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SUNUŞ
Değerli Okurlar,
Yeni bir yılla birlikte, belki Cumhuriyet tarihimizin en zorlu günlerini yaşamak gerçeği ile karşı karşıya kaldık. Gelecek endişesi yaşadığımız bu günlerde coğrafyamız üzerindeki oynanan tehlikeli oyunlar hem siyasi hem de
kültürel anlamda her bir bireyin üzerinde çok büyük sıkıntılar yaratmaktadır.
Dünyamızın çoğalan nüfusu ile birlikte kıt kaynakların adaletsiz yapısıyla
paylaşımı, her geçen gün bu savaşın tehlikeli yüzünü bizlere göstermektedir.
Ülkelerin kendi ülke insanlarının dışında diğer toplulukları din ve siyasi görüşleri ile sınıflandırarak yok etme üzerine geliştirdikleri politikaları, yüzyıllar boyu insanlık tarihinin karanlık yüzü olarak ortaya çıkmıştır ve gelinen bu
noktada karanlık, masum insanların üzerine bütün ağırlığı ile çökmektedir.
Sadece yaşamak ama insanca huzur içinde yaşamanın isteği ile ailesine,
ülkesine, işine sahip çıkmaya çalışan bir toplumun bireyleri olarak bulunduğumuz mekânlarda büyük çabalar sarf etmek zorundayız. Özellikle kendi
ofislerimizde tek başımıza vermeye çalıştığımız çabanın acımasız dünya düzeninde karşılığını bulması her geçen gün zorlaşmaktadır. Globalleşen dünya dediğimiz bu düzende kazançlarımız üzerinde ki paylaşım talebini sadece
yakın çevremiz olarak görmek bizleri büyük yanılgıya düşürecektir. Bu talep, uluslararası düzeyde faaliyet gösteren firmalara kadar sınırları zorlamaktadır. Sıkıntılarımız yalnız değildir, bizlerin durumunda olan çözüm arayan meslektaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Çözüm olarak ne
yapılabilir? Neleri planlamak, geleceğimizi nasıl şekillendirmek zorundayız
ve nasıl ayakta kalabiliriz? Tüm bu sorular, aslında hepimizin ortak soruları
olup çözümü de birlikte bulmalıyız. Aslında sorunun içinde gizlenen birlikte
hareket edebilme, birlikte bu mücadeleyi verebilme çabası ve başarısı belki de
bizlere büyük umutlar olarak geri dönecektir. Sorunlarımızı paylaştıkça ve uzmanlık alanlarımız oranında gerçekleştirdiğimiz iş planlarımız ile kendimizi
daha güçlü hissettiğimiz yaşanabilir ortamların yaratılması çok daha kolay ve
amaçlarımıza uygun olarak şekillenecektir.
TÜRMOB ve Odalarımızın bu bilinçle oluşturduğu ve bizlere aldığımız kararlarda yardımcı olacak Kalite Meslek Kararı, Haksız Rekabet Yazılım Programı, Meslek Etiği Yönetmeliği, ISMMMO bünyemizdeki Kurumsallaşma Birimi ve Eğitim Programlarımız çıktığımız yolda bizlerin yanında olacaktır.
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Sorunlarımızın çözümünde ışık olacak, İhtiyaçlarımıza yönelik büyük emeklerle hazırlanmış bu çalışmalara sahip çıkmak, benimsemek ve uygulamak da
bizlerin görevidir. Faydalandığımız ölçüde büyüyüp gelişeceğimiz ortamların
yaratılması hazırlanan bu koşullarda ulaşılamaz olmaktan çıkmaktadır.
Sizlere bu sayımızda da bilgiyi paylaşmanın en güzel şeklini ‘’yazmayı’’
hedef edinmiş değerli yazarlarımızın makalelerini sunmak, bizleri mutlu edecek ve gururlandıracaktır.
Yeni bir yılda, yeşermeye çalışan yeni umutlarımızla sizin yanınızda olmak, bizlere güç vermektedir.
Bu sayımızın makale başlıkları;
• Muhasebe Standartları Kapsamında Hastanelerde Hizmet Üretim Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi ve Bazı Öneriler
• Telekomünikasyon Şirketlerinde Hasılat İşlemlerinin TMS/TFRS Kapsamında İncelenmesi
• Bağımsız Denetçilerin Üçüncü Kişilere Karşı İhmal Kapsamındaki Sorumluluğu
• Olumlu Görüş Dışındaki Denetim Görüşlerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Tahminine İlişkin Karar ve Birliktelik Kuralları
• Anonim İle Limited Şirketler Açık Adreslerini Şirket Sözleşmesinde Belirtmek Zorunda Mıdır?
• Ticaret Şirketlerinin Birleşmesinde Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma
• Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptal Edilebilirliği ve Yokluk
Hali
• Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Yerlerde Yüklenicilerin Sorumlulukları
• Anonim Şirketlerde Pay Senedi Kavramının İncelenmesi
• Mali Müşavirlerin İş Takip Sözleşmelerinin Damga Vergisi Kanunu Açısından Değerlendirilmesi
• Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına Sağlanan Vergisel Teşvikler
• İdari Yargıda Şikayet Yoluyla Düzeltme Başvurusu Yeniden Dava Açma
Hakkı Kazandırır Mı?
• Doğum Borçlanması Primi Vergi Matrahını Nasıl Etkiler?
• 4857 Sayılı İş Yasasına Göre Telafi Çalışması
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hükümlerine İşçinin Uymaması ve İş Sözleşmesinin Feshi
6
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Asgari Süreli İş Sözleşmeleri
İşverenin 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanun’una Göre Kurul
Oluşturma Yükümlülüğü
Son Değişiklikler Işığında Geçici Koruma Statüsündeki Yabancıların Ülkemizde Çalışması
Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanların Sigortalılığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesi
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA
HASTANELERDE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BAZI ÖNERİLER
ACCOUNTING FOR SERVICE PRODUCING COST IN HOSPITALS
WITHIN THE SCOPE OF ACCOUNTING STANDARDS AND SOME
SUGGESTIONS
Doç. Dr. Enver BOZDEMİR*1·
ÖZ
Hastanelerdeki hizmetler istenilen kalitede ve zamanında sunulmasının yanında düşük maliyetle de sağlanması önemlidir. Bu durum hastanelerdeki maliyet ve
yönetim muhasebesi sistemlerini daha da önemli hale getirmektedir. Çalışmanın
amacı, hastane işletmelerinde muhasebe standartları kapsamında üretim süreci
tamamlanmamış olan hizmetlerin stoklanmasını ve maliyetlerin kontrolünün sağlanması amacıyla stratejik yönetsel kararlar açısından “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabının yerine diğer hizmet üretim maliyeti hesapları kullanılarak gerekli
muhasebe kayıtlarının yapılması hakkında bazı öneriler sunmaktır.
Bu amaç doğrultusunda hastane işletmelerinde hasılata dönüşmemiş veya hizmet üretim süreci henüz tamamlanmamış olan giderler stoklar içerisinde yer almalıdır. Bu stokların hasılata dönüşmesi durumunda ise ilgili stok hesabının 622
Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılarak giderleştirilmelidir. Ayrıca hizmet
üretimi için gerçekleştirilen giderlerin 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, 720 Direkt İşçilik Giderleri ve 730 Genel Hizmet Üretim Giderleri hesaplarının
kullanılmasıyla muhasebeleştirilmesi uygulamalı örnek ile izah edilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hizmet Üretim Maliyeti, Muhasebe Standartları,
TMS 2 Stoklar, Hastane İşletmeleri.
ABSTRACT
Together with offering services in hospitals at expected quality level and
on time, it is important to provide them at low costs. This situation makes the
cost and management accounting systems in hospitals more significant. The
purpose of the study, within the scope of accounting standards in hospital ma*1 Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Makale Geliş Tarihi:
04.08.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 23.02.2016
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nagement, is to make suggestions, from the perspective of strategic managerial decisions, about making necessary accounting records by using the “other
service production cost account” instead of “740 Service Production Cost” in
order to store the services whose production processes are not completed and
to ensure the cost control.
In line with this purpose, the expenses that are not converted into finacial
returns or the expenses whose service production processes have not been
completed yet, must be included in inventories. In case these inventories are
converted into revenue returns, they must be recorded as expenses by using
the 622 Cost of Service Rendered account of the related inventory account. In
addition, the accounting of the expenses that are realized for service production is explained with an practical example by using 710 Direct Materials Costs,
720 Direct Labor Costs and 730 General Service Producing Costs.
Keywords: Service Producing Cost, Accounting Standards, TMS 2 Inventory, Hospital Businesses.
1. GİRİŞ
Günümüzde sağlık sistemi içinde yer alan hastaneler, topluma çeşitli sağlık hizmeti sunan ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasında önemli görevler
üstlenen hizmet işletmeleridir. Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan
hastaneler, teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri gibi
hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin sunulmasında sağlık teknolojisindeki
gelişmelere paralel olarak hastanelerin işlevleri hızla değişmiş ve ülkelerin
sağlık harcamalarının önemli bir bölümünü kapsayan hem sosyal hem de ekonomik işletmeler haline gelmişlerdir.
Ülkemizdeki hastane hizmetleri özel ve kamu sektörü aracılığı ile yapıldığı
göz önünde bulundurulduğunda ister kâr amaçlı özel sektör olsun ister kar
amacı gütmeyen kamu hastaneleri olsun tüm hastanelerde sunulan hizmetlerin
elbette bir maliyeti vardır. Bu maliyetin hesap edilmesi, kıt kaynakların etkin
dağılımında, maliyetlerin kontrolünde ve işletmelerdeki verimliliğin arttırılmasında son derece önemlidir.
Ülkemizde hastane işletmelerinde sunulan hizmetlerin fiyatlandırılması maliyetlere göre değil, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayımlanan Sağlık
Uygulama Tebliğindeki (SUT) fiyat tarifelerine göre yapılmaktadır. Bu nedenle
hastanelerde sunulan hizmetlerin satış fiyatının işletmelerce belirlenememesi du14
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rumunda tek değişken unsurun fiyat değil maliyetler olduğu gerçeği noktasından
hareketle hastane yöneticilerini maliyetleri kontrol altına almaya ve hatta kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürmeye yönlendirmektedir.
Hastanelerdeki hizmetler istenilen kalitede ve zamanında sunulması gerekir. Ancak tüm işletmelerde olduğu gibi hastane işletmelerinde de kaynakların
kıt olması ve bu kaynakların finansmanındaki zorluklar nedeniyle sunulan sağlık
hizmetlerinin en düşük maliyetle sağlanması önemlidir. Bu durum hastanelerdeki
maliyet ve yönetim muhasebesi sistemlerini daha da önemli hale getirmektedir.
Hastane işletmeleri, bir hizmet işletmesi olması nedeniyle muhasebe sistemlerinin işleyişi üretim ve ticaret işletmelerine göre farklı olduğu düşünülmektedir.
Bu farklılığın en belirgin özelliği hastaneler de ve diğer sağlık işletmelerinde üretilen hizmetlerin stoklanması veya satış için bekletilmesinin mümkün olmaması
durumudur. Bir diğer farklılık ise dönem içerisinde katlanılan tüm hizmet maliyetlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi (TDMS) içerisinde “740 Hizmet Üretim
Maliyeti” hesabına kaydedilip dönem sonunda gider kaydının yapılmasıdır.
Bu nedenle çalışmamızın amacı, hastane işletmelerinde muhasebe standartları kapsamında üretim süreci tamamlanmış veya tamamlanmamış olan
hizmetlerin stoklanmasını, maliyetlerin daha doğru hesap edilmesini ve kontrolünün sağlanması amacıyla “740 Hizmet Üretim Maliyeti” hesabının yerine
diğer hizmet üretim maliyeti hesapları kullanılarak gerekli muhasebe kayıtlarının yapılması hakkında bazı öneriler sunmaktır. Bu bağlamda ilk olarak
hastane işletmelerinde sunulan hizmetlerin maliyet hesaplarına nasıl dağıtılması gerektiği maliyetlerin fonksiyonları dikkate alınarak sunulan hizmetlerin
stoklar hesabında gösterilmesi esasları izah edilecektir. Daha sonra ise tüm
bu işlemlerle ilgili genel bir uygulama örneği ile çalışma ayrıntılı bir şekilde
muhasebe kayıtları yapılarak bazı önerilerde bulunulacaktır.
2. HASTANE İŞLETMELERİNDE HİZMET ÜRETİM MALİYETLERİNİN STOKLANMASI
Hastane işletmelerinde amaçlanan üretim düzeyinin aksamadan sürdürülebilmesi için stoklara ihtiyaç vardır. Stoklar hastane işletmeleri hizmet sunumunda çoğu hayati öneme sahip farklı türde pek çok malzeme kullanılmaktadır. Bu malzemelerin istenilen yerde, zamanda ve miktarda hazır olması
oldukça hayati önem arz etmektedir (Ağırbaş, 2014:281)

OCAK - ŞUBAT 2016

15

MALİ

ÇÖZÜM

Stoklar, tekrar satılmak üzere satın alınan ticari malları kapsar. Örneğin
perakendeci tarafından tekrar satılmak için satın alınan ve satışa hazır ticari
mal, ya da tekrar satılmak üzere alınan satışa hazır arsa ve binalar ticari mal
olarak stoklar kapsamında yer alır. Stoklar aynı zamanda işletme tarafından
üretilen mamulleri ya da üretimde olan yarı mamulleri ve üretim sürecinde
kullanılmak üzere bekleyen ilk madde ve malzemeleri de kapsar. Hizmet sunulma durumunda ise, stoklar; paragraf 19 da anlatıldığı gibi işletmenin henüz
ilgili geliri elde etmediği hizmetin maliyetini de kapsar (TMS 2 Parg. 8).
Stoklar, hem gelir tablosunu ve hem de bilançoyu etkileyen önemli unsur
olması nedeniyle pek çok işletmeler için muhasebesi de büyük önem arz etmektedir. Stokların muhasebesinin önemli amacı, bilanço tarihinde işletmenin varlıklarını raporlamada stokların doğru bedelle gösterilmesini ve belirli
dönemdeki gelirin doğru belirlenmesini sağlamak için işletmenin gelirleri ile
maliyetlerini karşılaştırmaktır (Epstein ve Mirza, 2006: 157). Belli bir dönemde bir işletmenin dönem içerisinde tamamlanmamış veya satışı yapılamamış hizmet üretim stok maliyetlerinin bilançoda gösterilmesi ve satışı yapılan
belirli maliyet unsuru içeren hizmetlerin gelir tablosunda doğru gösterilmesi
finansal bilgi kullanıcıları açısından büyük önem arz etmektedir.
2.1. Tekdüzen Muhasebe Sistemine Göre Stok Maliyetleri
TDMS’de stoklar grubu, işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği, ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari
mal, yan ürün, artık ve hurda gibi bir yıldan az bir sürede kullanılacak olan
veya bir yıl içerisinde nakde çevrilebileceği düşünülen varlıklardan oluşur.
Faturası gelmemiş stoklar ilgili bulundukları kalemin içinde gösterilir (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 1)
Bu ifadende anlaşılacağı üzere TDMS’ne göre stokların izlenmesi ve değerlendirilmesi üretim işletmelerinde üretim süreci devam eden yarı mamullerin ve üretimi tamamlanıp satışı yapılamayan mamullerin içerdiği maliyetler aktifleştirilmektedir. Ticaret işletmelerinde ise satmak üzere satın alınan ancak satışı yapılamayan
mallar stoklar hesabı içerisinde bilançoda yer almaktadır. Dönem içerisinde satışı
yapılan mallar veya mamuller stoklar içerisinden maliyet bedeli ile çıkarılarak
satılan ticari malın/mamullerin maliyeti içerisinde giderleştirilmektedir.
Hizmet işletmelerinde ise hizmetlerin soyut oluşu veya maddi bir varlık olmamaları nedeniyle hizmetlerin stoklanması ile ilgili herhangi bir hesap grubu
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tasnif edilmemiştir. TDMS’de hastane işletmelerinde hizmetin sunulması için
kullanılacak ilaç ve tıbbi malzemeler 150 İlk Madde ve Malzemeler Hesabında izlenmektedir. Hizmetin ifa edilmesi durumunda kullanılan ilk madde
ve malzeme ile birlikte dönüştürme maliyetleri olan işçilik ve genel hizmet
maliyetleri 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabında toplanarak dönem içerisinde ortaya çıkan bu maliyetler dönem sonunda tamamının satışının yapıldığı
veya hasılata dönüştüğü varsayılarak 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı olan
sonuç hesabına aktarılmak suretiyle giderleştirilmektedir.
TDMS’de mevcut stokların kullanılması sonucunda meydana gelen hizmetler,
nitelikleri gereği depolanamazlar ve stok hesaplarında gösterilemezler. Bu nedenle henüz geliri oluşmamış bu tür maliyetlerin doğrudan sonuç hesaplarına alınması dönemsellik ilkesine aykırı bir durum teşkil etmektedir (Yanık, 2013:84).
TDMS’ndeki bu uygulama başta muhasebenin dönemsellik kavramı ve satışı yapılamayan hiçbir varlığın maliyetinin giderleştirilemeyeceği ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Başka bir ifadeyle sistemdeki bu uygulama gelir tablosundaki “gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar gerçekleşmiş gibi… gösterilmemelidir” ve
“belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların
maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır” ilkelerine aykırılık teşkil etmektedir. Hastane ve özellikle hizmet işletmeleriyle ilgili bu çelişki Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) 2 Stoklar standardı ile giderilmektedir.
2.2. TMS 2 Stoklar Standardına Göre Stok Maliyetleri
Hizmet sunan işletmelerde stok maliyeti verilen hizmetle ilgili hasılatın
mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda ilgili giderler stok hesabına yansıtılır. Hizmet sunan işletmelerde stokların maliyeti, esas olarak,
kontrol işlemlerini yürüten personel dahil olmak üzere, hizmetin sunulmasında doğrudan görev alan personelin işçilik ücretleri ve diğer maliyetleri ile
bunlarla ilişkili olabilecek genel giderleri içerir. Satış ve genel yönetim ile
ilgili personelin işçilik ücretleri ve bunlarla ilgili diğer giderleri, hizmetin maliyetine dahil edilmez. Bu giderler, gerçekleştiği dönemde gider olarak mali
tablolara alınır. Hizmet sunan bir işletmenin stoklarının maliyeti, kar marjını
veya işletmeler tarafından fiyatlara dahil edilen üretimle ilgili olmayan maliyetleri içermez (TMS 2 Parg. 19). Buna göre hizmet maliyetinin hasılâtla
eşleştirilmesi esas alınmış olup, hizmetin tamamlanmadığı veya tamamlandığı
halde henüz satışının yapılmadığı durumlarda, dönem sonunda hizmet mali-
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yetinin stoklanması gerekmektedir. (Özerhan ve Yanık, 2010:146).
Standardın 19 uncu maddesi, hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir
olarak yansıtılmadığı durumlarda, hizmet maliyetinin de yansıtılmaması gereğinden hareketle, hizmet maliyetlerinin stoklanması gerektiğini ifade etmektedir (Karakaya, 2007, 124). Dolayısıyla gelir yaratan hizmet üretim maliyetlerinden, dönem içinde hasılatı gerçekleşen hizmetlerle ilgili maliyetler 622
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılmalı, verilen hizmetlerin tamamlanması bir sonraki döneme kalan ve hizmetle ilgili hasılatı mali tablolara gelir
olarak yansıtılamayan hizmet üretim maliyetleri ise dönem sonunda 622 nolu
hesap yerine ilgili stok hesabına yansıtılmalıdır (Çil Koçyiğit, 2011:74).
Hastanelerde özellikle klinik ve yoğun bakım servislerinde sunulan tedavi
ve bakım hizmetleri uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu nedenle dönem sonunda, hastanelerin klinik ve yoğun bakım ünitelerinde henüz hizmet süreci
tamamlanmamış hastalar mevcuttur. Dönem sonunda hizmet süreci devam
eden bu hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler, tedavi sürecinin başlamasından itibaren ortaya çıkmakta ve kayıt altına alınmaktadır. Ancak bu
hastalara sunulan hizmetlere ilişkin hasılâtın tam olarak belirlenebilmesi ve
kaydının yapılabilmesi için, tedavi sürecinin tamamlanması gerekir (Coşkun
ve Güngörmüş, 2009:30). Henüz tedavi süreci tamamlanmamış devam eden
hastalar için harcanan tüm hasta iyileştirme maliyetlerinin tamamı tamamlanmamış hizmet maliyet stoku olarak bilançoda yer almalıdır. Başka bir ifadeyle
hastalara verilen hizmet tamamlandığında satılan hizmet maliyetine alınması
gerekmektedir. Buradaki hizmetlerin hastanede verilen servislerin tamamının
tamamlanması gerektiği anlaşılmamalıdır.
TMS 2 Stoklar standardına göre stoklar satıldığında, bu stokların kayıtlı değeri, bu stoklarla ilgili hasılatın finansal tablolara alındığı dönemde gider olarak muhasebeleştirilir (TMS 2 Parg. 34). Standardın bu ve 19 uncu
maddesi gereği, hastanelerde tedavisi devam eden ve hasılâtı gerçekleşmemiş
hastalara sunulan hizmetlerle ilgili maliyetler, hizmetlerin tamamlanması ve
hasılata dönüşmesi durumunda sonuç hesabı olan 622 Satılan Hizmet Maliyeti
Hesabına aktarılarak giderleştirilmelidir.
TDMS’de hizmet üretim maliyetlerinin stoklanması anlayışı öngörülmediğinden hesap planında da bununla ilgili herhangi bir hesap yer almamaktadır.
Ancak TMS 2 Stoklar standardının uygulamaya dahil edilmesiyle birlikte hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabileceği anlayışından hareketle Tekdüzen
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Hesap Planında (TDHP) stoklar içerisinde boş bırakılmış olan ve Akdoğan
ve Sevilengül (2007) tarafından önerilen pek çok bilimsel çalışmalarda da kabul gören henüz tamamlanmamış hizmet üretimleri için yapılan maliyetlerin
izlenmesinde “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Hesabı”nın, üretimi
tamamlanmış ancak henüz satışı yapılamamış stok niteliğindeki hizmet üretim maliyetlerinin izlenmesinde ise “155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri
Hesabı”nın kullanılması uygun görülmektedir.
Hastane işletmelerinde belli bir süreci gerektiren ve tedavisi devam eden
örneğin tanıya dayalı ve yoğun bakım hastalarına ilişkin raporlama dönemi
sonunda daha henüz işlemi bitmemiş olan ve içerisinde kullanılan ilaç ve tıbbi
malzemelerle birlikte iyileştirme maliyetlerinin tamamı 154 Tamamlanmamış
Hizmet Maliyetleri Hesabında izlenmesi gerekir.
Genel olarak hizmet işletmelerinde hizmet satışı ile ilgili gelirin doğruya
yakın ölçülmesi için, işletmenin gelirinin tahsilinde şüphenin olmaması, hizmete ilişkin maliyetlerin ve diğer koşullarında doğruya yakın belirlenebilmesi
gerekmektedir. Bu nedenle hizmet üretiminin sonlandırıldığı tarih maliyetlerin hasılata dönüştürüldüğü veya satışın yapıldığı tarih olarak dikkate alınmaktadır (Kabataş ve Pamukçu, 2010:197).
Hastane hizmet işletmelerinde muayane, teşhis ve tedavisi tamamlanmış
ve bu işlemler için katlanılan maliyetler ile işlemin tamamlanması için gereken maliyetlerin güvenilir biçimde tespit edilmesi durumunda 154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri Hesabının 155 Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri
Hesabına devredilmesi gerekmektedir. Söz konusu sağlık hizmetleri tamamlandığında yapılan işlemlere karşılık SUT’de belirtilen fiyatlar üzerinden faturalandırma işlemi tamamlanarak 600 Yurtiçi Satışlar hesabına alacak buna
karşın ilgili ticari alacaklar hesabına borç kaydedilir. Yapılmış olan maliyetler
ise 155 Tamamlanmış Hizmet Maliyeti Hesabından sonuç hesabı olan “622
Satılan Hizmetin Maliyeti Hesabına” devredilmelidir.
GSS’dan yaralanan hastaların hastaneden almış oldukları hizmetlere karşılık fatura düzenlenerek satış işlemi gerçekleştirilir. Söz konusu faturanın ödemesi SGK tarafından yapıldığından dolayı anında tahsil edilmesi pek mümkün değildir. Bunun için fatura tarihi ile tahsil tarihi arasından belli bir vade
söz konusu olmaktadır.
Çoğu durumda bedel, nakit veya nakit benzerleri biçimindedir ve hasılat
tutarı da alınan veya alınacak olan nakit ya da nakit benzerleri tutarıdır. An-
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cak, nakit ve nakit benzerleri girişinin ertelendiği durumlarda; satış bedelinin
gerçeğe uygun değeri, alınacak olan nakdin nominal tutarından daha düşük
olabilir. TMS 18 Hasılat standardına göre satış bedeli ile peşin satılması durumundaki gerçeğe uygun değeri arasındaki vade farkı faiz geliri olarak muhasebeleştirilmesi gerekekir. Başka bir ifadeyle satış bedelinin nominal tutarı
ile gerçeğe uygun değeri arasındaki fark, TFRS 9 uyarınca faiz geliri olarak
muhasebeleştirilir (TMS 18, prg. 11).
TMS 18 Hasılat standardına göre ticari alacakların varsa vade farkları finansal durum tablosunda (bilançoda) “(-) Ertelenmiş Vade Farkı Gelirleri”
hesabında gösterilerek ticari alacakların net değeri ile gösterilmesi sağlanmaktadır. Ticari alacağın tahsil edilmesi durumunda vade farkından kaynaklanan hesap finansal tablolarda faiz geliri hesabına devredilir.
Buna karşın Tekdüzen Muhasebe Sisteminde vade farkından kaynaklanan
ilave fiyat artışları ayrıca (faiz geliri gibi) gösterilmeyip satış toplam tutarı
üzerinden muhasebe kaydı yapılmaktadır. Yani elde edilen satış hasılatı vade
farkını da içeren nominal değer ile kaydedilir.
Hastaneleri diğer hizmet işletmelerinden ayırın en önemli fark hizmeti alan
ile hizmet bedelini ödeyenin farklı olmasıdır. Diğer hizmet işletmelerinde bu
durum hizmeti alan ile hizmet bedelini ödenen aynı taraftır. Ancak hastanelerde hizmeti alan hastalar olmasına karşın hizmet bedelini ödeyen ya hastanın
kendisi yada çoğu zaman SGK’dır. İşte bu nedenle SGK’nın hizmet bedel
karşılığını ödemesinin belli başlı prosedürleri vardır.
GSS’den yaralanan hastalara ilişkin faturalar ilgili hastaneler tarafından
sağlık hizmeti işleminin bittiği tarih itibarıyla en geç 2 ay içerisinde MEDULA sistemiyle veya basılı olarak SGK’ya gönderilmek zorundadır. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından, karşılığı tutarları tek bir fatura ile veya bazı sağlık hizmetlerinin ise örneklemeye dahil edilmeksizin tamamının incelenecek
olması nedeniyle, Kurumdan talep edilen sağlık hizmetlerinin ayrıntıları, her
başvuru için ayrı ayrı düzenlenen fatura eki belgelerde (hizmet detay belgesi,
epikriz, rapor vb.) gösterilmektedir (SGK, Sağlık Uygulama Tebliği).
Kuruma gönderilen faturalar, SGK tarafından gerek örnekleme yöntemi ile
gerekse tamamı incelenmekte olan fatura ve eki belgelerde yer alan bilgilerin
şekil ve içerik yönüyle SUT’ne sözleşmeler ve diğer ilgili mevzuat ile belirlenen kurallara uygun olup olmadığı, fatura ve eki belgelerin usulüne uygun
düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerde gösterilen tıbbi işlemlerin bilimsel
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gerçeklere, sağlık alanındaki ilgili mevzuata, uygun olup olmadığı gibi yönlerden incelenmekte ve yapılan bu inceleme sonucuna göre ödemeye ilişkin
karar verilmektedir.
TMS 18 Hasılat standardına göre ancak işleme ilişkin ekonomik yararların
işletme tarafından elde edilmesinin muhtemel olması durumunda finansal tablolara yansıtılır. Bazı durumlarda bu, tahsilat yapılana veya bir belirsizlik ortadan
kaldırılana kadar mümkün olmayabilir. Daha önce finansal tablolara yansıtılmış
olan hasılat tutarının tahsil edilebilirliği konusunda bir belirsizliğin ortaya çıkması
durumunda, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasılığı muhtemel olmaktan
çıkan tutar, başlangıçta muhasebeleştirilen hasılatın düzeltilmesi yerine, gider olarak finansal tablolara yansıtılır (TMS 18, prg. 18).
Ayrıca Hastane işletmeleri, SGK tarafından fatura içeriğinin incelemesi
sonucunda geçen süre içerisinde hizmetin tamamlandığı ve faturalandırıldığı
tarih ile fatura tutarının ödendiği tarih arasında geçen vade farkından dolayı
(genel temayüllerde olmasa da) ilave ücret talep edebilirler. SGK’nın bu vade
farkı ödemesini kabul etmesi durumunda elde edilen vade farkı gelirinin faiz
geliri olarak muhasebe kaydı yapılmalıdır.
3. HASTANELERDE MALİYET UNSURLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Bir sağlık yöneticisinin doğru metodoloji ile maliyet analizi yapabilmesi için giderleri iyi tanıması ve gerektiğinde kullanım amacına göre giderleri
sınıflandırması gerekmektedir. Gider türlerinin bilinmesi maliyet analizinde
kullanılacak yöntemin seçimi ve maliyet sisteminin oluşturulması açısından
önem arz etmektedir (Özgülbaş, 2014:39). Maliyet sistemleri, yöneticilerin,
işletmelerin mevcut durumunu anlamasına, işletmeler hakkında detaylı bilgi
elde etmesine ve bu bilgiler ışığında gerekli stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır (Barsky ve Marchant, 2000: 60).
Hem kamu hastaneleri hem de özel hastanelerde kaynakların etkin kullanımı
için yapılan çalışmalar son dönemde artış göstermiştir. Bu etkinliğin sağlanması,
her bir hizmet üretimi için kullanılan kaynakların doğru tespit edilmesine bağlıdır.
Her bir hizmetin üretiminde kaynak kullanımının miktar ve tutarının belirlenmesinde maliyet sistemi önemli bir araçtır (Terzi ve Özen, 2011:42).
Hastane işletmelerinde sunulan sağlık hizmetlerinin amacı hastalara verilen
değeri geliştirmektir. Hastalara sunulan hizmetlerin sayısı ya da ücretin pahalılı-
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ğı değil değeri önemlidir. Bu değeri ölçmek ve yönetmek için hasta seviyesinde
sonuçların ve maliyetlerin doğru tespit edilmesi gerekir (Kaplan ve Porter, 2011:
49). Hastane yöneticileri hastane işletmelerinde mevcut durumlarını analiz etmek,
geleceğe ilişkin planlar yapmak ve bazı stratejik kararlar almak için sunmuş oldukları hizmetin maliyetini ve bu maliyetlerin hangi unsurlardan oluştuğu hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Bu maliyet unsurlarıyla ilgili bilgilere ancak
maliyet muhasebesi uygulamaları ile elde edilebilir.
Hastane işletmelerinde giderlerin sınıflandırılması diğer işletmelerden
farklılık göstermez, ancak sınıflamayı yaparken sağlık kurumlarında üretilen
hizmetin özelliklerinin dikkate alarak sınıflama yapılması ve maliyet analizlerinde de buna dikkat edilmesi gerekir (Özgülbaş, 2013:73).
Maliyet unsurları MSUGT’de iki kısma ayrılmıştır. Giderlerin çeşit esasını
benimseyen, küçük işletmeler tarafından kullanılabilen ve 7/B seçeneği olarak
ifade edilen “İlk Madde ve Malzeme Giderleri, İşçi Ücret ve Giderleri, Memur
Ücret ve Giderleri, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetlere İlişkin Giderler,
Çeşitli Giderler, Vergi, Resim ve Harç Giderleri, Amortismanlar ve Tükenme
Payları, Finansman Giderleri ve Üretim Maliyeti” hesaplarından oluşmaktadır. Ancak hastane işletmelerinin büyüklüğü ve fonksiyonelliği dikkate alındığı bu hesap türlerinin kullanılması yönetsel açıdan faydalı olmayabilir.
Bir diğer maliyet unsuru ise giderlerin fonksiyon esaslarına göre ayrımlarının yapıldığı büyük işletmeler tarafından kullanılan ve 7/A seçeneği olarak
ifade edilen hesap gruplarından oluşmaktadır.12 Bu hesap grupları maliyet unsurlarının işletmedeki hangi fonksiyonu yerine getirdiği ile ilgili gider hesapları, gider yansıtma hesapları ve fark hesapları olmak üzere üç ana gruptan
oluşmaktadır. 7/A seçeneğindeki fonksiyonel gider hesapları hesaplar aşağıdaki gibidir.
710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
720 Direkt İşçilik Giderleri
730 Genel Üretim Giderleri
740 Hizmet Üretim Maliyeti
750 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
760 Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri
770 Genel Yönetim Giderleri
780 Finansman Giderleri
12

2014 yılı Aktif toplamı 2.221.800 TL veya Net satışlar toplamı 4.443.400 TL‘ yi aşan üretim ve hizmet
işletmeleri 2015 yılında maliyet hesaplarını 7⁄A seçeneğine göre tutmak zorundadırlar.
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Ayrıca bu hesaplardan üretim maliyet hesabı olarak ifade edilen 710, 720
ve 730 nolu hesaplara ait maliyetlerin kontrol edilmesini sağlayan ve standart
maliyet muhasebesinin uygulanmasına imkan tanıyan fark hesapları ve yansıtma hesapları mevcuttur. Buna karşın üretim maliyet hesabı olarak ifade
edilen ve hizmet işletmeleri tarafından kullanılması önerilen 740 nolu hesabın
sadece yansıtma hesabı mevcuttur.
Bu hesapların dışındaki 750, 760, 770 ve 780 nolu hesaplar ise herhangi
bir üretimle direkt bağlantısı kurulamayan ve dönem giderleri olarak kabul
edilen bu hesapların sadece yansıtma hesapları mevcuttur. Bu durumda 740
nolu hesapta aslında bir hizmet üretim maliyet hesabı olarak kullanılsa da fark
hesaplarını içermemesi nedeniyle sadece bir dönem gideri hesabı anlamını
taşımaktadır. Zaten TDMS’de hizmetler satıldığı zaman üretilmiş olduğu varsayılmaktadır.
7/A seçeneği, giderlerin eşzamanlı kayıt yöntemine göre izlenmesini öngörmektedir. Eşzamanlı kayıt yöntemi, fonksiyonel ana hesaplara kaydedilen
bir giderin aynı anda hem ilgili gider hesaplarına, hem de gider yerleri hesaplarına kaydedilmesidir. Bu amaçla gider yerlerinden her biri için ayrı bir sütunu bulunan gider çeşitleri yardımcı defteri kullanılabilir (Büyükmirza, 2014:
103-104). Kullanılan maliyet unsuru giderler ile bu giderlerden elde edilen
çıktılar arasındaki bağlantıların kurulabilmesi durumunda fark hesaplarının
veya standart maliyet sisteminin uygulanma alanı mevcuttur. Girdi-çıktı bağlantılarının standartlaştırılmasına en elverişli ana işletme faaliyeti genellikle
üretim işletmeleridir (Büyükmirza, 2014:607). Fakat hastane işletmeleri bir
hizmet işletmesi olmasına rağmen maliyetlerin kontrol edilebilmesi açısından
girdi-çıktı bağlantılarının kurulmasının zorda olsa fark hesaplarının kullanılmasına elverişlidir ve stratejik yönetsel kararlar açısından zorunludur.
İşletmelerin fonksiyonları işletmelerin faaliyet alanları ve büyüklükleri gibi değişkenlere göre farklılık göstermekle beraber, yönetim, pazarlama,
üretim, finans, tedarik ve araştırma geliştirme fonksiyonları hemen hemen her
işletmede görülebilen temel fonksiyonlardır. Giderler bu fonksiyonlara göre
sınıflandığında, gider grubuna sadece o fonksiyonu yerine getirmek için katlanılan gideler dahil edilir (Özgülbaş, 2014:44).
Genel anlamda üretim dışı olarak tanımlanabilecek; yönetim, pazarlama-satış ve dağıtım, araştırma-geliştirme, genel yönetim ve finansman fonksiyonları ile ilgili faaliyet giderler; finansal raporlarda hizmet maliyetinin bir
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parçası olarak değil, hizmet maliyetinden ayrı olarak raporlanır (Gündüz,
2014:116). Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, bu giderleri hizmet üretim
maliyeti olarak kabul etmediğinden bunlar gerçekleştikleri dönemde gelir tablosunda “dönem gideri” olarak raporlanırlar.
Ayrıca hastane giderlerinin direkt ve endirekt şeklinde ayrılması doğru bir
maliyet hesaplaması yapılması ve giderlerin kontrolü bakımından önemlidir.
Direkt giderler doğrudan doğruya hasta maliyetlerine aktarılırken, endirekt giderler dolaylı bir şekilde hasta maliyetlerine aktarılmaktadır (Mert, 2012:112).
Giderlerin hasta maliyetleriyle direkt bağlantılı olanlar direkt ilk madde ve
malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri, endirekt bağlantısı olanlar ise
genel hizmet üretim giderleri şeklinde aşağıdaki gibi sınıflanabilmektedir.
3.1. Hastane İşletmelerinde Kullanılan Direkt İlk Madde ve Malzeme
Giderleri
Hizmet üretim süresince kullanılan her türlü malzeme ilk madde ve malzemedir. İlk madde ve malzeme, hastaya/hastalara yüklenebilme olanağına göre
direkt ve endirekt olarak ikiye ayrılır.
• Direkt Madde ve Malzeme: Üretilen hizmetin bünyesine giren ve hangi hasta veya hasta grubu için ne miktarda kullanıldığı rahatlıkla izlenebilen ilk madde ve malzemelerdir.
• Endirekt Madde ve Malzeme: Direkt ilk madde ve malzeme dışında
kalan, hizmet üretimi ilgili, ancak ölçümündeki teknik zorluklar nedeniyle direkt bağlantı kurulamayan dolaylı malzeme olarak nitelendirilen malzemelerdir. Bu malzemeler üretilen hizmete doğrudan yüklenemeyen ancak dağıtım anahtarları vasıtasıyla yüklenebilen giderlerdir.
Örneğin hasta/hastalar için kullanılan ancak ölçülmesinin zor olduğu
pamuk, gazlı bez, plaster gibi tüketim malzemelerdir.
Hastanelerde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme giderleri 710 nolu hesaba endirekt ilk madde ve malzeme giderleri ise 730 nolu hesaba kaydedilmelidir.
Hastane işletmelerinde kullanılan direkt ilk madde ve malzeme giderleri,
üretilen hizmetle doğrudan ilişkili madde ve malzemelere ilişkin giderlerdir.
Bu giderler aşağıdaki gibidir (Hacettepe Üniversitesi, 2008: 27).
Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu;
İlaçlar ve farmakolojik ürünler
Biyokimyasallar ve gaz maddeleri içeren kimyasallar
24
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Medikal malzemeler
Laboratuvar malzemeleri
Diğer tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri grubu

