç ölçütten (Aktif toplamı 40.000.000 TL ve üstü; Yıllık net satış
hasılatı 75.000.000 TL ve üstü; çalışan sayısı 125 ve üstü) en az ikisini sağlayan,
(i) Sermayesinin en az % 25’i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler,
(ii) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler,
(iii) Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka
açık sayılan şirketler,
(iv) 8/6/1984 tarihli 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında
faaliyet gösteren Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az % 50’si belediyelere ait olan şirketler,
bağımsız denetime tabidir.
II.Grup: Üç ölçütten (Aktif toplamı 50.000.000 TL ve üstü; Yıllık net satış hasılatı 100.000.000 TL ve üstü; çalışan sayısı 200 ve üstü) en az ikisini
sağlayan,
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(i) Kaynak tahsisi içermeyen yetkilendirme sahibi şirketler ile çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik
İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu denetimine tabi olan şirketler,
(ii) 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 18/4/2001
tarihli ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015
sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış
Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
düzenlemelerine tabi olarak faaliyet gösteren lisans, sertifika veya yetki belgesi sahibi şirketler,
(iii) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal
edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri
henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere,
Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında Fon tarafından
denetimi ve yönetimi devralınan şirketler,
bağımsız denetime tabidir.
4. BAĞIMSIZ DENETİM YAPTIRMAMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
Kanun koyucu her sermaye şirketinin değil Bakanlar Kurulunca belirlenen
sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasını öngörmüştür. Bakanlar
Kurulunca kapsama alınan sermaye şirketlerinin özelliklerine baktığımızda ise bu
şirketlerin gerek finansal büyüklük, gerek istihdam edilen kişi sayısı gerekse de
faaliyet konusu açısından ticari hayatın önemli aktörleri olduklarını görmekteyiz.
Dolayısıyla bu şirketlerin finansal tablolarına konu bilgilerin gerçeği yansıtması,
hem Devlet hem yatırımcılar hem de istihdam edilen işçiler ve müşteriler bakımından son derece önemlidir. Bağımsız denetimin önemine binaen Kanun koyucu
bağımsız denetime tabi olmasına karşın bu denetimin yaptırılmamasının hukuki
sonuçlarını düzenlemiştir. Bunları, hükümsüzlük, fesih ve idari para cezası uygulanması şeklinde belirlemek mümkündür.
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4.1. Hükümsüzlük
TTK’nın 397’nci maddesinin ikinci fıkrasında; denetime tabi olanların,
hazırlamış oldukları finansal tablolarının denetimden geçip geçmediğini, denetimden geçmiş ise denetçinin görüşünü ilgili finansal tablonun başlığında
açıkça belirtmek zorunda oldukları, bu hükmün, yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporu için de uygulanacağı, denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun,
düzenlenmemiş hükmünde olduğu belirtilmiştir.
Maddenin gerekçesinde, denetimden geçmeyen finansal tabloların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun batıl olduğu ifade edilmiştir. Batıl kavramının
karşılığı hükümsüz olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
2011) 27’nci maddesinin birinci fıkrasında; kanunun emredici hükümlerine,
ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan
sözleşmelerin kesin olarak hükümsüz olduğu belirtilmiştir.
Dolayısıyla, TTK gereğince bağımsız denetime tabi olduğu halde denetimden geçmemiş finansal tablolar ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu
hükümsüzdür.
Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde
tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların
alınması, anonim şirket genel kurulunun devredilemez görev ve yetkileri arasında yer almaktadır(TTK, md.408/f.2-d).
Bağımsız denetime tabi olduğu halde bu denetimi yaptırmamış olan anonim şirket genel kurulunca doğal olarak yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr
payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya
dağıtılacak kâra katılması dâhil kullanılmasına dair kararlar alınamayacak
alınsa dahi bu genel kurul kararlarının hükümsüz olduğunun tespiti davası
açılabilecektir(TTK, md.447). Çünkü bu kararların alınabilmesi için öncelikle dönem kârının hangi tutarda olduğunu gösteren ve hukuken geçerli sayılan
finansal tablolara (bilanço, gelir tablosu) ihtiyaç vardır. Bağımsız denetimden
geçmemiş finansal tablolar hükümsüz sayıldığından söz konusu tablolara dayanılarak genel kurul tarafından alınan kararlar da hükümsüzlük yaptırımıyla
karşılaşacaklardır.
Yine, TTK’nın 424’üncü maddesinde; bilançonun onaylanmasına ilişkin
genel kurul kararının, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim
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kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğuracağı,
ancak bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse onamanın ibra etkisini doğurmayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, denetimden geçmemiş bilanço
hükümsüz sayıldığından bu bilançonun genel kurulca onaylanması halinde
bile yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler ibra edilmiş olmayacaktır.
Kanaatimizce, hükümsüz sayılan finansal tablolara ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporuna dayanılarak genel kurulca alınan kararların tamamı için
butlanın tespiti davası açılması mümkündür.
4.2. Fesih
Nasıl ki gerçek kişilerin, kişilikleri ölümle sona ermekteyse tüzel kişilerin
kişilikleri de fesihlerine karar verilmesiyle sona ermektedir. Bu nedenle bir
şirketin feshine karar verilmesi tüzel kişiliğe verilebilecek en ağır yaptırımdır.
Anonim şirket ortaklarına bilgi alma ve inceleme yapma hakkı çerçevesinde, finansal tabloların ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, genel
kurul toplantısından en az onbeş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, ortakların incelemesine hazır bulundurulması, finansal tabloların bir yıl süreyle
merkezde ve şubelerde ortakların bilgi edinmelerine açık tutulması, ortağın
talebi halinde de gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun
birer suretinin ortağa verilmesi zorunludur. Ortaklara tanınan bilgi alma ve
inceleme hakkı, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla
kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (TTK, md.437). Bu nedenle bilgi alma ve
inceleme hakkı müktesep hak niteliği taşır.
TTK’nın 531’inci maddesinde; haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en
az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların
sahiplerinin, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilecekleri, mahkemenin, fesih
yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya
duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebileceği
hüküm altına alınmıştır.
Maddenin gerekçesinde özetle; haklı sebebin tanımlanmadığı, haklı sebeplerin örnek olarak da gösterilmediği, bu kavramın niteliklerinin gösteril80
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mesinin ve tanımlanmasının yargı kararlarına ve öğretiye bırakılmış olduğu,
İsviçre öğretisinde genel kurulun birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olmasının, azlık hakları ile bireysel hakların devamlı ihlal edilmesinin özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının engellenmesinin, şirketin
sürekli zarar etmesinin, dağıtılan kâr payının düzenli azalmasının, haklı sebep
sayıldığı, buna karşılık varsayımların ve olumsuz beklentilerin haklı sebep
sayılmadığı, öne sürülen sebeplerin haklı olup olmadığına mahkemenin karar
vereceği, maddenin son cümlesindeki “veya duruma uygun düşen ve kabul
edilebilir diğer bir çözümü karara bağlama” inisiyatifinin tamamıyla mahkemeye ait olduğu, İsviçre öğretisinde, mahkemenin kâr dağıtma zorunluğunu
karara bağlayabileceği; uygun bir yeni pay sahibinin şirkete alınmasını uygun
bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilecek kısmî tasfiyeye de hükmedebileceği belirtilmiştir.
Anonim şirketlerde, bilgi alma ve inceleme hakkı bağlamında bilançonun
ve gelir tablosunun ortağa verilmesi gerekmektedir. Bağımsız denetime tabi
olduğu halde denetimden geçmemiş finansal tablolar hükümsüz olduğundan
azlık oluşturan ortak veya ortaklar bilgi alma ve inceleme hakkının engellendiğini öne sürerek şirketin feshini mahkemeden talep edebilecektir. Kanaatimizce, Mahkemece, şirketin feshine karar verilebileceği gibi TTK’nın
531’inci maddesinde geçen “duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer
bir çözüme karar verebilme” yetkisine dayanılarak şirketin bağımsız denetim
yaptırmasına da karar verilebilecektir.
4.3. İdari Para Cezası
Bağımsız denetime ilişkin düzenlemelere sadece genel kanun niteliğindeki
TTK’da değil özel kanun niteliğindeki 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2012), 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (T.C. Yasalar,
2005), 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2007) ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda (T.C. Yasalar,
2001) yer verilmiştir.
TTK’da, bağımsız denetime tabi olduğu halde bağımsız denetim yaptırmayan sermaye şirketlerine yönelik olarak herhangi bir idari yaptırım uygulanmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Buna karşın, Sermaye
Piyasası Kanunu’na, Bankacılık Kanunu’na, Sigortacılık Kanunu’na ve Bireysel Emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu’na tabi şirketlerin bağımsız dene-
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tim yaptırmamaları durumunda bunlar hakkında idari para cezası uygulanması
öngörülmüştür.
Diğer taraftan, anılan kanunlarda düzenlenen idari para cezası tutarlarının
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 2005) 17’nci maddesinin
yedinci fıkrası uyarınca, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl
için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci
maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacağı bilinmelidir.
4.3.1. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Şirketler
6362 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında; ihraççıların
düzenleyecekleri finansal tablo ve raporlardan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında Kurulca belirlenenlerin, bu Kanun uyarınca listeye alınan
bağımsız denetim kuruluşlarına, Türkiye Denetim Standartları çerçevesinde
bilgilerin gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtması ilkesine uygunluğu
bakımından inceleterek bir bağımsız denetim raporu almak zorunda oldukları,
dördüncü fıkrasında; Kurulun, halka arzda, borsada işlem görme başvurusunda, önemli nitelikte işlemlerde ve ortaklığın faaliyetlerini ve finansal durumunu önemli derecede etkileyen olay ve gelişmelerde, işlemin tarafı ortaklıklardan da bu madde hükümlerine göre hazırlanacak bağımsız denetim raporu
istemeye yetkili olduğu, beşinci fıkrasında; Kurulca düzenlenmesi istenilen
finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun, Kurulca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
kamuya duyurulacağı, 103’üncü maddesinin birinci fıkrasında da bu Kanuna
dayanılarak yapılan düzenlemelere, belirlenen standart ve formlara ve Kurulca alınan genel ve özel nitelikteki kararlara aykırı hareket eden kişilere Kurul
tarafından 20.000 TL’den 250.000 TL’ye kadar idari para cezası verileceği
hüküm altına alınmıştır.
Konuyla ilgili olarak yayımlanan Seri:X, 22 No.lu Sermaye Piyasasında
Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in (Sermaye Piyasası Kurulu, 2006) 5’inci maddesinin birinci fıkrasında; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen işletmelerin ve yatırım fonları ile konut ve
varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporlarını bağımsız denetime
tabi tutmak zorunda oldukları belirtilmiştir.
82

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Dolayısıyla, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerin bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda bunlar hakkında Kurul tarafından 20.000 TL’den 250.000
TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.
4.3.2. 5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Tabi Şirketler
5411 sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinin ikinci fıkrasında; Bankaların
genel kurullarına sunacağı yıllık finansal raporlarının bağımsız denetim kuruluşlarınca onaylanmasının şart olduğu, üçüncü fıkrasında; Bankaların, düzenleyecekleri finansal raporlarını, Kurulun belirleyeceği usûl ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilere sunmak ve ilân etmek zorunda oldukları, 146’ncı
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de 39’uncu maddeye aykırı davranılması hâlinde 10.000 TL’den 25.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla, Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerin bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda bunlar hakkında Kurum tarafından 10.000
TL’den 25.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.
4.3.3. 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa Tabi Şirketler
5684 sayılı Kanun’un 18’inci maddesinin ikinci fıkrasında; Sigorta şirketleri ile reasürans şirketlerinin bilançolarının, kâr ve zarar cetvellerinin
ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer malî tablolarının bağımsız denetim
kuruluşlarına denetlettirilmesi ve ilan ettirilmesinin zorunlu olduğu, 34’üncü
maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendinde de 18’inci maddenin ikinci fıkrasına
aykırı davranılması halinde Müsteşarlıkça 12.000 TL idari para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla, Sigortacılık Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan sigorta ve reasürans şirketlerinin bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda
bunlar hakkında Hazine Müsteşarlığınca 12.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
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4.3.4. 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa Tabi Şirketler
4632 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinde; emeklilik şirketlerinin yıl sonu
malî tablolarının bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesinin
zorunlu olduğu, emeklilik yatırım fonlarının hesap ve işlemlerinin de ayrıca
yılda en az bir defa bağımsız dış denetime tabi olduğu, 22’nci maddesinin (r)
bendinde de 21’inci maddede öngörülen bağımsız dış denetim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 15.000 Türk Lirası idari para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Dolayısıyla, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca bağımsız denetime tabi olan emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım
fonlarına bağımsız denetim yaptırmamaları durumunda Hazine Müsteşarlığınca 15.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.
5- SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim
şirketlerin konusunda uzman olmayan murakıp veya murakıplarca denetlenmesi sistemine son verilmiş bunun yerine sermaye şirketlerinin uzman kişilerce
denetlenmesi uygulamaya konulmuştur. Kanun koyucu, hangi sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi olacağını belirleme yetkisini Bakanlar Kuruluna
bırakmıştır. Bakanlar Kurulu, gerek finansal büyüklük, gerek istihdam edilen
kişi sayısı gerekse de faaliyet konusu açısından ticari hayatın önemli aktörleri
konumundaki şirketleri, bağımsız denetim kapsamına almış olup kapsamdaki
şirket sayısını da her yıl artırmaktadır. Nitekim bağımsız denetime tabi şirket
sayısı 2013 yılında 2.500 iken 2015 yılında 5.000’e çıkmıştır.
Bağımsız denetime tabi tutulan şirketler ticari hayatın önemli aktörleri
olduğundan Kanun koyucu bağımsız denetime tabi olmasına karşın bu denetimin yaptırılmamasının hukuki sonuçlarını düzenlemiştir. TTK’da bağımsız denetime tabi olduğu halde bu denetimi yaptırmayan şirketler hakkında
herhangi bir idari para cezası uygulanması öngörülmemiş olmakla birlikte
finansal tablolarla ilgili alınacak genel kurul kararlarının hükümsüzlüğünden
şirketin feshine kadar uzayabilen yaptırımlar söz konusu olabilmektedir. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nda ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda bağımsız denetim yaptırılmaması
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halinde şirketlere idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Esasen anılan
kanunlara tabi olan şirketlerin bağımsız denetim yükümlülüklerini yerine getirmemeleri çok düşük bir ihtimaldir. Çünkü bu şirketler hem ilgili Kurum
veya Kurullarca (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Müsteşarlığı) denetlenmekte, hem denetimden geçmiş
finansal tabloları ilan edilmekte hem de denetimden geçmiş finansal tablolar
ve denetim raporları anılan Kurum veya Kurullara gönderilmektedir. Ancak,
söz konusu kuruluşların denetimine tabi olmayan sermaye şirketlerinin, bağımsız denetime tabi oldukları halde bu denetim yükümlülüğünü yerine getirmedikleri görülmektedir. Bunun sebeplerini, ilgililer hakkında idari para cezası uygulanamaması ve TTK’da düzenlenen hükümsüzlük veya fesih hakkının
şirket ortaklarına ait olması bu şirket ortaklarının da bu hakkı kullanmamaları
şeklinde belirlemek mümkündür.
TTK’da yapılacak değişiklikle, bağımsız denetime tabi olduğu halde bu
denetimi yaptırmayan şirketler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca
idari para cezası uygulanmasına ayrıca şirketlerin finansal tabloları ile denetim raporlarını Bakanlığa göndermelerine yönelik düzenleme yapılmasının
anılan aksaklıkları giderebileceği değerlendirilmektedir.
KAYNAKÇA
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketler Duyurusu, 14.01.2016 tarihinde http://www.kgk.gov.tr/content_detail-191-578-bagimsiz-denetime-tabi-olacak-sirketler-duyurusu.html adresinden erişildi.
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)
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Bakanlar Kurulu Kararları (23.01.2013) 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar. Ankara: Resmi
Gazete (28537 sayılı)
KGK (13.02.2013) Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar. Ankara: Resmi Gazete (28585 sayılı)
KGK (16.01.2005) Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete
(25702 sayılı)
SPK (12.06.2006) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (26196 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (01.11.2011) 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname. Ankara: Resmi Gazete (28103 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (31.03.2005) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (25772 sayılı)
T.C. Yasalar (30.12.2012) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (28513 sayılı)
T.C. Yasalar (10.11.2005) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu. Ankara: Resmi
Gazete (25983 sayılı)
T.C. Yasalar (14.06.2007) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26552 sayılı)
T.C. Yasalar (07.04.2001) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve yatırım Sistemi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24366 sayılı)
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DOLAŞIM BELGESİ EŞLİĞİNDE SERBEST BÖLGEDEN
AVRUPA BİRLİĞİNE EŞYA GÖNDERİLMESİ SÜRECİNDE VERGİ
TAHSİLATI YAPILMASINI GEREKTİREN DURUMLAR
*
Yasin ÖNCÜ17

1. GİRİŞ
Serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai
ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerler olarak kavramsal olarak tanımlanabilir.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin kurulması ve
işletilmesindeki temel amaçlar; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek olarak sıralanmıştır. Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek
ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve
gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgelerin, lojistik merkezler olarak da ülkemize katkı sağladıklarını söyleyebiliriz.
Özel bir hukuki konumu bulunan ve Ekonomi Bakanlığı’nın güncel verilerine göre, 22.432.242.000 USD ticaret hacmine ve 61.505 istihdama ulaşan
serbest bölgeler; ülkemizde temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimi
teşvik etmek amacıyla 1987 yılından bu yana Akdeniz kıyısında, Mersin, Antalya ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri, Ege Bölgesinde Ege (İzmir),
Denizli ve İzmir Serbest Bölgeleri, Marmara Bölgesinde, İstanbul Atatürk
Havalimanı, İstanbul Endüstri ve Ticaret, İstanbul Trakya, Avrupa, Kocaeli, Tübitak-Mam Teknoloji ve Bursa Serbest Bölgeleri, Karadeniz kıyısında,
Trabzon, Rize ve Samsun Serbest Bölgeleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
Mardin ve Gaziantep Serbest Bölgeleri,  İç Anadolu Bölgesinde, Kayseri Serbest Bölgesi olarak faaliyete geçmiştir(http://www.ekonomi.gov.tr).
Serbest bölgelerle ilgili hukuki düzenlemelere baktığımızda ise, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve anılan Kanunun uygulanmasına yönelik hazırlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğini görmekle birlikte, başta
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği olmak üzere, vergi mevzuatı dahil birçok düzenlemenin varlığı da dikkat çekmektedir.
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başdenetçisi
17

Makale Geliş Tarihi:
03.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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Bu bağlamda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nda (152.md.) yer alan serbest
bölgeler tanımına bakacak olursak, “Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;
a) Serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi
tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu,
ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından,
Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen;
b) Serbest dolaşımdaki eşyanın, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle
normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı;
Yerlerdir.” şeklinde ifade edildiğini görürüz.
Ancak ilk serbest bölgelerin kurulmasından itibaren geçen zaman dilimi
içerisinde, serbest bölgelerle ilgili mevzuatın çok sık değiştiğine şahit olmaktayız. Öyle ki, firmalara ilk aşamada sağlanan bazı mali avantajların, belli
bir süre sonra muhtelif Yasalarla sınırlandırıldığını görmekteyiz. Bununla birlikte, Serbest Bölgeler Kanununda değişiklik yapan 12.11.2008 tarihli, 5810
sayılı Kanun ile sağlanan avantajların kapsamının AB üyelik tarihine kadar
nispeten korunduğu ifade edebiliriz.
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre serbest bölgelerde, Yüksek
Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınaî, ticari ve hizmetle ilgili
faaliyetler yapılabilmektedir. Ayrıca, üretici işletmelerin talepleri hariç olmak
üzere, fiyat, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına
kanunlarla ve diğer mevzuatla verilen yetkilerin serbest bölgelerde uygulanamayacağının bilinmesi gerekir. İlave olarak, bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmadığını, işletici ve
kullanıcıların, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulunca belirlene1
cek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilineceğini vurgulayabiliriz18
.
2. SERBEST BÖLGELERDEKİ EŞYANIN NİTELİĞİ
Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktaları gümrük idarelerinin
gözetimine tabi olup, bu kapsamda, bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan
kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir. Ayrıca, gümrük idareleri, serbest bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene
18
1 Serbest bölgelerle ilgili temel kavramların başında gelen İşletici: Serbest bölgeyi işleten kamu kurum
ve kuruluşunu, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişileri ifade ederken, Kullanıcı ise; Faaliyet ruhsatı
alan ve bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişiye karşılık gelmektedir.

88

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

edebilirler. Muayenenin yapılmasını sağlamak üzere eşyaya giriş veya çıkışlarda eşlik etmesi gereken taşıma belgesinin bir nüshasının gümrük idaresine
verilmesi veya tetkike hazır tutulması da söz konusu olmaktadır.
Bu çerçevede, serbest dolaşıma giriş rejimi ve ihracat rejimi hükümlerine
göre yapılacak olan gümrük kontrolü serbest bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabileceği gibi, eşyanın depolandığı serbest bölgedeki yerlerde de
yapılabilir.
Kaldı ki serbest bölgede görevli gümrük idareleri,
 Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgeye gönderilen,
 Yabancı bir ülkeden veya Türkiye Gümrük Bölgesindeki başka bir gümrük idaresinden transit olarak gelen,
 Serbest bölgeden Türkiye’ye serbest dolaşıma girmek üzere gelen,
 Serbest bölgeden Türkiye’ye şartlı muafiyet kapsamında ithal edilen,
 Serbest bölgeden Türkiye’deki başka bir gümrüğe veya yabancı bir ülkeye transit rejimi hükümlerine göre sevk edilen,
 Serbest bölgede kalan,
eşyayı, serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişileri ve taşıtları kontrol
etmeye yetkilidir.
Serbest bölgelerin sınırları ile giriş ve çıkış noktalarının mutlak surette gözetime tabi tutulması esas olmakla birlikte, bir serbest bölgeye giriş veya çıkış
yapan kişiler ve taşıtları ile serbest bölgeye giren ve burada kalan veya çıkan
eşyanın kontrolü, gümrük idaresinin uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat
hükümleri yanında şüphe halinin mevcut olduğu zaman ve hallerde yapılabilir. İşletici ve kullanıcılar, serbest bölgede çalıştırdıkları kişilerin gümrük
mevzuatına uygun olarak görevlerini noksansız yerine getirmeleri için gerekli
önlemleri almak zorundadır.
Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya serbest bölgelere konulabilir. Parlayıcı ve patlayıcı veya bir arada bulundukları eşya için tehlikeli olan veya korunmaları özel düzenek veya yapılara gerek gösteren eşyanın
ise, serbest bölgelerdeki bu niteliklere uygun yerlere konulması gerekir. Ayrıca, ihracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi olan eşyanın
gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir.
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Genel olarak eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği sürenin sınırsız olduğunu söyleyebiliriz. Şayet bu kapsamdaki eşya, normal olarak ihracata bağlı
olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya ise, yalnızca mu2
tat elleçleme19
işlemine tabi tutulabilir. Bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir. Ancak serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgelerde tüketilemez
veya kullanılamazlar. Bununla birlikte;
i) Serbest bölgelerdeki tesislerin yapımında kullanılan,
ii) Serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanılan,
iii) Serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara gemi
inşasında kullanılmak üzere teslimi yapılan,
eşya, bu durumun tevsiki kaydıyla, bu hükmün dışındadır.
Benzer şekilde, mevzuatın aksini öngörmediği hallerde, bir serbest bölgeden çıkan eşya, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir veya Türkiye Gümrük Bölgesinin bir başka yerine getirilebilir. Ancak
eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesini bir serbest bölgeden terk etmesi halinde,
ihracat, hariçte işleme, yeniden ihracat, şartlı muafiyet düzenlemeleri veya
transite ilişkin hükümlere uyulması zorunludur.
3. DOLAŞIM BELGESİ NEDİR VE HANGİ AMAÇ İÇİN KULLANILMAKTADIR?
Gümrük işlemine konu eşyaya vergi avantajı sağlayan A.TR Dolaşım
Belgesi, Türkiye-Avrupa Topluluğu gümrük birliği uyarınca, işlenmiş tarım
ürünleri de dahil olmak üzere sanayi ürünlerinde serbest dolaşıma ilişkin hükümlerin uygulanması için gerekli koşulların yerine getirilmiş olması halinde,
ihracatçının veya gümrük beyannamesini imzalamakla yetkili kanuni temsilcisinin talebi üzerine gümrük idareleri ya da bu idarelerce yetki verilmiş kuruluşlarca düzenlenen bir belgelerdir.
Söz konusu belge ve dolayısıyla gümrük mevzuatı uyarınca, tamamen Türkiye’de veya AB’de elde edilmiş eşya, Türkiye veya AB’de ithal işlemleri
tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resimleri tahsil
edilmiş ve bu vergi veya resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış
olan üçüncü ülkeler çıkışlı mallar, Türkiye’de veya AB’de serbest dolaşım
durumunda bulunduğu kabul edilir.

90

219 Elleçleme; Gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin
değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemleridir.
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Kaldı ki Türkiye-Avrupa Birliği (AB) gümrük birliği gümrük bölgesinde,
serbest dolaşımda bulunan eşya için ihracatçı ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş ve gümrük idaresince vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesi muhteviyatı eşyanın Türkiye-AB gümrük birliği çerçevesinde tercihli rejimden yararlanabilmesi için ayrıca bir menşe belgesi gerekmemektedir.
Mezkûr belgenin hangi ülkeler için düzenlenmesi gerektiğine bakarsak,
A.TR Dolaşım Belgesi; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya,
Yunanistan ile yapılan eşya ticaretinde kullanılmaktadır.
Dolaşım belgelerinde kayıtlı eşyaların, tanınmalarına olanak verecek yeterli
kesinlikte ve ticari deyimleri ile hiçbir tereddüte yer vermeyecek açıklıkta cins,
nevi, nitelik ve miktar olarak ayrıntılı bir biçimde beyan edilmesi zorunlu olup,
ihracatçılar veya gümrük beyannamelerini imzalamakla yetkili temsilcileri, bu
dolaşım belgesini, belgenin arka sayfasında yazılı kurallara uygun olarak doldururlar. Şayet, bu koşullara uygun olarak düzenlenmeyen belgelerin var ise,
gümrük idaresinin bu vize işlemini yapmaması gerekmektedir.
Bunlara ilave olarak, ihracatçılar veya onlar adına hareket eden temsilcilerinin, dolaşım belgesine konu eşyanın, Türkiye menşeli olduğuna veya Türkiye’de serbest dolaşımda bulunduğuna dair tevsik edici tüm bilgi ve belgeleri
ilgili Odalara vermekle yükümlü olduğunu vurgulayabiliriz. Odalar bu belgelerin uygun olarak doldurulup doldurulmadığını kontrol edip, gerekiyorsa belgede
kayıtlı eşyanın Türkiye’de serbest dolaşım halinde bulunduğu hususunda tevsik
edici diğer belgeleri de inceleyerek gerekli işlemleri tamamlar. Bu işlemin sonunda serbest bölgelerde yerleşik firmalar için (İhraç Ülkesi)ne yalnızca “TURKEY” yazılır. Odalar, ihraç belgeleri ve dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere
gönderileceği anlaşılan eşya için A.TR Dolaşım Belgesi tanzim edemez.
Burada önem arz eden husus Topluluk ile gerçekleştirilen her türlü eşya ticaretinde söz konusu belgenin düzenlenmesinin söz konusu olmadığıdır. Keza
Gümrük Birliği sanayi ürünlerini içermektedir. Bununla birlikte, büyük bir
çoğunluğunu gıda sanayii ürünlerinin oluşturduğu ve işlenmiş tarım ürünleri
olarak nitelendirilen bazı ürünler de Gümrük Birliği kapsamında yer almaktadır. Ancak domates salçası, meyve ve sebze konserveleri, meyve suları, peynir, dondurulmuş ve kurutulmuş her türlü gıda maddeleri, et ürünleri Topluluk
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tarafından tarım ürünü olarak kabul edildiğinden, söz konusu ürünler Gümrük
Birliği’ne dahil değildir. Bu ürünlerin ticaretinde, tercihli rejimden yararlanılabilmesi için, menşe statüsünü belgelemek üzere EUR.1 Dolaşım Sertifikası
düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer bir anlatımla, bahse konu eşyalar için geçerli olmak üzere A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemez.
Bu bağlamda, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının, A.TR Belgesinden farklı
olarak eşyanın menşe ülkesini gösteren belge olduğunu ve menşeli ürünlerin
Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ürünleri ticaretine ilişkin 1/98
sayılı Türkiye-AT Ortaklık Konseyi Karar hükümlerinden yararlanabilmesini
sağlamak üzere düzenlendiğini ifade edebiliriz. Tekrar vurgulamak gerekirse
A.TR Dolaşım Belgesi söz konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğunu gösterirken, EUR.1 Dolaşım Belgesi eşyanın menşeini göstermektedir. Dolayısıyla,
ülkeler arasında ticaret anlaşmalarının menşe ve eşya statüsünü ön plana çıkarmasına göre, bunların kullanım alanları farklılık gösterebilmektedir.
EUR.1 Dolaşım Sertifikası; Avrupa Birliği’ne (AB) üye ülkeler ile AKÇT
ürünleri ve tarım ürünleri ticaretinde kullanılmakta olup, söz konusu eşya
ticaretiyle bağlantılı olarak, Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek
Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda,
İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya,
Yunanistan’a yönelik eşya hareketinde kullanılmaktadır.
Ayrıca, Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması imzaladığı ülkelerle olan ticaretinde de söz konusu belgenin kullanıldığını, bu bağlamda, EFTA üyeleri
(İzlanda, İsviçre, Norveç, Lihtenştayn), İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek,
Tunus, Filistin, Fas, Suriye (Serbest Ticaret Anlaşması askıya alındı. Men3
şe Şahadetnamesi20
düzenlenecektir.), Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ,
Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Malezya ile ticarette de EUR.1 Dolaşım Sertifikası kullanıldığına dikkat çekmek isteriz.
4. SERBEST BÖLGELERDEN AVRUPA BİRLİĞİNE DOLAŞIM
BELGESİ KAPSAMINDA EŞYA GÖNDERİLMESİ
Yukarıda yer verilen bilgiler ışığında, eşyanın serbest dolaşıma girişi sırasında uygulanması öngörülen ticaret politikası önlemlerinin, eşya serbest
320 Menşe Şahadetnamesi Formu ise, tercihsiz ticarette kullanılan ve malın menşeini belirlemek üzere
ithalatçı ülkenin istemi üzerine düzenlenen belge olup, belgenin yasal dayanağı ise 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve anılan Kanunun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik olduğunu söyleyebiliriz.
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bölgeye konulduğunda veya eşyanın geçici bir süre için serbest bölgede kalması sırasında uygulanmayacağını söyleyebiliriz. Ancak söz konusu eşyanın
Türkiye Gümrük Bölgesine girişinde ticaret politikası önlemleri uygulanması
gerekiyorsa, bu tür önlemlerin, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest
bölgeye konulması sırasında uygulanması gerekir.
Daha önce açıkladığımız gibi ATR Dolaşım Belgesinin serbest dolaşımda bulunan eşyanın AB’ye ihracı sürecinde düzenlenmesi söz konusu olup,
bu uygulamaya bağlı olarak, eşyaya ait vergilerin ithal ülkesinde daha düşük
ödenmesi veya hiç ödenmemesi gündeme gelmektedir.
Diğer taraftan, Türkiye’den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi halinde, Gümrük mevzuatı uyarınca “Tespit ve Tahakkuk
4 düzenlenmesi gerekmektedir.
Kağıdı”21
Bu bağlamda, eşyanın tamamen Türkiye›de serbest dolaşım durumunda
bulunan girdilerden üretilmiş olduğu hallerde, Türkiye›ye vergilerinin ödenerek giriş işleminin yapıldığına dair gümrük beyannamesi, serbest bölgelerde
çıkışında düzenlenen gümrük beyannamesi ve benzeri belgeler üzerinde yapılacak inceleme sonucunda eşyanın Türkiye›de serbest dolaşımda bir eşya
olduğunun anlaşılması halinde, herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın
2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar çerçevesinde
A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenir ve vize edilir.
Ancak eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF (Eşyaya ait mal bedeli +navlun+sigorta)
değeri belirlenerek, gümrük vergisi tahsilatının yapılması gerekir. Dolayısıyla,
bu işlemlerin Tespit ve Tahakkuk Kağıdı üzerinden yürütülmesi esas olmakla
birlikte, bu süreçte muayene ile görevli memurun tespit ve tahakkuk işlemini
tamamlamasından sonra, hesaplanan gümrük vergisi tutarının gümrük saymanlığına veya mutemetliğine yatırılması gerekmektedir. Bahse konu verginin yatırıldığına dair gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR Dolaşım
Belgesinin, gümrük idaresi tarafından vize edilmesi söz konusu olmaktadır.
Öte taraftan, eşyanın ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli olması halinde, A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesi için telafi edici vergi421 Söz konusu belge örneği, Gümrük Yönetmeliği ekinde yer almaktadır.
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nin tahsil edilmesi ve bu eşya için düzenlenmiş ithal lisansının ibraz edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda, gümrük idaresince A.TR Dolaşım Belgesinde
kayıtlı miktar ithal lisansı aslından düşülerek işlem yapılmaktadır.
Bunlarla birlikte, serbest bölgelerden A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenerek
Avrupa Birliğine üye ülkelere gönderilen ve buralardaki alıcıları tarafından iade
edilen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilmiş eşyanın, Türkiye’de
serbest dolaşıma sokulmak istenmesi ve bunun ihracı sırasında Türk gümrük idareleri tarafından vize edilmiş A.TR Dolaşım Belgesinin ibrazı halinde, gümrük
vergisi dışında ithalatta tahsili gereken Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim
Vergisi ile eş etkili mali yüklerin tahsil edilmesi gerektiğini, ayrıca, bu eşyanın
ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve varsa ticaret politikası
önlemlerinin uygulanmasının gereklilik arz ettiğini ifade edebiliriz.
5. SONUÇ
Ağırlıklı olarak üst başlıkta değindiğimiz üzere, gümrük işlemleri açısından yurtdışı kabul edilen serbest bölgelerden AB’ye, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde eşya gönderilmesinin mümkün olduğunu, bu nitelikteki eşyanın
serbest dolaşımda bulunması halinde vergi tahsilatının yapılmadığını, ancak
bahse konu eşyanın bünyesinde yabancı menşeli girdi bulunması halinde, bu
girdiye ait vergi tahsilatının (veya telafi edici verginin) söz konusu olduğunu,
gerçekleşen tahsilat ile birlikte A.TR Dolaşım Belgesine ait vize işleminin
gümrük idaresi tarafından sonuçlandırıldığını görmekteyiz.
Zira ATR Dolaşım Belgesi; Avrupa Topluluğu’na dahil ve önceki kısımlarda
yer verilen yirmi yedi ülkelerle aramızdaki ticarette, serbest dolaşımda bulunan
eşya (Türkiye veya topluluk menşeli olan veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye veya toplulukta ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili
vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden
yararlanmamış eşya) için, ihracatçı firma tarafından düzenlenen belge olup, ihracatçı firmanın bağlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası tarafından tasdiklenip
gümrük idaresince vize edilmesi gereken bir belgedir.
Bu bağlamda, A.TR Dolaşım Belgesinin, Türkiye’den Topluluğa veya
Topluluktan Türkiye’ye doğrudan nakledilen eşya için düzenlenmesi esas olmakla birlikte, üçüncü ülkelerden geçmek veya bu ülkelerde aktarma işlemine tabi tutulmakla beraber, bu ülkelerden geçişi veya aktarma işlemi Türkiye
veya Toplulukta düzenlenen tek bir taşıma belgesi kapsamına giren eşyanın da
doğrudan nakledilmiş sayıldığını vurgulayabiliriz.
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Mezkûr belgenin gümrük vizesine ayrılmış olan bölümün doğru ve eksiksiz
olarak doldurulmasının şart olduğunu da belirtebiliriz. Zira yanlış veya eksik
olarak yapılan vize işlemi belgeyi geçersiz kılmasının yanında, ilgili ülkenin
sonradan kontrol sebeplerinden birini de teşkil etmektedir. Bu itibarla, gümrük idarelerinin vizeye ayrılmış olan bölüme gümrük beyannamesinin tarih ve
sayısı ile gümrük idaresinin adı kaydedilerek, idarenin okunabilir damgasının
tatbik edilmesi ve belge üzerine vize işlemini yapan gümrük görevlisinin adı,
soyadı, sicil numarası yazılarak tarih ve imza atılmak suretiyle vize işlemini
mevzuata uygun olarak sonuçlandırması gerekmektedir.
Bunlarla birlikte, gümrük idarelerinin, kendilerine ibraz edilen ihracat evrakından veya dolaşım belgelerinden üçüncü ülkelere gönderileceği anlaşılan
eşya için A.TR Dolaşım Belgesi vize edemeyeceğini, dolayısıyla, serbest bölgeden AB üyesi olmayan ABD, Çin, Malezya, Hindistan gibi (Topluluk dışı
üçüncü) ülkelere yapılan ihracatta A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenemeyeceğini son olarak ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
http://www.gtb.gov.tr
http://www.ekonomi.gov.tr
http://www.mevzuat.gov.tr
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VERGİ BORCU NEDENİYLE SÖZLEŞME İMZALAMAKTAN
KAÇINAN FİRMAYA KAMU İDARELERİNCE İHALELERDEN
YASAKLAMA KARARI HANGİ İLKELER IŞIĞINDA VERİLİR?
							
Cevdet BOZKURT*22
1. İHALE SÜRECİNDE VERGİ BORCUNUN KAPSAMI
Bilindiği üzere; 04.04.2007 tarihli ve 26483 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 23 üncü maddesiyle, 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 10 uncu maddesinin sonuna “Kurum, dördüncü fıkranın; (c) bendi ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının uygun
görüşünü alarak sosyal güvenlik prim borcunun kapsamı ve tutarını; (d) bendi
ile ilgili olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü alarak vergi borcu kapsamına girecek vergileri; tür ve tutar itibariyle belirlemeye yetkilidir.
Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenir. Gerçeğe aykırı hususlar içeren
taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt
altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları
gelir kaydedilir.” fıkraları eklenmiştir.
Öte yandan, bir ihaleye ilişkin olarak başvuran isteklinin belli niteliklere haiz
olması gerekmekte olup, bu bağlamda, 4734 sayılı Kanunun «İhaleye Katılımda
Yeterlik Kuralları» başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası ise;
“(a) bendinde; “İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından
yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki
mevzuat hükümlerine göre benzer durumda olan,”
(b) bendinde; “İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara
karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,”
(c) bendinde: “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,”
(d) bendinde; “Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan”,
(e) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen”
*22 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
Makale Geliş Tarihi:
18.12.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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(f) bendinde; “İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye
yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu
bu idare tarafından ispat edilen”,
(g) bendinde ise; “İhale tarihi itibarıyla, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda
tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan”
h) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi
ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen...
isteklilerin ihale dışı bırakılacağı” şeklinde hükme bağlanmıştır.
Bu madde kapsamında istenen belgelerden hangilerinin taahhütname
olarak sunulabileceği Kurum tarafından belirlenmekte olup, gerçeğe aykırı
hususlar içeren taahhütname sunulması veya ihale üzerinde kalan istekli tarafından taahhüt altına alınan durumu tevsik eden belgelerin sözleşme imzalanmadan önce verilmemesi halinde bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak
geçici teminatları gelir kaydedilir.
Söz konusu Kanun maddesi ile ayrıntılı açıklamaların ise, Kamu İhale Genel Tebliğinde yapıldığı görülmektedir. Zira, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendine ilişkin olarak, “Yıllık gelir, yıllık
kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye
ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam
ve faizleri bağlamında toplam 5.000 TL’yi aşan tutarlardaki borçlar” vergi
borcu olarak kabul edilecektir. Bu itibarla, isteklinin;
a) Beyan üzerine alınan veya maktu olarak belirlenip ödemesi belirli tarihlerde yapılan vergilerde ödeme vadesi geçmiş olup ödeme yapılmamış ise
kesinleşmiş vergi borcu olduğu,
b) Vergi borcunun 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde cebren tahsili yolunda tesis edilen işlemlere
karşı dava açılması halinde, bu dava sürecinde veya sonucunda takip ve tahsili
durduracak geçici veya nihai bir karar bulunmadığı durumlarda kesinleşmiş
vergi borcu olduğu,
c) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı vergi yargısında
dava açılmışsa bu dava üzerine tahsil edilebilir hale gelmiş ve süresinde ödenmemiş alacak bulunmadığı sürece kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
ç) Resen, ikmalen veya idarece yapılan tarhiyatlara karşı dava açma süresi
geçirilmediği sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
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d) Vadesi geçtiği halde ödenmemiş ancak vergi idaresi tarafından taksitlendirilmiş veya tecil edilmiş vergi borçlarının, vadesindeki ödemeler aksatılmadığı sürece, kesinleşmiş vergi borcu olmadığı,
kabul edilecektir.
İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir vergisi veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili vergi dairesince,
gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi açısından diğer
vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir.
İsteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda kayıtlı olduğu bir önceki vergi
dairesinden de vergi borcu olmadığına dair belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerektiğini ilave olarak belirtebiliriz.
2. VERGİ BORCU VE SÖZLEŞME DÜZENLEME(ME) ARASINDAKİ BAĞLANTI
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre hazırlanan İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “İhale dışı bırakılma” başlıklı maddelerinde; İhale üzerinde
kalan istekliden, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığına
dair belgelerin sözleşme imzalanmadan önce istenilmesinin zorunlu olduğu
ve bu belgelerin, ihale tarihinde isteklinin anılan bentlerde belirtilen durumlarda olmadığını göstermesi gerektiği hususu düzenlenmiştir.
İhale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişi isteklinin ya da ortak girişimin
ortaklarından en az birinin yabancı istekli olması durumunda ise, 4734 sayılı
Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g)
bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin sunulması ile
sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için idare tarafından sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen günden
itibaren yirmiiki gün süre verilmesi gerekmektedir. İdarelerce sözleşmeye davet amacıyla kullanılan “Üzerine İhale Yapılan İsteklinin Sözleşmeye Davet
Edilmesine İlişkin Formda”, ihale üzerinde kalan isteklinin yerli veya yabancı
istekli olması durumu dikkate alınarak (on günlük ya da yirmiiki günlük) süre
verilmesi gerekmektedir.
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Diğer taraftan, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibarıyla 4734
sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e)
ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin
teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda, Kanunun 44
üncü maddesi hükümlerine göre, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının, ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle
sözleşme imzalanabilecektir.
Anılan belgelerin isteklilerin “ihale tarihindeki” durumunu göstermesi
gerektiğinden, isteklilerin ilgili idarelere (vergi daireleri, sosyal güvenlik il
müdürlükleri vb.) yaptığı başvurularda bu belgeleri ihale tarihindeki durumlarını gösterecek şekilde istemeleri, adı geçen idarelerin de isteklilerin ihale
tarihindeki durumunu gösterecek şekilde belgeleri düzenleyerek vermeleri
gerekmektedir.
4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c),
(d), (e) ve (g) bentleri gereğince, ihaleye katılan isteklinin teklifinin başka
bir sebeple değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmadığı, bu isteklinin teklifinin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif olup olmadığı veya ihalenin iptal edilip
edilmediğine bakılmaksızın, isteklilerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlarının bulunduğunun anlaşılması (vergi borcu bulunması gibi) halinde, bu
durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi, ancak haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi
gerekmektedir.
Buna karşın, ihale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve anılan Kanunun 58 inci maddesi uyarınca kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Dolayısıyla;
sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara
ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri
dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılacak ve ayrıca anılan Kanunun 44 üncü maddesi gereğince geçici teminatı
gelir kaydedilecektir.
Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli
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tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içersinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik
prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip
edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici
teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.
İhale süreci ile ilgili olarak idarece yapılan değerlendirmeler sonucunda
ise, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde ihale bırakılması gerekmektedir. İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale
yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları,
teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisinin, karar
tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylaması veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal etmesi gerekmektedir. İhale; kararın
onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.
İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna
ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.
Öte yandan, ihale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren;
pazarlık usulü ile yapılan alımlara ilişkin Kanunun 21 inci maddesinin (b)
ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün
geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale
üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit
edilmesi zorunludur.
Bu aşamadan sonra, ihale üzerinde kalan istekli kesin
teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan
hemen sonra geçici teminat iade edilir.
Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir
kaydedilir. Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile
de sözleşme imzalayabilir. Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif
sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, verilen on günlük sürenin bi-
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timini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi
istekliye tebligat yapılır. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin
de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
3.İHALELERDEN YASAKLAMA KARARININ VERGİ BORCU
BOYUTUYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
Görüldüğü üzere, ihaleye başvuran isteklinin belli yeterlikleri sahip olması
gerekmekte olup, bu niteliklere haiz olmayan istekli(ler)nin ise, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması söz konusu olabilmektedir. Söz konusu yeterlik
kriterlerden birisi de isteklinin vergi borcunun olmamasıdır. Zira, Kamu İhale
Genel Tebliğinde açıklandığı üzere, 5.000.-TL üzerinde vergi borcu olan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini genel kural olarak söyleyebiliriz.
Bu nedenle isteklilerin yapılan bir ihale ile ilgili olarak vergi borcunun
olmadığını, ilgili vergi dairesinden aldıkları belge ile ortaya koymaları gerekmektedir. İsteklilerin vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi, yıllık gelir
vergisi veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesinden almaları, bu belgenin; ihale tarihi itibarıyla olan durumu göstermesi ve ilgili
vergi dairesince, gelir stopaj vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi
açısından diğer vergi dairelerinden temin edilen bilgiler de dikkate alınarak
düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, isteklinin ilgili vergi dairesinden aldığı
vergi borcu olmadığına dair belgede, nakil olduğunun belirtilmesi durumunda
kayıtlı olduğu bir önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair
belge alınarak idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.
Mükellefin yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğu
vergi dairesine vergi borcu olup olmadığına dair belge isteği ile yapacağı başvuru üzerine yapılacak borç sorgulaması sonucunda, kesinleşmiş vergi borcu
olmaması halinde, ihale tarihinin belirtilmesi durumunda “ihale tarihi itibarıyla”, tarihin belirtilmemesi durumunda ise “başvuru tarihi itibarıyla” kesinleşmiş vergi borcu olmadığının ortaya konulması gerekmektedir.
Öte yandan, ihale üzerinde kalmasına rağmen süresi içinde sözleşme imzalamaya gelmeyenlerin ise Kamu İhale Kanununa göre, geçici teminatının gelir kaydedilmesi ve kamu ihalelerinden yasaklanması gerekmektedir. Ancak;
sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından taahhüt edilen hususlara
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ilişkin yukarıda belirtilen belgelerin sözleşme imzalama süresi içinde sunulmaması halinde, bu istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin
birinci fıkrasında yer alan “üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri
dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar” kapsamında değerlendirme yapılması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi gerekmektedir.
Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a),
(b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerine ilişkin belgelerin ihale üzerinde kalan istekli
tarafından ilgili yerlerden temin edilerek süresi içersinde ihaleyi yapan idareye sunulması ve bu belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda belgelerin
taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içerdiğinin anlaşılması (sosyal güvenlik
prim veya vergi borcu bulunması gibi) halinde, sonradan ihalenin iptal edilip
edilmediğine bakılmaksızın, bu durumda olanların ihale dışı bırakılarak geçici
teminatlarının gelir kaydedilmesi, fakat haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmemesi gerekmektedir.
Konu çerçevesinde yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanması gerektiğini, bu bağlamda, sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile
yüklenici tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir. İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Bunlara ilave olarak, idarenin de yazılı süre içinde sözleşme yapılması
hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlü olduğunu, idarenin
bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen
günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile
bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebileceğini, bu takdirde geçici teminatın geri verileceğini ve isteklinin teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderlerini istemeye hak kazanacağını ifade edebiliriz.
Dolayısıyla, yasaklama kararını verecek bakanlık veya kamu kurum ve
kuruluşlarının, söz konusu yaptırımın yüklenici boyutuyla ağır hükümler
içerdiği gerçeğini dikkate alarak, yasağa konu fiil veya davranışın iyi bir şekilde tespit edilmesi konusunda gereken özeni göstermeleri gerekmektedir.
Aksi yönde bir uygulamanın, yasaklama kararının yargıdan dönmesine neden
olmasının yanında, görevli kişilerin kişisel sorumluluklarını da beraberinde
gündeme getirecektir.
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4. SONUÇ
Anlatılanlar ışığında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı
kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelere katılacak olan
mükelleflere verilecek kesinleşmiş vergi borcu olmadığına dair belgenin düzenlenmesi sırasında vergi dairelerince, önceki bölümlerde yukarıda açıklanan hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Öte yandan, Kamu İhale Genel Tebliğinde belirtilen yıllık gelir, yıllık kurumlar, katma değer, özel tüketim, özel iletişim ve banka ve sigorta muameleleri vergileri, gelir ve kurumlar vergisine ilişkin tevkifatlar ve geçici vergiye
ilişkin vergi asılları ile bu vergi türlerine ait vergi ziyaı cezaları, gecikme zam
ve faizlerine ilişkin borcu bulunan mükelleflere, vergi türü ve kesinleşmiş borç
tutarı belirtilmek suretiyle ortaya konulması, ancak yazının düzenlenmesi sırasında yukarıda sayılan vergiler dışındaki diğer vergi ve benzeri gelirlerden
olan borçların dikkate alınmaması hususu önem arz etmektedir.
Vergi borcu ihale sürecinde olduğu gibi hakediş ödeme süreci açısından
da önem arz etmektedir. Zira, Devlet, il özel idareleri ve belediyelerin kamu
hukukundan kaynaklı alacaklarının takip ve tahsil usullerini belirleyen 6183
sayılı Kanuna 5766 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenen 22/A maddesi
“4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına giren kurumların bu Kanun kapsamında hak sahiplerine yapacakları ödemeler ile kanun,
kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle yapılacak ödemelerde ve 2/7/1964 tarihli ve 492
sayılı Harçlar Kanununa ekli tarifelerde yer alan ticaret sicil harçlarından kayıt ve tescil harçları, noter harçlarından senet, mukavelename ve kağıtlardan
alınan harçlar, tapu ve kadastro harçlarından tapu işlemlerine ilişkin alınan
harçlar, gemi ve liman harçları ile diploma harçları hariç olmak üzere (8) sayılı tarifeye konu harçlar ve trafik harçlarına mevzu işlemler ile 26/5/1981
tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bina inşaat harcı
ve yapı kullanma izin harcına mevzu işlemlerde; Maliye Bakanlığına bağlı
tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu getirmeye, bu kapsama girecek amme alacaklarını tür, tutar ve
işlemler itibarıyla topluca veya ayrı ayrı tespit etmeye, zorunluluk getirilen
işlemlerde hangi hallerde bu zorunluluğun aranılmayacağını ve maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
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Takibata selahiyetli tahsil dairesince, bu madde kapsamında getirilen zorunluluğa rağmen borcun olmadığına dair belgeyi aramaksızın işlem tesis
eden kurum ve kuruluşlara iki bin Yeni Türk Lirası idari para cezası verilir.
İdari para cezası, ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. İdari
para cezasına karşı tebliğ tarihini takip eden otuz gün içinde idare mahkemesinde dava açılabilir.” şeklinde hükme bağlanmıştır.
Madde hükmü çerçevesinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamına
giren kurumların, bu Kanun kapsamında hak sahiplerine 2.000.- liranın üzerinde yapacakları ödemeler sırasında vergi borcu sorgulaması yapması gerekmektedir. Buna karşın, Kanun, kararname ve diğer mevzuatla nakdi olarak
sağlanan Devlet yardımları, teşvikler ve destekler nedeniyle kurumların ilgililere yapacakları ödemeler sırasında ise, 1.000,- liranın üzerinde yapılacak
ödemeler sırasında vergi borcu sorgulaması yapılması gerekmektedir.
Dolayısıyla, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge arama zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlarca yapılacak ödemeler sırasında, tahsil
dairelerinin verdiği bilgiye istinaden kapsama giren alacak türlerinin toplam
tutarının 1.000,- lirayı aşması halinde, borcun bulunduğu kabul edilerek gerekli işlemler yapılması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (22.01.2002). 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (24648 sayılı)
T.C. Yasalar (04.04.2007). 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete
(26483 sayılı)
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TÜRK TİCARET KANUNUNDA ŞİRKETLER TOPLULUĞU
KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Serbay MORAY*23
ÖZ
Eski Türk Ticaret Kanunu’nda şirketler topluluğuna ilişkin herhangi bir
hüküm yer almazken ilk kez 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte
şirketler topluluğuna ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Yeni kanunda 195 ila
209.maddelerinde şirketler topluluğunun sınırları belirlenmiş ve temel kurallara bağlanmıştır.
1-GİRİŞ
Bir şirket diğer bir şirketi çoğunluğu veya diğer hakimiyet araçları ile
kontrol edebiliyorsa burada şirketler topluluğundan söz edilebilecektir.
Bu anlayışa göre, şirketler topluluğunun tepesindeki işletme konumuna ve
yetkilerine göre, tek elden yönetim için gerekli politikaları oluşturup bunu
en alttaki şirketlere kadar uygulatabiliyorsa, hakimiyet ve tek elden yönetim
vardır. Yoksa, tek elden yönetimin bulunmaması sebebiyle, her işletme kendi
politikalarını uyguluyor, kendi seçtikleri yoldan gidiyorsa hakimiyet ve dolayısıyla topluluk da yoktur.
Kanunun ilgili hükümleri incelendiğinde düzenin sermaye şirketleri üzerine kurulduğu görülmekle birlikte, “şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin
uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin
kendisini ifade eder.” denilerek sisteme işlerlik kazandıran geniş bir istisnaya
yer verilmiştir.
Şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasında “yönetim kurulu” terimi limited şirketlerde müdürleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile şahıs şirketlerinde yöneticileri, diğer tüzel kişilerde yönetim
organını ve gerçek kişilerde gerçek kişinin kendisini ifade eder.