3.2. Hastane İşletmelerinde Kullanılan Direkt İşçilik Giderleri
Direkt işçilik giderleri, hizmetin üretiminde doğrudan etkisi olan insan
kaynakları gücüne ilişkin giderleridir. İşçilik kendi içinde direkt işçilik ve endirekt işçilik olmak üzere ikiye ayrılır.
• Direkt İşçilik: Bir hastane işletmesinin temel hizmet üretim konusunu
oluşturan ve hizmeti üretmek için bizzat çalışan ve üretime direkt yüklenebilen işçiliklerdir.
• Endirekt İşçilik: Hizmet üretiminde kullanılıp direkt işçilik dışında kalan,
üretilen hizmete doğrudan yüklenemeyen dağıtım anahtarları vasıtasıyla
yüklenebilen işçiliktir. Örneğin; yönetici işçilikler (hastane müdürü, muhasebe müdürü, başhekim, depo sorumlusu vb) yardımcı işçilikler (aşçılar,
temizlik işçileri, çamaşırhane işçileri, santral memuru vb.) deneme süresi
işçilikleri, tatil ücretleri, izin ücretleri, bayram ücretleri, boş zaman işçilikleri, kıdem tazminatları, ihbar tazminatları gibi.
Hastanelerde hasta iyileştirme sürecinde direkt görev yapan direkt işçilik
giderleri 720 nolu hesaba endirekt işçilik giderleri ise 730 nolu hesaba kaydedilmelidir.
Hastane işletmelerinde kullanılan işçilik giderleri, üretilen hizmetle doğrudan ilişkin giderlerdir. Bu giderler aşağıdaki gibidir;
• Hekim İşçilik Giderleri (Esas ücret, fazla çalışma ücretleri üretim ve
verimlilik primleri)
• Hemşire işçilik giderleri (Esas ücret, fazla çalışma ücretleri üretim ve
verimlilik primleri)
• Diğer sağlık personeli işçilik giderleri (Esas ücret, fazla çalışma ücretleri üretim ve verimlilik primleri)
3.3. Hastane İşletmelerinde Kullanılan Genel Hizmet Üretim Giderleri
Genel hizmet üretim maliyetleri, tamamlanmamış hizmet maliyeti ve tamamlanmış hizmet maliyetleriyle ilişkili olan ancak ekonomik olarak anlamlı
bir şekilde bu maliyet nesnelerine direkt dağıtılamayan, tüm hizmet üretim
maliyetleridir.23 Başka bir ifadeyle genel hizmet üretim maliyetleri, direkt ilk

23

Bu üretim maliyetlerinin TDMS’de muhasebeleştirilmesinde “730 Genel Üretim Giderleri” hesabı
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madde ve malzeme giderleri ve direkt işçilik giderleri maliyetleri dışında kalan ve hizmet üretimiyle ilgili endirekt bağlantı kurulabilen tüm hizmet üretim
maliyetlerini içerir. Bu giderler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:
1- Endirekt ilk madde ve malzeme giderleri: Direkt ilk madde ve malzeme dışında kalan ve hizmet üretimiyle ilgili olan ancak bunlar ölçümündeki
teknik zorluklar nedeniyle dolaylı malzeme olarak nitelendirilen malzemelerdir.
Endirekt malzemeler yardımcı ve işletme malzemesi olarak iki kısma ayrılmaktadır. Yardımcı malzemelere, sağlık hizmeti üretiminde kullanılan pamuk, gazlıbez,
plaster, muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeler, röntgen filmleri, laboratuvar sarf malzemeler örnek olarak gösterilebilir. İşletme malzemesi olarak muhtelif cihazların çalıştırılma ve bakımında kullanılan malzemeler, temizlik malzemeleri, poliklinikte
kullanılan kırtasiye malzemeleri örnek verilebilir.
2- Endirekt işçi veya memur ücret giderleri: Hizmet üretimine direkt etkisi olmayan insan kaynakları gücüne ilişkin giderlerdir. Direkt hasta bakan hekim ve hemşirelerin esas ücretleri direkt işçilik gideri olurken, aynı poliklinikte
hastanın kayıt işlemini yapan tıbbi sekreter ve temizlik işçisi endirekt işçilik gideri olmaktadır. Ayrıca endirekt işçilerin esas ücretleri yanında direkt işçiliklere
ait fazla çalışma primleri, üretim primleri, ikramiyeleri, sosyal güvenlik işveren
primleri, gece primleri, hafta tatili ve genel tatil ücretleri, her türlü sosyal yardımlar, işsizlik sigortası ödemeleri, yıllık izin ücretleri, kıdem tazminatı ödemeleri
endirekt işçilik gideri olarak muhasebeleştirilmelidir.
3- Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Hastane tesislerinin ve ekipmanının kullanılabilmesi için hastane dışından satın alınan elektrik, su, gaz alımı
giderleri, haberleşme ile ilgili posta, telefon, ilan, internet vb. çeşitli giderler, dışarıdan alınan bakım ve onarım giderleri, dışarıdan ihale yönetim ile hizmet alımı
suretiyle sağlanan servis, taşıma, yemek, çamaşır, güvenlik, yemek alımı gibi giderler, varsa dışarıdan sağlanan hekim, hemşire personel hizmeti alımı giderleri,
dışarıdan sağlanan poliklinik, klinik, yoğun bakım, ameliyat, doğum, terapi gibi
sağlık hizmeti alımı giderleri ile teknik, mali, hukuki danışmanlık giderleri örnek
olarak gösterilebilir.
4- Çeşitli giderler: Hizmetle ilgili (hastane binası ve makine cihaz gibi)
unsurların kira ve sigorta giderleri, sosyal giderler, eğitim ve kültür giderleri,
konaklama ve seyahat giderleri gibi giderler bu grupta yer alır.
5- Vergi resim ve harçlar: İlgili yasal düzenlemeler gereğince tahakkuk etkullanılmaktadır. Ancak hastanelerin bir hizmet işletmesi olması nedeniyle çalışmamızda bu hesap adının
“730 Genel Hizmet Üretim Giderleri” olarak kullanılması önerilmektedir.
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tirilen ve hizmetle ilgili tapu harçları, emlak ve çevre vergileri, hizmette kullanılan
motorlu taşıtların vergisi gibi vergi türleri bu grupta yer alır.
6- Amortismanlar ve tükenme payları: Maddi duran varlıklar (binalar, makine, teçhizat, taşıt, demirbaş vb.) için ayrılan amortisman giderleri ile
maddi olmayan duran varlıklar (patentler, özel maliyetler, bilgisayar yazılımları vb.) için ayrılan amortisman giderleri bu grupta yer alır.
7- Finansman giderleri: Hizmet sunumu ile ilgili endirekt madde ve
malzeme alımında satıcılara ödenecek tutar kısmını içeren ertelenmiş vade
farkları, vadeli alımlardan doğan kur farkları, bu alımlara ilişkin kredi sözleşme ve komisyon giderleri bu sınıfta yer alır.
Hastane işletmelerinde özetle yukarıda sayılan gider çeşitleri 730 Genel
Hizmet Üretim Maliyeti hesabına kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap toplamı sunulan hizmetin tamamlanma durumuna göre ilgili hizmet stoku hesabına aktarılmalı ve hizmet satış işlemlerinin tamamlanması durumunda “622
Satılan Hizmet Maliyeti Hesabı” ile giderleştirilmelidir.
3.4. Hastane İşletmelerinde Gerçekleşen Maliyet Unsurlarının 740 Nolu
Hesap Yerine Diğer Maliyet Hesaplarının Kullanılmasının Gerekliliği
Hastane işletmeleri bir hizmet işletmesi olduğu için TDMS’ye göre gerçekleştirilen giderlerin muhasebeleştirilmesinde 740 Hizmet Üretim Maliyeti
hesabının kullanılması öngörülmektedir. Yine bu sistemde yapılan hizmetlerin maliyetleri satış işleminin yapıldığı anda giderleştiği varsayıldığından 740
nolu hesabın bakiyesi hizmetlerin stoklanamayacağı noktasından hareketle
622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılmaktadır.
TMS’de ise hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin raporlama dönemi itibariyle tamamlanma durumuna göre stok maliyeti verilen hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı durumlarda ilgili giderler stok
hesabına yansıtılır. Hastane işletmelerinde hizmetlerin stoklanabileceği olgusundan hareketle gerçekleşen maliyetlerin hemen hasılata dönüşmediğinden
maliyet çeşitlerinin muhasebeleştirilmesinde tek bir hesap olan 740 nolu hesabın kullanılmasının muhasebe bilgi kullanıcıları açısından doğru bir durum
arz etmeyebilir. Buna karşın maliyet çeşitlerinin muhasebe kaydının doğru
maliyet analizi açısından 710, 720 ve 730 nolu hesapların kullanılması ve bu
hesapların ilgili stok hesabıyla kapatılarak stokların tamamlanıp hasılata dönüşmesi durumunda 622 nolu hesabın kullanılmasını önermekteyiz. Hastane
işletmelerinde bu durumun gerekliliği aşağıdaki gibi izah edilmektedir.
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1- Hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabilmesi: Sunulan hizmetler muhasebenin dönemsellik kavramı ve doğru raporlanması amacıyla her zaman
hizmetin sunulmasının hasılatlaştığı anlamına gelmemektedir. TMS 2’ye göre
raporlama dönemi itibariyle hastane işletmelerinde hasılata dönüşmemiş veya
tamamlanmamış olan hizmet maliyetleri finansal durum tablosunda (bilançoda) stoklar içerisinde 154 ve 155 nolu hesaplarda gösterilmelidir. Muhasebe
kayıt sistemi açısından bu stok maliyetleri 710, 720 ve 730 nolu hesaplarla
birlikte kullanılması gerekmektedir.
2- Malzeme yönetiminin önemi: Hastane işletmelerinde stok hareketleri
büyük önem arz etmektedir. Kullanılan malzemelerin hasta maliyeti ile ilişkilendirilmesinde direkt ve endirekt ayrımın yapılması doğru maliyet analizi
açısından gereklidir. Ayrıca malzeme maliyetlerinin kontrolünde malzeme
fark hesaplarının kullanılması da gereklidir. Hastanelerde hangi birimin ne
kadar malzeme kullanıp kullanmadığı kullanım miktarlarına göre iş emirleri kayıtlarına göre bölümlere dağıtılır. Bu nedenle satın alınan ve kullanılan
malzemelerin hastalarla direkt bağlantısı olanlar 710 nolu hesaba, endirekt
bağlantısı olanlar ise 730 nolu hesapta gösterilmesi gerekir.
3- İşçi (memur) ücret ve giderleri: Hastane işletmeleri emek yoğun işletmeler olduğu için işçilik giderlerinin doğru tespit edilmesi ve hasta maliyetlerine doğru yüklenilmesi gerekir. Doğru maliyet bilgilerinin elde edilebilmesi
için işçi ücret giderlerinin direkt ve endirekt olarak ayrılması gerekir. Ayrıca
hastanelerde birden fazla bölümde çalışan personel bulunduğundan özellikle
hekimlerin poliklinik, servis, ameliyathane ve eğitim ile ilgili gider merkezlerinde birden fazla yerde çalışıyor olması durumunda işçilik giderlerinin her
hekimin zaman dağılımına göre yüklenmesi gerekmektedir. Bunun yapılabilmesi için direkt işçilik giderleri 720, endirekt işçilik giderleri ise 730 nolu
hesapta toplanmalıdır.
4- Giderlerin direkt ve endirekt ayrımı yapılarak dağıtımı: Üretilen
hizmetlere ait giderler, gider yerleri itibariyle dağıtımının yapılması gerekir.
Bu dağıtımın yapılabilmesi için direkt nitelikte olan giderler (ilk madde ve
malzeme giderleri ve işçi ücret ve giderleri) ayrı ayrı gösterilmeli ve endirekt giderler direkt giderlerden sonra ayrı gösterilmelidir. Endirekt giderlerin
hangi birimde ne kadar tüketildiğinin belirlenebilmesi için belirli bir dağıtım
anahtarları vasıtasıyla dağıtılması gerekir. Giderler direkt ve endirekt ayrıma
tabi tutularak dağıtım basamakları vasıtasıyla gider yerlerine doğru bir şe28
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kilde dağıtımı yapılmalıdır. Hizmet üretim giderlerin oluştukları anda hangi
gider merkezlerine ve hangi maliyet hesabı aracılığı ile yükleneceğinin belirlenmesi önemlidir. İlk dağıtım sonucunda her bir gider merkezinin toplam
direkt giderleri bulunur. Daha sonra endirekt gider ise hangi birimde ne kadar
tüketildiği faydalanılan ölçü birimine göre dağıtımının belirlenmesi gerekir.
Giderlerin bu şekilde bir ayrıma tabi tutulması ise maliyetleri tekbir hesap adı
altına toplayan 740 nolu hesabın kullanılmasıyla bu mümkün değildir.
5- Maliyetlerin kontrol edilebilmesinin önemi: İşletmeler tarafından maliyetlerin kontrol edilebilmesini sağlayan en önemli yöntem standart maliyet
yönetimdir. Bu yöntemin en önemli unsuru maliyetlerin gerçekleşmeden önce
olması gereken düzeyde tutulmasının sağlanmasıdır. Bunu sağlayabilmek için
711, 721 ve 731 nolu yansıtma hesaplarına önceden bilimsel veriler ışığında
gerçekleşecek olan maliyetler yüklenmelidir. Bu standart maliyet yüklemeleri
dönem sonlarında fiili gerçekleşen 710, 720 ve 730 nolu hesaplarla karşılaştırılarak fark analizleri yapılarak maliyetlerin kontrol edilmesi sağlanır. Oysa
ki 740 nolu tek bir hesabın kullanılması durumunda muhasebe kayıt yöntemi
açısından maliyetlerin kontrol edilmesi pek mümkün değildir.
6- Sorumluluk muhasebesinin oluşturulabilmesi: Hastane işletmelerinde
maliyetlerin ölçülebilmesi, analizi ve kontrol edilebilmesi için maliyetlerin
gerçekleştirildiği maliyet gider yerleri kapsamında sorumluluk merkezlerinin
oluşturulması gerekir. Maliyetlerin kontrol ve denetiminin sağlanabilmesi açısından her bir sorumluluk merkezinin belirli üst sorumluları olmalı ve buna
göre sorumluluk raporları düzenlenmelidir. Bu sorumluluk raporları sayesinde hem sorumluluk merkezinin başarısının ölçülmesi hem de üst yöneticinin
ve çalışanların hataları, yanlışları ve kusurları tespit ederek gerekli düzeltici
önlemlerin alınmasına olanak sağlanır. Sorumluluk merkezlerinin oluşturulmasında esas hizmet üretim gider yerleri, yardımcı hizmet üretim gider yerleri, genel yönetim gider yerleri gibi gider merkezlerinin oluşturulabilmesi için
730 nolu genel hizmet üretim giderleri hesabının kullanılması gerekir.
7- Hizmet üretim bütçelerinin oluşturulabilmesi: Hastane işletmeleri
yönetim tarafından belirlenen amaçlara ulaşabilmek için daha önceden belirlenen planların finansal yapısını ifade eden satış bütçesinden sonra üretim
bütçelerini oluşturmalıdır. Bu üretim bütçeleri satış veya gelir bütçesi hedeflerine ulaşmak üzere üretilmesi tahmin edilen sağlık hizmetleri için gerekli olan
direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel hizmet üretim giderlerine
ilişkin tahminlerin ayrı ayrı bütçelenerek yapılması gerekmektedir.
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8- Çalışılmayan kısım gider ve zararların muhasebeleştirilmesi: Hastane işletmelerinde sağlık personeli vasıtasıyla ilk madde ve malzemeler ile
makine ve cihazların kullanılmasıyla hizmet üretimi ile ilgili çeşitli giderlere katlanılmaktadır. Bu dönüşüm süreci içerisinde işletmelerin tam kapasiteli olarak çalıştıkları söylenemez. Çünkü işletmelerin hepsinde, şu veya bu
nedenle çalışılmayan zamanlar söz konusudur. Örneğin işletmelerde zaman
zaman yaşanan elektrik kesintileri, grev ve lokavt, talep yokluğu, hammadde
ve malzemenin zamanında tedarik edilmemesi gibi nedenlerden dolayı hizmet
sunumunun aksaması söz konusu olmaktadır. Bu gibi işletmenin elinde olmayan nedenlere ilişkin boşa geçen zamanlara isabet eden maliyetler, maliyet
hesaplarından çıkartılıp dönem gideri olan “680 Çalışmayan Kısım Gider ve
Zararları” hesabına atılmalıdır.
4. GENEL BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
Özel AB Hastanesi A.Ş. Aralık 2014 ayı içerisinde; (KDV ihmal edilmiştir)
1. X İşletmesinden 100.000,00 değerinde muhtelif ilaç, medikal ve laboratuvar malzemelerini bankadan havale yapmak suretiyle satın almıştır.

2. Hastanenin deposundan ağırlıklı ortama maliyet yöntemi uygulanarak
muhtelif bölümlerde kullanılmak üzere 80.000,00 değerinde muhtelif
ilaç ve tıbbi malzeme üretime sevk edilmiş ve tamamı kullanılmıştır.

3. Hastanenin muhtelif birimlerinde 300.000,00 hekim ücret gideri,
190.000,00 hemşirelik ücret gideri ve 30.000,00 diğer sağlık personeli esas ücret giderleri meydana gelmiştir. Ayrıca tıbbi sekreter
ve temizlik işçisi gideri 40.000,00 , fazla çalışma primi 15.000,00
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, sosyal güvenlik işveren primi 85.000,00 , sosyal güvenlik işveren
işsizlik primi 10.000,00 , hafta tatili ve genel tatil ücretleri 5.000,00
ve kıdem tazminatı olarak 25.000,00 tahakkuk yapılmıştır.

4. Yardımcı malzeme olarak 20.000,00 değerinde pamuk, gazlıbez,
plaster, muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeler, röntgen filmleri, vb. malzeme
gideri, 30.000,00 bankadan ödenmiştir. Ayrıca ay içerisinde elektrik, su, doğal gaz ve telekomünikasyon gideri olarak 15.000,00 ,
kira gideri olarak 20.000,00 bankadan ödenmiştir. Ayrıca aylık
maddi duran varlıklar (binalar, makine, teçhizat, taşıt, demirbaş
vb.) için 60.000,00 amortisman giderleri hesap edilmiştir.
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5. Aralık ayı başı itibariyle Kasım ayı içerisinde tedavi ve bakım süreci devam eden ve henüz tamamlanmamış olan 15.000,00 değerindeki stok maliyetinin tamamlandığı tespit edilmiştir.

6. Aralık ayı sonu itibariyle söz konusu hastane, muhasebe standardı
TMS-2 kapsamında ve bazı maliyet kayıt önerileri doğrultusunda muhasebe kayıtları aşağıdaki gibidir.

7. Ay içerisinde hekimler hastanenin acil servisi hariç bir günlüğüne doktor güvenliğini protesto etmek için iş bırakmış olup günlük
personel giderinin 30.000,00 olduğu ve bunun dışındaki tüm maliyetler hizmet üretim maliyetine yüklenmiştir.
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8. Ay sonu itibariyle hizmet üretim maliyetlerinin tamamlandığı
ancak hastanenin çeşitli servislerinde ve yoğun bakım ünitesinde
65.000,00 maliyetli hastaların teşhis ve tedavi süreçlerinin henüz
tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

9. Hastane, 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle muayene, teşhis ve tedavi
alan tüm hastalar için toplam 980.000,00 değerinde hizmet bedeli faturalandırması yapmıştır. Bu tutarın 460.000,00 ’lik kısmı
hastalardan nakit olarak tahsil edilmiştir. Diğer kalan 520.000,00
’lik kısmı ise SGK’dan tahsil edilmek üzere SUT’a göre faturalandırma yapılmıştır. Fakat SGK, 20 Ocak 2015 tarihine kadar
gerekli incelemeler yaparak bazı ameliyatların endikasyonunu
tartışmalı gördüğü için hastaneye 510.000,00 banka hesabına
ödeme yapmıştır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Hastane yöneticileri işletmelerinde mevcut durumlarını analiz etmek, geleceğe ilişkin planlar yapmak ve bazı stratejik kararlar almak için sunmuş
oldukları hizmetin maliyetini ve bu maliyetlerin hangi unsurlardan oluştuğu
hakkında bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Bu nedenle hastane yöneticilerinin
maliyet yönetimi konusunda ve muhasebeleştirilmesinde daha sistemli çalışması önemlidir. Hastane işletmelerinin büyüklüğü ve fonksiyonelliği dikkate
alındığında maliyet hesaplarının analizinde ve muhasebeleştirilmesinde maliyetlerin fonksiyonlarının esas alınması gerekir.
3 SGK’dan tahsil edilmek üzere SUT’a göre faturalandırılan hizmet bedellerinin tamamının ödenmesi
hususunda herhangi bir şüphe olması durumunda oluşan alacaklara karşılık ayrılabilir. Sonraki dönemlerde SGK tarafından eksik ödeme yapılması durumunda ayrılan karşılık hesaplarına göre gerekli muhasebe
kayıtları yapılmalıdır. Ancak böyle bir şüphenin olmaması (örneğimizde olduğu gibi) ve SGK tarafından
eksik ödeme yapılması durumu eğer cari dönem içerisinde gerçekleşmiş ise “659 Diğer Olağan Gider
ve Zararlar” hesabının kullanılması gerekir. Eğer bu durum sonraki dönemlerde kabul edilmeyip eksik
ödeme yapılmış ise “681 Önceki Dönem Gider/Zararlar” hesabının kullanılması gerekir. (Çalışmamın
içeriğinde de açıklandığı üzere TMS 18 Hasılat Standardının 18 inci paragrafı da bu yöndedir.)
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Hastane işletmeleri bir hizmet işletmesi olduğu için TDMS’ne göre gerçekleştirilen giderlerin muhasebeleştirilmesinde 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabının
kullanılması öngörülmektedir. Yine bu sistemde yapılan hizmetlerin maliyetleri
satış işleminin yapıldığı anda giderleştiği varsayıldığından 740 nolu hesabın bakiyesi hizmetlerin stoklanamayacağı noktasından hareketle 622 Satılan Hizmet
Maliyeti hesabına aktarılmaktadır. TMS 2 Stoklar standardına göre ise hizmet işletmelerinde sunulan hizmetin raporlama dönemi itibariyle tamamlanma durumuna göre verilen hizmetle ilgili hasılatın mali tablolara gelir olarak yansıtılmadığı
durumlarda ilgili giderler stok hesabına yansıtılır.
Bu nedenle hastane işletmelerinde muayene, teşhis, tedavi hastalarına ilişkin belli bir süreci gerektiren raporlama dönemi sonunda daha henüz işlemi
bitmemiş olan ve içerisinde kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelerle birlikte iyileştirme maliyetlerinin tamamı “154 Tamamlanmamış Hizmet Maliyetleri”
hesabında izlenmesi gerekir. Hizmet üretim süreci tamamlanmış ve hasılat
aşamasına gelmiş olan hizmet üretim maliyetlerinin izlenmesinde ise “155
Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri” hesabının kullanılması uygun görülmektedir. Tamamlanmış olan hizmetlerin hasılata dönüşmesi durumunda ise 155
Tamamlanmış Hizmet Maliyetleri hesabı 622 Satılan Hizmet Maliyeti hesabına aktarılarak giderleştirilmelidir.
Hastane işletmelerinde hizmetlerin stoklanabileceği olgusundan hareketle gerçekleşen maliyetler hemen hasılata dönüşmediğinden maliyet çeşitlerinin muhasebeleştirilmesinde tek bir hesap olan 740 nolu hesabın kullanılmasının maliyet
analizi açısından doğru bir durum arz etmeyebilir. Buna karşın maliyet çeşitlerinin
muhasebe kaydının yapılmasında 710, 720 ve 730 nolu hesapların kullanılması
ve bu hesapların ilgili stok hesabıyla kapatılarak stokların tamamlanıp hasılata
dönüşmesi durumunda 622 nolu hesabın kullanılması gerekir.
Hastane işletmelerinde gerçekleşen maliyet unsurlarının fonksiyon esasına
göre muhasebeleştirilmesinde, hizmet üretim maliyetlerinin stoklanabilmesi,
malzeme yönetiminin önemi, personel ücret ve giderleri, giderlerin direkt ve
endirekt ayrımı yapılarak dağıtımı, maliyetlerin kontrol edilebilmesi, sorumluluk muhasebesinin oluşturulabilmesi, hizmet üretim bütçelerinin oluşturulabilmesi ve çalışılmayan kısım gider ve zararların muhasebeleştirilmesi açısından 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı yerine 710 Direkt İlk Madde ve
Malzeme Giderleri, 720 Direkt İşçilik Giderleri ve 730 Genel Hizmet Üretim
Giderleri hesaplarının kullanılmasını önermekteyiz.
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TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDE HASILAT
İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS KAPSAMINDA İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF REVENUE TRANSACTION AS PART OF
TAS/TFRS IN TELECOMMUNICATION COMPANIES
Arş. Gör. Oğuz Yusuf ATASEL*4
5
Doç. Dr. Bilal GEREKAN**
ÖZ
Telekomünikasyon, dünya genelinde çok hızlı gelişen önemli sektörlerden biridir. Bu sektörde faaliyette bulunan işletmeler günümüz bilgi toplumu insanlarının; iletişim, haberleşme ve istenen anda bilgiye ulaşabilme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak büyük görevler üstlenirler. Telekomünikasyon şirketleri tarafından
verilen hizmetlerin çeşitliliği hasılat unsurlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Belirtilen ihtiyaca yönelik olarak
çalışmada; telekomünikasyon sektöründeki hasılat unsurlarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ele alınarak açıklanması
amaçlanmıştır. Sektörde hasılat açısından özellik arz eden; “aktivasyon/bağlantı
ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” gibi başlıklar örnek uygulamalar eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Telekomünikasyon Sektörü, Hasılat, TMS/TFRS
ABSTRACT
Telecommunication is one of the fastest developing and most important
sectors in the world. The business organizations, which carry out business
activities in this sector, take on important duties such as communication, intercommunication and instant access to information which are the fundamental needs of the people in the information society. The range of the services
provided by the telecommunication companies paves the way for the need for
detailed definition and evaluation of the revenue factors. The objective of the
study is to explain the revenue factors in the telecommunication sectors by
addressing in the framework of the Turkish Accounting and Financial Reporting Standards in line with the specified aim. “Activation/connection fee and
*4 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü
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equipments”, “guarantees” and “customer loyalty program (bonus)” which are
important for the sector for revenue, are presented with sample applications.
Keywords: Telecommunication Sector, Revenue, TAS/TFRS
1. GİRİŞ
Değişimin sık yaşandığı bir alan olan telekomünikasyon sektöründe şirketlerin sunduğu hizmet yelpazesi oldukça geniştir. İnternet hizmeti, sabit hat,
mobil hizmetler ve televizyon hizmetleri bunlardan sadece birkaçıdır. Birden
fazla unsurdan meydana gelen çeşitli hizmet ve mallar, sektörde bir bütün
olarak paket halinde müşteriye sunulabildiği gibi ayrı ayrı olarak da satılabilmektedir. Bu açıdan sözkonusu hizmetlerin paket halindeki satışında her
hizmet için hesaplanacak hasılatın tespiti özellikli bir konu haline gelmektedir. Özellikle müşterilere yapılan teşvikler, sunulan hizmetlerin karışıklığı ve
çok hızlı değişmesi de hasılatın her hizmet için ayrı olarak tespit edilmesini
zorlaştırmaktadır (KPMG, 2010, 9).
Belirlenen ve ayrıştırılan hasılatın muhasebe ortamına aktarılması önem
arz eden bir konu olmakla beraber telekomünikasyon sektörüyle ilgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde daha çok; maliyetleme ve maliyete dayalı
fiyatlandırma, vergi, insan kaynağı sağlama politikası ve denetim alanında
yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Buna karşılık, muhasebe ve finansal
raporlama standartlarının telekomünikasyon alanındaki uygulamaları üzerine
yapılacak sistematik çalışmalara ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
Hasılatla ilgili karşılaşılan çeşitli olayların TMS/TFRS bakış açısıyla muhasebe ortamına nasıl aktarılması gerektiğini amaçlayan bu çalışmada ele
alınan konular örnek olaylar yardımıyla incelenmiştir. Bu doğrultuda telekomünikasyon şirketlerine özgü hasılat konusunda ortaya çıkan; “aktivasyon/
bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı
(hediye puanlar)” gibi özellikli işlemler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
2. TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNE ÖZGÜ HASILAT
İŞLEMLERİ
Hasılat sağlayan işlemler açısından diğer sektörlerle kıyaslandığında telekomünikasyon şirketlerinde daha karmaşık bir yapının varlığından söz edilir.
Daha çok GSM hizmetleri kapsamında faaliyetlerini yürütmelerine rağmen
çeşitli cihazların satışı gibi işlemleri de üstlenerek farklı alanlarda faaliyette
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bulunmaları hasılat işlemlerinin farklı kalemlerden oluşmasına neden olur. Bu
açıdan bakıldığında çok farklı hizmetler sunarak hasılat elde etme özelliğine
sahip bu şirketlerde hasılat türlerinin nelerden oluştuğunun belirlenmesi gerek
kaydetme gerekse denetim faaliyetleri için önemli ve gereklidir. Hizmet yelpazesi oldukça geniş olan telekomünikasyon şirketlerinin elde ettikleri hasılat
türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir61.
GSM ve Telefon Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler; Faturalı/ön ödemeli (kontörlü) GSM hizmetleri (konuşma ve kısa mesaj) ile sabit telefon hizmetlerinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
ADSL Gelirleri; Sabit hat operatörleri tarafından sağlanan internet hizmetlerinden elde edilen gelirlerden meydana gelmektedir.
Cihaz Gelirleri; Cep telefonu, modem vb. gibi cihazların satışından elde
edilen gelirleri kapsamaktadır.
Sim Kart Satış Gelirleri; İade ve indirimler düşüldükten ve satışa sunulacak sim kartlar distribütörlere sunulduktan sonra elde edilen gelirleri kapsamaktadır.
Tesis ve Sabit Ücret Gelirleri; Faturalı hatlara her ay kullanım oranına
bakılmaksızın sabit olarak fatura edilen tutarlar karşılığında elde edilen gelirlerden oluşmaktadır (Turkcell, 2014, 22).
Çağrı Merkezi Gelirleri; Sunulan çağrı merkezi hizmetlerinden elde edilen
gelirleri kapsamaktadır.
Kiralık Devre ve Data Hizmeti Gelirleri; Sabit hat operatörlerinin sahip olduğu altyapının (bir bölümünün) başka bir operatöre belirli bir bedel karşılığında
kiralanarak kullandırılması karşılığında sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.
GSM Operatörlerinden Elde Edilen Kira Gelirleri; Sahip olunan bir şebeke ağının başka bir GSM operatörü tarafından belirli bir bedel karşılığında
kiralanması karşılığında elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
İçerik Gelirleri; Müşterilere sunulan video klip indirme, yol tarifi, restoran bulma gibi çeşitli mobil içerik hizmetleri karşılığında elde edilen gelirleri
kapsamaktadır.
Müşteri Listesi Gelirleri; Dışarıdan elde edilen müşteri listelerinin satılması halinde sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.
Telekomünikasyon sektöründe faaliyette bulunan şirketler için Kapsamlı
Gelir Tablosu içerisinde yer alan hasılat unsurlarının yardımcı hesaplar düze16

Hasılat türlerinin belirlenmesinde Türk Telekom ve Turkcell’e ait 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’ndan yararlanılmıştır.
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yinde açıklayıcı bir şekilde bölümlenmesi gerekir. Çeşitli hizmet alanlarına sahip olan bu şirketlerde hasılatın hangi faaliyetlerden elde edildiğinin yardımcı
hesaplar düzeyinde belirlenmesi yapılacak değerlendirmelerin doğruluğu bakımından gereklidir. Bu bakış açısıyla yukarıda sayılan hasılat kalemlerinin
yardımcı hesaplar düzeyinde ayrıntılı bir gösterimi aşağıdaki gibi olacaktır.
60 ESAS FAALİYETLERDEN GELİRLER
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI72
600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM Hizmetlerinden Elde Edilen
Gelirler (Konuşma ve Kısa Mesaj)
600.02 Yurtiçi Ön Ödemeli Hatların GSM Hizmetlerinden Elde
Edilen Gelirler (Konuşma ve Kısa Mesaj)
600.03 Yurtiçi Sabit Telefon Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler
600.04 Yurtiçi ADSL Gelirleri
600.05 Ara Bağlantı Gelirleri
600.06 Cihaz Gelirleri
600.07 Sim Kart Satışları
600.08 Tesis ve Sabit Ücret Gelirleri
600.09 Çağrı Merkezi Gelirleri
600.10 Kiralık Devre ve Data Hizmetleri Gelirleri
600.11 GSM Operatörlerinden Elde Edilen Kira Gelirleri
600.12 İçerik Gelirleri
600.13 Müşteri Listesi Gelirleri
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01 Yurt Dışı Ticari Mal Satış Gelirleri
601.02 Yurt Dışı Hizmet Gelirleri
Telekomünikasyon sektöründe hasılat sağlayan işlemler tür bakımından
yukarıdaki gibi sınıflandırılmakla beraber özellikli işlemlere konu olma açısından da ayrıca farklılaşabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ortaya çıkan
özellikli işlemler; “aktivasyon/bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler”
ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” şeklinde gruplandırılabilir.
Hasılatın doğru tespiti açısından önemli sayılan bu özellikli işlemler aşağıda
başlıklar halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
27 Hesabın

oluşturulmasında Türk Telekom ve Turkcell’e ait 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’ndan yararlanılmıştır.
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2.1. Aktivasyon/Bağlantı Ücretleri ve Ekipmanlar
Telekomünikasyon şirketlerinin hasılat sağladığı işlemlerden biri olan aktivasyon/bağlantı ücretleri, müşterilere bir şebekeyi kullanmaları sonucunda tahakkuk
ettirilen tutarlardan oluşmaktadır. Bu ücretlerin alınmasında ülkeler arasında uygulama farklılıklarının olduğu bilinmektedir (KPMG, 2010, 12). Nitekim Türkiye’de de aktivasyon/bağlantı ücretlerine sadece bazı sözleşmelerde yer verilmektedir. Örnek vermek gerekirse, TTNET abonelik sözleşmelerinde aktivasyon/
bağlantı ücretinin yer aldığı ve bu sözleşme içinde “aktivasyon/bağlantı ücreti,
aboneden kampanya vs. nedenlerle aksi belirtilmedikçe bir defaya mahsus ilk faturada alınır” şeklinde açıklamanın yapıldığı bilinmektedir (TTNET, t.y.).
Bunun dışında müşterilere sunulan telefon cihazı, modem ve diğer şebeke
ekipmanları da telekomünikasyon şirketlerinde hasılatın önemli unsurlarındandır. Bu unsuların satışından elde edilen hasılat, ekipmanların müşterilere teslim
edilmesi durumunda kayıtlara aktarılır. Telekomünikasyon hizmetleri ile telefon
cihazları ve modemler beraber fiyatlandırılarak da satılabilir ki bu durumda müşteriye sunulan her unsurla ilgili gerçeğe uygun değerin bilinmesi gereklidir. Zira
her bir unsura ait hasılat gerçeğe uygun değerle tespit edilen bağımsız bir fiyat
nispetince tespit edilir. Elde edilen toplam bedel, sunulan unsurların gerçeğe uygun değerleri oranında ürün ve hizmetlere dağıtılır. Ürün ve hizmetlerin maliyeti
ise ilgili hasılat kaydedildiğinde gidere dönüştürülür (Türk Telekom, 2014, 27).
Nitekim Hasılat Standardında bu konudaki muhasebeleştirme ilkelerinin işlemin
özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı
uygulanabileceği belirtilmektedir (TMS 18, Md. 13).
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere bağımsız fiyatların tespit
edilmesi telekomünikasyon şirketlerinin sundukları hizmet veya sattıkları
ürünlerin hasılatını muhasebeleştirmek adına gereklidir. Bununla ilgili “UFRS
15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı”nda da
elde edilen toplam bedelin, satılan unsurların bağımsız satış fiyatları oranında
ürün ve hizmetlere dağıtılarak hasılatın belirlenmesi gerektiği (Md. 74) ifade
edilmektedir (Köse ve Şengül-Çelikay, 2015, 28). Kısacası her bir unsura ait
hasılatın belirlenebilmesi için gerçeğe uygun değerle tespit edilen bağımsız
bir fiyata ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir
ölçüm olmayıp, piyasa temelli bir ölçümdür. Bununla birlikte bazı varlık ve
borçlar için piyasa işlemleri veya bilgilerine ulaşmak mümkün iken bazıları
için de mümkün olmayabilir. Ancak gerçeğe uygun değer ölçümünün amacı
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her iki durumda da aynı olup, bu amaç mevcut piyasa koşullarında, piyasa
katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir. Diğer bir
ifadeyle, varlığı elinde bulunduran veya borçlu konumda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki çıkış fiyatıdır (TFRS 13, Md. 1).
Bu ifadelere ek olarak sözleşmenin birden çok unsuru içeren bir hasılat işlemine ait olduğunun anlaşılması halinde yapılacak ayrıştırmada, muhasebedeki özün
önceliği ilkesinden hareketle sözleşmenin şeklinden ziyade içeriği ve unsurların
birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınmalıdır (Özkan, 2007a, 63).
Örnek38: Telekom A Şirketi yeni müşterilerine iki yıllık sözleşme imzalamaları halinde …… marka telefon cihazını ücretsiz olarak vermektedir.
Sözleşmenin müşterilere getirdiği bazı yükümlükler bulunmaktadır. Bu kapsamda; sözleşmenin iptali veya ödemenin yapılmaması durumunda müşteri,
iptal bedeli olarak 300,- TL ödeyecektir. Sözleşme kapsamında hizmet bedeli
olarak müşterilerden aylık 50,- TL alınmasına karşılık sözleşme imzalamayan
müşterilerden aylık 40,-TL alınmaktadır. Telefon cihazının Telekom A’ya maliyeti 350,- TL olup bu cihaz piyasada ayrı olarak 400,- TL’ye satılmaktadır.
Çözüm: Telefon cihazı ve telefon hizmeti sözleşme kapsamında değil de
ayrı ayrı satın alınsa Telekom A Şirketi toplam [(40,-TL/ay x 24ay) + 400,TL] = 1.360,-TL hasılat elde edecektir. Buna karşılık sözleşme kapsamında
paket ürün olarak satın alınsa toplam (50,-TL/ay x 24ay) = 1.200,-TL hasılat
elde edecektir. Yapılan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere sözleşmeden
yararlanan aboneler için 160,-TL’lik bir indirim sözkonusu olacaktır.
a) Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumu
Telefon cihazının satışıyla ilgili yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır;
100 KASA HESABI

400,

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazından elde edilen hasılat kaydı

83 KPMG (2010: 14) ile Köse ve Şengül-Çelikay (2015: 19)’dan uyarlanmıştır.
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Telefon hizmetiyle ilgili her ay yapılacak muhasebe kaydı da aşağıdaki
gibi olacaktır;
120 ALICILAR H.

40,

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

40,

-

600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM
Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler
Telefon hizmetinden elde edilen hasılat kaydı

Vergi uygulamaları açsından bakıldığında; müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumunda standartlara göre yapılan kayıt ile vergi uygulamaları
açısından yapılması gereken kayıt arasında farklılık olmayacaktır.
b) Müşterinin sözleşmeden yararlanması durumu
Bu durumda ilk olarak müşterinin sözleşmeden yararlanıp yararlanmaması
durumuna göre oluşacak hasılat ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması
durumunda oluşan hasılat
Müşterinin sözleşmeden yararlanması durumunda oluşan hasılat
Fark

[(40,-TL/ay x 24ay) + 400,-TL] = 1.360,-TL
(50,-TL/ay x 24ay) = 1.200,-TL
160,-TL

Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumda kendisinden elde edilecek 1.360,- TL’lik tutarın (40,-TL/ay x 24ay) = 960,- TL’sinin “telefon hizmeti”nden 400,- TL’sinin ise “telefon cihazı” satışından sağlanacağı açıktır. Ancak müşterinin sözleşmeden yararlanması durumda kendisinden elde edilecek
1.200,- TL’lik tutarın ne kadarının “telefon hizmeti” ne kadarının da “telefon
cihazı”ndan sağlanacağı belli değildir. Dolayısıyla elde edilen toplam hasılatın “telefon hizmeti” ve “telefon cihazı” arasında ayrıştırılması gerekmektedir.
Bu tutarın ayrıştırılmasında ilk olarak sözleşme kapsamı dışında oluşan fiyatlar dikkate alınır ve her bir unsurun toplam tutar içindeki oranı tespit edilir.
Daha sonra tespit edilen bu oranlar sözleşme kapsamındaki toplam bedele uygulanır ve böylece her bir unsurdan sözleşme kapsamında sağlanacak hasılat
belirlenmiş olur. Bu açıklamalar doğrultusunda sözleşme kapsamında oluşan
toplam 1.200,- TL’nin “telefon hizmeti” ve “telefon cihazı” arasındaki ayrıştırması aşağıdaki gibi yapılır.
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Telefon Hizmeti		
960 / 1.360 x 1.200,- = 847,- TL
Telefon Cihazı		
400 / 1.360 x 1.200,- = 353,- TL
Sözleşme bedelinden elde edilen hasılat, telefon hizmeti ve telefon cihazı arasında ayrıştırılarak sırasıyla ayrıştırılmış değerler 847,-TL ve 353,-TL
olarak tespit edilmiştir. Telefon cihazından elde edilen 353,- TL’lik hasılat
ürün teslim edildiğinde gerçekleşmiş olacak ve teslim tarihinde muhasebeleştirilecektir. Telefon hizmetinden elde edilecek 847,-TL’lik hasılat ise hizmet
sunumu gerçekleştikçe muhasebeleştirilecektir. Bu bilgilere göre, Telekom A
Şirketinin “telefon cihazının” satışından elde edeceği hasılatla ilgili muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
181 GELİR TAHAKKUKLARI H.

353,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

353,

-

600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazından elde edilen hasılat kaydı

Telefon cihazından elde edilecek hasılat istenebilir hale gelene kadar bir
alacak hesabında değil 181 Gelir Tahakkukları Hesabı’nda izlenmelidir. Buradaki tutar, her ay fatura tarihinde istenebilir hale geldiğinde ilgili alacak
hesabına aktarılacaktır. Her ay aktarılacak tutar 353,-TL / 24ay = 14,71 TL
olacaktır.
Bununla beraber “telefon hizmetiyle” ilgili Telekom A Şirketi’nin kaydı
her ay fatura tarihinde aşağıdaki gibi olur.
120 ALICILAR H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
ler

35,

29
35, 29

600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM
Hizmetlerinden Elde Edilen Gelir-

Telefon hizmetinden elde edilen hasılat kaydı

Yapılan kayıttan görüleceği üzere her ay Telekom A Şirketi’nin sözleşme
kapsamında “telefon hizmetinden” elde edeceği hasılat 847,- TL / 24 ay =
35,29 TL/ay olarak gerçekleşecektir.
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Vergi uygulamaları açsından bakıldığında; müşterinin sözleşmeden yararlanması durumunda yapılan kayıtlarla ilgili standartlar ve vergi uygulamalarının benzer prensipleri benimsediği söylenebilir. Özellikle cihaz bedelinin telefon faturasına yansıtıldığı paket ürünlerde cihaz bedeli için önceden
düzenlenen ve müşteriye verilen faturanın nasıl kaydedileceği uygulamada
karşılaşılan önemli problemlerden biridir. Vergilendirme mantığı açısından telefon cihazı ve bununla ilgili fatura düzenlenip müşteriye teslim edildiğinde
hasılat –bedeli daha sonra alınacaksa da – gerçekleşmiş olacaktır. Bu nedenle
yukarıda verilen ilk kayıtta gösterildiği gibi telefon cihazıyla ilgili hasılat cihazın teslim edildiği ve buna ilişkin faturanın düzenlendiği tarihte muhasebeleştirilmelidir. Bunun dışında telefon hizmeti açısından ise hasılat her ay
düzenli olarak müşteriye gönderilecek fatura düzenlendiğinde gerçekleşmiş
olacağından bununla ilgili muhasebeleştirme yukarıda verilen ikinci kayıttaki
gibi aylık olarak düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
2.2. Garantiler
Telekomünikasyon sektöründe bulunan şirketler sattıkları ürünle ilgili satışın gerçekleştiği anda garanti verebilmektedir. Sözleşme koşulları kapsamında satış tarihinden itibaren belirli bir süre içerisinde satılan ürünle ilgili üretim
hataları, ürün tamiri veya değişimi gibi konularda taahhütler verilebilmektedir
(Akbulut, 2012, 892). Bu durumda garanti süresi genellikle telefon cihazları
ve diğer ekipmanlar için on iki ay olarak belirlenmektedir (KPMG, 2010, 13).
Garanti koşulları içeren sözleşmelerde ürünün teslim edilmesiyle birlikte
hasılat muhasebeleştirilebilir. Ancak ileride şirketin verilen taahhütler doğrultusunda ne kadar bir maliyete katlanacağının tespit edilebilmesi gerekir
(Özkan, 2007b, 69). Eğer şirket geçmiş deneyimleri ve teknik incelemelerden
yola çıkarak ileride ortaya çıkacak maliyetleri güvenilir bir şekilde yaklaşık
da olsa tespit edebiliyorsa bunun için karşılık ayırmalıdır (Örten, Kaval ve
Karapınar, 2012, 586).
4
Örnek9: Telekom A Şirketi 2014 yılında, maliyet bedeli 4.000,-TL olan 100
adet telefon cihazının her birini 5.000,- TL’ye peşin olarak satmış ve bu cihazlar için bir yıl garanti vermiştir. Geçmiş deneyimlere göre satılan telefon
cihazlarının %80’ine garanti kapsamında tamir yapılmadığı, %10’unun satış
fiyatının yüzde 40’ına karşılık gelen küçük tamiratlar gerektirdiği ve diğer
%10’unun ise satış fiyatının %60’ına karşılık gelen büyük tamiratlar gerektirdiği belirlenmiştir. Telekom A Şirketi sattığı ürünler için kendi bünyesinde

49

Akbulut (2012: 892)’dan uyarlanmıştır.
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tamirat hizmeti vermeyip her türlü tamirat için müşterilerini “B” Yetkili Servisine yönlendirmektedir. Şirket, dönem sonunda garantiler için karşılık ayırma
kararı almıştır.
Çözüm: Karşılık ayırabilmek için öncelikle geçmiş deneyimler ışığında
oluşması beklenen garanti maliyetlerinin tahmini olarak hesaplanması gerekir.
Buna göre tahmini garanti maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
500.000,-TL × 0,80 × 0
=
0,- TL
500.000,-TL × 0,10 × 0,40 =
20.000,-TL
500.000,-TL × 0,10 × 0,60 =
30.000,-TL
Yapılan hesaplamalara göre toplam 50.000,-TL tutarında garanti için karşılık ayrılmalıdır. Telekom A Şirketi’nin yaptığı satış ve garanti karşılığıyla
ilgili yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olur.

100 KASA H.

500.000,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

500.000,

-

400.000,

-

50.000,

-

600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazı satış kaydı
621 SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ H.

400.000,

-

153 TİCARİ MALLAR H.
Satılan telefon cihazının stoklardan çıkarılması kaydı
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ H.15
375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KARŞILIKLARI H.

50.000,

-

Satılan telefon cihazıyla ilgili garanti karşılığı kaydı

Vergi mevzuatına göre ayrılan bu karşılık vergi matrahını azaltacak bir
gider olarak kabul edilmez. Buna göre yapılması gereken kayıtta hasılatın
500.000,- TL olarak gösterilmesi gerekir. Bu açıdan vergi mevzuatı ve stan51

Garantili satışla ilgili borç karşılıklarının muhasebeleştirilmesinde 654 Karşılık Giderleri Hesabı
yerine duruma göre; 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı, 621 STMM Hesabı ve 612 Diğer
İndirimler Hesabı (Örten ve ötekiler, 2012, 589) bunların dışında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
(Sağlam, Yolcu ve Eflatun, 2015, 511) veya 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı kullanılabilmektedir.
Garantili satış işlemi Telekom A Şirketi’nin uyguladığı bir pazarlama politikası olarak kabul edildiğinden
burada 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı kullanılmıştır.
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dartlara göre yapılacak kayıtlarda 50.000,- TL’lik bir fark ortaya çıkmakta ve
bununla ilgili vergi etkisi 50.000,- TL x %20 = 10.000,- TL olarak gerçekleşmektedir. Bu işlemle ilgili yapılması gereken vergi etkisi kaydı da aşağıdaki
gibi olmalıdır.
289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI H.

10.000,

-

691 VERGİ GİDER / GELİRLERİ H.

10.000,

-

Vergi etkisi kaydı

Yukarıdaki kayıttan görüleceği üzere 10.000,- TL’nin ilgili yılın vergi matrahına eklenmesiyle vergi mevzuatına uyum sağlanmış olacaktır.
Garanti süresi sonunda ilgili karşılığın ne kadarının kullanıldığı belirlenip
daha önce ayrılmış olan karşılık kapatılmalıdır. Karşılığın tamamı kullanılmış
ise bu amaçla yapılacak kayıtta 375 Garanti Yükümlülükleri Karşılıkları Hesabı 50.000,- TL borçlandırılıp 649 Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar Hesabı510 ise
aynı tutarda alacaklandırılmalıdır. Ancak ayrılan karşılığın tamamının değil
de sadece bir kısmının kullanılması veya ayrılan karşılığın üzerinde bir tutarın garantiye konu olması farklı kayıtlar yapılmasını gerektiren durumlardır.
Farklı bu iki duruma göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
a) Daha önce ayrılan garanti karşılığının sadece 40.000,- TL’lik kısmına garanti kapsamında tamirat yapıldığı tespit edilmiştir.
375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞ. H.

50.000,

-

320 SATICILAR H.

40.000,

-

649 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR ve KÂRLAR H.

10.000,

-

Garanti karşılığının iptal kaydı

Yukarıdaki muhasebe kaydından görüleceği üzere ayrılan karşılığın tamamı kapatılmıştır. Garanti kapsamında kullanılan 40.000,- TL tutarındaki kısım
için “B” Yetkili Servisine borçlanılmış ve bu tutar 320 Satıcılar Hesabı’na,
kullanılmayan 10.000,- TL’lik kısım ise iptal amacıyla 649 Diğer Çeşitli Gelir
ve Kârlar Hesabı’na aktarılmıştır.
510

Garantili satışla ilgili borç karşılığının iptalinde 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı yerine 649
Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar Hesabı kullanılmıştır.
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b) Daha önce ayrılan garanti karşılığının 10.000,- TL üzerinde yani toplam
60.000,- TL tutarında garanti kapsamında tamirat yapıldığı tespit edilmiştir.

375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞ. H.

50.000,

-

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ H.

10.000,

-

320 SATICILAR H.

60.000,

-

Garanti karşılığının iptal kaydı

Bu durumda Yetkili Servis “B”ye 60.000,- TL borçlanılacağı açıktır. Bunun
dışında ayrılan garanti karşılığının üzerinde gerçekleşen 10.000,- TL’lik kısım
da yine 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’nda izlenmelidir.
Şunu belirtmek gerekir ki, ayrılan karşılığın kapatılması durumunda standartlar ve vergi mevzuatına göre yapılacak kayıtlar arasında fark oluşmaması
için daha önce vergi varlığı olarak yazılan 10.000,- TL’nin ters çevrilerek iptal
edilmesi gerekir.
2.3. Müşteri Sadakat Programı (Hediye Puanlar)
Birçok sektörde kullanılmakta olan müşteri sadakat programı, müşterileri
elde etmek veya tutmak için kullanılan bir pazarlama stratejisidir (Vardar-Çopur, 2013, 93). Müşteri sadakat programı, satışı özendirme faaliyeti kapsamında müşterilere hediye puan karşılığında ileriye yönelik bedelsiz veya indirimli
mal/hizmet sunmayı ifade eder (Yarbaşı, 2011, 76).
Bu programlar, işletmeler tarafından müşterilerin mal ya da hizmetleri satın
almalarını teşvik etmek amacıyla kullanılır. Müşteri mal ve hizmet satın aldığı
taktirde işletme müşteriye bu alışverişten kaynaklanan hediye puan (daha sıklıkla kullanılan terim: puan) verir. Müşteri bu hediye puanları, bedelsiz veya
iskontolu ürün/hizmet alımları şeklinde kullanabilir (TFRS Yorum 13, Md. 1).
Burada muhasebeleştirme açısından dikkat edilmesi gereken husus hasılatın bir kısmını oluşturan hediye puanların müşteri tarafından kullanılıncaya
kadar ertelenmesi gerektiğidir. Toplam tutarın hediye puanlara düşen ve ertelenen kısmı, hediye puanların kullanıldığı dönemde gelire dönüştürülerek
muhasebeleştirilir (Vardar-Çopur, 2013, 101). Diğer bir ifadeyle hediyelerin
işletmeler tarafından temin edilmesi halinde, hediye puanların kullanılması ve
hediye yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zamanında hediye puanlara dağıtılan bedel hasılat olarak muhasebeleştirilir (TFRS Yorum 13, Md. 7).
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7 : Telekom A Şirketi’nin uyguladığı müşteri sadakat programına
Örnek11
göre müşteri her 200,- TL harcamasına karşılık 20 hediye puan kazanmakta ve
bu puanları sadece telefon cihazı alımında kullanabilmektedir.
a) Telekom A Şirketi, 2014 yılı boyunca 2.000.000,- TL tutarında satış yapmış ve müşterilerine toplam 200.000 hediye puan vermiştir. Yönetim her bir hediye puanın gerçeğe uygun değerinin 0,80 TL olduğunu tahmin etmektedir.
Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
100 KASA H.

2.000.000,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.

1.840.000,

-

160.000,

-

Gelecek Aylara Ait Gelir = 200.000×0,80 = 160.000,Verilen hizmetlerle ilgili hasılat ve hediye puan kaydı

Vergi uygulamaları açısından bakıldığında yapılan bu kayıtla beraber 2014 yılının matrahı 160.000,- TL düşük gösterilecektir. Oysa bu durum vergi mevzuatı
açısından kabul edilen bir sonuç değildir. Dolayısıyla yapılan satış karşılığında
elde edilen tutarın tamamının 2014 yılının matrahına eklenmesi gerekir. Buna
karşılık müşterilere sadakat programı karşılığında verilen puanların kullanılacağı
dönemde ise ilgili tutarlar bu uygulamanın bir pazarlama politikası olması gerekçesiyle 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’nda izlenecektir.
b) 31.12.2014 tarihinde yapılan değerlendirmede 60.000 hediye puanın müşteriler tarafından telefon cihazı alımında kullanıldığı tespit edilmiştir.
2014 yılında yapılan satışla ilgili olarak müşteriler tarafından toplam 160.000
hediye puanın kullanılacağı şirket yönetimi tarafından öngörülmektedir.
2014 yılında 60.000 hediye puanın kullanıldığı bilindiğine göre yılsonunda hediye puanlarla ilgili hasılat 60.000,- TL (60.000 puan / 160.000puan ×
160.000,-TL) olarak hesaplanır. Bulunan bu tutar 2014 yılının hasılatı olarak
31.12.2014 tarihinde aşağıdaki gibi kaydedilir.
31.12.2014
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

60.000,

60.000,

-

2014 yılındaki hediye puanların kullanım kaydı

11
7 KPMG (2010: 19)’den uyarlanmıştır.
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31.12.2014 tarihinde vergi mevzuatı ile standartlara göre yapılacak kayıtlar arasında 100.000,- TL’lik bir hasılat farkı ortaya çıkacaktır. Bu işlemle
ilgili vergi mevzuatına göre 2014 yılında hasılat olarak yazılması gereken tutar 2.000.000,- TL olması gerekirken standartlara göre yapılacak kayıtlarda
bu tutar 1.900.000,- TL olacaktır. Bununla ilgili vergi etkisi ise 100.000,- TL
x %20 = 20.000,- TL olarak hesaplanacak ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
yapılacaktır.
289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI H.

20.000,

-

691 VERGİ GİDER / GELİRLERİ H.

20.000,

-

Vergi etkisi kaydı

c) 31.12.2015 tarihinde yapılan değerlendirmede 2015 yılında 70.000
hediye puanın müşteriler tarafından telefon cihazı alımında kullanıldığı tespit
edilmiştir. Ayrıca hediye puanların kullanımı konusunda yönetim öngörüsünü
10.000 puan artırarak 170.000 puan şeklinde revize etmiştir.
Buna göre; öncelikle Gelecek Aylara Ait Gelir olarak kaydedilen toplam 160.000, TL’nin ne kadarının hasılata dönüştürülmesi gerektiği hesaplanmalıdır. Bu amaçla yapılacak hesaplamada toplam 122.353,- TL’nin
[{(60.000 puan + 70.000 puan) / 170.000 puan} × 160.000,- TL] 2014 ve
2015 yıllarında hasılata dönüştürülmesi gerektiği tespit edilir. Tespit edilen
122.353,-TL’nin 60.000,-TL’sinin 2014 yılında gerçekleştiği bilindiğine göre
kalan 62.353,-TL’nin (122.353,- TL – 60.000,- TL) 2015 yılına ait olduğu
anlaşılır.
Bu sebeple Telekom A Şirketi’nin 31.12.2015 tarihinde yapması gereken
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
31.12.2015
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

62.353,

62.353,

-

2015 yılındaki hediye puanların kullanım kaydı

Bu kayıtla beraber daha önce yapılmış olan vergi uyumlaştırma kaydının
62.353,- x %20 = 12.470,6 TL’lik kısmı ters çevrilerek iptal edilmelidir. Bu
amaçla yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.
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12.470,
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6
12.470,

6

Vergi etkisi iptal kaydı

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus var ki; hediye puan karşılığında verilen telefonlar müşterilere teslim edildiğinde ilgili cihazların maliyet
bedeli kadar 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlandırılarak 153 Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır. Bunun dışında yukarıda verilen
örnekte yer alan kalan hediye puanların kullanılmaması durumunda ise 380
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı içindeki tutar 649 Diğer Çeşitli Gelir ve
Kârlar Hesabı’na aktarılır.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sunulan hizmet çeşidinin fazla olduğu telekomünikasyon sektöründe hasılatın doğru hesaplanıp raporlanması her bir hizmet çeşidinden sağlanan katkının belirlenmesi bakımından gereklidir. Hasılat açısından özellikli sayılan;
“aktivasyon/bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” gibi konuların örnek uygulamalar eşliğinde
ayrıntılı bir şeklide sunulduğu çalışmada farklı standartlarda ele alınan bu konular bir bütün olarak sistematik halde sunulmuştur.
Telekomünikasyon şirketlerinde en önemli hasılat unsurlarından biri GSM
hizmetleri iken diğeri de telefon cihazı gibi çeşitli ekipmanların satışıdır. GSM
hizmeti ve telefon cihazı ayrı olarak satılabildiği gibi aynı sözleşme kapsamında birlikte de satışa konu olabilmektedirler. Ayrı ayrı satılmaları halinde her
bir unsura ait hasılat ayrı hesaplanmakta ve diğerini etkilememektedir. Ancak
sözleşme kapsamında bit bütün olarak hem GSM hem de telefon satışının olması durumunda hasılatın bu unsurlar arasında paylaştırılması gerekmektedir.
Bu paylaştırma ise GSM hizmeti ve telefon cihazının gerçeğe uygun değerleri
nispetinde yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken esas konu hasılatın
ne zaman kayıtlara aktarılacağıdır. GSM hizmetleri açısından her ay fatura
tarihinde, telefon cihazı açısından ise teslimat tarihinde hasılat gerçekleşmiş
olacağından bu tarihler dikkate alınarak muhasebeleştirme yapılmalıdır.
Satışı yapılan cihazlarla ilgili verilen garantiler de sektörde faaliyet gösteren şirketlerin elde ettiği hasılatı etkileyen bir diğer konudur. Önceden tahmin
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yoluyla hesaplanan garanti masrafları bir borç karşılığı olarak dikkate alınıp
bilançonun pasifinde garanti süresince garanti karşılığı olarak izlenebilmektedir. Gerçekleşen duruma göre de ayrılan karşılık iptal edilmektedir.
Bunların dışında sadakat programı kapsamında müşteri kazanmak veya
elde tutmak amacıyla verilen hediye puanlar da sektörde faaliyette bulunan
şirketlerin hasılatına etki eden unsurlardan bir diğeridir. Satış işleminde verilen hediye puanların karşılığı olan tutarlar puanların verildiği dönemde değil
kullanıldığı dönemde hasılat olarak kayıtlara aktarılmaktadır.
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TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNDE HASILAT
İŞLEMLERİNİN TMS/TFRS KAPSAMINDA İNCELENMESİ*4
INVESTIGATION OF REVENUE TRANSACTION AS PART OF
TAS/TFRS IN TELECOMMUNICATION COMPANIES
5
Arş. Gör. Oğuz Yusuf ATASEL**
6
Doç. Dr. Bilal GEREKAN***

ÖZ
Telekomünikasyon, dünya genelinde çok hızlı gelişen önemli sektörlerden biridir. Bu sektörde faaliyette bulunan işletmeler günümüz bilgi toplumu insanlarının; iletişim, haberleşme ve istenen anda bilgiye ulaşabilme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayarak büyük görevler üstlenirler. Telekomünikasyon şirketleri tarafından
verilen hizmetlerin çeşitliliği hasılat unsurlarının ayrıntılı bir şekilde tanımlanması ve değerlendirilmesi ihtiyacını doğurmuştur. Belirtilen ihtiyaca yönelik olarak
çalışmada; telekomünikasyon sektöründeki hasılat unsurlarının Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ele alınarak açıklanması
amaçlanmıştır. Sektörde hasılat açısından özellik arz eden; “aktivasyon/bağlantı
ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” gibi başlıklar örnek uygulamalar eşliğinde sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Telekomünikasyon Sektörü, Hasılat, TMS/TFRS
ABSTRACT
Telecommunication is one of the fastest developing and most important
sectors in the world. The business organizations, which carry out business
activities in this sector, take on important duties such as communication, intercommunication and instant access to information which are the fundamental needs of the people in the information society. The range of the services
provided by the telecommunication companies paves the way for the need for
detailed definition and evaluation of the revenue factors. The objective of the
*4
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study is to explain the revenue factors in the telecommunication sectors by
addressing in the framework of the Turkish Accounting and Financial Reporting Standards in line with the specified aim. “Activation/connection fee and
equipments”, “guarantees” and “customer loyalty program (bonus)” which are
important for the sector for revenue, are presented with sample applications.
Keywords: Telecommunication Sector, Revenue, TAS/TFRS
1. GİRİŞ
Değişimin sık yaşandığı bir alan olan telekomünikasyon sektöründe şirketlerin sunduğu hizmet yelpazesi oldukça geniştir. İnternet hizmeti, sabit hat,
mobil hizmetler ve televizyon hizmetleri bunlardan sadece birkaçıdır. Birden
fazla unsurdan meydana gelen çeşitli hizmet ve mallar, sektörde bir bütün
olarak paket halinde müşteriye sunulabildiği gibi ayrı ayrı olarak da satılabilmektedir. Bu açıdan sözkonusu hizmetlerin paket halindeki satışında her
hizmet için hesaplanacak hasılatın tespiti özellikli bir konu haline gelmektedir. Özellikle müşterilere yapılan teşvikler, sunulan hizmetlerin karışıklığı ve
çok hızlı değişmesi de hasılatın her hizmet için ayrı olarak tespit edilmesini
zorlaştırmaktadır (KPMG, 2010, 9).
Belirlenen ve ayrıştırılan hasılatın muhasebe ortamına aktarılması önem
arz eden bir konu olmakla beraber telekomünikasyon sektörüyle ilgili literatürdeki çalışmalar incelendiğinde daha çok; maliyetleme ve maliyete dayalı
fiyatlandırma, vergi, insan kaynağı sağlama politikası ve denetim alanında
yapılmış çalışmalara rastlanmaktadır. Buna karşılık, muhasebe ve finansal
raporlama standartlarının telekomünikasyon alanındaki uygulamaları üzerine
yapılacak sistematik çalışmalara ihtiyaç olduğu saptanmıştır.
Hasılatla ilgili karşılaşılan çeşitli olayların TMS/TFRS bakış açısıyla muhasebe ortamına nasıl aktarılması gerektiğini amaçlayan bu çalışmada ele
alınan konular örnek olaylar yardımıyla incelenmiştir. Bu doğrultuda telekomünikasyon şirketlerine özgü hasılat konusunda ortaya çıkan; “aktivasyon/
bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı
(hediye puanlar)” gibi özellikli işlemler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
2. TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNE ÖZGÜ HASILAT
İŞLEMLERİ
Hasılat sağlayan işlemler açısından diğer sektörlerle kıyaslandığında telekomünikasyon şirketlerinde daha karmaşık bir yapının varlığından söz edilir.
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Daha çok GSM hizmetleri kapsamında faaliyetlerini yürütmelerine rağmen
çeşitli cihazların satışı gibi işlemleri de üstlenerek farklı alanlarda faaliyette
bulunmaları hasılat işlemlerinin farklı kalemlerden oluşmasına neden olur. Bu
açıdan bakıldığında çok farklı hizmetler sunarak hasılat elde etme özelliğine
sahip bu şirketlerde hasılat türlerinin nelerden oluştuğunun belirlenmesi gerek
kaydetme gerekse denetim faaliyetleri için önemli ve gereklidir. Hizmet yelpazesi oldukça geniş olan telekomünikasyon şirketlerinin elde ettikleri hasılat
türleri aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir17.
GSM ve Telefon Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler; Faturalı/ön ödemeli (kontörlü) GSM hizmetleri (konuşma ve kısa mesaj) ile sabit telefon hizmetlerinden elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
ADSL Gelirleri; Sabit hat operatörleri tarafından sağlanan internet hizmetlerinden elde edilen gelirlerden meydana gelmektedir.
Cihaz Gelirleri; Cep telefonu, modem vb. gibi cihazların satışından elde
edilen gelirleri kapsamaktadır.
Sim Kart Satış Gelirleri; İade ve indirimler düşüldükten ve satışa sunulacak sim kartlar distribütörlere sunulduktan sonra elde edilen gelirleri kapsamaktadır.
Tesis ve Sabit Ücret Gelirleri; Faturalı hatlara her ay kullanım oranına
bakılmaksızın sabit olarak fatura edilen tutarlar karşılığında elde edilen gelirlerden oluşmaktadır (Turkcell, 2014, 22).
Çağrı Merkezi Gelirleri; Sunulan çağrı merkezi hizmetlerinden elde edilen
gelirleri kapsamaktadır.
Kiralık Devre ve Data Hizmeti Gelirleri; Sabit hat operatörlerinin sahip olduğu altyapının (bir bölümünün) başka bir operatöre belirli bir bedel karşılığında
kiralanarak kullandırılması karşılığında sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.
GSM Operatörlerinden Elde Edilen Kira Gelirleri; Sahip olunan bir şebeke ağının başka bir GSM operatörü tarafından belirli bir bedel karşılığında
kiralanması karşılığında elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.
İçerik Gelirleri; Müşterilere sunulan video klip indirme, yol tarifi, restoran bulma gibi çeşitli mobil içerik hizmetleri karşılığında elde edilen gelirleri
kapsamaktadır.
Müşteri Listesi Gelirleri; Dışarıdan elde edilen müşteri listelerinin satılması halinde sağlanan gelirlerden oluşmaktadır.
17

Hasılat türlerinin belirlenmesinde Türk Telekom ve Turkcell’e ait 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’ndan yararlanılmıştır.
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Telekomünikasyon sektöründe faaliyette bulunan şirketler için Kapsamlı
Gelir Tablosu içerisinde yer alan hasılat unsurlarının yardımcı hesaplar düzeyinde açıklayıcı bir şekilde bölümlenmesi gerekir. Çeşitli hizmet alanlarına sahip olan bu şirketlerde hasılatın hangi faaliyetlerden elde edildiğinin yardımcı
hesaplar düzeyinde belirlenmesi yapılacak değerlendirmelerin doğruluğu bakımından gereklidir. Bu bakış açısıyla yukarıda sayılan hasılat kalemlerinin
yardımcı hesaplar düzeyinde ayrıntılı bir gösterimi aşağıdaki gibi olacaktır.
60 ESAS FAALİYETLERDEN GELİRLER
600 YURTİÇİ SATIŞLAR HESABI82
600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM Hizmetlerinden Elde Edilen
Gelirler (Konuşma ve Kısa Mesaj)
600.02 Yurtiçi Ön Ödemeli Hatların GSM Hizmetlerinden Elde
Edilen Gelirler (Konuşma ve Kısa Mesaj)
600.03 Yurtiçi Sabit Telefon Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler
600.04 Yurtiçi ADSL Gelirleri
600.05 Ara Bağlantı Gelirleri
600.06 Cihaz Gelirleri
600.07 Sim Kart Satışları
600.08 Tesis ve Sabit Ücret Gelirleri
600.09 Çağrı Merkezi Gelirleri
600.10 Kiralık Devre ve Data Hizmetleri Gelirleri
600.11 GSM Operatörlerinden Elde Edilen Kira Gelirleri
600.12 İçerik Gelirleri
600.13 Müşteri Listesi Gelirleri
601 YURTDIŞI SATIŞLAR HESABI
601.01 Yurt Dışı Ticari Mal Satış Gelirleri
601.02 Yurt Dışı Hizmet Gelirleri
Telekomünikasyon sektöründe hasılat sağlayan işlemler tür bakımından
yukarıdaki gibi sınıflandırılmakla beraber özellikli işlemlere konu olma açısından da ayrıca farklılaşabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ortaya çıkan
özellikli işlemler; “aktivasyon/bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler”
ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” şeklinde gruplandırılabilir.
28 Hesabın

oluşturulmasında Türk Telekom ve Turkcell’e ait 31 Aralık 2014 tarihli Konsolide Finansal
Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’ndan yararlanılmıştır.
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Hasılatın doğru tespiti açısından önemli sayılan bu özellikli işlemler aşağıda
başlıklar halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
2.1. Aktivasyon/Bağlantı Ücretleri ve Ekipmanlar
Telekomünikasyon şirketlerinin hasılat sağladığı işlemlerden biri olan aktivasyon/bağlantı ücretleri, müşterilere bir şebekeyi kullanmaları sonucunda tahakkuk
ettirilen tutarlardan oluşmaktadır. Bu ücretlerin alınmasında ülkeler arasında uygulama farklılıklarının olduğu bilinmektedir (KPMG, 2010, 12). Nitekim Türkiye’de de aktivasyon/bağlantı ücretlerine sadece bazı sözleşmelerde yer verilmektedir. Örnek vermek gerekirse, TTNET abonelik sözleşmelerinde aktivasyon/
bağlantı ücretinin yer aldığı ve bu sözleşme içinde “aktivasyon/bağlantı ücreti,
aboneden kampanya vs. nedenlerle aksi belirtilmedikçe bir defaya mahsus ilk faturada alınır” şeklinde açıklamanın yapıldığı bilinmektedir (TTNET, t.y.).
Bunun dışında müşterilere sunulan telefon cihazı, modem ve diğer şebeke
ekipmanları da telekomünikasyon şirketlerinde hasılatın önemli unsurlarındandır. Bu unsuların satışından elde edilen hasılat, ekipmanların müşterilere teslim
edilmesi durumunda kayıtlara aktarılır. Telekomünikasyon hizmetleri ile telefon
cihazları ve modemler beraber fiyatlandırılarak da satılabilir ki bu durumda müşteriye sunulan her unsurla ilgili gerçeğe uygun değerin bilinmesi gereklidir. Zira
her bir unsura ait hasılat gerçeğe uygun değerle tespit edilen bağımsız bir fiyat
nispetince tespit edilir. Elde edilen toplam bedel, sunulan unsurların gerçeğe uygun değerleri oranında ürün ve hizmetlere dağıtılır. Ürün ve hizmetlerin maliyeti
ise ilgili hasılat kaydedildiğinde gidere dönüştürülür (Türk Telekom, 2014, 27).
Nitekim Hasılat Standardında bu konudaki muhasebeleştirme ilkelerinin işlemin
özünü yansıtabilmek amacıyla, tek bir işlemin ayrıştırılabilir kısımlarına ayrı ayrı
uygulanabileceği belirtilmektedir (TMS 18, Md. 13).
Yukarıdaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere bağımsız fiyatların tespit
edilmesi telekomünikasyon şirketlerinin sundukları hizmet veya sattıkları
ürünlerin hasılatını muhasebeleştirmek adına gereklidir. Bununla ilgili “UFRS
15: Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı”nda da
elde edilen toplam bedelin, satılan unsurların bağımsız satış fiyatları oranında
ürün ve hizmetlere dağıtılarak hasılatın belirlenmesi gerektiği (Md. 74) ifade
edilmektedir (Köse ve Şengül-Çelikay, 2015, 28). Kısacası her bir unsura ait
hasılatın belirlenebilmesi için gerçeğe uygun değerle tespit edilen bağımsız
bir fiyata ihtiyaç vardır. Bilindiği gibi gerçeğe uygun değer işletmeye özgü bir
ölçüm olmayıp, piyasa temelli bir ölçümdür. Bununla birlikte bazı varlık ve
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borçlar için piyasa işlemleri veya bilgilerine ulaşmak mümkün iken bazıları
için de mümkün olmayabilir. Ancak gerçeğe uygun değer ölçümünün amacı
her iki durumda da aynı olup, bu amaç mevcut piyasa koşullarında, piyasa
katılımcıları arasında bir varlığın satışına veya bir borcun devrine yönelik olarak ölçüm tarihinde olağan bir işlemdeki fiyatın tahmin edilmesidir. Diğer bir
ifadeyle, varlığı elinde bulunduran veya borçlu konumda olan piyasa katılımcısının bakış açısıyla ölçüm tarihindeki çıkış fiyatıdır (TFRS 13, Md. 1).
Bu ifadelere ek olarak sözleşmenin birden çok unsuru içeren bir hasılat işlemine ait olduğunun anlaşılması halinde yapılacak ayrıştırmada, muhasebedeki özün
3
önceliği ilkesinden
hareketle sözleşmenin şeklinden ziyade içeriği ve unsurların
birbirleriyle olan ilişkileri dikkate alınmalıdır (Özkan, 2007a, 63).
Örnek9: Telekom A Şirketi yeni müşterilerine iki yıllık sözleşme imzalamaları halinde …… marka telefon cihazını ücretsiz olarak vermektedir.
Sözleşmenin müşterilere getirdiği bazı yükümlükler bulunmaktadır. Bu kapsamda; sözleşmenin iptali veya ödemenin yapılmaması durumunda müşteri,
iptal bedeli olarak 300,- TL ödeyecektir. Sözleşme kapsamında hizmet bedeli
olarak müşterilerden aylık 50,- TL alınmasına karşılık sözleşme imzalamayan
müşterilerden aylık 40,-TL alınmaktadır. Telefon cihazının Telekom A’ya maliyeti 350,- TL olup bu cihaz piyasada ayrı olarak 400,- TL’ye satılmaktadır.
Çözüm: Telefon cihazı ve telefon hizmeti sözleşme kapsamında değil de
ayrı ayrı satın alınsa Telekom A Şirketi toplam [(40,-TL/ay x 24ay) + 400,TL] = 1.360,-TL hasılat elde edecektir. Buna karşılık sözleşme kapsamında
paket ürün olarak satın alınsa toplam (50,-TL/ay x 24ay) = 1.200,-TL hasılat
elde edecektir. Yapılan hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere sözleşmeden
yararlanan aboneler için 160,-TL’lik bir indirim sözkonusu olacaktır.
a) Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumu
Telefon cihazının satışıyla ilgili yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır;
100 KASA HESABI

400,

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazından elde edilen hasılat kaydı

93 KPMG (2010: 14) ile Köse ve Şengül-Çelikay (2015: 19)’dan uyarlanmıştır.
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Telefon hizmetiyle ilgili her ay yapılacak muhasebe kaydı da aşağıdaki
gibi olacaktır;
120 ALICILAR H.

40,

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

40,

-

600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM
Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler
Telefon hizmetinden elde edilen hasılat kaydı

Vergi uygulamaları açsından bakıldığında; müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumunda standartlara göre yapılan kayıt ile vergi uygulamaları
açısından yapılması gereken kayıt arasında farklılık olmayacaktır.
b) Müşterinin sözleşmeden yararlanması durumu
Bu durumda ilk olarak müşterinin sözleşmeden yararlanıp yararlanmaması
durumuna göre oluşacak hasılat ayrı ayrı hesaplanmalıdır.
Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması
durumunda oluşan hasılat
Müşterinin sözleşmeden yararlanması durumunda oluşan hasılat
Fark

[(40,-TL/ay x 24ay) + 400,-TL] = 1.360,-TL
(50,-TL/ay x 24ay) = 1.200,-TL
160,-TL

Müşterinin sözleşmeden yararlanmaması durumda kendisinden elde edilecek 1.360,- TL’lik tutarın (40,-TL/ay x 24ay) = 960,- TL’sinin “telefon hizmeti”nden 400,- TL’sinin ise “telefon cihazı” satışından sağlanacağı açıktır. Ancak müşterinin sözleşmeden yararlanması durumda kendisinden elde edilecek
1.200,- TL’lik tutarın ne kadarının “telefon hizmeti” ne kadarının da “telefon
cihazı”ndan sağlanacağı belli değildir. Dolayısıyla elde edilen toplam hasılatın “telefon hizmeti” ve “telefon cihazı” arasında ayrıştırılması gerekmektedir.
Bu tutarın ayrıştırılmasında ilk olarak sözleşme kapsamı dışında oluşan fiyatlar dikkate alınır ve her bir unsurun toplam tutar içindeki oranı tespit edilir.
Daha sonra tespit edilen bu oranlar sözleşme kapsamındaki toplam bedele uygulanır ve böylece her bir unsurdan sözleşme kapsamında sağlanacak hasılat
belirlenmiş olur. Bu açıklamalar doğrultusunda sözleşme kapsamında oluşan
toplam 1.200,- TL’nin “telefon hizmeti” ve “telefon cihazı” arasındaki ayrıştırması aşağıdaki gibi yapılır.
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Telefon Hizmeti		
960 / 1.360 x 1.200,- = 847,- TL
Telefon Cihazı		
400 / 1.360 x 1.200,- = 353,- TL
Sözleşme bedelinden elde edilen hasılat, telefon hizmeti ve telefon cihazı arasında ayrıştırılarak sırasıyla ayrıştırılmış değerler 847,-TL ve 353,-TL
olarak tespit edilmiştir. Telefon cihazından elde edilen 353,- TL’lik hasılat
ürün teslim edildiğinde gerçekleşmiş olacak ve teslim tarihinde muhasebeleştirilecektir. Telefon hizmetinden elde edilecek 847,-TL’lik hasılat ise hizmet
sunumu gerçekleştikçe muhasebeleştirilecektir. Bu bilgilere göre, Telekom A
Şirketinin “telefon cihazının” satışından elde edeceği hasılatla ilgili muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
181 GELİR TAHAKKUKLARI H.