23
* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
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2-HAKİM VE BAĞLI ŞİRKET TANIMI
Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;
oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkına sahipse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye
dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleri yada ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa ya da bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret
şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa birinci şirket hakim, diğeri bağlı şirket olacaktır. Dikkat edilecek
olursa sermayenin çoğunluğuna sahip olunması hakimiyet aracı olarak görülmemiştir. Hakimiyetin varlığının kanunen kabulü için üç şartın bir arada
olması gerekmemekte, yalnızca birinin sağlanması durumunda hakimiyetin
gerçekleşeceği bilinmelidir.
Hakim şirketin ticaret şirketini sözleşme gereğince hakimiyetinde tutması
ile kastedilen sözleşmeler hakimiyet sözleşmeleridir. Sözleşme dışında “başka
bir yolla ibaresi” kullanılması geniş yoruma olanak sağlamıştır. Birleşmeler,
bölünmeler ve pay alımları yoluyla da hakimiyet sağlanabilecektir.
Bunun dışında bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının
çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına
sahipse yine birinci şirketin hakimiyetine karine teşkil edecektir. Bu hüküm
yukarıda yer verilen açıklamaların aksine, aksi ispat edilemeyen bir kanuni
varsayımı değil bir karineyi düzenlemektedir. Bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak hakimiyet kurulması için yeterli olmayıp,
önemli olan oyların çoğunluğuna sahip olmaktır. Bunun nedeni, oyda imtiyaz
hakkının ve yönetim organında ki çoğunluğun, sermaye çoğunluğunu tamamen etkisiz hale getirebiliyor olmasıdır.
Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, hakim
şirketle birlikte şirketler topluluğunu oluşturmaktadır. Hakim şirket ana, bağlı
şirketler yavru şirket konumundadır.
3-HAKİMİYETİN SAPTANMASINDA PAY VE OY ORANLARININ
HESAPLANMASI
Bir sermaye şirketinin diğer bir sermaye şirketine katılma oranı katılan şirketin katınılan şirketteki paylarının nominal değerlerinin toplamının katılınan
şirketin sermayesine oranına göre bulunur. Hesaplamada payların sayısının
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değil itibari değerlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Payların bedellerinin tümünün ödenmiş olup olmaması hesaplamada etkili olmaz. Ayrıca katılma payı oranın hesaplanmasında katınılan şirketin iktisap ettiği kendi payları,
isterse bu paylar o şirket hesabına başkasında bulunsun toplamdan düşülür.
Bir ticaret şirketinin bir sermaye şirketindeki oy hakkının yüzdesi, ticaret
şirketinin o sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının toplamına oranlanmasıyla bulunur. Hesaplamada, sermaye şirketinin
hem kendi hem de onun hesabına alınmış olup da üçüncü kişilerin elindeki
paylarından doğan oy hakları düşülür. Oy hakkının hesaplanmasında hareket noktası oyda imtiyazlı paylardır. Hesaplamada oy imtiyazını haiz payların
verdiği oy hakları hem katılan şirket yönünden hesaba katılır, hem de katılınan
şirketteki toplam oy sayısı bulunarak oranlama yapılır.
Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan sermaye şirketleri
karşılıklı iştirak durumundadır. Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında yukarıdaki hükümler dikkate alınmaktadır. Bu şirketlerden biri diğerine hakimse, ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her
biri diğerine hakimse ikisi de bağlı ve hakim şirket kabul olunur.
4-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA YÜKÜMLÜLÜKLER
Topluluk şirketlerinde yükümlülüğü iki başlık altında ele almak mümkündür. Bunlardan ilki bildirim olmakla birlikte diğeri tescil ve ilandır. Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak,
yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini
veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları
bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile
diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir.
Bildirim bütün payları kapsamalı, sadece eşiği aşan paylara özgülenmemelidir.
Bildirim anının belirlenmesinde payların hukuken iktisabı esas alınır. Hüküm, bildirim yükümünü pay sahipliği sıfatının kazanılmasına bağlamamıştır.
Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında ayrı bir başlık altında açıklanır
ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilan edilir. Teşebbüsün ve sermaye
şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticileri de, kendilerinin, eşlerinin,
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velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları
ile ilgili olarak bildirimde bulunurlar. Bildirimler yazılı şekilde yapılır, ticaret
siciline tescil ve ilan olunur. Hakimiyet sözleşmesinin tescil ve ilanına ilişkin
yükümlülük bir geçerlilik kuralıdır. Bu suretle hakimiyet sözleşmesinin yazılı
olarak yapılması zorunluluğu öngörülerek ilişki kayıt altına alınmak ve kamuya tanıtılmak istenmiştir.
Yukarıda yer verilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ilgili paylara ait oy hakkı ve diğer haklar donar. Böylece bildirmemenin sonucu,
oy hakkının kullanılamayacağı gerçeğini doğurmaktadır. Aksi halde kullanılan oylar geçersiz sayılmalıdır. Alınan kararın geçerli olup olmayacağı geçersiz oyların sayısına bağlı olarak değişebilecektir.
5-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA RAPOR
Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin
hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında “bağlılık raporu” diye adlandırılan bir rapor düzenlemelidir. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hakim
şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun
ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş
faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemlerin açıklamasına yer verilmelidir.
Yani söz konusu rapor bağlı şirketlerin kendi aralarındaki ve hakim şirketle
aralarındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin kayıp/yarar olarak sonuçlarını açıklar.
Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve
şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun
faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilmelidir.
Rapor pay sahipleri açısından da önem arz etmektedir. Çünkü pay sahipleri
bu rapora dayanarak sorumluluk davası açabilecekleri gibi bilgi alma haklarını da daha bilinçli kullanabileceklerdir. Nitekim hakim şirketin her pay sahibi
genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve mal varlığıyla ilgili durumları ile
bağlı şirketlerin birbirleri ve hakim şirketle yaptıkları işlemler, bu işlemlerin
sonuçları hakkında bilgi verilmesini isteyebilir.
Hakim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından;
bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap
110

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hakim
ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları
işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp
yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Böylelikle hakim şirketin yönetim kurulu üyelerince bağlı şirketler hakkında ilişkileri sorgulama ve bilgi alma hakkı
elde edilmektedir.
Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin
varlığını ispat edemedikleri takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan
bilgi ve belgeleri hakim şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin
yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur.
Buna göre yukarıda yer verilen yükümlülüklere aykırı hareket edenler ikiyüz günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar.
Bağlılık raporu, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır.
Yönetim kurulunun hazırladığı raporun sonuç kısmı, yıllık rapora alınarak olağan genel kurula sunulan, böylece pay sahiplerinin aydınlatılmasında önemli
rolü olan kısımdır. Burada yönetim kurulu, faaliyet yılında gerçekleştirdiği
tüm hukuki işlemleri ve alınan veya alınmayan tedbirleri değerlendirerek,
bunların şirkete sağladığı fayda ve kayıpları ortaya koyacaktır. Ayrıca yönetim
kurulu, ilgili her hukuki işlem için karşı edimin uygunluğunu değerlendirecek,
uygun bir karşı edim alınmamışsa bundan doğan kaybın nasıl denkleştirildiğini açıklayacaktır. Alınan veya alınmasından kaçınılan tedbirler için de fayda/
zarar analizine yer verilir.
6-SONUÇ
Bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak hakimiyet kurulması için yeterli olmayıp, önemli olan oyların çoğunluğuna sahip olmaktır.
Bunun nedeni, oyda imtiyaz hakkının ve yönetim organında ki çoğunluğun,
sermaye çoğunluğunu tamamen etkisiz hale getirebiliyor olmasıdır.
Hakim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, hakim
şirketle birlikte şirketler topluluğunu oluşturmaktadır.
Şirketler topluluğunda yerine getirilmesi gereken yükümlülükler bulunmaktadır. Bunlar bildirim ile tescil ve ilandır. Bu yükümlülüklerin yerine ge-
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tirilmemesi oy hakkının kaybına neden olabileceği gibi aksi halde kullanılan
oy geçersiz de sayılacaktır.
Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hakim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında “bağlılık raporu” diye adlandırılan
bir rapor düzenlemelidir. Bağlılık raporu, doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olmalıdır. Yönetim kurulunun hazırladığı raporun sonuç kısmı,
yıllık rapora alınarak olağan genel kurula sunulan, böylece pay sahiplerinin
aydınlatılmasında önemli rolü olan kısımdır.
KAYNAKÇA
Eriş, Gönen(1995). Anonim şirketler Hukuku. Ankara: Seçkin Yayınevi
Karahan, Sami(2012). Şirketler Hukuku. Konya: Mimoza Yayınları.
Pulaşlı, Hasan(2012). Yeni Şirketler Hukuku Genel Esaslar. Ankara:
Adalet Yayınevi.
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27846)
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VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KDV İLE SINAVI
Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ*24
1.GİRİŞ
Vergi yasalarımızda “üniversite”nin vergi konusu olarak isminde söz ettirdiği tek yasa KDV Kanunudur. Diğer vergi yasalarında üniversite bir kavram
olarak dahi geçmemektedir. Üniversite, bu yasalarda geçen “resmi daireler”
içinde kabul edilmektedir. Bu kabul, vakıflar tarafından kurulan üniversiteleri
de kapsar. Ezcümle; Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ile Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda üniversite kavramı geçmediği halde, devlet ve vakıf ayırmaksızın üniversiteler bu kanunlarda geçen
“resmi kurumlar” arasında kabul edilmiştir(Maliye Bakanlığı, 04.06.2012).
Resmi kurumlar, sözü edilen kanunlarda, vergiden muaf tutulan kurumlar
arasında yer alınca devlet üniversiteleri de vakıf üniversiteleri de, mükellefi oldukları bu vergilerden muaf tutulmuştur. Devlet üniversitelerin tüm bu
vergilerden muaf tutulmasının hukuki dayanağı 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu 56 inci madde, vakıf üniversitelerinin ise Kanunun 56 inci maddesi
yanı sıra Ek Madde 7’dir. Yükseköğretim Kanunun 56 nci maddesinin (b)
fıkrasında “Üniversitelerin ve ileri teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler-istisnalar ve diğer
mali kolaylıklardan yararlanacağı” belirtilmiştir. Ek Madde 7’de ise “Vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanun’un 56 inci maddesinde
yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade
edeceğine” hüküm altına alınmıştır.
Ne var ki KDV söz konusu olunca, vakıf üniversiteleriiçin Yükseköğretim
Kanunuve KDV Kanunundaki muafiyetler devre dışıdır. Bu nedenledir ki vakıf üniversitelerinin katma değer vergisi mükellefiyeti sorunlu başlamış ve bu
sorun boyut değiştirerek devam etmektedir.
2.VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KDV İLE İLK SINAVI: KDV’YE
TABİ Mİ?
KDV Kanunu üç ayrı hükümle üniversitelerden söz etmiştir. İlki, Kanunun
1 inci maddesinde yer almıştır. Üniversitelerin ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî
nitelikteki teslim ve hizmetleri devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi ayrı*24 Yeniyüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, YMM
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mı yapılmaksızın KDV Kanunun 1/3-g maddesi ile verginin konusunu teşkil
eden işlemler arasında sayılmıştır. Diğer ikisi ise “Sosyal ve Askerî Amaçlı
İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17 inci maddesinde geçmiştir. Kanunun
17/1 maddesinde, bu maddenin (1) numaralı fıkrasında sayılan arasında üniversitelerin de yer aldığı kurum ve kuruluşların ilim, fen ve güzel sanatları,
tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetler
ile tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile
spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim
faaliyetlerine ilişki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisinden istisna
olduğu hüküm altına alınmıştır.
Ülkemizde vakıf üniversitelerinin kuruluşu ile Katma Vergisi Kanunun yürürlüğe girişi aynı tarihlere 1985 yılına rastlar. İlk vakıf üniversiteleri KDV
Kanunun 17/1 maddesinin istisna hükmünden hareketle KDV mükellefiyeti
tesis ettirmemişlerdir. Bunu yargı kararlarında anlıyoruz. Yargı kararları incelendiğinde bazı vakıf üniversitelerinin KDV mükellefiyeti tesis ettirmedikleri
gerekçesiyle cezalı KDV tarhiyatına maruz kaldıkları anlaşılmaktadır. Gerek
yargıya yansıyan olayların çokluğu ve gerekse geniş bir zaman sürecine yayılmasında çok sayıda vakıf üniversitesinin KDV mükellefiyeti için müracaat
etmediği ve/veya vergi dairesi tarafından mükellefiyetlerinin tesis edilmediği
sonucunu çıkarıyoruz125. Zira, vakıf üniversitesi gibi bir kurumun “işe başlama
bildirimi”ni alan vergi dairesi, KDV gibi önemli bir mükellefiyeti hemen te2
sis edeceğinden şüphe yoktur26
. KDV tarhiyatlarına bakılırsa Vergi İdaresinin
vakıf üniversitelerinin KDV mükellefiyeti konusunda en azından bir duraksamaya düştüğü anlaşılmaktadır.
Belirtmek gerekir ki bu süreçte sektöre giren daha güçlü sermaye gurupları
büyük sabit yatırımları nedeniyle yüksek devreden KDV tutarlarına ulaştılarsa, bu tutarları indirmek adına KDV’ye tabi olmak ve tahsil etmek bun1 Danıştay 11. Daire 19.10.1998 tarih ve E:1997/785, K:1998/3508 sayılı kararına konu olan bir uyuş25
mazlıkta bir vakıf üniversitesine, 1994 Şubat dönemi KDV beyannamesini vermediği gerekçesiyle cezalı
tarhiyat yapılmıştır. Danıştay 7. Daire 2.4.2000 tarih ve E:2000/5572, K:2000/1024 sayılı kararına konu
olan olayda, bir vakıf üniversitesi1999 Şubat dönemi beyannamesini ihtirazi kayıtla vermiştir. Danıştay 7.
Daire 9.12.2003 tarih ve E:2003/688, K:2003/4982 sayılı kararına konu olan olayda, bir vakıf üniversitesi
KDV’den istisna olduğu gerekçesiyle 2002 Mart dönemi Beyannamesini ihtirazi kayıtla vermiştir. Danıştay
Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 29.9.2006 tarih ve E: 2006/150, K:2006/230 sayılı kararına konu olan
uyuşmazlıkta, davacı vakıf üniversitesi 2002Mart dönemi KDV beyannamesini vermediği için hakkında
kusur cezalı tarhiyat yapılmıştır.
226 Bir aşamadan sonra sektöre daha güçlü sermaye guruplarının girmesi bunların büyük sabit yatırımları
nedeniyle yüksek devreden KDV tutarlarına ulaşmaları bu kurumların fiyatlandırma problemlerinin olmaması ve dolayısıyla tahsil ettikleri KDV tutarlarını bir süre finansman olarak kullanabilmeleri nedeniyle
vergiye tabi olmayı tercih ettikleri düşünülebilir
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lar için cazip bir hale gelmiş olabilir. Ayrıca öğrenciden tahsil edilen vergiyi,
KDV beyanında kaynaklanan avantajla bir süre finansman olarak kullanmak
3
mümkündür27
. Gerçi KDV Kanunun 18 inci maddesi kapsamında istisnadan
vazgeçerek normal vergilendirme rejimine girmek imkan dahillindedir. Ancak bütün sektörden bağımsız tek başına KDV mükellefiyeti tesis ettirmek
rekabet koşulları açısından dezavantaj yaratan bir olgudur. Bu üniversitelerin
potansiyel müşterileri için KDV’nin getirdiği yükün pek de önemli olmadığını dikkate alırsak bazı vakıf üniversitelerinin KDV’ye tabi olmayı özellikle
tercih ettikleri düşünülebilir. Danıştay kararlarına da geçtiği üzere ne de olsa
KDV’yi ödeyen son tahlilde üniversite değil, öğrencidir.
2.1.ÜNİVERSİTELERARASI KURULUN YAKLAŞIMI
Bu arada Üniversitelerarası Kurul, Vakıf üniversitelerinin “Eğitim, öğretim ve kültüre yönelik ilim, fen ve güzel sanatları teşvik edici, yayıcı nitelikte
de olsa kamu kurum ve kuruluşları eliyle yapılmayan, onlar tarafından yapılsa
bile ticari, mesleki faaliyet çerçevesine giren işlemlerin KDV Kanunun 17/1
inci maddesindeki istisna hükmü dışında kaldığını” bildirmiştir (Üniversitelerarası Kurul 23.02.1992).Bu kararın önemli tarafı, Üniversitelerarası Kurulun,
Vakıf üniversitelerinin “Eğitim, öğretim ve kültüre yönelik faaliyetlerini ilim,
fen ve güzel sanatları teşvik edici ve yayıcı nitelikte görmesidir. Kararın diğer bölümü, yani bunun ötesine giderek, bu faaliyetlerin katma değer vergisi
karşısındaki durumunu saptamaya çalışması yetki aşımıdır. Zira, VUK’un
4 üncü maddesine göre vergi mükellefiyeti tespit etmeye yetkili merci vergi
dairesidir. Bu bir üniversite de olsa, Üniversitelerarası Kurulunyetki ve ihtisas
alanına giren bir konu değildir. Bu kararın 1992 tarihli olduğu göz önüne alınırsa vakıf üniversitelerinin tüm üniversiteler arasındaki ağırlığının 1/10’ların
altında olduğu ortamda alınan bu kararın hukuki olmaktan ziyade güç dengelerinin sonucu olduğu açıkça görülür. Böyle de olsa, Üniversitelerarası Kurulun
bu kararı Yüksek Yargı kararlarında bir argüman olarak vakıf üniversitelerinin
KDV’ye oldukları yönündeki kararlara gerekçe olabilmiştir. Neticede, vakıf
üniversitelerinin KDV ile ilgili bu ilk sınavı Danıştay katında vakıf üniversitelerinin KDV’ye tabi oldukları, Kanunun 17/1 maddesinde belirtilen istisnadan
yararlanamayacağı yönünde sonuçlanmıştır.
327 KDV beyannamesi Kanunun 41/1 vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmidördüncü günü
akşamına kadar verilir.
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2.2.VERGİ İDARESİNİN YAKLAŞIMI
Bu noktada Vergi İdaresinin konuya yaklaşımını da açıklamak yararlıdır.
Vergi idaresi, devlet üniversitelerinde eğitim ve öğrenimin parasız olduğunu
kabul etmektedir. Bu üniversitelerde okuyan öğrencilerin ödediği katkı paylarını bedel olarak görmemektedir. Başlangıçta bir tereddüt yaşasa da KDV
Kanunun 17/1 inci maddesindeki istisna hükmünün vakıf üniversitelerini kapsamayacağı; Yükseköğretim Kanunu 56 inci maddesi ve Ek 7 inci maddenin
KDV Kanunu 19/1 uncu maddesi hükmü karşısında icrai bir nitelik kazanamayacağı görüşündedir.
KDV Kanunu 19 uncu maddesi şöyledir:
“Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV’ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu kanuna hüküm eklemek veya Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir.”
2.3.DANIŞTAYIN GÖRÜŞÜ
Danıştay’ın farklı vergi dava daireleri baktıkları uyuşmazlıklarda vakıf
4
üniversitelerinin KDV’ye tabi oldukları yönünde kararlar ihdas etmişlerdir28
.
Bu kararlarlardaki iddia, savunma ve karar hükmüne dayanak olan gerekçeler, benzerdir. Bunlar en geniş şekliyle Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulunun 29.9.2006 tarih ve E: 2006/150, K:2006/230 sayılı kararında yer
almıştır. Bu nedenle Danıştay’ın konuya yaklaşımını bu karar üzerinde okumaya çalışacağız. Karardaki gerekçelerden biri:
“3065 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen, ticari, sınai, zirai ve
mesleki nitelikteki teslim ve hizmetleri katma değer vergisine tabi bulunan
kurumlar arasında Devlet üniversitelerinin de sayılmış bulunması karşısında,
2547 sayılı Kanunun anılan maddesinde sözü edilen mali kolaylık, muafiyet ve
istisnaların katma değer vergisiyle ilgilerinin olmadığı açıktır.”
Devlet üniversitelerinin KDV’den muaf tutuldukları hem de bu muafiyetin
2547 sayılı Kanunun 56 inci maddesiyle sağlandığı bir ortamda bu değerlendirme boşlukta kalmaktadır. Devlet üniversitelerinin yaptığı ikinci öğretim paralı
olmasına rağmen 2547 sayılı Kanunun 56 inci maddesinden hareketle katma
değer vergisinden muaf tutulmuşlardır. Yükseköğretim Kanununun “Öğrenci
katkı payları ve öğrenim ücretleri” başlıklı 46 inci maddesinde “Yükseköğre-

428 Danıştay 11. Daire 19.10.1998 tarih ve E:1997/785, K:1998/3508 sayılı karar, Danıştay 7. Daire 2.4.2000 tarih ve E:2000/5572, K:2000/1024 sayılı kararı, Danıştay 7. Daire 9.12.2003 tarih ve
E:2003/688, K:2003/4982 sayılı kararı, Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 29.9.2006 tarih ve E:
2006/150, K:2006/230 sayılı kararı.
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tim kurumlarında, öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, yükseköğretim programlarının özellikleri göz önüne alınarak Yükseköğretim Kurulunca
hesaplanır. Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı
payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır. Yabancı
uyruklu öğrencilerden, birinci veya ikinci öğretim ayırımı yapılmaksızın, her
bir dönem için öğrenim ücreti alınır”. Denilmektedir. Bu hükümlerden hareketle devlet üniversitelerinin yaptığı birinci öğretimden; öğrenciden “katkı
payı”, ikinci öğretimden “öğrenim ücreti” alınacağı açıklandığı ve ikinci öğretim öğrencilerinden bu bedeller alınmasına karşın, katma değer vergisine
tabi tutulmamasının, vakıf üniversiteleri açısından eşitsizliğe yol açmıştır.
Danıştay’ın diğer bir gerekçesi de şudur:
“… Katma değer vergisinin yüklenicisi, vakfa ait üniversite olmayıp, eğitim ve öğretim hizmetinden yararlanan öğrenciler olduğu”
KDV’ye tabi tüm işlemlerde KDV’nin yüklenicisi nihai tüketicidir. Yasa
koyucu istisnayı, hizmeti sunan için değil bu hizmeti alan için koymuştur.
İstisna ile ilgili hükümde üniversiteler yanısıra oldukça geniş bir kurumlar
5
listesi verdiği halde hizmetin kime yapıldığına bakmamıştır29
. Danıştay’ın bu
yaklaşımını genel geçer bir kural olarak kabul edersek Türkiye içindeki işlemlere dönük olarak KDV Kanununda yer alan istisnaları geçersiz ilan etmek
gerekecektir. Zira, KDV’nin özelliği gereği Türkiye içerisindeki tüm teslimlerde nihai yüklenici tüketicidir. Üniversitelerarası Kurul’un ifadesiyle “eğitim, öğretim ve kültüre yönelik ilim, fen ve güzel sanatları teşvik edici, yayıcı
nitelikte” hizmet alan öğrencinin KDV’yi yüklenmesi istisna nedeni iken istisnanın geçersizliğine gerekçe yapılması şaşırtıcıdır. Diğer gerekçe daha da
şaşırtıcıdır.
“ Katma değer vergisi istisnası; ilim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak,
ıslah ve teşvik etmek amacıyla yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin olup, okul
ve üniversitelere ise ilmi yaymak, teşvik etmek ve ıslah etmek gibi bir fonksiyon ve görev verilmediği anlaşılmaktadır. Bu nedenle de kültürel bir faaliyet
olan ilim ve fenni yayma ile eğitim-öğretim faaliyeti olan okul işletmeciliği,
amaçları, araçları itibarıyla birbirinden farklı faaliyetler olduğundan, davacı
529 Kanunda geçen kurumlar şunlardır: Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler,
köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla
kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal
amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar.
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üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetinin bu istisna hükümleri içinde değerlendirilmesine de olanak bulunmamaktadır.”
Üniversitenin işlevini “okul işletmeciliği” ile sınırlayan bu satırlar anlaşılır
olmaktan uzaktır. İlim yaymak, bir ilim kurumu olan üniversitenin görevi değilse kimindir? Bir an için hukuki metinlerin yetersiz olduğunu düşünsek dahi
üniversite kurumu ilim yaymak için yazılı bir kurala ihtiyaç duymaz. Zaten
varlık nedeni budur. Dünyadaki uygulaması da böyledir. Böyle bir durumda
olması gereken eksik olan hukuki kuralın ikmalidir.Kaldı ki böyle bir eksiklik
de yoktur. Anayasa 130 uncu maddesi uyarınca Devletin gözetim ve denetimi
altında olan vakıf üniversiteleri, kazanç sağlamak amacıyla kurulamayacaklardır. Bu kurumlarla, Devletin yetişemediği yerde vakıflar aracılığıyla yüksek eğitim, öğretim açığının kapatılmasına imkan sağlanmaya çalışılmıştır.
Nitekim herhangi bir nedenle vakfın ortadan kalkması halinde vakfa ait yüksek öğretim kurumu faaliyetine devam edecektir. Yükseköğretim Kanununda
ilim/bilim kavramı tam 91 kez geçmektedir. Bütün bu maddeleri burada tek
tek ele almanın bir yararı yoktur. Örneklemek gerekirse;
Kanunun 3/1 maddesinin (d) bendi ile “Üniversite”nin öğrenciye dönük
eğitim ve öğrenim yapan tüm birimlerine bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak görevi verilmiştir. Kanundaki ifade ile:
Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzelkişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte,
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.”
Aynı maddenin (e) bendinde üniversitenin öğrenciye yönelik en yaygın
eğitim ve öğretim hizmeti veren birimi olan “fakülte” bilim yuvası olarak tanımlanmıştır:
Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur.”
Yüksek öğretimin öğrencilere yönelik amacın belirleyen 4/a-5 maddesinde
“Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı” öğrenci yetiştirmekten söz etmektedir.
Maddenin 4/c hükmü:
Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirli118
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ği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel
ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak
Ana ilkeler başlıklı 5 inci maddenin (d) bendinde eğitim ve öğrenimin bilimsel ve teknolojik esaslara dayalı olacağı bir kez daha çarpıcı bir şekilde
ortaya konmuştur:
Eğitim - öğretim plan ve programları, bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke
ve yöre ihtiyaçlarına göre kısa ve uzun vadeli olarak hazırlanıp sürekli olarak
geliştirilir.
Katma değer vergisi neticede nihai tüketici sıfatıyla öğrenci tarafından
ödendiği dikkate alındığında vakıf üniversitesinden okuyan öğrenci devlet
üniversitesinden okuyan öğrenciden farklı olarak devleti vergisel olarak finans etmektedir. Bunun Anayasamızın kural önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 10 uncu maddesi karşısındaki durumu ise izaha muhtaç bir soru olarak
orta yerde durmaktadır. Vergiyi yükleyen ve ödeyenin öğrenci olmasına rağmen bunu yargıya taşıyanının örgenci değil de, üniversite olması bir paradoks
gibi görünse de KDV’nin teknik yapısı buna elverişli bir ortam yaratmaktadır.
Bu arada örgencinin de yüklenen ve ödeyen olarak konuyu yargıya taşımasının önünde yasal bir engel olmadığını belirtmek durumdayız. Gelinen noktada
taşların daha yerli yerine oturmadığı sadece yüklenicinin nihai noktada öğrenci olması nedeniyle bunun üzerinde bir uzlaşma sağlanmış gibi bir sonuç
çıkmaktadır.
3. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KDV İLE İKİNCİ SINAVI: BURSLU ÖĞRENCİLER
Vakıf üniversitelerinin KDV ile sorunu bugün için başka bir zeminde ve
ağır bir vergi yükü getirecek şekilde devam etmektedir. Üstelik bu vergileme,
maalesef bu ülkenin en başarılı öğrencileri üzerinden ve bir istisna hükmü altında gerçekleştirilmektedir. KDV Kanunun 17/2-b maddesinde “Sosyal amaç
taşıyan istisnalar” başlığı altında yer alan “Üniversitelerin ilgili dönemdeki
kapasitesinin %50’sini geçmemek üzere bedelsiz olarak vereceği eğitim ve
öğretim hizmetlerinin katma değer vergisinden istisnasını” öngören düzenleme vakıf üniversitelerine dönük ağır bir vergilemeye gerekçe yapılmaktadır.
Vergileme, KDV Kanunun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendine dayandırılmaktadır. Bu hüküm, vergiden istisna edilmiş hizmet ifalarıyla ilgili yüklenilen KDV’lerin indirimine yasak getirmiştir. Maddedeki ifa-
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deyle,“Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların
teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve
hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi” mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez.”
Maliye Bakanlığı yayımladığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin F.2.2.
bölümünde KDV’nin indirilecek veya indirilmeyecek bölümünün, yüklenilen
KDV temelinde hesaplanması gerektiğini deklare etmiştir. Bakanlık, kısmı
burs uygulanan eğitim ve öğretim hizmetlerinde yüklenilen KDV’nin tamamının indirim konusu yapılacağını, yani KDV Kanunun 17/2-b’deki istisna
hükmünün bu öğrenciler yönünden çalıştırılmayacağını açıklamıştır ki, bu
son derece olumlu bir yaklaşımdır. Bakanlığın bu Tebliğiyle vakıf üniversiteleri kısmı burslar yönünden rahatlamıştır. Bakanlık Tebliğinde,“tam burs
uygulanarak verilen hizmetler için ise KDV hesaplanmaz, yüklenilen KDV
de Kanunun (30/a) maddesi uyarınca indirim konusu yapılamaz”denilmiştir.
Yani vakıf üniversiteleri tam burslu öğrenciler yönünden indirim iptali yapacaklardır. Oysa vakıf üniversitelerinin sunduğu hizmetin vergiye tabi olsun
vergiden istisna olsun niteliği eğitim ve öğretim hizmetidir. Eğitim ve öğretim
hizmeti, hizmeti alanın burslu olup olmadığına göre bölünen, parçalanabilen
bir hizmet değildir. KDV mevzuatı ve uygulamalarında, “Yüklenilen KDV”
kavramı, istisna uygulanan işlemlerde geçmektedir. Ezcümle, KDV Genel
Uygulama Genel Tebliğinde “Yüklenilen KDV, (…) işlemle ilişkilendirilebilen alış ve giderler, genel imal ve genel idare giderleri ile amortismana tabi iktisadi kıymetler (ATİK) için yapılan harcamalara ilişkin KDV’den oluştuğu”
açıklanmıştır. Bu açıklamalara göre yüklenilen KDV demek, işlemle ile ilgili
filen gerçekleşen KDV demektir. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin bölünemez,
parçalanamaz bütünlüklü yapısı, burslu öğrenciler için fiilen yüklenilen KDV
tutarlarının marjinal maliyet usulüne göre hesaplanmasını gerektirmektedir.
Marjinal maliyet, üretim bir birim arttırıldığında üretilen yeni birimin maliyeti
yani son birim maliyetidir(Yılmaz, 2015 : 781). Yani burslu her bir öğrenciden
dolayı önceki hizmet giderlerine ilave olarak gerçekleşen harcamadır. Bedelli
öğrenciler vakıf üniversitesinin varlık nedenleri yani olmazsa olmazlarıdır. Şu
halde yüklenilen KDV’nin öncelikle bedel karşılığı verilen eğitim ve öğretim
hizmetleri için hesaplanacağından şüphe yoktur. Bu durumda burslu öğrenciler için yüklenilen KDV’den söz edilebilir mi? Ücret ödemeleri KDV’ye tabi
olmadığı için dışarıda tutarsak, bir üniversitenin KDV’ye tabi harcamaları;
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mekan temini, temizliği, ısıtılması ve aydınlatma ile kırtasiye vb. cari harcamalardan müteşekkildir. Şayet maliyetler artmadan yani ek bir harcama yapılmadan burslu öğrencilere de hizmet veriliyorsa bedelsiz öğrenciler için marjinal maliyet sıfırdır. Ancak vergi incelemelerinde eğitim ve öğretim ücretleri
dağıtım anahtarı olarak kabul edilerek bu tutarlar üzerinden indirim iptaline
gidilmekte ve hesaplanan tutarlar vergisel tarhiyata dönüştürülmektedir.
4.SONUÇ:
1.Vakıf üniversitelerini KDV’den muaf tutan biri KDV Kanunu, diğeri YÖK
Kanununda iki ayrı hüküm mevcuttur. Bu muafiyetlerden olsa gerek, Maliye
Bakanlığı da bidayette bir duraksama yaşamış, bir süre sonra KDV mükellefiyeti tesis ettirmeyen vakıf üniversitelerine yönelik geçmişe dönük tarhiyatlar
6 . Ne var
gerçekleştirmiş ve bu tarhiyatlar Danıştay katında da tasdik edilmiştir30
ki bu kararlar incelendiğinde, hukuki bir değerlendirmeden ziyade Devlete finansman arayışını anlamaya çalışan konjonktürel kararlar olduğu görülür. Vakıf
üniversitelerinin bu kararlarda bilim yayan kurumlar değil de okul işletmeciliği düzeyinde görülmesi bundan olsa gerek. Kararları tartışmalı kılan diğer bir
husus ise, KDV ödeyicisinin son tahlilde üniversite değil de öğrenci olmasını,
KDV muafiyetini ihlal eden bir olgu olarak gerekçelendirmesidir. Bu bakış açısı
doğru kabul edilirse yurt içerisindeki teslim ve hizmetlere ilişkin yani ihracat
eksenli olanlar dışında kalan KDV Kanununda yer alan tüm istisnaların ilgası
gerekir. Zira KDV’ye tabi teslim ve hizmetlerin tamamında KDV’nin son kertede yüklenicisi tüketicidir. Devlet üniversitelerinin ikinci öğrenimlerinin paralı
olmasına rağmen KDV mükellefiyetlerin olmaması, bu bakış açısını eşitsizlikle
malul kılsa da, Danıştay’ın kararları vakıf üniversitelerinin KDV’ye tabi olduğu
yönünde olunca bu tartışma nihayete ermiştir.
2. Vergi hukukunda istisna , mevcut duruma göre mükellefe bir avantaj sağlaması gerekir. Ne var ki KDV Kanunun 17/2-b’de “Üniversitelerin ilgili dönemdeki kapasitesinin %50’sini geçmemek üzere bedelsiz olarak vereceği eğitim ve öğretim hizmetlerinin katma değer vergisinden istisnasını” öngören düzenleme vakıf
üniversitelerine dönük ağır bir vergilemeye gerekçe yapılmaktadır. Vergilemenin
bir istisna hükmü altında ve bu ülkenin en kritik sınavlarında zirveyi yakalamış en
başarılı evlatları üzerinde yapılması kayda değerdir.
630 Danıştay 11. Daire 19.10.1998 tarih ve E:1997/785, K:1998/3508 sayılı kararı; Danıştay 7. Daire
2.4.2000 tarih ve E:2000/5572, K:2000/1024 sayılı kararı; Danıştay 7. Daire 9.12.2003 tarih ve E:2003/688,
K:2003/4982 sayılı kararı; Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu 29.9.2006 tarih ve E: 2006/150,
K:2006/230 sayılı kararı.
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ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI
*
Altar Ömer ARPACI31