353,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

353,

-

600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazından elde edilen hasılat kaydı

Telefon cihazından elde edilecek hasılat istenebilir hale gelene kadar bir
alacak hesabında değil 181 Gelir Tahakkukları Hesabı’nda izlenmelidir. Buradaki tutar, her ay fatura tarihinde istenebilir hale geldiğinde ilgili alacak
hesabına aktarılacaktır. Her ay aktarılacak tutar 353,-TL / 24ay = 14,71 TL
olacaktır.
Bununla beraber “telefon hizmetiyle” ilgili Telekom A Şirketi’nin kaydı
her ay fatura tarihinde aşağıdaki gibi olur.
120 ALICILAR H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

35,

29
35, 29

600.01 Yurtiçi Faturalı Hatların GSM
Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirler
Telefon hizmetinden elde edilen hasılat kaydı

Yapılan kayıttan görüleceği üzere her ay Telekom A Şirketi’nin sözleşme
kapsamında “telefon hizmetinden” elde edeceği hasılat 847,- TL / 24 ay =
35,29 TL/ay olarak gerçekleşecektir.
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Vergi uygulamaları açsından bakıldığında; müşterinin sözleşmeden yararlanması durumunda yapılan kayıtlarla ilgili standartlar ve vergi uygulamalarının benzer prensipleri benimsediği söylenebilir. Özellikle cihaz bedelinin telefon faturasına yansıtıldığı paket ürünlerde cihaz bedeli için önceden
düzenlenen ve müşteriye verilen faturanın nasıl kaydedileceği uygulamada
karşılaşılan önemli problemlerden biridir. Vergilendirme mantığı açısından telefon cihazı ve bununla ilgili fatura düzenlenip müşteriye teslim edildiğinde
hasılat –bedeli daha sonra alınacaksa da – gerçekleşmiş olacaktır. Bu nedenle
yukarıda verilen ilk kayıtta gösterildiği gibi telefon cihazıyla ilgili hasılat cihazın teslim edildiği ve buna ilişkin faturanın düzenlendiği tarihte muhasebeleştirilmelidir. Bunun dışında telefon hizmeti açısından ise hasılat her ay
düzenli olarak müşteriye gönderilecek fatura düzenlendiğinde gerçekleşmiş
olacağından bununla ilgili muhasebeleştirme yukarıda verilen ikinci kayıttaki
gibi aylık olarak düzenli bir şekilde yapılmalıdır.
2.2. Garantiler
Telekomünikasyon sektöründe bulunan şirketler sattıkları ürünle ilgili satışın gerçekleştiği anda garanti verebilmektedir. Sözleşme koşulları kapsamında satış tarihinden itibaren belirli bir süre içerisinde satılan ürünle ilgili üretim
hataları, ürün tamiri veya değişimi gibi konularda taahhütler verilebilmektedir
(Akbulut, 2012, 892). Bu durumda garanti süresi genellikle telefon cihazları
ve diğer ekipmanlar için on iki ay olarak belirlenmektedir (KPMG, 2010, 13).
Garanti koşulları içeren sözleşmelerde ürünün teslim edilmesiyle birlikte
hasılat muhasebeleştirilebilir. Ancak ileride şirketin verilen taahhütler doğrultusunda ne kadar bir maliyete katlanacağının tespit edilebilmesi gerekir
(Özkan, 2007b, 69). Eğer şirket geçmiş deneyimleri ve teknik incelemelerden
yola çıkarak ileride ortaya çıkacak maliyetleri güvenilir bir şekilde yaklaşık
da olsa tespit edebiliyorsa bunun için karşılık ayırmalıdır (Örten, Kaval ve
Karapınar, 2012, 586).
4
Örnek10: Telekom A Şirketi 2014 yılında, maliyet bedeli 4.000,-TL olan
100 adet telefon cihazının her birini 5.000,- TL’ye peşin olarak satmış ve bu
cihazlar için bir yıl garanti vermiştir. Geçmiş deneyimlere göre satılan telefon
cihazlarının %80’ine garanti kapsamında tamir yapılmadığı, %10’unun satış
fiyatının yüzde 40’ına karşılık gelen küçük tamiratlar gerektirdiği ve diğer
%10’unun ise satış fiyatının %60’ına karşılık gelen büyük tamiratlar gerektirdiği belirlenmiştir. Telekom A Şirketi sattığı ürünler için kendi bünyesinde

410

Akbulut (2012: 892)’dan uyarlanmıştır.
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tamirat hizmeti vermeyip her türlü tamirat için müşterilerini “B” Yetkili Servisine yönlendirmektedir. Şirket, dönem sonunda garantiler için karşılık ayırma
kararı almıştır.
Çözüm: Karşılık ayırabilmek için öncelikle geçmiş deneyimler ışığında
oluşması beklenen garanti maliyetlerinin tahmini olarak hesaplanması gerekir.
Buna göre tahmini garanti maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanır.
500.000,-TL × 0,80 × 0
=
0,- TL
500.000,-TL × 0,10 × 0,40 =
20.000,-TL
500.000,-TL × 0,10 × 0,60 =
30.000,-TL
Yapılan hesaplamalara göre toplam 50.000,-TL tutarında garanti için karşılık ayrılmalıdır. Telekom A Şirketi’nin yaptığı satış ve garanti karşılığıyla
ilgili yapması gereken muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olur.

100 KASA H.

500.000,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

500.000,

-

400.000,

-

50.000,

-

600.06 Cihaz Gelirleri
Telefon cihazı satış kaydı
621 SATILAN TİC. MAL. MALİYETİ H.

400.000,

-

153 TİCARİ MALLAR H.
Satılan telefon cihazının stoklardan çıkarılması kaydı
760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ H.15
375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
KARŞILIKLARI H.

50.000,

-

Satılan telefon cihazıyla ilgili garanti karşılığı kaydı

Vergi mevzuatına göre ayrılan bu karşılık vergi matrahını azaltacak bir
gider olarak kabul edilmez. Buna göre yapılması gereken kayıtta hasılatın
500.000,- TL olarak gösterilmesi gerekir. Bu açıdan vergi mevzuatı ve stan51

Garantili satışla ilgili borç karşılıklarının muhasebeleştirilmesinde 654 Karşılık Giderleri Hesabı
yerine duruma göre; 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı, 621 STMM Hesabı ve 612 Diğer
İndirimler Hesabı (Örten ve ötekiler, 2012, 589) bunların dışında 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
(Sağlam, Yolcu ve Eflatun, 2015, 511) veya 740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı kullanılabilmektedir.
Garantili satış işlemi Telekom A Şirketi’nin uyguladığı bir pazarlama politikası olarak kabul edildiğinden
burada 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı kullanılmıştır.
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dartlara göre yapılacak kayıtlarda 50.000,- TL’lik bir fark ortaya çıkmakta ve
bununla ilgili vergi etkisi 50.000,- TL x %20 = 10.000,- TL olarak gerçekleşmektedir. Bu işlemle ilgili yapılması gereken vergi etkisi kaydı da aşağıdaki
gibi olmalıdır.
289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI H.

10.000,

-

691 VERGİ GİDER / GELİRLERİ H.

10.000,

-

Vergi etkisi kaydı

Yukarıdaki kayıttan görüleceği üzere 10.000,- TL’nin ilgili yılın vergi matrahına eklenmesiyle vergi mevzuatına uyum sağlanmış olacaktır.
Garanti süresi sonunda ilgili karşılığın ne kadarının kullanıldığı belirlenip
daha önce ayrılmış olan karşılık kapatılmalıdır. Karşılığın tamamı kullanılmış
ise bu amaçla yapılacak kayıtta 375 Garanti Yükümlülükleri Karşılıkları Hesabı 50.000,- TL borçlandırılıp 649 Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar Hesabı611 ise
aynı tutarda alacaklandırılmalıdır. Ancak ayrılan karşılığın tamamının değil
de sadece bir kısmının kullanılması veya ayrılan karşılığın üzerinde bir tutarın garantiye konu olması farklı kayıtlar yapılmasını gerektiren durumlardır.
Farklı bu iki duruma göre yapılması gereken muhasebe kayıtları aşağıda ayrıntılı bir şekilde sunulmuştur.
a) Daha önce ayrılan garanti karşılığının sadece 40.000,- TL’lik kısmına garanti kapsamında tamirat yapıldığı tespit edilmiştir.
375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞ. H.

50.000,

-

320 SATICILAR H.

40.000,

-

649 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİR ve KÂRLAR H.

10.000,

-

Garanti karşılığının iptal kaydı

Yukarıdaki muhasebe kaydından görüleceği üzere ayrılan karşılığın tamamı kapatılmıştır. Garanti kapsamında kullanılan 40.000,- TL tutarındaki kısım
için “B” Yetkili Servisine borçlanılmış ve bu tutar 320 Satıcılar Hesabı’na,
kullanılmayan 10.000,- TL’lik kısım ise iptal amacıyla 649 Diğer Çeşitli Gelir
ve Kârlar Hesabı’na aktarılmıştır.
611

Garantili satışla ilgili borç karşılığının iptalinde 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı yerine 649
Diğer Çeşitli Gelir ve Kârlar Hesabı kullanılmıştır.
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b) Daha önce ayrılan garanti karşılığının 10.000,- TL üzerinde yani toplam
60.000,- TL tutarında garanti kapsamında tamirat yapıldığı tespit edilmiştir.

375 GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞ. H.

50.000,

-

760 PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞ. GİDERLERİ H.

10.000,

-

320 SATICILAR H.

60.000,

-

Garanti karşılığının iptal kaydı

Bu durumda Yetkili Servis “B”ye 60.000,- TL borçlanılacağı açıktır. Bunun
dışında ayrılan garanti karşılığının üzerinde gerçekleşen 10.000,- TL’lik kısım
da yine 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’nda izlenmelidir.
Şunu belirtmek gerekir ki, ayrılan karşılığın kapatılması durumunda standartlar ve vergi mevzuatına göre yapılacak kayıtlar arasında fark oluşmaması
için daha önce vergi varlığı olarak yazılan 10.000,- TL’nin ters çevrilerek iptal
edilmesi gerekir.
2.3. Müşteri Sadakat Programı (Hediye Puanlar)
Birçok sektörde kullanılmakta olan müşteri sadakat programı, müşterileri
elde etmek veya tutmak için kullanılan bir pazarlama stratejisidir (Vardar-Çopur, 2013, 93). Müşteri sadakat programı, satışı özendirme faaliyeti kapsamında müşterilere hediye puan karşılığında ileriye yönelik bedelsiz veya indirimli
mal/hizmet sunmayı ifade eder (Yarbaşı, 2011, 76).
Bu programlar, işletmeler tarafından müşterilerin mal ya da hizmetleri satın
almalarını teşvik etmek amacıyla kullanılır. Müşteri mal ve hizmet satın aldığı
taktirde işletme müşteriye bu alışverişten kaynaklanan hediye puan (daha sıklıkla kullanılan terim: puan) verir. Müşteri bu hediye puanları, bedelsiz veya
iskontolu ürün/hizmet alımları şeklinde kullanabilir (TFRS Yorum 13, Md. 1).
Burada muhasebeleştirme açısından dikkat edilmesi gereken husus hasılatın bir kısmını oluşturan hediye puanların müşteri tarafından kullanılıncaya
kadar ertelenmesi gerektiğidir. Toplam tutarın hediye puanlara düşen ve ertelenen kısmı, hediye puanların kullanıldığı dönemde gelire dönüştürülerek
muhasebeleştirilir (Vardar-Çopur, 2013, 101). Diğer bir ifadeyle hediyelerin
işletmeler tarafından temin edilmesi halinde, hediye puanların kullanılması ve
hediye yükümlülüklerinin yerine getirilmesi zamanında hediye puanlara dağıtılan bedel hasılat olarak muhasebeleştirilir (TFRS Yorum 13, Md. 7).
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7 : Telekom A Şirketi’nin uyguladığı müşteri sadakat programına
Örnek12
göre müşteri her 200,- TL harcamasına karşılık 20 hediye puan kazanmakta
ve bu puanları sadece telefon cihazı alımında kullanabilmektedir.
a) Telekom A Şirketi, 2014 yılı boyunca 2.000.000,- TL tutarında satış yapmış ve müşterilerine toplam 200.000 hediye puan vermiştir. Yönetim her bir hediye puanın gerçeğe uygun değerinin 0,80 TL olduğunu tahmin etmektedir.
Bu durumda yapılması gereken muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
100 KASA H.

2.000.000,

-

600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.

1.840.000,

-

160.000,

-

Gelecek Aylara Ait Gelir = 200.000×0,80 = 160.000,Verilen hizmetlerle ilgili hasılat ve hediye puan kaydı

Vergi uygulamaları açısından bakıldığında yapılan bu kayıtla beraber 2014 yılının matrahı 160.000,- TL düşük gösterilecektir. Oysa bu durum vergi mevzuatı
açısından kabul edilen bir sonuç değildir. Dolayısıyla yapılan satış karşılığında
elde edilen tutarın tamamının 2014 yılının matrahına eklenmesi gerekir. Buna
karşılık müşterilere sadakat programı karşılığında verilen puanların kullanılacağı
dönemde ise ilgili tutarlar bu uygulamanın bir pazarlama politikası olması gerekçesiyle 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı’nda izlenecektir.
b) 31.12.2014 tarihinde yapılan değerlendirmede 60.000 hediye puanın müşteriler tarafından telefon cihazı alımında kullanıldığı tespit edilmiştir.
2014 yılında yapılan satışla ilgili olarak müşteriler tarafından toplam 160.000
hediye puanın kullanılacağı şirket yönetimi tarafından öngörülmektedir.
2014 yılında 60.000 hediye puanın kullanıldığı bilindiğine göre yılsonunda hediye puanlarla ilgili hasılat 60.000,- TL (60.000 puan / 160.000puan ×
160.000,-TL) olarak hesaplanır. Bulunan bu tutar 2014 yılının hasılatı olarak
31.12.2014 tarihinde aşağıdaki gibi kaydedilir.
31.12.2014
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

60.000,

60.000,

-

2014 yılındaki hediye puanların kullanım kaydı

12
7 KPMG (2010: 19)’den uyarlanmıştır.
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31.12.2014 tarihinde vergi mevzuatı ile standartlara göre yapılacak kayıtlar arasında 100.000,- TL’lik bir hasılat farkı ortaya çıkacaktır. Bu işlemle
ilgili vergi mevzuatına göre 2014 yılında hasılat olarak yazılması gereken tutar 2.000.000,- TL olması gerekirken standartlara göre yapılacak kayıtlarda
bu tutar 1.900.000,- TL olacaktır. Bununla ilgili vergi etkisi ise 100.000,- TL
x %20 = 20.000,- TL olarak hesaplanacak ve muhasebe kaydı aşağıdaki gibi
yapılacaktır.
289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI H.

20.000,

-

691 VERGİ GİDER / GELİRLERİ H.

20.000,

-

Vergi etkisi kaydı

c) 31.12.2015 tarihinde yapılan değerlendirmede 2015 yılında 70.000
hediye puanın müşteriler tarafından telefon cihazı alımında kullanıldığı tespit
edilmiştir. Ayrıca hediye puanların kullanımı konusunda yönetim öngörüsünü
10.000 puan artırarak 170.000 puan şeklinde revize etmiştir.
Buna göre; öncelikle Gelecek Aylara Ait Gelir olarak kaydedilen toplam 160.000, TL’nin ne kadarının hasılata dönüştürülmesi gerektiği hesaplanmalıdır. Bu amaçla yapılacak hesaplamada toplam 122.353,- TL’nin
[{(60.000 puan + 70.000 puan) / 170.000 puan} × 160.000,- TL] 2014 ve
2015 yıllarında hasılata dönüştürülmesi gerektiği tespit edilir. Tespit edilen
122.353,-TL’nin 60.000,-TL’sinin 2014 yılında gerçekleştiği bilindiğine göre
kalan 62.353,-TL’nin (122.353,- TL – 60.000,- TL) 2015 yılına ait olduğu
anlaşılır.
Bu sebeple Telekom A Şirketi’nin 31.12.2015 tarihinde yapması gereken
muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
31.12.2015
380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER H.
600 YURTİÇİ SATIŞLAR H.

62.353,

62.353,

-

2015 yılındaki hediye puanların kullanım kaydı

Bu kayıtla beraber daha önce yapılmış olan vergi uyumlaştırma kaydının
62.353,- x %20 = 12.470,6 TL’lik kısmı ters çevrilerek iptal edilmelidir. Bu
amaçla yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.
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691 VERGİ GİDER / GELİRLERİ H.
289 ERTELENMİŞ VERGİ VARLIKLARI H.

12.470,
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6
12.470,

6

Vergi etkisi iptal kaydı

Burada belirtilmesi gereken önemli bir husus var ki; hediye puan karşılığında verilen telefonlar müşterilere teslim edildiğinde ilgili cihazların maliyet
bedeli kadar 760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri Hesabı borçlandırılarak 153 Ticari Mallar Hesabı alacaklandırılır. Bunun dışında yukarıda verilen
örnekte yer alan kalan hediye puanların kullanılmaması durumunda ise 380
Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı içindeki tutar 649 Diğer Çeşitli Gelir ve
Kârlar Hesabı’na aktarılır.
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sunulan hizmet çeşidinin fazla olduğu telekomünikasyon sektöründe hasılatın doğru hesaplanıp raporlanması her bir hizmet çeşidinden sağlanan katkının belirlenmesi bakımından gereklidir. Hasılat açısından özellikli sayılan;
“aktivasyon/bağlantı ücretleri ve ekipmanlar”, “garantiler” ve “müşteri sadakat programı (hediye puanlar)” gibi konuların örnek uygulamalar eşliğinde
ayrıntılı bir şeklide sunulduğu çalışmada farklı standartlarda ele alınan bu konular bir bütün olarak sistematik halde sunulmuştur.
Telekomünikasyon şirketlerinde en önemli hasılat unsurlarından biri GSM
hizmetleri iken diğeri de telefon cihazı gibi çeşitli ekipmanların satışıdır. GSM
hizmeti ve telefon cihazı ayrı olarak satılabildiği gibi aynı sözleşme kapsamında birlikte de satışa konu olabilmektedirler. Ayrı ayrı satılmaları halinde her
bir unsura ait hasılat ayrı hesaplanmakta ve diğerini etkilememektedir. Ancak
sözleşme kapsamında bit bütün olarak hem GSM hem de telefon satışının olması durumunda hasılatın bu unsurlar arasında paylaştırılması gerekmektedir.
Bu paylaştırma ise GSM hizmeti ve telefon cihazının gerçeğe uygun değerleri
nispetinde yapılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken esas konu hasılatın
ne zaman kayıtlara aktarılacağıdır. GSM hizmetleri açısından her ay fatura
tarihinde, telefon cihazı açısından ise teslimat tarihinde hasılat gerçekleşmiş
olacağından bu tarihler dikkate alınarak muhasebeleştirme yapılmalıdır.
Satışı yapılan cihazlarla ilgili verilen garantiler de sektörde faaliyet gösteren şirketlerin elde ettiği hasılatı etkileyen bir diğer konudur. Önceden tahmin
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yoluyla hesaplanan garanti masrafları bir borç karşılığı olarak dikkate alınıp
bilançonun pasifinde garanti süresince garanti karşılığı olarak izlenebilmektedir. Gerçekleşen duruma göre de ayrılan karşılık iptal edilmektedir.
Bunların dışında sadakat programı kapsamında müşteri kazanmak veya
elde tutmak amacıyla verilen hediye puanlar da sektörde faaliyette bulunan
şirketlerin hasılatına etki eden unsurlardan bir diğeridir. Satış işleminde verilen hediye puanların karşılığı olan tutarlar puanların verildiği dönemde değil
kullanıldığı dönemde hasılat olarak kayıtlara aktarılmaktadır.
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BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI
İHMAL KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞU
NEGLIGENCE RESPONSIBILITIES OF INDEPENDENT
AUDITORS TO THIRD PARTIES
*
Yrd. Doç Dr. Sedat ERDOĞAN12

ÖZ
Bu çalışma genel olarak bağımsız denetçilerin üçüncü kişiler karşısındaki
yasal sorumluluğunu ve özel olarak da bağımsız denetçilerin yasal sorumluluklarından üçüncü kişilere karşı ihmal karşısındaki sorumluluğunu incelemektedir. Çalışmada öncelikle bağımsız denetçilerin yasal sorumluluğu kapsamında hile, ağır ihmal ve ihmal sorumlulukları incelenmiştir. İkinci olarak,
bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluklardan biri olan
ihmal karşısında bağımsız denetçilerin sorumlulukları ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) geliştirilmiş standartlar, dava özetleri ve kararlarıyla
birlikte ortaya koyulmuş ve ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Son olarak da,
Türkiye’deki bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal kapsamındaki hukuki ve cezai sorumlulukları incelenmiştir ve ABD’de geliştirilmiş
olan standartlarla karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, Türkiye’deki mevcut uygulamanın üçüncü ve dördüncü standartlar olan “Öngörülebilir Üçüncü Kişiler/
Yeniden Beyan” ve “Makul Öngörülebilirlik” standartlarıyla ile örtüştüğü düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bağımsız Denetim, Yasal Sorumluluklar, İhmal, Ağır
İhmal, Hile, Türkiye
ABSTRACT
In this study, in general, legal responsibilities of independent auditors to
third parties and in particular, the negligence responsibility of independent auditors which is one of the legal responsibilities to third parties is investigated.
First of all, fraud, gross negligence, and negligence responsibilities of independent auditors are investigated in the United States of America (USA). Secondly, the negligence responsibility which is one of the legal responsibilities
of independent auditors is dissected and investigated in details, and the legal
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standards, briefs, and decisions in USA were uncovered. Finally, in Turkey,
within the scope of negligence, independent auditors’ civil and criminal liabilities against third parties are examined and compared with the standards that
have been developed in USA. As a result, it is believed that current practice in
Turkey overlaps the third and the forth standards , “Foreseen Third Party/The
Restatement Standard” and “The Reasonable Forseeability Standard”.
Keywords: Independent Audit, Legal Responsibilities, Negligence, Gross
Negligence, Fraud, Turkey
GİRİŞ
Bağımsız denetim sermaye piyasaları açısından oldukça önemli hizmetler
sunmaktadır. Denetim mesleğinin finansal raporlama sürecine doğruluk, bağımsızlık, objektiflik ve mesleki yeterlilik gibi değerler getirmesi beklenmektedir. Denetçi finansal tabloların garantisini vermemekte fakat yönetimin sunduğu finansal tablolara dair makul bir güvence sunmaktadır (Pearson, 2011,
405). Yani, bağımsız denetim hizmeti bir güvence hizmeti olup temel olarak
kamuya güvence sunan bir hizmet birimidir.
Bağımsız denetim mesleğindeki sorumluluk kavramı çoğu zaman oldukça
karmaşık bir hal almaktadır. Zira, bağımsız denetçiler genel olarak kamuya
karşı sorumlu olmakla birlikte aslında hem denetimini yaptığı firmalara hem
de bu denetim hizmetinden faydalanan üçüncü kişilere karşı farklı sorumluluk taşımaktadırlar. Mevcut sorumluluklar kapsamında değerlendirildiğinde
denetçinin mesleki sorumluluğu dışında yasal sorumluluğu da uzun yıllardır
üzerinde çalışmaların yapıldığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bağımsız denetçiler firmaların finansal tablolarının incelemesini yaparak,
firmaların gerçeğe uygun bir raporlama yapıp yapmadıklarına dair bir görüş
belirtmektedirler. Bu görüşü belirten rapor finansal tablolara eklenmekte ve
şirketler tarafından birçok amaç için kullanılmaktadır. Bu raporu kullananlar
hissedarlar, potansiyel yatırımcılar, kredi verenler ve potansiyel kredi verenler
olabilmektedir. Denetçiler tarafından denetlenen finansal tablolara güvenerek
karar veren bu gruplar, denetçinin ihmali dolayısıyla katlandıkları zararlardan
denetçiyi sorumlu tutup tutamayacakları oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır (The Supreme Court of New Jersey, 1983).
Bağımsız denetçilerin yasal sorumluluğuyla ilgili farklı ülkelerde birbirinden çok farklı uygulamalara rastlanmakla birlikte, denetim mesleğinde sahip
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olduğu etki ve uygulama genişliği nedeniyle ABD’nin bir adım önde olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır. Denetçinin yasal sorumluluğuyla ilgili diğer
bir önemli bir durum ise ülkeler arasından yasal sorumluluk kapsamında yeknesaklık sağlanamadığı gibi aynı ülkede verilen kararlar da birbirinden çok
farklı olabilmektedir. Özellikle yasal sorumluluk davalarının en çok açıldığı
ülke olan ABD’de farklı eyaletlerde farklı kararların verildiği görülmektedir.
Denetçilerin yasal sorumluluğu iki dönem halinde incelenebilmektedir. Birinci bölüm 1800’lü yılların son çeyreğinde başlayıp 1950’lı yıllara kadar uzanan dönemdir. Bu dönemde denetçinin ihmali karşısında zarar görmüş üçüncü
kişilere olan yasal sorumluluğu neticesinde dava kazanması hemen hemen
imkansızdı. 1950’lı yıllarda başlayan ve hala devam eden ikinci dönemde ise
ihmal davalarındaki artışla birlikte geleneksel doktrinin yerine sorumlulukların artırıldığı yeni bir durum oluşmuştur (Feinman, 2003, 22). Bağımsız denetçiler mesleki sorumluluklarını yerine getirmedikleri taktirde yasal olarak
sorumlu tutulabildikleri yeni bir dönem başlamıştır.
İkinci dönem de aslında 1970 öncesi ve sonrası diye iki bölüm halinde incelenebilir. 1970’li yıllara kadar denetçilerin müşterilere ve ilgili diğer paydaşlara
karşı yasal sorumluluğu sık rastlanan bir durum olmamasına karşın, daha sonraki süreçte, özellikle de son yıllarda bu tarz iddialara sıklıkla rastlanmaktadır.
1980’li yılların ilk çeyreğinde yaşanan finansal durgunluk sonrasında özellikle
bankaların verdikleri kredileri geri alamadıkları için denetçiler hakkında sıklıkla
dava açtıkları görülmektedir (Messier ve ötekiler, 2010, 684). Öyle ki Ernst&Young tarafından Cendant’ın pay sahiplerine 217 milyon dolar, Arthur Andersen
tarafından Arizona Baptist Vakfı’nın pay sahiplerine 217 milyon dolar, KPMG
tarafından Rite Aid şirketinin pay sahiplerine 115 milyon dolar dava sonucunda
ödeme yapılmıştır (Garner ve ötekiler, 2008, 219).
Denetim mesleği hakkında açılan davaların bir kısmı gerçekten de denetçi sorumluluğuyla ilgili olmasına karşın, açılan birçok küçük çaplı davalarla birlikte denetim mesleği kendini savunmak için çok ciddi çaba ve zaman
harcamaya başlamıştır. 80’li ve 90’lı yıllarda ortalama küçük çaplı bir dava
için bir denetim şirketi, kendini, 3 yıl savunmak zorunda kalabilmekteydi ve
ortalama 3 milyon dolar gibi bir maliyete katlanmaktaydı. Öyle ki, bu dönemde, mesleki sorumluluk sigortası ve dava masrafları gibi “uygulama koruma
maliyetleri” denetim şirketleri açısından insan kaynakları maliyetinden sonra
en büyük ikinci maliyet unsuru haline gelmiştir. Hatta dört büyük denetim
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şirketinin gelirlerinin yaklaşım %20’si bu maliyetler oluşturmaya başlamıştır
(Messier ve ötekiler, 2010,684; Garner ve ötekiler, 2008, 219).
Yaşanan bu gelişmeler neticesinde denetçilerin sorumluluklarını sınırlayan ve denetçilerin dava edilmesini zorlaştıran bir reform Amerikan Kongresi
tarafından geçirilmiştir. Fakat Enron ve Worldcom gibi büyük çaplı finansal
krizler neticesinde Sarbanes-Oxley Yasası (2002) ile denetçinin sorumluluğu,
performansı, görevleri ve yasal sorumluluğu tekrar ön plana çıktığı görülmektedir (Messier ve ötekiler, 2010,684).
Bağımsız denetçilerin yasal sorumluluğu aslında şu 3 durumu ifade etmektedir: Bunlardan ilki denetçinin görevlerinin doğası ve kapsamının ne olduğudur, ikincisi denetçinin eğer varsa bu görev ihlallerindeki ihmalinin anlamının
ne olduğudur ve son olarak da bu ihmallerden kaynaklanmak koşuluyla üçüncü kişilerin kayıplarının ne olduğudur (Power, 1998, 77).
Genel olarak denetçi sorumluluğuyla sonuçlanan eylemler ve sorumluluk
tipleri şu şekilde özetlenebilir (Messier ve ötekiler, 2010, 686):
1. Müşteriye karşı sorumluluklar: Sözleşmenin ihlali, ihmal, ağır ihmal, hile
2. Üçüncü kişilere karşı sorumluluk: İhmal, ağır ihmal, hile
3. Hukuki sorumluluk: İhmal, ağır ihmal/hileye yönelme, hile
4. Cezai sorumluluk: Kanunların kasıtlı ihlali.
Bu çalışma temel olarak ABD’de geliştirilmiş olan ve uygulanan doktrinler
ışığında bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal kapsamındaki sorumluluğunu incelenmiş olup Türkiye’deki mevcut durumla karşılaştırılmıştır.
Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı sorumlulukları incelenmektedir. İhmal, ağır ihmal ve hile durumlarında
bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı hukuki sorumlulukları ve bu hukuki
durumların doğabilmesi için gerekli olan şartlar incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümü, bağımsız denetçilerin en çok karşılaştıkları hukuki sorumluluk olan
ihmal sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Bu kapsamda, ABD’de
geliştirilmiş olan dört doktrin/standart ışığında, bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal kapsamındaki yasal sorumluluğu ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye’deki hukuki ve uygulamaya dönük alt yapı
incelenmiş olup, bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal kapsamındaki hukuki ve cezai sorumluluğu incelenmiştir.
Çalışma kapsamında yapılan incelemede, ABD›de geliştirilen doktrin/
standartlar değerlendirildiğinde, günümüze doğru yaklaştıkça bağımsız de60
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netçilerin yasal sorumluluklarında artış yaşandığı gözlenmektedir. İlk doktrin
olan “Ortak Çıkar İlişkisi” ile son doktrin olan “Makul Öngörülebilirlik” karşılaştırıldığında, bağımsız denetçilerin ihmal kapsamındaki sorumluluklarının
kapsam olarak oldukça genişlediği görülmektedir. Bu durumun bir sonucu
olarak da mesleki sorumluluk sigortalarının bağımsız denetim firmalarının en
büyük maliyet kalemlerinden biri haline gelmektedir.
Sonuç olarak, Türkiye’deki mevcut durum dikkate alındığında, bağımsız
denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal sorumluluğu kapsamında özel bir
düzenlemeye gidilmediği ya da mevcut dava sonuçları neticesinde standartlar
geliştirilmediği, bunun yerine bu tür sorumlulukların Türk Borçlar Kanunu
49. madde kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. ABD’de geliştirilmiş
olan dört standart ile Türk Borçlar Kanunu 49. madde karşılaştırıldığında, Türkiye’deki bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal kapsamındaki yasal sorumluluğu ile üçüncü ve dördüncü standartlar olan “Öngörülebilir
Üçüncü Kişiler/ Yeniden Beyan” ve “Makul Öngörülebilirlik” standartlarıyla
büyük ölçüde örtüştüğü görülmektedir. Fakat bağımsız denetçilere karşı açılan ihmal kapsamındaki davaların varlığıyla ilgili yapılan incelemede, bu tür
bir davaya Yargıtay’da yapılan incelemede rastlanmamıştır. Dolayısıyla da
tam olarak hangi standarda daha çok benzeyen bir uygulama olduğuna dair
bir görüş elde edilememiştir.
1. BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLARI
Bağımsız denetimdeki üçüncü kişi kavramı bağımsız denetim hizmetinden
yararlananlar, yani, bağımsız denetimin sunduğu hizmetleri karar alma sürecinde kullananlar olarak dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla, bağımsız denetim
hizmetinden karar alma sürecinde yararlanmayan diğer üçüncü kişiler bu çalışma kapsamı dışında tutulmuştur.
Bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere olan yasal sorumluluğu üç ana başlık altında incelenmektedir. Bunlar; hile, ağır ihmal ve ihmaldir. Bu üç durum
da aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
1.1. Hile
Finansal tablolardaki yanlış beyanlar ya gerçekten yanlışlıktan ya da hileden kaynaklanmaktadır. Hata ve hile arasındaki temel fark finansal tablolarda
var olan yanlış beyanların bilinçli mi yoksa bilinçsiz mi gerçekleştiğidir. Hile
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karşısında denetçinin yasal bir inceleme yapma zorunluluğu yoktur. Finansal
tablolarda yer alan hilelerin tespiti ve önlenmesinden birinci derecede sorumlu olanlar şirketin yöneticileridir. Denetçilerin hile karşısında sorumluluğu
makul güven çerçevesiyle sınırlanmıştır. Denetçilerden tüm hata ve hilelerin
tespitini beklemek mümkün değildir. Denetçi mesleki şüpheciliğini tüm denetim boyunca sürdürür, yönetimin kontroller üzerinde yapabileceği etkiyi dikkate alarak denetim prosedürlerinin hataları tespit etme kabiliyetinin hileleri
tespit etmede yetersiz kalabileceğini dikkate alarak denetimine devam eder
(ISA 240, 157-158).
Geleneksel olarak denetçiler hilelerin tespitiyle ilişkilendirilir ve hatta yapılan birçok çalışmada toplumun büyük kısmı yapılan finansal hilelerin tespitinden
bağımsız denetçileri sorumlu tutar. Öyle ki, Köse ve Erdoğan (2015) Türkiye’de
bağımsız denetim mesleğine dair denetim beklenti boşluklarını araştırdıkları çalışmalarında, finansal tablolarda yer alan hilelerin tespiti ve önlenmesi konusunda denetim hizmetinden yararlanan gruplar olarak belirledikleri bankacılar ve
yatırım analistleri ile denetçiler arasında beklenti boşluğunun varlığını ortaya
koymuşlardır. Yani denetim hizmetinden yararlananlar denetçilerden firmaların
finansal tablolarında yer alan tüm hile ve usulsüzlükleri tespit etmeleri gerekir
şeklinde bir inanışa sahiptirler ki hem teorik hem de pratik olarak bağımsız denetçilere böyle bir sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.
Eğer denetçi finansal tabloların gerçeği yansıttığını söylemesine karşın, finansal tablolarda yer alan hileli işlemleri saklamaya çalışıyorsa, denetçi üçüncü kişileri kandırmak maksadıyla bilgileri çarpıttığı için hile ile suçlanabilir.
Denetçinin hile ile suçlanabilmesi için şu bilgilerin var olması gerekmektedir
(Haron ve ötekiler, 2013, 517; Kumar ve Sharma, 2015, 305)
• Denetçinin sahte bilgileri gerçekmiş gibi göstermesi.
• Üçüncü kişileri kandırmak maksadıyla bu işlemlerin yapılmış olması.
• Sahte bilgilere üçüncü kişilerin güvenmesini sağlamak maksadıyla
bunu yapması
• Başka kişiler tarafından da sahte işlemlerin doğrulabilmesi
• Denetçinin bağımlılık nedeniyle üçüncü kişilerin kayıplarını kapsaması
Dolayısıyla, yukarıdaki koşulların sağlandığı durumlarda bağımsız denetçi
yapılan hileli işlem karşısında üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulabilir ve zararın tazmini bağımsız denetçiden talep edilebilir.
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1.2. Ağır İhmal (Gross Negligence)
Ağır ihmal denetçi tarafından yeterli özen gösterilmediği, standartlara
uyumda güçlü ve bariz ihlaller olduğu durumlarda karşımıza çıkmaktadır.
Denetçinin yeterli mesleki özen göstermeyerek maddi yanlış beyanları bulmada yetersiz kaldığı durumları ifade etmektedir (Kumar ve Sharma, 2015,
305). Bu durum aynı zamanda hile veya hileye neden olabilecek ve büyük
problemlere yol açabilecek nitelikteki oldukça önemli maddi hataların tespit
edilememe durumudur.
İhmal ile ağır ihmali birbirinden ayıran iki unsur vardır; bunlardan birincisi
göreceli önem ve diğeri de iç kontrol ya da iç denetimdir. Hile ve maddi yanlış
beyanların göreceli öneminin artması bu problemlerin denetçiler tarafından
tespit edilme olasılığını da artıracaktır. Örneğin her yılsonunda karı yüksek
göstermek için yapılan büyük sahte satışların olması, denetçinin yaptığı denetim prosedürleriyle bu tür işlemleri tespit etmesi sağlanmış olacaktır. Eğer
denetçi bilinçli olarak yapılmış olan hile ya da maddi yanlış beyanları tespit
etmede zorlanıyorsa, bu tür ihmaller ağır ihmallere girmektedir. İkinci olarak
da iç kontrol sistemi içerisinde tespit edilen hile ve maddi yanlış beyana neden
olabilecek problemler, dışarıdan kaynaklanan durumlara kıyasla daha fazla
ağır ihmal olasılığı taşımaktadır (Haron ve ötekiler, 2013, 517).
Ağır ihmal doğrunun ne olduğunu göz ardı etmeyi ve dikkatsiz davranmayı ifade etmektedir. Denetçinin denetlediği firmanın finansal tablolarına dair
bir görüş belirtirken mesleki denetim standartlarını göz ardı etmesi, ağır ihmale bir örnektir. Ağır ihmal sadece standartlara uymamayı değil bunun daha
ötesinde bilinçli bir ihmali içermektedir (Rittenberg, 2010, 924).
Ağır ihmal ve hile sıklıkla birbiriyle karıştırılabilmektedir. Hile maddi
gerçeklerin bilinçli olarak çarpıtılmasını içerir. Hile durumunda kastın kanıtlanması gerekmektedir. Makul ölçüde gerçeği yansıtmayan finansal tabloların
farkında olunmasına karşın, denetçinin bu finansal tabloların gerçeği yansıttığını ifade eden olumlu görüş vermesi bu duruma bir örnek verilebilir. Hilenin
amacı aldatmaya yöneliktir (Rittenberg, 2010, 924).
Common Law’a göre, denetçinin verdiği hizmete dair garanti vermesi
zorunlu değildir. Fakat Common Law denetçinin yaptığı hizmetlerde yeterli
özen göstermesini (due care) zorunlu kılar. Yeterli özen kavramı denetçinin
verdiği mesleki hizmetlerde meslekteki diğer denetçiler kadar bilgili, yetenekli ve yargıya sahip olmasını zorunlu kılar. Yeterli şart olmamasına karşın
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genel kabul görmüş muhasebe ve denetim standartlarına uyum denetçiler açısından şarttır. Eğer denetçi sözleşmeden doğan sorumluluklarını yerine getirme konusunda sorunla karşılaşırsa bu durum denetçinin sözleşmenin ihlali ya
da ihmal durumlarına neden olabilir. Üçüncü kişilerin ağır ihmal karşısında
bağımsız denetçilerin kendilerine karşı sorumlu olduklarını kanıtlamaları için
hile durumunda kanıtlamaları gereken durumlar aynen geçerli olacaktır (Messier ve ötekiler, 2010,687-696).
1.3. İhmal/İstemsiz İhmal (Negligence)
Denetçinin yeterli mesleki özeni göstermediği ve yeterli denetim prosedürleri gerçekleştirmediği durumu ifade etmektedir. İhmal bilinçli olmayan,
ilgi eksikliğinden kaynaklanabilen bir durumdur, aldatmaya ya da bilinçli bir
eylemden kaynaklanmamaktadır. (Haron ve ötekiler, 2013, 516).
İhmal denetçilerin yasal sorumluluklarıyla ilgili açılan davalarda en çok
kullanılan argüman olmuştur. Bunun nedeni öncelikle ihmalin ispatlanmasının hilenin ve ağır ihmalin ispatlanması kadar zor olmaması gösterilmektedir
(Pacini ve ötekiler, 2000, 174). İhmal durumunda davalı temel olarak şu üç
durumu ispat etmesi gerekmektedir: 1) Davacıya karşı bir sorumluluğun olduğunun ispatlaması, 2) Bu sorumluluğun yerine getirilmediğini ispatlaması ve
3) Neden sonuç ilişkisi (hem gerçek hem de yakın ilişki) ve zararın oluştuğunu ispatlaması (Pearson, 2011, 411).
İhmal davalarında üçüncü kişiler denetçilerin genellikle bir usulsüzlüğü
veya hileyi tespit etmede ihmali olduğunu ispat etmeye çalışmaktadırlar. Bu
durum karşısında bağımsız denetçinin kendini savunabilmesi için aşağıda belirtilen durumları ispatlaması gerekmektedir (Messier ve ötekiler, 2010,690):
• Davacıya karşı bir sorumluluk yoktur.
• Müşterinin ihmali vardır. Yani hileli işlemler yönetimin bilinçli eylemleriyle hazırlanmış olabilir.
• Denetçi görevini mesleki standartlar kapsamında yerine getirmiştir.
• Müşteri zarar etmemiştir.
• Kayıplar başka nedenlerden kaynaklanmaktadır.
• İddialar doğru değildir çünkü zaman aşımı süresi geçmiştir.
Bağımsız denetçi, denetim çalışmalarında mesleğin gerektirdiği mesleki
özeni göstermemesi durumunda, üçüncü kişilere karşı ihmal karşısında sorumlu tutulabilir. Buradaki en temel durum böyle bir ihmalin olması duru64
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munda bu durum üçüncü kişileri kapsayıp kapsamadığıdır. Zamanla bu durum karşısında ABD’de dört farklı yasal standart gelişmiştir. En kısıtlayıcı
standarttan en geniş yorum taşıyan standarda doğru sıralanan bu standartlar
aşağıda ayrıntılı bir biçimde ve standardın oluşmasını sağlayan dava bilgisiyle
birlikte verilmektedir.
2. BAĞIMSIZ DENETÇİNİN İHMAL KAPSAMINDAKİ SORUMLULUĞUNU İNCELEYEN STANDARTLAR
Bağımsız denetçinin ihmal kapsamındaki sorumluluğunu inceleyen dört
farklı standart yer almaktadır. Bunlar en sınırlı standarttan en kapsamlı standarda doğru Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1: Denetçinin İhmal Karşısında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluğuna Dair Common Law Standartları/Doktrinleri
Sorumlu Tutulan Üçüncü Kişi
Tanımını En Dar
Tutan Doktrin
Ortak Çıkar İlişkisi (Privity)

Sorumlu Tutulan
Üçüncü Kişi Tanımını En Geniş Tutan
Doktrin
Yakın Ortak Çıkar
Yeniden Beyan Stan- Makul Öngörülebilirlik
İlişkisi (Near Privity) dardı (Restatement/
Standardı (Reasonably
Foreseen)
Foreseeable)

Ultramares v. Tou- Credit Alliance v.
che el al. Davası
Arthur Andersen
Davası

Rusch Factors, Inc.
V. Levin Davası

Rosenblum, Inc. V.
Adler Davası

Kaynak: Messier, F. Williams, Steven M. Glove ve Douglas F. Prawitt (2010);
Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach, McGraw-Hill
Irwin, 7 th Edition, USA.
2.1. Ortak Çıkar İlişkisi Standardı (Privity)
Standartlar içerisinde en kısıtlayıcı olan standarttır. Bu standarda göre denetçinin ihmal konusunda dava edilebilmesi için üçüncü kişi ile denetçi arasında sözleşmeye dayanan bir ilişki ya da direk bir bağlantı olması gerekmektedir (Chung, 2010, 67).
Ortak çıkar ilişkisi teorisi 150 yıldan fazla bir geçmişe sahip olan Winterbootom v. Wright davasına dayanmaktadır (Tavella, 2012, 506). Fakat standardın tanınırlığı Ultramares v. Touche davasından gelmektedir. Davanın özeti ve kararı aşağıdaki gibidir.
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Dava 1931 yılında New York mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır
ve denetçilerin ihmal kapsamında üçüncü kişilere karşı bir sorumluluğunun
olmadığı kararını vermiştir. Mahkeme aynı zamanda da ağır ihmal ve hile
durumlarında ise denetçilerin üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulabileceğini
belirtmektedir (Garner ve ötekiler, 2008, 222).
Mahkemenin bu şekilde bir karar vermesine neden olan şey aslında denetçileri bekleyen sınırsız sorumluluktan korkmalarıydı. Eğer böyle bir durumda
Ultramares lehine bir karar vermiş olsaydı denetçileri nerede duracağı belli
olmayan sorumluluklar bekleyecekti. Yine verilen bu karar sadece denetçileri değil diğer mesleklerde de benzer sorumluluk taşıyanlar açısından benzer
problemleri ortaya çıkaracaktı (White, 2003, 133).
150 yıllık bir hukuki olayın günümüzdeki durumu açıklamada kullanılıp
kullanılamayacağı temel sorunlardan bir tanesidir. Günümüzdeki ekonomik
iklim ve son yatırımcı skandalları bu durumun ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Yaşanan skandallar neticesinde muhasebeciler, finans mesleği,
brokerler ve analistler, hukukçular ve danışmanlar da denetçilerin ihmalleri
karşısında zarara uğramaktadırlar (Tavella, 2012, 507).
Ultramares v. Touche davası ve dava sonucunda mahkeme tarafından verilen karar aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanmaktadır.
Ultramares v. Touche Dava Özeti ve Karar
Fred Stern&Company 1920’li yıllarda kauçuk ticareti yapan bir şirkettir. Sektör yoğun çalışma sermayesi gerektiren ve banka kredisi kullanan bir sektördür.
1924 yılında Stern şirketi Ultramares şirketinden 100.000$ kredi istemiştir. Bu
durum karşısından Ultramares şirketi Stern şirketinin denetimden geçmiş finansal
tablolarını görmek istemiştir. Stern şirketinin son 3 yıldır bağımsız denetimini yapan ve denetim raporunun kredi alımında kullanılacağını bilen Touche, Niven&Company bağımsız denetim şirketi 31 Aralık 1923 tarihinde firmanın bilançosuna
dair olumlu bir denetim görüşü yayınlamıştır. Fakat Touche, spesifik olarak denetim raporlarının hangi bankalara ya da finans kuruluşlarına verileceğini bilmemektedir. Bilançodaki varlıkları 2.5 milyon dolar olarak görünen Stern şirketi iki
ek krediyle birlikte toplamda 165.000$ kredi almıştır. Yine aynı dönemde diğer
kuruluşlardan aldıklarıyla birlikte toplamda 300.000$ krediyi Touche şirketi tarafından denetlenmiş bilançosunu kullanarak almıştır. 1925 yılında ise Stern şirketi
kötü finansal performans nedeniyle iflasını istemiştir.
66
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Yapılan incelemeler esnasında, Stern şirketi aslında 1923 yılında fiili olarak iflas etmiş olduğu fakat yapılan sahte finansal kayıtlarla bu durum gizlenmiş olduğu anlaşılmıştır. Ultramares şirketi Touch denetim şirketinin Stern
şirketini denetlerken hem ihmal hem de hileli işlemlere başvurduğunu iddia
etmiştir. New York’ta yapılan mahkeme sonucunda jüri Touche denetim şirketinin hileye karışmadığına fakat ihmal suçu işlediğine kanaat getirerek şirketi
186.000$ tazminata mahkum etmiştir. Juri ve hakim arasındaki anlaşmazlık
temyize gitmiş ve sonuç olarak ortak çıkar ilişkisi doktrini altında karar Touche şirketinin lehine sonuçlanmıştır (Feinman, 2003, 24; Messier, 2010, 691).
Böylelikle Touche bağımsız denetim şirketi ihmal kapsamında üçüncü kişilere
karşı sorumlu tutulmamıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi ihmal kapsamındaki
sorumlu tutulmayan denetim şirketlerinin ağır ihmal ve hile durumunda üçüncü kişilere karşı sorumlu tutulabileceği kararı verilmiştir.
2.2. Yakın Ortak Çıkar İlişkisi Standardı (Near Privity):
Yakın ortak çıkar ilişkisi doktrini Credit Alliance. V. Arhur Andersen davasına dayanmaktadır. Bu doktrine göre denetçi ihmal durumunda sadece denetlenmiş finansal tabloları karar verme aşamasında kullanan ve bir şekilde iki
taraf arasında direkt ilişkinin olduğu durumda yasal olarak sorumlu tutulabilmektedir (Gormley, 1984, 541). Dolayısıyla denetçi ile üçüncü kişiler arasında yakın çıkar ilişkisine bakılmaksızın, eğer denetlenmiş finansal tabloların
belli amaçlar için üçüncü kişiler tarafından kullanılacağı biliniyorsa, bağımsız
denetim şirketi ihmal karşısında sorumlu tutulabilmektedir (Schwartz ve ötekiler, 2006, 276).
Yakın ortak çıkar ilişki standardı açısından sözleşmeyle bağlı olunmayan
üçüncü kişiler tarafından ihmal davası açılabilmesi için, şu üç ön koşulun
sağlanması gerekmektedir: (1) Denetçi finansal raporların belli bir amaç için
kullanılacağını bilmesi; (2) Bu finansal raporlara bilinen tarafların güvenmesi;
(3) Finansal raporlara güvenenler ile denetçi arasında bir bağ olması (Chung,
2010, 67).
Credit Corp v. Anderson Co. dava özeti ve karar aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
Credit Corp. V. Andersen Co. Dava Özeti ve Karar
Credit Corp. V. Andersen Co. davasında davacılar büyük bir finansal hizmet şirketleri olan ve temel olarak sermaye varlıkları satın alma ve leasing
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anlaşmaları yapan finans şirketleridir. Davalı ise, Arthur Andersen bağımsız
denetim şirketidir. Davacılar 1978 yılına kadar düzenli finansal kaynak ihtiyacı
olan L.B. Smith şirketine finansal kaynak sağlamaktaydı. 1978 yılı içerisinde
denetlenmiş finansal tablolarının incelenmesi kaydıyla davacılar L.B. Smith
şirketine ekstra finansal kaynak verme anlaşması yapmak istemişlerdir. L.B.
Smith şirketi davacılara 1977 ve 1976 yıllarının konsolide finansal tablolarını
sunmuştur. Bu finansal tablolar aynı zamanda da Arthur Andersen tarafından
denetlenmiş ve şirketin finansal tabloları genel kabul görmüş denetim standartlarına göre incelenmiş olduğu, finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe standartlarına göre hazırlandığı ve herhangi bir problem olmadığına dair
olumlu görüş almıştır. Bu finansal tabloları ve denetim görüşlerini dikkate alan
davacılar L.B. Smith şirketine oldukça yüklü bir kredi vermeyi kabul etmişlerdir. 1979 yılında yeni kredi anlaşmalarına devam etmek için davacılar şirketten 1979 yılına ait finansal tablolarını istemişlerdir. Şirkettin bağımsız denetim
şirketi hala Arthur Andersen’dir ve yine olumlu görüş alan finansal tablolar
davacılara sunulmuştur (Court of Appeals of the State of New York, 1985).
Daha sonraki süreçte Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinin uygun denetim yapmadığı, şirketin varlıklarını, değerini ve finansal durumunu olduğundan
çok daha iyi gösterdiği ve sonuç olarak da firma sürekliliğine dair çok ciddi sorunlar olduğu şeklinde iddialar ortaya atılmaya başlanmıştır. Öyleki, 1980 yılında
şirket iflas başvurusu yapmıştır ve davacılara olan milyonlarca borcuyla şirket
iflas etmiştir. 1981 yılında davacılar Arthur Andersen bağımsız denetim şirketini
denetim raporlarının hazırlanmasında hem ihmal hem de hile işlediği gerekçesiyle
dava etmiştir. Davacılar 1977 ve 1979 yıllarındaki Smith şirketinin finansal tablolarında var olan problemleri Andersen şirketinin bildiğini fakat şirketin kredi
almaya devam edebilmesi açısından görmezden geldiğini iddia etmişlerdir. Davacılar, Andersen şirketinin denetlenmiş finansal tablolarının kendilerini tarafından
kredi anlaşmalarında kullanıldığının bilindiğini iddia etmişlerdir. Dava süreci sonucunda hile iddiası düşmüş fakat ihmal iddiaları temyiz mahkemesi tarafından
kabul edilmiştir. Mahkeme taraflar arasında sözleşmeye dayanan yakın bir ilişki
olmasa dahi davacılar davalı (Andersen) tarafından rahatlıkla denetlenmiş finansal
tablolara güvenen özel bir grup arasında görülebileceğini söylemiştir. Mahkeme
davacıların durumunu bir istisna olarak değerlendirmiştir. Yani genel uygulama
olan yakın çıkar ilişkisi kuralının bu durumda geçerli olamayacağını karara bağlamıştır (Court of Appeals of the State of New York, 1985).
68
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2.3. Öngörülebilir Üçüncü Kişiler (Foreseen Third Party) ya da Yeniden Beyan (The Restatement Rule) Standardı
1968 yılında ilk kez uygulamaya konulan düzenlemeyle denetçilerin sorumlu oldukları grup genişletilmiştir. Niyetli teşhis edilebilirler ve teşhis edilemeyen yararlanıcılar gruplar da bu genişletilmiş grup içerisine dahil edilmiştir. Eğer bir denetçi bir bilginin herhangi bir üçüncü kişiye verileceğine
dair bir bilgisi yoksa, ya da bilginin kullanımı denetim riskini maddi ölçüde artıracak şekilde değiştirilmişse, denetçi bu durumlar karşısında sorumlu
değildir. Bu görüşte özellikli üçüncü kişilerin kimliğinin denetçi tarafından
bilinmesini zorunlu kılmaz, sadece denetçi tarafından bilinen küçük bir grubunun üyeleri olmaları gerekir (Chung, 2010, 67).
Yaklaşım Rusch Factors, Inc v. Levin davası sonucunda ortaya çıkmıştır.
Bu yaklaşıma göre denetçi üçüncü kişileri bilmese dahi eğer üçüncü kişilerin denetlenmiş finansal tablolara olan güveni öngörülebilirse, denetçi yasal
olarak onlara karşı sorumludur. Dava sonucuna göre denetçi ihmal karşısında
belirli olmayan üçüncü kişilere karşı da sorumlu tutulmuştur. Denetçi bu durumda finansal tabloların üçüncü kişilerce kullanıldığının farkındadır.
Rusch Factors v. Levin dava özeti ve karar aşağıda ayrıntılı bir şekilde
incelenmektedir
Rusch Factors, Inc. V. Levin Dava Özeti ve Karar
Rusch Factors, Inc v. Levin davası New York’tan bir ticari banka ve faktöring şirketi ile Rhode Island’tan bir şirket ve denetçisi arasında geçmektedir.
1963 ve 1964 yıllarında Rhode Island’daki şirket bankadan kredi kullanmak
istemiştir. Şirketin finansal istikrarını ölçebilmek için banka şirketten finansal
tablolarını istemiştir. Şirketin muhasebesi tarafından hazırlanan finansal tablolarda şirketin aldığı krediyi ödeme gücü olduğu görünmesine karşın aslında
şirket fiili olarak iflas etmek üzereydi. 1964 yılında, banka şirketin finansal
tablolarına güvenerek şirkete 337.000$ kredi vermiştir. Sonuç olarak şirket tarafından alınan bu kredi bankaya geri ödenmemiştir ve tasfiye halinde sadece
bir kısım kredi alacağı tahsil edilebilmiştir. Davacı banka, sadece 121.000$’lık
krediyi tahsil edebildiği, geri kalan krediyi şirketin muhasebecisi tarafından
hazırlanan finansal tabloların hileli ya da ihmal içerecek şekilde yanlış beyan
edildiğini savunmuştur. Dava sonucunda hileli işlemlerden dolayı denetçi sorumlu tutulmamasına karşın ihmal karşısında sorumlu tutulmuştur. Öyle ki
bölge mahkemesi, muhasebecinin öngörülebilir ve belli bir spesifik grup için
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dikkatsizlik nedeniyle oluşmuş finansal yanlış beyanlar nedeniyle sorumlu tutulabileceği kararını vermiştir. Davalı şirket, hazırlanmış finansal tabloların
banka tarafından kredi verme amacıyla kullanacağı bilindiği için buradaki davalı şirket spesifik grup içerisine dahil edilmiştir (United States District Court
D. Rhode Island, 1968).
2.4. Makul Öngörülebilirlik (The Reasonable Forseeability Rule)
1983 yılında üçüncü taraflara karşı sorumluluk daha da genişletilmiş ve bu
standarda göre denetçi, denetlenmiş finansal tablolara güvenerek karar alan
makul öngörülebilir tüm gruplara karşı sorumludur. Bu durumdaki sorumluluk belli bir işletme amacı için denetlenmiş işletmenin kendisinden alınmış olmak kaydıyla denetlenmiş finansal tabloların karar alma süreçlerini etkilediği
kullanıcılarla sınırlandırılmıştır (Chung, 2010, 67-68).
Rosemblum v. Adler dava özeti ve karar aşağıda ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
Rosemblum v. Adler Dava Özeti ve Karar
Rosemblum v. Adler davasında davacı Harry and Barry Rosenblum ve
davalı Ross&Co. (Touche) denetim şirketidir. Touche denetim şirketi Giant
şirketinin finansal tablolarını denetlemiştir. Giant şirketi hediye ve iskontolu
satış yapan mağazaları bulunan halka açık bir şirkettir. Davacı denetlenmiş
finansal tabloların doğruluğuna güvenerek Giant şirkete ait hisse senetlerini satın aldığını ve şirketle birleşmeyi düşündüğünü ifade etmektedir. Daha
sonraki süreçte şirketin finansal tablolarının hileli olarak hazırlandığı ve dolayısıyla da hisse senetlerinin hiçbir değerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Davacılar Touche şirketinin Giant şirketinin finansal tablolarının denetlenmesinde
ihmali olduğunu ve bu ihmal dolayısıyla da zarar ettiklerini iddia etmişlerdir.
Touche şirketi Giant’ın finansal tablolarını 1969’dan başlayarak denetlemekteydi. Giant şirketinin hileli olarak olmayan varlık kayıtları yaptığı ve borçlarının büyük bir kısmını da finansal tablolarında beyan etmediği ortaya çıkmıştır. Hileli işlemler 1973 yılının başında keşfedilmiştir. Touche şirketi ise 1972
yılının finansal denetiminden Mayıs 1973 tarihinde çekildiğini belirtmiştir.
Giant Eylül 1973 tarihinde iflas başvurusu yapmıştır (The Supreme Court of
New Jersey, 1983).
Dava sonucuna göre, mahkeme; davalı Touche şirketinin denetlenmiş finansal
tabloların hangi amaçla kullanacağını bilmesine gerek olmadığını, zira denetlen70
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miş finansal tabloların makul öngörülebilirlik kapsamında şirket birleşmelerinde
ve satın almalarında kullanılabileceğini, dolayısıyla da denetleyen şirketin ihmali
dolayısıyla tüm üçüncü kişilerin kayıpları kapsamında sorumlu tutulabileceğini
karara bağlamıştır (The Supreme Court of New Jersey, 1983).
3. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETÇİLERİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI HUKUKİ SORUMLULUKLARI
Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin çeşitli hükümler başlığı altında denetimde sorumluluk (madde. 44) başlığı incelenmiş olup, “denetim raporlarının Türkiye Denetim Standartları’na (TDS) aykırı olması ile bu raporlardaki
bilgi ve kanaatlerin yanlış, eksik ve yanıltıcı olması nedeniyle doğabilecek
zararlardan, denetim kuruluşları ve denetçiler ayrı ayrı hukuken sorumludur.”
ibaresine yer verilmiştir. Fakat bu sorumluluk hallerinde uygulanacak olan
yaptırımlar ve hukuki sorumlulukların niteliği yönetmelik kapsamında incelenmemiştir. Ayrıca da bağımsız denetçilerin ihmal karşısındaki hukuki ve cezai sorumluluğu yönetmelik kapsamında ele alınmadığı görülmüştür.
Muhasebe, Denetim ve Danışmanlık İşletmeleri İçin İşyeri, Hizmet ve Kalite
Güvence İlke ve Esasları Hakkında Mecburi Meslek Kararı 16. Maddesi meslek
örgütü tarafından uygulanacak yaptırımları ifade etmekte ve hatalı, eksik, yanıltıcı
ve gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler ve bilgi verenler hakkında disiplin yönetmeliği uygulanır hükmü yer almaktadır. Bu çalışma kapsamında incelenen sorumluluklar bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan yasal sorumlulukları
olduğu için disiplin yönetmeliği çalışma kapsamında incelenmemektedir.
TDS Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar standardı (100.1 ve 100.5)
bağımsız denetçiler sadece müşterilerine değil kamu yararına uygun hareket
etme sorumluluğunu da kabul etmeleri denetçilik mesleğinin en ayırt edici
özelliklerinden biridir ifadesini taşımakta ve temel ilkeler olarak bağımsız denetçiler, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki yeterlilik ve özen, sır saklama ve mesleğe uygun davranış ilkelerine uygun bir şekilde bağımsız denetim çalışmalarını yürütmelidirler vurgusunu yapmaktadır. Bağımsız denetçilerin üçüncü
kişilere karşı yasal sorumlulukları (hile, ağır ihmal ve ihmal) incelendiğinde
temel etik ilkelerin bir veya birkaçına aykırı durumların ayrı veya birlikte ihlal
edildiği görülmektedir. Bu çalışma temel olarak bağımsız denetçilerin üçüncü
kişilere karşı yasal sorumluluklarını incelediği için etik ihlaller konusu ayrıntılı bir şekilde bu çalışmada incelenmemektedir.
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Bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu bakımından
Türkiye’de açık bir kanun hükmü bulunmadığı düşünülmektedir. Türk Ticaret Kanunu (madde. 397-408), Sermaye Piyasası Kanunu (madde. 16/4 ) ve
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve
Görevleri Hakkında 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (madde. 24) bağımsız denetçilerin görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çok sayıda düzenleme içerdiği halde bunların üçüncü kişilere karşı sorumluluğuna ilişkin
açık bir hükme yer vermeyerek bu hususu genel hükümlere bırakması kanun
koyucunun bilinçli bir tercihi olduğu değerlendirilmektedir.
Her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulunun “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ”in (Seri: X, No: 22) 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında “Bağımsız denetimin, bağımsız denetim standartlarına uygun yapılmaması nedeniyle müşteri ve üçüncü şahıslara karşı doğacak
zararlardan, genel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bağımsız denetim kuruluşu ile birlikte bağımsız denetim raporunu imzalayanlar müteselsilen sorumludur.” hükmüne yer verilmiş. Tebliğler Sermaye Piyasası Kanununun 22 nci
maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
çıkarılmakta ise de bunların kanun gibi kişileri, kurumları ve yargı organlarını
bağlayıcı olduğu söylenemez. Bu tür düzenleyici işlemler, kanunun uygulanmasını sağlamak amacıyla ve kanunun gösterdiği kapsam ve şartlara uygun
olarak yapılır ve hiçbir zaman kanuna aykırı olamaz. Yukarıdaki hükmü de
bu kapsamda açıklayıcı, uygulayıcıya yol gösterici ve onları görevlerini icra
ederken teyakkuza sevk edici düzenlemeler olarak değerlendirilmektedir.
3.1. Türkiye’de Bağımsız Denetçilerin İhmal Karşısında Hukuki Sorumlulukları
Türk Ticaret Kanununun denetçinin sorumluluğunu düzenleyen 554 üncü
maddesinde, “Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal
tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçilerin; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem
şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumlu oldukları” öngörüldüğü halde, bu kişilerin üçüncü kişilere
yönelik sorumluluğu bakımından bir hükme yer vermemiştir. Ancak Kanunda
böyle bir düzenlemeye yer verilmemesi bu kişilerin üçüncü kişilere verdiği
zararlar nedeniyle sorumlu tutulamayacağı anlamına gelmez. Özel düzenleme
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bulunmayan bu gibi hallerde genel düzenlemelere gidilecektir. Bu halde bağımsız denetçilerin eylemleri nedeniyle zarar gören üçüncü kişiler Türk Borçlar Kanununda düzenlenen “haksız fiilden doğan borç ilişkileri” kapsamında
zararlarının tazminini isteyebileceklerdir (Topçuoğlu, 2012, 196-210). Türk
Borçlar Kanununun haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen 49 uncu maddesine
göre “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.”
Haksız Fiil Karşısında Sorumlu Tutulabilmek İçin Gerekli Şartlar Şu Şekildedir:
Denetçiler Hukuka Aykırı Davranmış Olmalı: Denetçilerin, denetim
görevini yerine getirirken kanunlara, ilgili meslek kuruluşu tarafından kabul
edilmiş ilke ve standartlara, dürüstlük kurallarına aykırı davranması halinde
eylemin hukuka aykırı olduğu kabul edilir. (Topçuoğlu, 2012, 178).
Denetçiler Kusurlu Olmalı: Kusurlu hareket; kast gibi, zararlı sonucu
bilerek ve isteyerek gerçekleştirme şeklinde olabileceği gibi, zararlı sonucu
bilme ve isteme olmaksızın dikkatsizlik, tedbirsizlik, mesleğin gerektirdiği
dikkat ve özeni göstermeme şeklinde ihmal olarak da karşımıza çıkmaktadır
(Kılıçoğlu, 2010, 302 ).
Üçüncü Kişiler Denetçilerin Düzenledikleri Raporlar Nedeniyle Zarar
Görmüş Olmalı: Zarar, denetim faaliyeti nedeniyle üçüncü kişilerin malvarlığında meydana gelen bir azalma olabileceği gibi, olması muhtemel kardan
yoksun kalma şeklinde de olabilir (Kayıhan, 2014, 219).
Denetçilerin Hukuka Aykırı Fiil ve İşlemleri ile Üçüncü Kişilerin Uğramış
Oldukları Zarar Arasında İlliyet Bağı Olmalı: İlliyet bağı sebep sonuç ilişkisidir. Bağımsız denetçilerin denetim faaliyeti nedeniyle sorumlu tutulabilmeleri için
zararın bizzat denetim faaliyeti nedeniyle oluşması gerekmektedir. Zarar denetim
faaliyetinden değil de başka bir fiilden kaynaklanmışsa bu durumda sorumluluk
söz konusu olmayacaktır (Kayıhan, 2014, 224).
Türk Borçlar Kanunu’nun 49. maddesinde düzenlenen haksız fiil sorumluluğunun şartları incelendiğinde ABD’de geliştirilmiş ilk iki standart olan
“Ortak Çıkar İlişkisi” ve “Yakın Ortak Çıkar İlişkisi” standartlarına kıyasla
bağımsız denetçilerin ihmal kapsamındaki sorumluluğunu daha geniş bir çerçevede incelediği görülmektedir. Temel olarak incelendiğinde hem “Öngörülebilir Üçüncü Kişiler/Yeniden Beyan Standardı” hem de “Makul Öngörülebilirlik” standartlarının şartlarıyla 49. madde kapsamında düzenlenen haksız
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fiil sorumluluğunun şartlarının oldukça benzer oldukları görülmektedir. Her
iki standartta da bağımsız denetçilerin ihmal kapsamında sorumlu olabilmesi
için bir illiyet bağının varlığının olması ve bu illiyet bağının bağımsız denetim
faaliyetleriyle ilişkili olması vurgusu yapılmaktadır. “Öngörülebilir Üçüncü
Kişiler/Yeniden Beyan Standardında” incelenen sorumluluklara kıyasla “Makul Öngörülebilirlik” standardında üçüncü kişiler kapsamını daha da genişletmiş olup bağımsız denetçilerin ihmal kapsamındaki sorumluluklarını artırmıştır. Türkiye’de bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan ihmal
kapsamındaki yasal sorumluluğuyla ilgili dava dosyaları incelenmek ve bu şekilde Türkiye’deki mevcut durumun hangi standartla büyük ölçüde örtüştüğü
araştırılmak istenmesine karşın, yapılan dava incelemelerinde bu kapsamda
açılmış olan davaya rastlanmamıştır. Türkiye’deki mevcut durumun bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı ihmal sorumluluklarının daha geniş bir
bakış açısıyla incelenmiş olduğu “Öngörülebilir Üçüncü Kişiler/Yeniden Beyan” ve “Makul Öngörülebilirlik” standartlarıyla örtüştüğü düşünülmektedir.
3.2. Türkiye’de Bağımsız Denetçilerin İhmal Karşısında Cezai Sorumlulukları
Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununda
suç olarak öngörülmüş çok sayıda düzenleme mevcuttur. Ancak, Türk Ceza
Kanununa göre, suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni
tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir. (TCK madde. 21) Başka bir ifade ile kişinin işlediği fiil nedeniyle cezalandırılabilmesi
için kasten hareket etmiş olması gerekir. Bu nedenle bağımsız denetçilerin
görevlerini yerine getirirken ihmal sonucu verilen zararlar nedeniyle ceza sorumluluğu bulunmamaktadır.
Suç oluşturan eylemler bakımından kişilerin kast sorumluluğundan ayrı olarak
taksir sorumluluğu da mevcuttur. Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık
dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir. Ancak, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık başka
bir ifadeyle taksir nedeniyle bir kişinin cezalandırılabilmesi için Kanunda o fiilin
taksirle cezalandırılacağına dair açık bir hüküm bulunması gerekmektedir ki Türk
Ceza Kanununda düzenlenen taksirli suçların sayısı 10’u geçmemektedir. Türk
Ceza Kanununda veya ceza hükmü içeren diğer kanunlarda Bağımsız denetçilerin
taksirli eylemleri nedeniyle cezalandırılacaklarına dair bir hüküm mevcut olma74
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dığından bunların görevlerini yerine getirirken ihmali davranışları nedeniyle ceza
sorumluluğu bulunmamaktadır.
4. SONUÇ
Bu çalışma Türkiye’de bağımsız denetçinin ihmal karşısında üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluğunu ABD’de geliştirilmiş olan doktrin/standartlarla
karşılaştırmalı bir şekilde derinlemesine inceleyen ilk çalışmadır. Çalışma genel olarak, bağımsız denetçilerin yasal sorumluluklarını incelemektedir. Özel
olarak da bağımsız denetçilerin çoğunlukla karşı karşıya kaldıkları yasal savunma olan ihmal karşısındaki sorumluluklarını incelemektedir.
Çalışmada öncelikle, bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı yasal sorumlulukları kapsamında değerlendirilen hile, ağır ihmal ve ihmal sorumlulukları incelenmiştir. Daha sonraki aşamada da bağımsız denetçilerin en fazla
karşılaştıkları yasal sorumlulukları olan ihmal karşısındaki sorumlulukları ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Özellikle ABD’de uygulaması gelişmiş olan
ihmal kapsamındaki bağımsız denetçi sorumluluğu kapsamında geliştirilmiş
olan yasal standartlar/doktrinler dikkate alınmıştır. Bu kapsamda geliştirilmiş
olan her dört standart ayrıntılı bir şekilde incelenmiş olup, en dar kapsamlı
olandan en geniş kapsamlı olana doğru sıralanmıştır.
Çalışma, ileride oluşturulabilecek bağımsız denetçilerin yasal sorumluluklarıyla ilgili özel hükümler içeren yasal düzenlemeler için bir özet niteliği
taşımaktadır. Geliştirilen dört standardın uygulama alanı değerlendirildiğinde
özellikle üçüncü standart olan “Öngörülebilir Üçüncü Kişiler/Yeniden Beyan”
standardının uygulama sıklığının daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durum
bize bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı ihmal kapsamındaki sorumluluğu genişlediğini göstermektedir.
Bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı ihmal kapsamındaki sorumluluğu Türkiye’deki hukuki zeminde değerlendirildiğinde, kanunlarda bağımsız
denetçilerin ihmal karşısındaki sorumluluklarıyla ilgili bölümlere yer verilmesine karşın; sorumluluğun sözleşmeye bağlı bir sorumluluk olup olmadığı,
denetlenen firmaların finansal tabloların karar aşamasında kullanımına bağlı
olarak değişip değişmediği gibi detay bilgiler içermemektedir. Öyle ki, bu makalenin hazırlanması sırasında Yargıtay’ın ulaşılabilen bütün kararları taranmış ancak üçüncü kişiler tarafından bağımsız denetçiler aleyhine açılmış bir
davaya rastlanmamıştır. Bunun da ötesinde, üçüncü kişilerin bağımsız denet-
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çiler aleyhine açtığı davalar bir yana; sermaye piyasasında işlem gören, TMSF
ye devredilen bunca banka ve firmanın varlığına rağmen bunlar tarafından
denetçiler aleyhine açılan davaların sayısı bile bir elin parmak sayısını geçmemektedir. İhmal kapsamındaki sorumluluklara dair yasal süreçlerin açılmamış
olması bu alanlarda yeterli içtihat oluşmasının önüne geçmiştir.
Türkiye’de bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu açık bir
kanun hükmüne bağlı olmadığı ve özel bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Özel düzenlemeye gidilmeyen bu durumlarda genel düzenlemeye gidilebilmekte ve bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı yasal sorumluluğu Türk
Borçlar Kanunu’nda düzenlenen haksız fiilden doğan borç ilişkileri kapsamında
değerlendirilebilmektedir. Borçlar Kanunu 49. maddesi gereğince “Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür.” bağımsız denetim şirketleri ve bağımsız denetçiler üçüncü kişilere karşı ihmal kapsamında hukuki sorumludurlar fakat bu sorumluluk cezai bir sorumluluk değildir.
ABD’de geliştirilmiş olan dört standart ile Türkiye’de Borçlar Kanunu
kapsamındaki düzenleme karşılaştırıldığında; Türkiye’deki mevcut uygulamanın “Ortak Çıkar İlişkisi” ve “Yakın Ortak Çıkar İlişkisi” gibi çok dar bir
üçüncü kişiler grubu belirlemediği, aksine “Öngörülebilir Üçüncü Kişiler/
Yeniden Beyan” ve “Makul Öngörülebilirlik” standartları gibi daha geniş bir
üçüncü kişiler grubu belirlediği ve bağımsız denetçilerin ihmal kapsamındaki
yasal sorumluluklarını geniş bir pencereden ele aldığı düşünülmektedir. Öyle
ki haksız fiilin şartları olan üçüncü kişilerin denetçilerin düzenledikleri raporlar nedeniyle zarar görmüş olmaları ve denetçilerin hukuka aykırı fiil ve
işlemleri ile üçüncü kişilerin uğramış oldukları zarar arasında illiyet bağı olma
zorunluluğu ile bağımsız denetçilerin üçüncü kişileri bilmese dahi eğer üçüncü kişilerin denetlenmiş finansal tablolara olan güveni öngörülebiliyorsa, bu
durumda denetçi yasal olarak onlara karşı sorumludur ifadeleri örtüşmektedir.
Sonuç olarak, yapılan incelemede Türkiye’de bağımsız denetçilerin üçüncü kişilere karşı olan yasal sorumluluğuyla ilgili genel hükümler yer almasına
karşın, bu sorumlulukların tam olarak ne olduğuyla ilgili özel hükümler yer
almadığı görülmektedir. Genel olarak bağımsız denetçilerin yasal sorumluluklarıyla ilgili ve özellikle de en çok suçlandıkları alan olan ihmal kapsamındaki
sorumluluklarıyla ilgili özel hükümlerin oluşturulması gerektiği düşünülmektedir. Geliştirilen bu özel hükümlerle bağımsız denetçilerin yasal sorumluluklarının sınırları daha net bir şekilde ortaya çıkarılacağı düşünülmektedir.
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OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDAKİ DENETİM GÖRÜŞLERİNİN
VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİYLE TAHMİNİNE İLİŞKİN
KARAR VE BİRLİKTELİK KURALLARI
DECISION AND ASSOCIATION RULES FOR THE PREDICTION
OF MODIFIED AUDIT OPINIONS BY THE DATA MINING
METHODS
*
Yrd. Doç. Dr. Alpaslan YAŞAR13

ÖZ
Bu çalışmanın amacı, veri madenciliği yöntemlerinden C5.0, CART ve
GRI algoritmalarını kullanmak suretiyle, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünü tahmine ilişkin kuralları belirlemektir. Borsa İstanbul’da işlem gören
sanayi şirketlerinin 2011-2014 dönemi verilerine dayalı olarak, olumlu görüş
dışındaki denetim görüşünü tahmine ilişkin C5.0 algoritmasından 8 karar kuralı, CART algoritmasından 19 karar kuralı ve GRI algoritmasından 4 birliktelik kuralı elde edilmiştir. Bununla birlikte, sonuçlar, olumlu görüş dışındaki
denetim görüşünün veri madenciliğinin C5.0, CART ve GRI algoritmaları ile
tahmininde en etkili değişkenin ‘önceki denetim görüşü’ olduğunu göstermiştir. olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde her üç veri madenciliği
yönteminde de en büyük etkiye sahip diğer değişkenler olarak ‘cari oran’ (dönen varlıklar/kısa vadeli yabancı kaynaklar) ve ‘işletme büyüklüğü’ (toplam
varlıkların doğal logaritması) bulunmuştur.
Anahtar Sözcükler: olumlu görüş dışı denetim görüşleri, veri madenciliği, karar ağacı, birliktelik kuralı.
ABSTRACT
The objective of this research is to find rules for modified audit opinions
prediction by using C5.0, CART and GRI algorithms of data mining methods.
Based on data from industry firms listed on Istanbul Stock Exchange for the
period 2011-2014, the rules obtained to predict modified audit opinions are 8
decision rules for C5.0 algortihm, 19 decision rules for CART algorithm and 4
association rules for GRI algortihm. Additionally, the results showed that the
variable ‘prior audit opinion’ is the most effective variable for predicting mo13
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dified opinions by the C5.0, CART and GRİ algorithms of data mining. Other
effective variables that have an greatest effect on modified audit opinions by
the three data mining methods are found to be current ratio (curents assets to
current liabilities) and firm size (natural logarithm of total assets).
Keywords: modified audit opinions, data mining, decision tree, association rule.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, finansal bilgi kullanıcılarının kararlarında kullandıkları bilgi
kaynaklarından birisi de finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğine ilişkin
bilgi sağlayan bağımsız denetim raporlarıdır. Habib (2013:187), bağımsız denetçilerin yapmış oldukları denetim ile ilgili olarak üçüncü kişileri bilgilendirmede kullandıkları en önemli iletişim aracının bağımsız denetim raporu olduğunu
belirtmiştir. Bağımsız denetim raporları olumlu, sınırlı olumlu (şartlı), olumsuz
ve görüş vermekten kaçınma şeklinde dört grupta sınıflandırılmaktadır. Bağımsız denetim standardı 700’e göre; bağımsız denetçinin, bir bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varması veya bir bütün olarak
finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve
uygun denetim kanıtı elde edememesi durumunda, olumlu görüş dışında bir görüş
verilecektir. Türkiye Denetim Standartları 705’te yer alan olumlu denetim görüşü
dışındaki denetim görüşleri; sınırlı olumlu (şartlı) görüş, olumsuz görüş ve görüş
1.
vermekten kaçınma şeklinde sınıflandırılmaktadır14
Bağımsız denetçilerin yürütmüş oldukları denetim çalışmalarında ulaştıkları sonuca uygun bir denetim görüşü verip vermedikleri, özellikle Enron
olayı sonrasındaki tartışmaları ve buna bağlı olarak da bağımsız denetim
raporu perspektifinde yapılan çeşitli çalışmaları beraberinde getirmiştir. Bu
kapsamda, özellikle, olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini tahmin etmeye yönelik çalışmalara ağırlık verildiği görülmektedir. Dopuch ve diğerleri
(1987:447-449)’ne göre, bağımsız denetim görüş türünün belirlenmesi; benzer şartlarda diğer denetçilerin ne tür görüş verdiklerini tahmin etmede, mevcut müşteriler için denetimin kapsamının belirlenmesinde, denetimin denetimi
(peer review) durumunda denetim görüşünün doğruluğunu test etmede, firma
14
1 Olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri, İngilizce literatürde ‘modified audit opinions’ olarak ifade
edilmekte olup, söz konusu ibarede geçen modifiye kelimesinin Türkçe tam karşılığı olarak düzeltilmiş ya
da değiştirilmiş kelimeleri kullanılmaktadır. Ancak, bu Türkçe karşılığın söz konusu terimi tam olarak ifade
etmemesi nedeniyle, bu çalışmada, ‘olumlu görüş dışındaki denetim görüşü’ ibaresi kullanılmış olup, şartlı,
görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş şeklindeki denetim görüşlerini içermektedir.
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içi kaliteyi kontrol etmede, davalardaki savunmalarda bağımsız denetçilerin
karar vermelerinde yardımcı olabilmektedir. Bu kapsamdaki güncel çalışmalarda, veri tabanında bilgi keşfi süreci olarak ifade edilen veri madenciliği
sınflandırma yöntemleri, Bayes ağları ve Optimizasyona dayalı sınıflandırma
modelleri (Destek Vektör Makinesi) kullanılarak denetim görüş türünün tahmin edildiği ve çok değişkenli istatistiksel tekniklerin sonuçları ile karşılaştırmaların yapıldığı görülmektedir.
Olumsuz bağımsız denetim görüşünü tahmin etmeye yönelik kuralları belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan şirkete özgü
değişkenlerin15 ve denetime özgü değişkenlerin16 olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri üzerindeki etkisi, Veri Madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması karar ağaçları ve birliktelik kurallarından GRI
(Genelleştirilmiş Kural Çıkarımı) algoritması yöntemleri ile tahmin edilmiştir.
Son yıllardaki yabancı literatürdeki çalışmalarda, bağımsız denetim görüşü ile ilişkili faktörleri belirlemeye ve denetim görüş türünü tahmine yönelik
çalışmalarda artış görülmekte iken, Türkiye örnekleminde bu nitelikteki çalışma sayısının sınırlı olduğu gözlenmektedir (Adiloğlu ve Vuran, 2011; Yaşar
ve diğerleri, 2015; Yaşar, 2016). Bu nedenle, olumlu görüş dışındaki denetim
görüşlerini (modified audit opinions) belirleyen faktörlerin C5.0 ve CART
algoritması karar ağaçları yöntemi ve birliktelik kuralları algoritmalarından
GRI algoritması yöntemi kullanılarak 2011-2014 dönemi için Türkiye örnekleminde araştırıldığı bu çalışmanın, literatürdeki boşluğu doldurmak ve benzer çalışmalarla karşılaştırma yapılmasını sağlamak suretiyle literatüre katkı
sağlaması beklenmektedir.
Bu çerçevede, ikinci bölümde, bağımsız denetim görüşünün tahminine yönelik literatür verilmiştir. Araştırmanın yöntemi üçüncü bölümde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, çalışmanın bulgularına yer verilmiş ve son bölümde
çalışmanın sonuçları ortaya konularak, geleceğe yönelik araştırma önerilerinde bulunulmuştur.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Bağımsız denetim görüşü ile ilgili son yıllardaki çalışmalarda, özellikle,
veri tabanında bilgi keşfi süreci olarak ifade edilen veri madenciliği yöntem215