1. GİRİŞ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/7. maddesinde; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların gider yazılabileceği hüküm altına alınmıştır. İşletmenin mevcutları arasında yer alan sabit kıymetlerden bir kısmı
amortismana tabi iktisadi kıymet adını almakta olup bunların genel çerçevesi
Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde çizilmiş bulunmaktadır. Buna göre;
gayrimenkuller, gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler, alet, edevat,
mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri amortismana tabi iktisadi kıymetlerdir.
Gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler ise bahsi geçen Kanunun 269.
maddesinde gayrimenkulün mütemmim cüzleri ve teferruatı, tesisat ve makinalar, gemiler ve diğer taşıtlar ile gayrimaddi haklar olarak sayılmıştır. Gayri
menkukllerin kira ile tutulması veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının
işletme hakkı verilmiş ise vergi hukukunda “özel maliyet bedeli” olarak adlandırılan müessese gündeme gelmektedir. Türk Vergi Hukukunda özel maliyetler Vergi Usul Kanunu’nda tanımlanmıştır.
Kanun’un 272. maddesinde yapılan belirleme aşağıdaki gibidir:
“Normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, gayrimenkulü veya
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını genişletmek veya iktisadi kıymetini devamlı olarak artırmak maksadıyla yapılan giderler, gayrimenkulün veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının maliyet bedeline eklenir.
(Bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştırmak, yolcu ve eşya yükleme ve barındırma tertibatını genişletmek veya değiştirmek suretiyle iktisadi
kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle bir motorlu kara nakil vasıtasının
kasa veya motorunun yenisi ile değiştirilmesi veya alımında mevcut olmayan
yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler maliyet bedeline eklenmesi
gereken giderlerdendir.)
Gayrimenkuller kira ile tutulmuş ise veya elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının işletme hakkı verilmiş ise, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından yapılan bir ve ikinci fıkralardaki giderler bunların özel maliyet bedeli olarak
ayrıca değerlenir. Kiracının veya işletme hakkına sahip tüzel kişinin faaliyetini
icra için vücuda getirdiği tesisata ait giderler de bu hükümdedir.
31
* * Vergi Başmüfettişi, Eski Gelirler Başkontrolörü
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Gayrimenkuller veya elektrik üretim ve dağıtım varlıkları için yapılan giderler hem tamir, hem de kıymet artırma giderlerinden terekküp ettiği takdirde, mükellef bu giderlerden maliyet bedeline eklenecek kısmı ayrı göstermek
mecburiyetindedir.”
Bu makalemizde kısaca amortismanlara değinildikten sonra bir nevi amortisman olan özel maliyet bedelinin itfası işlenecektir.
2. ÖZEL MALİYET BEDELİNİN İTFASI
2.1 Kısaca Amortisman Uygulaması
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre amortisman ayırılabilmesinin genel
esasları aşağıda açıklanmıştır.
Amortisman uygulaması, işletmede bir yıldan fazla kullanılan; yıpran1 gayrimenkullerle,
ma, aşınma veya kıymetten düşme etkisi altında kalan32
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 269. maddesi uyarınca gayrimenkul gibi
değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema
filmlerinin Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine göre belirlenen
değerlerinin, yine Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen esaslar ve süreler dahilinde yok edilmesidir. Değeri, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 900.-TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak
doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımından bir bütünlük taşıyanlarda bu had topluca dikkate alınır.
Amortismana tabi iktisadi kıymetin işletmede kullanılması gerekir.(burada
kullanmadan kasıt fiilen kullanma değil kullanılmaya hazır hale gelmesidir)
Bu nedenle yapılmakta olan yatırımlar amortismana tabi iktisadi kıymetler
arasında yer almazlar. Sabit kıymetin amortismana tabi olması, yatırımın tamamlanıp kıymetin sabit kıymet niteliği ile ilgili hesaplara alınması ile başlar.
Sabit kıymetin emtia niteliği taşımaması gerekir.
132 Vergi Usul Kanununun 313. maddesinde “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi
değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki
esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil
eder...” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tabi tutulabilmesi için, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması ve işletmenin aktifinde kayıtlı
bulunması gerekmektedir.
Bu itibarla, kullanıldıkları proses gereği faydalı ömürleri bir yıl olan alüminyum ekstrüzyon kalıplarının
amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip muhasebe kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. (365sıra no’lu
VUK Genel Tebliği)
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Sabit kıymetin işletmede bir yıldan fazla kullanılabilecek nitelikte olması
ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması gerekir.
(aşınma ve yıpranma boş arazi ve arsalarda söz konusu olamayacağı için 213
sayılı VUK’nun 314. maddesi gereğince bu sabit kıymetler amortismana tabi
değildir)33
Değeri 900.-TL’yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 900.-TL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat, demirbaşlar amortismana tabi
tutulmayarak doğrudan gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük
arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.
Amortisman ayırma işlemi zorunlu değil ihtiyaridir.
Mükellefler amortismana tabi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın
tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların
tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır.
Bilanço esasına göre defter tutuluyorsa azalan bakiyeler usulü seçilebilir.
Bu usulde nispet % 50 yi geçmemek üzere normal amortisman nispetinin iki
2
katıdır.34
Amortismana tabi olup;
- Yangın, deprem, su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen
veya kısmen kaybeden;
- Yeni icatlar dolayısiyle teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen veya
kısmen kullanılmaz bir hale gelen;
- Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yapranmaya maruz kalan;
233 Arazide amortisman:
MADDE 314 –“ Boş arazi ve boş arsalar amortismana tabi değildir.
Ancak:
1 - Tarım işletmelerinde vücuda getirilen meyvalık, dutluk, fındıklık, zeytinlik ve güllüklerle incir bahçeleri
ve bağlar gibi tarım tesisleri;
2 - İşletmede inşa edilmiş olan her nev’i yollar ve harklar;
Amortismana tabi tutulur.”
34 Azalan bakiyeler usulûyle amortisman:
MÜKERRER MADDE 315 – “Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana
tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde;
1 - Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının
tenzili suretiyle tespit olunur. (5024 sayılı Kanunun 4’ üncü maddesiyle eklenen hüküm)(1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak
değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
2 - (5024 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle değişen bent)(1.1.2004 tarihinden geçerli olmak üzere) Bu
usulde uygulanacak (5228 sayılı Kanunun 59/1-d maddesiyle değişen ibare)(31.7.2004 tarihinden geçerli
olmak üzere) amortisman oranı % 50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.
3 - Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.”
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Menkul ve gayrimenkullerle haklara, mükelleflerin müracaatları üzerine
ve ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca her
işletme için işin mahiyetine göre ayrı ayrı belli edilen “Fevkalade ekonomik
ve teknik amortisman nispetleri” uygulanır. Mükelleflerin fevkalade amortisman yöntemini uygulayabilmeleri için, kesinlikle Maliye Bakanlığına başvurarak
amortisman oranının saptanmasını istemeleri gerekmektedir.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması ve
çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobilleri hariç olmak üzere, işletmelere ait binek otomobillerinin aktife girdiği
hesap dönemi için ay kesri tam ay sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar
amortisman ayrılır. Amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer,
itfa süresinin son yılında tamamen yok edilir.
2.2. Özel Maliyet Bedelinin İtfası
Özel maliyet bedelinin tanımını, Vergi Usul Kanunu’nun 272. maddesinin
üçüncü fıkrasında bulmaktayız buna göre; kira ile tutulmuş gayrimenkuller ile
işletme hakkı verilmiş elektrik üretim ve dağıtım varlıklarını, kiracı veya işletme hakkına sahip tüzel kişi tarafından genişletmek veya bunların iktisadi değerini devamlı olarak artırmak için yapılan normal bakım, tamir ve temizleme
giderleri dışındaki harcamalar olarak “özel maliyet” olarak tanımlanmaktadır.
Gayrimenkuller, elektrik üretim ve dağıtım varlıkları ve gemiler kiracılar veya
işletme hakkına sahip tüzel kişiler tarafından ayrıca değerlemeye tabi tutulup
ve Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde uyarınca kira veya işletme hakkı
süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecektir. Öte yandan, özel maliyet bedelinin aktifleştirilmesinde Vergi Usul Kanunu’nun 313. maddesinde belirtilen
asgari tutarın(900.-TL) göz önünde bulundurulacağı tabiidir. Kira süresi belli
olmayan özel maliyet bedelinin ise 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliği’ne ekli liste uyarınca 5 yılda itfa edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kira
veya işletme hakkı süresi dolmadan kiralanan veya işletme hakkı alınan şeyin
boşaltılması veya işletme hakkının herhangi bir sebepten sona ermesi hallerinde henüz itfa edilmemiş olan bu giderler, boşaltma veya hakkın sona erdiği
yılda bir defada gider yazılacaktır.
Burada dikkat edilmesi gereken husus normal bakım, onarım ve tamir gideri niteliğinde olan harcamalar vergi matrahının tespitinde, kayıtlara doğrudan gider olarak intikal ettirileceğidir. Normal tamir ve bakım niteliğinde olan
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giderlerin ilgili dönemde doğrudan gider yazılması, iktisadi kıymeti artırıcı
giderlerin ise, aktifleştirilerek özel maliyet bedeli olarak muhasebeleştirilmesi
gerekir. Gayrimenkuller için yapılan harcamaların kıymet arttırıcı ve normal
bakım onarım özelliğini birarada taşımaları halinde mükelleflerin bu harcamaları ayrı olarak takip etmeleri gerekmektedir.
Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığı’nın
tespit ve ilan edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır (VUK md. 315).
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan 333, 339, 365, 389 ve 399 Sıra No.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri belirlenmiştir. Sözkonusu listelerin 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar yapılmış
ve amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları tespit edilmiştir. Listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibarı ile kullanılan
amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. Mükelleflerin uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle,
sektörel bazda tespit edilen amortisman oranlarını dikkate almaları, bu ayrımlarda
bulunmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak oranları ise genel sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit etmeleri gerekmektedir. Listelerde
herhangi bir sınıflamada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için mükelleflerin Maliye Bakanlığı’na başvurmaları ve faydalı ömür tespiti yaptırmaları gerekmektedir.
333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin eki listenin 56 no.lu
satırında, özel maliyetlerin itfasında kira süresi belli olmayan durumlarda 5
yıllık süre esas alınarak %20 oranının uygulanacağı belirtilmiştir.  Yukarıdaki
genel gükümlerden hareketle özel maliyetlerin itfasında, azalan bakiyeler usulüne göre uygulama yapılamayacağı sonucu çıkmaktadır. Özel maliyetler kira
veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecek olup bu sürelerin
belli olmaması halinde ise 5 yılda itfa edilecektir. Kiralananın veya işletme
hakkı alınanın Vergi Usul Kanunu’nun 272. kapsamında yapılarak özel maliyet
olarak aktifleştirilen harcamaların itfa edilmemiş kısımlarının boşaltıldığı yılda
bir defada gider yazılması imkan dahilindedir.
Kiracı özel maliyet bedeli kapsamındaki harcamaları gayrimenkulü kiraladığı yılda değil de kiralama süresinin içinde daha sonra yapması durumunda
kiralanan taşınmazın kalan kira süresi esas alınmak suretiyle özel maliyet harcaması eşit yüzdelerle itfa edilecektir.
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Özel maliyet kapsamındaki iktisadi kıymetlerin faydalı ömürlerinin kira
süresinden daha kısa olması durumu tereddütlü bir husus gibi gözüksede Vergi
Usul Kanunu’nun 327. maddesinde yer alan açık hüküm gereği özel maliyet
harcamaları kira süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecektir.
Kiralanan gayrimenkulün kiracı tarafından satın alınması durumunda satın
alma öncesi özel maliyet bedeli olarak aktifte yer alan iktisadi kıymetler, satın alma sonrasında malik olunan iktisadi kıymet sıfatıyla gayrimenkul olarak
aktifte yer alacak olup genel olarak amortisman hükümlerine tabi olacaktır.
Özel maliyet bedeline ilişkin harcamalar yapılıp kullanıma hazır hale geldikten sonra aktifleştirildikleri andan itibaren itfa edilmeye başlanırlar. Yine
dikkat edilmesi gereken bir husus özel maliyet harcamalarının kiracı tarafından yapılması gerektiğidir. kiraya veren tarafından yapılan giderlerin bu
kapsamda değerlendirilmeyecek olup genel olarak amortisman hükümlerine
tabidir.
Gerçekleştirilen harcamalardan hangilerinin gayrimenkulün iktisadi kıymetin değerini artırıcı mahiyette, hangi tür harcamanın tamir, bakım onarım
şeklinde yapılan genel gider mahiyetinde olduğunu tespit etmek zaman zaman
zordur. Kanun metninde, gayrimenkullerin maliyet bedeline eklenecek giderlere örnek olarak, bir geminin iktisap tarihindeki süratini fazlalaştıracak harcamalar yapmak, yolcu ve eşya yükleme ve barınma tertibatını genişletmek
veya değiştirmek suretiyle iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderlerle,
bir motorlu kara nakil vasıtasının kasa ve motorunun yenisi ile değiştirilmesi
veya alımında mevcut olmayan yeni bir tertibatın eklenmesi için yapılan giderler gösterilmiştir.
Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalarının kira süresi sonunda bedelsiz
olarak kiralayana devredilmesinin ayni kira ödemesi olarak değerlendirilmesi
gerekmekte olup kiralamaya konu gayrimenkulün iktisadi işletmeye dâhil olmaması halinde, devredilen iktisadi kıymetlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit edilecek emsal değeri üzerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun
94. maddesinin (1/5-a) bendi hükmüne istinaden %20 oranında gelir vergisi
tevkifatı yapılması gerekecektir. Öte yandan kiralamaya konu gayrimenkulün
gerçek kişiye değilde kurumlar vergisi mükellefi iktisadi işletmesine dahil olması halinde vergi kesintisi yapılmayacaktır. Yine özel maliyet bedeli niteliğindeki
aktiflerin kiracı tarafından bedel karşılığında mal sahibine bırakılması ticari faaliyet
kapsamında olduğu için herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacaktır.
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3. SONUÇ
İşletmenin mevcutları arasında yer alan sabit kıymetlerden bir kısmı amortismana tabi iktisadi kıymet adını almakta olup bunların genel çerçevesi Vergi
Usul Kanunu’nun 313. maddesinde çizilmiş bulunmaktadır. Ancak kiralanan
iktisadi kıymetlerin normal bakım, onarım ve temizleme giderleri dışındaki
harcamalar kiracı açısından Vergi Usul Kanunu’nun 272. Maddesi uyarınca
“özel maliyet” niteliği taşıdığından “264 Özel Maliyetler Hesabı”nda izlenecektir. Bu değerleri Vergi Usul Kanunu’nun 327. maddesinde uyarınca kira
veya işletme hakkı süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilecektir.
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BİR VERGİ GÜVENLİK MÜESSESESİ OLARAK EMSAL KİRA
BEDELİ UYGULAMASI
Dr. Mehmet YÜCEL*35
ÖZ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde tanımlanan gayrimenkul sermaye iradının elde edilmesi tahsil esasına bağlanmış ve gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde yazılı mal
ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara
ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. Genel kural böyle olmakla beraber, bazı istisnai hallerde hasılat olarak gerçek kira yerine
emsal kira bedeline itibar edilir. Emsal kira bedeli, bedelsiz veya düşük bedelle
kiraya verilen mal ve hakların kira gelirinde asgari bir had tespiti, bir başka ifade ile kiracı ve kiralayanın serbest iradeleriyle belirlenmiş kiralama işlemlerinde
bedelin eksik veya düşük gösterilmesini ve böylece vergi matrahının aşınmasını
önlemek için gelir vergisi sistemine eklemiş olan bir otokontrol müessesesidir.
İşbu çalışmamızda, emsal kira bedeli uygulamasının esasları, emsal kira bedeli
esasının uygulanacağı ve uygulanmayacağı durumlara değinilecektir.
1.GİRİŞ
Çağdaş vergi sistemlerinin önde gelen niteliklerinden biri olan beyan esası,
vergicilik alanında çeşitli evrimler sonunda ulaşılan ve birçok ülke tarafından benimsenen modern, demokratik ve akılcı bir seçim olmuştur. Bu esasta
kuramsal olarak verginin bireylerin ödeme güçleriyle orantılı olduğu kabul
edilmektedir. Beyan esasının diğer bir özelliği de mükelleflere aşırı ölçüde
özgürlük tanıması, dolayısıyla bu esasın mükellefler tarafından kötüye kullanılma olasılığının bulunmasıdır. Bu durum çağımızın sosyal devleti açısından
mali sakıncalar taşıdığı gibi, gelirini doğru olarak bildiren dürüst vergi mükellefi ile stopaj suretiyle vergilendirilen ücretlilerin vergi yükünü büyük ölçüde
artırabilir. İşte burada gerek vergi idaresine olan güven ve gerekse verginin
lüzumuna olan inanç sarsılabilir. Dolayısıyla böyle bir durum vergi sisteminin
tümüyle etkinliğini yitirmesine ve mükelleflerin diledikleri kadar vergi ödeyecekleri bir durumun oluşmasına neden olabilir. Vergi güvenlik müessesesi
kavramı bu noktada ortaya çıkmaktadır.
*35 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
17.12.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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2.VERGİ GÜVENLİK (OTOKONTROL) MÜESSESELERİNİN TANIMI, GETİRİLİŞ AMACI VE ÖRNEKLERİ
Vergi idaresinin çeşitli vergi güvenlik müesseseleri getirme veya yasama organı tarafından çeşitli vergi güvenlik müesseseleri getirilmesi için yasama organından talepte bulunma ve mükelleflerin vergileme ile ilgili hesap ve işlemlerini
her durumda, bu işle görevli elemanları vasıtasıyla takip ve denetleme hakkı
bulunmaktadır. Kanun koyucu, devletin bu işle görevli ve yetkili organı olan
vergi idaresinin, söz konusu denetleme görevini tam ve gerektiği gibi yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla, vergi kanunlarına çeşitli hükümler koymuştur.
Vergi güvenlik müesseseleri de, Türk vergi sisteminde vergi kayıp ve kaçağına
yol açan işlemleri ortadan kaldırmaya, gerçek vergi matrahlarının beyan edilmesini sağlamaya ve vergi rekabetini bozucu davranışları önlemeye yönelik olarak
getirilmiş uygulamalardan birisidir (Gümüş ve Bilge, 2006).
Başlıca vergileri beyan esasına dayanan Türk vergi sisteminin temel özelliğini, vergi matrahlarının mükelleflerce bildirilmesi veya bazı durumlarda
stopaj suretiyle kesilen vergilerin vergi dairelerine veya vergi daireleri adına anlaşmalı bankalara yatırılması oluşturmaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1961) gerekçesinde otokontrolün tanımı şöyle yapılmıştır: “Vergi güvenliğini sağlamak üzere gelirle servet ve gider ilişkisinin kurulması, mevcut belge düzeninin tam olarak uygulanmadığı alanlarda
gerçek gelire yaklaşabilmek için bazı kanuni ölçülerin kullanılması amacıyla yaratılan müesseselere Gelir vergisi sisteminde “otokontrol müesseseleri”
veya “otokontrol araçları” denilmektedir.” (Beşe, 1991). Söz konusu tariften
anlaşılacağı üzere, vergi güvenliği ile otokontrol arasında doğrusal bir ilişki
kurulmaktadır. Bu itibarla, otokontrol/vergi güvenlik müesseseleri (birçoğu
günümüzde mevcut olmasa da) geçmişte vergi terminolojisinde soyut bir kavram olarak değil doğrudan doğruya vergi güvenliğini sağlamaya yönelik yöntemler olarak vergi sistemimizde yer almıştır.
Türk gelir vergisinde otokontrolü sağlamak üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte veya daha sonra yapılan düzenlemelerle
getirilen (ancak günümüzde birçoğu yürürlükte olmayan) vergi güvenlik müesseseleri; ortalama kar haddi ve asgari gayri safi hasılat esası, asgari zirai
vergi, gider esası, servet beyanı, talih oyunları salonlarından elde edilen kazançlarda asgari vergi uygulaması, hayat standardı esası ve emsal kira bedeli esası olarak sayılabilir. Yukarıda sayılan bu oto-kontrol müesseseleri vergi
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doktrin ve uygulamasında; gelirin gerçekliği ilkesine aykırı olduğu gerekçesi
ile sürekli eleştiri konusu olmuştur. Hatta bu vergi güvenlik müesseselerinin
uygulaması, vergi idaresi ile vergi yargısı arasında birçok görüş farklılığına
neden olmuştur. Son dönemde gözlemlenen eğilim ise, bu tür oto-kontrol müesseselerinin gelir vergisi sisteminden ayıklanması yönünde olmuştur. Nitekim ortalama kar haddi ve asgari gayrisafi hasılat esası, asgari zirai kazanç
esası, asgari zirai vergi, gider esası, servet beyanı ve hayat standardı esası
yürürlükten kaldırılmıştır. (Doğan, 1999). Ancak emsal kira bedeli esası ile
1
talih oyunları salonlarından elde edilen kazançlarda asgari vergi uygulaması36
gelir vergisi sisteminde korunmaktadır.
Yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2006); örtülü
sermaye, transfer fiyatlamasıyla örtülü kazanç dağıtımı, kontrol edilen yabancı
kurum kazancı ve vergi cennetlerine yapılan ödemelerde vergi kesintisi olmak
üzere dört adet vergi güvenlik müessesesi bulunmaktadır. Öte yandan 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 1961) düzenlenen değerleme ölçülerinden
«emsal bedel ve ücreti», 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 1984) 27’nci maddesinde yer alan “Emsal Bedeli ve Emsal Ücreti”, yine
yukarıda belirtildiği gibi Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan “emsal kira bedeli” de
otokontrol müesseselerine benzer görevler yerine getirmektedirler.
3.EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASININ KRONOLOJİK SEYRİ
Emsal kira bedeli uygulaması ilk olarak 03.06.1949 tarih ve 5421 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 1949) ile sistemimize girmiştir. 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nda emsal kira bedeli uygulaması, 57. maddede yer
almaktaydı. Daha sonra, emsal kira bedeli uygulaması 31.12.1960 tarih ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na taşınmış ve madde numarası 73 olmuştur. 2361
sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 1980) ile 73’üncü maddenin başlığı “Emsal Kira
Bedeli Esası” haline gelmiştir. En son değişiklik ise 3239 sayılı Kanun (T.C.
Yasalar, 1985) ile yapılmıştır. Bu Kanun ile 1. fıkra yeniden düzenlenmiş, 2.
fıkranın, 1 numaralı bendinde değişiklik yapılmış ve aynı fıkraya 4 numaralı
bent eklenmiştir. Söz konusu madde halen bu şekli ile uygulanmaya devam
136 Talih oyunları işletmelerinde; 4108 sayılı yasanın 24. maddesi ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 111’nci maddeye göre oyun salonlarından elde edilen kazançlara 01.07.1995 tarihinden itibaren
“Aylık Asgari Vergi Uygulaması” getirilmiştir. Bu alanda yoğunlaşan vergi kayıp ve kaçağına karşı devletin
vergi kaybını önlemek için getirilen bir vergi güvenlik sistemidir. Talih oyunlarında elde edilen kazançlarda
vergilendirilmeyen kazançların büyük boyutlarda olması gerçeği karşısında belirli bir limit öngörülerek
vergi alacağı güvenceye bağlanmıştır. Ancak talih oyunları salonları (kumarhaneler) kapatıldığı için bu
müessese fonksiyonel olarak işlememektedir.
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etmektedir. Zira vergi kanunlarında birçok değişikliğin yapıldığı 4369 sayılı
Kanunla (T.C. Yasalar, 1998) ve daha sonraki yıllarda çıkarılan kanunlarla da,
emsal kira bedeli esasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ve eski hali ile
sistemde bulunmaya devam etmektedir.
4.KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Emsal Kira Bedeli Esası” başlıklı 73’üncü
maddesine göre; “(3239 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle değişen fıkra) Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal
kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli,
yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası,
bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin % 5’idir. Diğer mal ve haklarda emsal
kira bedeli, bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa,
Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur.
Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz:
1.Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak
başkalarının ikametine bırakılması;
2.(3239 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru
ve kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu
konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler
evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.);
3.Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi.
4.(3239 sayılı Kanunun 56’ncı maddesiyle eklenen bent) Genel bütçeye
dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda (emsal kira bedeli esası
uygulanmaz).
5.EMSAL KİRA BEDELİNİN TESPİTİ
Emsal kira bedelinin tespitini, bina ve arazilerde emsal kira bedelinin tespiti ile diğer mal ve haklarda emsal kira bedelinin tespiti olmak üzere iki alt
başlık altında belirtmek gerekir.
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5.1.Bina ve Arazilerde Emsal Kira Bedelinin Tespiti
Bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa öncelikle yetkili özel mercilerce
veya mahkemelerce saptanmış kira tutarıdır. Yetkili özel merciler ve mahkemeler, kira mevzuatına göre kira takdir veya tespit etmeye yetkili makamlardır. Böyle bir makamın olmaması veya herhangi bir kiranın takdir veya tespit
edilmemesi durumunda ise bina ve arazilerin emsal kira bedeli, Vergi Usul
Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’idir. Vergi Usul Kanunu’nun
268. maddesinin 4751 sayılı Kanunla değişik haline göre vergi değeri; bina ve
arazinin Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre tespit edilen değeridir. Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre vergi değeri;
“a) Arsa ve araziler için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun asgari ölçüde
birim değer tespitine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonlarınca arsalar
için her mahalle ve arsa sayılacak parsellenmemiş arazide her köy için cadde,
sokak veya değer bakımından farklı bölgeler (turistik bölgelerdeki cadde, sokak veya değer bakımından farklı olanlar ilgili valilerce tespit edilecek pafta,
ada veya parseller), arazide her il veya ilçe için arazinin cinsi (kıraç, taban,
sulak) itibarıyla takdir olunan birim değerlere göre,
b) Binalar için, Maliye ve Bayındırlık ve iskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilân edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile (a)
bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas
alınarak 31’inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan tüzük hükümlerinden
yararlanılmak suretiyle hesaplanan bedeldir.
Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her
yıl, bir önceki yıl vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur……”
Örnek: Bay (A)’nın sahip olduğu apartman dairesinin vergi değeri 400.000
TL’dir. Bu durumda, Bay (A)’nın sahibi olduğu dairenin emsal kira bedeli
(400.000x0,05=) 20.000 TL olduğundan, söz konusu daire nedeniyle beyan
edilecek hasılat bu tutardan az olamayacaktır.
Bina ve arazilerin değerlerinin yükseltilmesi, bu gayrimenkullerin vergi
değerlerinin %5’i olarak uygulanan emsal kira bedellerinin de artması sonucunu beraberinde getirmektedir. Bina ve arazide emsal kira bedelinin belirlenmesinde yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş
kiranın uygulanmasına sınırlı olarak rastlanmakta, yaygın olarak Vergi Usul
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Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’i olarak uygulanmaktadır. Bu
nedenle gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin, 2015 yılı gelir
vergisi beyannamesinde bu hususu göz önünde bulundurarak kiraya verilen
bina ve arazilerin kira bedellerinin, Vergi Usul Kanunu’na ve Emlak Vergisi
Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5›i olarak uygulanan emsal kira
bedelinden düşük olmamasına özen göstermeleri gerekmektedir.
Örneğin Bay (A)’nın İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan ve konut olarak
kiraya verilen dairesinin (emlak) vergisi değeri, 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca 500.000,00 TL’sına yükseltilmiştir. Bu
durumda mükellef Bay Bay (A)’nın 2015 takvim yılına ilişkin 2016 yılının
Mart ayının 25. günü akşamına kadar vereceği gelir vergisi beyannamesinde
gayrimenkul sermaye iradını hesaplarken esas alacağı yıllık kira bedeli, emsal
kira bedeli olan (500.000,00 x %5) = 25.000,00 TL’den düşük olamayacaktır.
Örnek: Bay (B), İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde bulunan ve emlak vergisi değeri 200.000 Türk Lirası olan bir apartman dairesini arkadaşına bedelsiz
olarak kiralamıştır. Bu durumda, Bay (B)’nin kira geliri elde etmediği halde,
emsal kira bedeli hesaplaması ve buna göre bulunacak tutar kadar kira geliri
elde etmiş sayılması gerekmektedir. Bu durumda emsal kira bedeli: 200.000 x
% 5 = 10.000 Türk Lirası olacaktır.
Örnek: Bay (J) İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bulunan ve emlak vergisi değeri 150.000 TL olan konutlarından birini bedelsiz olarak arkadaşının
kullanımına bırakması halinde kira bedeli tahsil etmemiş olmasına rağmen
150.000 TL x %5 = 7.500 TL emsal kira bedeli üzerinden yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermek suretiyle vergi ödeyecektir.
5.2.Diğer mal ve Haklarda Emsal Kira Bedelinin Tespiti
Bina ve arazi dışında kalan diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli,(şayet
biliniyorsa) bu mal ve hakların maliyet bedellerinin %10’udur. Ancak maliyet bedeli bilinmiyorsa Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlendirilmesi
hakkındaki hükümlerine göre belirlenen değerlerinin %10’udur. Bu bedel de
Takdir Komisyonları tarafından belirlenir. Örneğin kişinin şahsına ait bir otomobili bir başka kişiye kiraya vermesi durumunda emsal kira bedeli, otomobilin maliyet bedelinin %10’undan az olamaz.
Maliyet bedeli bilinmeyen ve tapuya tescil edilen mal ve hakların emsal
kira bedeli ise, bunların tesisleri sırasında tapu siciline kaydedilen bedelleri136
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nin %10’udur. İhtira beratı, telif hakkı, imtiyaz hakkı vb. haklarda emsal kira
bedeli, Takdir Komisyonunca takdir edilen değerin % 10’u olarak hesaplanır
(HUD, 2012).
5.3.Emsal Kira Bedelinin Uygulanmasına İlişkin Maliye Bakanlığınca
Yayınlanan Uygulama İç Genelgesi ve Gerçek Kira Gelirinin İspat veya
Tevsik Edildiği Durumlarda Emsal Kira Bedeli Uygulaması
Emsal kira bedeline ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca yayınlanan 1999/1
sayılı Gelir Vergisi Kanunun Uygulama İç Genelgesi (Maliye Bakanlığı,
1999) ile söz konusu müessesenin uygulanmasına ilişkin (özellikle gerçek
Kira Gelirinin çeşitli şekillerde ispat veya tevsik edildiği durumlarda emsal
kira bedeli uygulamasına ilişkin) açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu uygulama iç genelgesinde; “...Emsal kira bedeli uygulamasına ilişkin bu hüküm,
esas itibariyle gayrimenkullerin bedelsiz olarak Gelir Vergisi Kanununun 73.
maddesinde belirtilenler dışındaki kişilerin kullanımına tahsis edilmesi veya
kira bedelinin tespit edilememesi halleri ile muvazaalı olarak gerçek kira gelirinin altında beyanda bulunulması durumlarında vergi güvenlik müessesesi
olarak kullanılmak amacıyla getirilmiştir.
Elde edilen gerçek kira gelirinin kira sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka
dekontu veya havale makbuzu vb belgelerle veya kiracının ifadesiyle ispat
veya tevsik edildiği durumlarda ayrıca emsal kira bedeli karşılaştırması yoluna gidilmemektedir. Sözü edilen ispat veya tevsik işlemine ise, ancak beyan
edilen kira gelirinin gerek durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması veya vergi incelemeleri sırasında yetkililerce talep edilmesi durumunda
başvurulabilmektedir.” ifadelerine yer verilmiştir. Böylece anılan uygulama
iç genelgesiyle, emsal kira bedeli altında yapılan kiralamalarda, gerçek kira
bedelinin belirtilen araçlarla tevsik edilmesi halinde gerçek durumun esas alınacağı, kiranın düşük olduğu gerekçesi ile emsal bedeli esasında işlem yapılamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir.
Bu itibarla emsal bedelden düşük tutarda elde edilen kira gelirinin, kira
sözleşmesi, ödemeye ilişkin banka dekontu veya havale makbuzu vb. belgelerle veya kiracının ifadesiyle ispat veya tevsik edildiği durumlarda ayrıca
emsal kira bedeli karşılaştırılması uygulaması yolun gidilmeyecektir. Söz konusu ispat veya tevsik işlemine ise ancak beyan edilen kira gelirlerinin gerçek
durumu yansıtmadığına ilişkin karinelerin bulunması veya vergi incelemeleri
sırasında yetkililerce talep edilmesi durumunda başvurulmaktadır.
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6. EMSAL KİRA BEDELİNİN UYGULANACAĞI VE UYGULANMAYACAĞI DURUMLAR
6.1.Emsal Kira Bedeli Esasının Uygulanacağı Durumlar
Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. maddesinde hangi hallerde emsal kira bedeli
esasının uygulanacağı belirtilmiştir. Anılan maddeye göre emsal kira bedeli
esası;
-Kiraya verilen mal ve haklara ait kira bedellerinin emsal kira bedelinden
düşük olması durumunda,
-Ve mal ve hakların bedelsiz olarak başkalarının intifaına (kullanımına) bırakılması durumunda uygulanır (VMD, 2013).
Örneğin, emsal kira bedeli yıllık 24.000,00 TL olan bir apartman dairesi
bedelsiz olarak, başkasının intifaına bırakılırsa, gerçekte her hangi bir bedel
alınamamakla beraber, 24.000,00 TL emsal kira bedeli olarak hasılata dahil
edilir. Emsal kira bedeli yıllık 24.000,00 TL olan aynı apartman dairesinin
12.000,00 TL’den kiraya verilmesi halinde,12.000,00 TL’lik bedel ile birlikte,
aradaki farkı teşkil eden 12.000,00 TL de hasılat unsuru sayılır.
Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkasının intifaına bırakılması neyi ifade
eder? Gayri menkulün bedelsiz olarak başkasının intifaına bırakılması dolayısı ile, emsal kira bedeli uygulaması yapılması için, mülkiyet veya tasarruf
hakkının bütünüyle mal sahibine ait olması, bu şekilde sahip olunan istifade
hakkının başkasına bırakılmış olması gerekir. Bir başkası lehine, tapuya tescil
suretiyle intifa hakkı tesis edildiği takdirde emsal bedeli uygulaması yapılamaz. Bu hallerde intifa hakkının ivazsız veya ivaz karşılığı devredilmiş olmasına göre, veraset vergisi veya tapu harcı ödenir. Gayrimenkulün sağladığı
irat, intifa hakkı sahibinin geliri sayılır. Emsal kira bedeli uygulaması için;
istifadesine bedelsiz gayrimenkul tahsis edilen bir kimsenin, o gayrimenkulden kiraya verme dışında bizzat kullanma veya sair bir şekilde yararlanması
gerekir. Gayrimenkul o kimse tarafından kiraya verildiğinde, hasılat emsal
kira bedeli değil alınan gerçek kira tutarıdır ve mal sahibine ait gelir unsuru
sayılır. (Özbalcı, 1998)
6.2.Emsal Kira Bedeli Esasının Uygulanmayacağı Durumlar
Bazı hallerde gayrimenkul bedelsiz olarak başkasının istifadesine tahsis
edilmiş olsa bile, emsal kira bedeli esası uygulanmaz. Bu gayrimenkul dola138
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yısı ile, gelir elde edildiği farz edilerek vergileme yapma yoluna gidilmez. Bu
haller GVK’nın 73’üncü maddesinde şöyle belirtilmiştir.
1-Boş kalan gayrimenkullerin muhafazası amacıyla bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması durumunda emsal kira bedeli esası uygulanmaz.
Örnek: Yurtdışında çalışan ve sadece yaz aylarında Türkiye’ye gelerek
sahip olduğu konutu kullanan bir kişinin, bu konutu kış aylarında bakım ve
muhafaza amacıyla herhangi bir kişinin ikametine tahsis etmesi bu kapsamda
değerlendirilir. Bu düzenlemeye göre, belirtilen gayrimenkulün mesken amacı
dışında (işyeri gibi) kullanıma terk edilmesi hallerinde veya mesken olarak
tahsis edilmiş olsa dahi muhafaza amacı taşımayan kullanımlara bırakılması
hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanacaktır.
2-Binaların mal sahiplerinin usul (anne, baba, anneanne, babaanne, nine,
dede), füru (çocuk, torun) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi durumunda da emsal kira bedeli uygulanmaz. Ancak, bunun için; usul, füru veya
kardeşlerden her birine yalnız bir tek konut tahsis edilmelidir. Örneğin bir
kimse, üç çocuğundan her birinin oturmasına, birer apartman dairesi tahsis
ederse, hiçbiri için emsal kira bedeli uygulanmaz. Buna karşılık, bir çocuğuna
yazlık ve kışlık iki ayrı apartman dairesi tahsis ederse, bunlardan birine ait
emsal kira bedeli hasılata dahil edilir. Ancak amca, teyze ve kayınvalidenin
ikametine konut tahsis edilmesi durumunda ise emsal kira bedeli uygulanacaktır. (Kızılot, 2013).
Usul füru veya kardeşe tahsis halinde emsal kira bedelinin uygulanmaması binada oturma şartına bağlıdır. Usul, füru veya kardeşlerin ikametine
konut tahsis edilmesi durumunda, yalnız bir tek konut için emsal kira bedeli
esası uygulanmaz. Binanın işyeri olarak kullanılması veya konut olarak oturma yerine başka şekilde değerlendirilmesi halinde, bedelsiz kullanma imkanı
ortadan kalkar. Emsal kira bedeli hasılata dahil edilir. Ayrıca, bina dışındaki
gayrimenkullerde de, tahsis nedeni ne olursa olsun, emsal kira bedeli esasında
uygulama yapılır.
-Kardeşlerin evli olması halinde, eşlerden birinin kardeşi tarafından bedelsiz tahsis yapılmışsa, diğerinin kardeşinin de aynı şekilde bedelsiz konut
tahsis etmesi halinde, bunun için emsal kira bedeli uygulanır. Bedelsiz tahsis
sadece eşlerden biri için geçerlidir. Bu hüküm, kardeşleri de kapsama alan
3239 sayılı Kanunla getirilmiştir. (Özbalcı, 1998).
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Örnek: Bay (B) evlidir ve babası tarafından kendisine bedelsiz olarak
bir ev tahsis edilmiş olup bu evde ikamet etmektedir. Bay (B)’nin eşi Bayan
(C)’nin babası da kendilerine bedelsiz olarak başka bir konut tahsis etmiştir.
Bu durumda evli eşlere babaları tarafından iki tane bedelsiz konut tahsisi söz
konusudur. Sadece bir konut için emsal kira bedeli uygulanmayacak, diğer
konut için ise emsal kira bedeli hesaplanacaktır.
3-Emsal kira bedelinin uygulanmadığı bir diğer durum, mal sahibi ile birlikte, akrabalarının da, aynı evde veya dairede ikamet etmesi durumudur. Örneğin mal sahibi kan ve sıhri akrabalarıyla yani anası, babası, çocukları, dayı,
amca, hala ve bunların çocukları ile veya kayınpeder veya kayınvalidesi ile
oturuyorsa, emsal kira bedeli esası uygulanmaz.
Burada da dikkat edilmesi gereken husus şudur; istisna binaların (ev veya
daire) konut olarak kullanımıyla ilgilidir ve konutun akrabalarla paylaşılması
veya bir kısmının akrabaların ikametine tahsis edilmesi halinde geçerlidir. Akraba olmayan kişilere ev veya dairenin bir kısmının ikametgah olarak tahsis
edilmesi halinde istisna uygulanmayacağı gibi, akraba olsa dahi ev veya dairenin konut amacı dışında paylaşılması veya bir kısmının konut amacı dışında
kullanıma terk edilmesi hallerinde emsal kira bedeli uygulanacaktır.
4- Emsal kira bedelinin uygulanamayacağı sonuncu hal ise, genel bütçeye dâhil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile
diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli
uygulanamaz. Diğer bir ifade ile belirtilen kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalarda, kiranın düşük olduğu gerekçesi ile emsal bedeli esasında işlem
yapılmaz.
7. EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASINDA STOPAJ YAPILMASI GEREKİR Mİ
Yasal düzenlemelerini yukarıda açıkladığımız emsal kira bedeli esası uygulamasında tevkifat yapılıp yapılmayacağı konusunda duraksama ve tereddütler yaşanabilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi uyarınca
kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret
şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirini beyan etmeye
mecbur olan ticaet ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya
zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler, mal ve hakların kira140
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lanması karşılığı nakten veya hesaben yapmış oldukları ödemelerden (avans
olarak ödenenler dahil) gelir vergisi kesintisi yapmak zorundadırlar. Anılan
madde hükmünden de anlaşılacağı üzere gelir vergisi kesintisi nakden veya
hesaben ödemeye bağlanmıştır.
Emsal kira bedeli uygulamasında da stopaj yapılıp yapılmayacağı konusunda önemli olan, nakden veya hesaben bir ödemenin olup olmadığıdır. Yani
emsal kira uygulamasında stopaj yapılıp yapılmayacağı fiili bir ödemenin
olup olmadığına göre farklılık arz edecektir. Genel olarak emsal kira bedeli uygulamasında nakden veya hesaben bir ödeme söz konusu olmadığından
gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Örneğin bir limited şirketin ortağına
ait gayrimenkulü herhangi bir kira ödemeksizin bedelsiz olarak kullandığında
nakten ve hesaben bir ödeme olmadığı için gelir vergisi kesintisine ilişkin bir
işlem yapmayacak ve muhtasar beyanname verilmeyecektir. Ancak ortağın,
emsal kira bedeli üzerinden hesaplanan gayrimenkul sermaye iradını yılık gelir vergisi beyannamesiyle beyan etmesi gerekmektedir. (Atabey, 2011).
Buna göre, emsal kira bedeli uygulamasında özellikle aile bireylerine ait
işyerlerini mükelleflerin, aile bireylerine nakden veya hesaben ödeme yapmaları halinde mutlaka stopaj da yapmaları gerekmektedir. Ancak bu durumda
herhangi bir ödeme yapılmamışsa stopaj yapılmasına da gerek bulunmamaktadır. Bu durumda stopaj yapılmasına gerek bulunmamakta birlikte, aile bireyi
tarafından emsal kira bedeli tutarında kira geliri elde edilmiş kabul edileceğinden, gayrimenkulün sahibince söz konusu emsal kira bedelinin yıllık beyanname ile mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nün vermiş olduğu 04.01.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.43/4309-459/10 sayılı özelgesinde (Maliye Bakanlığı, 1999) özetle; mükellefin annesine nakden veya hesaben kira ödemesinde bulunmaması başka bir ifade ile işyeri kirası karşılığı
olarak hesaplarında gider göstermemesi halinde, söz konusu gayrimenkulün
emsal kira bedelinin tevkifata tabi tutulmaksızın, annesi tarafından elde edilmiş gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.
8.EMSAL KİRA BEDELİ ESASININ KATMA DEĞER VERGİSİ
KARŞISINDAKİ DURUMU
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin 3/f bendi uyarınca;
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralan-
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ması işlemleri katma değer vergisinin konusuna girmektedir. Diğer taraftan
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-d maddesiyle iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri katma değer vergisinden
istisna tutulmuştur. İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerden ne
anlaşılması gerektiği de 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı, 1984) açıklanmıştır. Buna göre, iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin (Arazi, bina ve bunlarla birlikte kiralanan
mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul
olarak tapu sicilinde tescil edilen haklar) kiralanması işlemleri katma değer
vergisine tabi olmayacak; sadece iktisadi işletmeye dahil gayrimenkullerin kiralanması işlemi vergiye tabi tutulacaktır. Öte yandan, yukarıda sayılan gayrimenkuller dışında kalan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinde sayılan
diğer mal ve hakların, (Arama, işletme imtiyaz hakları ve ruhsatları ve diğer
haklar) kiralanması işlemleri iktisadi işletmeye dahil olsun veya olmasın katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.
Bu hüküm uyarınca iktisadi işletmeye dahil olmayan arazi, bina ve bunların mütemmim cüzü ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar ile gayrimenkul
olarak tapu siciline tescil edilen hakların bedelsiz olarak başkalarının intifaına
bırakılması, katma değer vergisinin konusuna girmekle beraber, katma değer
vergisinden istisna tutulmuştur. Belirtilenler dışında kalan diğer mal ve haklar için böyle bir istisna söz konusu değildir. Ancak bir işlemin katma değer
vergisine tabi tutulabilmesi için işlemin verginin konusuna alınması tek başına yetmez. Ayrıca vergiyi doğuran olayında meydana gelmiş olması gerekir.
Kiralama işlemlerinde vergiyi doğuran olayın ne zaman meydana geleceğine ilişkin açıklamalarda 25 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde
(Maliye Bakanlığı, 1987) açıklanmıştır. Anılan tebliğ uyarınca kiraya verme
işlemlerinde katma değer vergisinin hizmet ifasına ait esaslar çerçevesinde kira
bedelinin tahsil edildiği vergilendirme döneminde hesaplanarak beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna göre bedelsiz olarak başkalarının kullanımına
bırakılan diğer mal ve haklar için herhangi bir tahsilat söz konusu olmadığından mevcut mevzuat çerçevesinde emsal kira bedeli üzerinden katma değer
vergisinin hesaplanması ve beyan edilmesi gerekmemektedir (Gürboğa, 2005).
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9.ANAYASA MAHKEMESİ’NİN EMSAL KİRA BEDELİ UYGULAMASIYLA İLGİLİ KARARI
Anayasa Mahkemesi’nin emsal kira bedeli esası uygulamasıyla ilgili kararına ilişkin konu başvuru Aydın Bölge İdare Mahkemesi tarafından yapılmış olup, Anayasa’nın 2, 5, 10 ve 73. maddelerine aykırılığı sebebiyle, emsal
kira bedeli esası uygulamasının düzenlendiği Gelir Vergisi Kanunu’nun 73.
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan; “Bedelsiz olarak başkalarının intifasına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli ve hakların
kirası sayılır” şeklindeki hükmün iptali talep edilmiştir. Anayasa Mahkemesi
söz konusu iptali talebini; “Yükümlülerin kişisel durumlarının yasalarda bazı
istisna ve muafiyet uygulamalarına yer verilerek gözetilmesi suretiyle mümkündür. Bu ilkeler gereğince yasalarda, sosyal, ekonomik, malî ve kültürel
amaçlarla yer verilen istisna ve muafiyetlerle ayrı yükümlülükler belirlenmesi, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesini sağlamaya yardımcı olup,
bunların kapsamının belirlenmesi ise yasa koyucunun takdirine bağlıdır. Bu
nedenle her ne kadar itiraz konusu kuralda, bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin bu mal ve hakların
kirası sayılacağı düzenlenmiş ise de, malî güce göre vergilendirme ve sosyal
devlet ilkeleri çerçevesinde, Yasa’nın 73. maddesinin ikinci fıkrasında emsal
kira bedeli esasının istisna ve muafiyetlerine yer verilmiştir. Bu nedenle, bir
vergi güvenlik önlemi olan ve istisna ve muafiyetleri Yasa’da belirtilen itiraz
konusu kuralda malî güce göre vergilendirme ve sosyal devlet ilkelerine aykırılık yoktur.
Öte yandan, eşitlik ilkesine aykırılıktan söz edilebilmesi için bir yasanın
aynı hukuksal durumda olanlar arasında bir ayırım veya ayrıcalık yaratması
gerekir. İtiraz konusu kural uyarınca öngörülen emsal kira bedeli esası, aynı
hukuksal konumda olan tüm kişilere uygulanacağından eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.
Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2., 5., 10. ve 73.
maddelerine aykırı olmadığı…” (Anayasa Mahkemesi, 2010) gerekçesiyle
oybirliğiyle reddetmiştir.
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10.SONUÇ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde tanımlanan gayrimenkul
sermaye iradının elde edilmesi tahsil esasına bağlanmış ve anılan Kanun’un
72’nci maddesinde, bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak
nakden ve aynen yapılan tahsilat, gayrimenkul sermaye iratlarında gayrisafi hasılat olarak tanımlanmış olmasına karşın; tahsil esasının istisnası ve bir
vergi güvenlik müessesesi olarak, yine aynı Kanun’un 73’üncü maddesinde
emsal kira bedeli esası düzenlenmiştir. Emsal kira bedeli esası, 3.6.1949 tarih
ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile vergi sistemimize girmiş ve 65 yılı
aşan bir süredir uygulama şansı bulmuş bir oto-kontrol (vergi güvenlik) sistemidir. 2361 ve 3239 sayılı Kanunlarla yapılan değişikliklerle bu günkü yapıya kavuşturulmuş; “vergi reformu” olarak sunulan 4369 sayılı Kanunla vergi
sistemimizde yer alan birçok vergi güvenlik müessesesi kaldırılmış olmasına
rağmen, emsal kira bedeli esası korunmuştur.
Vergi mevzuatımızda yer alan vergi güvenlik müesseselerinden biri olan
ve gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesinde kullanılan emsal
kira bedeli esası, Gelir Vergisi Kanunu’nun 73.maddesinde düzenlenmiştir.
Bu madde hükmüne göre; kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal
kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan
mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve
arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir
veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut
değilse Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenen vergi değerinin %5’idir. Diğer
mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu
bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu’nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10’udur. Anılan Kanun
maddesinde öncelikle emsal kira bedelinin uygulanacağı durumlar ve emsal
kira bedelinin tespitine ilişkin hususlar belirtilmiş, daha sonra ise emsal kira
bedeli esasının uygulanmayacağı haller dört bent halinde sayılmıştır.
Görüldüğü üzere emsal kira bedeli gayrimenkulün kira ücreti almadan başkasının kullanımına bırakılması durumunda ya da kira ücretinin emsal kira
bedelinden düşük olması durumunda devreye giren bir düzenlemedir. Bu tür
durumlarda gayrimenkulün emsal kira bedeli, gayrimenkulün kirası sayılmaktadır. Vergi hukukunda zaman zaman tartışmalara konu olan bu esasın
Anayasada düzenlenen eşitlik, sosyal devlet ve mali güce göre vergilendir144
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ELEKTRONİK HACZE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE
UYGULAMA ESASLARI
**
Ertunç AKSÜMER37

ÖZ

Küreselleşme ve baş döndürücü teknolojik gelişmeler malî alanda da
etkisini göstermiş ve malî idarelerde yönetim yapılarını gözden geçirmek
ve çağa ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Daha az maliyetle daha etkin çalışan bir kamu yönetim mekanizmasının oluşturulması, devletlerin
karşılamak zorunda oldukları bir ihtiyaçtır. Kamu alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının ve idare ile ilgili kurumların iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının elektronik ortamda yapılması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik haciz (E-haciz) projesi
geliştirilmiştir. 5479 sayılı Kanunla 6183 sayılı AATUHK’un 79. maddesinde
yapılan değişiklik ile üçüncü kişiler nezdindeki varlıkların elektronik ortamda
haczine imkân veren yasal düzenleme yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Haciz, E-Haciz, Elektronik Devlet.
1-GİRİŞ
Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler kamu kesiminde de bazı değişikliklere gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu değişikliklerle amaçlanan kamusal
ihtiyaçların en verimli şekilde ve en kısa sürede karşılanmasıdır. Kamu hizmetlerinde görülen en önemli değişikliklerden birisi elektronik devlet(e-devlet) uygulamalarının yaygınlaşmasıdır. E-devlet uygulamaları çerçevesinde
elektronik haciz(e-haciz) projesi ön plana çıkmıştır. E-haciz projesiyle amaçlanan; vergi gelirlerinde artış sağlamak, kayıt dışı ekonominin önüne geçmek,
zaman ve maliyet tasarrufu sağlamak, toplumsal faydayı maksimize etmek
ve haciz uygulamalarını elektronik ortamda yaparak kamu alacaklarının tahsilâtını hızlandırmaktır.
5479 sayılı Kanunla 6183 sayılı AATUHK’un 79. maddesinde yapılan değişiklik ile “Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri; amme borçlusunun hak ve alacaklarının bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan
veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın üzerindeki alacaklar için doğrudan bankala*37* Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
05.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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rın genel müdürlüklerine de tebliğ edilebilir. Haciz bildirisi bankanın genel
müdürlüğüne de tebliğ edilmiş ise tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda
bulunma yükümlülüğü bankanın genel müdürlüğüne aittir.”hükmü getirilerek
elektronik haciz kavramı hukuk sistemimizde yerini almıştır.
Bu çalışma ile elektronik haciz kavramı, ilgili yasal düzenlemeler ve uygulama esasları aktarılmaya çalışılacaktır.
2- HACİZ ve ELEKTRONİK HACİZ KAVRAMLARI
2.1. Haciz Kavramı
6183 sayılı Kanunun 62. maddesinin birinci fıkrasında “Borçlunun mal
bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü
şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince haczolunur.” hükmü
yer almaktadır.
Bu hükme göre, amme alacağının takibinde haciz tatbiki için borçlunun
mal bildiriminde bulunması şart değildir. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen
borçlunun Kanunda
belirtilen süre içerisinde mal bildiriminde bulunmaması halinde, tahsil dairesince tespit edilen
borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul ve gayrimenkul malları ile
alacak ve haklarından
amme alacağını karşılayacak miktarının derhal haczi gerekmektedir. Ödeme emri tebliği üzerine mal bildiriminde bulunmayan borçlunun, Kanunun 60.
maddesine göre hapsen tazyik edilmesi, borçluya ait malların tahsil dairesince
haczine engel değildir. Bu itibarla, amme alacağını süresi içerisinde ödemediği
için aynı Kanunun 55. maddesi gereğince kendisine ödeme emri tebliğ edilen
borçlunun 7 gün içerisinde borcunu ödememesi veya mal bildiriminde bulunmaması halinde, hakkında bir taraftan 60. maddeye göre işlem yapılmakla beraber
diğer taraftan da tahsil dairesince tespit edilecek olan malların 62. maddeye göre
haczedilerek 84. ve müteakip maddelerde açıklandığı şekilde paraya çevrilmesi
ve bu suretle amme alacağının tahsilinin sağlanması gerekir.
6183 sayılı Kanunun 62. maddesinde, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından, amme
alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı belirtilmiş ve
148

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

maddeye 5228 sayılı Kanun ile ikinci fıkra olarak “Maliye Bakanlığı amme
alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal
varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme
alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir. Bu yetki alacaklı amme
idaresi itibarıyla da kullanılabilir.” hükmü eklenmiştir.
2.2. Elektronik Haciz(E-Haciz)
2000’li yıllardan sonra vergi dairelerinin otomasyonu konusunda önemli
gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerle birlikte, vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik ortamda verebilmeleri, beyannamelerle ilgili tahakkuk
ve tahsilât işlemlerini bilgisayar yardımıyla gerçekleştirmeleri, vergi mükelleflerinin gelir servet ve harcamaları ile ilgili bilgileri elektronik ortamda toplayabilmesi, vergi denetiminin bilgisayar destekli olması sağlanmıştır. Bu yenilikler 21. yüzyılda kayıt dışı ekonominin azalmasına katkıda bulunma amacı
ile yapılmıştır. Çünkü kayıt dışı ekonomiyi körükleyen sebeplerden en önemlisi, vergi idarelerinin, mükelleflerin gelir, servet ve harcamalarına ilişkin olarak yeterli bilgiye sahip olamamalarıdır. Bilgisayar ve iletişim teknolojileri bu
bilgilere daha kolay ve çok düşük maliyetlerle ulaşılmasına imkân vererek,
bu anlamda ülkelerin bu yolla daha çok vergi geliri toplamalarına yardımcı
olacaktır.(Çetin, 2010 : 87)
Vergi dairesi işlemlerinin tümünün bilişim teknolojileri ile otomasyona
geçirilerek iş yükünün azaltılması, vergi dairesi çalışmalarında etkinlik ve
verimliliğin artırılması ve bilgisayar ortamında toplanan bilgilerden sağlıklı
bir karar destek ve yönetim bilgi sisteminin oluşturulması hedeflenerek VEDOP–1 Projesi hayata geçirilmiştir. Gelir İdaresi; VEDOP–1 ile e-kurum
olma sürecini, VEDOP–2 ile ise e-devlete entegrasyon sürecini tamamlamıştır. 2008 yılında uygulamaya geçilen VEDOP- 3’le birlikte vergi dairelerinin
tamamının web tabanına girmesi ve işlemlerin anlık olarak izlenebilmesi yani
tam otomasyon sağlanması hedeflenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Dairelerinin Reorganizasyonu Kapsamında VEDOP, VEDOP-2 ve VEDOP-3
kapsamında E-VDO Projelerine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında 81 ilde müdürlük şeklinde örgütlenen 449 Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı ile 29 il Vergi Dairesi Başkanlığı
VEDOP ve e-VDO çalışmaları tamamlanmış olup otomasyona geçmeyen vergi dairesi müdürlüğü kalmamıştır.(Şakar, 2011 : 70-71)
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VEDOP-3 projesi kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 2009 yılının
Haziran ayından itibaren pilot olarak uygulanmaya başlanan e-haciz sistemi,
mükelleflerin banka hesaplarına haciz konulması anlamına gelmektedir. Kamu
alacaklarının süratle tahsili, takip masraflarının ve idare ile ilgili kurumların
iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve haciz uygulamalarının
elektronik ortamda yapılması amacıyla e-haciz projesi geliştirilmiştir. Yapılan
değişiklikle, üçüncü kişiler nezdindeki varlıkların elektronik ortamda haczine
imkân veren yasal düzenleme yapılmış, projenin tarafları olan bankalar ile
görüşmeler başlatılmış ve proje alt yapısı oluşturulmuştur.(Hepaksaz ve Hayrullahoğlu, 2011 : 115)
3-E-HACZE YÖNELİK YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA ESASLARI
3.1. Yasal Düzenlemeler
5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ un 5. maddesi ile AATUHK’
un 79. maddesi değiştirilerek e- haciz uygulamasının yasal zemini hazırlanmıştır. Ödeme süresi içerisinde ödenmeyen kamu alacaklarının
cebren tahsilini temin etmek ya da alacağın tahsil güvenliğini sağlamak
amacıyla tahsil dairelerince alınan haciz ve ihtiyati haciz kararları üzerine, AATUHK 79. maddesi hükmüne dayanılarak borçlunun bankalar
nezdindeki hak ve alacaklarının da haczi yoluna gidilmektedir.(Şakar,
2011 : 75)
6183 sayılı Kanunun 62. maddesinde, borçlunun, mal bildiriminde gösterilen veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından, amme
alacağına yetecek miktarının tahsil dairesince haczolunacağı belirtilmiş ve
maddeye 5228 sayılı Kanun ile ikinci fıkra olarak “Maliye Bakanlığı amme
alacaklarının takibinde haczolunacak malların tespiti amacıyla yapılacak mal
varlığı araştırmasının şekli, alanı ve kapsamı ile araştırma yapılacak amme
alacaklarının türü ve tutarını belirlemeye yetkilidir” ibaresi eklenmiştir. Aynı
hüküm ile bu yetkinin alacaklı amme idaresi itibarıyla da kullanılabileceği
belirtilmiştir. Bu yetkiye istinaden elektronik haciz ile ilgili ikincil hukuksal
düzenlemeler Seri: A Sıra:1 nolu Tahsilât genel Tebliğinde yapılmıştır.
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Tahsil dairelerinin işgücü ve zaman kaybını önlemek, kırtasiye ve posta
masraflarını azaltmak amacıyla Devlete ait amme alacaklarının takip ve tahsili için yapılacak elektronik araştırmaların aşağıda belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür.
a) Amme borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile her türlü hak ve
alacaklarından borcuna yetecek tutarda olan kısmının tespiti ve haczi için yurt
çapında yapılacak mal varlığı araştırmasının, fer’ileri ile birlikte toplam tutarı
5.000,- lira ve üzerindeki amme alacakları için yapılması uygun görülmüştür.
Takip konusu amme alacağı belirlenen tutarın altında kaldığı sürece yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacaktır. Ancak, mal varlığı araştırmasının elektronik ortamda yapılabilmesi durumunda takip konusu
tüm amme alacakları için tutar sınırı olmaksızın yurt çapında mal varlığı
araştırması elektronik ortamda yapılacaktır.
b) Alacaklı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanları,
elektronik ortamda araştıracak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan
haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir. Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda malvarlığı araştırması yapılmayacaktır. Maliye Bakanlığına
bağlı tahsil daireleri, haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecek
mallardan elektronik ortamda haczi mümkün olanları yetki alanlarına bağlı
kalmaksızın, elektronik ortamda haciz bildirilerinin tebliği ile ilgili kurulan
sisteme göre, doğrudan ya da elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebileceklerdir. Haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilecek mallara (bankalar nezdindeki hak
ve alacaklar, tapu, trafik siciline kayıtlı mallar v.b.) ilişkin araştırmalar, bu
kayıtlara elektronik ortamda ulaşılamaması halinde en fazla 50 amme borçlusunun borçlarını içerecek listeler şeklinde düzenlenmiş haciz bildirilerinin
tebliği suretiyle yapılacaktır. Haciz bildirileri alacaklı tahsil dairelerince veya
alacaklı dairenin bulunduğu ilde bu konuda görevlendirilmiş dairelerce doğrudan ilgili idareye tebliğ edilecektir. Diğer taraftan, alacaklı tahsil dairelerince,
bankalar ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hak ve alacakların haczi
için düzenlenen ve elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirileri, Maliye
Bakanlğı ile bu konuda protokol yapmamış bankalara, amme borçlusu sayısı
sınırlaması olmaksızın bir yazı ekinde liste şeklinde tebliğ edilecektir.
c) Amme borçlusunun PTT’ye bağlı birimler nezdindeki posta çeki hesap-
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larında yer alan varlıklarının, ülke genelinde tek bir merkezden sorgulanması mümkün olduğundan, bu varlıkların araştırılması alacaklı tahsil dairesinin
bulunduğu yerdeki PTT merkezine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacaktır. Söz konusu bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde gerekli
araştırma elektronik ortamda yapılacak, tespit edilen varlıklar alacaklı tahsil
dairelerince doğrudan haciz bildirisi düzenlenmek suretiyle haczedilebilecektir. PTT ile 6183 sayılı Kanunun 79. maddesine istinaden protokol yapılarak posta çeki hesaplarında yer alan varlıkların haczi için düzenlenen haciz
bildirilerinin elektronik ortamda tebliğinin sağlanması durumunda elektronik
ortamda tebligat yapılarak cevapları elektronik ortamda alınacaktır.
d) Amme borçlusu adına kayıtlı gayrimenkullere yönelik mal varlığı araştırmaları, tapu sicil müdürlüklerine haciz bildirisinin tebliği suretiyle yapılacaktır. Bu kayıtlara elektronik ortamda ulaşılabilmesi durumunda malvarlığı
araştırması elektronik ortamda yapılacak ve tespit edilen gayrimenkul kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen haciz bildirileri ilgili tapu sicil müdürlüğüne doğrudan tebliğ edilecektir.
Maliye Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında yapılan
protokol çerçevesinde sicil kayıtlarındaki bilgilere elektronik ortamda ulaşıldığından, Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından, amme borçlusuna ait gayrimenkullere yönelik malvarlığı araştırmaları elektronik ortamda
yapılacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerinin birbirleri
ile bilgisayar ağ bağlantısı bulunduğundan, amme borçlusunun, Karayolları
Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıtlı taşıtlarının haczi için
alacaklı tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki şube veya bürodan araştırma yapılması yeterli olacaktır. Ancak, motorlu taşıtların haczi için düzenlenen haciz
bildirilerinin, 6183 sayılı Kanunun 77. maddesine ve/veya 2918 sayılı Kanunun 5. maddesine istinaden Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller
sonucunda, elektronik ortamda tebliğ edilmesi elektronik ortamda motorlu
taşıtların sicillerine erişilerek haciz konulabilmesi halinde, trafik şube veya
bürolarından yazılı ortamda mal varlığı araştırması yapılmayacaktır.
e) Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait olan iş makinelerinin tescil kayıtları ilgisine göre ziraat odalarında, ticaret odasında, sanayi odasında veya ticaret ve sanayi odasında tutulmaktadır. Amme borçlusuna ait iş makinesi bulunup
bulunmadığına ilişkin araştırmaların ilgili odalardan yapılması gerektiğinden, bu
nev’iden malların haczi için yapılacak araştırmanın amme borçlusunun;
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- Bağlı olduğu tahsil dairesinin bulunduğu,
- Birden fazla tahsil dairesinde kayıtlı olması halinde (mükellefiyetini terk
ettiği
iller dahil) bu dairelerin bulunduğu,
-Tahsil dairesince bilinen ikametgâh ve iş yeri adreslerinin bulunduğu, ayrıca gerçek
kişilerin nüfusa kayıtlı olduğu,
- Mal varlığının bulunduğu yönünde bilgi edinilen,
il veya illerdeki odalardan yapılması uygun görülmüştür.
Ancak, amme borçlusunun sahip olduğu iş makinelerinin tescil kayıtlarındaki bilgilere
elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde araştırmalar elektronik ortamda
yapılacak ve tespit
edilen iş makinelerinin kayıtlarına haciz konulmak üzere alacaklı tahsil
dairesince tanzim edilen haciz bildirileri ilgili odalara doğrudan tebliğ edilecektir.
Amme borçlusu adına kayıtlı; hava araçlarının haczi için düzenlenen haciz
bildirileri,
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğüne,
deniz taşıtlarının haczi için düzenlenen haciz bildirileri, Uluslararası Gemi
Siciline ve Milli
Gemi Siciline kayıtlı deniz taşıtlarında aynı Bakanlığa bağlı Deniz ve İç
sular Düzenleme Genel Müdürlüğüne, Bağlama Kütüğüne kayıtlı deniz taşıtları için belediyelerde ve liman başkanlıklarında ayrı ayrı kayıt tutulduğundan, belediye ve/veya liman başkanlığına gönderilecektir. Ancak, amme borçlusunun sahip olduğu hava araçları ile deniz taşıtlarının tescil kayıtlarındaki
bilgilere elektronik ortamda ulaşılabilmesi halinde araştırmalar elektronik
ortamda yapılacak ve tespit edilen varlıkların sicil/kütük kayıtlarına haciz
konulmak üzere alacaklı tahsil dairesince tanzim edilen haciz bildirileri ilgili
idareye doğrudan tebliğ edilecektir. Diğer taraftan, alacaklı tahsil dairelerince amme borçlusunun fiilen tutanak tanzimi suretiyle haczedilebilecek sair
menkul malları sadece borçlunun tahsil dairesince bilinen ikametgâh ve iş
yeri adreslerinde, mal varlığının bulunduğu yönünde bilgi edinilen yerlerde
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yapılacak ve tespit edilebilecek malların haczi için 6183 sayılı Kanunun 5.
maddesinde düzenlenmiş olan niyabeten takip hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.
f) Yurt çapında mal varlığı araştırması yapılmayacak tutardaki amme alacakları için amme borçlusunun;
6183 sayılı Kanunun 79. maddesinde yapılan düzenleme ile tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin; amme borçlusunun hak ve alacaklarının
bulunabileceği bankaların şubelerine doğrudan veya mahallindeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edileceği gibi Maliye Bakanlığınca belirlenecek tutarın
üzerindeki alacaklar için doğrudan bankaların genel müdürlüklerine de tebliğ
edilebileceği, haciz bildirisinin bankanın genel müdürlüğüne tebliğ edilmiş
olması halinde tüm şubelerini kapsayacak şekilde beyanda bulunma yükümlülüğünün bankanın genel müdürlüğüne ait olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm gereğince 6183 sayılı Kanunun 13 ve 62. maddelerine dayanılarak uygulanacak haciz ve ihtiyati hacizlere yönelik haciz bildirilerinin, amme
borçlusunun hak ve
alacaklarının bulunduğu veya bulunabileceği banka şubesine doğrudan
veya o mahaldeki tahsil dairesi aracılığı ile tebliğ edilmesi işlemlerine devam
edilecek, bankalara tebliğ edilecek ihtiyati haciz ve haciz bildirilerinin, amme
borçlusunun tebliğ tarihinde muhatap banka nezdinde mevcut olan varlıklarını kavrayacağına ilişkin ihtiyati haciz bölümünde yapılan açıklamalara göre
işlem yapılacaktır.
Ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarının cebren tahsilini
temin etmek ya da alacağın tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla tahsil dairelerince alınan haciz ve
ihtiyati haciz kararları üzerine, 6183 sayılı Kanunun 79. maddesi hükmüne
dayanılarak borçlunun bankalar nezdindeki hak ve alacaklarının da haczi yoluna gidilmektedir. 6183 sayılı Kanunun 79. maddesinin Maliye Bakanlığı’na
verdiği yetkiye istinaden; Bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme
alacaklarında tutara bakılmaksızın, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen amme alacaklarında 50.000,- lira ve üzeri
için, il özel idareleri ve belediyelere ait amme alacaklarında ise 10.000,- lira
ve üzeri için tanzim edilen haciz bildirilerinin bankaların genel müdürlüklerine tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Bu kapsamda posta yoluyla yapılacak tebligatlarda;
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- Haciz bildirilerinin her amme borçlusu için ayrı ayrı düzenlenmesi,
- Haciz bildirisine konu amme alacağı aslı ve fer’ilerinin toplamının dikkate alınması,
- Haciz bildirilerinin banka genel müdürlüklerine 7 günlük süre içinde cevap verilmesini
engelleyecek şekilde topluca gönderilmemesi,
gerekmektedir.
6183 sayılı Kanunun 79. maddesinde tahsil dairelerince düzenlenen haciz
bildirilerinin, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine
elektronik ortamda tebliğ edilebilmesine ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilmesine imkân verilmiş, elektronik ortamda yapılacak
tebliğe ve cevapların elektronik
ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu hükme istinaden, ayrıca bir düzenleme yapılıncaya
kadar, alacaklı amme idarelerinin Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü
de almak suretiyle banka genel müdürlükleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
ile yapacakları anlaşmalar çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerinin elektronik ortamda sadece
bu kurumlara tebliğ edilmesi ve elektronik ortamda cevaplarının alınması,
elektronik ortamda
tebliğ edilecek haciz bildirilerinde yukarıda belirlenen tutar ile sınırlı kalınmaması, birden fazla amme borçlusu için tebligat yapılması ve cevaplarının
alınması uygun görülmüştür.
Bu kapsamda kurulan elektronik ortamda haciz bildirisi tebliğ sistemine
dahil olan banka genel müdürlükleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne,
elektronik ortamda tebliğ edilen haciz bildirileri, sisteme dahil olmayan banka genel müdürlüklerine bir haciz bildirisi ekinde liste olarak posta yoluyla
tebliğ edilecektir. Elektronik ortamda haciz bildirisi tebliği sistemine dâhil
olan banka genel müdürlükleri ve şubeleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’ne
zorunlu olmadıkça (çok ivedilik taşıyan durumlar ile sistemin işletilememesi
hali) haciz bildirileri posta yoluyla veya memureliyle tebliğ edilmeyecektir.
Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 79. Maddesinin Maliye Bakanlığına
verdiği yetkiye istinaden, alacaklı amme idarelerinin Gelir İdaresi Başkanlığının uygun görüşünü de almak suretiyle, PTT ile yapacakları anlaşmalar
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çerçevesinde, elektronik imza ya da şifre kullanılmak suretiyle haciz bildirilerini elektronik ortamda anılan kuruma tebliğ etmeleri ve elektronik ortamda
cevaplarını almaları, elektronik ortamda tebliğ edilecek haciz bildirilerinde
birden fazla amme borçlusu için tebligat yapmaları ve cevaplarını almaları
uygun görülmüştür.
3.2.Uygulama Esasları
Daha önceki bölümlerde bahsedilen kavramsal çerçeve ve yasal düzenlemeler ışığında elektronik haczi uygulanması daha basit bir şekilde aktarılabilmek mümkündür.
E-haciz projesi; 6183 sayılı AATUHK’ un 79. maddesine istinaden vergi
dairelerince düzenlenen haciz bildirilerinin, T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca alacaklı vergi daireleri adına e-haciz uygulamasına katılan bankalara elektronik ortamda tebliğ edilmesi ve bu tebligatlara elektronik
ortamda bankalar tarafından cevap verilmesi, bu kapsamda haczedilen menkul mallar ile her türlü alacak ve hakların paraya çevrilmesi ve vergi dairesi
hesaplarına aktarılmasıdır.(Çolak, 2011 : 41) E-haciz projesi; Vergi dairesi,
Merkezi Kayıt Kuruluşu ve banka tarafı olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. 5904 sayılı Kanunla da, gayrimenkul, gemiler ve taşıtların elektronik ortamda haczine imkân veren yasal değişiklikler yapılmış elektronik haciz
uygulamalarına başlanılmıştır. Ayrıca Trafik Şube ve Bürolarına kayıtlı araçların, sicillerine haciz kaydının elektronik ortamda yapılması sağlanacaktır.
(Kocabeyoğlu, 2010 : 64)
E-haciz uygulanabilmesi için vergi daireleri borçlu mükelleflere 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun ödeme emri tebliğ eder 6183 sayılı kanunun 55. maddesine uygun olarak kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme
borçlusu bu ödeme emrine karşı 7 gün içerisinde mal beyanında bulunmalıdır. Aksi takdirde ödeme emri kesinleşir. Kesinleşen ödeme emrinden sonra VEDOP uygulamaları gereğince her vergi dairesi borçlu mükelleflerinin
unvanı, adı soyadı, kamu borcunun türü, tutarı, yılı, vadesi, vs bilgileri liste
halinde elektronik ortamda bağlı bulundukları Vergi Dairesi Başkanlıklarına
bildirir. Kendilerine borçlu mükellefle ilgili kapsamlı listeleri alan Vergi Dairesi Başkanlıkları/Defterdarlıklar bu listeyi hemen elektronik ortamda Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Tahsilât Grup Müdürlüğüne bildirir. Buradan da Gelir İdaresi borçlu mükellefleri için Türkiye çapındaki bankaların
genel müdürlüklerine bildirir. Banka Genel Müdürlükleri, kendilerine gelen
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kamu borçlusu listelerindeki bilgilere göre herhangi bir saatte elektronik
haciz tatbik edebilir. Böylece e-haciz başlamış olur.
E-haciz uygulaması ile ilgili elimizdeki en güncel veri 2014 yılı Gelir İdaresi Başkanlığı faaliyet raporunda yer almaktadır. Buna göre Bankalara e-haciz bildirisi gönderilen mükellef sayısının, hakkında haciz varakası düzenlenmiş olan toplam mükellef sayısına oranı %70,60 olmuştur.(Gelir İdaresi
Başkanlığı, 2015 : 112)
4.SONUÇ

Kamu hizmetlerinin finansmanında vergi gelirlerinin rolü çok önemlidir. Vergisini zamanında ödemeyen mükellefleri tespit edip, kamu
alacağını tahsil etmek devletin asli görevlerindendir. Teknolojik gelişmeleri, devlet teşkilatında uygulama yönünde önemli adımlar atan
ülkemizde, vergi idaresi de ciddi çalışmalar yürütmektedir. E- haciz
uygulaması oldukça yeni bir uygulamadır ve artık bilinen bir uygulama
haline gelmesine rağmen, birçok mükellefin bu uygulamadan habersiz
olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Geleneksel uygulamalardan yapılan her köklü değişiklikte olduğu gibi e-haciz uygulamalarında da bazı
sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunların önemli bir kısmı bankaların hatalı uygulamalarından kaynaklanmıştır.. Uygulamanın eksik yönlerinden birisi de idare ile mükellef arasında iyi bir iletişim kurulmamasıdır.
Bu kapsamda vergi idaresinin, interaktif iletişim veya doğrudan iletişim
yollarını kullanarak mükellefleri e-haciz uygulamaları hakkında bilgilendirilmesinde fayda bulunmaktadır.
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YENİ DÜZENLEME KAPSAMINDA TAHSİLÂT VE
ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASININ ÖZELLİKLERİ
VE UYGULANACAK CEZA
*
Rızkullah ÇETİN38

1-GİRİŞ:
Genel itibariyle vergi kaçakçılığı ya da vergiden kaçınma olaylarını en
aza indirmek vergi idaresinin en önemli görevlerinden biridir. Özellikle kayıt
dışılığın en aza indirilebilmesi için vergi kanunlarına, Maliye Bakanlığı’nın
düzenleme yapabilmeye yetkili kılındığı hükmü eklenerek, Bakanlığın gerekli
gördüğü durumlarda düzenleyici işlemler yapabileceği belirtilmiştir. Bu doğrultuda 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 257’nci maddesiyle mükelleflere
muameleleri ile ilgili tahsilât ve ödemelerini, bankalar, finans kurumları veya
posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını
belirleme Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Bu kapsamda Maliye Bakanlığınca 320 (Maliye Bakanlığı, 2003), 323
(Maliye Bakanlığı, 2003), 324 (Maliye Bakanlığı, 2003) ve 332 (Maliye Bakanlığı 2004) ve son olarak 459 (Maliye Bakanlığı 2015) Sıra Numaralı Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliğleri çıkarılarak uygulamanın esas ve usulleri açıklanmıştır. Bakanlık bu düzenleme ile ticari işlemler ve finansal hareketlerin
taraflarının izlenmesi ve vergiyi doğuran olayların mali kurumların kayıt ve
belgeleri yardımıyla tespit edilmesini amaçlamaktadır. Bu yazımızda da söz
konusu düzenlemenin kapsamı, uygulanması ve özellik arz eden hususları
hakkında bilgi verilecektir.
2-TAHSİLÂT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNA
İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER
Kimlerin hangi tahsilât ve ödemelerini tevsik kapsamında yapması gerektiğine ilişkin ilk düzenleme 320 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
(VUK Genel Tebliği) ile yapılmıştır. Söz konusu Tebliğde, 5.000,00 TL’yi
aşan tahsilât ve ödemelerin 01.08.2003 tarihinden itibaren banka veya özel
finans kurumları aracı kılınarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Daha son*38 * Vergi Müfettişi
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ra 323 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğu 10.000,00 TL’ye çıkarılmıştır. 332 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği
ile 01.05.2004 tarihinden itibaren tevsik limitinin 8.000,00 TL olarak dikkate
alınması gerektiği belirtilmiş olup, son olarak da 459 Sıra No’lu VUK Genel
Tebliği ile 01.01.2016 tarihinden itibaren 7.000,00 TL’yi aşan tahsilât ve ödemelerin tevsik kapsamında değerlendirileceği belirtilmiştir.
Bahsi geçen Tebliğlerde yapılan açıklamalara göre, tahsilât ve ödemelerin
tevsik zorunluluğu kapsamına; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek
erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri,
nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya
hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilât ve ödemeleri girmektedir. Her ne kadar bu Tebliğlerde yer almasa da, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vermiş olduğu
bazı özelgelerde, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden alınan ürünlere
ilişkin yapılan ödemelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği görüşü
bulunmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009)
Maliye Bakanlığı’nın vermiş olduğu özelgelerde,”… söz konusu tebliğlerde
defter tutmak zorunda olmayan çiftçiler ismen zikredilmemiş olsa da, yukarıdaki tebliğlerde sayılanların defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerle yapacakları
ticari işlemlerde tahsilat ve ödemelerini tevsik zorunluluğu kapsamında yerine
getirmeleri gerekmektedir….” görüşüne yer verilmiştir. Bu durum tebliğlerde
açıklanmamasına rağmen, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilere ödeme yapan
mükellefleri de bu kapsama dâhil etmektedir. (Pekşen, 2010 : 260)
3-TAHSİLÂT VE ÖDEMELERİN YAPILACAĞI ARACI KURUMLAR
Ödeme ve tahsilatların, aracı finansal kurumlar, (459 No’lu Tebliğ gereğince uygulama bakımından tahsilat ve ödemelere aracılık eden 19/10/2005
tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununda tanımlanan bankayı, 29/6/2013
tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında
yetkilendirilmiş ödeme kuruluşlarını ve 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta
Hizmetleri Kanununa göre kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini) ifade etmektedir.
Bu sayılan kurumlar aracı kılınmak suretiyle; havale, çek, kredi kartı ve
bu kurumlar aracılığıyla tahsil edilen senetler gibi bankacılık araçları kullanı160
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larak yapılan ödemeler ve tahsilatlar karşılığında dekont veya hesap bildirim
cetvelleri düzenlendiğinde tevsik edilmiş sayılacaktır. Ayrıca banka ve özel
finans kurumlarının internet şubeleri üzerinden yapılan tahsilât ve ödeme işlemleri de tevsik edilmiş sayılacaktır.
4-TEVSİK ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖDEME VE TAHSİLÂTLAR
Tevsik zorunluluğu kapsamına giren mükellefler ile nihai tüketicilerin aşağıda sayılan kurum ve kuruluşlarla yapacakları ödeme ve tahsilâtlarını tevsik
etmek zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile bunlara
ait döner sermaye işletmelerinin işlemlerine konu tahsilat ve ödemelerin,
b) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda tanımlanan sermaye piyasası aracı kurumlarında yapılan işlemlere konu tahsilat ve
ödemelerin,
c) 11/8/1989 tarihli ve 20249 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 89/14391
sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda tanımlanan
yetkili döviz müesseselerinin yapacakları döviz alım satım işlemlerine ilişkin
tahsilat ve ödemelerin,
ç) Tapu sicil müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan
tahsilât ve ödemelerin,
d) Noterlerde gerçekleştirilen işlemler karşılığında yapılan tahsilat ve ödemelerin,
e) 5018 sayılı Kanunda yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ile bunların teşkil ettikleri birlikler, kanunla
kurulan diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarına ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan ve işletilen
müesseseler ile döner sermayeli kuruluşlar veya bunlara ait veya tabi diğer
müesseseler tarafından yapılan ihale işlemlerine ilişkin yatırılması gereken
teminat tutarlarına ilişkin tahsilât ve ödemelerin,aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
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5-TAHSİLÂT VE ÖDEMELERİN TEVSİK EDİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK CEZA 		
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesinde,” Tahsilât ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen
belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden her birine, her
bir işlem için bu maddeye göre uygulanan cezalardan az olmamak üzere işleme konu tutarın %5’i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu şekilde
ceza kesilen mükellefler hakkında üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bu
fıkra uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı 1.100.000,00 TL (Maliye Bakanlığı 2015) (460 Seri No’lu VUK Genel
Tebliği ile 2016 yılı için) TL’yi geçemez.” hükmü yer almaktadır.
Ayrıca söz konusu Kanun maddesinde de belirtildiği gibi özel usulsüzlük cezaları her bir işlem için ayrı ayrı ve 2016 yılı en az ceza haddi olarak; birinci sınıf
tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 1.370,00 TL, ikinci sınıf tüccarlar, defter
tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler için 690,00 TL ve bu sayılanlar dışında kalanlar hakkında 340,00 TL dikkate alınarak hesaplanacaktır
Ayrıca, mükellefler arası ticari işlemlerde birinin tahsilâtı diğerinin ödemesi olacağından özel usulsüzlük cezası her iki mükellef için uygulanacaktır.
Konuyu bir örnekle açıklayalım.
Örnek 1: X A.Ş. kazancı basit usulde tespit edilen bir müşterisine 10.000
TL+KDV bedelle mobilya satmış, faturasını kesmiş ve tahsilâtını da nakit olarak yapmıştır. Bu durumda özel usulsüzlük cezası şu şekilde hesaplanacaktır.
10.000,00+1.800,00 (KDV %18=)11.800*%5=590,00 TL olarak hesaplanmasına rağmen Vergi Usul Kanun’un mükerrer 355’inci maddesinin birinci
ve üçüncü bendi gereği özel usulsüzlük cezası X AŞ. için en az 1.370,00 TL
ve kazancı basit usulde tespit edilen müşterisi için en az tutar olan 690,00 TL
tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
6-TEVSİK UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki
her türlü tahsilât ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları
ve bu tahsilât ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile
tevsik etmeleri zorunludur.
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Bu kapsamda örneğin;
- Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilât ve ödemelerin,
- Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilât ve ödemelerin,
- İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı
her türlü tahsilât ve ödemelerin belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca
düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.
Aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemlerin toplam tutarının
7.000,00 TL’yi aşması durumunda, işlemlerin her biri işlem bazında belirlenen haddin altında kalsa bile, aştığı işlemden itibaren işleme konu tahsilât ve
ödemelerin de aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunludur.
Örnek 2: Tevsik zorunluluğu kapsamında olan (A) A.Ş. aynı gün içerisinde (B) Ltd. Şti.’nden sırasıyla 1.000 TL, 3.000 TL, 3.500 TL ve 500 TL tutarında ayrı ayrı mal alımları gerçekleştirmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında
olan (A) A.Ş.’nin (B) Ltd. Şti.’nden aynı günde yaptığı mal alımları toplamı
3.500 TL’lik alımla 7.000 TL’lik haddi aştığından, son iki işleme ait tahsilât ve
ödemelerin tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla
yapılması gerekmektedir.
Söz konusu tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda (A) A.Ş. ile (B) Ltd. Şti.’ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
Tahsilât ve ödemeye konu işlem tutarının tevsik zorunluluğu kapsamında 7.000,00 TL’yi aşması halinde, bedelin farklı tarihlerde kısım kısım ödenmesinde işlemin toplam tutarı dikkate alınacak ve her bir tahsilât ve ödeme,
tevsik zorunluluğu kapsamında aracı finansal kurumlar kanalıyla gerçekleştirilecektir.
Örnek 3: Serbest meslek erbabı (C), (D) A.Ş.’ye bir yıl süreyle vereceği hizmet karşılığında 12.000 TL alacaktır. Aralarındaki anlaşma gereği (D)
A.Ş., hizmet bedelini 1.000 TL’lik taksitler halinde ödeyecektir. Bu durumda serbest meslek makbuzunun, taksitlerin ödendiği tarihlerde 1.000,00 TL
üzerinden düzenlenmesi tevsik zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak, sözleşmenin toplam tutarı belirlenen haddi aştığından kısım kısım yapılan her bir
tahsilât ve ödeme de aracı finansal kurumlar kanalıyla tevsik edilecektir.
Söz konusu tahsilât ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda serbest meslek erbabı (C) ile (D) A.Ş.’ye ayrı ayrı ceza uygulanacaktır.
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İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 7.000,00
TL’yi aşıyor ise bunlarda tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans
kurumları ve PTT aracılığıyla tahsilât ve ödemeler yapılacaktır.
Örnek 4: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır.
Bu borç ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 7.000,00 TL’yi aşması halinde tahsilât ve ödemeler banka,
özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.
7-SONUÇ
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesinde yer alan
düzenlemeyle, belli bir miktarı aşan tahsilât ve ödemelerin banka veya benzeri finans kuruluşlarıyla yapılması sağlanmak istenmiştir. Bu düzenlemedeki amaç ise mükelleflerin kayıt dışılığa yönelmesini önlemek, vergi kayıp ve
kaçağını da en aza indirmektir. Bu düzenleme ile ilgili olarak dört adet tebliğ
(320,323,324,332,459 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği) yayınlanmıştır. Bu tebliğlerde yer alan düzenlemelere göre birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest
meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari
işlemleri, nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç)
mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları tahsilât ve ödemeleri banka veya
benzeri, finans kurumlarıyla tevsik etmek zorundadır. Ayrıca bahsi geçen mükelleflere, defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden alınan ürünlere ilişkin
yapılan ödemelerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği görüşünde
olduğu önceki bölümümüzde belirtilmiştir.
Ayrıca merkezi yönetim kapsamındaki idareler, döner sermayeli kuruluşlar
veya bunlara ait veya tabi diğer müesseseler, sermaye piyasası aracı kurumları, yetkili döviz müesseseleri, noterler, tapu idarelerinde yapılan işlemlere
konu ödeme ve tahsilâtların, belirtilen kurumlar aracı kılınarak yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 257’nci maddesi uyarınca 7.000,00
TL’yi aşan tahsilât ve ödemelerini banka ve benzeri finans kurumlarıyla tevsik etmeyenler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355’inci maddesi
gereğince KDV dâhil işlem bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcıdan olmak
üzere %5 oranında özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
164
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GÜNLÜK VEYA HAFTALIK ŞEKLİNDE KİRALANAN
KONUTLARDA VERGİNİN TESPİTİ VE
VERGİLENDİRME YOLLARI
Süleyman ÖZASLAN*39
ÖZ
Günümüzün değişen ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla ortaya çıkan
günlük veya haftalık ev kiralama yöntemleri son birkaç yılda çok büyük ilgi
görmektedir. Özellikle çok sık seyahat eden ve otellerde konaklama olanaklarını sevmeyen ev konforunu seven kişilerin tercih ettiği bu yöntem gayrimenkul sektörün de yeni bir kazanç kapısı haline gelmiştir. Bu nedenle günlükhaftalık olarak kiralanan daire rezidans v.s konutların vergileme açısından
nasıl bir yöntem izleneceği, devletin bu sektör üzerinde ki kayıp ve kaçakları
en aza indirmesi için yapılması gereken bazı çözüm yolları bu makalemizin
ana konusunu oluşturacaktır.
1- GİRİŞ
Ülkemizde kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek hükümet programlarının ve ülke gündeminin en büyük gündemini oluşturmaktadır. Yukarıda bahsedildiği gibi oluşan yeni sektörlerin kanunlarımızda hangi maddelerin içinde
yer aldığı, oluşan yeni durumlarda kanunların uygulaması ve yeni çözüm yöntemlerinin açıklaması yapılacaktır.
2-GELİRİN TANIMI
2.1-Gelir
1913 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre gelir kavramı: Gerçek kişilerinin
gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği, tasarruf veya harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç
ve iratların safi tutarıdır. Bu gelirlerin neler olduğu GVK’nın 2. maddesinde sayılmıştır. Yedi gelir unsurunun yer aldığı bu maddede bu gelir unsurları
GVK’nın takip eden maddelerinde tek tek açıklanmıştır. Gelir, basit olarak
kişilerin alım gücünde meydana gelen artış olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda gelir üretim faktörlerinin bir getirisi olabileceği gibi, kişilerin servet
*39 * Vergi Müfettişi Hatay K.O.Ö.M. Grup Başkanlığı
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unsurlarında meydana gelebilecek değer artışları veya çeşitli transferler yoluyla da olabilir. İktisadi anlamda gelir üretim faktörlerinin birer karşılığı
olarak dikkate alınır. Bu kapsamda üretim faktörleri ve bunların karşılıkları
şöyledir: Gerek iktisadi anlamda gerekse GVK’nın ikinci maddesinde sayılan
gelir unsurları anlamında belirlenen gelirlerden birisi ya da birden fazlası veya
tamamının aynı anda elde edilmesi mümkündür. Ancak dar anlamda gelir olarak ifade edebileceğimiz ve halen bizim sistemimizin de kabul ettiği gelirin
üretim faktörlerinin bir karşılığı olarak dikkate alındığı bu sistemde gelir hem
belirli bir kaynağa bağlı bulunmayı hem de sürekli olmayı gerektirir.
Buna göre gelirin tanımında dünyanın genel olarak kabul ettiği net artış
teorisine geçiş yapılmıştır: “Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde
elde ettiği, tasarruf veya harcamasına kaynak teşkil eden her türlü kazanç ve
iratların safi tutarıdır.” Net artış teorisine göre, sadece üretim faktörlerinden
elde edilenler değil, tasarruf veya harcamaya kaynaklık teşkil eden her türlü
kazanç ve iratlar gelir kabul edilir. Bu ifade tanımda yer aldıktan sonra ikinci maddede yedinci gelir unsuru da “kaynağı ne olursa olsun diğer her türlü
kazanç ve iratlar” iæfadesi ile birlikte düşünüldüğünde diğer altı gelir unsuru
içerisinde açıkça yer almayan her türlü kazanç ve iratların artık gelir olarak
nitelendirilebileceği, dolayısıyla vergilendirilebileceği sonucu ortaya çıkar.
Kanunun 2.maddesine göre ise gelir unsurlarına giren kazanç unsurlarından bahsedilmiş olup,…….bu gelirlerden Gayrimenkul sermaye iratları makalemizin ana konusunu oluşturan kavrama bu madde de yer verilmiştir.
2.2-Gelirin Özellikleri
193 sayılı GVK’ya göre gelirin özellikleri ise şu şekildedir. 1-Gelir gerçek
kişilere ait olmalıdır; Gerçek kişilerden kasıt insanlardır. Konuyu tersinden
anlatmak gerekirse, hükmi şahsiyetlerin, tüzel kişilerin gelirleri kesinlikle gelir vergisinin konusuna dâhil olamaz.
Bu hususta diğer bir gelirin elde edilmiş sayılabilmesi dolayısıyla vergilendirilebilmesi için geliri elde eden kişinin medeni hukuk anlamında reşit
mümeyyiz olması ya da kısıtlı olmaması gibi şartların aranmamasıdır.
2-Gelir yıllık olmalıdır: Gelir prensip olarak takvim yılı esasına göre elde
edilir. Ancak bunun sapmaları söz konusudur. Bu kapsamda bazen bir yıldan
daha az bazen fazla ve bazen de bir yıl ama farklı bir yıl olma durumu söz
konusu olabilir. Bir takvim yılından az olan vergilendirme dönemi işe takvim
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yılında başlanması veya işin takvim yılı içerisinde bitirilmesi sonucu olabilir.
Buna “kıst hesap dönemi” denir. Vergi bu süreyi kapsayacak şekilde alınır. Bir
takvim yılını aşan vergilendirme ise bazı özel durumlar için söz konusudur.
Yıllara yaygın onarma ve inşaat işleri buna örnektir. İşin özelliği gereği vergilendirme dönemi işin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süredir. Takvim
yılından farklı bir yıl da vergilendirme dönemi olabilir demiştik. Buna ise
özel hesap dönemi denir. İşin gereği Maliye bakanlığının izni ile özel hesap
dönemleri ile vergilendirme mümkündür.
3-Gelir elde edilmiş olmalıdır: Vergilendirmenin yapılabilmesi için elde
edilmiş olan bir gelirin mevcudiyeti gerekir. Elde etme tasarruf hakkının elde
eden kişiye geçmesi anlamına gelir. Ancak “elde etme” kavramı vergi hukukunda iki esasa bağlanmıştır. Tahsil ve tahakkuk esası... Tahsil esasına göre;
bir gelirin (kazanç ya da irat) vergilendirilebilmesi için kişinin eline geçmesi
kasasına girmesi ya da banka hesabına yatırılması gibi hallerdir. Bunun yanında notere, icra dairesine veya PTT’ye yatırılması da tahsil olarak kabul edilir.
Bu durumlarda vergiyi doğuran olay gerçekleşmiştir ve bu gelirler üzerinden
vergi alınmak gerekmektedir.
4-Gelir unsurları açısından elde etme; Tahsil esası yedi gelir unsuru için
de geçerlidir. Bu yüzden, ayrıca tahakkuk esasının geçerli olduğu durumlar
hariç olmak üzere, tahsil edilemeyen kısım vergilendirilmez. Hangi yıl tahsil
edilirse o yılın kazancı olarak vergilendirilir. Örneğin bir avukatın alacağının
bir kısmı takip eden vergilendirme dönemine sarkacak olursa vergi sadece
tahsil edilen kısım üzerinden hesaplanır. Tahsil edilemeyen kısmı gelecek yılın geliri olur. Eğer tahakkuk esası geçerli olsa idi tahsil edilip edilmediğine
bakılmaksızın kesinleşmiş olması şartıyla bütün gelir vergilendirilirdi.
Ticari kazanç ve gerçek usule tabi zirai kazançlarda tahsil usulü yanında
tahakkuk esası da geçerlidir. GVK 39’a göre hâsılat elde edilen gelir ile tahakkuk etmiş olan alacaklardan oluşur. MSİ’de ise bazı durumlarda tahsil esası
yanında tahakkuk esası da geçerlidir.
5-Gelir gerçek olmalıdır: Gelirin gerçek olması defter kayıt ve belgelere
dayalı olarak belirlenmesini ifade eder. Bir başka deyişle üzerinden vergi alınacak kısım mutlaka belgeye dayandırılmalı ve bu belgeler VUK’ta belirtilen
esaslara göre defterlere kayıt edilmelidir.
Gerçek olmayan gelir “götürü” olarak isimlendirilir. Götürü olarak belirlenen

KASIM - ARALIK 2015

169

MALİ

ÇÖZÜM

gelir defter kayıt ve belgelere dayanmadan takdir ve tahmine veya bir takım dış
belirtilere dayalı olarak belirlenir. Türk vergi sisteminde götürü usul bazı istisnalar dışında 1998’de (4369 sayılı yasa ile) kaldırılmış bulunmaktadır.
6-Gelir safi olmalıdır: GVK’da her bir gelir unsuru itibariyle safi hâsılata
nasıl ulaşılacağı ayrı ayrı belirtilmişti. Safi hâsılatın belirlenmesinde GVK’daki hükümlerin yanında VUK’ta da hükümle bulunmaktadır. Safi tutarın belirlenmesinde kabul edilen ve edilmeyen giderler amortisman ve değerleme
hükümleri istisna ve muafiyetler ve diğer düzenlemeler dikkate alınır.
7-Gelirin Genel Oluşu: Prensip olarak bütün gelir unsurları birlikte dikkate alınır ve vergilendirilir. Bütün gelir unsurlarının birlikte dikkate alınarak
vergilendirilmesi yani tek bir beyannamede toplanması “üniter sistem” olarak
isimlendirilir. Bunun aksi olan “sedüler sistemde” ise her bir gelir unsuru ayrı
ayrı dikkate alınarak vergilendirilir. Türk vergi sisteminde esas olan üniter
sistemdir.
2.3-Gayrimenkul Kavramının Kanunda ki Tanımı
Gayrimenkul sermaye iradı; “GVK’nın 70’inci maddesinde yazılı mal ve
hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirleri ifade etmektedir.”
Bahsi geçen gelirler GVK’nın 70’inci maddesinde sayılı mal ve hakların sahipleri, mutarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri kiracıları tarafından elde edildiğinde gayrimenkul sermaye iradının konusuna girmektedir.
Makalemizin ana konusunu oluşturan gayrimenkullerin kiraya verilmesi
ise; 193 sayılı GVK’nın 70’inci maddesine göre gayrimenkul sermaye iradı,
ise “ arazi, bina, maden suları, menba (kaynak) suları, madenler, taş ocakları,
kum ve çakıl üretim yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların
mütemmim cüz’leri ve teferruatı” mal ve hakların kiraya verilmesiyle elde
edilir.(Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2014)
2.4-Gayrimenkul Sermaye İradında Vergilendirilecek Kazancın Tespiti
Gayrimenkul sermaye iradında gelirin elde edilmesi tahsil esasına bağlanmıştır. Açık olarak; gayrimenkul sermaye iradına konu olacak bir gelir unsurunun vergilendirilmesi için mutlak şartta tahsil edilmesi gerekmektedir.
Geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kiralar tahsil edildiği yılın kirası sayılır.
Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan kiralar ilgili bulundukları yılların hasılatı sayılmaktadır. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde ise safi irat
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dikkate alınır, safi irat ise, gayrisafi hasılattan, iradın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için yapılan giderlerden indirilmek suretiyle bulunur.
193 sayılı GVK’nın 21. Maddesinde; sadece konutlara tanınmış olan bir istisna yer almakta olup; 01.01.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan yeni
düzenlemeyle, ticari, zirai veya serbest meslek kazancını yıllık beyanname ile
bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde
ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç
ve iratların gayrisafi tutarları toplamı 103’üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü
diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar dışında kalan kişiler tarafından, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen
hasılatın bir kısmının gelir vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Madde hükmü uyarınca 2016 yılında konutların kiraya verilmesi nedeniyle elde
edilen gelire uygulanacak istisna tutarı 3.800,00-TL olacaktır.
Örnek; Bay (X) Antalya’da bulunan gayrimenkullerimi (A) ve (B) şahsına kiraya vermiştir. Elde ettiği gelirler şu şekildedir; 2015 yılında konuttan
40.000,00-TL, iş yerinden 50.000,00-TL gelir elde etmiştir. iş yeri olarak elde
edilen 9.000,00-TL tevkifat yapılmıştır.
Çözüm: Bay (X) elde ettiği gelir için ilk dikkat etmesi gereken konutlara
uygulanacak olan istisnadır, ancak iş yeri kira gelirine herhangi bir istisna
uygulanmayacaktır. GVK’nın 21. Maddesinde 01.01.2013 tarihinden itibaren elde edilecek gelirlere uygulanacak olan; GVK’nın 103’üncü maddesinde
yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan 2015 yılı için
106.000,00-TL’nin altında olduğu için Bay (X) GVK’nın 21. Maddesinde yer
alan istisnadan yararlanabilecektir. GVK’nın 103’üncü maddesinde ki bu sınır
2016 yılında ise 110.000,00 TL olarak uygulanacaktır.
Buna göre; 3.600,00-TL (2015 yılı için uygulanacak olan istisna tutarı)
İş yeri geliri 50.000,00 TL ise 2015 Yılı beyan sınırı olan (29.000,00-TL
sınırını aştığı için tamamı beyan edilecek olup tevkif yoluyla ödenen vergi ise
hesaplanacak gelir vergisi üzerinden mahsup edilebilecektir.)
40.000,00-3.600,00= 36.400,00 + 50.000,00 =86.400,00 x 0,25 (götürü
gider yöntemi seçtiği kabul edilmiştir. Bu tutar 21.600,00)
Beyan edilecek GMSİ tutarı ise 64.800,00-TL olacaktır.
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2.5-Gayrimenkul Sermaye İradında Kazancın Tespit Edilememesi Hali
193 sayılı GVK’nın 70. Maddesinde bahsi geçen mal ve hakların kiraya
verilmesi durumunda, elde edilen gelirlerin beyan edilmesi gerekmektedir.
Yasa koruyu GVK 268 seri nolu genel tebliği ile iş yeri ve konut kiralama
işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta merkezlerince düzenlenen belgelerle tevsiki zorunlu hale getirmiştir. Buna göre,
konutlarda her bir konut için aylık 500-TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, işyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların kiraya ilişkin tahsilat
ve ödemelerin banka veya posta müdürlüğünce düzenlenen belgelerle tevsiki
zorunlu hale getirmiştir. Ayrıca; Gelir idaresi başkanlığınca kayıp kaçak oranını azaltmak ve mükelleflere herhangi bir cezai müeyyideye mahsur kalmaması için mektup yoluyla iletişime geçmeye çalışmıştır.” Sabah Gazetesinin
18.9.2012 tarihli yazısında “Ev sahiplerinin peşine düşen Maliye Bakanlığı,
bütün illerde kiracıları yakın takibe aldı.” Başlıklı haberinde Maliye Bakanlığı, bütçe dengelerinin bozulmasının ardından gelirleri artırmak için harekete
geçtir; ………belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri, PTT, banka ve tapudan
alınan bilgiler doğrultusunda kiracı envanteri yeniden çıkarılıyor. Elektrik ve
su gibi aboneliklerde kira kontratı istendiğine dikkat çeken Maliye bürokratları, tüm ev sahiplerinin bilgisinin sisteme işleneceğini kaydetti. Bilgiler sisteme işlendikten sonra beyanname vermeyenler kolay tespit edilecek. Mektup
gönderiminin ardından vergisini ödememekte ısrar edenlere ceza kesilecek.
Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ) beyanname sayısını artırmak için 1 milyon 200 bin mükellefe mektup gönderen Gelir İdaresi Başkanlığı, uygulamasını bu yıl da devam ettirecek. Maliye Bakanlığı 500 liranın üzerindeki kiranın
banka veya PTT üzerinden gönderilmesi kuralını ihlal edenleri de araştırıyor.
Bu kapsamda düşük havale veya bir başka hesaba para göndermenin üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bakanlık kaynakları vatandaşın Maliye’nin tespit
etmemesi için para gönderimlerinde kira ödemesi butonunu tıklamadığına
dikkat çekiyor. Geçen sene başında GMSİ mükellefleri 971 bin 595 iken 2011
sonunda 1 milyon 43 bin 58 olmuştu. Söz konusu rakamın 1 milyon 200 bin
mükellefe mektup gönderilmesinin ardından arttığı belirtiliyor……..….şeklinde haber yer almıştır.( Sabah Gazetesi 18.9.2012)
Yukarıda görüleceği üzere mali idare mükelleflere istisna, gider hakkı tanıyarak mükellefleri aşırı vergilendirme yükünden bir nebze kurtarmış olmakla
birlikte, banka ve posta yoluyla yapılan kira ödemelerinin tutarı aşması duru172
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munda beyan etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için sosyal medya, görsel
ve basılı yayın organlarına yapılan tanıtımlar ile büyük bir çaba göstermiştir.
Buna rağmen; mükellefin elde ettiği kira gelirinin tespitinde belirsizlik
olması durumunda; 193 sayılı GVK’nın 73’üncü maddesinde açıklanan emsal kira bedeli uygulaması uygulanacaktır. Emsal kira bedeli uygulamasında
herhangi bir tahsilat olmamasına veya emsaline nazaran daha az bir tahsilat olmasına rağmen kanunda belirtilen ölçüler içinde kiraya verilen mal ve
haklardan elde edilmesi gereken en az kira gelirinin tespiti söz konusudur.
GVK’73’üncü maddesinde düzenlenen emsal kira bedeli, kiraya verilen mal
ve haklardan elde edilmesi gereken en az kira bedelinin tespiti ve bu bedelin
mükellefler tarafından yapılacak beyanda bildirilmesi esasına dayanmaktadır.
Buna göre; bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca
veya mahkemelerce saptanmış kiradır. Yetkili özel makam veya mahkeme,
kira mevzuatına göre takdir veya tespit etmeye yetkili makamlardır. Böyle bir
makam yoksa veya o bina ve arazi için kira takdiri veya tespiti yapılmamışsa,
emsal kira bedeli, Vergi usul kanuna göre belirlenen vergi değerinin %5’idir.
Bina ve arazi dışında kalan mal ve haklarda, emsal kira bedeli şayet biliniyorsa bunların maliyet bedelinin, maliyet bedeli bilinmiyorsa VUK’un servetlerin değerlendirilmesine ilişkin hükümlerine göre takdir komisyonunda tespit
edilecek emsal bedelinin %10’udur. GVK’nın 73’üncü maddesinde belirtilen
emsal kira bedeli uygulanmayacak durumlar ise şunlardır. “boş kalan gayrimenkullerin muhafazası gayesiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması, Binaların mal sahiplerinin usul füru, veya kardeşlerinin ikametine
tahsis edilmesi, mal sahibi ile birlikte akrabalarının da aynı evde veya dairede
ikamet etmesi, Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel
idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda emsal kira bedeli uygulanmaz. Hükümleri yer almaktadır.
3- GÜNLÜK VEYA HAFTALIK KİRALAMALAR SONUCU ELDE
EDİLECEK KAZANCIN TESPİTİ
193 sayılı GVK’nın 70. Maddesinde sayılan mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin GMSİ olarak kabul edildiği ve buna ilişkin
kazanç elde eden şahısların vergilendirme usulü bu kanun maddeleri gereğince yapılması gerektiği belirtilmiştir. Ancak; mevcut kiralama işlemlerinin (
günlük, haftalık veya aylık şeklinde ki ) bir organizasyon şeklinde yapılması
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ve birden fazla olması durumunda ortaya ticari kazanç unsurlarının var olduğu
sonucu ortaya çıkmakta gelir türünün elde edilme şekli değişmektedir. Buna
en güzel örneği Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan,
B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[37-12/10]-928 13/09/2012 sayılı Günlük veya
haftalık sürelerle konut kiralama faaliyetinden elde edilen gelirin vergilendirilmesi hakkında ki özelge de değinilmiştir. “İlgide kayıtlı özelge talep formunda, veraset yoluyla intikal eden müşterek maliki bulunduğunuz bir adet
dairenin kira mukavelesi yapılmaksızın günlük veya haftalık sürelerle kiraya
verildiği, eşyalı olarak kısa sürelerle kiraya verilen söz konusu dairede kalanlardan belirli bir kira bedeli alındığı ve kiralamadan başka hiçbir hizmet verilmediği belirtilerek, bu daireden elde edilen gelirin gayrimenkul sermaye iradı
mı, ticari kazanç mı olduğu hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; “Her türlü
ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır.” hükmüne yer
verilmiş olup, aynı Kanunun 70 inci maddesinin (1) numaralı bendinde, binaların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen gelirlerin gayrimenkul
sermaye iradı olduğu belirtilmiştir. Anılan Kanunun gayrimenkul sermaye
iradına ilişkin hükümleri uyarınca, binaların kısmen veya tamamen ya da boş
veya dayalı döşeli şekilde kiraya verilmesinden elde edilen gelir gayrimenkul
sermaye iradı olarak kabul edilmektedir. Günümüzde de konut olarak kullanılan binalar kiraya verilirken oda ve diğer müştemilatı ile birlikte tamamen
kiracının kullanımına terk edilebilmekte olup, bu tür kullanımlar Borçlar Kanununda düzenlenen adi kiralama kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu tip
kiralamadan elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergiye tabi
tutulmaktadır. Ancak, gayrimenkullerin uzun süreli kiralanması suretiyle elde
edilecek gelirden daha fazla gelir elde edilmesi amacıyla, günlük veya haftalık olarak, süreklilik arz eden bir şekilde farklı kişilerin kullanımına hazır
halde bulundurulması, kalacak kişilere konutun teslimi ve kalma sürelerinin
sonunda konutun teslim alınması ve yeniden kullanıma hazır hale getirilmesi
bir organizasyonu gerektirmektedir. Ayrıca söz konusu konutun belirli bir bedel karşılığı olmak üzere günlük ya da haftalık olarak kullanıma sunulmasında bir kira akdinden söz edilmesi mümkün olmadığından bu faaliyetin ticari
faaliyet olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu hüküm ve açıklamalara
göre, veraset yoluyla edinilen ve bir organizasyon içerisinde devamlı olarak
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kısa sürelerle (günlük, haftalık) başkalarının istifadesine sunulan konuttan
müşterek maliklerinin her birinin elde ettiği gelirin ticari kazanç hükümlerine
göre vergilendirilmesi gerekmektedir.” şeklinde açıklama yer almaktadır.
Yukarıda görüleceği üzere Ticari kazançta emek ve sermayenin yanı sıra
girişimcilik de önemlidir. Ticari kazancın bir diğer özelliği sürekli olmasıdır.
Ancak süreklilikten anlaşılması gereken hiç ara verilmeksizin yapılması demek değildir.
Danıştay’ın 1998’de verdiği bir karara göre; elde edilen gelirin ticari kazanç sayılabilmesi için, faaliyetin devamlı olarak, ticari bir organizasyon içinde yapılması gerekir. Ticari bir organizasyon çerçevesinde yapılmayan veya
yapılmakla birlikte devamlılık unsurunu taşımayan faaliyetlerden elde edilen
gelirler ticari kazanç olarak nitelendirilemez. (Dnş. 3. D. K, 1998/455)
Ticari kazancın bir organizasyon (işyeri) aracılığıyla yürütülmesi onun devamlılığına işarettir. Buna karşın Danıştay’ın verdiği bir karara göre; ticari kazanca konu edilebilir bir gelirden söz edilebilmesi için, ticari işletme şeklinde
ticari bir organizasyon olması gerekir. Birden çok satış yapılması, devamlılık
unsurunun ve ticari organizasyonun varlığına karine teşkil etmez. İlgili kararda “….ticari kazanca konu edilebilir bir gelirden söz edilebilmesi için, ticari
işletme şeklinde ticari bir organizasyon olması gerektiği, birden çok satış yapılmasının, devamlılık unsurunun ve ticari organizasyonun varlığına karine
teşkil etmeyeceği gerekçesiyle kabul eden … Vergi Mahkemesi’nin… tarih ve
…. sayılı kararının; yükümlünün bir yıl içerisinde birden fazla gayri menkul
satışı yaptığı, bir nedenle bu faaliyetinin devamlılık unsuru içerdiği ve ticari
kazanç elde ettiği ileri sürülerek bozulması….” yönündeki kararını onamıştır.
(Dnş. 9. D. K, 2005/226)
Bu kararlar göstermektedir ki Danıştay son yıllarda sürekliliği bir organizasyona bağlama eğilimine girmiştir. Doğrusu bu eğilim ticari hayatın gerçekleri ile de uyuşmaktadır. Zira bir işyeri açılmaksızın yürütülen ticari faaliyetlerin varlığının ispatı son derece zordur.
Buradan anlaşıldığı üzere ticari kazanca atfedilebilecek üç temel özellikten
(sermaye yoğun, sürekli, bir organizasyon içerisinde yürütülmesi) en önemlisi
sürekliliktir. Zira bir faaliyetin süreklilik özelliği taşımadığı sürece ticari kazanç özelliği taşıması mümkün değildir.
Buna göre her iki kazanç unsurunun belirli şartları taşıması durumunda
o kazanç unsuruna göre vergilendirilmesi gerekliliği ortadır. Bu nedenle il-
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gili tespitlerin yapılabilmesi için ilgili şahıs/mükelleflerin üzerinde kaç tane
taşınmazın bulunduğu, bunların kaçında GVK 73. Maddesinde belirtilen hükümlerin yerine getirildiği, vs, gibi hükümleri de dikkate alarak birden fazla
taşınmazın olması durumunda vergilemenin hangi koşullarda gerçekleştiğine
yapılacak tespitler sonucunda karar verilebilecektir.
4-KANUN MADDELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıda kanun uygulamalarında açıkça belirtildiği gibi 193 sayılı GVK’nın
70. Maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilesinde elde edilen gelirlerin vergilendirmesi gerektiği belirtilmiştir. Yazımızın asıl konusunu ilgilendiren
günlük-haftalık veya aylık olarak kiralanan gayrimenkullerin vergilendirilmesi
için ortaya çıkması gereken asıl unsurların tahsil usulünün gerçekleşmiş olması,
GVK’nın 21. Maddesinde belirtilen istisna tutarının üzerinde kazancın elde edilmiş olması gerektiği, bakanlıkça belirlenen 500-TL üzerinde ki gelirlerin banka
veya posta idarelerince yapılması gerektiği, vergi matrahının bilinmemesi veya
tespit edilememesi durumunda emsal kira bedeli dikkate alınarak vergilendirmede usul belirlenme yoluna gidilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak bu açıklamalardan kayıp kaçağın önüne nasıl geçileceğinden değinilmemiştir. Bu nedenle
mevcut öneri ve görüşlerimiz şu şekildedir.
- GVK’nın 21. Maddesinde belirtilen istisna hükmünün uygulamasının zaten beyan usulüne dayanan bir sitemde (örnek olarak; düşük beyan edilen 500
(aylık kiranın)*12= 60000,00-TL kira tutarından - istisna ve götürü/gerçek
gider indirimi) düşüldükten sonra uygulanabilir vergi tutarının çok düşük olduğunun görüldüğü, bu nedenle matrahı aşırı aşındıran istisna hükmünün uygulamadan kaldırılmasının gerekliliği, ya da sadece götürü gider yada gerçek
gider uygulamasının yapılması,
- Mükelleflerin sahip oldukları gayrimenkullere ilişkin olarak, kiracılar
ile yapılan sözleşmelerin su, telefon, doğalgaz aboneliklerinde ibrazı zorunlu
olduğundan bahsi geçen kurumların (su, telefon, doğalgaz ) bu sözleşme bilgilerini Maliye idaresine vermesi gerektiği yönünde yapıcı bir uygulamanın
gerektiği,
- Normal kiralamalar, günlük-haftalık kiralamalarda genellikle emlakçı
aracıları kullanıldığından, Gelir idaresi başkanlığınca bu sektör için belirli
periyotlarda yoklamalar yapılarak bu verilerin (sözleşmelerin) toplanması ve
beyanlar ile uyumluğunun sağlanması gerektiği,
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- Kira sözleşmelerinin değerli kağıt olarak dikkate alındığı varsayılarak,
yapılacak işlemlerin noter aracıyla yapılmasının genel idarelerce (Elektrik, su,
doğalgaz kurumları) zorunlu kılınması, ancak; noterlerin bu değerli kağıtlar
üzerinde işlem tutarlarını düşük tutarak mükelleflerin kaçınma yolunun önüne
geçilmesi,
- Tespiti çok zor olan günlük-haftalık kiralamalarda genellikle elektrik,
su ve doğalgaz aboneliklerinin Mülk sahibinde olduğundan genel idarelerce
(Elektrik, su, doğalgaz kurumları) toplanacak verilerden istenilen tespitlerin
zorlaşacağından mükellefin banka hesap incelemeleri için oluşturulacak GMSİ
risk analizi sistemiyle beyan karşılaştırması tespitlerin yapılması gerektiği,
- Mevut tüm önerilerin Ülkemizde ki şehirler, Bölgeler açısından farklılık
göstereceği de dikkate alınarak Gayrimenkulün değeri üzerinden alınacak bir
vergileme sistemi getirilerek emlak vergisinde olduğu gibi bir oranın vergi
dairesi ve belediyelerce oluşturulacak komisyonlar tarafından belirlenmesi,
yıllık olarak oluşturulacak bu tutarların bir standartta bağlanmasının uygun
olacağı ya da, beyan usulü yerine farklı çalışmaların hayata geçirilmesi zorunluluk olduğu görülmektedir.
Bahsi geçen görüşlerle beyan usulüne tabi bu Kazanç’ın ekonomiye katkı
sağlayacak bir gelir unsurunun olması için belli şartların gerçekleşmesi gerekmekte olup, burada hem devlete hem de şahıslara birçok yükümlülükler
doğmaktadır. Ayrıca; Ülkemizde kalkınma seviyelerinin şehirlerarasında çok
farklılık gösterdiği dikkate alınırsa örneğin İstanbul’da ortalama kira gelirlerinin bölge sınırları içinde bile farklılık gösterdiği görülmektedir, Anadolu da ki
bir yerleşim yerinde elde edilen kira geliri büyük şehirlere oranla daha düşük
olduğu da vergilendirme sisteminde bahsedilen standartların ve ölçülerinin
değişmesini gerektiğinin kesin bir sonucudur. Bu nedenle Ülkemizde vergi
bilincinin oluşturulması için “kimse nasılsa bildirmiyor ben neden bildireyim”
mantığının kırılması toplumumuz için en büyük kazanım olacaktır.
5-SONUÇ
Muhakkak ki yatırım değeri en yüksek getiri aracı olan gayrimenkul sektörü mükellefler için büyük bir kazanç ortamını getirirken devlet içinde vergi
gelirlerinde kaydı değer bir artış göstermektedir. Ülkemizde beyan sistemine
dayalı bu sistemin aksamadan ve tam randımanlı işlemesi için gözlemlediğimiz görüşler, vergi kayıp ve kaçağın en aza indirilmesi için ön görülebilir
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önerilerdir. Türkiye de ki inşaat sektörünün gelişmesi yatırım olanaklarının
çeşitliğini arttırmaktadır. Ekonomik gelişmelerle birlikte günlük veya haftalık kiralama şeklinde ortaya yeni bir ihtiyaç türü doğmuştur. Bu yeni oluşan
sektörün etkin ve verimli işlemesi için etkin bir denetime ve toplumda etkin
bir bilgilendirilmeye ihtiyaç duyulduğu yazımızın en büyük temennisini oluşturmaktadır.
KAYNAKÇA
“Ev sahiplerinin peşine düşen Maliye Bakanlığı, bütün illerde kiracıları
yakın takibe aldı.” (18.09.2012). [y.y.] : Sabah Gazetesi
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SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNANIN UYGULANMASI
*
Hüseyin ÖZTÜRK40

1-GİRİŞ
Dünyada bilişim, iletişim ve ulaşımda meydana gelen yenilikler ile birlikte ülke ekonomilerinin birbirlerini daha yakından takip edebilme imkânına
kavuşmuşlardır. Özellikle teknolojinin günden güne hızla gelişiyor olması ve
bunun ile birlikte ülke ekonomisine katkısının artması, katma değer oluşturması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve işsizliği azaltması gibi etkileri bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile ve sayılan sebeplerde dikkate
alındığında her bir ülke bilişim, iletişim, yenilenebilir enerji gibi özellikle
ekonomi pastasından daha büyük pay almak isteyen firmaları veya ülkeleri;
yenilik, araştırma geliştirme ve yazılım faaliyetlerini faaliyetlere doğru itmektedir. Ülkemiz de Dünya ekonomisinden geri kalmamak için yenilik,araştırma
geliştirme ve yazılım faaliyetlerini kolaylaştırmak, geliştirilmesini teşvik etmek ve ekonomiye katkı sağlayacak buluşları ortaya çıkması açısından kurumlar vergi kanununda “Sinai Mülkiyet Haklarında İstisna” başlıklı yeni bir
istisna maddesi eklenmiştir.
Bu kapsamda 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 19/2/2014 tarihli 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 82’ nci maddesiyle bu
Kanuna getirilen 01.01.2015 tarihinden itibaren yürükte olmak üzere 5. Ve
5/A maddelerine ilave olarak ‘Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna’ başlıklı 5/B
maddesi ile Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni bir ürünün veya önceden ortaya konmuş bir ürünün geliştirilmesi, yenilenmesi ile yazılım faaliyetleri sonucu gerçek ve tüzel kişilerin
ev, iş ve çalışma hayatlarında faydalı olan buluşlardan elde edilen kazançların
vergilendirilmesine açıklama getirilmiştir.
Bu çalışmamızda bu maddenin getirdiği uygulamaları ele alacağız.