Örneğin; işletme büyüklüğü, finansal başarısızlık, cari oran, net işletme sermayesi, finansal kaldıraç,
Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar.
316 Örneğin; bağımsız denetim kuruluşu büyüklüğü, önceki denetim görüşü, denetim rapor gecikmesi.
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leri kullanılarak denetim görüş türünün tahmin edildiği ve çoklu istatistiksel
yöntemlerle tahmin başarısı yönünden karşılaştırmaların yapıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, bağımsız denetim görüşü üzerine etkili olan faktörler ile
ilgili Literatür’deki ilk çalışmalardan birisi Dopuch ve diğerleri (1987) tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, bağımsız denetçinin olumlu
görüş dışındaki denetim görüşü verme kararı finansal ve piyasa değişkenlerine
dayalı probit model yardımıyla ABD örneğinde tahmin edilmiştir. Çalışma
sonuçları, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde en önemli değişkenlerin cari yıl zararı, sektör getirisi ve kaldıraç oranındaki (toplam borç/
toplam varlıklar) değişme olduğunu göstermiştir.
Keasey ve diğerleri (1988), küçük şirketlerdeki olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini açıklamaya yönelik olarak yirmi finansal ve finansal olmayan değişkene dayalı olarak İngiltere örnekleminde çok değişkenli lojistik analiz gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada; 4 büyük denetim firmaları tarafından denetlenen, bir
önceki yılda hakkında olumlu görüş dışındaki denetim görüşü verilen, teminatlı
borcu bulunan, karı düşen, denetim yapılan yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasındaki geçen süresi uzun olan ve yönetici olmayan hissedarların
az olduğu şirketlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşü alma ihtimalinin diğer şirketlere göre daha fazla olduğu yönünde bulgular elde edilmiştir.
Laitinen ve Laitinen (1998), bağımsız denetim raporlarındaki olumsuzlukları finansal tablo bilgilerine dayalı olarak etkin bir şekilde açıklayan Lojistik
bir modeli Finlandiya örnekleminde geliştirmişlerdir. Olumlu görüş dışındaki
denetim görüşü kararı için on altı finansal oran ve denetim raporunun açıklanma tarihindeki gecikmenin kullanıldığı çalışmada; olumsuz denetim raporunun esas olarak düşük karlılık, yüksek borçluluk ve düşük büyüme ile ilişkili
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçlar; şirket büyüme oranı, özkaynak oranı
ve çalışan sayısı düşük olduğunda olumlu görüş dışında denetim görüşü ihtimalinin yüksek olduğunu göstermiştir.
Chen ve diğerleri (2001), Çin Borsasında 1995-1997 döneminde işlem gören şirketlerin yıllık raporlarına dayalı olarak, kar yönetimi ve şartlı denetim
görüşü arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Kar yönetimi uygulayan şirketler
ile borsada daha uzun süre işlem gören şirketlere olumsuz görüş verilme ihtimalinin daha fazla olduğu, bağımsız denetim raporunun açıklanmasındaki
gecikme ile olumsuz denetim görüşü yayınlanması arasında pozitif bir ilişki
olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir.
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Spathis (2003), olumlu görüş dışındaki veya olumlu denetim raporu seçimleri arasında ayırt etme kabiliyeti sağlamada finansal ve finansal olmayan bilgi bileşimlerinin ne ölçüde kullanılabileceğini Yunan şirketleri örnekleminde
lojistik ve klasik doğrusal regresyon modelleri ile test etmiştir. Olumlu görüş
dışındaki denetim görüşü kararının finansal ve finansal olmayan bilgi ile ilişkili olduğu ve modelin doğru sınıflandırma başarısının % 78 olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Spathis ve diğerleri (2003), olumsuz denetim görüşü ile ilişkili faktörleri
belirleyen bir model geliştirmek amacıyla çok kriterli karar destek sınıflandırması yöntemini kullanarak diskriminant ve lojistik regresyon yöntemleri
ile karşılaştırmışlardır. Söz konusu teknikler kullanıldığında olumsuz denetim
görüşlerini açıklamada kullanılabilecek değişkenlerin ticari alacaklar/satışlar,
net kar/toplam varlıklar, satışlar/toplam varlıklar, çalışma sermayesi/toplam
varlıklar oranları olduğu sonucu elde edilmiştir. Geliştirilen modelin yaklaşık
%80 sınıflandırma başarısı göstermesi, olumsuz/olumlu denetim görüşlerini
tahmin etmede söz konusu yöntemin çok etkili olmadığını göstermiştir.
Ireland (2003), yayımlanan bağımsız denetim raporları ile gözlemlenen
şirket karakteristikleri (işletmenin sürekliliği ile ilişkili ve ilişkili olmayan)
arasındaki ilişkiyi İngiltere örnekleminde incelemişlerdir. Büyük işletmelerin,
yüksek uzun dönem borçları olan şirketlerin ve önceki dönemde şartlı denetim
görüşü alan şirketlerin şartlı görüş alma ihtimallerinin daha yüksek olduğu,
bağlı şirketlerin şartlı görüş alma ihtimalinin daha düşük olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, yüksek likiditesi olan ve kar payı ödeyen şirketlerin işletmenin
sürekliliği ile ilişkili şartlı görüş alma ihtimalinin daha düşük olduğu; yüksek
uzun dönem borçları, şarta bağlı yükümlülükleri, en son dönem borç açıklayan, önceki yılda şartlı görüş alan ve yüksek denetim ücreti ödeyen şirketlerin
işletmenin sürekliliği ile ilişkili şartlı görüş alma ihtimalinin daha yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Doumpos ve diğerleri (2005), bağımsız denetçinin doğru denetim görüşü vermesini destekleyecek lineer ve lineer olmayan modeller geliştirmek amacıyla destek vektör makineleri yöntemini uygulamıştır. Çalışma sonuçları, bütün destek
vektör makineleri modellerinin olumsuz ve olumlu finansal tabloları tatminkar bir
doğrulukla ayırt edebildiğini göstermiştir. Fakat, olumsuz denetim raporlarındaki
paragrafların lineer olmayan vektör makineleri modellerinde lineer vektör makineleri modellerine göre daha az doğrulukla tahmin edildiği sonucu elde edilmiştir.
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Caramanis ve Spathis (2006), finansal bilginin denetim ücreti ve denetim
firması türü gibi finansal olmayan değişkenlerle hangi ölçüde ilişkili olduğunu
Atina Borsasında işlem gören 185 Yunan şirketi örnekleminde Lojistik ve En
Küçük Kareler Regresyon yöntemlerini kullanmak suretiyle test etmişlerdir.
Çalışma sonuçları, denetim ücretleri ve denetim firması türünün (5 Büyükler
ve diğerleri) bağımsız denetim görüş türünü etkilemediğini; faaliyet karı/toplam varlıklar ve cari oran gibi finansal değişkenlerin bağımsız denetim görüşleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Gaganis ve diğerleri (2007), olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini
açıklamaya yönelik bir model geliştirmek amacıyla ‘olasılık sinir ağları’ (probabilistic neural networks) yaklaşımını Londra borsasındaki şirketler için kullanmışlardır. Sonuçlar, olasılık sinir ağları modelinin olumsuz denetim görüşlerini açıklama gücünün yüksek olduğunu göstermiştir. Bu kapsamda, Olasılık Sinir Ağları (PNN) modeli için en önemli girdi değişkenlerinin karlılık ile
kredi riski değerleme değişkeni olduğu; stok devir hızı, işletmenin bulunduğu
sektör ve denetim firması büyüklüğünün söz konusu modelin sonuçları üzerinde küçük bir etkisinin bulunduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, bu modelin
geleneksel ‘yapay sinir ağları’ ve ‘lojistik regresyon’ modelinden daha üstün
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kirkos ve diğerleri (2007), olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün
tahmin edilmesinde veri madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C4.5 karar
ağaçları, yapay sinir ağları ve bayes ağları yöntemlerinin başarısını İngiltere
ve İrlanda halka açık şirketler örnekleminde incelemişlerdir. Çalışma sonuçları, Bayes ağlarının en yüksek sınıflandırma başarısını sağladığını (% 82,22) ve
bunu yapay sinir ağları (% 81,11) ve C4.5 karar ağaçları (% 77,69) modelinin
izlediğini göstermiştir. Çalışmada, finansal başarısızlık ve karlılık değişkenlerinin her üç modelde; stok devir hızı ve finansal kaldıraç değişkenlerinin C4.5
karar ağaçları ve Bayesyen Ağları (Bayesian Belief Network) modellerinde,
olumlu görüş dışındaki denetim görüşü ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğu
görülmüştür.
Pasiouras ve diğerleri (2007), bağımsız denetim görüşlerini mümkün olduğu kadar doğru tahmin etme potansiyeli yüksek iki çok kriterli karar destek yaklaşımı olan ‘toplamsal fayda diskriminasyonu’ (UTADIS) ve ‘çoklu
grup hiyerarşik diskriminasyonu’ (MHDIS) yaklaşımlarının etkinliğini İngiltere şirketleri örnekleminde araştırmışlardır. Ayrıca, diskriminant ve lojistik
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analizler karşılaştırma amacı ile kullanılmıştır. Çalışma sonuçları, her iki çok
kriterli karar destek yaklaşımının da hemem hemem eşit sınıflandırma başarısı
gösterdiğini (ortalama % 70’in üzerinde) ve her iki yaklaşımın da diskriminant
ve lojistik regresyon analizlerinden daha fazla etkili olduğunu göstermiştir.
Adiloğlu ve Vuran (2011), finansal başarısızlık öncesinde bağımsız denetçilerin işletmenin sürekliliği kapsamında olumlu görüş dışı denetim görüşü
verip vermeyeceklerini, Borsa İstanbul imalat sanayi şirketleri üzerinde 19982006 dönemi için, lojistik regresyon modeli kullanarak araştırmışlardır. Sonuçlar, bağımsız denetçilerin finansal başarısızlıktan bir yıl öncesinde finansal
başarısız şirketlere uygun denetim görüşünü vermede başarısız olduklarını
ve dolayısıyla finansal başarısız şirketlerin denetim görüşlerinin olumsuz finansal göstergeleri doğru yansıtmadığını göstermiştir. Ayrıca, Satışlar/Sabit
Kıymetler, Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar ve denetim firması
büyüklüğü değişkenlerinin olumsuz denetim görüşü kararlarında ayırt edici
değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Valipour ve diğerleri (2013), Tahran Borsasında işlem gören şirketlerin denetim görüşlerini Yapay Sinir Ağları, Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sistemi (ANFIS) ve Genetik Algoritmaları gibi sezgi-üstü algoritmaları
(Meta-Heuristic Algorithms) kullanarak tahmin etmişlerdir. Çalışmada test
edilen modellerden Adaptif Ağ Yapısına Dayalı Bulanık Çıkarım Sisteminin
% 96 doğru tahmin başarısı gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, olumlu
görüş dışındaki denetim görüşü üzerinde en etkili değişkenlerin net kar / satışlar, cari oran, asit-test oranı, stok devir hızı oranı, ticari alacakları tahsil süresi
ve borç karşılama oranı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Habib (2013), denetçi/denetim ile ilgili değişkenler417 ve şirkete özgü de5 olumlu görüş dışındaki denetim görüşü üzerindeki etkisini meta
ğişkenlerin18
analizi yöntemiyle incelemiştir. Sonuçlar, denetim firması büyüklüğü ve denetim raporunun yayınlanmasındaki geçen sürenin olumsuz görüş ile pozitif;
denetim dışı ücretler ve şartlı denetim görüşünün ise olumsuz görüş ile negatif
ilişkili olduğunu göstermiştir.
Yaşar ve diğerleri (2015) çalışmasında; Borsa İstanbul sınai indekste işlem
gören şirketlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri, finansal başarısızlık tahminlerinde kullanılan finansal oranlar kullanılarak Diskriminant, Lojis417 Denetim firması büyüklüğü, denetim firmasının sektörel uzmanlığı, denetim firması ve ortağı rotasyonu,
denetim dışı hizmet sağlanması, denetim raporundaki gecikme.
18
5 Şirket büyüklüğü, finansal kaldıraç ve karlılık.
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tik Regresyon ve C5.0 karar ağacı algoritması yöntemleri ile tahmin edilmiştir. Sonuçlar, denetim görüşünün tahmininde; ‘Dağıtılmamış Karlar/Toplam
Varlıklar’, ‘Özkaynaklar/Toplam Yabancı Kaynaklar’, ‘Toplam Yabancı Kaynaklar/Toplam Varlıklar’, ‘Net Kar/Toplam Varlıklar’, ‘Net İşletme Sermayesi/Toplam Varlıklar’ ve ‘Net Satışlar/Toplam Varlıklar’ değişkenlerinin etkili
değişkenler olduğunu ve en yüksek doğru sınıflandırma başarısını C5.0 karar
ağacı algoritmasının gerçekleştirdiğini göstermiştir.
Yaşar (2016), olumlu görüş dışındaki denetim görüşlerini etkileyen faktörleri Borsa İstanbul sanayi şirketleri örnekleminde lojistik regresyon yöntemi
kullanarak incelemiştir. Lojistik regresyon sonuçları, olumlu görüş dışındaki
denetim görüşlerini tahmin etmede; ‘önceki denetim görüşü’ ve ‘denetim raporundaki gecikme’ değişkenlerinin etkili olduğunu ve söz konusu modelin
toplam doğru sınıflandırma başarısının %83,6 olduğunu göstermiştir.
3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün Veri Madenciliği sınıflandırma
tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması karar ağaçları ve birliktelik kurallarından GRI yöntemleri kullanılmak suretiyle tahmin edilmek suretiyle tahmin
kurallarının belirlendiği bu çalışmada; aşağıdaki yöntem izlenmiştir:
• Borsa İstanbul sınai endekste işlem gören şirketlerden örnek olarak
seçilen şirketlerin yıllık faaliyet ve bağımsız denetim raporları incelenmiştir.
• Olumlu ve olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri tespit edilmiştir.
• Literatürde bağımsız denetim görüşleri üzerinde etkili olduğu düşünülen ve sıklıkla kullanılan değişkenler belirlenmiştir.
• Bağımsız denetim görüşü ile ilişkili değişkenler C5.0, CART ve GRI
algoritması teknikleri ile tahmin edilmiş ve sınıflandırma başarıları ortaya konulmuştur.
• C5.0 ve CART algoritmasından elde edilen karar ağaçları kuralları ve
GRI algoritmasından elde edilen birliktelik kuralları belirlenmiştir.
3.1. Örnek Seçimi
Bu çalışmada, 2011-2014 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) sınai endeks’te kesintisiz işlem gören şirketlerin yıllık faaliyet ve bağımsız denetim
raporları incelenerek elde edilen veriler kullanılmış olmakla birlikte, bazı de88
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ğişkenlerden dolayı 2010 yılına ait veriler de kullanılmıştır. Mali kuruluşlar,
faaliyet konuları itibariyle varlık yapılarının büyük ölçüde nakit ve nakit benzeri değerlerden oluşması ve finansal tablo yapılarının farklılıklar göstermesi
nedenleriyle örneklem kapsamına alınmamıştır. Ayrıca, çok değişkenli normallik varsayımının uç değerlere duyarlı olması nedeniyle, uç değerlere sahip
şirketler de örnekleme alınmamıştır. Bu şekildeki sınırlamalar sonrası, BİST
sınai endeks’te yer alan 128 şirketin 2011-2014 dönemine ait 512 şirket-yıl
verisi elde edilmiş olup, söz konusu şirketlere 58 olumlu görüş dışı denetim
görüşü ve 454 olumlu denetim görüşü verilmiştir. Bu kapsamda, kullanılan
istatistiksel yöntemlerin tahmin başarılarının karşılaştırılmasını sağlamak
amacıyla, 454 olumlu bağımsız denetim görüşünden 58 olumlu denetim görüşü rasgele seçilmiş olup, çalışmanın nihai örneklemini 2011-2014 dönemine
ilişkin 58’i olumsuz ve 58’i olumlu olmak üzere toplam 116 şirket-yıl verisi
oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan veriler, Borsa İstanbul ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu web sayfalarında yayınlanan yıllık faaliyet raporları ve
bağımsız denetim raporlarından elde edilmiştir.
3.2. Değişkenler
Bu çalışmada, literatürde sıklıkla kullanılan finansal oranlar ve bağımsız
denetime özgü değişkenler bir arada analize dahil edilmiş olup, olumlu görüş
dışındaki denetim görüşünün tahmininde kullanılan bağımsız değişkenlere
ilişkin bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. Buna göre; bağımsız değişkenler olarak; bağımsız denetim kuruluşu büyüklüğü, önceki denetim görüşü türü, denetim raporunun yayınlanmasındaki gecikme gibi denetime özgü değişkenler ile
işletme büyüklüğü (toplam varlıkarın doğal logaritması ve net satışlar/toplam
varlıklar), finansal başarısızlık, cari oran, net işletme sermayesi, finansal kaldıraç, Faiz ve Vergiden Önceki Kar/Toplam Varlıklar gibi müşteri işletmeye
özgü finansal değişkenlerin olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri üzerinde etkisi olup olmadığı test edilmiştir.
3.2.1. Bağımsız Denetim Kuruluşu Büyüklüğü
Denetim firması büyüklüğünün bağımsız denetim görüşü üzerindeki etkisi
kapsamındaki birçok çalışmada, 4 büyüklerce denetlenen şirketlerin olumlu
görüş dışındaki denetim görüşü alma ihtimalinin diğer denetim firmalarına
göre daha fazla olduğu bulgusu elde edilmiştir (Keasey ve diğerleri, 1988;
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Francis ve Krishnan, 1999; DeFond ve diğerleri, 2000; Ireland, 2003; Caramanis ve Spathis, 2006; Gaganis ve diğerleri, 2007; Adiloğlu ve Vuran, 2011;
Habib, 2013). Diğer taraftan, bazı çalışmalar, denetim firması türünün (6/5/4
Büyükler ve diğerleri) denetçinin olumlu görüş dışında bağımsız denetim görüşü verme eğilimini etkilemediğini ya da çok küçük bir etkisinin olduğunu
göstermiştir (Caramanis ve Spathis, 2006; Gaganis ve diğerleri, 2007). Bu
çalışmada, 4 Büyük denetim firmaları tarafından denetlenen şirketlerin diğer
denetim firmalarınca denetlenen şirketlere göre olumlu görüş dışında görüş
alma ihtimallerin daha yüksek olduğu hipotezini test etmek amacıyla, 4 Büyükler ve Diğerleri şeklinde kukla (dummy) değişken kullanılmıştır.
Tablo 1. Değişkenler ve Tanımları
Değişkenler

Değişken
Simgesi

Değişken
Açıklaması

DG

Olumlu görüş dışı denetim görüşü (olumsuz,
görüş bildirmekten kaçınma veya şartlı) verilmesi
durumunda 1; olumlu denetim görüşü verilmesi
durumunda ise 0 değerini alan kukla değişken

Bağımlı Değişken

Denetim Görüşü

Bağımsız Değişkenler
a)

Denetim Kuruluşu
Büyüklüğü

DKB

4 Büyüklerce denetlenen şirketler için 1; Diğerleri
için 0

b)

Önceki Denetim
Görüşü Türü

ÖDG

Önceki denetim görüşünün olumsuz olması
durumunda 1; diğer 0

c)

Denetim Raporu
Gecikmesi

DRG

Mali yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı
tarih arasında geçen gün sayısı

d)

İşletme Büyüklüğü

ln_TV

Toplam varlıkların doğal logaritması

e)

Finansal Başarısızlık

f)

Likidite

g)

Finansal Kaldıraç

h)

Karlılık

NS_TV

Net satışlar / toplam varlıklar

FD

Finansal başarısız şirketler için 1; diğer 0

DV_KY

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

NİS_TV

Net İşletme Sermayesi / Toplam Varlıklar

TYK_TV

Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Varlıklar

FVÖK_TV

Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Toplam Varlıklar

3.2.2. Önceki Bağımsız Denetim Görüşü
Bağımsız denetim görüşü üzerinde etkisi olan faktörlerden birisi de önceki
bağımsız denetim görüşünün türüdür. Önceki çalışmalar (Mutchler, 1985; Keasey ve diğerleri, 1988; McKeown ve diğerleri, 1991; Nogler, 1995; Lennox,
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1999; Carcello and Neal, 2000; Reynold and Francis, 2001; Chen ve diğerleri,
2001; Ireland, 2003; Yaşar, 2016) cari yılda olumsuz bağımsız denetim görüşü
alan şirketlerin izleyen yılda da olumlu görüş dışında denetim görüşü alma ihtimallerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ireland (2003, 994); önceki olumlu
görüş dışındaki denetim görüşlerinin devam etmesinin çeşitli nedenlerinden
birincisini denetlenen şirkette devam eden, gözlemlenemeyen problemlere;
ikincisini ise, denetçiye yönelik dava ve itibar tehditlere dayandırmıştır. Bu
kapsamda, özellikle müşteri işletmeden inandırıcı bir denetçi değişiklik tehdidi bulunmadığında, denetçilerin müteakip yıllarda da şirketlere olumlu görüş
dışında denetim görüşü vermeyi sürdürebileceği öne sürülmüştür. Bu nedenlerle, bu çalışmada, önceki yıldaki olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün
denetçinin cari yıldaki diğer bir olumsuz denetim görüşü verme ihtimalini
artıracağı hipotezi kapsamında, önceki bağımsız denetim görüşü kukla değişkeni modellere dahil edilmiştir.
3.2.3. Bağımsız Denetim Raporunun Yayınlanmasındaki Gecikme
Bağımsız denetim raporunun yayımlanmasındaki gecikme (audit report lag),
şirket bağımsız denetiminin yapıldığı mali yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasında geçen sürenin uzunluğunu ifade etmektedir. Ireland (2003,
993), denetim raporundaki gecikme ile olumsuz görüş arasındaki ilişkiyi çeşitli
nedenlere bağlı olarak açıklamıştır. Buna göre; birinci neden, denetçi ve müşteri
arasındaki anlaşmazlıkların (özellikle kesin hesaplar ve denetim raporu ile ilişkili
anlaşmazlıklar) çözümü için harcanan zamandan kaynaklanabilmektedir. İkincisi,
bağımsız denetçinin belirlediği problemlere bağlı olarak yerine getirmesi gereken
ilave denetim çalışmasına bağlı olarak, denetim raporunun yayımlanmasında gecikme meydana gelebilecektir. Üçüncüsü, denetim raporunun yayınlanmasındaki
gecikme şirketin yüksek yapısal ve/veya kontrol riski olduğunu ve bu nedenle ilk
başta daha fazla denetim çalışması gerektiğini yansıtabilmektedir. Literatürde, denetim yapılan yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasındaki geçen
süresi uzun olan şirketlerin olumlu görüş dışında görüş alma ihtimalinin diğer
şirketlere göre daha fazla olduğu yönünde sonuçlar elde edilmiştir (Keasey ve diğerleri, 1988; Laitinen ve Laitinen, 1998; Chen ve diğerleri, 2001; Ireland, 2003;
Habib, 2013). Bu kapsamda, bu çalışmada, şirketin bağımsız denetimin yapıldığı
mali yılsonu ile denetim raporunun yayımlandığı tarih arasında geçen süre gün
olarak hesaplanarak analize dahil edilmiştir.
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3.2.4. İşletme Büyüklüğü
Literatürde, küçük şirketlerin olumlu görüş dışında görüş alma ihtimallerinin büyük şirketlere göre daha yüksek olduğu argümanı birçok çalışmada
araştırılmıştır (Keasey ve diğerleri, 1988; McKeown ve diğerleri, 1991; Carcello ve diğerleri, 1995; Carcello ve Neal, 2000; Ireland, 2003; Habib, 2013).
Örneğin; Keasey (1988, 327), büyük firmaların olumlu görüş dışında görüş
alma ihtimallerinin küçük firmalara göre daha düşük olmasını, büyük firmaların daha düzgün ve gelişmiş iç finansal sisteme sahip olmalarına bağlarken;
Ireland (2003, 990) büyük şirketlerin kredi sağlamak için daha yüksek varlık
tabanına ve piyasa gücüne sahip olmasının iyi bir finansal sağlık göstergesi
olmasına dayandırmıştır. McKeown ve diğerleri (1991), büyük işletmelerden
gelecek denetim ücretlerini kaybetmek istemeyen bağımsız denetçilerin büyük şirketlere olumlu görüş dışında görüş vermede tereddüt edebileceklerini
öne sürmüştür. Bu çalışmada, işletme büyüklüğünün olumlu görüş dışındaki
görüş üzerindeki etkisi; toplam varlıkların doğal logaritması ve net satışlar/
toplam varlıklar ile ölçülmüştür.
3.2.5. Finansal Başarısızlık
İşletmelerin finansal başarısızlığının denetim görüşü üzerindeki etkisini
araştıran çalışmalarda; finansal başarısızlığın yüksekliği ile olumsuz görüş
yayımlanması arasında pozitif bir ilişki olduğu bulgusu elde edilmiştir (McKeown ve diğerleri, 1991; Krishnan ve Krishnan, 1996; Mutchler ve diğerleri,
1997; Citron ve Tafler, 2001; Reynolds ve Francis, 2001; Hudaib ve Cooke,
2005; Pasiouras ve diğerleri, 2007; Kirkos ve diğerleri, 2007). Söz konusu
çalışmalarda, finansal başarısızlığın işletmenin sürekliliği ile ilgili daha fazla
şüphe oluşturmasından dolayı, finansal başarısızlık olasılığı yüksek şirketlerin
olumsuz görüş alma ihtimalinin de yüksek olacağı öne sürülmüştür.
Literatürde, finansal başarısızlığın ölçülmesinde genellikle Altman (1968)
Z-Skoru, Ohlson (1980) ve Zmijewski (1984) modelleri kullanılmakta ve bu
tür modellerde finansal başarısızlık (financial failure) iflas (bankruptcy) durumu ile ifade edilmektedir. Yeterli sayıda iflas etmiş işletme örneğinin olduğu
gelişmiş ülkelerdeki çalışmalarda, finansal başarısızlık tanımı olarak iflas ya
da iflas başvurusunda bulunma kriteri kullanılırken; iflas etmiş işletme örneklerinin oldukça az ve sağlıklı finansal verilere ulaşmanın güç olduğu gelişmekte olan ülkelerde ise iflas yerine daha esnek finansal başarısızlık tanımları
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kullanılmaktadır (Özdemir, Choi ve Bayazıtlı, 2012, 27-28). Diğer taraftan,
Pasiouras ve diğerleri (2007, 1323); Altman Z Skoru modelinin belirli bir sektör (imalat sanayi) için, farklı ekonomik koşullar altında ve ABD için geliştirildiğinden, bu yaklaşımın kullanılmasının uygun olmayacağını belirtmiştir.
Bu nedenlerle bu çalışmada, Aktaş (2003)’ün finansal başarısızlığa düşmüş işletmelerin seçiminde kullanılan kriterlerden; üç yıl üst üste zarar etmiş olmak,
borçların aktifi aşması ile sermayenin yarısını kaybetme (dönem ve geçmiş
yıllar zararlarının toplamı işletmenin sermayesinin yarısını aşması) kriterleri
kullanılmıştır. Literatürdeki, finansal başarısızılık yüksek olduğunda, şirketin
olumlu görüş dışında denetim görüşü alma ihtimalinin de yüksek olacağı argümanına dayalı olarak, finansal başarısızlık ve olumlu görüş dışındaki denetim görüşü arasında pozitif bir ilişki beklenmektedir.
3.2.6. Likidite
Likidite durumunun olumlu görüş dışında denetim görüşü üzerindeki etkisini araştıran çalışmalarda, düşük likiditeye sahip şirketlerin diğer şirketlere
göre olumlu görüş dışında görüş alma ihtimalinin daha yüksek olacağı yönünde sonuçlar elde edilmiştir (Ireland, 2003; Pasiouras ve diğerleri, 2007; Gaganis ve diğerleri, 2007; Saif ve diğerleri, 2012; Valipour ve diğerleri, 2013).
Örneğin; Ireland (2003, s. 991); yüksek likiditenin, varlıkların aşırı şişkin
gösterilmesine bağlı olarak, olumlu görüş dışındaki görüş olasılığını artıracağını öne sürerken; Spathis (2003), düşük likiditenin şirket finansal sağlığını
bozmak suretiyle olumsuz görüş ihtimalini artıracağını öne sürmüştür. Diğer
taraftan, Laitinen ve Laitinen (1998) ile Kirkos ve diğerleri (2007) çalışmasında, likidite ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşü arasında anlamlı bir
ilişki olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bu çalışmada, likidite durumunun ölçülmesinde literatürde sıklıkla kullanılan likidite oranlarından cari oran ve net
işletme sermayesi/toplam varlıklar oranları kullanılmıştır.
3.2.7. Borçluluk
Literatürde, işletmenin borçluluk durumunun olumlu görüş dışındaki denetim görüşü üzerinde etkili olabileceği düşüncesiyle, işletme varlıklarının
ne kadarlık bir kısmının borçlar ile finanse edilmiş olduğunu ve dolayısıyla
işletme riskini belirlemek amacıyla kullanılan önemli değişkenlerden birisi de
finansal kaldıraç oranıdır. Araştırmalar, finansal kaldıracın olumlu görüş dı-
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şındaki denetim görüşü ile pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermiştir (Dopuch ve diğerleri, 1987; Chen ve diğerleri, 2001; Habib, 2013; Chan ve diğerleri,
2006). Bu çalışmada, şirket borçluluğunun olumlu görüş dışındaki denetim
görüşü üzerindeki etkisinin belirlenmesinde finansal kaldıraç (toplam borçlar/
toplam varlıklar) değişkeni kullanılmıştır.
3.2.8. Karlılık
Literatürde olumlu görüş dışında denetim görüşü üzerinde etkisi araştırılan
faktörlerden bir diğeri de şirket karlılığıdır. Bu kapsamda yapılan araştırmalar,
olumlu görüş dışında görüş alan şirketlerin daha düşük ya da negatif karlılığa sahip şirketler olduğunu göstermiştir (Laitinen ve Laitinen, 1998; Sundgren,1998; Spathis, 2002; Spathis, 2003; Spathis ve diğerleri, 2003; Ireland,
2003; Kirkos ve diğerleri, 2007; Gaganis ve diğerleri, 2007; Habib, 2013).
Bu durum, şirket finansal sağlığının bozulmasının, olumlu görüş dışında denetim görüşü olasılığını artıracağı argümanına dayandırılmıştır (Pasiouras ve
diğerleri, 2007, s. 1323). Bu çalışmada, önceki çalışmalarda (Pasiouras ve
diğerleri, 2007; Gaganis ve diğerleri, 2007; Adiloğlu ve Vuran, 2011; Saif ve
diğerleri, 2012; Pourheydari ve diğerleri, 2012) şirket karlılığının ölçülmesinde kullanılan yaklaşımlardan Faiz ve Vergiden Önceki Kar / Toplam Varlıklar
değişkeni kullanılmıştır.
3.3. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünü tahmin etmeye
yönelik kuralların belirlenmesinde aşağıda genel özellikleri belirtilen Veri
Madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması karar
ağacı ile birliktelik kurallarından GRI algoritması tekniği kullanılmıştır.
3.3.1. C5.0 Algoritması
Günümüzde pazarlama, bankacılık, sigortacılık, sağlık gibi alanlarda yaygın kullanılan ve büyük ölçekli veri tabanlarından değeri olan bir bilginin elde
edilmesi şeklinde ifade edilebilen Veri Madenciliği; sınıflandırma, kümeleme
ve bağlantı analizi (birliktelik) modeli olmak üzere üç temel modele ve bu
modellere bağlı olarak geliştirilen çeşitli teknik ve algoritmalara dayalı olarak
uygulanmaktadır (Akpınar, 2000: Silahtaroğlu, 2013; Özkan, 2013). Sınıflandırma modelleri; kuruluşlarının ucuz olması, kolay yorumlanması, veri tabanı
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sistemleri ile kolayca entegre edilebilmeleri, güvenilirliklerinin daha yüksek
olması nedenleri ile veri madencilliği modelleri içerisinde en yaygın kullanıma sahip modeldir (Akpınar, 2000, 14). Sınıflandırma modelleri içerisinde en çok kullanılan tekniklerden birisi Karar Ağaçları olup, temel olarak iki
adımdan oluşmaktadır. Birinci adımda, önce bir ağaç oluşturulmakta; ikinci
adımda ise veri tabanındaki her bir kayıt bu ağaca uygulanmak suretiyle sınıflandırma gerçekleştirilmektedir. Karar ağaçlarının oluşturulmasında; birbirlerinden kök, düğüm ve dallanma kriteri seçiminde izledikleri yol açısından
ayrılan çeşitli algoritmalar (ID3, C4.5, C5, CART, SLIQ, SPRINT, Değişken
Merkezli Karar Ağacı) geliştirilmiştir (Silahtaroğlu, 2013, 67-136).
3.3.2. CART Algoritması
Günümüzde sınıflandırma modelleri içerisinde yoğun olarak kullanılan karar ağacı algoritmalarından olan CART (C&RT) algoritması, her aşamada ilgili grubun, kendinden daha homojen iki alt gruba ayrılması şeklinde çalışmaktadır (Akpınar, 2000, 17). Bir başka ifade ile CART algoritması, hem ağacın
dallara ayrılmasında uygun olan değişkeni bulmakta, hem de bu değişkenin
ikiden fazla türde değerler taşıması durumunda hangi şekilde iki ayrı gruba
ayrılacağını da belirlemektedir (Silahtaroğlu, 2013, 82). Bu algoritmada ayırma işlemi, kategorik bağımlı değişkenler için gini, twoing; sürekli değişkenler
için ise en küçük kareler sapması indeks hesaplamalarına göre gerçekleştirilmektedir (Akpınar, 2000, 17).
3.3.3. GRI Algoritması
Veri Madenciliğinin sınıflandırma ve kümeleme dışındaki modellerinden
birisi de, olayların birlikte gerçekleşme durumlarını çözümleyen ve belirli
olasılıklar içerisinde ortaya koyan birliktelik kurallarıdır. Perakende satışlarda, müşterilerin satın alma eğilimlerini belirlemek amacıyla sıklıkla kullanılan veri madenciliği modellerinden birisi olan birliktelik kuralları, çeşitli
algoritmalar kullanılarak oluşturulmaktadır (Özkan, 2013, 157). Birliktelik
kurallarının çıkartılması için GRI algoritması (Smyth ve Goodman, 1992),
AIS algoritması (Agrawal ve diğerleri, 1993), SETM algoritması (Houtsma
ve Swami, 1995), Apriori (Agrawal ve Srikant, 1994) gibi çeşitli algoritmalar
geliştirilmiştir. Birliktelik kurallarının çıkartılmasında çalışmalarda sıklıkla
kullanılan algoritmalar arasında Apriori ve GRI algoritmaları yer almaktadır.
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Bu çalışmada, bağımsız değişkenler arasında kategorik veriler bulunması ne6.
deniyle, GRI (Genelleştirilmiş Kural Çıkarımı) algoritması kullanılmıştır19
GRI algoritması, Smyth ve Goodman (1992) tarafından bir kural veya hipotezin bilgi içeriğini ölçmede kullanılmak üzere geliştirilen J-ölçeği ile hesaplanmaktadır. bir algoritma olup, aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır (Smyth
ve Goodman, 304):

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün tahmin edilmesinde karar ve
birliktelik kurallarını belirlemek amacıyla Veri Madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 ve CART algoritması ile birliktelik kuralı yöntemlerinden
GRI algortimasının kullanıldığı bu çalışmada; Clementine 12.0 veri madenciliği analiz programı uygulanmış olup, elde edilen sonuçlar aşağıda sunulmuştur.
4.1. C5.0 Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü üzerinde etkili faktörlerin belirlenmesinde, ilk önce, Veri Madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 algoritması karar ağacı tekniği uygulanarak veriler analiz edilmiştir.
Bu kapsamda, Clementine 12.0 veri madenciliği analiz programı uygulanarak, verilerin %80’i ile model eğitilmiş ve geri kalan %20’si ile test işlemi
gerçekleştirilmek suretiyle model oluşturulmuş ve karar ağacı Şekil 4.1’de
sunulmuştur.

619

Apriori algortiması ne girdi ne de çıktı değişkenlerin numerik değerler olarak kullanılmasına imkan
vermemekte; GRI algortiması ise girdi değişkenlerin numerik değerler olmasına imkan tanımaktadır
(Markov ve Lorose, 2007, 200).
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Şekil 4.1. C5.0 Algoritması Bağımsız Denetim Görüşü Karar Ağacı
Şekil 4.1’deki karar ağacının kökünde, eğitim veri setine ilişkin 89 denetim görüşünden 45’i olumlu ve 44’ü ise bağımsız denetim görüşü olumlu görüş dışında olan şirketlerdir. Olumlu görüş dışındaki bağımsız denetim
görüşünün belirlenmesinde en kuvvetli etkiye sahip değişken, karar ağacının
kökünde bulunan ÖDG (Önceki Denetim Görüşü) değişkenidir. Olumlu görüş
dışındaki denetim görüşü üzerinde etkili olan diğer önemli değişkenlerin ise
sırasıyla FD (Finansal Başarısızlık), DV_KY (Cari Oran) ve ln_TV (İşletme
Büyüklüğü) değişkenleri olduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, C5.0 algoritması ile elde edilen karar ağacından üretilen kurallar aşağıdaki gibidir:
 Önceki Denetim Görüşünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 1: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
görüş dışındaki bir görüş ise; o şirketin denetim görüşü %85 (n=34)
oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 2: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ise; o şirketin denetim görüşü %79,6 (n=39) oran ile olumlu denetim
görüşüdür.
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 Finansal Başarısızlığın Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 3: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ise; o şirketin denetim görüşü %75
(n=3) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 4: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) değil ise; o şirketin denetim görüşü
%84,4 (38 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Cari Oranın (Likidite) Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 5: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’e
eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü %57,4 (n=4) oran ile
olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 6: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten
büyük ise; o şirketin denetim görüşü %92,11 (35 olumlu) oran ile
olumlu denetim görüşüdür.
 İşletme Büyüklüğünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 7: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten
büyük ve eğer toplam varlıklarının doğal logaritması (ln_TV) 20,79’a
eşit veya küçük ise ise; o şirketin denetim görüşü %100 (n=4) oran ile
olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 8: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Finansal Başarısız’ (FD) ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,25’ten
büyük ve eğer toplam varlıklarının doğal logaritması (ln_TV) 20,79’dan
büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu
denetim görüşüdür.
C5.0 algoritması sonucunda elde edilen sınıflandırma değerleri Tablo 6’da
sunulmuştur. Tablo 6’daki sonuçlara göre, C5.0 modeli, 58 olumlu denetim
görüşünden 49’unu ve 58 olumlu görüş dışındaki denetim görüşünden 54’ünü
doğru tahmin etmiştir. Buna göre, bağımsız denetim görüşü olumlu olanlar
için %84,5 ve olumlu görüş dışındaki görüş olanlar için ise %93.1 doğru sınıf98
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landırma başarısı gerçekleşirken, toplam doğru sınıflandırma başarısı %88,8
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6. C5.0 Algoritması Sınıflandırma Sonuçları
Tahmin Edilen Grup
Olumlu

Olumlu
Olmayan

Toplam

Doğru
Sınıflandırma
Yüzdesi

Olumlu

49

9

58

84,5

Olumlu Olmayan
Toplam

4
53

54
63

58
116

93,1
88,8

C5.0 Algoritması

Gözlenen
Grup

4.2. CART (C&RT) Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Bu çalışmada, olumlu görüş dışındaki bağımsız denetim görüşünün tahmininde etkili faktörlerin belirlenmesinde C5.0 algoritmasına ilave olarak
bir diğer veri madenciliği sınıflandırma tekniği CART (C&RT) algoritması
kullanılarak da veriler analiz edilmiştir. Söz konusu analiz için Clementine
12.0 veri madenciliği analiz programı uygulanarak, verilerin %80’i ile model
eğitilmiş ve geri kalan %20’si ile test işlemi gerçekleştirilmek suretiyle model
oluşturulmuş ve karar ağacı Şekil 4.2’de sunulmuştur.