*
*40 Vergi Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
15.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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2. SİNAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa getirilen 5/B maddesinde yer verilen sinai mülkiyet haklarında istisnasında Türkiye’ de gerçekleştirilmiş olan
araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde
ortaya çıkan ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK ile
patent altına alınan buluşlardan elde edilecek kazançların vergiden belli şartlar altında istisna edilmiştir.
2.1. İstinaya Konu Edilen Faaliyetler
Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;
1- Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
2-Türkiye’de gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların patentli veya faydalı model
belgeli buluşa atfedilen kısmının
3- Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
4- Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları halinde elde edilen
kazançların,
%50’si maddede belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, 1/1/2015 tarihinden itibaren kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Bu istisnanın uygulanmasında temel şart, kazanç ve iradın elde edildiği
buluşlara ilişkin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin Türkiye’de gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Buluşa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile
buluş nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar da istisna konusuna girmektedir.
2.2.Sinai Mülkiyet Haklarında İstisnadan Yararlanmanın Şartları
Sinai mülkiyet haklarında istisnanın konusunu oluşturan (2.1. bölümde
sayılan) ve Türkiye’ de gerçekleştirilen her bir araştırma geliştirme ve yenilik
faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerini kapsamında elde edilen kazançları kapsamaktadır. Bu tür faaliyetlerden elde edilecek kazançların istisna kapsamında
değerlendirilebilmesi için belli şartları taşımaktadır. Bu şartlar;
* 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK kapsamında patent altına yeni koruma altına alınmış olunan buluşlar,
180

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

* Faydalı Model belgesi alınan buluşlar olması41 ve
* Patent ve/ veya faydalı model belgesi üzerinde özel bir ruhsata sahip
olunması,
* Patent ve/veya faydalı model belgesi ile özel bir ruhsata sahip olan ve
faaliyetlerini Türkiye’ de gerçekleştirenler,
* Patent ve/veya faydalı model belgesi ile özel bir ruhsata sahip olan ve faaliyetlerini Türkiye’ de gerçekleştirenlerden istisnadan yararlanılacak ilk yıl,
bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan buluşlar üzerinden elde edilecek kazancın
ne kadarının istisnaya konu olacağına yönelik Maliye Bakanlığı tarafından
değerleme raporu düzenlenmesi şarttır.
İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan
koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir.
2.3.Sinai Mülkiyet Haklarında İstisnanın Uygulanması
Sinai mülkiyet haklarında istisnanın uygulanmasında kanun koyucu Gelir
Vergisi ile Kurumlar Vergisi Mükellefi arasında her hangi bir ayrım yapmaksızın 5/B maddesinde belirtilen şartları taşıyan herkesin yararlanabilecektir.
(Maliye Bakanlığı, 21.04.2015) Ayrıca istisna şartlarının sağlanması kaydıyla,
gerçek veya tüzel kişilerin tam veya dar mükellefiyete tabi olmasının istisna uygulanmasında bir önemi yoktur. Dar mükellef kurumların, Türkiye’de
gerçekleştirdikleri araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşları için patent veya faydalı model belgesi almaları halinde, bu buluşlarından elde edecekleri kazanç ve iratları için
istisna hükümlerinden faydalanmaları mümkün olacaktır.
İstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren başlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi için sağlanan
koruma süresi aşılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir.
İstisna uygulamasına ilk defa konu edilecek patent veya faydalı model
belgeli buluşlarla ilgili olarak değerleme raporunun düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model belgesi sahipleri tarafından(Maliye Bakanlığı,
21.04.2015) 8 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine ekli Ek-3’ te
yer alan ön değerleme raporu hazırlayarak Gelir İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir.
141 İstisnadan yaralanmak için Patent ve faydalı model belgesinin yani ikisinin bir arada bulunması şart
değil, ayrı ayrı bulunması yeterli olmaktadır.
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Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinden 01.01.2015 tarihinden itibaren
faydalı model ve patentli buluşlar üzerinden elde ettikleri kazanç ve iratlar
için, gerekli olan değerleme raporunun tanzim edilmesi ve istisnadan yararlanılacak olunan tutarın tespit edilmesi neticesinde, istisnadan yararlanmaya
başlanılacaktır. Ancak, dileyen mükellefler, değerleme raporunu beklemeden
daha önceden kendileri tarafından hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına
sundukları ön değerleme raporunda yer verdikleri tahmini değeri dikkate almak suretiyle, Gelir İdaresi Başkanlığına başvuru yaptıkları tarihten itibaren
istisnadan yararlanmaları mümkündür. (Maliye Bakanlığı, 21.04.2015)
Sinai mülkiyet haklarında istisnadan yararlanan mükelleflerin değerleme
raporu neticesinde elde edilen kazanç ve iratlardan istisna kapsamında değerlenecek kısmının belirlenmesini beklemeden, kendileri tarafından hazırlanan
ön değerleme raporuna göre istisnadan yaralanmaya başlamaları halinde,
daha sonradan tanzim edilen değerleme raporu ile belirlenen ve istisnadan yaralanacak kesin tutar ile kendi belirledikleri tutar arasında fark ortaya çıkması
(kendi belirledikleri tutarın fazla olması) durumunda, haksız yere istisnadan
yararlanılan tutar nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilemeyen vergiler, 213
sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi ziyaı ve gecikme faizi ile birlikte
istisnadan yararlanılacak mükelleften istenilecektir.
Sinai mülkiyet haklarında istisnaya konu olan faydalı model belgeli ve patentli buluşlardan elde edilen kazanç ve iratlar üzerinden 193 sayı Gelir Vergisi
Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kapsamında vergi kesintisi yapılmış
olunması istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmemektedir. Ayrıca, kanunun
5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanılabilecek serbest meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi %50
indirimli olarak uygulanacaktır. Kazanç ve iratların kesinti yoluyla vergilenen
ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi
en fazla beş (5) yıl süre ile uygulanır. (Maliye Bakanlığı, 21.04.2015)
2.4.Sinai Mülkiyet Haklarında İstisnaya Konu Olacak Kazancın Tespiti
5520 sayılı Kurumlar Verisi Kanununa yeni getirilen 5/B maddesi kapsamında gerekli koşulları sağlayan mükelleflerden istisnaya konu olacak kazanç
ve iratların tespiti, tanzim edilen değerleme raporunun sonucuna göre belirlenen tutarın % 50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna
tutarı ise değerleme raporunda belirtilen bedelin % 100’ünü aşamaz(Maliye
Bakanlığı, 21.04.2015).
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İstisnaya konu olacak kazancın tespitinde faydalı model belgeli ve patentli
buluşların üretim sürecinde kullanılması halinde, üretilen ürünler üzerinden
elde edilecek kazançların, üretim sürecinde kullanılan buluşa isabet eden kısmına ait tutarın belirlenerek 5/B maddesinin 3. Fıkrası uyarınca transfer fiyatlandırması hükümleri çerçevesinde tespiti yapılacaktır.
2.5. Faydalı model belgeli ve patentli buluşların satılması, devir edilmesi ve kiralanması sonrası istisna
Sinai mülkiyet hakları kapsamında faydalı model belgeli ve patentli buluşların üçüncü kişilere satılması, kiralanması ve devir edilmesi durumlarında
bu buluşlarda elde edilecek kazanç ve iratlar üzerinden istisnanın uygulanabilmesi için ise “Sinai Mülkiyet Haklarında” İstisna uygulaması için gerekli
olan şartları taşıması halinde satın alan, kiralayan veya devir alan kişi ve/veya
kurumlar istisnadan yararlanabilirler.
2.6.İstisnaya Konu Olan Faaliyetlerin Türkiye Dışında Yapılması Hususu
5/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek olan araştırma geliştirme ve
yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri Türkiye’ de gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi veya sadece bir kısmının Türkiye’ de gerçekleşmesi durumunda istisnadan yararlanmaya devam edilecek mi sorusu akıllara gelmektedir.
Araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin bir
kısmının Türkiye’de gerçekleşmesi veya yurtdışındaki gerçek kişiler ile kuruluşlardan sağlanan teknik ve/veya mesleki destek, danışmanlık hizmetleri ile
diğer hizmetler ve bunlar için analiz yaptırılması gibi hallerde(Maliye Bakanlığı, 21.04.2015) bu faaliyetlerden elde edilen tutarlar üzerinden değerleme
raporunda belirtilen oran üzerinden istisnadan yararlanabileceklerdir.
Araştırma geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetlerinin tamamı Türkiye dışında gerçekleşmesi halinde ve 551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında KHK kapsamında patentli veya faydalı model belgesi
bulunan buluşlar üzerinden elde edilen kazanç ve iratlar istisna kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
Ayrıca bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu
kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz.
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3. SONUÇ
01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve hem kurumlar hem de gelir vergisi
mükelleflerinin yararlanabilecekleri “Sinai Mülkiyet Haklarında” istisna özellikle araştırma geliştirme faaliyetleri sonucu ortay çıkan buluşlar, önceden
bulunan, kullanılmaya devam edilen ve ortaya konan buluşların yenilenmesi
faaliyetleri ile özellikle bilişim, iletişim sektörlerini teşvik etmek amacıyla
yazılım faaliyetlerinin ülke ekonomisi için katma değer oluşturması için gelir
ve kurumlar vergisi mükellefi ayrımı yapmaksızın ortaya çıkan, Türkiye’ de
gerçekleşen ve 551 sayılı KHK kapsamında patentli ve faydalı model belgeli
buluşlar üzerinden elde edilen kazanç ve iratları vergiden istisna edilmektedir.
Gerek Gelir Vergisi mükellefleri gerekse Kurumlar Vergisi mükelleflerinin
sinai mülkiyet hakları kapsamında elde edecekleri kazanç ve iratların istisna
edilmesi ülkemizin dünya çapında yeni markalar ve buluşlar ortaya konması
ve ortaya çıkan bu marka ve buluşların patent ve faydalı model belgesi gibi
belgeler ile koruma altına alınması yatmaktadır. Ayrıca bu madde ile genç
girişimcilerin ülke ekonomisine katkılarının artırılması yatmaktadır.
KAYNAKÇA
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T.C. yasalar (19.02.2014). 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (28918 sayılı)
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KISA MESAJ (SMS) YOLUYLA TOPLANAN BAĞIŞ VE
YARDIMLARIN KDV VE ÖİV YÖNÜNDEN ANALİZİ
Ahmet AYANOĞLU*42*
ÖZ
Bireysel, kurumsal ve toplumsal gerekçelerle ihtiyaçların sürekli artması
ve çeşitlenmesi, bu ihtiyaçların çok kısa bir süre içerisinde ve etkin bir şekilde
karşılanmasını zorunlu kılmıştır. Söz konusu ihtiyaçların karşılanması noktasında ayni ve nakdi bağış ve yardımlar önemli olmakla birlikte (bilimsel ve
teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak) operatör (GSM) şirketleri
aracılığıyla ve kısa mesaj hizmetini (Short Message Service-SMS) kullanmak
suretiyle bağış ve yardım kampanyalarının düzenlenmesi günümüzün vazgeçilmez uygulamalarından biri haline gelmiştir. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız bu uygulamanın Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisini (ÖİV) yönünden nasıl bir vergilendirme rejimine tabi olduğu ise önem
arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: SMS, Bağış, Yardım, KDV, ÖİV.
1- GİRİŞ
Günümüz dünyasında bilimde ve teknolojide sürekli bir değişim ve gelişim
yaşanmaktadır. Kişiler ve kurumlar da bu değişim ve gelişim rüzgârından etkilenmekte ve dolayısıyla günün değişen ve gelişen koşullarına ayak uydurmaya
çalışmaktadırlar. Bireysel, kurumsal ve toplumsal ihtiyaçların sürekli artması
ve çeşitlenmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak bu
ihtiyaçların karşılanması noktasında özellikle de telekomünikasyon sektörünü
yeni arayışlara sevk etmiştir. Bu noktada her geçen gün kullanımı artan cep telefonları pek çok konuda aktif rol oynamaya başlamıştır. Öyle ki, sesli görüşme
ve kısa mesaj servisi (Short Message Servic-SMS) dışında; internet kullanımı,
bankacılık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, çeşitli pazarlama tekniklerinin ifası,
duyuru yapılması, bağış ve yardım kampanyalarının düzenlenmesi gibi birbirinden farklı tür ve nitelikte pek çok hizmet artık cep telefonları ile yapılır hale
gelmiştir. Bu çalışmada, günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız kısa mesaj (SMS)
yoluyla toplanan bağış ve yardımların Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel İletişim Vergisi (ÖİV) yönünden analizine değinilmiştir.
*42* Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
30.11.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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2- BAĞIŞ VE YARDIM KAMPANYALARININ YASAL DAYANAĞI
Günümüzde cep telefonlarının çok yaygın ve etkin bir şekilde kullanılmaya başlanması ve her kesim tarafından benimsenmesiyle birlikte, SMS yoluyla bilgi ve duygu alışverişi de giderek önem kazanmıştır. Bu durum; reklam,
duyuru ve kampanyalara yansımış ve mobil dünya pazarlama alanında önemli
bir mecra haline gelmiştir(http://www.smskobi.com/dokuman/toplu-sms-nedir/7/). Öte yandan burs verilmesi, terörle mücadele eden görevlilere yardım
edilmesi, deprem, sel gibi afetler nedeniyle ekonomik ve sosyal açıdan zor
durumda kalmış insanlara destek verilmesi gibi amaçlarla bağış ve yardım
kampanyaları düzenlenmektedir. Bu kampanyalar özellikle teknolojik gelişmelerden de faydalanılmak suretiyle cep telefonlarından mesaj atılması suretiyle gerçekleştirilmekte, kişiler cep telefonlarından mesaj atmak suretiyle
belirlenen tutarda bağış ve yardımda bulunmaktadırlar. Bunun için, yardım
toplayan kişi ve kuruluşlar ile operatör şirketleri (GSM) arasında bir sözleşme
düzenlenmekte, GSM şirketleri de yardımın toplanmasına aracılık yapmaktadırlar(Sezer, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=11925 ).
Ülkemizde yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi
amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu (T.C. Yasalar, 25.06.1983) yürürlüğe
konulmuştur. Söz konusu kanunda, yardımların isteğe bağlı olduğu, kişi ve
kuruluşların yardımda bulunmaya zorlanamayacağı belirtilmiş olup, kamu
yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım
sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya
destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin yardım toplayabileceği belirtilmiştir143. Öte yandan yine
aynı kanunun 5. maddesinde; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek,
kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş
sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabileceği ifade edilmiş ve ‘‘İzin
Alma Zorunluluğu’’ başlıklı 6. maddesinde ise; kişi ve kuruluşların, yetkili
2
makamdan izin almadan44
yardım toplayamayacağı, izin alınmadan girişilen
143 2860 sayılı Kanun, madde: 3-4.
244 Kanuna göre, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım
toplayabilecekleri, İçişleri Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenip ilan edilir.
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yardım toplama faaliyetlerinin güvenlik kuvvetlerince derhal menedileceği ve
sorumlular hakkında kovuşturma yapılacağı belirtilmiştir. Kanunun 7. ve müteakip maddelerinde ise; bağış ve yardım kampanyalarına izin vermeye yetkili
makamlar, başvuruya ilişkin süre ve şekil şartları, başvurunun yetkili makamlarca incelenmesi ve yardım toplama süresine ilişkin hükümler yer almaktadır.
3- SMS YOLUYLA TOPLANAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KDV
VE ÖİV YÖNÜNDEN ANALİZİ
SMS yoluyla bağış yapılabilmesi için her şeyden önce bir GSM şirketine abone olunması gerekmektedir. Günümüzde GSM şirketlerine ‘‘Faturalı’’
ve ‘‘Ön Ödemeli’’ olmak üzere iki şekilde abone olunabilmektedir. Faturalı
abonelik sisteminde abone adına fatura döneminde yapmış olduğu görüşme
bedeli, sabit ücret, telsiz kullanma ücreti, Katma Değer Vergisi (KDV) ve
Özel İletişim Vergisini (ÖİV) içeren bir fatura düzenlenmektedir. Ön ödemeli (kontörlü) abonelik sisteminde ise abone adına fatura düzenlenmemekte,
abone belli bir miktar kontör satın alarak bu kontörü hattına yüklemektedir.
Bu tür aboneliklerde tüm ücret, bedel ve vergiler kontör birim fiyatı içerisinde yer almaktadır. GSM şirketleri faturalı abonelere vermiş olduğu hizmetin
karşılığında düzenlemiş olduğu fatura tutarını gelir olarak kanuni defterlerine
yansıtmaktadırlar. Ön ödemeli kart ve şifre satışında ise hizmetin verilmesini
beklemeden satış yapıldığı anda hizmet bedeli kanuni defterlere yansıtılmaktadır(Tan, 2005 : 82-83).
Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (T.C. yasalar,
02.11.1984) 1. maddesinde; ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin345 KDV’ye tabi
olduğu, 1/3-a maddesinde ise posta, telefon, telgraf, teleks ve bunlara benzer
hizmetler ile radyo ve televizyon hizmetlerinin KDV’ye tabi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca mezkûr kanunun 8. maddesinde mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların verginin mükellefi kabul edildiği, 20. maddesinde,
teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden
bedel olduğu, bedel deyiminin ise, malı teslim alan veya kendisine hizmet
yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her
ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer

345 Kanun’un 4. maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler
olduğu ve bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek,
muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde
gerçekleşebileceği belirtilmiştir.
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suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler
toplamını ifade ettiği, 24/e maddesinde ise, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim
gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin KDV matrahına dâhil edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bunun haricinde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun (T.C. yasalar,
23.07.1956) 39. maddesinde, haberleşme hizmetlerinin % 25 oranında Özel
İletişim Vergisine (ÖİV) tabi olacağı, bu verginin mükellefinin elektronik
haberleşme hizmetini sunan işletmeciler (GSM şirketleri) olduğu, matrahın
KDV matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği, bu maddede hüküm
bulunmayan hallerde Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla GSM şirketleri yukarıda bahsi geçen
mevzuat hükümleri gereği, abonelerine vermiş oldukları haberleşme hizmetine ilişkin bedeller üzerinden KDV ve ÖİV hesaplamak ve beyan etmekle
mükellef kılınmışlardır.
Uygulamada bağış ve yardım kampanyasını düzenleyenler öncelikle GSM
şirketleri ile anlaşmakta, akabinde SMS gönderilecek bir hat (numara) ve her
4 . Kampanyabir SMS için sabit bir bağış tutarı belirleyerek ilan etmektedirler46
ya katılmak isteyenler, bu numaraya SMS göndermek suretiyle bağış yapmış
ve kampanyaya katılmış olmaktadırlar(Sezer, http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=11925 ).. Faturalı aboneliklerde SMS bedeli abonenin
fatura tutarına yansıtılmakta, ön ödemeli aboneliklerde ise abonenin hattından
kontör miktarı düşülmektedir. Akabinde GSM operatörleri, tahsis edilen hata
(numaraya) gönderilen SMS bedellerini yardım toplayan kişi veya kuruluşa
5
aktarmaktadırlar47
. Bu noktada düzenlenen bağış ve yardım kampanyaları ile
ilgili olarak, mükellefler (hem GSM operatörleri hem de bağış-yardım kampanyasını düzenleyenler) tarafından ifa edilen söz konusu hizmetin (işlemin)
niteliği ve KDV’ye tabi olup olmadığı hususunda tereddütler hâsıl olmaktadır. Bu noktada, GSM abonelerince yapılacak bağış tutarlarının KDV ve
ÖİV matrahına girip girmeyeceği ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından
verilen bir özelgede;
‘‘İlgide kayıtlı yazınızda, .........ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerine
burs yoluyla ulaşarak, her türlü eğitimleri için destek verdiği belirtilerek, .......
tarafından verilecek olan bu eğitim desteği için GSM operatörleri aracılığıy446 SMS bedelleri yardım kampanyasını tertipleyen kişi ve/veya kuruluşlarca belirlenmekte olup, genellikle 5.-TL şeklinde sembolik bir rakam olmaktadır.
47
5 Tan, s. 85.
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la başlattığınız yardım kampanyası kapsamında GSM abonelerince yapılacak
bağış tutarlarının katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi matrahına girip
girmeyeceği hakkındaki Başkanlık görüşümüz sorulmaktadır.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun; 1. maddesinde ticari, sınaî,
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim
ve hizmetler katma değer vergisinin konusuna alınmış; 20. maddesinde ise
verginin matrahının, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel
olduğu, bedel deyiminin de malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılandan
bu işlem karşılığı alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen değerler toplamını ifade ettiği hüküm altına
alınmıştır. Aynı Kanun’un 24. maddesinin (c) bendi ile de vade farkı, fiyat
farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzeri adlar altında sağlanan
her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin katma değer vergisi matrahına dâhil
olacağı hükme bağlanmıştır. Öte yandan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesinde, her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme
hizmetlerinin % 25 oranında özel iletişim vergisine tabi olduğu, bu verginin
matrahının, katma değer vergisinin matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül
ettiği, bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak hizmetten yararlananlardan tahsil
edilen bedelin bağışa aracılık etmek üzere Vakfınıza aktarılan kısmı bir teslim
veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden katma değer vergisine ve özel
iletişim vergisine tabi tutulmayacaktır. Haberleşme hizmet bedelinin tamamının Vakfınıza aktarılması halinde, bağış hattına gönderilecek mesajlar karşılığında abonelerden tahsil edilen bedelin tamamı katma değer vergisi ve özel
iletişim vergisi dışında tutulacaktır.
Buna göre,
1- Söz konusu bağış tutarları GSM operatörlerince aboneler adına düzenlenen faturalarda ayrıca gösterilmek kaydıyla katma değer vergisi ve özel
iletişim vergisi matrahına dâhil edilmeyecektir.
2- Kampanya kapsamında gönderilen SMS mesajları için GSM operatörlerinin haberleşme ücreti olarak alacağı tutarlar üzerinden katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi hesaplanacaktır.
3- Faturasız hatlar bakımından, söz konusu kampanyalar kapsamında yapılacak yardım tutarları “kontör” olarak belirlendiğinden, bu hatlara sahip
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aboneler tarafından yapılacak bağışlara ait kontör bedellerinin ....... aktarılacak kısmına isabet eden katma değer vergisi ve özel iletişim vergisinin iç yüzde
yoluyla hesaplanarak GSM operatörlerince ilgili dönemde indirim konusu yapılması mümkündür.’’ denilmiştir. (Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27.02.2009
tarih ve B.07.1.GİB.0.01.56/5615-64/22729 sayılı özelgesi).
Yukarıdaki açıklamalardan hareketle;
- GSM şirketleri bağış ve yardım kampanyası kapsamında bir hat (numara)
belirlemektedir.
- GSM şirketleri, tayin edilen bu hata (numaraya) gönderilen SMS bedellerini yardım kampanyasını tertipleyen kişi ve/veya kuruluşa aktarmaktadırlar.
- GSM şirketlerinin bu işlemdeki rolü, bağış ve yardım kampanyasına aracılık etmek olup, kampanya kapsamında gönderilen SMS bedelleri bir teslim
veya hizmetin (bir diğer deyişle haberleşme hizmetinin) karşılığını teşkil etmemektedir. Bu nedenle, düzenlenecek faturalarda bağış-yardım tutarları ayrıca gösterilecek ancak katma değer vergisi ve özel iletişim vergisi matrahına
dâhil edilmeyecektir. Bir diğer deyişle, bu tutarlar üzerinden KDV ve ÖİV
hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir.
- SMS yoluyla toplanan bağış ve yardımların GSM şirketleri tarafından yardım
kampanyasını düzenleyenlere aktarılması işlemi de KDV’ye tabi olmayacaktır.
Bununla birlikte, yardım kampanyası ile ilgili olarak GSM şirketlerinin; aboneler
ile kampanyayı tertipleyenler arasında gerçekleştirmiş olduğu aracılık hizmetine
istinaden, bağışı yapan ve/veya bağış kampanyasını tertipleyenlerden ayrıca bir
bedel talep etmesi ve alması durumunda, alınan bu bedeller üzerinden (Kanun’un
1. ve 4. maddesi gereği) KDV hesaplanması ve ödenmesi gerekmektedir(Sezer,
http://uye.yaklasim.com/MagazineContent.aspx?ID=11925 )..
- Toplanan bağış ve yardım bedeli haricindeki geriye kalan bedeller üzerinden ise KDV ve ÖİV hesaplanıp, faturaya yansıtılacak ve GSM şirketlerince
beyan edilecektir.
- Ön ödemeli (Faturasız - Hazır Kart) aboneliklerde yapılan bağışlarda ise,
söz konusu kampanyalar kapsamında yapılacak bağış tutarları ‘‘kontör’’ olarak
belirlendiğinden, bağışlara ait kontör bedellerinin KDV dâhil tamamının yardımı
düzenleyen kişi ve kuruluşlara aktarılması ancak bu miktara isabet eden KDV ve
ÖİV’nin, iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanarak GSM operatörü tarafından ilgili dönemde indirim konusu yapılması gerekmektedir.
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4- SONUÇ
Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerin artmasına paralel olarak,
kişilere ve/veya kurumlara bağış ve yardım ulaştırmanın en kolay ve en etkili yolu kısa mesaj (SMS) olmuştur. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız
bu uygulamanın KDV ve ÖİV karşısındaki durumuna bakıldığında; yapılan
bağış ve yardım tutarları, bir teslim veya hizmetin karşılığını teşkil etmediğinden katma değer vergisine ve özel iletişim vergisine tabi tutulmamaktadır. Bu
noktada GSM şirketlerinin düzenledikleri faturalarda bağış-yardım tutarlarını
ayrıca göstermeleri ve bu tutarlar üzerinden KDV ve ÖİV hesaplamamaları
gerekmektedir. Bununla birlikte toplanan bağış ve yardım bedeli haricindeki
geriye kalan bedeller üzerinden ise KDV ve ÖİV hesaplanıp, faturaya yansıtılmalı ve GSM şirketlerince beyan edilip ödenmesi gerekmektedir Ön ödemeli (Faturasız - Hazır Kart) aboneliklerde yapılan bağışlarda ise, söz konusu
kampanyalar kapsamında yapılacak bağış tutarları ‘‘kontör’’ olarak belirlendiğinden, bağışlara ait kontör bedellerinin KDV dâhil tamamının yardımı düzenleyen kişi ve kuruluşlara aktarılması ancak bu miktara isabet eden KDV ve
ÖİV’nin, iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle hesaplanarak GSM operatörü
tarafından ilgili dönemde indirim konusu yapılması gerekmektedir.
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22.11.2015 TARİHİ İTİBARIYLA TÜKETİCİ KREDİSİ
SÖZLEŞMELERİ KONUSUNDA GETİRİLEN YENİLİKLER VE
ÖRNEK HESAPLAMALAR
							
Bilgehan ÖZKAN*48
1.GİRİŞ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (T.C. Yasalar,
28.11.2013) ile 1995 tarihli 4077 sayılı Yasanın mevcut maddelerinde değişiklik yapılmamış aynı zamanda birçok alanda ilk defa düzenlemeler ulusal
mevzuatımıza dahil olmuştur. Söz konusu değişiklik kapsamında; tüm tüketici
sözleşmelerinin 12 puntodan küçük olmayacağını, okunabilir düzeyde olacağını, sözleşme şartlarının tüketici aleyhine değiştirilmeyeceğini ve tüketiciden
yapılan sözleşmenin dışında, haksız olarak herhangi bir hizmet kalemi adı
altında ek bir bedel talep edilemeyeceğini ilk aşamada söyleyebiliriz.
Bu bağlamda, tüketiciden talep edilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin
bilgilerin, sözleşmenin eki olarak tüketiciye ayrıca verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Böylelikle, yeni düzenlemeyle ücretler sözleşmenin eki olarak ayrıca verileceğinden tüketiciler ödeyeceği ücretler hakkında tam bilgiye sahip
olacaktır. Bu ise, tüketiciden alınan ve sözleşme içersine gizlenen ücretlerle
ilgili olumsuz uygulamaları ortadan kaldırmaktadır.
Öte yandan, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan ve uygulama açısından temel belirleyici düzenleme olan 22/05/2015 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan ve yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülen
tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği 22/11/2015 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bahse konu yeni yönetmelikle birlikte tüketicilerin korunması
amacıyla birçok yeni düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade edebiliriz.
Söz konusu Yönetmelik, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesini veya benzer şekilde taksitle
ödeme imkanını sağlayan kredi kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her
türlü tüketici kredisi sözleşmesini kapsamaktadır. Ancak “Konut finansmanı sözleşmeleri ile kredinin otuz gün içerisinde geri ödenmesini gerektiren
*48* Malzeme Yönetim Tedarik ve Planlama Uzmanı

Makale Geliş Tarihi:
03.12.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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kredili mevduat hesabı sözleşmeleri ile çek, teminat mektubu gibi gayrinakdi
kredi sözleşmelerinde” bahse konu düzenlemenin uygulanmayacağını ifade
edebiliriz. Süreçte önem arz eden bazı kavramlara ise aşağıda yer verilmekte
olup, buna göre;
Akdi faiz oranı: Tüketici kredisi sözleşmesinde yer alan ve ödeme planı
oluşturulmasına esas teşkil eden ve varsa tüketici tarafından ödenen peşin faiz
tutarı da dikkate alınarak hesaplanan faiz oranını,
Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte,
kredi ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede açıkça kararlaştırıldığı tüketici kredisi sözleşmelerini,
Belirsiz süreli tüketici kredisi sözleşmesi: Sözleşmenin kurulduğu tarihte,
kredi ilişkisinin sona erme tarihinin taraflarca sözleşmede kararlaştırılmadığı
tüketici kredisi sözleşmelerini,
Efektif yıllık faiz oranı: Kredinin toplam maliyetinin yıllık yüzde değeri
olarak hesaplanması sonucu ortaya çıkan yıllık maliyet oranını,
Gecikme faiz oranı: Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde akdi faiz
oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere belirlenen oranı, belirsiz süreli
tüketici kredisi sözleşmelerinde ise ilgili mevzuat gereği belirlenen oranı,
ifade etmektedir.
Aşağıda ise bahse konu düzenlemede yer alan ve önem arz eden hususlara
ayrıca yer verilmektedir.
2. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ İLE BİRLİKTE 22.11.2015 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN HUSUSLAR
 Tüketici kredisi sözleşmeleri için tüketiciye ilk defa 14 gün içinde cayma hakkı tanınmaktadır. Tüketici, 14 gün içinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin tüketici kredisi sözleşmesinden cayma hakkına sahip hale gelmektedir. Cayma hakkına ilişkin olarak getirilen düzenlemelere göre; tüketiciden, hesaplanan akdî faiz ve bir kamu kurum veya
kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan ücretler dışında herhangi bir
bedel talep edilemez. Bu bedeller dışında kalan ve tüketiciden tahsil edilen her
türlü ücretin, tüketicinin anapara ile tahakkuk eden faizi kredi verene geri ödediği tarihten itibaren yedi gün içinde tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir.
 Ayrıca bileşik faiz uygulanmasına son verilmektedir. Tüketicilere,
kredilere ilişkin sağlıklı ön bilgilendirmeyi verebilmek adına konuyla ilgili
önemli haklar getirildi. Böylelikle;
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•

Kredi veren, kredi talebinin olumsuz sonuçlanması halinde tüketicinin
derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirileceğine ilişkin bilgiyi,
• Kurulan sözleşmenin bir örneğini düzenlenme tarihinden sonraki ilk
yıl için tüketicinin ücretsiz olarak  alma hakkı olduğuna ilişkin bilgiyi,
• Temerrüt hali de dahil olmak üzere kredi sözleşmelerine dayanılarak
yapılan her türlü işlemde bileşik faiz uygulanamayacağına ilişkin bilgiyi tüketiciye vermekle yükümlü olacaktır.
 Tüketicinin izni olmadan sigorta yapılamayacak; Kredi bağlantılı sigortalarda; tüketicinin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamayacağı hususu
düzenlendi. Tüketicinin sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta
şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır. Bu sigortanın; kredi konusuyla, meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla
ve vadesiyle uyumlu olması gerekmektedir. Meblağ sigortalarında ise,  poliçedeki teminat tutarı kalan kredi tutarından yüksek olamayacağı ve sigorta
vadesinin kredi vadesinden uzun olamayacağı hususu düzenlenmektedir.
 Temerrüt halinde gecikme faizi anapara tutarı üzerinden hesaplanacak; Kredi verenin, tüketicinin temerrüde düşmesi ya da geç ödemede
bulunması durumunda, geç ödenen tutar içinde yer alan anapara tutarı
üzerinden gecikme faiz oranı ile geç ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz ve bu faiz üzerinden hesaplanacak vergi, harç ve benzeri yasal
yükümlülükler toplamını tüketiciden talep edebileceği, tüketiciden talep edilebilecek gecikme faizi hesaplanırken tüketicinin ödemeyi yaptığı tarih esas
alınacağı ve bu sürenin hiçbir şekilde tüketici aleyhine olacak şekilde değiştirilemeyeceği hususu hükme bağlanmıştır.
 Diğer önemli bir husus olarak, Erken ödeme hali peşin faizli kredileri de içerecek şekilde açıkça düzenlenmesini görmekteyiz. Dolayısıyla,
Tüketicisi kredisi sözleşmelerinde tüketicinin, vadesi gelmemiş bir veya
birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken ödeyebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu
hallerde kredi veren erken ödenen tutara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet
unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacaktır.
Faizin tamamının veya bir kısmının tüketiciden peşin olarak tahsil edildiği kredilerde, tüketicinin erken ödeme yapması halinde kredi veren akdi faiz
oranı üzerinden gerekli indirimi yapmak üzere bir sistem kurmakla yükümlü
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olacak. Böylece ilk defa tüketiciler için peşin faizden indirim hakkı getirildi.
 Önceden, doğru ve yeterli bilgilendirme zorunluluğu getirildi;
Tüketici kredisi sözleşmeleri için tüketicilerin krediye ilişkin olarak aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesini sağlamak adına sözleşme öncesi bilgi
formlarının içermesi gereken koşullar düzenlenmiş ve bu bilgilerin kredi verenlerce tüketiciye makul süre içerisinde verilmesi zorunlu tutulmaktadır. Ayrıca ilgili sözleşmelerde yer alması gereken zorunlu hususlar da hüküm altına
alınmaktadır.
 Daha geniş kapsamlı bir tüketici kredisi tanımı yapıldığını söyleyebiliriz. Nitekim, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinin kapsamı, faiz veya benzeri menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun
süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkanı sağlayan kredi
kartı sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü tüketici kredisi sözleşmesini
içerecek şekilde genişletilerek AB Yönergesine uyumlu hale getirildiğini görmekteyiz..
 Taksitli nakit avans kredilerinde yeni düzenlemeler; Tüketiciler tarafından sıklıkla başvurulan taksitli nakit avans kredisi, Tüketici Kredisi
Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde düzenlenmektedir. İlgili hükümlere göre; taksitli nakit avans kredisinin tüketici tarafından kullanılmasından önce; kredinin
toplam tutarı, taksit tutarları ve taksit sayısı ile akdi faiz oranı bilgisinin tüketiciye bildirilmesi zorunlu hale getirildi. Taksitli nakit avans kredilerinde taksit
tutarı, kredinin kullanıldığı tarih ile son ödeme tarihi arasında geçen gün sayısı
dikkate alınarak hesaplanacak olan akdi faize göre belirlenecek.
Kredilerin geri ödenmesinde gecikme olması durumunda ise, gecikme faizi son ödeme tarihinden başlamak üzere hesaplanacak ve kredilerde, kredi
veren tarafından anapara ve faizin ayrı ayrı izlanmesi gerekmektedir. Geri
ödemede gecikme olması durumunda ise, sadece anapara üzerinden gecikme
faizi uygulanması söz konusu olacaktır.
 Bağlı kredilerde tüketicilere önemli haklar sağlanıyor; Tüketici
kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir
sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan
ekonomik birlik oluşturduğu bağlı kredi sözleşmelerinde; tüketicinin mal
veya hizmet tedarikine ilişkin sözleşmeden cayması ve buna ilişkin bildirimin cayma süresi içinde ayrıca yazılı ya da kredi verenin erişebileceği kalıcı
veri saklayıcısı ile kredi verene de yöneltilmesi hâlinde, bağlı kredi sözleş196
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mesinin de herhangi bir tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü
olmaksızın sona ereceği, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya
ifa edilmez ise tüketicinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim
hakkını kullanması hâlinde satıcı, sağlayıcı ve kredi veren müteselsilen sorumlu olacağı hususunun düzenlendiğini görmekteyiz.
 Kefillere yönelik olarak adi kefalete ilişkin güvence getirildi; Tüketici
kredisi sözleşmelerinde, tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacağı ve tüketicinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatların diğer kanunlarda aksine
hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacağı hükme bağlanmıştır.
 Bankalar izin almadan kredili mevduat hesabı açamayacak; Diğer altı çizilmesi gereken bir husus ise, Tüketicinin açık talimatı olmaksızın
tüketici kredisi sözleşmeleri ile ilişkili bir kredili mevduat hesabı sözleşmesi
yapılamayacağı ilkesidir.
 Krediye ilişkin açılan hesaplara sınırlamalar getirildi; Tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin bir hesap açılması ve bu hesaptan sadece kredi ile
ilgili işlemler yapılması durumunda, tüketiciden bu hesaba ilişkin herhangi
bir isim altında ücret veya masraf talep edilemeyeceği ve bu hesabın, tüketicinin aksine yazılı talebi olmaması hâlinde kredinin ödenmesi ile kapanacağı
hususu açıkça düzenlendi. Böylelikle, uygulamada kredi veren ile kredi ilişkisi
sona eren tüketicilerin ilgili hesaplar nedeniyle ortaya çıkabilecek maliyetlere katlanmasının önlenmesi hedeflendiğini söyleyebiliriz.
 Taksit vadesi/ödeme günlerine ilişkin yeni düzenleme; Taksit vadesi veya ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda kendiliğinden bu günü izleyen ve tatil olmayan ilk güne
geçeceği düzenlenerek tüketicilerin ödemelerinde yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önlenmesi amaçlandığı bu kapsamda ön plana çıkan diğer bir düzenleme olarak dile getirebiliriz.
3. KONUYA AİT ÖRNEK HESAPLAMALAR
Yukarıda yer verdiğimiz üzere, mezkur Yönetmelik değişikliği ile birlikte 22.11.2015 tarihi itibarıyla, tüketici kredisi sözleşmelerinde esasa yönelik
değişiklikler yapılmış olup, bu kapsamda alınan kredilerin erken ödenilmesi
halinde, tüketici lehine bazı hakların daha kapsamlı bir şekilde hükme bağlandığını görmekteyiz. Bu temel düzenlemeden hareketle, anılan mevzuata da
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yansıdığı üzere, örnek rakamlarla bu nitelikteki kredilerin kapatılması veya
erken ödeme durumunda bunun rakamsal yansımasını ortaya koyabiliriz. Şöyle ki;
3.1. Ödemeler ve Ücretler ile Kredi Tutarı Arasındaki Denkliği Gösteren
Formülasyon
Aşağıda yer alan denklem, bir tarafta kredi verence yapılan ödemelerin ve
diğer tarafta tüketici tarafından kredi verene yapılan geri ödemeler ile ücret
ödemelerinin yıllık olarak bugünkü değerlerini birbirine eşitleyen temel
denklemdir.
Formülde
kullanılan
harf
ve
sembollerin
anlamları:
X : Efektif yıllık faiz oranı
m : Kredi veren tarafından yapılan son ödemenin sayısı
k : Kredi veren tarafından yapılan herhangi bir ödemenin sayısı (1< k< m)
Ck: k da belirtilen ödemenin tutarı
tk : İlk ödeme tarihi ile daha sonraki her bir ödeme tarihi arasındaki yıl ve
bir yılın
kesirleri olarak ifade edilen aralığın sayısı (tı=0)
:Tüketici tarafından yapılan son geri ödeme veya ücret ödemesinin sayısı
1 : Tüketici tarafından yapılan herhangi bir geri ödeme veya ücret ödemesinin sayısı
Dı: Tüketici tarafından yapılan herhangi bir geri ödeme veya ücret ödemesinin tutarı
Sı; İlk ödeme tarihi ile daha sonraki her bir geri ödeme tarihi arasındaki yıl
ve bir yılın
kesirleri olarak ifade edilen aralığın sayısı
Bu hesaplama yapılırken:
a) Her iki tarafça farklı tarihlerde ödenen tutarların eşit olması ve eşit
aralıklarla ödenmesi zorunlu değildir.
b) Başlangıç tarihi kredi veren tarafından yapılan ilk ödeme tarihi olacaktır.
c) Hesaplamalarda kullanılan tarihler arasında geçen aralıklar yıl bazında ya da yılın kesirleri olarak ifade edilecektir. Bir yılın; 360 gün 52 haftadan
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veya 12 eşit aydan oluştuğu kabul edilmektedir. Bir eşit ayın, bunun bir artık
yıl olup olmadığına bakılmaksızın 30 günden (yani 360/12) oluştuğu kabul
edilmektedir.
ç) Hesaplamanın sonucu en az dört ondalık basamak ile ifade edilecektir.
İzleyen ondalık basamaktaki rakamın 5’ten yüksek veya eşit olması halinde
söz konusu ondalık basamakta bulunan rakam bir arttırılacaktır.
d) Denklem pozitif veya negatif olacak şekilde başka bir deyişle yıl olarak ifade edilen l’den k’ya kadar olan dönemlerde ödenen veya alınan akış
kavramı (Ak) ve tek bir tutar kullanılarak şu şekilde yeniden oluşturulabilir.
Burada S, akışların mevcut bakiyesidir. Akışların eşitliğinin sürdürülmesi
amaçlanıyorsa bu değer 0 olacaktır.
Örnek: Kredi Miktarı :10.000 TL, Taksit Sayısı(t) : 12 Ay, Aylık Akdi Faiz
Oranı: % 1, KKDF Oranı: % 15, BSMV Oranı: % 5, Aylık Brüt Faiz Oranı:
% 1,20, Dosya Ücreti: 50 TL, Aylık Taksit Miktarı:899,75TL
ÖDEME PLANI
Sıra

Tarih

BSMV

Anapara

Kalan Anapara

0

04.05.2015

Taksit
0,00

Faiz
0,00

KKDF
0,00

0,00

0,00

10.000,00

1

04.06.2015

899,75

100,00

15,00

5,00

779,75

9.220,25

2

04.07.2015

899,75

92,20

13,83

4,61

789,11

8.431,14

3

04.08.2015

899,75

84,31

12,65

4,22

798,57

7.632,57

4

04.09.2015

899,75

76,33

11,45

3,82

808,15

6.824,42

5

04.10.2015

899,75

68,24

10,24

3,41

817,86

6.006,56

6

04.11.2015

899,75

60,07

9,01

3,00

827,67

5.178,89

7

04.12.2015

899,75

51,79

7,77

2,59

837,60

4.341,29

8

04.01.2016

899,75

43,41

6,51

2,17

847,66

3.493,63

9

04.02.2016

899,75

34,94

5,24

1,75

857,82

2.635,81

10

04.03.2016

899,75

26,36

3,95

1,32

868,12

1.767,69

11

04.04.2016

899,75

17,68

2,65

0,88

878,54

889,15

12

04.05.2016

0,00

899,81

8,89

1,33

0,44

889,15

10.797,06

664,22

99,63

33,21

10.000,00

Varsayımlar
1 - Dosya ücreti peşin tahsil edilmiştir.
2- Taksit miktarı 12 ay boyunca sabittir.
3- Taksit miktarı brüt faiz oranı üzerinden hesaplanmıştır.
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4- KKDF ve BSMV tutarları taksit içinde yer almaktadır dolayısıyla
efektif faiz oranı hesabına dahildir.
5- Aylık taksit miktarı virgülden sonra iki hane yuvarlanmıştır.
6- Yuvarlamadan kaynaklanan anapara farkı son taksitin değiştirilmesi
ile giderilmiştir.
7- Süreler hesaplanırken iki taksit tarihi arası 30 gün dolayısıyla bir yıl
360 gün kabul edilmiştir.

Efektif Faiz Oranı (X)= Yıllık % 16,48698695 olarak hesaplandığında eşitliğin her iki tarafı da 10.000 sayısında eşitlenmektedir49.
10.000
=
50
+
888,38
+
877,15
+ 855,12 + 844,32 + 833,65 + 823,11 +
802,44 + 792,3 + 782,29 + 772,46

+
866,07
812,71 +

3.2. Kredinin Tamamının Erken Kapatılmasına İlişkin Esaslar ve Örnekler50
Kredi Miktarı
: 50.000.-TL
Vade
:36 Ay, Aylık Akdi Faiz Oranı: %1, KKDF Oranı
:%15, BSMV
:%5
49 Not:
1 - İndirgenmiş değerler virgülden sonra iki hane yuvarlanmıştır.
2- Efektif Faiz Oranı % 16,4870 şeklinde virgülden sonra dört hane yuvarlanmış olarak
sözleşmede gösterilebilir.
50
Varsayımlar;
-Taksit, Faiz, Kamusal Yükümlülük Tutarları virgülden sonra 2 hane olarak yuvarlanmıştır.
-Yuvarlamadan kaynaklanan anapara farkı son taksitin değiştirilmesi ile giderilmiştir.
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Dönem

Tarih

ÇÖZÜM

ÖDEME PLANI
Taksit

Faiz

KKDF

BSMV

Anapara

Kalan
Anapara

0

03.01.2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.000

1

03.02.2015

1.718,61

500,00

75,00

25,00

1.118,61

48.881,39

2

03.03.2015

1.718,61

488,81

73,32

24,44

1.132,04

47.749,35

3

03.04.2015

1.718,61

477,49

71,62

23,87

1.145,63

46.603,72

4

03.05.2015

1.718,61

466,04

69,91

23,30

1.159,36

45.444,36

5

03.06.2015

1.718,61

454,44

68,17

22,72

1.173,28

44.271,08

6

03.07.2015

1.718,61

442,71

66,41

22,14

1.187,35

43.083,73

7

03.08.2015

1.718,61

430,84

64,63

21,54

1.201,60

41.882,13

8

03.09.2015

1.718,61

418,82

62,82

20,94

1.216,03

40.666,10

9

03.10.2015

1.718,61

406,66

61,00

20,33

1.230,62

39.435,48

10

03.11.2015

1.718,61

394,35

59,15

19,72

1.245,39

38.190,09

11

03.12.2015

1.718,61

381,90

57,29

19,10

1.260,32

36.929,77

12

03.01.2016

1.718,61

369,30

55,40

18,47

1.275,44

35.654,33

13

03.02.2016

1.718,61

356,54

53,48

17,83

1.290,76

34.363,57

14

03.03.2016

1.718,61

343,64

51,55

17,18

1.306,24

33.057,33

15

03.04.2016

1.718,61

330,57

49,59

16,53

1.321,92

31.735,41

16

03.05.2016

1.718,61

317,35

47,60

15,87

1.337,79

30.397,62

17

03.06.2016

1.718,61

303,98

45,60

15,20

1.353,83

29.043,79

18

03.07.2016

1.718,61

290,44

43,57

14,52

1.370,08

27.673,71

19

03.08.2016

1.718,61

276,74

41,51

13,84

1.386,52

26.287,19

20

03.09.2016

1.718,61

262,87

39,43

13,14

1.403,17

24.884,02

21

03.10.2016

1.718,61

248,84

37,33

12,44

1.420,00

23.464,02

22

03.11.2016

1.718,61

234,64

35,20

11,73

1.437,04

22.026,98

23

03.12.2016

1.718,61

220,27

33,04

11,01

1.454,29

20.572,69

24

03.01.2017

1.718,61

205,73

30,86

10,29

1.471,73

19.100,96

25

03.02.2017

1.718,61

191,01

28,65

9,55

1.489,40

17.611,56

26

03.03.2017

1.718,61

176,12

26,42

8,81

1.507,26

16.104,30

27

03.04.2017

1.718,61

161,04

24,16

8,05

1.525,36

14.578,94

28

03.05.2017

1.718,61

145,79

21,87

7,29

1.543,66

13.035,28

29

03.06.2017

1.718,61

130,35

19,55

6,52

1.562,19

11.473,09

30

03.07.2017

1.718,61

114,73

17,21

5,74

1.580,93

9.892,16

31

03.08.2017

1.718,61

98,92

14,84

4,95

1.599,90

8.292,26

32

03.09.2017

1.718,61

82,92

12,44

4,15

1.619,10

6.673,16

33

03.10.2017

1.718,61

66,73

10,01

3,34

1.638,53

5.034,63

34

03.11.2017

1.718,61

50,35

7,55

2,52

1.658,19

3.376,44

35

03.12.2017

1.718,61

33,76

5,06

1,69

1.678,10

1.698,34

36

03.01.2018

1.698,34

0,00

TOPLAM

1.718,72

16,98

2,55

0,85

61.870,07

9.891,67

1.483,79

494,61

50.000,00
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Örnek 1: Kredinin tamamının 7. taksitin ödeneceği 03.08.2015 tarihinde
kapatılması halinde, 7. taksit tutarı olan 1.718,61 TL ile birlikte geriye kalan
anapara borcu tutarı olan 41.882,13 TL tahsil edilecektir.
Tahsil Edilmesi Gereken Tutar = 1.718,61 + 41.882,13 = 43.600,74
Örnek 2: Kredinin tamamının 7. taksitin ödeneceği 03.08.2015 tarihinden
10 gün önce 24.07.2015 tarihinde kapatılması halinde 7. taksitin hesaplanmasına esas olan 43.083,73 TL anapara borcu üzerinden, 6. taksitin ödendiği
03.07.2015 ile kredinin kapatıldığı 24.07.2015 tarihleri arasındaki 21 günlük
süre için hesaplanacak faiz, vergi ve fon ile söz konusu 43.083,73 TL anapara
borcu toplamı tahsil edilecektir.
Tahsil Edilecek Faiz = (43.083,73 x % 1 x 21)/30 = 301,59
Tahsil Edilecek KKDF = 301,59 x % 15 = 45,23
Tahsil Edilecek BSMV = 301,59 X % 5 = 15,08
Tahsil Edilecek Toplam Tutar = 43.083,73 + 301,59 + 45,23 + 15,08 =
43.445,63
4. SONUÇ
Önceki kısımlarda yer aldığı üzere, 22.11.2015 tarihinden itibaren Tüketici Kredisi Sözleşmeleri yeni bir boyut kazanmış olup, buna göre, yapılan değişikliklerle, sözleşmenin kurulması öncesinde ve kurulması sırasında
tüketicinin bilgilendirilmesi yükümlülüğünün düzenlendiği bütün hallerde
amaç, taraflar arasındaki bu dengesiz durumu gidermek ve tüketicinin de bilgilendirilmiş bir şekilde sözleşme kurmasına imkân tanınmaktır.
Söz konusu yükümlülük bazen bir yazılı şekil şartı olarak düzenlenmiş
ve şekle aykırılığın yaptırımının kesin hükümsüz olacağı kabul edilmiş; bazı
hallerde ise eksik bilgilendirmeye rağmen sözleşmenin kurulacağı ancak tüketicinin bilgilendirilmediği konularda sözleşmeyi düzenleyen aleyhine bazı
haklardan faydalanması kabul edilmiştir.
Nitekim birçok sözleşmede sorun, tüketicinin bunları gerek işlemin cazibesi gerekse pazarlama tekniklerinin özellikleri nedeniyle çok fazla düşünmeden imzalamasıdır. Bu hallerde genelde karşılaşılan durum, tüketicinin kısa
süre sonra sözleşmeyi kurduğuna pişman olmasıdır. İşte bu hallerde kendisine
tanınabilecek en iyi imkân cayma hakkıdır. Başka bir deyişle sözleşmeyi kurmaya yönelik irade beyanını geri alma hakkıdır. Bu bağlamda, sözleşme için
bu tür bir cayma hakkı kabul edilmiş ve buna ilişkin süre de ondört gün olarak
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belirlenmiştir. Bu şekilde tüketici düşünmeden, baskı altında veya malı görmeden akdettiği sözleşmeden kurtulma imkânına sahip olacaktır.
Bunlarla birlikte, konuya ilişkin örneklerde yer aldığı üzere, tüketiciler açısından ön plana çıkan değişikliklerden bir tanesinin de erken ödeme halinde
peşin faizli kredileri içerecek şekilde açıkça düzenlenmesi gerektiğini ve bu
bağlamda, tüketicinin vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği veya kredi borcunun tamamını ya da bir kısmını erken
ödeyebilmesinin mümkün hale geldiğini, bu hallerde kredi verenin erken
ödenen tutara göre, gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlü olacağını ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar.(28.11.2013). 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete
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İŞ SÖZLEŞMESİ SONA EREN İŞÇİ KULLANMADIĞI KAÇ
YILLIK ÜCRETLİ İZNİNİ TALEP EDEBİLİR ?
Erol GÜNER*51*
1.GİRİŞ
Anayasanın 50. Maddesinin çalışanlara tanıdığı dinlenme hakkının bir kısmını
yıllık ücretli izin hakkı oluşturmaktadır. Yıllık ücretli izin, işçilerin yılın belirli
bir döneminde dinlenerek güç kazanmaları açısından büyük önem taşımaktadır.
İşçilerin, tek gelir kaynaklarının ücret geliri olması sebebiyle, dinlenme amacının
gerçekleşmesi için işçinin ücret kaybına uğramaması gereklidir. Bu sebeple, yıllık
ücretli izin hakkının temelinde, işçi ücretinin ödenmesine devam edilerek işçinin dinlenmesinin sağlanması bulunmaktadır. İşçinin, yıllık ücretli izin hakkından
vazgeçmesi mümkün değildir (4857 sayılı İş Yasası 53-II. Md. ).
Makalemizde yıllık ücretli izin ile ilgili zamanaşımını yasal hükümler bağlamında irdeleyerek işçilerin kaç yıllık iznini ve izin ücretini talep edebileceğini açıklığa kavuşturmaya çalışacağım.
2. YASAL DÜZENLEME:
Yıllık ücretli izin ile ilgili usul ve esaslar 4857 sayılı İş Yasasının 53 – 60.
maddeleri ile 60. maddeye istinaden çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Bu madde hükümlerine göre;
İşçinin, yıllık ücretli izin hakkından yararlanabilmesi için işyerinde deneme süresi de içinde olmak üzere ilk çalışmaya başladığı günden itibaren
en az bir yıl çalışmış olması gereklidir (4857/53-I. Md. ). En az bir yıl çalışmış olmak şartında, süre hesaplanırken işçilerin aynı işverenin bir veya çeşitli
işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır. İşverenin İş
Yasası kapsamına giren işyerlerinde çalışmakta olan işçilerin, aynı işverenin
işyerlerinde İş Yasası kapsamına girmeksizin geçirmiş oldukları süreler de
hesaba katılacaktır (4857/54-I. Md. ). Aynı Bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı
bakanlığa bağlı tüzel kişilerin işyerlerinde geçen süreler ve kamu iktisadi teşebbüsleri yahut özel kanuna veya özel kanunla verilen yetkiye dayanılarak
kurulan banka ve kuruluşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler,
işçinin yıllık ücretli izne hak kazanmasında göz önünde bulundurulacaktır
(4857/54. Son Md.). Yıllık ücretli izne hak kazanmak için İş Yasasının aradığı
51*
* İş Baş Müfettişi, İş Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
05.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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bir hizmet yılıdır. Bununla birlikte, İş Yasasının 55. Maddesinde düzenlenen
süreler bir yılın hesaplanmasında çalışılmış gibi dikkate alınacaktır.
İş Yasasına göre, süreksiz işlerde çalışanlara yıllık ücretli izin hükümleri
uygulanmaz (4857/10-II. Md.). Ayrıca, niteliklerinden ötürü bir yıldan az
süren mevsim ve kampanya işyerinde çalışanlara da yıllık ücretli izne ilişkin
hükümler uygulanmayacaktır (4857/53-III. Md. ).
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar, yıllık ücretli
izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanacak ve farklı işleme tabi
tutulmayacaklardır (Yıllık Ücreti İzin Yönetmeliği 13-I. Md. )
İşçinin yıllık ücretli izin hakkı, işyerinde çalışma süresine yani kıdemine
bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İş Yasasında bu süreler açıkça düzenlenmiştir. Yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; a- Bir yıldan beş yıla kadar
(beş yıl dahil) olanlara 14 günden, b- Beş yıldan fazla ve on beş yıldan az
olanlara 20 günden, c- On beş yıl (On beş yıl dahil) ve daha fazla olanlara
26 günden az olamayacaktır. Kanun, koruyucu yapısı içinde bir istisna getirmiştir. Buna göre, on sekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı
yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olmayacaktır
(4857/53-V. Md. ). Kanundaki bu süreler asgari olup, toplu iş sözleşmeleri veya
iş sözleşmeleri ile artırılabilir (4857/53-Son Md.). Çocuk ve genç işçilere (15
yaşını tamamlamış, 18 yaşını bitirmemiş kişi) verilecek yıllık ücretli izin süresi
20 günden az olamaz. Yıllık ücretli iznin kesintisiz kullandırılması esastır. Ancak, yararına olduğu durumlarda çocuk ve genç işçinin isteği üzerine en fazla
ikiye bölünerek kullandırılabilir. Okula veya eğitime devam eden çocuk ve genç
işçilere yıllık ücretli izinlerin okulların tatil olduğu, kursa ve diğer eğitim programlarına devam edilmediği dönemlerde verilir.
Yıllık ücretli izin süresine denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel
tatil günleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmaz. İşveren bu süreleri yıllık
ücretli izin süresine eklemek zorundadır. İşveren tarafından işçiye bir yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler ile dinlenme ve hastalık
izinleri yıllık ücretli izinden mahsup edilmeyecektir (4857/56-IV, V. Md. ).
Yıllık ücretli izin süreleri işveren tarafından bölünemez. Yıllık ücretli
iznin işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Yıllık ücretli
iznin amacı, işçinin dinlenmesidir. Bu sebeple, bu sürelerin bir bütün olarak
kullanılması esastır. Ancak, Yasa bir konuda esneklik tanımış ve izin sürelerinin tarafların anlaşması ile bir parçası on günden az olmamak üzere ve
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en çok üçe bölünebileceğini düzenlemiştir. İşçi, istediği ve iznini işyerinin
kurulu bulunduğu yerden başka bir yerde geçireceğini belgelemesi koşulu
ile işveren dört güne kadar ücretsiz yol izni vermek zorundadır (4857/56-VI.
Md.). Ancak dört günlük ücretsiz yol izninin işçinin hakkı olan izin süresinin tamamında dikkate alınması yerinde olacaktır. Aksi halde işçi iznini 3
parça halinde kullandığı zaman her izin dönemi için 4 günlük ücretsiz yol
izni isteyebilecek ve toplam 12 günlük ücretsiz izin kullanacaktır ki, böyle
bir düzenleme işyeri ve işverenler için olumsuz sonuçlar doğuracak ve madde
hükmünün ruhuna uygun düşmeyecektir.
İşçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçmesi söz konusu değildir.
(4857/53-II. Md. ). Dolayısıyla, işçiye sadece yıllık ücretli izin süresine ait
ücretin ödenmesi ve işçinin yıllık ücretli izin süresinde çalıştırılması söz konusu olmayacaktır.
İşveren veya işveren vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre
içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulamasına başvurabilir (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 11-I. Md ). İşyerinde bakım, onarım
gibi işlerin yapılabilmesi için toplu izin uygulaması yoluna başvurulabilmektedir. İşveren işyerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir izin kayıt
belgesi tutmak zorundadır (Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği 6. Son Md ).
İşveren, yıllık ücretli izin kullanan işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin iznine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya
avans olarak vermek zorundadır. Yıllık izin ücretinin hesaplanmasında, İş
Yasasının 50. Maddesindeki esaslar uygulanacaktır. Buna göre, yıllık izin
ücretinde çıplak ücret esas alınacak fazla çalışma, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme ücretleri ve sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır (4857/57-I, II. Md.). Yasa, farklı ücret sistemleriyle çalışanlar için yıllık
ücretli izin ücretinin hesaplanmasını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Günlük,
haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp akort, komisyon ücret, kara katılma ve yüzde usulü gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden
ücret alan işçiye izin süresi için verilecek ücret, son bir yıl içinde kazandığı
ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama
üzerinden hesaplanacaktır. İşçinin ücretine son bir yıl içinde zam yapılması
halinde izin ücreti, işçinin izne çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınacak ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle
hesaplanacaktır. Yüzde usulü ile çalışılan işyerlerinde yıllık izin ücreti işveren
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tarafından ödenecektir. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal
bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenecektir (4857/57. Md.).
İş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçinin hak
kazanıp da kullanmadığı yıllık izin ücreti işveren tarafından sözleşmenin sona
erdiği tarihteki ücret üzerinden kendisine ödenecektir (4857/59-I. Md. ).
Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin, bu süre içinde ücretli ya da ücretsiz
olarak çalışması yasaktır. İznin amacı, işçinin dinlenmesini sağlamaktır. Yıllık ücretli iznini kullanan işçinin bu süre içinde başka bir işte çalıştığı tespit
edilecek olursa, işveren tarafından kendisine daha önce ödenen izin ücreti geri
alınabilecektir (4857/58. Md.).
4857 sayılı İş Yasası’nın Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık başlıklı 103. Maddesi yıllık ücretli izin düzenlemeleri ile ilgili cezai müeyyideleri hüküm altına almıştır. Bu madde hükmüne göre; Yıllık ücretli izni bu
kanunun 56. Maddesine aykırı olarak bölen veya izin ücretini 57. Maddenin
üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen usule aykırı olarak ödeyen veya eksik
ödeyen veya 59.maddedeki hak edilmiş izni kullanmadan iş sözleşmesinin
sona ermesi halinde bu izne ait ücreti ödemeyen veya 60. Maddede belirtilen yönetmeliğin esas ve usullerine aykırı olarak izin kullandırmayan veya
eksik kullandıran işveren veya işveren vekiline bu durumda olan her işçi için
01.01.2013 tarihi itibariyle 237 TL. idari para cezası verilir.
3. YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE ZAMANAŞIMI:
4857 sayılı İş Yasasının 59. maddesinin “ Sözleşmenin sona ermesinde
izin ücreti “ başlıklı 59. maddesine göre;
MADDE 59. - İş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde
işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine
ödenir. Bu ücrete ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar.
İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17 inci maddede
belirtilen bildirim süresiyle, 27 inci madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu
yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.
4857 sayılı İş Yasasının 59. maddesinde belirtildiği üzere zamanaşımı
süresi 5 yıl olup, iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren başlamaktadır.
Öngörülen zamanaşımı dava ve talep zamanaşımı süresini göstermektedir.
208
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Kullanılmayan veya kullandırılmayan yıllık izinler ile ilgisi bulunmamakta
olup, bu anlamda bir sınır yoktur. Dolayısıyla işçi kullandırılmayan yıllık
ücretli izinlerin tamamını talep edebilir. Bu talebi iş sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde, iş sözleşmenin devamı içinde ise her zaman
yapılabilecektir. Çalışma yaşamında “ yıllık ücretli izinlerde 5 yıllık zamanaşımı var ve bu nedenle de işçi ancak kullanmadığı 5 yıllık iznini ve ücretini talep edebilir “ şeklindeki düşünce ve uygulama yasal değildir. Yasada
öngörülen zamanaşımının iyi değerlendirilmesi ve yukarıda belirtildiği şekilde uygulanması gerekmektedir.
4. SONUÇ:
Yıllık ücretli izin Anayasa ve yasalarımız ile çalışanlara tanınmış önemli
bir haktır. Bu hak ile ilgili yasal düzenlemeleri belirtmeye çalıştık. İşverenler
ve çalışanlar bu yasal düzenlemeler doğrultusunda yıllık izinlerini kullanmalıdırlar. Yıllık ücretli iznin kullandırılması ile ilgili olarak her iki tarafa belli
hak ve yükümlülükler tanınmıştır. İşverenlere tanınan yükümlülük çalışanlarına yıllık ücretli izinleri yasada belirtilen süreler çerçevesinde kullandırarak
kayıt altına almak, çalışanlara tanınan yükümlülük ise kullandığı yıllık izin
süresi içinde başka bir işte ücretli veya ücretsiz çalışmamak, izin hakkından
feragat etmemek, izni dinlenme amacı doğrultusunda kullanmaktır.
Yıllık ücretli izin ile ilgili usul ve esaslara uyulmaması halinde istenecek
idari para cezasının bu durumdaki işçi başına bir ceza olması nedeni ile bazen
çok yüksek miktarlara ulaşabileceği de unutulmamalı, yasal prosedüre uygun
hareket edilmelidir.
Makalemizin başlığı oluşturan konu ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Yasası’
nın 59. maddesinin çok açık ve yoruma imkan vermeyen hükümleri dikkate
alındığında; öngörülen zamanaşımının dava ve talep zamanaşımı süresini gösterdiği, kullanılmayan veya kullandırılmayan yıllık izinler ile ilgisinin olmadığı ve bu anlamda bir sınırın bulunmadığı, işçinin kullandırılmayan bütün
yıllık ücretli izinlerini talep edebileceği, sadece bu talebi iş sözleşmesinin
sona ermesinden itibaren 5 yıl içinde yapması gerektiği, iş sözleşmenin devamı içinde böyle bir sürenin de olmadığı, çalışma yaşamında “ yıllık ücretli
izinlerde 5 yıllık zamanaşımı var ve bu nedenle de işçi ancak kullanmadığı 5
yıllık iznini ve ücretini talep edebilir “ şeklindeki düşünce ve uygulamanın
yasal olmadığı, bu yöndeki düşünce ve uygulamalardan vazgeçilerek yasada
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öngörülen zamanaşımı hükümleri bağlamında hareket edilmesinin yerinde
olacağı değerlendirilmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNUN GEÇİCİ 10 UNCU
MADDESİ KAPSAMINDAKİ TEŞVİK DÜZENLEMESİNİN
SÜRESİ UZATILDI
Raşit ULUBEY*52
1-BAŞLANGIÇ :
13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 74’üncü maddesiyle, 31.12.2015 tarihine kadar yürürlükte kalmak
üzere 4447 sayılı İş sizlik Sigortası Kanununa Geçici Madde 10 ilave edilmiş
ve bu madde 01.03.2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Uygulama tarihi 31.12.2015 tarihinde sona eren Geçici Madde 10 konusunda
çıkartılan 21.12.2015 tarihli ve 2015/8321 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla(Bakanlar Kurulu Kararı, 28.12.2015), 4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinin uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar (5 yıl) uzatılmıştır.
Bu makalemizde uygulama süresi 5 yıl uzatılan İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10’uncu maddesinin istihdam teşviki konusunda yaptığı düzenleme ele alınıp, değerlendirilecektir.
2-KONU :
1- İşçinin İşe Alındığı Tarihten Önceki 6 Aylık Dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmiş Olan Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Kayıtlı Olmaması :
Bu konu, İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici Madde 10 metninde “… işe
alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen
prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları …” şeklinde
düzenlenmiştir.
Kanun madde gerekçesinde ise “Aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmak” denilmek suretiyle işe alındığı tarihten önceki 6 aylık süre
içinde yalnızca işe alındığı işyerinde çalışmama durumun aramaktadır.
Kanun gerekçesi bu şekilde olmasına rağmen bu konu işe alınma tarihinden önceki 6 aylık süre içinde gerek işe alan işyeri ve gerekse başka bir işyeri

*52* İş Başmüfettişi

Makale Geliş Tarihi:
05.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması olarak uygulamaya girmiş bulunmaktadır.
Öte yandan, Kanunda işe alındığı tarihten önceki 6 ay koşulu arandığından, 6 aydan daha önceki prim ve hizmet belgesinde yer alıp, 6 ay içinde yer
almış olmama yararlanmayı olumsuz etkilemeyeceği gibi, işe alındığı tarihten
önceki 6 aylık süre içinde 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi (eski SSK) kapsamında bulunmayıp, (b) bendi (eski BağKur) kapsamında bulunarak, işe alınmadan önce bu sigortalılığını sona erdirmiş olması da teşvikten yararlanmasını olumsuz etkilememektedir.
2- Kapsama Giren İşçilerin 01.03.2011-31.12.2020 Tarihleri Arasında
İşe Alınmış Olması :
Geçici Madde 10’a göre; teşvik hükümlerinden yararlanmak için teşvik
kapsamına giren işçilerin 01.03.2011 tarihi ila 31.12.2015 tarihleri arasında
işe alınmış olmaları gerekmekteydi.
Maddenin on ikinci (sondan bir önceki) fıkrasıyla, teşvikten yararlanma
süresini 31.12.2015 tarihinden sonra 5 yıla kadar uzatma konusunda Bakanlar
Kuruluna yetki verilmiş bulunmaktadır.
Bu yetki çerçevesinde, Bakanlar Kurulu tarafından 21.12.2015 tarihli ve
2015/8321 sayılı Kararla; maddenin uygulama süresinin 31.12.2015 tarihinden
itibaren 5 yıl uzatılması kararlaştırılmış, bu Kararla, geçici 10’uncu maddenin uygulama süresi 31.12.2015 tarihinden 31.12.20120 tarihine uzatılmış bulunmaktadır. Bu bağlamda, 01.03.2011 tarihi ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış
olan işçilerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmeleri mümkündür.
3- İşe Alınan İşçilerin 18 Yaşından Büyük Olması :
İşe alınan işçilerin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi için 18 yaşından
büyük olmaları gerekir. 18 yaş şartı, işe alınma tarihi itibariyle hesaplanan
yaştır. Teşvik konusunda 18 yaşından büyük olma şartı yer aldığından, 18 yaşından küçük olanlar teşvik hükümlerinden yararlanamamakta, ancak 18 yaşını tamamladıkları tarihte teşvikten yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
4- İşe Alınan İşçinin Fiilen Çalışması :
Geçici 10’uncu maddeye göre, işe alınan işçinin teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi için fiilen çalışması gerekmektedir.
Fiilen çalışma denildiğinden, raporlu/istirahatlı olması gibi işçinin fiilen
çalışmadığı günlerde işçiye ücret ödense dahi bu günler için teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Örneğin; işçi bir ay için212
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deki 30 günlük prim ödeme süresinden 10 gün istirahatlı olması halinde, 10
günlük istirahat süresinin işverence ücret ödenen ilk birkaç günü için de teşvik
hükümlerinden yararlanamamaktadır.
Buna mukabil, hafta tatili, bayram ve genel tatil, yıllık ücretli izin, 3153
sayılı Radiyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğe göre röntgen muayenehanelerinde çalışanlara Pazar gününden başka verilmesi gereken yarım
günlük izin vb. gibi işçinin İş Kanunu gereği çalışmış şekilde sayıldığı günler
için teşvikten yararlanılabilmektedir.
5- Sigortalının Ortalama Sigortalı Sayısına İlave Olarak Çalıştırılması :
Teşvik hükümlerinden yararlanılmasının bir diğer koşulu, işçinin işe alındığı
tarihten önceki 6 ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmiş olan prim ve hizmet belgesinde yer alan ortalama sigortalı sayısına ilave olarak alınmış olmasıdır.
Ortalama sigortalı sayısının bulunması, işe alınma tarihinden önceki 6 aylık süreye ait prim ve hizmet belgesinde yer alan işçi sayısı toplanıp 6’ya
bölünmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Bölme sonucunda yarıma kadar olan
küsuratlar atılmakta, yarım ve üzeri tama iblağ edilmektedir.
İşveren, Ocak/2016 ayında işe alınan, bu tarihten önceki 6 aya ait ortalama
çalışan sayısı 5 olan bir durumda, ortalamanın üzerinde olan aylar için (Örneğe göre 6 ve üzerinde olan aylar) yararlandırılmakta, ortalamaya tekabül
eden veya ortalamanın altında olunan aylar için (Örneğe göre 5 ve altında olan
aylar) ise teşvik hükümlerinden yararlanamamaktadır.
İşe alınan aydan önceki 6 ayın tamamı için aylık prim ve hizmet belgesi
verilmeyip, bazı aylar için verilmesi durumunda ortalama, aylık prim ve hizmet belgesi verilen aylarda çalışan sayısı toplamının bu belgenin verildiği ay
sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir.
6- İşyerinin Özel Sektör İşyeri Olması :
4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi ile ilgili teşvik sisteminden
yalnızca özel sektör işyerlerinin işverenleri yararlanabilmektedir. Ancak;
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve
yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve
yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için,
b) Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler,
fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından

KASIM - ARALIK 2015

213

MALİ

ÇÖZÜM

kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan
kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve
kuruluştan, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan
diğer ortaklıklara ait işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için,
teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Kamu sektörü işyerleri de teşvik hükümlerinden yararlanamamaktadır.
Yeni açılmış olan özel sektör işyerleri, 6 ay süreyle aylık prim ve hizmet
belgesini vermesinden sonra diğer şartları sağlamak kaydıyla alacağı işçiler
için teşvik hükümlerinden yararlanabilecektir.
7- İşyerinin Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Prim, İdari Para Cezası ve
Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borcunun Bulunmaması :
Teşvik hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası, gecikme cezası, gecikme zammı
borcunun bulunmaması gerekmektedir.
Aynı işverene ait birden fazla işyeri bulunması durumunda, prim, idari
para cezası, gecikme cezası, gecikme zammı borcu bulunmayan işyerleri teşvik hükümlerinden yararlanırken, bunların bulunduğu işyerlerinin ise bunlar
ödenmediği sürece teşvik hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Kanuni ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin
gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu
borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme
kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması durumunda teşvik hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
4447 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesinde öngörülen teşvik hükümlerinden yararlanılması sırasında, işverenlerin, yasal ödeme süresi geçmiş
prim, idari para cezası, gecikme cezası, gecikme zammı borçlarının kesinleşmemiş olması halinde, bu borçlar kesinleşinceye kadar yasal ödeme süresi
geçmiş borç kapsamında değerlendirilmemektedir
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8- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Kurumumuza Yasal Süresi İçinde
Gönderilmesi ve Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde
Ödenmesi :
Teşvik hükümlerinden yararlanabilmek için işveren tarafından çalıştırılan
sigortalılara ait aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde Sosyal
Güvenlik Kurumuna verilmiş olması ve ilgili işyerinde çalıştırılan işçilerin
tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarlarının kanuni süresi içinde ödenmiş olması gerekmektedir.
9- İşe Giriş Tarihi İtibariyle veya Çalışmakta İken; Mesleki Yeterlilik
Belgesi, Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Orta veya Yüksek Öğretim Belgesi, Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR’ca) Düzenlenen İş Gücü Yetiştirme
Kursu Belgesine Sahip Olunup Olunmama ve İşe Alındığı İşyerinde Mesleki Yeterlik veya Mesleki ve Teknik Öğretim ya da İŞKUR Kurs Belgesinde
Belirtilen Mesleklerde ya da Alanlarda Çalıştırılıp Çalıştırılmaması :
Teşvik hükümlerinden yararlanılmasının önde gelen koşullarından biri de
işçinin işe alındığı sırada mesleki yeterlilik belgesi veya mesleki ve teknik
eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da İŞKUR tarafından düzenlenen
işgücü yetiştirme kursunu tamamladığına ilişkin belgeye sahip olması ile bu
belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda çalıştırılmasıdır.
01.03.2011-31.12.2020 tarihleri arasında işe alınıp, bir işyerinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi (eski SSK) kapsamında çalışmaya devam
ettiği esnada mesleki yeterlilik belgesi veya mesleki ve teknik eğitim veren
orta veya yüksek öğretimi bitirenler de teşvik hükümlerinden yararlanabilmektedir.
İlgili belgelerde belirtilen meslekte veya alanlarda işe alınmama ve/veya çalıştırılmama teşvik hükümlerinden yararlanılmasına engel teşkil edebilmektedir.
10- İşe Alınanın Yaşı :
İşe alınan işçinin 18 yaşını bitirmiş olması kaydıyla yaş durumu, teşvikten
yararlanma süresini etkilemektedir.
Kanun maddesinde, kadınlar için teşvik hükümlerinden yararlanmada 18
yaşından büyük olmanın dışında bir üst sınır yer almazken, erkekler için 1829 yaşları arasında daha uzun süre, 29 yaşından büyük olanlar da daha kısa
süre olmak üzere teşvik hükümlerinden yararlandırılmaktadır.
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11- İŞKUR’a Kayıtlı İşsiz Olup Olmaması :
Geçici Madde 10’da aranan diğer şartların yanında, işe alınan işçinin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmaması teşvikten yararlanma süresini etkileyen
faktörlerdendir.
Bu bağlamda, işe alınan işçinin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olup olmaması 6 ay
fazla veya az süreyle teşvikten yararlanıp yararlanamama sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerden işe alınmış olan işçiler için
6 ay fazla süreyle teşvikten yararlanılması söz konusudur.
12- Teşvikten Bir Kez Yararlanılması :
İşe alınan ve belirtilen koşulları taşımakta olan işçi için teşvikten yalnızca
bir kez yararlanılabilmektedir. İkinci kez yararlanılmamaktadır.
Ancak, işten ayrıldıktan sonra mesleki yeterlik belgesi veya mesleki ve
teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim ya da Türkiye İş Kurumu işgücü yetiştirme kurs bitirme belgesine sahip olan ve aynı ya da farklı işyerinde
işe alınan işe alındığı tarihten önceki 6 aylık prim ve hizmet belgesinde yer almamak ve ortalama işçi sayısına ilave olarak işe alınmış bulunmak koşulunun
sağlanması halinde bu işçiyle ilgili ilk yararlanılan teşvik süresi, yararlanılacak yeni teşvik süresinden düşülmek suretiyle kalan süre kadar yararlanılması
mümkündür.
13- Teşvikten Yararlanma Konusunda Matrah Sınırlaması :
Teşvikten yararlanacak işçiler için, sigorta prim matrah sınırlaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla, teşvike konu olan işçinin sosyal güvenlik prim
matrahı; prim matrah tabanı olan asgari ücret ile prim matrah tavanı olan
asgari ücretin 6.5 katı (01.01.2016 ila 31.12.2016 dönemi için1.647,00 TL.
ile 10.705,50 TL.) arasındaki tutara kadar (bu tutar dahil) olmak üzere teşvik
kapsamında bulunmaktadır.
14- Teşvikin Kapsamı :
Geçici Madde 10’la getirilen teşvik ile, kapsama giren işçinin işe alındığı
tarihten itibaren durumuna uygun süre kadar 5510 sayılı Kanunda öngörülen
prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
15- 5510 sayılı Kanunun 81/ı bendi Hükümlerinin Uygulanması :
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın
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düşülmesinden sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı
üzerinden dikkate alınarak uygulanmaktadır.
16- Teşvik Kapsamına Girmeyenler :
Teşvik hükümlerinden, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
aday çırak, çırak ve öğrenciler, harp malulleri ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında
Kanununa göre vazife malullüğü aylığı alanlardan yalnızca kısa vadeli sigorta
kollarına ve işsizlik sigortasına tabi olanlar, yurt dışında çalışanlar, ceza infaz
kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular, İŞKUR tarafından düzenlenen meslek
edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler ve iş kaybı
tazminatı alanlar yararlanmamaktadır.
17- Teşvikten Yararlanamayan İşverenler :
5510 sayılı Kanun uyarınca yapılan ve yapılmakta olan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ve kayıt dışı çalıştırdığı tespit edilen işverenler, bu durumun tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl
süreyle teşvik hükümlerinden yararlanamamaktadır.
18- Teşvikin Gider ve Maliyet Unsuru Olarak Dikkate Alınmaması :
Bu teşvik durumu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci
maddesine tabi olan bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli hakkında da uygulanmaktadır.
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar
vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmamaktadır.
19- Teşvikten Yararlanma Süresi :
a)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 48 ay,
b)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları durumunda 54 ay,
c)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞ-
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KUR’a kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 36 ay,
ç)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 42 ay,
d)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük
erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme
kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı olmadan işe
alınmaları durumunda 24 ay,
e)18 yaşından büyük kadınlar ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi, mesleki ve teknik eğitim veren orta
veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirme belgesine sahip olmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsizler
arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
f)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a
kayıtlı olmadan işe alınmaları durumunda 24 ay,
g)29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlik belgesi sahibi olanlar
veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye
İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin İŞKUR’a
kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları durumunda 30 ay,
h)İşverene bağlı işçi olarak çalışmakta iken 01.03.2011 tarihinden sonra
mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya
yüksek öğretimi bitirenler 12 ay,
ı)18 yaşından büyük kadın ve erkeklerden yukarıda belirtilenlerin hiçbirinden
yararlanmayanların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olarak işe alınmaları halinde 6 ay,
süreyle 5510 sayılı Kanunda öngörülen prime esas kazançları üzerinden
malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın düşülmesinden sonra hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.
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3-SONUÇ :
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10’uncu madde olarak
eklenmesi suretiyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilmek üzere teşvik
konusunda düzenleme yapılmış ve yapılan bu düzenleme, 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermek üzere 01 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Teşvikten en az 6 ay ve en çok 54 ay süreyle yararlanılabilmektedir.
Geçici Madde 10’la getirilen teşvik, kapsama giren işçinin işe alındığı tarihten itibaren durumuna uygun süre kadar 5510 sayılı Kanunda öngörülen
prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır.
Bu teşvik düzenlemesinin işsizlik sorununa arzu edilen katkıyı sağlaması
dilek ve beklentimizle…
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SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA MUCBİR SEBEP
NEDENİYLE İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANAMAYACAĞI
HALLER
Emin EDİYAM*53*
ÖZ
İşyeri ve sigortalı çalıştırılanlara ait kayıt ve belgelerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na1(54) ibraz edilmemesi işveren veya işyeri sahipleri hakkında her
zaman idari para cezası uygulanmasını gerektirmeyebilir. İbraz edememenin
mücbir sebep hallerinden birine dayanması durumunda, işveren ya da işyeri
sahipleri hakkında idari para cezası hükümlerinin uygulanması hukukun genel kurallarına uygun düşmemektedir. İşyerine ve sigortalı çalıştırılan kişilere ait kayıt ve belgelerin Kuruma ibraz edilmemesine neden olan mücbir
sebep halinin, işveren veya işyeri sahibi tarafından yetkili merci, kurum veya
kuruluşlardan temin edilecek yazı ya da tutanak gibi belgelerle ispatlanması
gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Mücbir sebep, idari para cezası, ağır hastalık ve kaza
halleri, mali tatil, gaybubet hali, doğal afet, kaybetme ve çalınma hali.
1. GİRİŞ
İdari para cezası, sosyal güvenliğe ilişkin yükümlülüklerin, düzenli olarak
yerine getirilmesini sağlamak ve ortaya çıkabilecek suistimallere karşı caydırıcılığı arttırmak amacıyla uygulanan idari cezai müeyyidedir. Bu anlamda
idari para cezası, işverenlerin ve işyeri sahiplerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundan (T.C. yasalar, 16.06.2006) kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmelerini sağlamaya yönelik en önemli
yaptırım araçlarından birisidir. İşveren veya işyeri sahiplerine yönelik idari
para cezaları, söz konusu Kanunda: Sosyal güvenlik mevzuatının öngördüğü
kayıt ve belgelerin düzenlenmesini ve muhafaza edilmesini, bu belgelerin Kurum tarafından istenilmesi halinde ibraz edilmesine yönelik usul ve esasların
belirlenmesini, çalışanların sosyal güvenlik haklarının güvence altına alınmasını ve kayıt dışı istihdam kaynaklı prim kayıplarının önüne geçilmesini sağlamaya yönelik yaptırımlardır. 5510 sayılı Kanunda idari para cezaları belli
53
* * Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş
154 Bundan sonra “Kurum” olarak ifade edilecektir.

Makale Geliş Tarihi:
06.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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fiillere yönelik uygulanma alanı bulmaktadır. Yani 5510 sayılı Kanunda açıkça sayılmayan bir fiilden dolayı işverenler/işyeri sahipleri hakkında idari para
cezası hükümleri uygulanmamaktadır.
İşverenler ve işyeri sahipleri, mevcut kanuni düzenlemeler doğrultusunda
işyerlerinin her türlü faaliyetleriyle ilgili kayıt ve belgelerini şekle ve içeriğe
ilişkin belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda düzenlemek, bunları muhafaza etmek ve Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilen memurları(55)
tarafından incelenmek üzere istenilmesi halinde ibraz etmekle yükümlüdürler.
İşverenler ve işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun
denetim ve kontrolle görevlendirilen memurlarının gönderdiği tebligata ya
da düzenledikleri tutanaklara rağmen ibraz edememesi her zaman haklarında
idari para cezası uygulanmasını gerektirmeyebilir. İbraz edememenin mücbir
sebebe dayanması, diğer bir deyişle ibraz etmenin fiilen imkânsız olması halinde, işverenler ya da işyeri sahipleri hakkında idari para cezası uygulanması,
hukukun genel kurallarına aykırı düşmektedir. Çalışmamızda özellikle Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından incelenmek üzere
istenilen işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesi ile ilgili olarak, 5510 sayılı
Kanunda öngörülen idari para cezası hükümlerinin uygulanmasını gerekli kılmayan mücbir sebep hallerinden bahsedilecektir.
2. MÜCBİR SEBEP KAVRAMI
2.1. Genel Olarak
Sözlük anlamıyla mücbir sebep, “herhangi bir kimse tarafından alınacak
önlemlere karşı önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olay/olaylar” ya da “bir görevin,
taahhüdün veya sorumluluğun yerine getirilmesine engel olabilecek nitelikte
bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer haller” anlamlarına
gelmektedir.
Mücbir sebep, hukuki bir kavram olup hukukun birçok dalında uygulanmaktadır. Hukuki bir kavram olarak mücbir sebep: Bir sorumluluğun yerine
getirilmesini veya bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın
kullanılmasını veya talep edilmesini, kısmen veya tamamen, geçici veya daimi
surette engelleyen, bu niteliği dolayısıyla sorumluluğu ortadan kaldıran veya
yerine getirilmesini, süresini ve vadesini geciktiren ya da niteliğini değiştiren,
255 Kurumun denetim ve kontroller görevlendirilen memurları Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ile
Sosyal Güvenlik Denetmenlerini ifade etmektedir.
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buna bağlı olarak bir hakkın veya hukuksal imkânın veya kanuni bir avantajın
kullanılmasına ilişkin sürelerin yeniden tanınmasını, verilen sürelerin uzatılmasını veya eski hale iade edilmesini gerekli ve zorunlu kılan, kişinin önceden
beklemediği, öngöremeyeceği ve tahmin edemeyeceği, beklese ve tahmin etse
bile kişilerin alabilecekleri her türlü tedbirlere rağmen meydana gelmesini engelleyemeyeceği, dışarıdan gelen olağanüstü/olağan dışı ve mutat olanın dışında
3 ifade etmektedir.
gerçekleşen nitelikte bir olay, olgu veya durumu(56)
Belirtilen açıklamalar ışığında mücbir sebep hukuken bir yükümlülüğün
yerine getirilmesini kısmen veya tamamen, geçici ya da devamlı surette engelleyen, bu nedenle söz konusu yükümlülüğü ortadan kaldıran veya yerine
getirilmesini geciktiren, kişinin öngörmediği ve tahmin edemeyeceği, öngörüp tahmin etse dahi engelleyemeyeceği dışarıdan gelen olağanüstü nitelikte
bir olay, durum ya da olgu olarak ifade edilebilir.
Mücbir sebep halinde, kişi ile meydana gelen sonuç arasındaki nedensellik bağı ortadan kalkar. Nitekim oluşan sonuca mücbir sebebi ortaya çıkaran
olay yol açtığından, kişinin iradesi dışında meydana gelen sonuç nedeniyle
o kişiye herhangi bir kusur yüklenmesi hukukun genel prensiplerine uygun
4
düşmemektedir.(57)
Mücbir sebepler; deprem, heyelan, yer kayması, sel, su baskını, fırtına,
kasırga, volkanik patlama gibi doğal afetlere dayalı olabileceği gibi, büyük
çaplı isyan, savaş, ihtilal, genel grev, terör saldırıları, yangın gibi toplumsal ve
sosyal olaylara ya da ölüm, hastalık, ağır kaza, tutukluluk, irade dışı kayıplık
gibi kişilerin bir takım durum değişikliklerine de bağlı olabilmektedir.
2.2. 3475 sayılı Vergi Usul Kanunu (T.C. Yasalar, 10.01.1961) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) Mücbir Sebep Hali
Sosyal güvenlik mevzuatında işyeri yasal defter, kayıt ve belgelerinin düzenlenmesi, incelenmek üzere ibraz edilmesi, prim ve idari para cezalarının
tahsiliyle ilgili hususlarda yer alan hükümler vergi mevzuatında yer alan hükümlerle benzerlik göstermektedir.
356 Bu engeller: doğal afetler (deprem, sel, seylap, kasırga vb.),sosyal patlamalar (büyük çaplı isyan çıkması, genel grev vb.), hastalıklar, mevzuatla getirilen yasaklamalar/engellemeler, ablukalar, ambargolar,
kişilerin özel mal varlığına büyük çaplı veya tamamen el koymalar, büyük ekonomik krizler, kazalar, hırsızlıklar, yangınlar gibi sayısız türde ve çok değişik şekillerde ortaya çıkabilmektedir.
457 Mücbir sebep bir hakkın kullanılmasına engel teşkil edebileceği gibi, duruma göre hukuktaki sürelerin
geçirilebilmesi gibi bir sonuca da neden olabilir, ister hukuki sorumluluk, ister bir hakkın kullanılması
bakımından olsun, bütün bu hallerde, mücbir sebep; sorumluluğu kaldırıcı, sorumluluğu ileri bir tarihe
erteleyici sonuçlar doğuracağı gibi, kanunlarda öngörülen sürelerin durması, kişilere yeni ek süreler
tanınması ya da başlangıçtaki sürenin hiç işlemediğinin kabul edilmesi anlamlarına da gelebilmektedir.
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3475 sayılı Vergi Usul Kanunun “Mücbir Sebepler” başlıklı 13 üncü maddesinde:
“Mücbir sebepler:
1. Vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak
derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
2. Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler;
3. Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler;
4. Sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının
elinden çıkmış bulunması;
gibi hallerdir.” Hükümleri yer almaktadır.
Görüldüğü üzere 3475 sayılı Vergi Usul Kanununda, mücbir sebebin tanımı yapılmaktan ziyade hangi hallerin mücbir sebep olarak kabul edileceği
sıralanmıştır. Buna göre vergi ödevlerinden her hangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk, yangın, yer
sarsıntısı ve su basması gibi afetler ile kişinin iradesi dışında meydana gelen
sebepler nedeniyle defter ve vesikalarının elden çıkmış bulunması halleri vergi usul mevzuatında mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.
Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin Saklanması,
Saklama Süresi” başlıklı 82 nci maddesinin birinci fıkrası ile yedinci fıkralarında;
“(1) Her tacir;
a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını,
finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve
yıllık faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak
çalışma talimatları ile diğer organizasyon belgelerini,
b) Alınan ticari mektupları,
c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı
belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür.
…..
(7) Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su
baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş
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gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine
bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli
gördüğü delillerin toplanmasını da emredebilir.” Hükümleri yer almaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun belirtilen maddesine göre: Her tacirin
ticari defterlerini, envanterlerini, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını, yıllık
faaliyet raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma
talimatları ile diğer organizasyon belgelerini, alınan ticari mektuplarını, gönderdiği ticari mektupların suretlerini, sınıflandırılmış bir şekilde saklama yükümlülüğü bulunmaktadır. Diğer yandan yine bir tacirin saklamakla yükümlü
olduğu defter veya belge, yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet
veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zarar görürse, tacir,
zararı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde işletmesinin bulunduğu yer
yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini talep edebilmektedir.
3. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA MÜCBİR SEBEP
5510 sayılı Kanunun;
“Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları” başlıklı 86 ncı maddesinde:
“İşveren bir ay içinde 4 üncü ve 5 inci maddeye tâbi çalıştırdığı sigortalıların ve sosyal güvenlik destek primine tâbi sigortalıların;
a) Ad ve soyadlarını, T.C. kimlik numaralarını,
b) 80 inci maddeye göre hesaplanacak prime esas kazançlarını,
c) Prim ödeme gün sayıları ile prim tutarlarını,
gösteren ve örneği Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenen
asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının
(c) bendi kapsamındakiler için en geç Kurumca belirlenecek günün sonuna
kadar, diğer sigortalılar için ise ait olduğu ayı takip eden ayda Kurumca belirlenecek günün sonuna kadar Kuruma vermekle veya sigortalı çalıştırmadığı takdirde, bu hususu sigortalı çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on
beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı
takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl
süreyle, tasfiye ve iflâs idaresi memurları ise görevleri süresince, saklamak
ve Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi
halinde onbeş gün içinde ibraz etmek zorundadır.”
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“Kurumca Verilecek İdarî Para Cezaları” başlıklı 102 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın (e) ve (i) bentlerinde:
“Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;
…..
(e) 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki yükümlülüğü Kurumca yapılan
yazılı ihtara rağmen on beş gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak
yerine getirmeyenlere; ….. idari para cezası uygulanır.
…..
(i) Kurum tarafından bu Kanunun 100 üncü maddesi kapsamında Kurum
tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında…..idari para cezası uygulanır.”
Hükümleri yer alırken,
12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin“İşyeri Kayıtlarının İbrazı” başlıklı 107 nci
maddesinin 9 uncu fıkrasında da:
“(9) İşverenler, işyeri sahipleri ve alt işveren ilgili mevzuat gereğince tutmak zorunda olduğu tüm defter, kayıt, bilgi ve belgelerden istenilen herhangi
birinin veya bir kaçının mücbir sebep olmaksızın ibraz edilemeyeceğinin bildirilmesi, idari para cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.”
Hükümleri yer almaktadır.
Belirtilen mevzuat hükümleri irdelendiğinde gerek 5510 sayılı Kanunda
gerekse de Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde “mücbir sebep olmaksızın” ifadesiyle mücbir sebebin varlığı kabul edilmiş ve fakat her iki düzenlemede de mücbir sebebi tanımlayan ve mücbir sebep sayılacak hal ya da durumları belirleyen düzenlemelere yer verilmediği görülmektedir. Söz konusu
mevzuat hükümlerinde;
• Asıl ya da ek aylık prim hizmet belgelerinin işveren tarafından Kuruma bildirme yükümlülüğünden,
• Bu yükümlülüğün Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen on beş gün
içinde (mücbir sebep hali hariç) tam olarak yerine getirilmemesi halinde işveren hakkında idari para cezasının uygulanacağından,
• İşverenlerin, işyeri sahiplerinin ve varsa alt işverenlerin işyeri defter,
226
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kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak
üzere on yıl süreyle, kamu idarelerinin otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflâs
idaresi memurlarının da görevleri süresince saklama, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurları tarafından istenilmesi halinde de (mücbir sebep hali hariç) on beş günlük yasal süresi içerisinde
ibraz etmek zorunda olduklarından,
• İşyeri yasal defter, kayıt ve belgelerinden herhangi birini veya bir kaçını (mücbir sebep hali hariç) ibraz edemeyeceğini bildiren işveren, işyeri
sahibi ve alt işveren hakkında da idari para cezasının uygulanacağından,
• Kamu idarelerinin, bankaların, döner sermayeli kuruluşların, kanunla
kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin, Kurumun istediği bilgi ve belgeleri5(58) belirlenen süre içinde (mücbir sebep
hali hariç) ibraz etmemeleri halinde bu kurum ve kuruluşlar hakkında
idari para cezasının uygulanacağından bahsedilmektedir.
Öte yandan Kurum tarafından çıkarılan ve 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlan Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik
Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliğin“Prim Belgelerinin Mücbir Sebeplerle Gönderilememesi
ve Primlerin Süresi İçinde Ödenememesi” başlıklı 4.2 nci maddesinde:
“4.2. Aylık prim ve hizmet belgesini e-Sigorta ortamında göndermekle zorunlu tutulan işveren/aracı/sigortalıyı geçici olarak devralanların, Kurumun
bilgi işlem sistemlerinin aşağıdaki belirtilen nedenlerle hizmet dışı kalması
sonucu prim belgelerini öngörülen sürenin son gününde Kuruma internet ortamında gönderememesi ve muhteviyatı primleri de yasal süresi içinde ödeyememesi halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden beşinci işgünü558 5510 sayılı Kanunun “Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilme Usulü” başlıklı
100 üncü maddesinin ilk iki fıkrası:
“5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer gerçek
ve tüzel kişiler doğrudan, münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile
kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ise Kurumla yapılacak protokoller çerçevesinde, Devletin güvenliği
ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile özel hayat ve aile hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum tarafından kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183
sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili ile bu Kanun kapsamında verilen diğer görevler
ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya,
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş,
mikrofilm, manyetik teyp, disket ve benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları
okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye mecburdurlar.
Bu madde kapsamında ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar Kurumun belirleyeceği süre içerisinde söz konusu
talebe cevap vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.” Şeklindedir.
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nün sonuna kadar belge veya bilgiyi göndermeleri ve muhteviyatı primleri de
aynı sürede Kuruma ödemeleri halinde, bu yükümlülüklerini Kanunda öngörülen sürede yerine getirmiş oldukları kabul edilecektir.
Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak
ile tevsik edilmesi kaydıyla;
a) Kurum bilgisayar sisteminde, e-Sigorta uygulamasının çalışmasını engelleyecek şekilde;
1) Donanımsal ve yazılımsal arızalar,
2) Elektrik ve iletişim alt yapısında meydana gelen arızalar,
3) Yangın, yıldırım, infilak ve benzeri olaylar sonucu meydana gelen ve
işlem yapmayı engelleyici durumlar,
4) Sel veya su baskını, fırtına, yer kayması, deprem gibi tabi afetler ile
grev, lokavt, sabotaj, terör saldırıları,
b) Kurumun hizmet satın aldığı internet servis sağlayıcılarında meydana
gelen arızalar,
c) (a) ve (b) dışında Kurumca belirlenecek benzeri durumlar,
aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanunda öngörülen sürenin son gününde
Kurumca alınmasını engelleyici sebep olarak kabul edilir.”
Tebliğ hükümlerinden de anlaşılacağı üzere “engelleyici sebep” olarak
sayılan hal ve durumlar, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma e-sigorta
kanalı ile gönderilmesi sırasında Kurum sisteminde ortaya çıkacak engelleri belirtmeye yöneliktir. Tebliğin belirtilen madde hükmü ile aylık prim ve
hizmet belgelerinin, mücbir sebep sayılan teknik sorunlar nedeniyle Kuruma gönderilememesi ve primlerin suresi içinde ödenememesi konusunda bir
düzenleme yapılmıştır. Buna göre aylık prim ve hizmet belgelerini e-sigorta yoluyla göndermekle zorunlu tutulan işveren/aracı ya da sigortalıyı geçici
olarak devralanlar, yukarıda sayılan hallerde söz konusu belgeleri 5510 sayılı
Kanunda öngörülen sürenin son gününde Kuruma gönderirken Kurumun bilgi
işlem sisteminde teknik engel ortaya çıkması halinde bu durumun Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile belgelemesi
gerekmektedir.
5510 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan alt mevzuatta mücbir sebeplerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılmamış olmakla
birlikte, mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun (29,30,31.07.1964 –
01.08.1964) uygulandığı dönemde yayımlanan “Maddi Hata ve Mücbir Se228
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6 mücbir sebep hallerinden ve genelgede belirtilen
bepler” konulu Genelgede(59)
hallerde idari para cezaları yönünden yapılacak işlemler açıklanmıştır. Söz
konusu genelge SGK tarafından da uygulanmaya devam etmektedir. Sosyal
güvenlik mevzuatının uygulamasında işyeri defter, kayıt ve belgelerinin yasal süresi içerisinde Kuruma ibraz edilememesi herhangi bir mücbir sebepten
kaynaklanıyorsa, hukukun genel prensipleri gereği işverenler ve işyeri sahipleri hakkında idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir.
Sosyal güvenlik hukuku açısından mücbir sebebin tanımını yapacak olursak: İşverenlerin, işyeri sahiplerinin ve varsa alt işverenlerin sosyal güvenlik
mevzuatının kendilerine yüklediği işyerinin bildirilmesi, sigortalıların bildirilmesi, aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi, işyeri defter, kayıt ve
belgelerinin ibraz edilmesi gibi yükümlülükleri, yasal süresinde ve gereği gibi
yerine getirmelerini engelleyen, belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyi isteseler bile hiçbir şekilde kendi çaba ve iradeleriyle engelleyemeyecekleri her
türlü doğal ve suni hal ve durumları ifade etmektedir.
Belirtilen mevzuat hükümleri ile yapılan açıklamalar çerçevesinde sosyal
güvenlik mevzuatının uygulanmasında, işyerine ait yasal defter, kayıt ve belgelerin ilgililerce Kuruma ibraz edilmesinde mücbir sebep sayılabilecek hal
ve durumlar aşağıda açıklanmaya çalışılacaktır.