Şekil 4.2. CART Algoritması Bağımsız Denetim Görüşü Karar Ağacı
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Bu çerçevede, CART algoritmasından elde edilen karar ağacı kuralları
aşağıdaki gibidir:
 Önceki Denetim Görüşünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 1: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK değişkeni)
olumlu görüş dışında ise; o şirketin denetim görüşü %85 (n=34) oran
ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 2: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK değişkeni)
olumlu ise; o şirketin denetim görüşü %79,6 (n=39 olumlu) oran ile
olumlu denetim görüşüdür.
 İşletme Büyüklüğünün Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin
Kurallar:
 Kural 3: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya
küçük ise; o şirketin denetim görüşü %91,4 (n=32) oran ile olumlu
görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 4: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumsuz
ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’dan büyük ise; o şirketin
denetim görüşü %60 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Kural 5: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya
küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 19,156’dan büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100
(n=1) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 6: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu görüş dışındaki bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a
eşit veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ve eğer ‘İşletme
Büyüklüğü’ (ln_TV) 19,156’ya eşit veya küçük ise; o şirketin denetim
görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Denetim Rapor Gecikmesinin Denetim Görüşü Üzerine Etkisine
İlişkin Kurallar:
 Kural 7: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’tan büyük ise; o şirketin
100
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denetim görüşü %100,0 (n=3) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim
görüşüdür.
 Kural 8: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ise; o
şirketin denetim görüşü %84,8 (n=39 olumlu) oran ile olumlu denetim
görüşüdür.
 Finansal Kaldıraçın Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin Kurallar:
 Kural 9: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumsuz
ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’e eşit veya küçük ise; o
şirketin denetim görüşü %100 (n=23) oran ile olumlu görüş dışındaki
denetim görüşüdür.
 Kural 10: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
görüş dışında bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a
eşit veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’dan büyük ise; o şirketin denetim görüşü %75 (n=9) oran ile olumlu görüş
dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 11: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ise; o şirketin
denetim görüşü %57,1 (n=4) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim
görüşüdür.
 Kural 12: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu ve
eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve eğer
‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü %92,3 (n=36 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Cari Oranın (Likidite) Denetim Görüşü Üzerine Etkisine İlişkin
Kurallar:
 Kural 13: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu görüş dışında bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV)
20,369’dan büyük ve eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,361’den büyük ise;
o şirketin denetim görüşü %100 (n=2) oran ile olumlu görüş dışındaki
denetim görüşüdür.
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 Kural 14: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’dan büyük ve
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 1,361’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim
görüşü %100 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Kural 15: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu görüş dışında ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit veya küçük
ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve eğer ‘Cari
Oran’ (DV_KY) 0,771’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü
%100 (n=8) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 16: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu görüş dışındaki bir görüş ve eğer ‘İşletme Büyüklüğü’ (ln_TV) 20,369’a eşit
veya küçük ve eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,638’den büyük ve
eğer ‘Cari Oran’ (DV_KY) 0,771’den büyük ise; o şirketin denetim görüşü %75 (n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Kural 17: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ve eğer ‘Cari
Oran’ (DV_KY) 1,591’e eşit veya küçük ise; o şirketin denetim görüşü %100 (n=4) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 18: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’ten büyük ve eğer ‘Cari
Oran’ (DV_KY) 1,591’den büyük ise; o şirketin denetim görüşü %100
(n=3 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
 Kural 19: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ve eğer
‘Cari Oran’ (DV_KY) 6,836’dan büyük ise; o şirketin denetim görüşü
%100 (n=1) oran ile olumlu görüş dışındaki denetim görüşüdür.
 Kural 20: Eğer, bir şirketin ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDK) olumlu
ve eğer ‘Denetim Rapor Gecikmesi’ (DRG) 84,5’a eşit veya küçük ve
eğer ‘Finansal Kaldıraç’ (TYK_TV) 0,584’e eşit veya küçük ve eğer
‘Cari Oran’ (DV_KY) 6,836’ya eşit veya küçük ise; o şirketin denetim
görüşü %94,7 (n=36 olumlu) oran ile olumlu denetim görüşüdür.
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Tablo 7, veri madenciliği sınıflandırma tekniklerinden C5.0 algoritmasından elde edilen sınıflandırma değerlerini göstermektedir. Tablo 7’deki sonuçlara göre, CART modeli, 58 olumlu denetim görüşünden 55’ini ve 58 olumlu
görüş dışındaki denetim görüşünden 53’ünü doğru tahmin etmiştir. Buna göre,
bağımsız denetim görüşü olumlu olanlar için %94,8 ve olumlu görüş dışında
görüş olanlar için ise %91.4 doğru sınıflandırma başarısı gerçekleşirken, toplam doğru sınıflandırma başarısı %93,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar,
olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün tahmininde C5.0 algoritmasının;
toplam yüzde doğruluk ve olumlu denetim görüşü tahmininde ise CART algoritmasının en yüksek doğru tahmin başarısı gerçekleştirdiğini göstermiştir.
Tablo 7. CART Algoritması Sınıflandırma Sonuçları
Tahmin Edilen Grup
Olumlu

Olumlu
Olmayan

Toplam

Doğru
Sınıflandırma
Yüzdesi

Olumlu

55

3

58

94,8

Olumlu Olmayan

5

53

58

91,4

Toplam

60

56

116

93,1

CART Algoritması

Gözlenen
Grup

4.3. GRI Algoritması Analizine İlişkin Bulgular
Olumlu görüş dışında bağımsız denetim görüşünün verilmesinde etkili olan birliktelik kurallarının belirlenmesinde, GRI algoritması kullanılarak
Clementine 12.0 veri madenciliği analiz programı ile veriler analiz edilmiş
olup, elde edilen sonuçlar Tablo 8’de sunulmuştur.
Tablo 8. GRI Algortiması Birliktelik Kuralları
Sonuç

Öncül

Destek (%)

Güven (%)

DG

ÖDG

44,94

85,0

DG

ln_TV< 18,638
ÖDG

25,84

91,3

19,1

100,0

14,61

100,0

DG

ln_TV< 18,638
NS_TV< 0,791
ÖDG

DG

DV_KY< 0,797
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Kural desteğine göre sıralamanın yapıldığı Tablo 8’deki GRI algoritması
sonuçlarına göre, en yüksek destek ve güven oranlarının yer aldığı dört birliktelik kuralı aşağıdaki gibidir:
 ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) olumlu görüş dışında bir görüş olan şirketlerin %44,94’ü olumlu görüş dışında denetim görüşü almış ve bu şekilde alınan görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin %85’ini oluşturmuştur.
 ln_TV<18,638 ve ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) olumlu görüş dışında
bir görüş olan şirketlerin %25,84’ü olumlu görüş dışında denetim görüşü almış ve bu şekilde alınan bu görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin
%91,3’ünü oluşturmuştur.
 ln_TV<18,638 ve NS_TV<0,791 ve ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG)
olumlu görüş dışında bir görüş olan şirketlerin %19,1’i olumlu görüş dışında denetim görüşü almış ve bu şekilde alınan görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin %100’ünü oluşturmuştur.
 DV_KY<0,797 olan şirketlerin %14,61’i olumlu görüş dışında denetim
görüşü almış ve bu şekilde alınan görüşler, bağımsız denetim görüşlerinin
%100’ünü oluşturmuştur.
5. SONUÇLAR VE GELECEK ARAŞTIRMALAR İÇİN ÖNERİLER
Finansal tabloların doğruluk ve güvenilirliğine ilişkin önemli bilgi kaynaklarından olan bağımsız denetim raporlarında açıklanan denetim görüşünün
uygun denetim görüşünü yansıtıp yansıtmadığı hususundaki tartışmalar, denetim görüşü üzerinde etkili olan faktörlerin ve denetim raporu türünün tahmin
edilmesine yönelik çalışmaları dikkat çekici hale getirmiştir. Bu kapsamda,
bağımsız denetim görüşünü tahmin etmek ve etkileyen faktörleri belirlemek
amacıyla, bu çalışmada, veri madenciliğinin C5.0 ve CART algoritması karar
ağaçları yöntemi ve birliktelik kuralları algoritmalarından GRI algoritması
yöntemi kullanılmak suretiyle, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünü tahminine yönelik karar ve birliktelik kuralları çıkartılmış ve bu çalışmanın 4.
Bölümünde yer verilmiştir.
Veri madenciliğinin C5.0 karar ağacı algoritması analizine ilişkin elde
edilen bulgular; olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde en etkili
değişkenin Önceki Denetim Görüşü (ÖDG) olduğunu, olumlu görüş dışındaki
denetim görüşü üzerinde etkili bulunan diğer önemli değişkenlerin ise sırasıyla Finansal Başarısızlık (FD), Cari Oran (DV_KY) ve İşletme Büyüklü104
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ğü (ln_TV) değişkenleri olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte, C5.0 karar
ağacı algoritması, olumlu görüş dışındaki denetim görüşü tahmininde %93.1
doğru sınıflandırma başarısı gerçekleştirirken, %88,8 toplam doğru sınıflandırma başarısı gerçekleşmiştir.
Veri madenciliğinin diğer bir sınıflandırma tekniği olan CART algoritması
analiz sonuçları; olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün belirlenmesinde
en etkili değişkenin Önceki Denetim Görüşü (ÖDG) olduğunu, diğer etkili
değişkenlerin ise sırasıyla İşletme Büyüklüğü (ln_TV), Denetim Rapor Gecikmesi (DRG), Finansal Kaldıraç (TYK_TV) ve Cari Oran (DV_KY) olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan, CART algoritması sınıflandırma sonuçlarına göre; bağımsız denetim görüşü olumlu görüş dışında bir görüş olanlar için
%91.4 doğru sınıflandırma başarısı gerçekleşirken, toplam doğru sınıflandırma başarısı %93,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçlar, olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün tahmininde C5.0 karar ağacı algoritmasının en yüksek
doğru tahmin başarısı gerçekleştirdiğini göstermiştir.
Veri madenciliğinin birliktelik kuralı yöntemlerinden GRI algoritması sonuçlarına göre; olumlu görüş dışındaki denetim görüşünün belirlenmesine
ilişkin en yüksek destek ve güven oranlarının yer aldığı dört birliktelik kuralı
çıkarılmıştır. Kural destek sıralamasına göre söz konusu analiz sonuçları incelendiğinde, en yüksek kural destek düzeyi Önceki Denetim Görüşü (ÖDG)
değişkeni için gerçekleşmiştir.
Bu çerçevede, ‘Önceki Denetim Görüşü’ (ÖDG) değişkeni, her üç modelde
elde edilen kurallarda da en etkili değişken olarak gerçekleşmiş olup, cari yılda olumsuz denetim görüşü alan şirketlerin izleyen yılda da olumsuz görüş alma
ihtimallerinin yüksek olduğu yönündeki önceki çalışma bulguları ile tutarlı bir
sonuçtur. Bununla birlikte, ‘işletme büyüklüğü’ (ln_TV) ve ‘cari oran’ (DV_KY)
değişkenleri her üç modelde de etkili değişkenler olarak gerçekleşmiştir.
Bağımsız denetim görüşünü tahmin etmeye ve etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik Türkiye örneklemindeki çalışmalar (Adiloğlu ve Vuran, 2011;
Yaşar ve diğerleri, 2015; Yaşar, 2016) oldukça sınırlı sayıda olduğundan, veri
madenciliğinin karar ve birliktelik kuralları algoritmaları yoluyla denetim görüşünün tahmin edildiği bu çalışmanın literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Diğer taraftan, bu çalışmada olumlu görüş dışındaki denetim görüşleri
(modified audit opinions) olarak şartlı, görüş bildirmekten kaçınma ve olumsuz görüş şeklindeki denetim görüşleri incelendiğinden, gelecekte yapılması
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muhtemel çalışmalarda işletmenin sürekliliği ile ilgili olan ve olmayan şartlı
denetim görüşlerinin ayrı ayrı tespit edilerek analizler yapılmasının da literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca, şarlı, olumsuz ve
görüş bildirmekten kaçınma yönündeki denetim görüşlerini tahmine yönelik
gelecekteki çalışmalarda, karar destek sistemleri kapsamındaki çeşitli algoritmaların kullanılması da mümkün bulunmaktadır.
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TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE ORTAKLIKTAN
ÇIKMA VE ÇIKARILMA
Mustafa YAVUZ*22
ÖZ
Şirket birleşmeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda detaylı bir şekilde ele alınmış ve bu konuda şirket ortaklarını yakından ilgilendiren önemli
düzenlemelere yer verilmiştir. Birleşme sözleşmesinde öngörülmesi kaydıyla
devrolunan şirketin ortakları, şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir
ayrılma akçesi almak suretiyle birleşme aşamasında ortaklıktan çıkma hakkına sahiptir. Bunun yanında yine birleşme sözleşmesinde yer verilmesi halinde devrolunan şirket ortakları, zorunlu olarak ortaklıktan çıkarılabilir. Bu
durumda devrolunan şirket, istemediği ortaklarını şirketten çıkarma hakkına
sahip olmaktadır. Ancak söz konusu yetkinin kötüye ve keyfi kullanılması,
şirket menfaatlerinden ziyade kişisel menfaatlerin ön planda tutularak hareket
edilmesi ve buna bağlı olarak küçük pay sahibi ortakların mağdur olması kuvvetle muhtemeldir. İşte bu çalışmada, şirket birleşmelerinde ayrılma akçesi
verilmek suretiyle ortaklıktan çıkma ve çıkarılma konusu, önerilerimizle
birlikte eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ticaret şirketi, birleşme, birleşme sözleşmesi, ayrılma akçesi, gerçek değer, ortaklıkta çıkma, ortaklıktan çıkarma.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK) ticaret
şirketlerinin birleşmeleri, ayrıntılı bir şekilde ve Avrupa Birliği yönergelerine uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Getirilen hükümlerde, özellik birleşmeye katılan şirketlerin ortaklarını koruyucu düzenlemeler dikkat çekmektedir. Birleşmede
esas olan devrolunan şirketin ortaklarına, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını
karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve haklarının verilmesidir. Ancak
bu hususta anılan Kanunda önemli bir istisna getirilmiştir.
TTK’nın “ayrılma akçesi” başlıklı 141. maddesinde, birleşmeye katılan
şirketlerin birleşme sözleşmesinde; ortaklara, devralan şirkette pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine
denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanınabileceği gibi,
*22
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sadece ayrılma akçesinin verilmesinin de öngörebileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu düzenleme, birleşmenin tarafı olan ticaret şirketlerinin ortaklarının, kendi isteği ile “ortaklıktan çıkmasının” veya zorunlu olarak “ortaklıktan
çıkarılmasının” yasal zeminini oluşturmaktadır. Ancak bahsi geçen hükümde, ortağın “ortaklıktan çıkması” ve “ortaklıktan çıkarılması”ndan ziyade, bu
işlemler sonucunda ortağın ayrılma akçesi alarak mağdur olmaması üzerinde
durulmuştur. Hüküm bir bütün olarak değerlendirildiğinde, “ortaklıktan
çıkma” ve “ortaklıktan çıkarılma” ibarelerinin hükümde kullanılmasından
ısrarla ve özenle kaçınıldığı ve ayrılma akçesi ödemesi ön plana çıkarılarak
deyim yerindeyse konuya pozitif yönden yaklaşıldığı, ayrıca hükümde dolambaçlı ve dolaylı bir anlatımın tercih edildiği de görülmektedir.
İşte bu çalışmada, TTK hükümleri çerçevesinde, şirket birleşmelerinde
ayrılma akçesi verilmek suretiyle ortaklıktan çıkma ve çıkarılma konusu, literatür taraması yapılmak suretiyle ve kendi görüşlerimizi de ifade ederek eleştirel bir yaklaşımla ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
2. ŞİRKET BİRLEŞMELERDE ORTAKLIĞIN DEVAMLILIĞI İLKESİ
Birleşmede temel ilke, ortak olma durumunun devam ettirilmesidir. Bu durum
esas itibariyle “ortaklığın/ortaklık payının devamlılığı ilkesi”123 olarak isimlendirilmektedir. Söz konusu ilke uyarınca birleşme neticesinde, devrolunan (katılan)
şirkete ait bütün hak ve borçların bir kül halinde devralan ya da yeni kurulan şirkete geçmesinin karşılığında, bu şirketin ortaklarına, hesaplanan bir değişim oranına
göre devralan ya da yeni kurulan şirkette ortaklık sıfatı verilmektedir. Devrolunan
şirketin her bir ortağı, bu şirketteki payının değerini karşılayacak ve şimdiye kadarki payının verdiği haklara eşit hakları içeren bir devralan şirket payını talep
etme hakkına sahip olmaktadır. Bu kapsamda devrolunan şirketin ortaklarına devralan şirketin payları verilmekte ve ortaklık sıfatı başka bir şirket bünyesinde de
olsa devam etmektedir (Susuz, 2011, 60).
6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 30.12.2012)
(ETTK) ortaklığın devamlılığı ilkesi emredici şekilde düzenlenmişti. Dolayısıyla, birleşmeye katılmak istemeyen, birleşmeyi kendi menfaatine aykırı
gören devrolunan şirketin ortaklarının zorla devralan şirkette kalması söz ko123

Ortaklığın devamlılığı ilkesi kapsamında TTK’nın 140/I. maddesinde, “Devrolunan şirketin ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları
üzerinde istemde bulunma hakları vardır. Bu istem hakkı, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarının
değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanır.” hükmü yer
almaktadır.
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nusu olmaktaydı. Kanun koyucu buradan hareketle, TTK’nın 141. maddesinde bahsi geçen ilkeye ayrılma akçesi ile istisna getirmiştir. Bu genel istisnaya,
mezkûr Kanunun 136/III. maddesinde de ayrıca işaret edilmiştir.
3. AYRILMA AKÇESİ
Ayrılma akçesi, “birleşme sonucu ortağın, seçimlik veya zorunlu olarak
şirketten ayrılması karşılığında aldığı, payının gerçek değerine tekabül eden
bir ödeme” şeklinde tarif edilebilir. Ortak, şirketten ayrılması karşılığında, şirketten payı veya payları değerinde ayrılma akçesi almaktadır. Bu sebeple ayrılma akçesi, hukuken ortağın ortaklık payının gerçek değerinin karşılığında
yapılan bir ödeme olup, bir zarar karşılığı gibi şirketten talep edilen tazminat
değildir (Özatlan, 2014, 125).
Ayrılma akçesi ile ilgili olarak TTK’nın 141. maddesinde ise; “(1) Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının
gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı
tanıyabilirler. (2) Birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesinde, sadece
ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.” hükmü yer almaktadır. Görüldüğü üzere, TTK md. 141/I’de ayrılma akçesi ortaklara bir seçimlik hak olarak, TTK md. 142/II’de ise bir zorunluluk olarak sunulmuştur. Ayrılma akçesi,
devrolunan (devredilen) şirketin ortakları hakkında uygulanabilir. Devralan
şirketlerin ortakları, bu düzenlemenin dışındadır.
Burada birleşmeye katılan şirketler tarafından yapılacak bir seçim söz
konusudur. Şirket öncelikle birleşme sözleşmesinde, ayrılma akçesi ile pay
ve ortaklık hakları arasında seçim yapma hakkı (md. 141/I) mı vereceğini,
yoksa sadece ayrılma akçesinin ödenmesinin mi (md. 141/II) öngörüleceğini
karara bağlayacaktır. Eğer ki şirket TTK md. 141/I seçeneğini tercih ederse
o takdirde şirket ortağı, hükümdeki haklardan birini seçecektir; ancak şirket
TTK md. 141/II seçeneğini tercih ederse ortağa bir seçim hakkı doğmamaktadır. Buradan hareketle TTK’nın 141. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
arasındaki temel fark, birincisinde ortağın şirketten çıkmasının ortağın kendi
iradesine bırakılmasıdır. Birleşme sözleşmesinde tanınan iki seçimlik haktan
birini ortak tercih edecektir. İkincisinde ise ortağın şirketten çıkmak haricinde
bir seçeneği bulunmamaktadır (Karahan ve Keşli, 2012, 161). Bu halde ortaklıktan çıkartılanlara birleşme sonucunda herhangi bir pay verilmeyip sadece
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ayrılma akçesi ödenecektir. İlerleyen bölümlerde açıklanmakla birlikte konu
bütünlüğü açısından ifade edelim ki, birleşme sözleşmesinin bir ayrılma akçesini öngörmesi halinde, ilgili sözleşmenin sermaye şirketlerinde mevcut oy
haklarının %90’ının olumlu oylarıyla onaylanması zorunludur.
TTK’da ayrılma akçesinin “şirket paylarının gerçek değerine denk olması”
şartına yer verilmiştir. Dolayısıyla ayrılma akçesi, şirket paylarının gerçek değerine göre belirlenir. “Gerçek değer”in tespitinde ise yaşayan şirket değerinin
esas alınması gerekir. Ayrılma akçesinin hesaplanmasında payın niteliğinden
kaynaklanan değer farklılıkları da ayrıca dikkate alınır ve ayrılma akçesi tüm
ortaklara eşit tutarda ödenmez. Ayrılma akçesinin muacceliyet tarihi ise birleşme kararının ticaret siciline tescil tarihidir. Öte yandan, ayrılma akçesinin
nakit olması şart değildir. Karşılık olarak başka bir şirketin payı/pay senedi
veya bir diğer menkul değeri verilebilir. Ayrılma akçesinin nakden ödendiği
hallerde, bunun serbestçe tasarruf edilebilecek yedeklerden alınması, sermayenin iadesi şeklinde olmaması gerekir.
Diğer taraftan, bütün ortakların ya da çok sayıda ortağın ayrılma akçesini almak istemesi, birleşmenin gerçekleşmemesi olasılığını ortaya çıkarabilir.
Ancak gerekçede bu durumun bir sakınca olarak değil, pay sahipleri demokrasisinin gereği olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Devrolunan
şirketin yönetimi, ortakların çoğunluğunun veya somut olayın özelliklerine
göre karşı konulamayacak ağırlıkta azlığın muhalefetine rağmen birleşmeyi
yürütmeye girişmemelidir. Özellikle, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde bu sorun önemli olup, görüşler ve hassasiyetler özenle değerlendirilmeli,
azlığın menfaatlerini feda eden birleşmelerin engellenmesi yoluna gidilmelidir (Ağaoğlu, 2012, 226).
Yeri gelmişken belirtelim ki, ayrılma akçesi ödenmek suretiyle ortağın, ortaklıktan çıkması veya çıkarılması hususu TTK’da sadece şirket birleşmeleri
için öngörülmüştür. Bahsi geçen ayrılma akçesi uygulaması, diğer yapı değişikliği türleri olan bölünme ve tür değiştirmeyi kapsamamaktadır.
4. SEÇİMLİK HAK OLARAK ORTAKLIKTAN ÇIKMA (TTK MD.
141/I)
TTK’nın 141/I. maddesindeki, ‘birleşmeye katılan şirketlerin, birleşme
sözleşmesinde ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı
ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma
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akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabileceğine’ ilişkin hüküm, birleşme sözleşmesinde belirtilmek şartıyla ortaklara iki seçimlik hak tanımaktadır.
Bu seçimlik haklar, “pay ve ortaklık haklarının iktisabı” ile “ayrılma akçesi
ödenmek suretiyle ortaklıktan çıkma”dır. Söz konusu düzenleme, birleşmeye
muhalif olan ve bu işleme katılmak istemeyen ortağa, kendi rızası ile devredilen şirketten ayrılma (çıkma) hakkı vermektedir. Bu sayede, birleşmeye karşı
olan, birleşmeyi kendi menfaatine aykırı gören devrolunan şirketin ortakları
zorla devralan şirkette kalmamış olmaktadır. Dolayısıyla ortak, isterse devralan veya yeni kurulan şirkette ortak olarak kalmaya devam edecek, isterse de
gerçek değer üzerinden pay bedelini alarak şirketten ayrılabilecektir.
Birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesinin seçimlik bir hak olarak düzenlemesi halinde, ortaklar ayrılma akçesini kabul ederek ortaklıktan çıkıp
çıkmama konusunda serbesttir. Birleşme sözleşmesinde yer verilmesi halinde
ortaklar; isterlerse ortak olma durumlarını devralan veya yeni kurulan şirkette
devam ettirecek, isterlerse birleşme sözleşmesinde öngörülen ayrılma akçesini alarak şirketten ayrılacaktır. Ortaklar ayrılma akçesini alarak şirketten ayrılırsa birleşmenin dışında kalır. Fakat bu tamamen kendi iradelerinin (seçimlerinin) bir sonucudur. Ancak ortaklıktan çıkma hakkı, seçimlik bir hak olarak
birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesinin düzenlenmiş olması halinde vardır.
Birleşme sözleşmesinde seçimlik bir hak olarak ayrılma akçesine yer vermek
ise şirketin takdirindedir (yetkisi dâhilindedir). Ortaklar bu konuda şirketi zorlayamaz. Nitekim TTK md. 141/I’de “Birleşmeye katılan şirketler (…) seçim
yapma hakkı tanıyabilirler” denilmektedir. Ayrıca TTK’nın 146/I-f ve 147/
II-d maddelerinde yer alan “gereğinde” ibaresi de bu durumu ayrıca desteklemektedir. Birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesine ilişkin bir hükmün olmaması halinde ortaklar hiçbir şekilde çıkma hakkını kullanamaz (Susuz, 2011,
89). Bu halde, önceki bölümde değinildiği üzere ortaklığın devamlılığı ilkesi
geçerli olur. Bunun yanında, birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesinin seçimlik olarak öngörülmesi halinde bu haktan, genel kurul toplantısına katılsın
katılmasın, olumlu oy kullanmış olsun olmasın bütün ortaklar yararlanabilir.
Öte yandan, birleşen şirketlerin yönetim organlarının, ortaklığa devam
etme veya ortaklıktan çıkma durumunun seçimlik bir olanak olarak birleşme
sözleşmesine hüküm konulmasına dair ortakların taleplerini dikkate alması
ve talep sahiplerinin sayısı fazla değilse ve ayrılma akçesi tutarları şirkete
büyük bir yük getirmiyorsa bu hakkın sözleşme ile tanınması uygun olacaktır.
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Birleşmeyi tehlikeye düşürebilecek bir külfet oluşturmadığı takdirde bu hak
tanınmazsa birleşmeye olumsuz oy veren ortaklar yargı yoluna başvurabilecektir (Tekinalp, 2013, 629).
5. ORTAĞIN ZORUNLU OLARAK ORTAKLIKTAN ÇIKARILMASI (TTK MD. 141/II)
TTK’nın 141/II. maddesinde yer alan “Birleşmeye katılan şirketler birleşme
sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.” şeklindeki
düzenleme, birleşmenin temel ilkelerinden olan ortaklığın devamlılığı ilkesinin
önemli bir istisnasını oluşturmaktadır. Söz konusu hüküm; arzu edilmeyen, devamlı sorun çıkaran azlığın ve/veya ortağın, ayrılma akçesi ödenerek şirketten
çıkarılmasına (ihracına) imkan sunmaktadır. Daha açık bir ifadeyle bu hüküm,
belirli ortakların devralan şirkette ortak kalmalarını engel olmakta ve onların
ayrılma akçesi almalarını zorunlu kılmaktadır. Ortakların büyük çoğunluğunun
onayı ile ayrılma akçesinin birleşme sözleşmesinde yer almasına bağlı olarak ortak ortaklıktan çıkarılmayla karşı karşıya kalmaktadır. Bahsi geçen uygulamaya
uluslararası birleşme literatüründe, ortağı çıkararak birleşme (birleşme nedeniyle
ortaklıktan çıkarma) anlamında “squeeze-out merger” denilmektedir.
Madde gerekçesinde, huzuru bozan ortakların şirketten çıkarılmaları gerektiği görüşünün modern şirketler hukukunda gün geçtikçe ağırlık kazanmakta olduğu, şirketin menfaatine olan bir kararın alınmasını kendisine özel
menfaat sağlanmasına bağlayan bir ortağın şirketten çıkarılmasının ticaret şirketlerinin niteliğine aykırılık olarak değerlendirilmediği ifade edilmiştir.
6. ÇIKMA VEYA ÇIKARILMA HÜKMÜNÜ İÇEREN BİRLEŞME
SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI
Şirket birleşmelerinde, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarınca
birleşme sözleşmesinin hazırlanması ve bu sözleşmenin genel kurullar tarafından onaylanması şarttır. Mezkur sözleşmede yer alması gereken konulardan
biri de “gereğinde TTK’nın 141. maddesi uyarınca ayrılma akçesi”dir. Ayrılma akçesinin her durumda birleşme sözleşmesinde yer alması şart değildir.224
224

Bunun tek istisnası, kolaylaştırılmış şekilde birleşmedir. Başka bir deyişle, birleşmenin kolaylaştırılmış şeklinin kullanılması halinde, devralınan ortaklığın pay sahiplerine ayrılma hakkının tanınması zorunludur. Nitekim
TTK’nın 155. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlardan biri de, devralan ortaklığın ortaklık
paylarının yanında 141. maddeye göre ortaklık paylarının gerçek değerine denk gelen bir karşılık verilmesi tercihinin önerilmesidir. Dolayısıyla, birleşmenin bu şekilde yapılabilmesi için devralan şirkete, devralınan şirket
ortaklarına ayrılma hakkı tercihini sunma zorunluluğu mevcuttur. (Sönmez, 2009, 188.)
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Ancak ayrılma akçesi ödenmek suretiyle ortakların çıkmasına veya çıkarılmasına ilişkin bir işlem yapılmak isteniyorsa buna dair açıklamalar birleşme
sözleşmesinde mutlaka yer almalıdır. Bir başka deyişle birleşme aşamasında
ayrılma akçesi ödenmek suretiyle ortağa çıkma hakkı tanınması veya ortaklıktan çıkartılması hususu öngörülüyorsa bu durumun birleşme sözleşmesinde
gösterilmesi zorunludur (TTK md. 146/I-f). Birleşme sözleşmesinde ayrılma
akçesine yer verilmesi halinde, bu akçenin niteliği (seçimli/zorunlu), toplam
ve pay başına tutarı, kullanılma biçimi (yazılı bildirim gibi), süresi, ödeme
zamanı, ödeme şartları ve benzeri konular sözleşmede gösterilmelidir. Öğretide bazı yazarlar tarafından ayrılma akçesi öngörülecek ortaklar kesiminin de
önceden birleşme sözleşmesinde belirlenebileceği ifade edilmektedir.
Genel kurullar tarafından onaylanması zorunlu olan birleşme sözleşmesi, genel olarak ortakların dörtte üçünün kararıyla kabul edilmektedir. Ancak kanun koyucu, birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesine (şirketten çıkma -md. 141/I- ve
çıkarılma -md. 141/II- hususuna) yer verilmesi durumunda daha ağır bir nisap
öngörmüştür. Nitekim TTK’nın 151/V. maddesinde, “Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şirket şahıs şirketiyse oy hakkını haiz
ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde doksanının
olumlu oylarıyla onaylanması şarttır.” denilmektedir. Buna göre birleşme sözleşmesinde ayrılma akçesinin yer alması durumunda mezkur sözleşme, genel kurulda devreden şirketin oy hakkını haiz ortaklarının ancak yüzde doksanının oyuyla
onaylanabilecektir. Bu nisapla kabul edilmedikçe birleşme sözleşmesindeki ayrıl3 ilgili hükümler ve dolayısıyla birleşme onaylanmış olmaz. Zira birma akçesiyle25
leşme sözleşmesinin tamamı, sözleşmede düzenlenen hükümler içinde ağır nisabı
gerektiren nisapla bir bütün halinde onaylanır.
Madde gerekçesinde de, belirtilen nisapla alınan bir karara çıkarılmaları
birleşme sözleşmesinde ismen belirtilmiş bulunan ortakların itiraz edemeyeceği, bu yüksek nisabın adeta onların haklarını kaldırmakta ve ortakların
yüzde doksanının istemediği bir kişinin şirkette kalmasına izin verilmemekte
olduğu, Türk hukukunda yeni olan bu çıkarma yetkisinin şirket iç barışını sağlamaya yönelik olduğu, çıkarmaya itiraz edemeyen ortağın, ayrılma akçesinin
tutarına itiraz hakkının bulunduğu ifade edilmiştir.426
325 Öğretide bazı yazarlar, birleşme sözleşmesinin onaylanmasında %90 koşulunun aranması şartının, ay-