4. 5510 SAYILI KANUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARINDA MÜCBİR SEBEP SAYILMASI GEREKEN HALLER
1.1. Ağır Hastalık ve Kaza Halleri
Ağır hastalığın ve ağır kazanın derecesi konusunda herhangi bir yasal
düzenleme bulunmamaktadır. Hemen belirtelim ki işverenin veya işyeri sahibinin her türlü hastalanma hali, Kurum tarafından işyeri defter, kayıt ve
belgelerini ibraz etmeye engel mücbir sebep olarak kabul edilmemektedir.
İşverenlerin veya işyeri sahiplerinin maruz kaldığı iddia edilen hastalık veya
kaza hallerinin, işyerine ait defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeye engel olacak derecede ağır olup olmadığı hususu Kurum müfettişleri ve denetmenleri
tarafından tespit edilerek değerlendirilir.
Bu arada Kurum müfettişleri ile denetmenleri, mücbir sebebin varlığını ispatlamak amacıyla işveren veya işyeri sahipleri tarafından rahatsızlık, hastalık
ve kaza ile ilgili ibraz edilen sağlık raporları ile kazaya ilişkin raporların doğ659 Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından çıkarılan söz konusu genelge 21.02.1994 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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ruluğunu ve raporlarda belirtilen rahatsızlık, hastalık veya kaza hallerinin, işyeri defter, kayıt ve belgeleri ibraz etmeye engel olup olmadığı hususunu raporu
düzenleyen özel ya da kamu hastaneleri ve yetkili makamlarla yazışma yapmak
suretiyle açıklığa kavuşturabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında söz konusu sağlık raporları ile kazaya ilişkin raporların, sağlık kurum ve kuruluşları ile yetkili
makamlardan alınması, aksi takdirde mücbir sebebin varlığı noktasında dikkate
alınamayacağı açıktır. Yine işveren veya işyeri sahiplerinin yatarak istirahatini
öngören sağlık raporların mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için yatmayı
gerektiren rahatsızlık veya hastalığın, işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeye engel olacak derecede ağır olması gerekmektedir.7(60)
Özetlemek gerekirse işyeri defter, kayıt ve belgelerinin;
Ağır rahatsızlık/hastalık nedeniyle yasal süresi içerisinde ibraz edilememesi, sağlık kurum ya da kuruluşlardan alınan ve usulüne uygun düzenlenen onaylı sağlık raporlarıyla
Ağır kaza nedeniyle yasal süresi içerisinde ibraz edilememesi, kaza
olayını rapora bağlayan kurum ya da kuruluşlardan/mercilerden alınan ve usulüne uygun düzenlenen onaylı raporlar ile
kanıtlanması halinde ilgililer hakkında idari para cezası hükümleri uygulanmamaktadır. Son olarak işyeri defter, kayıt ve belgelerinin, yasal süre
içerisinde ibraz edilmesine engel olacak derecede ağır kaza ve ağır hastalık
hallerinin gerçek kişi işveren veya işyeri sahipleri için geçerli olduğunu, tüzel
kişiliğe sahip işverenler için söz konusu olmadığını da belirtelim.
1.2. Tutukluluk Hali
İşyeri yasal defter, kayıt ve belgelerinin Kuruma ibraz yükümlülüğünü
yerine getirilmesini engelleyen diğer mücbir sebep tutukluluk halidir. Tutukluluk hali mücbir sebep olarak gerçek kişi işverenler ve iş sahipleri için ileri
sürülebilir.
1982 Anayasasının (T.C. Anayasa, 09.11.1982) “Kişi Hürriyeti ve Güvenliği” başlıklı 19 uncu maddesinde:
“Suçluluğu hakkında kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını,
delillerin yok edilmesini veya değiştirilmesini önlemek maksadıyla ve bunlar
gibi tutuklamayı zorunlu kılan ve kanunda gösterilen diğer hallerde hâkim
kararıyla tutuklanabilir.”
760 İşveren veya işyeri sahipleri, sağlık raporlarında belirtilen süre boyunca hastanede fiilen yatmak zorunda
değildir
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Anayasanın belirtilen hükmü gereği suçlu olduğu konusunda hakkında
kuvvetli belirti bulunan kişi ancak hâkim kararı ile kaçmayı, delilleri yok etmeyi ya da değiştirmeyi önlemek amacıyla ya da benzeri tutuklamayı zorunlu
kılan ve kanunlarda öngörülen diğer hallerde tutuklanabilmektedir8(61).
Tutukluluk hali, Medeni Kanunumuzda öngörülmüş bulunan vesayeti gerektiren haller dışındadır. Nitekim medeni hakları kullanma ehliyetine sahip
olan tutuklu kişi, vekili yoluyla yasal haklarını kullanabileceği gibi birtakım
yasal yükümlülüklerini de yerine getirmeye devam edebilmektedir. Bu anlamda tutukluluk halinin mücbir sebep olarak değerlendirilebilmesi, yalnızca
tayininin kısıtlandığı hallerde söz konusu olabilmektedir.
Tutuklu (ve hükümlü) işveren ve işyeri sahiplerinden işyeri yasal kayıt ve
belgelerinin ibrazının istenilmemesi gerekmektedir. İşveren ve işyeri sahiplerinin tutuklanması (veya hüküm giymesi) halinde bu kişilerden işyeri yasal
kayıt ve belgelerinin ibrazı istenilse bile ibraz edilmesi fiilen imkânsızdır. Bu
nedenle tutuklu (ve hükümlü) olan işverenden ve işyeri sahibinden işyeri kayıt ve belgelerinin istenilmesi, istenilmesini müteakip yasal süresi içerisinde
ibraz edilmemiş olması halinde bu kişiler hakkında Kurum müfettişleri ve
denetmenleri tarafından idari para cezası uygulanmamaktadır.
1.3. Doğal Afetler, Kaybetme veya Çalınma Halleri
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun “Belgelerin Saklanması, Saklama Süresi” başlıklı 82 nci maddesinin yedinci fıkrasında:
“Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler yangın su
baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıyaa uğrarsa tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş
gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine
bir belge verilmesini isteyebilir.” Hükmü yer almaktadır.
Buna göre deprem, heyelan, yer kayması, sel, su baskını, kasırga, aşırı
kar yağışı, çığ, yangın gibi doğal afetlerin, işverenler ve işyeri sahiplerinin
Kurumun müfettiş ve denetmenleri tarafından istenilen işyeri defter, kayıt ve
belgelerini incelemeye ibraz etmesini engelleyecek nitelikte olması mücbir
sebep olarak kabul edilebilmektedir. Bu anlamda her doğal afet mücbir sebep
olarak dikkate alınmamaktadır. İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz yükümlülüğünde bir doğal afetin mücbir sebep olarak dikkate alınabilmesi için,
ibraz yükümlülüğünü yerine getirmeyi engelleyen doğal afetin, işveren veya
861 Gözaltına alınma durumu hâkim kararına dayanmadığından tutuklama kapsamına girmemektedir.
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işyeri sahibini etkilemesi ve işyerinin defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeye
engel teşkil etmesi gerekmektedir. Sözgelimi, işyerinin yalnızca belli bir bölümünü etkileyen ve işyeri defter, kayıt ve belgelerine zarar vermeyen bir su
baskınının ya da yangının, işverenin ve işyeri sahibinin işyeri defter, kayıt ve
belgelerini ibraz etmesine engel olamayacağından bu durum Kurum müfettiş
ve denetmenleri tarafından mücbir sebep olarak dikkate alınmamaktadır.
Herhangi bir doğal afete bağlı olarak işyeri defter, kayıt ve belgeleri zarar gören ve bu nedenle de incelemeye ibraz edemeyen işveren veya işyeri sahiplerinin,
bu durumu ilgili adli (savcılık, mahkeme) ve idari (belediye, itfaiye vb.) mercilerden alacakları tutanak/karar gibi yazılı belgelerle kanıtlaması gerekmektedir.
Öte yandan, işyeri defter, kayıt ve belgelerinin çalınması (veya kaybedilmesi) hali de ibraz yükümlülüğünün yerine getirilememesinde mücbir sebep
olarak dikkate alınabilmektedir. Çalınmanın (ve kaybolmanın) mücbir sebep
olarak dikkate alınabilmesinde önemli olan kaybolmaya veya çalınmaya neden olan olayın, işveren veya işyeri sahibinin iradesi dışında meydana gelmesi
işveren veya işyeri sahibinin defter ve belgelerin korunması amacıyla gereken
9
dikkat ve özeni göstermiş olmasıdır(62)
.
Özetlemek gerekirse işyeri defter, kayıt ve belgeleri, doğal bir afet nedeniyle zayi olan işveren ve işyeri sahiplerinin, bu durumu ilgili mercilerden
alacakları resmi nitelikteki yazı ile belgelemeleri halinde bu kişiler hakkında
işyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilememesi nedeniyle idari para cezası uygulanmamaktadır. Yine işyeri defter, kayıt ve belgelerinin kaybedilmesi veya çalınması nedeniyle ibraz yükümlülüğünün yerine getirilememesinde
idari para cezasının uygulanmaması için işverenin veya işyeri sahibinin bu
iddialarını yetkili merciden alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.
1.4. Kişinin İradesi Dışında Meydana Gelen Zorunlu Gaybubet Halleri
Gaybubet, Arapça kökenli bir sözcük olup “yokluk, bulunmama” gibi anlamlara gelmektedir. Hukuki bir kavram olan “gaip” sözcüğü de buradan gelmektedir.
Kişinin iradesi dışında meydana gelen zorunlu gaybubet halleri de işveren ve işyeri sahiplerinin işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz edememeleri
962 Yargıtay bir kararında dört yıla ait tüm defter ve belgelerin çalındığı iddia edilen özel otomobilde bulundurulmasının mutat olmadığını, hırsızların otomobilden hiçbir şey almayıp, işlerine yaramayan defter
ve belgeleri çalması olgusunun yaşamın olağan gözlemlerine uygun olmadığını vurgulamış ve olayın, vergi
denetiminden kaçmak için iradi olarak gerçekleştirilen bir tertip sonucu olduğuna ve sanığın mücbir sebebe
ilişkin savunmasının reddedilerek mahkûmiyetine karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.
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konusunda mücbir sebep hallerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. İbraz
edememe yükümlülüğünde gaybubet nedeninin mücbir sebep olarak dikkate
alınabilmesi için gaybubet durumunun yani işveren veya işyeri sahibinin yok
olmasının/bulunmamasının kendi iradesi dışında meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu anlamda hemen belirtelim ki gaybubet hali de gerçek kişiler
açısından dikkate alınan bir mücbir sebep hali olup tüzel kişiler açısından dikkate alınmamaktadır.
İşveren veya işyeri sahibinin genel grev, lokavt, mecburi askerlik, yurtiçine girememe salgın hastalık, karantina gibi çeşitli nedenlerle işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz edememesi ve Kuruma intikal etmesi gereken belgeleri
intikal edememesi durumunda işveren veya işyeri sahibinin iradeleri dışında
meydana gelen zorunlu gaybubet hallerinin varlığından söz edilebilmektedir.
Yine zorunlu gaybubet halinin de diğer mücbir sebep sayılan hallerde olduğu
gibi kabul edilebilir belgelerle, yani emniyet, jandarma, belediye gibi merci(63)
lerden alınacak yazılı resmi belgelerle kanıtlanması gerekmektedir10
.
Asker kaçağı olan bir işverenin askere alınması, bir işyeri sahibinin herhangi bir terör örgütü tarafından kaçırılarak alıkonulması, sağlık tedbirlerine bağlı
olarak bir bölgede karantina uygulanması nedeniyle işveren veya işyeri sahibinin o bölge dışına çıkamaması, aşırı kar yağışı nedeniyle yolların kapanması
nedeniyle işveren veya işyeri sahibinin seyahat edememesi gibi durumlar da
zorunlu gaybubet hali kapsamında değerlendirilmekte ve işyeri defter, kayıt
ve belgelerinin ihraz edilememesinde mücbir sebep olarak kabul edilmektedir.
Gaybubete dayalı mücbir sebeplerde, işveren ve işyeri sahibinin kendine
yasal temsilci tayin etmesi ya da noterden vekil ataması yapması halinde mücbir sebep hali ortadan kalkar.
1.5. Kişinin İradesine Bağlı Olmayan Nedenler
Belgelendirilmesi kaydıyla işveren veya işyeri sahiplerinin iradesine bağlı
olmayan nedenlerle işyeri defter, kayıt ve belgelerinin elden çıkmış olması
hali de mücbir sebep olarak kabul edilmekte dolayısıyla bu kişiler hakkında
işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmemeye dayalı olarak idari para cezası uygulanmamaktadır.
Kurum denetim ve kontrolle görevli müfettiş ve denetmenleri tarafından
ibraz edilmesi istenilen işyeri defter, kayıt ve belgelere mahkemece el konul10
63 İşveren veya işyeri sahibinin sözlü gaybubet iddiası işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ve mücbir sebep olarak dikkate alınmaz.
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muş olması ya da başka kurum ya da kuruluşların denetim elamanları (vergi
müfettişi, iş müfettişi gibi) tarafından kayıt ve belgelerin incelenmek üzere
daha önceden teslim alınmış olunması halinde işveren veya işyeri sahibinin
ibraz yükümlülüğünü yerine getirememesi kişinin iradesine bağlı olmayan ne11
denlerle ibraz edememeye örnektir(64)
.
Danıştay, idare tarafından el konulan defter ve belgelerin mükellefe incelettirilmemesini mücbir sebep olarak değerlendirmektedir. Nitekim Danıştay
9. Dairesi 2002 yılında vermiş olduğu bir kararında; “Yükümlüye ait defter
ve belgelerin daha önce inceleme elemanına ibraz edildiği hususu taraflar
arasında ihtilafsız olduğuna göre yükümlünün defter ve belgelerin kendilerine iade edilmediği iddiasına karşı idarece aksini ispat edici herhangi belge sunulmaması karşısında bu iddianın doğru olduğu dolayısıyla defter ve
beldelerin kendi iradesi dışında çıkması nedeniyle olayda mücbir sebep hali
bulunduğunun kabulü gerekir.” şeklinde hüküm vermiştir
Mücbir sebeplere bağlı olarak, kesintiye uğrayan işyeri defter, kayıt ve belgelerin ibraz süresi, bu sebeplerin ortadan kalktığı tarihten itibaren kaldığı
yerden tekrar işlemeye başlar. Bu şekilde tespit edilecek ibraz etme süresi içerisinde işyeri defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi halinde, tespit edilen
sürenin son gününde geçerli olan asgari ücret esas alınarak işveren veya işyeri
sahibi hakkında idari para cezası hükümleri uygulanmaktadır.
4.6. Mali Tatil
5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun (T.C. Yasalar,
28.03.2007)
Birinci maddesinin birinci, ikinci ve altıncı fıkralarında:
“(1) Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî
tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî
tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar.
64 İşveren veya işyeri sahiplerinin, işyerine ait yasal defter, kayıt ve belgeleri esas itibariyle kendi işyerle11
rinde bulundurmaları ve Kurum müfettiş ve denetmenleri tarafından incelenmek üzere istenilmesi halinde
ibraz etmeleri gerekmektedir. Ancak, uygulamada işyeri defter, kayıt ve belgelerinin, birçok işveren/işyeri sahibi tarafından kendi işyerlerinden ziyade muhasebecilerinin işyerlerinde bulundurduğu bilinen bir
gerçektir. Zaman zaman işveren/işyeri sahipleri ile muhasebecileri arasında yaşanan sorunlardan dolayı,
işyeri defter, kayıt ve belgelerine bir süre ya da hiç bir zaman ulaşılamamaktadır. İşveren/işyeri sahibinin,
işyeri defter, kayıt ve belgelerini böyle bir durumda ibraz edememesinin mücbir sebep olarak ileri sürülüp
sürülemeyeceği hususu tartışmalıdır. Ancak, işveren/işyeri sahipleri işyeri defter, kayıt ve belgelerini yazılı
olarak bir teslim ve tesellüm belgesi/tutanağı ile muhasebecisine teslim etmişse ve muhasebeci de işveren/
işyeri sahibinin yazılı defter, kayır ve belge istemini geri çevirmişse veya sessiz kalmışsa ya da muhasebeci
ortada yoksa bu durumda işveren/işyeri sahibi bu durumun tespit edilmesi için dava açabilmektedir. Dava
sonucunda alınacak tespit tutanağı ile işveren/işyeri sahibi işyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz edememe
durumunu her zaman mücbir sebep olarak ileri sürebilmektedir.
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12 , tatilin son
(2) Son günü malî tatile rastlayan aşağıda belirtilen süreler(65)
gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır
…..
(6) Malî tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde
kapsamındaki kanuni ve idari süreler, malî tatilin son gününü izleyen tarihten
itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.” Hükümleri
yer alırken,
İkinci maddesinin birinci fıkrasında da:
“Malî tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 5/5/1983 tarihli ve
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre işverenlerce yapılması gereken, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında
kalan beyan, bildirim ve ödemeler; 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve
Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu
ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların, 17/7/1964 tarihli ve
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi işverenlerin, 17/10/1983 tarihli
ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tâbi sigortalıların
yapmakla yükümlü olduğu iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında
kalan beyan, bildirim ve ödemeler, 1 inci maddede belirtilen süreler kadar
ertelenir.” Hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu kanun maddesi hükmü uyarınca her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dâhil) olan süre, “mali tatil” olarak belirlenmiştir.
Yine, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde de mali tatilin
Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlayıp yirmisinde (yirmisi
dâhil) sona ereceği belirtilmiştir.
5604 sayılı Kanunun ikinci maddesinde; mali tatil ilan edilen döneme rastlayan tarihlerde 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası
Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işverenlerce yapılması gereken iş
kazası ve meslek hastalığı dışındaki tüm beyan, bildirim ve ödemeler ile 1479
65 Bu süreler söz konusu fıkrada:
12
“a) Beyana dayalı tarhiyatta, kanuni süresinde verilmesi gereken beyannamelerin verilme süreleri.
b) İkmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatta, vadesi malî tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile
vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi.
c) Tarh edilen vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler.
d) Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler.”
Olarak sayılmıştır.
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sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar
Kurumu Kanunu (BAĞ-KUR Kanunu) 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve
Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayılı Tarım İşçileri
Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi sigortalıların yapmakla yükümlü oldukları iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan beyan,
bildirim ve ödemeler mali tatil kapsamına alınmıştır. Daha açık bir ifade ile
yukarıda belirtilen kanunlara istinaden işveren ve sigortalıların iş kazası ve
meslek hastalığı bildirimi dışındaki tüm beyan, bildirim ve ödemeleri mali
tatil kapsamındadır.
Buna göre 5510 sayılı Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken ve iş
kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan her türlü belgenin verilme süresinin son gününün Temmuz ayının 1’i ila 27’si (Haziran ayının son
gününün resmi tatil olması halinde Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden
günden Temmuz ayının 27’si) arasına rastlaması halinde söz konusu belgeler
Temmuz ayının 27’sine kadar Kuruma verilmesi halinde yasal süresi içerisinde verilmiş sayılmaktadır.
Mali tatil süresince sosyal güvenlik mevzuatının uygulanması ile ilgili iş
ve işlemlerin süreleri hakkında 5604 sayılı Kanunun 2 nci maddesine daya13 detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Tebliğde yer
nılarak hazırlanan Tebliğde(66)
alan düzenlemelerden işyeri defter, kayıt ve belgelerinin istenilmesi ve ibrazıyla ilgili olarak da şu düzenlemeler yapılmıştır.
2821 sayılı Sendikalar Kanunu, 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu, 4857
(67)
sayılı İş Kanunu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu14
gereğince işverenlerce yapılması gereken iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dışında kalan
beyan, bildirim ve ödemeler ile 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, 2926 sayılı Tarımda
Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 sayı66 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 30.06.2007 tarih 26568 sayılı Resmi
13
Gazete’de yayımlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
67 5510 sayılı Kanunun “Diğer Kanunlardaki Atıflar” başlıklı 104 üncü maddesinde “Bu Kanunla yü14
rürlükten kaldırılmayan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli
ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı ve 8/6/1949 tarihli ve
5434 sayılı kanunlara yapılan atıflar ile ilgili mevzuatında emeklilik, malullük, vazife malullük ve sosyal
sigorta haklarına, yardımlarına ve yükümlülüklerine, iştirakçiliğe ve sigortalılığa, dul, yetim ve hak sahipliği şartlarına, emekli ikramiyesine, ek ödemelere, sağlık hizmetleri veya tedavi bedellerinin ödenmesine
ilişkin yapılan atıflar bu Kanunun ilgili maddelerine yapılmış sayılır.” Hükmü gereği 5604 Sayılı Mali Tatil
İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına yönelik çıkarılan tebliğde 506 sayılı
Kanuna yapılan atıfların 5510 sayılı Kanun açısından da dikkate alınmak zorunda olduğu açıktır.
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lı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işverenler ile sigortalıların
beyan, bildirim ve ödemeleri 5604 sayılı Kanun kapsamına alındığından mali
tatil süresi içerisinde sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tarama çalışmalarına devam edilebilmektedir. Yine işverenler
ile işyeri sahiplerine Kurumun denetim ve kontrolle görevli müfettiş ve denetmenleri tarafından işyeri defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi amacıyla
tebligat gönderilebilmektedir.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İşveren ve işyeri sahiplerinin, 5510 sayılı Kanunundan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmelerini sağlamaya yönelik en önemli yaptırım araçlarından birisi idari para cezası uygulamasıdır. 5510 sayılı Kanunda açıkça
sayılmayan bir fiilden dolayı işveren/işyeri sahipleri hakkında idari para cezası hükümleri uygulanmamaktadır. İşveren ve işyeri sahipleri, mer’i yasal
düzenlemelere göre işyerinin her türlü faaliyetleriyle ilgili kayıt ve belgelerini
belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda düzenlemek ve korumak, Kurum müfettişleri veya denetmenleri tarafından incelenmek üzere istenilmesi halinde
de ibraz etmekle yükümlüdür.
İşveren ve işyeri sahipleri işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun müfettiş veya denetmenleri tarafından gönderilen tebligat ya da düzenlenen tutanağa rağmen ibraz edememesi her zaman haklarında idari para cezası uygulanmasını gerektirmeyebilir. İbraz edememenin mücbir sebep hallerinden
birine dayanması halinde, işveren ya da işyeri sahipleri hakkında idari para
cezası uygulanması hukukun genel kurallarına aykırı düşmektedir.
İşveren veya işyeri sahibinin ağır hastalığa yakalanması veya ağır kaza
geçirmesi, tutuklanması veya hükümlü olması, işyeri defter kayıt ve belgelerinin gereken dikkat ve özen gösterilmesine rağmen çalınmış olması, deprem,
heyelan, yer kayması, sel, su baskını, kasırga, aşırı kar yağışı, çığ, yangın
gibi doğal afetler nedeniyle işyeri defter kayıt ve belgelerinin zayi olması/
kaybolması, işyerinde genel grev, lokavt olması, işveren veya işyeri sahibinin
mecburi askerlik görevini yapıyor olması, işveren veya işyeri sahibinin yurtiçine girememesi, işveren veya işyeri sahibinin asker kaçağı olmaları nedeniyle askere alınması, işveren veya işyeri sahibinin herhangi bir terör örgütü
tarafından kaçırılarak alıkonulması, sağlık tedbirlerine bağlı olarak bir bölgede karantina uygulanması nedeniyle işveren veya işyeri sahibinin o bölge
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dışına çıkamaması, aşırı kar yağışı nedeniyle yolların kapanması nedeniyle
işveren veya işyeri sahibinin seyahat edememesi gibi hal ve durumlar işyeri
defter, kayıt ve belgelerinin ihraz edilememesinde mücbir sebep olarak kabul
edilmektedir. Yukarıda sayılan durumların varlığı, yetkili kurum, kuruluş ya
da merciden alınacak karar, rapor, tutanak gibi belgeler ile ispatlanması halinde işveren veya işyeri sahipleri hakkında 5510 sayılı Kanunda belirtilen idari
para cezası hükümleri uygulanmayacaktır.
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SOSYAL GÜVENLIK HUKUKUNDA YER ALAN
“MALULLÜK” VE “ENGELLILIK” KAVRAMLARININ VERGI
KANUNLARINDAKI GEÇERLILIK TARTIŞMASI
Mert EKŞİ*68*
ÖZ
T.C. Anayasası gereğince ve sosyal devlet ilkesi uyarınca; sosyal-ekonomik olarak korunması gereken malul ve engelli kişiler için birtakım avantajlar
sağlanması gerekmektedir. Sosyal güvenlik hukukunun temel düzenlemesi
olarak yürürlükte bulunan 5510 sayılı SSGSSK malullük durumunu bir sigorta kolu olarak düzenlemiştir. Burada yer alan malul kişilerden kastın çalışma
gücü kaybı veya meslekte kazanma gücü kaybı olarak belli bir oranda olması
istenmiştir. Bunun yanında vergi kanunlarında ise özel istisnalarda hem malul
ve engelli hem de sadece engelli kavramlarına yer verildiği görülmektedir. Bu
makalede vergi kanunlarında yer alan bu kavramların sosyal güvenlik hukukuyla bağlantısının olup olmadığı tartışması yer almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Malul, Engelli, İstisna, Sakat, Çalışma Gücü Kaybı
1-GİRİŞ
Sonuç olarak bu çalışmamızın amacı malullük (özellikle) ve engellilik
kavramlarının sosyal güvenlik hukukundaki (5510 sayılı SSGSSK gereğince)
şartlarla mı vergi kanunlarında işlerlik kazandığı kavramsal tanım, gerekçe,
malullüğün ve/veya engelliğin nasıl ve hangi kuruluşta tespit edileceği bağlamında tartışması yapılarak durum açıklığa kavuşturulmaya çalışılmasıdır.
2-SOSYAL GÜVENLİKTE MALULLÜK DURUMU
Sosyal güvenliğin bir sistem ve bilim olmasının yegane nedenini aslında
riskler (tehlikeler) oluşturmaktadır. Bu risklerin ise temel taşında oluşumuna göre sonuçları yer almaktadır. Yani olası sonuçlarının insan hayatına tesir
edebilecek bir unsur olması mukabilinde devletin korumacı yönü hukuken de
güvence altına alınmıştır.(Ayhan, 1983 : 10) Gerçekten de sosyal güvenlik,
tarihsel süreç içerisinde insanların artan güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya
çalışır. Sosyal güvenlik kavramına bakılacak olursa bu kavramlardan ilki olan
sosyal kelimesi, toplumla ilgili olan, birlik, kardeşlik, eşitlik, dayanışma ve
*68 * ÇSGB İş Müfettişi Yrd. (E. Vergi Müfettiş Yrd.)
Makale Geliş Tarihi:
13.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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yardımlaşma esaslarına dayanan bir anlam taşır. Güvenlik kelimesi ise, güven
içerisinde olmayı insanların çeşitli ve değişik biçimlerde karşılaşabileceği bir
takım risklere karşı koruma ihtiyaçlarını anlatır. Sosyal güvenlik sisteminde
malullük durumu özel bir öneme sahiptir. Çünkü kişinin malul olmasının hukuki ya da sosyo-ekonomik olarak neyi kast ettiği doktrinde ki farklı tanımlamalarda kendini göstermiştir. Doktrin ve çıkarılmış yasalar incelendiğinde,
Malullük için bir tanım getirilmediği görülür. Bazı yazarlar da tanımlamadan
çok amacını ve gerekliliğini belirtmekle beraber Malullük Sigortasını açıklama yoluna gitmiştir. Malullük Sigortası169, sigortalının malullük riskine karşı
kişiyi güvence altına almak için oluşturulmuştur ve maluliyeti doğuran eylem
veya olaydan önce Kuruma, prim adı altında ödenmiş paralar karşılığı, maluliyete uğrayan sigortalıların sosyal güvenlini sağlayabilmek üzere hazırlanan
kurumdur, şeklinde bir amaç-tanım denemesi yapılmıştır.(Ozanoğlu ve Yalnızoğlu, 1974 : 158)
Bu görüşler ışığında maluliyeti kısaca tanımlayacak olursak; “5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 4/a (eski SSK) ve
4/b (eski Bağ-Kur) maddesi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün
veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az
% 60’ını,aynı Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar
için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak
şekilde meslekte kazanma gücünü kaybetme haline maluliyet denir. Malûllük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün
üzerinden, 9000 gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün
sayısı üzerinden hesaplanır. Sigortalı başka birinin sürekli bakımına muhtaç
ise tespit edilen aylık bağlama oranı 10 puan artırılır. Ancak, Kanunun 4/a.
maddesi (eski SSK) kapsamında sigortalı sayılanlar için 9000 prim gün sayısı
7200 gün olarak uygulanır.(Özdemir, 2015 : 75)
Maluliyet olarak aranan en temel şart olan % 60 kayıp oranını çalışma gücü
kaybı veya meslekte kazanma gücü kaybı olarak ayrıştırılması çok önemli olmaktadır. Çünkü kişideki bu uzuv veya ruhsal kaybın rakamsal oranı ileride
görüleceği üzere vergi kanunlarına yansıtılabilecek midir? Konuyu derinleştirecek olursak; çalışma gücü kaybı; yapılan iş veya meslekle ilgisi olmayan
ve genel engelli duruma düşmeyi, meslekte kazanma gücü kaybı ise; doğru169 Malullük sigortası hakkında geniş bilgi için bkz. Mert Ekşi (2014) Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde
Malullük Sigortası. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (2014)
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dan yapılan iş ve meslekle ilgili olan veya çoğu zaman da bizzat meslek icra
edilirken (iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle) meydana gelen engelli
durumlarını ifade etmekte ve esasen meslekte kazanma gücü kaybı, çalışma
gücü kaybının özel bir hali olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu cihetle, çalışma
gücü kaybı ile meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının duruma göre oran
farklılığı oluşabilmektedir.(Levent, 2015 : 170) Bir başka deyişle, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (SSGSSK) (T.C. yasalar, 16.06.2006) göre maluliyette ikili bir ayrımla çalışma gücü kaybı veya
meslekte kazanma gücü kaybı oranı tanımlarıyla %60 kayıp oranı eşik değer
olarak şart kılınmıştır. Aslında buradaki durum engelli tanımı yerine sosyal
güvenlikte maluliyet bir sigorta olarak ele alınmış ve bütün şartların varlığı
halinde işlerlik kazandığı belirtilmiştir. Kısacası, engellilik hali sosyal güvenlikte maluliyetten ayrılır.
3-VERGİ KANUNLARINDA MALULLÜK VE ENGELLİLİK KAVRAMLARI-ÖZEL DURUMLARI
Vergi kanunlarında da özel durumdan sayılan malul ve/veya engelli kişiler
için birtakım ayrıcalıklar öngörülmüştür. Fakat kanun lafzında makalemizin
ilerleyen bölümlerinde de gösterileceği üzere ya malul ve engelli ya da sadece
malul veya engelli denilmek suretiyle istisnalar sıralanmıştır. Ayrıca başka bir
ifade olarak sakatlık ve özürlü kavramları (6462 sayılı -Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(T.C. Yasalar 03.05.2013).- ile özürlü, sakat,
çürük gibi ibareler engelli olarak değiştirilmiştir.) durumu da ifade edilmiştir.
Bu kadar içeriğinde kelime enflasyonunun olduğu yani içeriğinde malul ve/
veya engelli gibi kelimeleri barındıran istisnaları şöyle kısa olarak ifade etmek
yararlı olacaktır.(Tahtacı ve Akbaş, 2014 : 87)
*4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun(T.C. Yasalar, 06.06.2002).
7.maddesinin 2. fıkrasında;
“(Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P.
numaralarında yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan
malûl ve engelliler tarafından,
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b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor
silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya
alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri,
yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı
3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında
olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının
araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye
kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90 veya
daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer
alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel
tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin
(a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen
malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel,
yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl ve
engelliler tarafından,
Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı” hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere ÖTV Kanunu malul ve engelli olarak bir tanımlama
yaparak engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır. Bu istisnadan yararlanmak için, engellilik derecesi %90 veya daha fazla
olan malul ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı olması şartı aranmayacaktır. Bunun yanında engellilik derecesi %90’dan daha az olması halinde aracın
özel tertibatlı olması gerekecektir. (Gümüşsoy, 2015 : 19-20) Görüldüğü üzere
çalışma gücü kaybını engellilik oranı diye adlandıran kanun çok yüksek bir
oran belirlemekte ve hem bu oran üstüne hem de bu oran altındaki kişilere
malul ve engelli demektedir.
* 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun(T.C. Yasalar, 06.01.1961).Engellilik
İndirimi başlıklı 31. maddesinde;
“(Değişik:9/4/2003-4842/3 md.) Çalışma gücünün asgarî % 80›ini kaybet242
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miş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60›ını kaybetmiş
bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40›ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engelli dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.
Engellilik indirimi;
- Birinci derece engelliler için 440.000.000 lira (880 TL),
- İkinci derece engelliler için 220.000.000 lira (440 TL),
- Üçüncü derece engelliler için 110.000.000 lira (200 TL)dır.
Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda
müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.” hüküm bulunmaktadır.
Engelli vatandaşların, içinde bulunduğu zor koşulların giderilmesine katkıda
bulunmak ve engelliler ile engelli olmayanlar arasındaki rekabet eşitsizliğini
gidermek amacıyla vergi hukukunda çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Bu
düzenlemelerden biri de ücretlilerin gelir vergisi matrahlarının hesaplanmasında dikkate alınan engellilik indirimidir. Engellilik indirimi uygulama başlangıcında sadece ücret gelirleri için öngörülmüş, 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu engelli kişiler,
engelli serbest meslek erbabı ve serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü
olduğu engelli kişiler ile basit usulde vergilenen engelliler de kapsama dahil
edilmiştir.(Akyol, 2010 : 12) Kısacası, GVK bu tür istisnada sadece engelli tanımına yer vermiş ve 3’lü bir oran farklılaşmasına gitmiştir. Fakat burada ince
olan bir detayda ileride detaylıca olarak tartışması yapılacağı üzere sosyal güvenlikte bulunan maluliyette en az % 60 çalışma gücü kaybı bulunmasına rağmen malul tanımına yer verilmemiş olmasıdır. Bir başka husus ise engellilik
indiriminde kayıp oranının nedeni de önemli değildir.
* 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun(T.C. Yasalar, 02.11.1984).
17/4-s maddesinde;
“(Ek: 1/7/2005-5378/32 md.) Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük
yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar
programları” hükmü yer almaktadır. Burada engelli kişilerin çalışma gücü
kaybı gibi belli bir engelli oranı olmaksızın her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programları, araç-gereç, ortez, protez ile özel bilgisayar programları
istisna kapsamındadır.(Okur, 2014 : 93) Dikkat edileceği üzere kanun sadece
engelli kavramından bahsetmiş ve orana yer vermeyerek bir nebze maluliyet-
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ten farklılaşmayı yeğlemiştir. Bunun bir diğer gerekçesi ise ÖTV’den istisna
edilen araçların KDV’den istisna olmamasıdır. Çünkü ÖTV’de hem malul
hem de engelli kavramı yer almaktaydı.
* 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun(T.C. Yasalar, 23.02.1963).
4/c maddesinde;
“(Değişik: 25/12/2003-5035/22 md.) Engellilik oranı % 90 ve daha fazla
olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.”hükmü
ile ÖTV’ne paralel bir düzenleme yapılarak araç alımı MTV’nden de istisna
edilmiştir.
* 4458 sayılı Gümrük Kanununa (T.C. Yasalar, 04.11.1999). (Madde
167/12 ) göre malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu belirtilmiştir.
4-KAVRAMLARIN TARTIŞMASI
Buraya kadar açıklamalardan görüleceği üzere malul kişilerin de yararlanabileceği vergisel avantajlarda malul ve/veya engelli kişilerin benzer ya da
farklı anlamlar yüklenmesiyle lafızda yer aldığı görülmektedir. Fakat sosyal
güvenlikte yer alan maluliyet durumunun vergisel avantajlarda yer alan malul tanımına atfedilmesi düşünülmemelidir. Çünkü sosyal güvenlikte malullük bir sigorta koludur ve bütün şartların varlığı halinde işlerlik kazandığı
bilinmelidir. Bu cihetle maluliyetin sadece kayıp oranının (vergi kanunlarında
engellilik oranı tanımlamasıyla) vergi kanunlarına atfedilmesiyle ele alınması
düşünülemez. Dolayısıyla, maluliyeti, 5510 sayılı SSGSSK’nun 25. maddesi
anlamında malullük sigortası için esas tutulan maluliyet (çalışma gücünün ve
meslekte kazanma gücünün en az %60’nın yitirilmesi) olarak anlamamak gerekir. Kişinin maluliyetinin 5510 sayılı SSGSSK’nun 25. maddesinde öngörülen ağırlıkta olması gerekmediği gibi bunun ne şekilde ortaya çıktığının da
önemi yoktur. Maluliyet vergi kanunlarında ve İş Kanununda iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, trafik kazası veya herhangi bir kaza nedeniyle ortaya
çıkmış olabilir. Bu bakımdan, 5510 sayılı SSGSSK 25. maddesindeki koşulların aranması hem vergi kanunlarının hem de İş kanununun uygulama alanını
daraltacaktır.( Süzek, 2013:.311 ; Ekonomi, 1987 : 104; Keser, 2004 : 43)
Bu noktadaki tartışmaların ışığında, malul kelimesini sadece vergi hukukunda tek başına ele almak gerekir ve özellikle ÖTV’de %90 oranındaki bir
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kayıp oranında eşik değerin %60 olarak ele almamak gerekecektir. Çünkü
kanunlarda 5510 sayılı SSGSSK’na bir yollama yapılmamaktadır. Kaldı ki
5510 sayılı SSGSSK’da kendi içinde malullük sigortası için “…bu Kanundaki
Malullük sigortası…”denilerek yollamalar mevcuttur. Özellikle malullük, engelliliğin sosyal güvenlik hukukundaki özel bir şekli olmasından bahisle vergi
hukukunda eşit bir anlam yüklenerek sadece oranlamada engellilik sonucunda maluliyetten bahsedildiği göze çarpmaktadır. ÖTV’de malul ve engelli kişiler bir kullanılmış GVK’nda sadece engelli kelimesi kullanılmıştır. Burada
kanun yapıcının bu kelimeleri düzenli olarak kullanmaması da düşünülebilir.
Kısacası, vergi kanunlarında yer alan malul ve/veya engelli kavramlarının 5510 sayılı SSGSSK’da yer alan malullük ile eş anlamlı değildir. Bunun
bir başka ispatı ise Yönetmelik yönündendir. 5510 sayılı SSGSSK 25. maddesinde yer alan malullük sigortası için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından
“Malullük Tespiti İşlemleri Yönetmeliği (Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık
Bakanlığı 03.08.2013)” var iken vergi kanunlarındaki ayrıcalıklar için “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmelik”( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı, 30.03.2013) mevcuttur. Buradaki fark ise tespit ve yetkili sağlık
kuruluşu yönündendir.
Öz olarak yenilersek GVK’da engelli, ÖTV’de malul ve engelli, MTV’de malul ve engelli gibi anlamlar kendi içinde değerlendirilmelidir ama burada oranlamaların ne kadar doğru olduğu da ayrı bir tartışma konusudur. Çünkü GVK 3’lü
bir oranlama yapmış diğerleri bir başka limit belirlemiştir.270 Kaldı ki eğer sosyal
güvenlikten bağımsız olarak değerlendirilecek olan vergi kanunları da kendi arasında bir paralellik sağlamalıdır. Bu bakımdan şu an itibariyle yürürlükteki bu
kanunları kendi içinde tek başına değerlendirmek gerekecektir.
Bir başka husus ise acaba % 60 kayıp oranının 5510’dan vergi kanunlarına hiç mi uygulaması olmayacaktır? Evleviyetle % 60 kayıp oranının vergi
kanunlarında uygulaması olacaktır. Eğer kanun kendisine belli bir eşik değer
belirlediyse bu geçerlidir. Örneğin malullük sigortasından aylığa hak kazanan
270 ÖTV’de değişiklik yapan:T.C. Yasalar (19.02.2014).6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (28918). Kanunun madde gerekçesinde malul ve engelli ayrı ayrı ele alınmış fakat oranlamada engelli tanımlaması yapılmıştır. Ayrıca % 90
olan engellilik oranının muhalefet şerhi ile “Yüzde 90 engellilik oranı çok yüksektir. Bu oranın yüzde 75’e
indirilmesi uygun olacaktır.” yapılması istenmiştir fakat kanunlaşması %90 olmuştur. Burada bile 5510
sayılı SSGSSK’da yer alan maluliyetteki % 60 oranına paralellik düşünülmemiştir.
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bir kişi özel tertibatlı bir araç alırsa hem ÖTV hem de MTV’den istisnadır.
Bunun yanında GVK’a göre de en az 2. derece engellilik indiriminden ve
gümrük vergisi istisnasından faydalanacaktır.
5-SONUÇ
Buraya kadar yapılan açıklamalar neticesinde sosyal güvenlik hukukunun
temel taşı olan 5510 sayılı SSGSSK’da bulunan malullük sigortasındaki malul
kelimesinin vergi kanunlarına uyarlamak doğru değildir. Çünkü SSGSSK’daki maluliyet bütün şartların varlığı halinde işlerlik kazanacaktır. Bu durumda
vergi kanunlarında yer alan malul ve/veya engelli kelimelerini ve bundan cihetle kayıp oranlarını kendi içinde değerlendirmek gerekecektir. Fakat burada
yeniden bir düzenleme yapılması da kaçınılmaz bir gerçektir. Yapılacak bir
düzenleme ile bu kadar kelime farklılaştırmasına yerine sosyal güvenlik hukukuna uygun olarak vergi hukukunda bir düzenleme yapılması veya yollama
yöntemiyle bir ölçüte bağlanması yerinde olacaktır.
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4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15 İNCİ MADDESİNDE (İŞ
BAŞI EĞİTİMİ) ÖNGÖRÜLEN SİGORTA PRİMİ DESTEĞİ
Mehmet DEMİRCİ*71
1-GİRİŞ
Çıkış ve uygulama amacı; iş ve çalışma hayatındaki işsizliğin azaltılması, istihdamın artırılması, kalifiye elaman tahsisi, kayıt dışılığın kontrol altına alınması ve en önemlisi birden fazla olan maliyet yükünün ve kanunlar
karşısındaki sorumlulukların altında ezilen işverenlerin bir nebze de olsa da
rahatlatması düşünülen iş başı eğitim programını tamamlayanların sigorta
primi teşviki 23/4/2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
hayatımıza girmiştir.
Bu yazımızda; 4447 sayılı işsizlik sigortası kanuna 6645 sayılı iş sağlığı
ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanununa geçici 15 inci maddeyle eklenen; Türkiye
İş kurumunun açmış olduğu İşbaşı Eğitim Programını tamamlayan kişilerden
iş alınmaları halinde işverenlerin faydalanacakları sigorta primi teşvik uygulamasının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunundaki yerini, şartlarını, faydalanma süresinin, işverenlerimizin dikkat edilmesi
gereken noktalarını, muvazaalı işlemleri, işveren, işçi, ekonomik etkilerini vb.
konuları anlatmaya ve okuyucularımızı bilgi sahibi yapmaya çalışacağız.
Makalemizin ana konusu olan teşvik uygulamasına girmeden önce kısa
bilgiler ile iş başı eğitim programının ne olduğunu, işsizlik verileri, kursiyerlere yapılan ödemeler ve bu programa katılanların SGK açısından nasıl
değerlendirildiğinden bahsedelim.
2- GENEL BİLGİLENDİRME
2.1)İş başı eğitim programı nedir?
İşbaşı eğitim programı Türkiye İşkurumuna kayıtlı işsizlerin yine Kuruma
kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı
amaçlayan bir işi işbaşında öğrenmeyi amaçlayan, Azami 160 fiili gün ve haftalık en fazla 45 saatten oluşan programıdır. Bu programla işsizlik seviyesinin
daha düşük düzeylere çekilmesi, kalifiye işgücünün oluşturulması, kursiyerle71
* * Sosyal Güvenlik Kurumu Denetmeni

Makale Geliş Tarihi:
22.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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re mesleki deyim ve iş tecrübesi kazandırılması amaçlanmaktadır.( Türkiye İş
Kurumu İş Başı Eğitim Programı Bilgi Notu)
İŞKUR İşbaşı eğitim programına katılan kursiyerlerine programın süresine
bağlı olarak asgari ücret düzeyinde gelir elde etme imkânı vermekte ve kursiyerlere günlük zaruri gider ödemesi olarak günlük 38,48 TL ödemektedir.
2.2)TÜİK işsizlik ve istihdam verileri
Ülkemizde kayıtlı bulunun 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2015 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 104 bin kişi artarak 3 milyon 147 bin kişi olmuştur, İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleşmiştir.
2015 yılı Ekim döneminde İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki yılın aynı
dönemine göre 718 bin kişi artarak 26 milyon 856 bin kişi, istihdam oranı ise
0,5 puanlık artış göstermiş ve %46,2 olmuştur. İstihdam edilenlerin sektör
bazındaki dağılımı ise %20,4’ü tarım, %20’si sanayi, %7,6’sı inşaat, %52’si
ise hizmetler şeklinde yer almıştır. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan artarken,
sanayi sektörünün payı 0,5 puan, tarım sektörünün payı 0,3 puan azaldı, inşaat sektörünün payı ise değişim göstermedi.( http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21568)
Türkiye İstatistik kurumundan alınan işsizlik, istihdam ve istihdamın sektörel
bazdaki dağılımı ele alındığında; işsizlik seviyesinin düşürülmesi, kalifiye eleman
yetiştirmenin, ekonomiye katkıda bulunmak, üretimi daha hızlı ve az maliyetli
hale getirmek, sanayi(imalat ) sektörünün daha aktif hale gelmesi ve bu alandaki
çalışan sayısının artması için İş kurun açmış olduğu İşbaşı eğitim programlarının
ve teşvik uygulamalarının geniş bir yelpazede daha aktif hele getirilmesi şarttır.
2.3) Kursiyerlerin Sosyal Güvenlik Kurumu açısından değerlendirilmesi?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun
tanımlar kısmında sigortalıyı Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi
olarak tanımlamıştır,
Aynı kanunun sigortalı sayılanlar başlıklı 4. Maddesinde bir veya birden
fazla işveren tarafından hizmet akdiyle çalıştırılan kişilerin (eski SSK) 4a sigortalısı,
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Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise; Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar, Gelir
vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar, Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin
ise tüm ortakları, Tarımsal faaliyette bulunanları (eski Bağkur) 4b sigortalısı,
Kamu idarelerinde; Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi olmayanlardan, kadro ve pozisyonlarda sürekli olarak çalışıp ilgili kanunlarında
(a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar, Bu
maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine tabi olmayanlardan, sözleşmeli olarak çalışıp ilgili kanunlarında (a) bendi kapsamına girenler gibi sigortalı olması öngörülmemiş olanlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
86 ncı maddesi uyarınca açıktan vekil atananlar (eski Emekli Sandığı) 4c sigortalısı sayılmıştır.
Bir önceki paragrafta sigortalı tanımı yapılmakla birlikte; aynı kanunun
5 maddesinde Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme,
geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında iş
kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan
kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanır. Denmiştir (Ek cümle: 11/10/2011-KHK-665/30 md.)(T.C. Yasalar, 16.06.2006) 5 inci maddedeki tanımdan yola çıkarak Türkiye İş Kurumunun prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte bu Kanun kapsamında işyeri ve
işveren sayılmayacağı ifade edilmiştir.
Yukarıdaki kanun maddelerinden de anlaşılacağı üzere eğitime katılan kişilerin kursiyer olduğu, adlarına yatacak kısa vadeli sigortalı primlerinin ödeme sorumlusunun İşkur olduğu ortaya çıktığından, iş başı eğitimi yapılan iş
yerinin ve işverenin bu kursiyerler için SGK ya karşı hukuki olarak işverenlik
vasfı oluşmamaktadır.
2.4) İşkur dışında kursiyerlere işverenlerin yapmış olduğu ödemeler
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunun 80.maddesinde Prime tabi kazançlar sayılmakla birlikte; Programa katılan kursiyerlere işkurun yapmış olduğu ödemeler dışında programın düzenlendiği yerin
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işvereni tarafından kursiyerlere aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen
ödeme yapabilmektedir. Prime tabi kazançlardan olmayan bu ödemeler SGK
tarafından prim olarak değerlendirmeye tabi tutulmama ve işverenler için
SGK karşı prim ve sigortalılık yönünden sorumluluk oluşturmamaktadır.
İşverenler tarafından yapılan ödemeyi 193 sayılı Gelir vergisi kanunu 40.
İndirilecek gelirler başlıklı maddesinin 11. Fıkrasınca Türkiye iş kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı
yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar ( Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazanç tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibariyle indirim konusu yapılacak tutar aylık asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.)(T.C. Yasalar, 06.01.1961) denmiştir.
3- İŞBAŞI EĞİTİMİ PROĞRAMINI BİTİRENLER İÇİN SİGORTA
PRİMİ TEŞVİK UYGULAMASI TANIM, ŞEKİL VE ŞARTLARI
İş ve çalışma hayatımız da 23/4/2015 tarihli, 29335 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren bu teşvik 6645 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 28 inci maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
geçici 15 inci maddesine eklenmiştir.( Sosyal Güvenlik Kurumu, 05.01.2016)
Genel bir tanımla geçici 15 inci madde ile erkek ve bayan cinsiyet ayrımı
olmadan 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanların Türkiye İş Kurumu
tarafından 31/12/2016 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanlardan; Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı
tamamladıkları meslek alanında, özel sektör işverenleri tarafından 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe
alan ve İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen
aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla işverenler bu teşvik uygulamasından faydalanacaktır.
Burada dikkati çeken bir ayrıntı göze çarpmaktadır; daha önceki bazı teşviklerde (4447 sayılı kanun geçici 10 uncu maddesi teşviki) bayan ve erkek
sigortalıyı işe alan işveren açısından teşvikten faydalanma şartlarında yaş gibi
kriterlerde farklılık olduğu bilinmektedir.
3.1.Teşvikten faydalanma süresi:
Teşvik sürekleri incelendiğinde ise kişinin çalıştığı iş sektörünün imalat
sanayi olması hâlinde 42 ay, imalat sanayi dışındaki diğer tüm sektörlerde bu
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süre 30 ay ile sınırlıdır. Bu teşvikten yararlanacak imalat sanayi sektöründe
faaliyet gösteren işyerleri, işkollarına göre Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.
İmalat sektöründe teşvik süresinin daha uzun olmasının sebebinin, bu sektördeki işleyişi hızlandırmak, üretimin artmasını sağlamak ve diğer sektörlerden imalat maliyetinin fazla olması düşünülmüş olabilir.
3.2.Teşvik uygulamasının şartları, süresi, açıklaması ve örnekleri
3.2.1 Şartlar
- Sigortalı yönünden şartlar
a) Kursiyerlerin; Türkiye İşkurumu tarafından açılan her hangi bir işbaşı
eğitimi programını en geç 31.12.2016 tarihine kadar tamamlamış olmak ve
programın bitiminden sonra en geç 3 ay içinde iş başı yapmış olması şarttır.
Örnek: Türkiye İşkurumu tarafından açılan 01.01.2015 tarihli programı
01.03.2015 tarihinde bitiren X kişisinin 4a sigortalısı olarak en geç 01.07.2015
tarihinde( bu tarih dahil) işe başlamış olması şarttır.
Dikkat edilmesi geren bir husus kursiyerlerin 31.12.2016 tarihine kadar
bu programları tamamlamış olmasıdır, kanun yayım tarihinden önce kursu tamamlayan kişilerde üç aylık süre içinde işe alınma süresi göz önüne alınarak
23.04.2015 tarihi ve sonrasında işe alınması halinde bu teşvikten faydalanabilecekler.
Örnek: 01.01.2016 tarihinde başlayan iş bitirme programını 03.03.2016
tarihinde tamamlayan kişi 03.06.2016 (tarih dahil) bu tarihe kadar işbaşı yapması halinde faydalanır.
b) Kursiyerin 23/04/2015 teşvik uygulamasının başladığı tarih ve sonrasında işe alınmış olması şarttır. Belirlenen süreler içinde iş başı eğitim programını tamamlamış olsa bile 23.04.2015 tarihinden önce sigortalı çalışmaya
başlayan kişiler bu teşvik uygulamasından işveren faydalanamayacaktır.
Örnek: işbaşı eğitim programını 01.01.2015 tarihinde tamamlayan A kişisi
01.04.2015 tarihinde işe başlamış olması halinde işveren bu kişiden dolayı
teşvikten faydalanamaz.
c) İşe girdiği tarih itibariyle 18 yaşından büyük 29 yaşından küçük olması şarttır.
Örnek: işbaşı eğitim programını 23.08.2015 tarihinde tamamlamış olan
13.05.1996 doğumlu X kişisi 3 aylık süre içinde 22.11.2015 tarihinde iş başı
yapması halinde yaşı 18 den büyük olduğu için işveren bu kişi için diğer şart-
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larında yerine gelmesi halinde teşvikten faydalanabilecektir.
d) Bitirmiş olduğu işbaşı eğitim programının meslek alanında işe alınması şarttır. İş başı eğitim programının amaçlarından biride Kursiyerleri işe
yerleştirmekle birlikte kurs gördüğü meslek dalındaki kalifiye eleman sıkıntısı
çözmek olduğu unutulmamalıdır. İmalatla alakalı kursu tamamlayanların yine
bitirdiği imalat kursu bölümünde iş başı yapması şarttır.
Örnek: Ekmek ve pasta imalatı kursunu bitirenlerin danışmanlık hizmetlerinde işe alan işverenler bu teşvikten faydalanamazlar.
-İşveren yönünden şartlar
a) İşyerinin özel sektör iş yeri olması şarttır. Bu teşvik uygulamasından
ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç özel sektör işyerlerinde çalışılan sigortalılardan dolayı özel sektör işyerleri faydalanacak olup, 5335 sayılı Kanunun
30 uncu maddesi ikinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ait işyerleri
ve 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve
yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar
ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında faydalanamayacaktır.
İşyeri mahiyet kodu1 ve 3 olan ihaleli iş üstlenmiş olan özel sektör işyeri,
2 ve 4 olan resmi işyerleri ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ikinci
fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlara ait işyerleri faydalanamaz.
b) Sigortalının işe alındığı takvim yılından önceki takvim yılında işyerinden kuruma bildirilen Aylık Prim Hizmet Belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının
ortalamasına ilave olarak işe alınması şartı. Bu şarttaki amaç yeni istihdam
oluşturmak, işsiz sayısının ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasını sağlamaktır.
Ortalama sigortalı sayısı hesaplanırken bu teşvike istinaden işe alınan sigortalının işyerinden işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında sigortalı ortalama sayısına ilave olarak işe alınmış olması yani; Sigortalının işe
alındığı tarihten önceki bir yıllık sürede bildirilen toplam sigortalı sayısının ay
bölünmesi ile bulunan ortalamaya ek işe alınmak gereklidir.
Örnek: kursu bitiren ve diğer şartlara haiz X sigortalısı Y işyerinde
05.05.2015 tarihinde işe alındığı ve bu ayda 2 çalışanın bulunduğu varsayıldığında; Y işyerinden
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2014/Ocak :2
2014/Şubat :1
2014/Mart
:3
2014/Nisan :2
2014/Mayıs :4 2014/Haziran:3
2014/temmuz :4 2014/Ağustos:3
2014/Eylül :4 2014/Ekim :2
2014/Kasım :1 2014/Aralık :5
Toplam sigortalı sayısı: 2+1+3+2+4+3+4+3+4+2+1+5=34
Ortalama sigortalı sayısı: 34/12=2,8 burada küsuratlar tama çevrilerek 3
olacaktır. Sigortalının işe alındığı tarih ve sonrası ayda ortalama sayısının 3
üzerinde olduğu aylarda işverenler bu teşvik uygulamasından faydalanabilecektir.
Ortalama sigortalı hesabında hesap yapılacak takvim yılında sigortalı bildirimi (çalışılmamış) yapılmamış olan aylar göz önünde bulundurularak bildirim yapılan aydaki sigortalı sayısı bildirim yapılan ay sayısına bölünecektir.
Ayrıca bu işyerinden Sosyal Güvenlik Destek primine tabi çalışanlar ve ay
içinde çeşitli sebeplerden çalışmamış (0) gün (0) kazanç bildirimi yapılan sigortalılarda hesaba dahil edilecek, çırak, aday çırak, stajer, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler, üniversitede kısmi
zamanlı çalışan öğrenciler, işkurun çeşitli eğitimleri sebebiyle iş yerinde bulunan kişiler dahil edilmeyecektir. Ek-iptal ve asıl bildirge veren işyerlerinde iptal bildirgede bulunan sigortalıların sayısı asıl ve ek bildirgedeki toplam sigortalı sayısından düşüldükten sonra ortalama sigortalı sayı işlemi yapılacaktır.
c) İşyerinin APHB yasal süresi içinde kuruma vermesi şarttır.
4a sigortalı çalışanı olan ve ayın 1 ile 30 arası ücret veren işverenler; cari
aya ait olan APH bildirgelerini izleyen ayın 23 üne kadar kuruma göndermek
zorundadır. Ayın 15 ile müteakip ayın 14 arasında ücret veren özel sektör işverenleri ise APH bildirgelerini ilişkin olduğu dönemi izleyen ayın en geç 7 sine
kadar vermeleri gerekmektedir. Bildirgelerini verirken 06645 sayılı kanun numarasını seçmek zorundadırlar.
Dikkat 2-7-12-14-19-20-21-22-23-25-28-39-41-42-43-44-45-46-90-9192 nolu belge türünden bildirge verilmesi halinde 06645 numaralı kanun
türü seçilmeyecektir. Teşvik uygulaması 23.04.2015 tarihinde başladığından
Sosyal Güvenlik kurumu e-bildirge sistemi üzerinden tanımlama yapamadığından kapsama giren ve diğer şartları da taşıyan işverenler 2015/05-06-07-
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08-09-10-11-12 ayları için teşvikten faydalanabilecektir.(2016/01/genelge g
maddesi) işverenler aynı ayda hem beş puanlık teşvik uygulamasından hem
de bu teşvikten yararlanabilir.
d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin süresinde ödenmesi şarttır, işveren ilişkin olduğu aya ait APHB verdikten sonra tahakkuk eden prim borcunu süresinde ödemesi gerekmektedir. Süresinde ödeme yapmayan veya eksik
ödeme yapan işverenler teşvik uygulamasından faydalanamaz, faydalanması
halinde hazine ve işsizlik sigortası fonundan karşılanan tutarlar gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
e) İşverenlerin geçmiş döneme ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi,
idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının olmaması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, İpc ve bunlara
ilişkin gecikme zammı, gecikme cezası borcu olan işverenlerin bu borçlarını
6183 sayı kanunun 48. Maddesine göre taksitlendirmesi veya diğer kanunlar
uyarınca taksitlendirmesi ve taksitlerini düzenli ödemeleri halinde bu teşvik
uygulamasından faydalanabilirler.
f) İşverenlerin çalıştırdığı kişilerden dolayı sigortasızlık yönünden kayıt
dışılık olmaması gereklidir. Kayıt dışılığın tespit edilmesi halinde teşvikten 1
yıl süre ile faydalanılamaz, faydalanılmış olan süreler işverenden tahsil edilir.
Teşvikler dosya bazında olduğundan bir işverenin birden fazla dosyası olması halinde kayıt dışılığın tespit edildiği dosyadan teşvikten yararlanamazken, diğer dosyalardan teşvik şartlarını taşımaları halinde faydalanmaya devam edilecektir.
g) Alt işvereni olan asıl işverenlerin; alt işverenlerinin bildirmediği sigortalılardan, borçlarından kanun gereği sorumlu olması dolayısıyla teşvikten
alt işvereni faydalanamadığı gibi kendisi de faydalanamaz.
Asıl işvereni borçlu olsa bile, kendisinin borcu olmayan ve diğer şartları
taşıyan alt işverenler teşvikten faydalanabileceklerdir.
3.2.2.Teşvikten faydalanma süreleri
Sigorta primi teşviki uygulamasında çalışılan işyerinin mahiyet koduna
göre faydalanma süreleri farklılık gösterebilmektedir.
Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sektörü olması halinde;
30.06.2015 tarihine kadar başlayan iş başı eğitim programını tamamlayanlar açısından 48 ay süre ile,
01.07.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan iş başı eğitim progra256
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mını tamamlayanlar açısından 42 ay süre ile,
İşyerinin imalat sektörü dışında diğer sektörler olması halin de ;
30.06.2015 tarihine kadar başlayan iş başı eğitim programını tamamlayanlar açısından 36 ay süre ile,
01.07.2015 ile 31.12.2016 tarihleri arasında başlayan iş başı eğitim programını tamamlayanlar açısından 30 ay süre ile teşvikten faydalanabilirler.
Dikkat: 05.01.2016 tarih 2016-01 sayılı 4447 sayılı kanunun geçici 15 inci
maddesinde öngörülen sigorta primi teşviki başlıklı SGK genelgesinin 8/1
maddesinde teşvik kapsamında olmasına rağmen APHB herhangi bir teşvik
ve destekten yararlanmadan, kanun numarası seçmeksizin kuruma gönderen
işverenlerce, geriye yönelik olarak geçici 15 inci teşvik uygulamasından faydalanılabileceği yazmaktadır. Teşvik uygulamasının iş kolu kodu üzerinden
olduğu unutulmamalıdır.
4447 sayılı kanunun geçici 15 inci maddesinde öngörülen sigorta primi
teşvik uygulamasından faydalana işverenin farklı bir Sosyal Güvenlik Merkezine nakli halinde, nakilden önce teşvikten yararlanmış olduğu sigortalılar
için nakil tarihinden sonrada faydalabilirler. Bu teşvikten faydalan işverenler
adına gerek hazine gerekse işsizlik fonundan faydalanılan prim tutarları gelir
ve kurumlar vergisinden gider veya maliyet unsuru olarak gösterilemez.
3.2.3 Faydalanılabilecek teşvik miktarları
Diğer teşvik uygulamalarında olduğu gibi, geçici 15 maddeki bu işbaşı eğitimini tamamlayanların faydalanabilecekleri teşvik uygulamasında da işveren
öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına
göre ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç
alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden işveren hissesine karşılık gelen
tutar toplamı kadar faydalanabilecektir.
Örnek: X limited şirketine 02.08.2015 tarihinde işe giren ve 4447 sayılı
kanunun geçici 15. Maddesi teşvikinden faydalanacak sigortalı için;
30 gün üzerinden PEK tutarının( brüt) 3.000,00 TL olduğu düşünülürse
3.000,00X5/100=150 TL (beş puan teşviki)
1273,50X15,5/100=197,39 TL İşsizlik sigortası fonu
3.000,00X34,5/100=1035,00 TL İşverenin ödemesi gereken prim toplamı
1035,00-150,00-197,39= 678,61 TL indirimlerden sonra ödemesi gereken
tutar olacaktır.
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4.MUVAZAALI İŞLEMLER
Birden fazla işyeri dosyası olan işverenin X işyerlerinde yapılan denetim
ve incelemelerde kayıt dışılığın tespit edilmesiyle bu işyerinden teşvikten 1
yıl boyunca faydalanamayacaktır, bu durumda olan işyeri dosyasındaki teşvikten faydalanacak sigortalıların çıkışının yapılarak diğer dosyadan işe giriş
yapılıp bildirilmesi ve bununda tespiti halinde yersiz yararlanılan teşvik miktarı işverenden tahsil edilir.
Geçici 15. madde kapsamındaki bu teşvikten faydalanmak için mevcut işyeri kapatılarak değişik bir ad ve unvan altında faaliyete geçirilmesi ve bu durumun tespiti halinde SGK tarafından teşvikten yararlandırılmasına müsaade
edilmeyecek ve yersiz yararlanmış olan tutarlar ise tahsil edilecektir,
Teşvikin başlama tarihi olan 23.04.2015 veya sonraki tarihlerde 5510 sayılı kanunun 89 uncu maddesine uygun devir edilen veya mirasçılara intikal
eden işyerleri, yeni işe başlayan işyeri olarak kabul edilmeyecek olup, teşvik
uygulamasından faydalanamaz.
5-SONUÇ
Yukarıda anlatmış olduğumuz bilgiler (kanun, genelge, TÜİK verileri) ışığında genel olarak;
Geçici 15. Madde uygulaması sigorta primi teşviki; Ülke ekonomisinin
canlanması, vatandaşlar için işsizliğin azaltılması, istihdamın arttırılması, işverenler noktasında kalifiye eleman tahsisinden sigorta primleri teşvikine kadar kolaylık sağlanması, üretim ve sigorta primleri maliyetlerinin azaltılması,
kurumlar (S.GK., İŞKUR) açısından kayıt dışılığın kontrol altına alınıp azaltılması, prim tahsilatının arttırılması noktasında önemli bir teşviktir.
Sayılan ve gerçekleşmesi düşünülen olumlu bu tablonun daha fazla verimli
hale getirilmesi için geçici 15. Madde sigorta primi teşvik uygulamasında;
-Teşvik miktarının (işverenin ödemesi gereken tutar olan 5510 sayılı kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırına kadar
olan kısmının üzerine çıkarılması) arttırılması,
-İnsanların verimli olduğu yaşlar göz önünde bulundurularak bu ve daha
önceki teşvik uygulamasındaki 18-29 yaş sınırının, üretimde verimliliğin ve
çalışma hayatına katılımın arttırılması için 18-45 yaş şeklinde değerlendirilmesi, (Çalışanlar yaşlandıkça fazla mesailerin altından daha zor kalkmakta ve
genç meslektaşlarının çalışma temposuna ayak uyduramayarak daha çabuk
258
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yorulmaktadırlar (Erdoğan, 1996, s.83; Güney,2005, s.121). Yani insanların
yaşlılık dönemlerinde bedenleri ve zihinleri üzerindeki kontrollerinin giderek
azaldığı ve kendilerini daha yorgun, tükenmiş ve ölüme daha yaklaşmış hissettikleri söylenebilir.(Soysal, iş yaşamında stres)
-Teşvikten faydalanma süresinin imalat sektöründeki 42 diğer sektörlerdeki 30 aylık sürelerin daha uzun tutulması,
-İş kurun açacağı kurslarda katma değeri daha yüksek, ekonomiye ivme
kazandıracak iş kollarından özellikli olan sektörlerde eğitim verilmesi ve
kurslardan mezun olanların bu teşvik kapsamına alınmasının,
-Genel itibarla teşvik uygulamalarında ekonomik kaygılar daha fazla ön
plana çıkmakta, sosyal boyutu ve kaygıları ikinci planda kalmaktadır. Özellikle yaş sınırlamaları ve cinsiyete dayalı teşvik uygulamalarında sınırlama
dışında kalan toplum kesiminin iş hayatından biraz daha fazla dışlanması, işverenlerin sınırlama içinde olan teşvikten faydalanması gereken kesimi işe
almasıyla, işe alınmayan fert, aile ve toplumda (işsizlik, geçim, kira..vb) oluşabilecek olumsuz etkileri göz ardı edilmemelidir.
Teşvik uygulamalarında; ekonomik parametreler düşünüldüğü gibi sosyal
olguları da göz ardı etmemek, yelpazenin biraz daha geniş tutularak istihdamın arttırılması, işveren maliyetlerinin daha aşağıya çekilmesi, toplumun her
kesiminden çalışana ağırlık verilmesi, katma değeri daha yüksek ve ekonomiye ivme kazandıracak sektörlerin daha fazla teşvik edilmesi gibi saydığımız
konuların akademik boyutlu ele alınmasının iyi olacağı unutulmamalıdır.
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İŞ SUİSTİMAL RİSKİNİN PROAKTİF YÖNETİMİ VE
İŞLETMELERDE REKABET AVANTAJINA KATKISI
Murat Nail UZEL*72
Bülent HASANEFENDİOĞLU
ÖZ
Bu çalışmamızda, suistimal inceleme uzmanlarının uluslararası meslek örgütü olan ACFE’nin 2014 yılında yayınladığı İş Suistimali ve İstismar Üzerine Uluslara Rapor verileri çerçevesinde, işletmelerde iş suistimali riskinin
değerlendirilmesi, potansiyel mağdur ve failin detaylı analizi, iş suistimalini
önleme ve tespitine yönelik -suistimal üçgeni kuramı temelinde- somut öneriler sunulması hedeflenmektedir. Ayrıca, makalemizde iş suistimali soruşturma
süreci çerçevesinin çizilmesi ve suistimal riskinin etkin yönetiminin işletme
açısından rekabet avantajına dönüşmesine yönelik proaktif suistimal riski yönetim modeli önerimiz hakkında temel bilgilerin sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Suistimal, Risk, Proaktif Yönetim, Kontrol, Suistimal Üçgeni, Mağdur, Fail, Rekabet Avantajı
1. GİRİŞ
Suistimal inceleme uzmanlarının uluslararası meslek örgütü olan ACFE’nin dünya genelinde iki yılda bir düzenli olarak yaptığı araştırmalara
dayanan ve en son 2014 yılında sonuçları yayınlanan Uluslara Rapor’da, iş
suistimallerinin mağdur işveren kuruluşlarında verdikleri maddi zararın boyutunun işletme yıllık gelirlerinin % 5’ine ulaştığı belirtilmektedir. Ayrıca yaşanan suistimal eylemi, işletmelerde iş kaybı, paydaşları nezdinde itibar kaybı,
çalışanlarda moralsizlik ve verimlilik azalması sonuçları da doğurmaktadır.
İşletmeler, etkin risk yönetimi kapsamında suistimal risklerine de büyük
önem vermeli ve riskin gerçekleşmemesi yönünde proaktif politikalar uygulayarak mücadele etmelidirler. Bu çerçevede, önce işletmenin kontrol ortamını (yani kendilerini) tanımak ve ideal hale getirmekle işe başlamalı, potansiyel
failin profilini de analiz ederek alınacak önlemleri daha bilinçli ve işletmeye
özgü belirlemelidir.
Suistimal riskiyle mücadelenin proaktif yönetim mekanizması içerisinde yer almasıyla, işletme hem potansiyel zararlardan korunur, hem de inşa
* * SMMM
72
Makale Geliş Tarihi:
13.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.01.2016
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edilecek ve ‘dönüşebilen’ kurum kültürünü kazanma yolunda ilerler. Bütün
bunların sonucunda, işletmede yürürlüğe konulacak etkin bir suistimal risk
yönetimi işletmeye rekabet avantajı sağlayacaktır.
2. SUİSTİMAL KAVRAMI
Suistimal riskine ilişkin temel kavramların Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ndeki karşılıklarını aktararak konumuza başlayalım:
 Suistimal: Görev, yetki vb. kötüye kullanma...
 Risk: Zarara uğrama tehlikesi, riziko
 Mağdur: Haksızlığa uğramış (kimse), kıygın...
 Fail: Eden, yapan, işleyen; hukuki sonuç doğuracak bir suç işleyen
kimse...
Suistimal ve İş Suistimali kavramlarının mesleki literatürdeki tanımlarına
gelirsek;
• Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA)’ne göre suistimal (Fraud): Hile, sahtekârlık, emniyeti kötüye kullanma ile nitelendirilebilecek hukuk dışı fiillerdir. Bu fiiller, sadece şiddet tehdidi veya fiziksel
güç kullanımının gerçekleştirilmesine bağlı değildir. Suistimaller para,
mal veya hizmet sağlamak, hizmet kaybından veya ödeme yapmaktan
kaçınmak veya şahsıyla veya işle ilgili bir avantaj elde etmek amaçlarıyla çeşitli taraflar ve kurumlar tarafından gerçekleştirilebilir. (TİDE
– IIA Zorunlu Rehber/IIA Mesleki Standartlar ve Sözlüğü)
• Uluslararası Muhasebeciler Birliği (ACCA)’nin, ISA (Uluslararası Denetim Standartları) 240’a dayanarak verdiği suistimal tanımı: Yönetişim, çalışanlar veya paydaşlardan sorumlu olarak görev
yapan bir veya birden fazla yöneticinin ilgilileri kötü niyetle aldatarak
işletmenin menfaatlerine aykırı olarak haksız ve yasadışı bir menfaat
sağlamasıdır. (ISA 240 - The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud In An Audit Of Financial Statements).
• Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Birliği (ACFE)’nin
ise iş suistimali (Occupational Fraud) tanımı: Çalışanın işveren
kuruluşa ait varlıkları kasti olarak kötüye kullanması veya zimmetine geçirmesi yoluyla kişisel zenginliğini arttırma amacıyla mesleğini (görevini, yetkisini) kullanmasıdır. (ACFE, Report to The Nations:
Occupational Fraud and Abuse-2014).
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Bu arada, ortak özellikleri eylemin işverenin aleyhine sonuçlanması olan iş
suistimali ile hatayı birbirinden ayıran temel farklılıklar ise: suistimalin kişisel
menfaat elde etmek kastıyla, planlı ve özellikle gizlililik içerisinde yapılan bir
eylem olmasıdır.
Makalemizde, ACFE’nin Türkiye temsilcisi olan USİUD’un da tercih ettiği gibi ‘hile’ yerine ‘suistimal’ sözcüğünü kullanmayı tercih ediyoruz. Makalenin kapsamını ise, iş suistimali kavramı ile sınırlı tutmaktayız.
3. SUİSTİMAL ÜÇGENİ KURAMI
Suistimal Üçgeni kuramı, sosyolog Donald Cressey’in hapishane mahkumları ile yaptığı araştırma sonuçlarına dayanarak ileri sürdüğü varsayımlara
dayanır (Cressey, 1973). Cressey’e göre, ‘çözüm üretilemeyen kişisel finansal
sorunlara sahip ve işyerinde güven kazanmış çalışanlar, emniyeti suistimal
edebilirler. Sorunun çözümünü, sorumluluğuna teslim edilen fonlar ve aktifler
üzerinde kendi menfaatine gizlice suistimal eylemini gerçekleştirmekte bulur.
Çünkü, kendisi de işletmede emanetini üstlendiği fonların ve aktiflerin kullanımına da hakkı olan güvenilir insanlardan birisidir!
Kuram, suistimali gerçekleştiren faillerin eylem kararlarının temelinde rol
aldığını varsaydığı ve süreçte birbirleriyle etkileşim içerisinde olan üç kavram
(baskılar, fırsat ve meşrulaştırma) üzerine kuruludur. Şimdi bunlara bir gözatalım:
i. Baskılar (Motivasyon, Güdü, Dürtü) (Pressures or Motivation):
Fail, suistimali gerçekleştirmek için bir ihtiyaca (örneğin finansal ihtiyaç)
dayanan içsel ve/veya dışsal baskılar altında kalır. Sonrasında bu güçlü baskının etkisiyle eylemde bulunma amacıyla güdülenir. İşlenecek suçun motivasyon temelini teşkil eden ve failin algıladığı, etkisi altında kaldığı baskıları,
kişisel ve çevresel olarak ayırabiliriz:
Kişisel baskılar, çalıştığı işletmeye gelmeden önceki yaşantısına ait sorunlar (borçlar, ciddi ihtilaflar), kötü alışkanlıklar (kumar, uyuşturucu, alkolizm, aşırı eğlence hayatı), gelirinin çok üzerinde yaşama arzusu veya fiilen
yaşama, kişisel yüksek ihtiraslar, açgözlülük vb. diye çoğaltılabilir.
Çevresel baskılar ise, iş, aile ve yakın arkadaş çevresi, sosyal çevre, içinde yaşanan sosyal/ekonomik/ kültürel ortamdaki davranış ve alışkanlıklardan
kaynaklanan baskılardır. Bu baskıları, failin veya çok yakınındaki birisinin
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acil ve büyük miktarda paraya (örneğin kumar borcu ödemesinde yaşanan
tehdit, acil ağır sağlık sorunu yaşama vb.) ihtiyaç göstermesi ve paranın temininde çaresiz kalması, işyerindeki geleceği için amirinin baskısına boyun
eğme, çalıştığı işletmede aleyhine ve kasıtlı yaşadığını düşündüğü sorunlar
(ücret, terfi, performans değerleme, dışlanma, hakaretler, küçük düşme) vb.
diye sayabiliriz.
Görüldüğü üzere, baskıların ve güdülenmenin temelinde bir ihtiyaç yatmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi yönünde içsel ve/veya dışsal baskılarla bir
çözüm yolu bulunulur: çalıştığı işletmeyi dolandırmak!
ii. Fırsat (Opportunity):
Güdüleyici baskıların etkisiyle fail suistimal eylemini gerçekleştirmeye
karar verir ve eylem fırsatı için çalıştığı işyerindeki mevcut kontrol ortamı ve
kontrol süreçleri zaafiyetlerini belirler. Suç işleme güdüsü altında olmadan ve
suistimal kararı almadan önce de, işletmede failin dikkatini çeken kontrol boşlukları vardır. Bunları detaylı gözden geçirir ve yeni açıkları da tespit etmeye
çalışır. Sonrasında, suistimalin gerçekleştirilmesi anı bakımından işletmenin
genel rutin çalışma ortamındaki kontrol süreçlerinde oluşacak açık gözlenir ve
elde edilen uygun bir anda eylem yapılır.
İşletmelerde suistimal için en uygun fırsatın, potansiyel failin görev yaptığı atmosferde bir ‘yakalanma tehdidi hissetmemesi’ algısı olduğu belirlenmiştir. Suistimale açık bir atmosferi yaratan ise, işletme üst yönetiminin işyerinde
etkin ve güvenilir bir ‘kontrol ortamı’ kuramayıp etkili ‘kontrol süreçlerini’
uygulayamamasıdır. Mevcut elverişli ortama ilaveten, failin zaten ‘deneyimli
bir suçlu’ olması, işletme yönetim ve çalışan sirkülasyonunun yüksek olması, tedarikçilere ve destek hizmetleri verenlere yönelik kontrol önlemlerinde
zaafiyetler, işletmenin önemli yönetsel sorunlar yaşaması, ortaklar veya üst
yöneticiler arasında şiddetli geçimsizlik, işletmenin ağır finansal zorluklar
içinde olması, failin yıllar itibariyle işletmede ulaştığı yüksek güven düzeyi,
failin işbirliği içerisinde olduğu ve güven duyduğu başka failler olması diğer
fırsatlar olarak sayılabilir.
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iii. Meşrulaştırma (Rasyonelleştirme, Haklı Gösterme) (Rationalization):
Önceki paragraflarda, suistimal faili kişisel veya çevresel etkili baskılarla
eylemde bulunma yönünde güdülenir, karar verir ve eylem için fırsat imkanlarını tespit eder ve gerçekleştirmek için uygun anı bekler diye belirtmiştik.
Fail, ayrıca eylemi gerçekleştirmeden önce vicdanını rahatlacak gerekçe(ler)
uydurur. Yani, işleyeceği suça içsel dünyasını ikna edecek kendince haklı neden(ler) bulur! Böylece, işleyeceği suçu vicdanında meşrulaştırmış olur.
Meşrulaştırmaya örnekler verecek olursak, gerçekleştireceği eylemle işletmeden sadece borç para aldığı, aldığı borcu ilk fırsatta geri ödeyeceği, eline
geçecek parayla ailesini mutlu edeceği (daha lüks bir yaşam, çocuklarını en
iyi özel okullarda okutma vb.), zaten işyerinde büyük haksızlıklara uğradığı
(hakettiğinden daha düşük ücret verildiği algısı, terfilerde, performans primlerinde, maaş artışlarında vb.), amirleri ile iş arkadaşları tarafından sürekli
dışlandığı ve aşağılandığı algısının yolaçtığı öç alma duygusu, ‘koskoca şirkete birşey olmaz’ düşüncesi ve Baskılar bölümünde belirttiğimiz diğer hususlardır.
4. SUİSTİMALDE MAĞDUR KİMDİR?
Mağdur, güven duyduğu çalışanı tarafından iyi niyeti istismar edilerek suistimale maruz kalmış ve eylemin sonuçlarından zarar görmüş taraftır. Yani,
dolandırılan işletmedir.
Uluslararası Suistimal Uzmanları Birliği (ACFE)’nin 2014 yılı suistimal
raporunun,
hedefteki mağdur işletme bakımından sonuçlarına göre, iş suistimallerinin çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işletmelerin potansiyel riski olduğu
fakat en çok KOBİ’lerin suistimal riskiyle karşı karşıya olduğu, çalışan sayısı
100’den az ve 10.000’den fazla olan işletmelerde medyan zararın daha yüksek
olduğu, en fazla özel sektör işletmelerinin iş suistimali yaşadığı ve alt sektörel
dağılımda ilk sırada finans sektörünün yer aldığı görülmektedir.
Diğer yandan, KPMG’nin GFK Türkiye’ye yaptırıp yayınladığı ve ülkemizdeki işletmelerde görev yapan üst düzey yöneticilerin suistimal farkındalığı ve önlemleri konularında yaşadıkları çelişkileri net biçimde gösteren
önemli bir araştırma sonucuna göre;
Türkiye’de farklı sektörlerde görev yapan ve araştırmaya katkıda bulunan
üst düzey yöneticilerin,
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•
•
•

yüzde 93’ü, suistimalin Türkiye için önemli bir sorun olduğunu,
yüzde 57’si önümüzdeki iki yıl içinde suistimal riskinin artacağını,
yüzde 81’i çalışma yaşamlarında en az bir suistimal vakası ile karşılaştıklarını,
• yüzde 23’ü ondan fazla suistimal vakası yaşadıklarını belirtmelerine
karşın;
katılımcı yöneticilerin,
• yüzde 92’si, suistimalin kendi şirketleri için büyük bir sorun olmadığını,
• yüzde 30’u, şirketlerinde herhangi bir suistimal riski olmadığını ve önümüzdeki üç yıl içinde de olmayacağını,
• yüzde 66’sı, şirketlerindeki iç kontrol mekanizmasının, suistimali önlemek için yeterli olduğunu düşünmektedirler. (KPMG, Yöneticilerin
Bakış Açısı ile Türkiye’de Suistimal: riskler, etkiler ve alınması gereken dersler-2012)
Yoruma bile ihtiyaç göstermeyen anket sonuçlarının ışığı altında, en azından yukarıdaki katılımcıların üst yönetiminde görev aldıkları işletmelerin bir
kısmının ‘iş suistimali mağduru’ olma riskleri çok uzak bir olasılık değil diye
düşünebiliriz!
5. SUİSTİMALDE FAİL KİMDİR?
Fail, kişisel menfaat elde etme kastıyla ve eylemin sonucunda çalıştığı
işletmeye (mağdura) zarar vererek suistimal suçunu gizlice işleyendir. Yani
çalıştığı işyerini dolandırandır. Fail(ler), ya sadece çalıştıkları işletme içinde
tek başına veya mesai arkadaşıyla birlikte ya da konumuz dışı olan dışarıdan
suçlularla işbirliği yaparak (örneğin siber saldırılarda içeriden şifre kırarak,
müşteri bilgilerini suç ortaklarına ileterek) suistimal eylemini gerçekleştirirler.
Potansiyel faili, kişisel özellikleri, çevresel etkenler ve çalıştığı işletmedeki konumuyla daha yakından tanıyabiliriz.
• Kişisel özellikler, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, adli sicil geçmişi, ahlaki yapı, iş deneyimleri, alışkanlıkları, tutumları, kişilik yapısı ve psikolojik durumu akla gelmektedir. Failin davranış yapısını oluşturan bileşenleri örnekleyecek olursak: suça eğilimli olma, kötü alışkanlıklar
(aşırı gece yaşamı, uyuşturucu, kumar, alkolizm), lüks yaşam ihtirası,
ailevi sorunların yansımaları, daha önce suça karışmış olma, kolayca
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etki altında kalabilen, açgözlü, gelişime kapalı, katı, öfkeli ve kindar
kişilik yapısı, sosyal dışlanma, cehalet, düşük ahlak seviyesi ve önceki
dönemlerden gelen borç yapma alışkanlıkları dikkati çekmektedir.
Çevresel etkenler, içinde yaşadığı sosyal/ekonomik/kültürel ortam, iş,
aile ve yakın arkadaş çevresinden kaynaklanan suça itici etkilerdir..
Çalıştığı işletmedeki konumundan kaynaklanan etkenleri ise, iş ortamı, işletmedeki görev ve yetki düzeyi, çalıştığı işletmedeki görev
süresi, alt-üst ilişkileri, çalışma tarzı olarak belirtebiliriz.

ACFE’nin 2014 yılında yayınladığı İş Suistimali raporunda failin profilini
daha da netleştirecek bazı analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Buna göre, erkeklerin kadınlardan daha çok suistimal yaptığı, faillerin şirketteki ortalama
görev sürelerinin beş yılın altında olduğu, şirkette görev ve yetki düzeyi arttıkça suistimal tespit süresinin uzadığı, suistimale katılan sayısı, eğitim düzeyi, görev süresi ve yetki düzeyi arttıkça suistimal zarar tutarlarının da artış
gösterdiği, faillerin büyük çoğunluğunun işe alımda ve sonrasında adli sicil
ve iş geçmişi/referanslarının araştırılmadığı hususları bizlere potansiyel faili
tanıma analizlerinde ipuçları vermektedir.
6. İŞ SUİSTİMALİ TÜRLERİ
ACFE 2014 raporundaki suistimal türlerini gösteren İş Suistimal Ağacında
üç ana tür iş suistimaline yer verilmektedir:
A. YOLSUZLUK (Çalıştığı işletmedeki görevini, yetkisini kötüye kullanarak maddi menfaat elde etme)
B. VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI (Bir görevi, yetkiyi
kötü kullanarak, çalıştığı işletmedeki nakit mevcuttan, alacaklardan ve ayrıca,
ödemelerde suistimal yaparak, stoklar, duran varlıklar, haklar vb. varlıklarda
hırsızlık yaparak zimmete para geçirme eylemi)
C. FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ (Bir görevi, yetkiyi kötüye
kullanarak, çalıştığı işletmenin varlıklarını, gelirlerini yüksek veya düşük gösterme eylemiyle sahtekarlık yapmak)
Aynı rapora göre, araştırma konusu iş suistimallerinde türlere göre, Varlıkların Kötüye Kullanılması % 85 ile birinci, Yolsuzluk % 37 ile ikinci
ve son sırada ise % 9 ile Finansal Tablo Suistimali yer almaktadır. Buna
karşın, mağdur işletmenin uğradığı medyan zararlarda Finansal Tablo Suis-
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timali 1 milyon $, Yolsuzluk 200.000 $ ve Varlıkların Kötüye Kullanılması
130.000 $ olarak ters yönde sıralanmaktadır. Suistimallerin en sık rastlandığı
işletme birimleri ise, sırasıyla muhasebe, operasyon, satış, üst yönetim, müşteri hizmetleri, satınalma ve finans bölümleridir. Fail sayısı açısından ise,
yolsuzluk suistimalleri büyük oranda bir kişiden fazla organize bir ekip (1
Kişi % 23, 2 kişi ve üzeri % 57) tarafından gerçekleştirilmektedir. Diğer türlerde ise çoğunlukla tek başına suistimal gerçekleştirilmektedir.
Şimdi üç ana iş suistimali türünün alt unsurlarını görelim:
A. YOLSUZLUK TÜRLERİ:
i. Çıkar Çatışması
ii. Rüşvet
iii. Yasadışı Bağış
iiii. Ekonomik Zorlama
B. VARLIKLARIN KÖTÜYE KULLANILMASI TÜRLERİ:
i. Nakdi Suistimaller
ii. Stoklar ve Diğer Varlıklara Yönelik Suistimaller
C. FİNANSAL TABLO SUİSTİMALLERİ TÜRLERİ:
i. Varlıkları/Gelirleri Yüksek Gösterme
ii. Varlıkları/Gelirleri Düşük Gösterme
7. SUİSTİMALİN ÖNLENMESİ VE TESPİT EDİLMESİ
Suistimal eyleminde doğrudan etkileşim içerisinde olan iki taraf vardır:
Mağdur ve Fail. Mağdurun suistimale uğramasından ve zarar görmesinden
dolaylı olarak etkilenenler ise mağdur işletmenin paydaşlarıdır.
o İş Suistimali Eylemini Caydırıcı Önlemler
Suistimalle mücadelenin tek hedefi suçu işleme potansiyeli olan yani fail
olmalıdır. Hedefi etkisiz hale getirmek, caydırmak ve potansiyel bir mağdur
olmamak için işletmenin üst yönetiminin ‘suistimal olayları sektörde, ülkemizde çok yaygın fakat bizde olmaz’ düşüncesinden vazgeçip konuya gereken ciddiyetle eğilmesi gerekir. Temel amacı suistimalin hiç gerçekleşmeme268
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si, gerçekleşmesi halinde minimum zararla atlatmak olan riskin yönetiminde
proaktif politika ve uygulamalar içeren bir mücadele modeline geçmesi gerekmektedir.
Gerçi, ne kadar etkin bir yönetim sergilenirse sergilensin, ‘mükemmel’ bir
kontrol ortamı tasarlansın, karşı önlemler alınırsa alınsın, farkındalık eğitimleri verilirse verilsin, bir işletmede suistimal riskini tamamen ortadan kaldırmak
imkansızdır. Çünkü, failin üzerindeki baskılar ile psikolojik meşrulaştırmalar
devam ettikçe ve fail işletmedeki ufacık da olsa açık fırsatları buldukça suç işleme psikolojinden vazgeçmeyecektir. Bir de, işletmenin istihdam kriterlerini
delerek göreve başlayan suçlular cabası! Bundan dolayı, suistimal tespitinin
etkili yönetimi önem kazanmaktadır.
Bu arada, faillerin büyük çoğunluğunun ilk defa böyle bir eyleme katıldıklarını dikkate alırsak, işletme üst yönetimi suistimal riskinin etkin yönetimi ile
potansiyel failleri caydırabilir ve ilk suistimallerinin önüne geçebilir.
Bir işletme üst yönetimi, işletme amaçlarına ulaşmak için gerçekleştireceği faaliyetlerinde karşı karşıya kalabileceği her potansiyel risk gibi suistimal
riskini de, ayrıntılı bir plan dahilinde belirlemeli, değerlendirmeli, tanımlamalı, aksiyon almalı ve takibini yaparak yönetmelidir. Kontrol ortamı ve
kontrol süreçleri kavramlarına dayanacak uygulamalar şirket üst yönetiminin
en büyük yardımcısı olacaktır.
Suistimal üçgeni teorisi varsayımlarına dayanarak oluşturduğumuz mücadele önerilerimizin amacı ise, hem insanidir hem de işletmelerin yararı içindir:
yani yeni suçluların ortaya çıkmasını önlemek. Bu çerçevede, işletmeler
suistimal üçgeni kuramı temelinde önlemler alarak;
❖ fail üzerinde oluşabilecek baskıların mümkün olanlarını baskı unsuru
olmaktan çıkarmalı,
❖ faile suçu meşrulaştırma gerekçeleri vermemeli,
❖ failin yakalanma tehdidini en üst düzeyde hissetmesini sağlayacak tedbirleri uygulayarak oluşabilecek fırsat algısını minimize etmelidir.
Üst yönetimce yürürlüğe konulan ve sıfır toleransa ilkesine dayanan suistimalle mücadele ‘paketi’, işletme içerisinde yaratılacak ‘öğrenerek dönüşen şirket kültürü’ ortamında tüm çalışanlarca içselleştirilmelidir. Belirttiğimiz ortama
sahip bir işletmede zaten muhtemel riskler konusunda işletme yönetici ve çalışanlarında farkındalık yaratma aktiviteleri sistematik olarak sürdürülmekte, etkin ve ekonomik bir kurumsal kaynak planlamasına dayalı ve güvenilir raporlar
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üreten bilgi işlem sistemi hizmet vermekte, muhasebe kayıt düzeninin eksiksiz
olmasına özen gösterilmekte, kontrol süreçleri yürürlükte ve güncellenmekte,
işletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında tüm değer ihtiva eden unsurların
güvenliğinde en üst düzeyde dikkat edilmekte, insan kaynakları uygulamalarında ve yönetimin kontrol işlevinin yerine getirilmesinde -gerekirse uzman desteğiyle- çağdaş model ve teknikler uygulanmaktadır.
o Kırmızı Bayraklar (Red Flags)
Literatürde ‘kırmızı bayraklar’ olarak nitelenen ve suistimal öncesi işletmedeki kontrol süreçlerindeki zaafiyetleri büyük ölçüde gözönüne seren ipuçlarının sürekli analizi, iş suistimalinin hem önlenmesine yönelik uygulama
tercihlerine karar vermede hem de tespitinde büyük katkı sağlar. Kırmızı bayraklar, işletme kültürü ortamı ve faillerin davranışlarına ilişkindir.
Kırmızı bayrakları, fail ve mağdur ve genel atmosfer yönlerinden bir
ayrıma tabi tutabiliriz.
a) Fail Yönünden Kırmızı Bayraklar (ACFE’ye Göre):
Gelirin üzerinde yaşam tarzı, finansal zorluklar, tedarikçi/müşterilerle aşırı
samimiyet, kontrol sorunları (sorumluluk paylaşmada isteksizlik), ailevi sorunlar, çıkarcı davranış tarzı, kişilik özellikleri (asabi, kuşkucu, savunmacı
kişilik), kötü alışkanlıklar, yetersiz ücretten şikayet, önceki işveren kaynaklı sorunlar, yasal izne ayrılmak istememe, kuruluş içinde aşırı baskı, sosyal
izolasyon, yetki eksikliğinden şikayet, başarı için aşırı çevre baskısı, yaşam
standartlarında istikrarsızlık, geçmiş yasal sorunlardır.
ACFE araştırma sonuçlarında faile yönelik dikkat çekici bir tespit de,
failin suistimalden önce gösterdiği zorbalık ve gözdağı, işe gelişte istikrarsızlık, işe aşırı geç gelme, internette aşırı gezinme, uygunsuz internet sitelerine
girme, cinsel taciz gibi olumsuz davranışlarıdır.
b) Mağdur yönünden kırmızı bayraklar:
❖ Şirket kültürü bakımından (işletmenin yönetişim yapısının teşvik ettiği ve yarattığı olumsuz ortam, üst yönetimin tutarsız ve adil olmayan tutumları, yönetim kademesinde yer alan kişilerin zaafiyet ve kötü alışkanlıkları,
tutarsız davranışları),
❖ İşletmenin finansal yapısı bakımından (finansal kriz yaşanması, şirketin
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çok hızlı büyümesi, anormal alım-satım işlemleri, finansal tablolar arasında
uyumsuzluklar)
❖ Kontrol Ortamı bakımından (etik kurallar, mevzuat ve iç prosedürler,
kontrol süreçleri ve kontrol eksikliklerinin var olması, risk ve denetim komitelerinin oluşturulmamış olması veya etkin şekilde çalışmamaları, düzenleyici
kurumlarla sorunlar, kayıt düzeni ve üretilen raporların güven vermemesi, bilgi işlem sisteminin güven vermemesi)
❖ İnsan kaynakları uygulamaları bakımından (yönetici ve çalışanlarda
yüksek sirkülasyon oranı, küçülme ve yeniden yapılanmadan dolayı işini kaybetme korkusu veya işletmede bu nedenlerden kaynaklanan iş kaybı yaşanması, sürekli fazla mesailer, maaş ve ek ödemelerde kesinti veya beklenen artışın
olmaması, maaş ödemelerinde sürekli gecikmeler, ünvan indirimleri, planlı ve
sistematik bir çalışma ortamı olmaması, çalışanların aşırı hedef baskısı altında
olması, performans değerlemede adaletsizlik algısı sayılabilir.
c) Genel sosyo-ekonomik-kültürel çevreye yönelik kırmızı bayraklar:
Ekonomik kriz ortamları, yoksulluk ve hızlı nüfus artışı içindeki ülkeler,
sosyal ortamda suistimalin hoş görülmesi, kültürel alışkanlıklar...
o Suistimalin Tespit Edilmesi
Suistimaller, işletme itibarına ve finansal performansına doğrudan etki
yapan önemli risklerdir. Geliştirilen ve alınan tüm önlemlere rağmen suistimallerin işletme açısından risk olmaktan çıkarılması imkansızdır. Bu gerçek
karşısında, işletmelerde suistimal riski yönetiminde suistimalin ortaya çıkarılması bir hayli önem kazanmaktadır.
ACFE 2014 raporunda, suistimalleri ortaya çıkarmada tespit araçlarının
etkililik oranlarına da yer verilmiştir. Buna göre aşağıdaki sürpriz sonuçlara
hazır olmamız gerekmekte:
❖ İhbar % 42
❖ Yönetim Kontrolü % 16
❖ İç Denetim % 14
❖ Tesadüfen % 7
❖ Mutabakat % 7
❖ Diğer % 14 (Belge İnceleme, Dış Denetim, Gözetim/İzleme, Yasal Bildirimler, BT Kontrolleri, İtiraf, Diğer)
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Araştırma sonuçlarına göre, en etkili silah olarak göze çarpan ihbar mekanizmasının kaynakları; çalışanlar % 49, müşteri % 21.6, anonim % 14.6, tedarikçi % 9.6, diğer % 5.2 (ortaklar, rakipler, diğer) olarak raporda yer bulmuştur. İş suistimallerinin tespitinde ikinci sırada yönetim kontrolleri ve üçüncü
sırada ise iç denetim gelmektedir. Bu üç kanal/yöntem işletmede var olması
gereken kontrol süreçlerinin ana unsurlarıdır.
Türkiye özelinde yapılan araştırmalarda, uluslararası sonuçlara göre ihbar
oranının daha düşük kalması; her ne kadar ortaya çıkma/zarar görme riski ve
kültürel olarak ‘ispiyonculuk’ bağlamında değerlendirilse de, işletmelerin güvenilir (ihbar edeni koruyan) ihbar hatları organizasyonu ve işletme genelinde
düzenlenecek ‘suistimal farkındalık’ aktiviteleriyle bu oranın arttırılacağını
düşünmekteyiz. Ayrıca belirtmek gerekir ki, işletmede güvenilir ve işleyen bir
ihbar hattının (etik hattın) faaliyette olması, suistimallerin tespitinde iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin de etkinliğini arttırmaktadır. Dördüncü sırada
yer alan ve % 7’lik bir orandaki suistimalin ‘tesadüfen’ tespit edilmesi ancak
çalışanlar ve diğer paydaşlarda farkındalık yaratmakla düşürülebilir.
Etkili kontrol araçları olarak, iş süreçleri içerisinde yetkili kontrol ve gözetim faaliyetleri, veri analiz/izleme, mutabakat, belge analizleri, risk bazlı rutin iç
denetimlerin yanısıra sürpriz iç denetim uygulamaları, bilgi işlem sistemi üzerinden sürekli kontroller ve testler, insan kaynakları mücadele araçları (çalışanların
geçmişi, işletmede görev yaptığı dönemdeki anomaliler, zorunlu izin/rotasyonlar,
davranış kuralları) ve yönetimin rapor analizi/takibi sayılabilir. İşletmenin büyüklüğüne göre suistimal riski ile mücadele için özel ekipler oluşturulabilir. İşletmenin karşı karşıya kaldığı diğer riskler gibi, suistimal riskinin de düzenli komite
toplantılarıyla gözden geçirilmesi ve aksiyonlar alınması da etkili bir yöntemdir.
Böylece, işletme içi kontrol ortamının disiplini karşısında bazı potansiyel faillerin
eylem kararlarını askıya almaları sağlanabilir.
Sonuç olarak, işletmenin esas sorumluluğunu üzerine alan üst yönetim,
diğer risklerin yönetiminde olduğu gibi iş suistimal riskinin yönetiminde de
proaktif politika uygulamalarında bulunarak işletmenin yönetişim, risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin entegre organizasyonunu ve bu
sistemlerin birlikte senkronize çalışmalarını sağlamalıdır.
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8. SUİSTİMALİN SORUŞTURULMASI
Ortaya çıkan veya çıkarılan iş suistimal eyleminin failleri ve işletmeye
etkileri aşağıda belirtilen süreçlerde uygulanan soruşturma teknikleri yardımıyla netleştirilmeye çalışılır. Suistimal soruşturmasının ‘işi bilen’, sezgileri
ve gözlem yetenekleri üst düzeyde, güven veren, ilişki yönetiminde güçlü
olan, sorgulama tekniklerinde deneyimli olan, mesleki şüpheciliğin öğelerini yerine getirebilen, zamana karşı baskı altında çalışabilen ve mevzuata hakim uzmanlarca yapılması gerekir. Bazı karışık ve çok boyutlu suistimal olaylarında konuyla ilgili farklı meslek gruplarında görev yapanlar da
(örneğin avukat, bilgi teknolojileri uzmanı vb.) ekibin içerisinde yer alır.
Soruşturma süreci ile ulaşılacak sonuçlarının iç ve dış mevzuata uygun
ve objektif yürütülmesi, ikna edici kanıtlara dayanması hem kurum içerisinde dosyaya ilişkin karar alınırken hem de adli takip aşamasında işletmenin
haklarının savunulması bakımından çok önemlidir.
Soruşturma aşaması aşağıdaki süreçlerden oluşur:
i.
Soruşturma sürecinin teorik çerçevesinin çizilmesi
ii.
Suçüstü varsa acil önlemlerin uygulanması
iii.
Bilgi kaynaklarının netleştirilmesi
iv.
Bilgi verecek kişilerle görüşülmesi
v.
Veri ve belgelerin edinilmesi
vi.
Veri ve belgelere ilişkin inceleme ve teyitlerin yapılması
vii.
Sorgulamaların yapılması
viii.
Kanıtların toplanması ve değerlendirilmesi
ix.
Gerekirse uzman raporu talep edilmesi
x.
Failin belirlenmesi çalışmaları (mümkünse itiraf ettirilmesi)
xi.
Olayın işletmeye zarar boyutunun ortaya çıkarılması
xii.
İç prosedürler ve yasal mevzuata yönelik ihlallerin tespiti
xiii.
Soruşturma raporunun hazırlanması ve sunumu
İşletme yetkilileri, soruşturma raporunda sunulan bilgi ve kanaatların
değerlendirilmesi sonucu, işletmenin yararı bakımından fail ve zararlar yönünden gereken kararları alarak uygularlar. İşletmedeki mevcut suistimalle
mücadele paketine edilen deneyim çerçevesinde düzeltici önlemleri içeren
modüller eklerler ve yürürlüğe koyarlar.
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9. SUİSTİMAL RİSKİNİN PROAKTİF YÖNETİMİ
İşletme üst yönetimi, suistimal riski ve potansiyel etkilerinin kapsamı konusunda gereken bilinç düzeyine sahip ise, işletmede riskin gerçekleşme ihtimalini minimize etmek üzere proaktif bir yönetim sergiler. Yani suistimal
riskinin gerçekleşmemesi için gereken kararları önceden alıp devreye sokar.
İşletmede sıfır tolerans ilkesine dayalı ve faile ‘fırsat’ yaratmayacak bir kontrol ortamı oluşturulmalıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kontrol ortamı
bileşenleri entegre ve senkronize bir performans yapısında olmalıdır. Proaktif
politikaların bir diğer avantajı da alınan tüm önlemlere rağmen gerçekleşmesinin önüne geçilemeyen suistimal eylemine ortaya çıktığı anda, hızlı ve etkili
reaksiyon göstermek bakımından hazırlıklı olunmasıdır.
Proaktif suistimal riski yönetimi, yukarıda belirtiğimiz temel ilkeler ve
yapı ışığında aşağıdaki unsurların da içerisinde yer alacağı ‘öğrenerek dönüşen işletme kültürü’ ortamı yaratılmasıyla olur:
 Üst yönetimin dürüstlük ve bütünlük temelinde tutarlı davranışlar sergilemesi, işletme hedeflerine ulaşmak amacıyla konulan performans hedeflerinin gerçekçi belirlenmesi,
 Çağdaş kurumsal yönetişim sisteminde yer alacak süreçlerde suistimale yönelik prosedürler ve suistimal eylem planının yer alması, suistimal
riski yönetim komitesi toplantılarının düzenli olarak yapılması ve alınacak
kararların tüm çalışan ve paydaşlara duyurulması yönünde etkili bildirim mekanizması kurulması,
 Organizasyon yapısında, görev-yetki-sorumlulukların net ve açık belirlenmesi, görevlerin uygun şekilde dağılımı yapılması, eşgüdüm gereken işlerde kuralların konulması,
 Etkili risk yönetim sisteminin içerisinde suistimal riskinin yönetimine de yer verilerek, riske yönelik özel geniş kapsamlı bir plan oluşturulması,
planın uygulanması ve periyodik olarak gözden geçirilmesi, yaşanan suistimal
vakalarından ders alınarak düzeltici önlemler alınması,
 Muhasebe kayıt düzeninin eksiksiz ve disiplinli biçimde yürütülmesi,
yönetim kademesine yönelik güvenilir ve yönlendirici raporlar üretilmesi,
 Etkili, etkin ve ekonomik bir kurumsal kaynak planlamasını ve iş süreçlerini içeren güvenilir ve güvenli bir bilgi işlem sistemi kurulması,
 Fiziki yerleşim düzenlerine dikkat edilmesi ve fiziki önlemlerin alınması,
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 Etkin ve insancıl insan kaynakları politika ve uygulamaları (özgeçmiş
bilgilerine yönelik araştırmalar, yıllık izinlerin düzenli kullandırılması, davranış kuralları, açık kapı politikası, anketler düzenlenmesi, adil performans
değerleme, işveren markası çalışmaları, çalışanlara ve yakınlarına yönelik
destek programları vb.),
 Kontrol süreçlerinin dayandıkları prosedürlerin titizlikle hazırlanarak
yürürlüğe konulması ve veri analiz/izleme, yetkili kontrol/gözetim, bağımsız
risk bazlı iç denetim, bilgi teknolojileri bazlı sürekli kontrol enstrümanlarının
kullanılması,
 Alternatif kanallar içeren ve güven veren bir ihbar hattı kurulması,
 Düzenli olarak tüm yönetici, çalışan ve paydaşlara yönelik farkındalık aktiviteleri.
Kamuoyundaki imaj bakımından, suistimalle mücadelede en etkili olduklarına inanılan finansal kurumlar sektörü ve halka açık işletmeler bu haklı
şöhretlerini biraz da ulusal ve uluslararası boyutta üst düzenleyici ve gözetleyici kurumların kararlarına tabi olarak faaliyet göstermelerine borçludurlar.
Maalesef sözkonusu işletmelerin bir kısmında bile bu zorlayıcı düzenlemeler
belli ölçüde şekli kalmakta, uygulamada etkinliğin ve etkililiğin sağlanması
yönünde kontrol mekanizmalarına gereken destek verilmemekte, yönetsel takibi ihmal edilmektedir.
İşletmelerde suistimal riskiyle mücadele, kurumun tepe yönetiminden başlayarak tüm kademelerdeki çalışanları adeta sarıp sarmalamalıdır. Suistimal
riski ile mücadele kapsamında işletme genelinde tespit edilecek ve giderilecek zaafiyetler, aynı zamanda işletmenin yönetişim, risk yönetimi, iç kontrol
ve iç denetim sistemlerinin etkili, etkin ve ekonomik çalışmasına dolayısıyla
işletmenin gelişimine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede temel amaç, işletmede etkili bir suistimal önleme kültürü oluşturmak olmalıdır. Bu amaç, aynı
zamanda çağdaş ‘öğrenerek dönüşen şirket kültürünün’ de alt unsurudur.
Suistimalle mücadelede, Suistimal Üçgeni kuramı unsurları temelinde işletme içinde uygulanacak bazı pozitif politikalar çok büyük önem arzetmektedir. Örneğin, çalışanlara yönelik sosyal destek programlarıyla potansiyel fail
üzerindeki bazı finansal baskılar hafifletilebilir ve işlenecek suçun fail tarafından vicdanen meşrulaştırılması engellenebilir. Adil bir performans değerleme,
prim sistemi ve maaş sistemi faili suçu meşrulaştıramama yönünde zorlayacaktır.
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Sonuç olarak belirtmek gerekir ki, suistimal üçgeninin ana unsurları olan
fırsat, meşrulaştırma ve baskıların potansiyel faildeki algısal boyutu uygulanacak proaktif politikalarla yönetilebilir ve dolayısıyla suça yönelik karar
süreçleri işletme lehine çevrilebilir. Böylece, işletme içerisinde oluşturulacak
etkili ve etkin kontrol ortamıyla, suistimal fırsatının pek olmadığını gören potansiyel fail ‘yakalanma tehdidi duygusunu’ da en üst düzeyde hisseder.
10. SONUÇ
Makalemizin sonuç bölümünde yapılan araştırmalarda tespit edilen bazı
temel bulguları özetlersek:
Suistimal işletmelere, kar kaybı, iş kaybı, verimlilik düşmesi, itibar zedelenmesi, moral bozucu ortam gibi olumsuz etkilerde bulunmaktadır,
 Dünyada suistimal yaşanmayan bir ülke yoktur,
 Suistimal kültüre bağlı bir olay değildir, her kültürel ortamda vardır,
 İşletme içerisinde ne kadar önlem alınırsa alınsın suistimali sıfırlamak
imkansızdır,
 Suistimal Üçgeni kuramı, suistimalin önlenmesi ve tespitinde önemli
araçlar sunmaktadır,
 Faillerin büyük çoğunluğu ilk defa suç işlemişlerdir,
 Her on suistimal vakasından dokuzunda iki ortak davranışsal ipucu
(gelirin üzerinde yaşam tarzı, tedarikçi ve müşterilerle aşırı samimiyet) görülmüştür,
 Suistimal süreci ne kadar uzun sürerse ve fail sayısı ne kadar artarsa
uğranılan zarar da artmaktadır,
 Yöneticiler büyük çoğunlukla suistimal riskinin farkındalar fakat
kendi işletmelerinde suistimal riski görenlerin oranı çok düşüktür,
 Suistimal olayı yaşamış işletme yöneticilerinin suistimal öncesi ilk iki
sırada uyguladıklarını saydıkları önlemler, iş suistimallerini önleme etkileri
en düşük iki önlemdir,
 Suistimalin tespitinde ve önlenmesinde en önemli üç silah: ihbar hattı, yönetim kontrolleri ve iç denetim faaliyetidir,
 Suistimalle mücadelede hem potansiyel failleri caydırmak hem de
işyerinde suistimalin önlenmesi ve tespiti yönlerinden farkındalık eğitimleri
büyük önem arzetmektedir.
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