rılma akçesine seçimlik bir hak olarak yer verilmesi halinde uygulanmayacağı, bu şartın zorunlu ayrılma
akçesi için gerekli olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca bahsi geçen ağırlaştırılmış nisabın (%90) sadece devrolunan şirket için gerekli olduğu, devralan şirket için olağan birleşme nisabının (mevcut bulunan oyların
dörtte üçü) olduğu savunulmaktadır (Susuz, 2011, 181).
426 Madde Gerekçesi (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96).
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Diğer taraftan, birleşme sözleşmesi dışında birleşme raporunda da ‘gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma
akçesi verilmesinin sebeplerinin hukuki ve ekonomik yönden açıklanması ve
gerekçelerinin belirtilmesi’ gerekmektedir (TTK md. 147/II-d). Ancak tüm ortakların onaylaması halinde, küçük ve orta ölçekli şirketlerde birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçmesi mümkündür.
7. AYRILMA AKÇESİNE VE ORTAKLIKTAN ÇIKARMA KARARINA KARŞI DAVA YOLLARI
7.1. Birleşmede ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının (akçesinin) uygun belirlenmemiş olması
halinde her ortak, birleşme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden uygun bir
denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir. Mahkeme kararı, davacı ile
aynı hukuki durumda bulunmaları halinde birleşmeye katılan şirketlerin tüm
ortakları hakkında da hüküm doğurur. Ancak bu dava, birleşme kararının geçerliliğini etkilemez (TTK md. 191).
7.2. TTK’nın 141. maddesindeki ayrılma akçesiyle ilgili hüküm de dâhil
olmak üzere birleşmeye ilişkin anılan Kanun hükümlerinin (md.135 ila 158)
ihlali halinde, birleşme kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açabilirler.
Birleşmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı halinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen süre
içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve
gerekli önlemleri alır (TTK md. 192).
7.3. Birleşme kapsamında, TTK’nın 141. maddesi çerçevesinde ortaklıktan çıkan veya çıkarılan anonim ve limited şirket ortakları, ayrılma akçesine
ilişkin hükümleri de ihtiva eden birleşme sözleşmesinin onaylandığı genel kurul kararının, kanun veya şirket sözleşmesi hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olduğu iddiasıyla ilgili genel kurul kararı aleyhine, karar
tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinde iptal davası açabilir (TTK md. 445, 622).
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8. SONUÇ
Şirket birleşmelerinde ortaklığın devamlılığı ilkesi geçerli olmakla birlikte, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bu kurala önemli bir istisna getirmiştir.
Anılan Kanuna göre, birleşme sözleşmesinde ortaklara, devreden veya yeni
kurulan şirkette pay ve ortaklık hakkı verilebileceği gibi şirket paylarının gerçek değerine denk gelen ayrılma akçesi ödenmek suretiyle ortaklıktan çıkma
hakkı da tanınabilir. Bunun dışında birleşme sözleşmesinde sadece ayrılma
akçesinin verilmesinin (ortaklıktan çıkarmanın) öngörülmesi de mümkündür.
TTK md. 141/I’de ayrılma akçesi ortaklara bir seçimlik hak olarak, TTK md.
142/II’de ise bir zorunluluk olarak sunulmuştur. Birleşme sözleşmesi bir ayrılma akçesini öngörüyorsa bu sözleşmenin, devreden şirket şahıs şirketiyse
oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının
%90’ının olumlu oylarıyla onaylanması şarttır.
Birinci durum (md. 141/I), uygulamada ortaya çıkan ihtiyacı karşılamakta
ve menfaatler dengesi ile pay sahipleri demokrasisine de uygun düşmektedir.
Zira birleşme sözleşmesinde yer aldığı takdirde ortak, devrolunan şirketten
ayrılabileceği gibi yeni şirkette ortak olarak da kalabilecektir. Bu hususta takdir hakkı tamamen ortağa aittir. Ortak rızası ve özgür iradesiyle kendine sunulan seçeneklerden birini tercih edecektir. Bu sayede, birleşmeye karşı olan
ve bunu menfaatine aykırı gören devrolunan şirketin ortakları zorla devralan
şirkette kalmamış olacaktır.
Ancak ikinci halde (md. 141/II) durum farklıdır. Birleşme sözleşmesinde
“sadece ayrılma akçesinin verilmesi”nin öngörülmesi ve bu sözleşmenin gerekli nisapla onaylanması sonrasında devrolunan şirket, istemediği ortakları
şirketten çıkartabilecektir. Bu ortaklar, ayrılma akçesini alarak şirketten ayrılma dışında başka bir hakka sahip değildir. Bununla birlikte TTK, ortaklıktan
çıkarmaya ilişkin objektif bir düzenleme getirmemiş ve buna ilişkin herhangi
bir ölçüt belirlememiştir. Birleşmede her işlemin dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılması esas olmakla birlikte, TTK md. 141/II’deki yetkinin kötüye ve
keyfi olarak kullanılması, şirket menfaatlerinden ziyade kişisel menfaatlerin
ön plana çıkarılarak hareket edilmesi ve buna bağlı olarak küçük pay sahibi
ortakların mağdur olması kuvvetle muhtemeldir. Söz konusu düzenlemeye iyi
niyetli olarak TTK’da yer verildiği kabul edilmekle ve ilgili hükmün birleşmeye muhalefet eden ve şirket iç barışını bozan ortaklar hakkında uygulanacağı değerlendirilmekle birlikte, ortağın muhalefet derecesinin ve şirket barı-
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şını ne şekilde bozduğunun tespitinde uygulamada sorunlar yaşanabilecektir.
Yine bahsi geçen hükmün tatbikinde sübjektif ve ortaklar arasında eşit işlem
ilkesine aykırı davranılması mümkündür.
Hükümdeki bir diğer sorun, ortaklıktan çıkarılacak ortakların nasıl belirleneceğidir. Öğretide bazı yazarlar, TTK md. 151/V gereğince birleşme sözleşmesine olumsuz oy veren %10’luk ortak hakkında çıkarma işleminin yapılabileceği ifade edilmiş olsa da, esas itibariyle hükümde bu konuda bir açıklık
yoktur. TTK’nın 141. maddesinde hiçbir kıstasın yer almadığı dikkate alındığında, birleşme sözleşmesi mevcut ortakların %90’ının oyuyla onaylandığı
takdirde, artık birleşme sözleşmesinde yer alan ortaklıktan çıkarmaya ilişkin
hüküm kanaatimizce tüm ortaklar hakkında uygulanabilir hale gelmektedir.
Bu durumda, birleşmeye olumlu oy veren ortağın dahi şirket iç barışını bozduğu gerekçesiyle ortaklıktan çıkartılması söz konusu olabilecektir. Belirtilen
konuda takdir yetkisi tamamen birleşmeye katılan şirketlerin organlarına aittir. Yanlış ve kasıtlı uygulamaların önüne geçmek ve ortaklıktan çıkarmanın
bir baskı aracı olarak kullanılmasını engellemek amacıyla şirketten çıkarılabilecek ortak oranına bir sınır getirilmesi (en fazla yüzde on gibi) ve birleşme
yönünde olumlu oy kullanan ortaklar hakkında çıkarma işleminin uygulanmasının önlenmesine dair TTK’nın 141. maddesinin ikinci fıkrasında gerekli
değişikliğin ivedilikle yapılmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir.
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ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL KARARLARININ
İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİ VE YOKLUK HALİ
Serbay MORAY1*
ÖZ
Eski Türk Ticaret Kanunu’nda yalnızca anonim şirket genel kurul kararlarının iptali hükümlerine yer verilirken 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu
ile birlikte genel kurul kararlarının yok hükmünde olması(butlan) ilk kez düzenlenmiştir. Eski kanunda butlana ilişkin hükümler doktrine bırakılmışken
yeni kanunda madde başlığı altında butlana ilişkin hükümler ihdas edilerek
yasal zemin sağlanmıştır. Söz konusu yeni kanunda yoklukla malul olan genel
kurul kararlarının neler olduğu belirtilmiş olsa da yokluk hükümlerinin hangi
hallerde geçerli olacağı yahut neye göre söz konusu olacağına dair hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. Dolayısıyla yokluk hükümlerinin belirlenmesinde
doktrin ve yargı içtihatları önem arz edecektir.
I-GİRİŞ
Anonim şirketlerde genel kurul, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin usulüne uygun şekilde yapılmış çağrı üzerine toplanıp önceden belirli olan gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı bir organdır. Genel kurul
niteliği itibari ile yönetim kurulu gibi daimi bir organ olmayıp şirket işlerine
ilişkin karar alınması gereken durumlarda aktif hale gelmektedir.
Mülga Türk Ticaret Kanunu’nda(mTK) anonim şirket genel kuruluna ilişkin hükümler 360-397.maddeler arasında yer almışken, yeni Türk Ticaret
Kanunu’nda(TK) genel kurula ilişkin 8 alt bölüm başlığında toplam 45 madde(TK407-459) tahsis edilmiştir. Yeni yasa ile birlikte anonim şirket genel
kuruluna ilişkin hükümlerde madde sayısının arttığı gözlemlenmiştir. Bunun
yanında, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümde ilkesel olarak değişiklik yapılmamış, diğer tüm hükümlerde kısmı yahut kapsamlı değişikliğe
gidilerek içerik farklı bir yapıya büründürülmüştür.
Genel kurul, pay sahiplerinin şirket işlerine ilişkin haklarını kullandıkları
en yetkili organdır. Bu nedenle genel kurul, pay sahiplerini için önem arz etmektedir. Tek pay sahipli anonim şirketler de yine ilk kez yeni yasada yer almış olmakla birlikte, tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların
geçerli olabilmesi için yazılı olması gerektiği şartı aranmaktadır.
*1
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Bu çalışmamızda anonim şirket genel kurul kararlarının hangi hallerde
iptal edilebileceği ve yok hükmünde sayılacağı konularına ilişkin detaylı ve
bilgilendirici açıklamalarda bulunulacaktır.
II-GENEL KURUL KARARLARINI SAKATLAYAN HALLER
Anonim şirket genel kurulu, oy hakkına sahip pay sahiplerinin veya temsilcilerinin usulüne uygun olarak yapılan çağrı üzerine belirli gündem maddesi
altında toplandığı ve gündeme dair kararların alındığı bir organdır. Alınan bu
kararlar neticesinde hukuki sonuçlar doğmaktadır. Bu nedenle alınan kararların hukuki geçerliliğinin söz konusu olabilmesi kanun, anasözleşme ve hukukun emredici hükümlerine uygun olmasına bağlıdır. Aksi halde geçerli bir
genel kurul kararından bahsetmek mümkün olamayabilecektir.
Genel kurul kararlarını sakatlayan hallerin başında toplantı ve karar nisaplarına uyulmadan karar alınması gelmektedir. Örneğin esas sözleşmede aksine hüküm
bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlarda toplantı yetersayısı
şirket sermayesinin en az yarısıdır. Karar nisabı toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğudur. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği
taktirde, en geç 1 ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantıda aranan
toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az 1/3’dür. İkinci toplantı için karar nisabı
aynıdır. Bu nisaplara uyulmadan esas sözleşme değişikliğine ilişkin karar alınması
alınan genel kurul kararını sakat hale getirecektir. Sakat olan bu hukuki işlemin
yaptırımı da baştan itibaren hükümsüzlük yani butlandır.
Genel kurul kararlarını sakatlayan hallerin ikincisi ise kararların kanuna,
esas sözleşmeye ve iyi niyet kurallarına aykırı olmasıdır. Bir başka sakatlık
hali ise alınan genel kurul kararının ticaret siciline tescil edilmemesidir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda genel kurul kararlarının sakatlık
halleri 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’ndan farklılık arz etmektedir.
Şöyle ki daha önce genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hususlar ufak değişikliklerle yeni kanunda da yer almışken eski kanunda yer almayıp ilk kez
yeni kanunda butlan hükümlerine yer verilmiştir.
III-GENEL KURUL KARARLARININ İPTALİ
TK’nın 445.maddesi uyarınca kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve
özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine;
-Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini
tutanağa geçirten,
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-Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun
ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan
edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy
kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,
-Yönetim kurulu,
-Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu üyelerinden her biri,
Karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilir. Buradaki üç
aylık süre hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan genel kurul kararlarının
iptali istemiyle dava açılabilmesi için karar tarihinden itibaren 3 ay içinde
ilgili mahkemeye başvurulması gerekmektedir.
Buna göre kanun hükmünde sayılan iptal halleri; çağrının usulüne göre
yapılmaması, gündemin gereği gibi ilan edilmemesi, yetkisiz kişilerin genel
kurula katılması ve oy kullanılmasına haksız olarak izin verilmemesidir.
Öğretide kanunda sayılan bu hallerin sınırlı sayı ilkesine göre belirlenip
belirlenmediği yönünde farklı görüşler bulunmaktadır. Kanunun 445nci maddesinde sayılan bu hallerin dışında genel kurul kararlarının iptaline ilişkin
hükümlere rastlanılmaktadır. Nitekim kanunun 431nci maddesinde; “(1) 428
inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında öngörülen temsilciler ile tevdi
eden temsilcileri, kendileri tarafından temsil olunacak payların sayılarını,
çeşitlerini, itibarî değerlerini ve gruplarını şirkete bildirirler. Bu bildirimde,
Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylarla
ilgili olarak bu Kanunun 417 nci maddesinin beşinci fıkrasındaki tebliğ hükümleri de uygulanır. Aksi hâlde, o genel kurulda alınan kararlar, genel kurula yetkisiz katılmaya dair hükümler çerçevesinde iptal edilebilir. (2) Toplantı
başkanı bu bildirimleri açıklar. Bir pay sahibinin istemine rağmen toplantı
başkanı açıklamayı yapmamışsa her pay sahibi şirkete karşı açacağı dava ile
genel kurul kararlarının iptalini isteyebilir.” Denilmektedir.
Kanunda ilgili madde de belirtilen temsilciler ile tevdi eden temsilcilerinin
temsilcisi olarak yetkilendirildikleri payların sayılarını, itibari değerlerini ve gruplarını şirkete bildirmeleri gerekir. Bu yüküm, şeffaflık ilkelerinden kaynaklanmaktadır. Bildirim, en son genel kurulda yapılmalıdır. Bu bildirimi yapmadan elindeki
temsil belgeleri ile genel kurula katılan kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcisi
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yetkisinin denetimi yapılmasına olanak vermeden genel kurula katılmış demektir.
Bu hususun 446ncı maddede sayılan genel kurula yetkisiz katılma başlığı altında
değerlendirilerek iptal edilebileceği öngörülebilir.
Doktrindeki kimi görüşe göre; kanunun 407nci maddesinde genel kurul da
murahhas üyelerle ve en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin hazır
bulunması şartı öngörüldüğünden, bu kişilerin genel kurula katılmaması halinde pay sahiplerinin bu duruma itiraz ederek bunu tutanağa geçirtmesiyle
birlikte finansal tabloların onaylanması, yönetim kurulunun ibrası gibi alınan
tüm kararların kanuna aykırı olduğu nedeniyle iptalinin istenebileceği belirtilerek sınırlı sayı ilkesinin geçerli olmadığı hususu kabul edilmiştir.
Sınırlı sayı ilkesine bağlı kalmadan genel kurul kararlarının iptal halleri;
çağrının usulüne göre yapılmaması, gündemin gereği gibi ilan edilmemesi,
yetkisiz kişilerin genel kurula katılması ve oy kullanılmasına haksız olarak
izin verilmemesi, kurumsal oy temsilcilerinin bildirim yükümünü yerine
getirmemesi, pay sahibinin talebine karşın toplantı başkanının kurumsal
temsilcilerin bildirimlerini açıklamaması, genel kurula murahhas üyelerle
en az bir yönetim kurulu üyesinin katılmaması ve genel kurulda denetçinin
bulunmaması şeklinde belirtilebilecektir.
IV-GENEL KURUL KARARLARININ BUTLANI
Anonim şirket genel kurul kararları bir hukuki işlem olması nedeniyle
genel olarak Borçlar Kanunu’ndaki sözleşme serbestisi hükümlerine tabidir.
Borçlar Kanunu’nun 27nci maddesine göre butlan, bir hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı
veya konusu imkansız olması nedeniyle başlangıcından itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasıdır.
6762 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği ilk yıllarda genel kurul kararlarının
butlanının, bazı Yargıtay kararlarına göre hükümsüzlüğünün (geçersizliğinin)
bir tespit davası ile ileri sürülüp sürülemeyeceği tartışmalıydı. Ancak, tartışma
kısa sürede olumlu sonuca bağlandı ve iptal edilebilir genel kurul kararları
yanında batıl genel kurul kararlarının da varlığı öğretide görüş birliği halinde
kabul edildi. Yargıtay da bu ayrımı yerleşik içtihadı haline getirdi.
Batıl genel kurul kararları baştan itibaren hüküm doğurmazlar ve daha sonra sağlığa kavuşturulamazlar(belirli bir zamanın geçmesi ile geçerlilik kazanmazlar); mahkemece resen dikkate alınırlar; defi olarak ileri sürülebilecekleri
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gibi süreye bağlı olmaksızın bir tespit davasının konusunu da oluşturabilirler.
Diğer yandan, söz konusu kararlar işlem güvenliği yönünden bir önemli sakıncayı içerirler. Şirketin bir kararının, kararın alınmasından yıllar sonra bile
butlanının ileri sürülebilmesi tehlikesi ve tehdidi, şirket yönetiminde pay sahiplerinde, alacaklılarda ve sermaye piyasasındaki potansiyel yatırımcılarda
büyük tedirginliğe sebep olabilir. Yıllar sonra butlanın mahkemece tespiti ise
o kararın kurduğu birçok ilişkiyi çoğu kez geriye etkili olarak ortadan kaldırır.
Bu sakıncası sebebiyle mahkemelerin geçersizlik kararlarını ayrıntılı ve çok
yönlü değerlendirmeler sonucu sakınarak vermeleri gerekebilir.
Yasada genel kurul kararlarının hangi hallerde butlan sayılacağı belirtilmiştir. Buna göre genel kurulun özellikle;
-Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava veya kanundan
kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
-Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen
izin verilen ölçü dışında sınırlandıran,
-Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması
hükümlerine aykırı olan, kararları batıldır. Batıl olan kararlara karşı iptal
davası açılmaz yalnızca bu kararların batıl olduğunun tespiti istenebilir. Tespit
davası kanunun 445nci maddesinde belirtilen 3 aylık hak düşürücü süreye ve
herhangi bir zamanaşımına bağlı olmaksızın her zaman açılabilir. Bu dava
herkes tarafından ileri sürülebilir ve hakim tarafından resen dikkate alınır.
Kanunda batıl genel kurul kararları sınırlı sayı ilkesi ile belirlenmemiştir.
Böyle yapılsaydı batıl sayılabilecek birçok genel kurul kararı hükmün dışında
kalabilirdi. Tüm butlan hallerinin ve sebeplerinin kanunda gösterilmesi veya
tanımlanması ise imkansızdır. Onun için batıl kararları iki kategoriye ayırmak, şekil yönünden batıl genel kurul kararlarını veya sebeplerini belirlemeyi
içtihada ve öğretiye bırakmak, konu açısından batıl genel kurul kararlarına
da -sınırlayıcı olmamakla birlikte, örnekler göstererek kesin çizgilerle işaret
etmek en isabetli yol olarak değerlendirilmiştir.
Şekil yönünden geçersiz kararların saptanmasında tehlike ve tehditlerden
sakınma ilkesine ağırlık vererek mahkemelerin gerekli özeni gösterecekleri
inancı ile sistem benimsenmiştir. Bu sebeple, 447 nci madde genel kurulun
özellikle batıl olan kararlarını kategoriler halinde göstermiştir. Hükümdeki,
“özellikle” sözcüğü geçersiz genel kurul kararlarının sadece maddede belirti-

OCAK - ŞUBAT 2016

137

MALİ

ÇÖZÜM

len kararlardan ibaret olmadığını, yani maddenin sınırlı sayı niteliği taşımadığını ifade etmektedir. Ancak, hem “özellikle” sözcüğü nispi bir sınırı ifade
etmekte hem de seçilen karar kategorileri, kanun koyucunun konuya sakınarak ve ihtiyatla yaklaştığını ortaya koymaktadır.
Konusu itibarıyla batıl olan genel kurul kararları, bazı niteliklere sahip pay
sahipliği haklarını kaldıran veya sınırlandıran, anonim şirketin temel yapısını
bozan ve sermayenin korunması ilkesine aykırı olan kararlara özgülenmiştir.
Bunun dışındaki batıl genel kurul kararlarının tespitinde ise butlanın ikincilliği ilkesinin uygulanması hedeflenmektedir. Bu ilke, özel sebepler dolayısıyla
iptal etmenin yeterli ve tatmin edici bir yaptırım oluşturmadığı hallerde hukukun genel hüküm ve ilkelerine göre butlana karar verilmesi anlamını taşır.
Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 27.10.2000 tarihli ve
E.2000/8467/K.2000/8250 sayılı kararında bir pay sahibinin genel kurula katılmadığı halde sahte imza ile katılmış gibi gösterilmesi sonrasında alınan tüm
kararların yok hükmünde olduğu belirtilmiştir.
Anonim şirketin temel yapısına aykırı olarak pay sahiplerine şirkete karşı
sınırsız sorumluluk yükleyen kararlar da batıl olmaktadır.
Aynı şekilde, sermayenin korunması hakkındaki emredici hükümlere aykırı(Örneğin, kanunun 332nci maddesinde öngörülen asgari sermaye miktarına ilişkin hükme aykırı genel kurul kararı alınması) genel kurul kararları da batıldır.
V-SONUÇ
6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nda genel kurul kararlarının iptaline
ilişkin hükümlerin neler olduğu ilgili maddelerde belirtilmiştir. Buna göre kanun hükmünde sayılan iptal halleri; çağrının usulüne göre yapılmaması, gündemin gereği gibi ilan edilmemesi, yetkisiz kişilerin genel kurula katılması
ve oy kullanılmasına haksız olarak izin verilmemesidir. Belirtilen iptal nedenleri ile alınmış olan bir genel kurul kararına, karar tarihinden itibaren üç ay
içinde iptal davası açılabilir. Bu süre hak düşürücü nitelikte olduğundan iptal
isteminin belirtilen süre içerisinde yapılması gerekmektedir.
Butlan ise kelime anlamı olarak bir hukuki işlemin kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkansız olması
nedeniyle başlangıcından itibaren hüküm ve sonuç doğurmamasıdır.
Yasada genel kurul kararlarının hangi hallerde butlan sayılacağı belirtilmiştir.
Buna göre genel kurulun pay sahibinin temel haklarını kısıtlayan, ortadan kaldıran
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veya sınırlayan, anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması
hükümlerine aykırı olan genel kurul kararları yoklukla maluldür. Batıl olan kararlara karşı iptal davası açılmaz yalnızca bu kararların batıl olduğunun tespiti istenebilir. Tespit davası iptal de olduğu gibi 3 aylık hak düşürücü süreye ve herhangi
bir zamanaşımına bağlı olmaksızın her zaman açılabilir
KAYNAKÇA
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KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN YERLERDE
YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI
Salih ÇALAL*27
ÖZ
Toplumsal yaşam üzerinde olumlu sonuçlar yaratan kentsel dönüşüm süreci ve
buna ilişkin uygulamalar, kentin biçimsel ve sosyolojik havasını tümüyle değiştiren bir yapıya sahiptirler. Uygulamada kentsel dönüşüm planlarını hayata geçiren
yükleniciler ise tasfiye edilecek yapılar ile bunların yerine inşa edilecek yaşam
alanlarından sorumlu olurlar. Bununla beraber yüklenicilerin, mevzuattan kaynaklanan ipotek, sözleşme imzalanması ve alt taşeron çalıştırılması gibi görevleri
ve bu gibi durumlarda yerine getirilmesi zorunlu yükümlülükleri vardır.
Anahtar Sözcükler: Kentsel Dönüşüm, Yüklenici, Kat Karşılığı İnşaat
Sözleşmesi, Alt Taşeron
1. GİRİŞ
Kentin yenileme ihtiyacını gidermek üzere, yoksul bölgelerin ıslahını sağlamak ve kentin tümünü veya bir bölümünü yaşam alanı haline getirerek diğer
bölgelerle uyum sağlamak amacıyla geliştirilen planlama çalışmalarına kentsel
dönüşüm denir. Bu çalışmada, kentsel dönüşüm alanında müteahhitlik (yüklenici)
faaliyetinde bulunanların tapuda yapılacak gayrimenkul devri işlemleri ile yine
gayrimenkullerle ilgili olarak tapuda yapılacak ipotek tesisi ve cins değişikliği
işlemlerinde ne şekilde harç aranılacağı, noterde imzalanacak kat karşılığı inşaat
sözleşmeleri, konut satış sözleşmeleri, alt taşeronlarla yapılan sözleşmeler ile her
türlü inşaat malzemelerinin alımına ilişkin sözleşmelerden ne şekilde damga vergisi aranılacağı ve kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen yapıların teslimine
ilişkin ne şekilde KDV alınacağı hususlarında bilgi verilecektir.
2. KENTSEL DÖNÜŞÜM KAVRAMI
Kentsel dönüşüm, bir kentin tümünün veya belli kesimlerinin değişmesi, başka
bir biçime girmesi şeklinde tanımlamakta, kent plancıları arasında bu kavramın,
kentlere yeni yerleşim alanlarının eklenmesinden farklı olarak, kentin geçmişten
beri var olan kesimlerinin içyapısında ve başka yerleşim birimleriyle olan ilişkilerinde meydana gelen değişimlerdir.(Keleş, 2004 : 73-75)
*27 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
22.02.2015
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Bir başka tanım göre kentsel dönüşüm, kamu, özel sektör ve halk katılımını savunan, yoksul bölgelerin ıslahına ve yapı-çevre-donatı üçlüsünün
iyileştirilmesine çalışan, kişilerin yasam mekânlarının yanında ticaret ve sanayi sayesinde ekonominin de ilerlemesini amaçlayan; bununla birlikte, kent
merkezlerini, günümüz yaşamına uyum sağlayabilecek niteliğe kavuşturmak
bakımından geliştirilmiş bir plânlama çalışmasıdır. (Turok, 2004)
Kentsel dönüşüm, beş temel amaca hizmet etmek üzere tasarlanır; (Roberts, 2000)
a. Kentin fiziksel koşulları ile toplumsal problemleri arasında doğrudan
bir ilişki kurulmasıdır. Kentsel alanların çöküntü alanı haline gelmesindeki
en önemli nedenlerden birisi toplumsal çökme ya da bozulmadır. Kentsel dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırmalı ve bu
bozulmayı önleyecek önerilerde bulunmalı.
b. Kentsel dönüşüm; kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak
sürekli değişim ihtiyacına cevap vermelidir. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm projeleri kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlara göre,
kent parçalarının yeniden geliştirilmesine olanak sağlamalı.
c. Kentsel refah ve yaşam kalitesini artırıcı bir ekonomik kalkınma yaklaşımını ortaya koymalı.
d. Fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra, kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, bu alanların
ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel dönüşüm projeleri fiziksel ve
toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent parçalarında ekonomik canlılığı
yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi ve böylece kentsel refah ve yasam
kalitesini artırmayı amaçlamalı.
e. Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejilerin ortaya koyulmasıdır.
3. KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI İLAN EDİLEN YERLERDE YÜKLENİCİLERİN SORUMLULUKLARI
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında,
“Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden
harç alınmaz.” hükmüne, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinin altıncı fıkrasında da, “...Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında
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yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların dörtte
biri alınır.” hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, 492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, “Tapu ve
kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu
ve kadastro harçlarına tabidir.” denilmekte, 58 inci maddesinin (b) fıkrasında
da, ipotek tesisinde ipoteği tesis edenlerin harcın mükellefi olacağı, anılan
tarifenin I-7/a fıkrasında ise, ipotek tesisinde ipotekle sağlanan borç miktarı üzerinden harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın oranı
24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere binde 4,55 olarak belirlenmiştir.
Diğer taraftan, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-20/a fıkrasında da; gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak
yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan
edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri
üzerinden (Cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlâklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı
harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harcın oranı 20/9/2012 tarih
ve 2012/3735 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla 22/9/2012 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere binde 20 olarak belirlenmiştir.
Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin I-13/a fıkrasında, arsa ve arazi üzerine
inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde harç alınacağı ve I-13/c fıkrasında ise (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir
işlem için) harç alınacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu harçların tutarları
24/12/2012 tarih ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere I-13/a fıkrası için 156,55 TL ve I-13/c fıkrası
için ise 78,25 TL olarak belirlenmiştir.
Ayrıca 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü
maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu,
resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler
olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı
bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi
damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
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5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesinde yer alan hükümde
yapılacak inşaatlarla ilgili sözleşmeler yönünden bir belirleme bulunmadığından, dönüşüm ve gelişim alanlarında yapılacak yapılarla ilgili düzenlenecek
kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, konut satış sözleşmeleri, alt taşeronlarla yapılan sözleşmeler ile her türlü inşaat malzemelerinin alımına dair sözleşmelere ilişkin damga vergisinin söz konusu hüküm kapsamında değerlendirilmesi
mümkün bulunmamaktadır.
KDV Kanununun 1/1 inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai ve
serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi
olduğu, 10 uncu maddesinde, vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası
hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde ise bu
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin
düzenlenmesi anında meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 19 uncu maddesinde ise; Uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı kalması koşuluyla diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV ye ilişkin istisna ve
muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik
yapılmak suretiyle düzenleneceği belirlenmiştir.
Bu kez, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci maddesinde;
belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave
ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6 da yer
alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabi olduğu, 79
uncu maddesinde belediyeler ve belediyelere bağlı müesseselerden istenecek
her türlü kayıt suretleriyle gayrimenkullerle ilgili harita plan ve krokilerin suretlerinin kayıt ve suret harcına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 80 inci maddesinde; “İmar mevzuatı gereğince aşağıda belirtilen harçlar belediyece tahsil olunur
a) Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde İmar Kanununa göre ilk
kez yapılan veya istek üzerine gerçekleştirilen müteakip parselasyon işlemleri
“Parselasyon Harcına” (teşvik belgesini haiz organize sanayi bölgeleri hariç
olmak üzere),
b) Verilecek ifraz ve tevhit kararları “İfraz ve Tevhit Harcına”,
c) Proje tasdik işlemleri “Plan ve Proje Tasdik Harcına”,
d) Zemin ve yol kanal açma izni verilmesi, yapım ve yıkım artığı malzeme
144

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

ile toprak kazısının taşınması için belediyelerce yer gösterilmesi ve bu yerlerin tesviyesi “Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcına”,
  f) Yapı kullanma izni verilmesi işleri “Yapı Kullanma İzni Harcına” tabidir.” hükmü yer almaktadır.
4. SONUÇ      
Makalemiz içerisinde yer alan Kanun hükümleri uyarınca, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılan gayrimenkullere
ilişkin olarak 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c bentlerinde yer alan harçların indirimli olarak tahsil edilmesi gerekmekle birlikte,
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında yapılacak gayrimenkullerin
tapuda devri işlemleri ile ipotek tesisi işlemlerinin 5393 sayılı Kanunun 73
üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında inşa edilen yapıların teslimine ait KDV’lere 1/4 oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca
söz konusu hüküm kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında
yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu kapsamında alınacak olan harçların dörtte birinin alınması gerekmekte olup, bu kapsam dışındaki yapılarda harçlara dörtte bir oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SENEDİ KAVRAMININ
İNCELENMESİ
*
Ufuk ÜNLÜ28

ÖZ
Pay senedi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa özgü bir kavram olup hisse senedi yerine kullanılmıştır. Bu senetler anonim şirketlerde payları temsil
ve ifade ederler. Başka bir anlatımla bu senetler, anonim ortaklığa sahipliğin
belgesidir ve sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı verir. Pay senetlerinin anılan Kanun ile belirlenmiş şekil şartları ve devrine ilişkin gerek
Kanun, gerekse esas sözleşme ile hüküm altına alınmış kuralları vardır. Çalışmamız kapsamında pay senedi kavramının neyi ifade ettiği ve pay senetlerinin
devri söz konusu olduğunda bu durumu sınırlayan hususların neler olduğu
konuları ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Pay Senedi, Devir, Esas Sözleşme
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hisse senedi yerine pay
senedi kavramını kullanmıştır. Anonim şirketteki sermayenin bölünmesi sonucu oluşan birime “pay” denilir. Pay, kanunî bir terimdir. Pay, kıymetli evrak
niteliğinde bir senede bağlandığı takdirde “pay senedi” adını alır. Anonim
şirketlerde pay senetler nama veya hamiline yazılı olur. Esas sözleşmede aksi
öngörülmemişse, payın türü dönüştürme yolu ile değiştirilebilir ve dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır.
Anonim şirketlerde pay senetlerinin devri de mümkündür. Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder. Kanunda veya esas sözleşmede aksi
öngörülmedikçe, nama yazılı paylar ise, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı
olmaksızın devredilebilirler. Bu çalışmada, anonim şirketler için pay senedi
kavramının açılımına değinilecek ve ayrıca pay senetlerinin devrine ilişkin
sınırlandırma esasları ile özellik gösteren hususlar üzerinde durulacaktır.
2. PAY SENEDİ (HİSSE SENEDİ) KAVRAMI
Anonim şirketlerde payların birleşmesi sonucu sermaye oluşur ve söz konusu bu payların kıymetli evraka bağlanmış haline hisse senedi (pay senedi)
*28 Başbakanlık Müfettişi
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denir. Anonim şirketlerde pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olması
zorunluluğu vardır. 6102 sayılı Kanun’un 486’ncı maddesine göre, anonim
şirketlerde paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay
sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine
konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere
kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
Ayrıca azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama
yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır. Bu husus ile nama yazılı pay senetlerinin bastırılması olanağının yolu açılmıştır. Düzenleme uyarınca azlık isterse nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine
dağıtılacaktır. Böylece kapalı anonim şirketlerde özellikle aile şirketlerinde
pay senedinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay
sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir. Nama yazılı
pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağıtılmaması, pay defteri
bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha
büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu duruma aykırılık hâlinde pay sahiplerinin mahkemeye başvurabilecekleri şüphesizdir.
Pay senetlerinin kendine özgü şekil şartları vardır. Bu kapsamda pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki
sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en az ikisi tarafından imza edilmiş olması
şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir. Bu durum
belirtildiği üzere sadece kapalı şirketlere özgüdür. Çünkü, halka açık olanlar
hakkında SPK tebliğleri uygulanır.
Ayrıca bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve
nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet veya ilmühaber istemek
hakkını haizdir.

148

OCAK - ŞUBAT

MALİ

ÇÖZÜM

3. PAY SENETLERİ DEVRİNİN SINIRLANDIRILMASI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, pay senetlerinin devri kanuni ve
esas sözleşmeyle sınırlama olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
3.1. Kanuni Sınırlandırma
Anonim şirkette ilke, nama yazılı payın serbestçe devredilebilmesidir. Bu
ilkenin 6102 sayılı Kanunda öngörülen tek istisnası bedellerinin tümü ödenmemiş nama yazılı paylardır. Söz konusu paylar, esas sözleşmede belirtilmemiş olsa bile, ancak şirketin onayı ile devredilebilir. Bu durum, ödenmemiş
pay bedelinin güvencesidir. Şirket bedelinin tümü ödenmemiş olan şirketlerde
ödeme gücü yetersiz kişilerle karşı karşıya kalmamalıdır. Ancak, salt payların bedellerinin ödenmemiş olması, şirkete onayı reddetmek hakkını vermez.
Devralanın ödeme gücüne sahip olması ve dürüst olması halinde şirketin devir
işlemine onay vermesi gerekir. Aksine hareket, kanuna ve dürüstlük ilkesine
aykırıdır. Ayrıca devir, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleşmişse, payların bedellerinin tümü ödenmemiş bile olsa şirketin onayına gerek yoktur.
Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir. Nitekim şirket, teminatı
keyfi olarak talep edemez; bunun için devralanın ödeme gücü ve dürüstlüğü
tereddüt yaratmalıdır.
3.2. Esas Sözleşmeyle Sınırlama
Kanuni sınırlamadan farklı olarak esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceğini öngörebilir. Esasında bu durumda
devredilebilme ilkesi söz konusudur. İlke, devredilebilme sınırlamasının böyle bir esas sözleşme ile ve devrin şirketin onayına bağlanması suretiyle yapılabileceğidir. Esas sözleşme, böyle bir sınırlama getirmemişse payın serbestçe
devri kuralı geçerli olur. İlke, şirketlerin esas sözleşmelerine, “nama yazılı
payların devri şirketin onayına tabidir.” hükmünü yazmalarına izin vermemekte, böyle bir sınırlamanın iki ayrı şirket sınıfında nasıl yazılması gerektiğini izleyen maddelere bırakmaktadır.
Esas sözleşme sınırlaması intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. Bunun
nedeni intifa hakkı sahibinin oy hakkını haiz olmasıdır. Diğer yandan, rehin
hakkı sahibine bu hak tanınmamıştır. Esas sözleşmelerin böyle bir bağlam
getirmesi kanuna aykırı olur.
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Ayrıca tasfiyeye giren bir şirkette, şirket yönünden bağlam konulmasını,
yani serbestçe devir ilkesinin sınırlandırılmasını haklı gösteren sebepler ortadan kalkacağı için şirket tasfiyeye girmişse devredilebilirliğe ilişkin sınırlamalar düşer.
3.2.1. Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar
Avrupa öğretisinde özel anonim şirketler olarak adlandırılan, nama yazılı pay senetleri borsaya kote edilmemiş olan anonim şirketler de vardır. Bu
nedenle bunların pay senetlerine ilişkin devrin sınırlandırılması usulünün de
incelenmesi gerekir.
Bu anonim şirketler borsaya kote edilmemiş bulunan payların (pay senetlerinin) devrine onay vermeyi iki halde reddedebilir: (a) Esas sözleşmesinde
öngörülmüş bir haklı sebebe dayanarak, (b) devreden kişiye, devre konu payları/pay senetlerini, başvurma anındaki gerçek değeri ile kendi veya diğer pay
sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek. Dolayısıyla şirket,
esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek veya devredene,
paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri
ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir.
Anonim şirket her türlü haklı görülebilecek sebebi “haklı sebep” olarak esas
sözleşmesine koyamaz. Haklı sebepler kanunen gösterilmiş olan kategorilerden
birine girmelidir. Haklı sebep kanundaki haklı sebeplere uygun bir şekilde somutlaştırılmalıdır. Onay red sebepleri sadece pay senedinin hukukî bir işlemle
devri hali için geçerlidir. Şirketin onay vermemesi halinde devir geçersizdir.
Anonim şirkete, devre konu olan pay senetlerini gerçek değeri üzerinden
devralma önerisinde bulunabilme olanağının tanınması, ona, haklı sebepler
yanında, sağlanmış, uygun görmediği devirlerden kurtulabilme olanağıdır.
Uluslararası uygulamada ve öğretide escape clause (kaçış, kurtuluş klozu)
diye anılan bu hüküm kişisel unsurları öne çıkan anonim şirketlerde, (aile
anonim şirketi, tek kişilik anonim şirket, iki gruptan oluşan anonim şirket ve
genel olarak kapalı anonim şirket gibi) şirketin yabancılaşmasını veya niteliklerini kaybetmesini önleyen bir etkin araçtır. Bu aracın kullanılabilmesi için
esas sözleşmede hüküm bulunması gerekmez.
Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümleri, şirketin
işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini
haklı gösteriyorsa, önemli sebep oluşturur. “haklı sebep” kavramı borçlar huku150
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ku ile şahıs şirketleri hukukunda geçerli olan, ilişkiyi çekilmez hâle getiren haklı
sebepten farklı olarak şirket yönünde önemi olan sebebi ifade eder.
Bundan başka, devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça
beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir. Devralan bu
beyanında, pay defterine kaydını istediği payları (pay senetlerini) kendi adına
ve hesabına aldığını açıkça beyan etmelidir. Bu beyan ile ikinci fıkradaki haklı
sebeplerin dolanılmasının olabildiğince - engellenmesi amaçlanmıştır. Başka
bir deyişle, anonim şirketin ileri sürebileceği bir haklı sebebi tarafların muvazaa ile hatta inançlı bir işlemle aşmaları, hükme aykırıdır.
Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya
cebrî icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
Sayılan geçiş hâlleri sınırlı sayı değildir. Anılan hallerde anonim şirket kural olarak onay vermekle yükümlüdür, ancak, şirket söz konusu pay senetlerini gerçek
değeri üzerinden almayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir.
Devralan, paylarının gerçek değerinin belirlenmesini, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir; bu hâlde mahkeme
şirketin karar tarihine en yakın tarihteki değerini esas alır. Değerleme giderlerini
şirket karşılar. Devralan, gerçek değeri öğrendiği tarihten itibaren bir ay içinde
bu fiyatı reddetmezse, şirketin devralma önerisini kabul etmiş sayılır.
3.2.2. Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar
Şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları iktisap eden bir kimseyi,
pay sahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama
yazılı paylar ile ilgili olarak iktisap edenin pay sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngörmüş ve
bu üst sınır aşılmışsa reddedebilir.
Dolayısıyla belirtilen durum, nama yazılı pay senetleri borsaya kote edilmiş bulunan anonim şirketlerde, borsadan iktisap halinde, şirketin iktisap
edeni pay sahibi olarak tanımamak, yani esas sözleşmesine koymakta serbest
olmadığını belirtmektedir. Esas sözleşmeye, ancak yüzde ile ifade edilen bir
sınır öngören bir hüküm konulabilir: “Bir gerçek veya tüzel kişi şirket sermayesinin en çok yüzde 0,5 kadar nama yazılı pay senedini borsada iktisap
etmişse pay defterine kaydedilebilir. Bu yüzdeyi aşan iktisapların pay defterine yazılması reddedilebilir” şeklinde bir esas sözleşme hükmü buna örnektir.
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“pay sahibi olarak tanımak ibaresi” her zaman pay defterine kaydetmek şeklinde anlaşılamaz. Çünkü şirket devralanı pay sahibi olarak tanımadan da pay
defterine kaydetmektedir.
Esasında mevcut kural, yabancılaşmaya engel olmak amacıyla öngörülmüştür. “Yabancılaşma” şirketin konumunun değişmesi anlamına gelir: Kontrolün başkalarına geçmesi, bağımsız olmaktan çıkıp bir şirketler topluluğu
içinde bağımlı bir şirket haline gelmesi, yabancı uyruklu kişilerin, sıcak para
kullanan fonların esiri olması, bazı niteliklerini veya haklarını, avantajlarını yitirmesi gibi. Meselâ bir havayolu şirketinin nama yazılı pay senetlerinin
yüzde yirmi beşinden fazlasının yabancıların eline geçmesi halinde, uluslararası havacılık kurallarına göre, ulusal şirketlere tanınan bazı uluslararası
kanalları kullanmak hakkı kaybediliyorsa, yüzdesel sınır şartı koruyucu rol
oynayabilir. Özellikle avantaj kayıplarında nama yazılı pay senetleri önemli
rol oynayabilir. Çünkü, örnekteki “ulusal” olduğu kabul edilen şirketteki yabancılaşmanın (çoğu kez) pay defteri ile kanıtlanması gerekebilir; hamiline
pay senetleri yeterli ve güvenilir görülmeyebilir.
Ayrıca istemde bulunmasına rağmen devralan, payları kendi ad ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse, şirket, payların pay defterine kaydını reddedebilir. Gerçekten, borsada başkası adına veya hesabına yapılan alımlarla
birinci fıkra tamamen etkisiz hâle getirilebilir.
Borsaya kote nama yazılı payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla iktisap edilmeleri hâllerinde,
devralanın pay sahibi sıfatını alması reddedilemez. Söz konusu durumlarda ne
yüzdesel ne de başka bir sınırlama geçerli olur.
Borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsada satılmaları hâlinde,
Merkezî Kayıt Kuruluşu, Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uygun olarak devredenin kimliğini ve satılan payların sayısını şirkete bildirir
veya şirketin bu bilgilere teknik erişimini sağlar. Bildirim ile şirket, nama yazılı pay senetlerini kimin aldığını bilmese bile pay defterinde kayıtlı kişinin
artık mezkûr hisse senetlerinin ve hakların sahibi olmadığını öğrenecektir. Bu
durum oldukça önemlidir. Çünkü, anılan durum uyarınca borsaya kote pay senetleri borsada satılınca, oy hakkı ile ona bağlı haklar hariç, paya bağlı haklar
devralana geçer.
Diğer taraftan, borsaya kote nama yazılı paylar borsada iktisap edildikleri
takdirde, paylardan kaynaklanan haklar payların devri ile birlikte devralana
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geçer. Borsaya kote nama yazılı payların, borsa dışında iktisap edilmeleri hâlinde, söz konusu haklar, pay sahipliği sıfatının şirket tarafından tanınması
için, devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana geçer. 6102 sayılı
Kanun borsanın kendi kurallarına göre yaptığı devri esas almıştır. Pay senetlerinin borsa dışında iktisap edilmeleri halinde ise geçiş anı, devralanın, pay
defterine kayıt için şirkete başvurma tarihidir. Her iki halde de, “haklar” terimi
ile “oy hakkı ile ona bağlı hakların kullanılması” dışındaki haklar kastedilmiştir. Her iki geçiş anında da oy hakkı ile (genel kurula katılma, konuşma, öneride bulunma gibi) ona bağlı haklar kullanılamaz; yoksa bunlar devredende kalmış değildir. Bu varsayımda oy ve ona bağlı haklar yönünden hukukî durum
şöyledir. Oy ve ona bağlı haklar devralana geçmiştir. Ancak devralan sadece
bu hakları kendisi şirket tarafından tanınıncaya kadar kullanamaz. Devredende ise devrolunan pay senetlerinden doğan hiçbir hak kalmamıştır.
4. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hisse senedi yerine pay senedi kavramı kullanılmıştır. Anonim şirketlerde pay senetlerinin nama veya hamiline
yazılı olması zorunluluğu vardır. Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu,
pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Ayrıca azlık istemde bulunursa nama
yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır.
Anonim şirketlerde nama ve hamiline yazılı pay senetlerinin devri mümkünken bazı hallerde birtakım devir sınırlandırmaları getirilmiştir. Devrin sınırlandırması kanuni ve esas sözleşmeyle gerçekleştirilmektedir. Genel olarak
devirde şirket onayı sınırlandırması vardır. Ayrıca esas sözleşme sınırlandırmasında borsaya kote edilmiş ve edilmemiş nama yazılı paylar açısından özellik arz eden hususlar yukarıda ayrıntılarıyla açıklanmıştır.
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T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA
VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Selçuk Turgay AZAK*29
**
Mustafa BİZİMYER30
ÖZ
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde, DVK’ya ekli (1)
sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu ifade edilmiştir.
Mali müşavirlerin müşterileri ile aralarında yaptıkları iş takibi sorumluluk
meslek sözleşmelerinin Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin
13’üncü maddesine göre yazılı olması ve yazılı olan söz konusu sözleşmenin
damga vergisine tabi olduğu noktasından hareketle, çalışmamızda ilgili damga
vergisinin kim tarafından nasıl ödeneceğine yönelik açıklamalar yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mali Müşavir, Mükellef, Serbest Meslek Erbabı, İş
takip Sözleşmeleri, Süreklilik
1.GİRİŞ
Damga Vergisi, kişiler veya kuruluşlar arası hukuki işlemlerin geçerliliğini belgeleyen kağıtlardan alınan dolaylı bir vergi türüdür. Bir kağıdın damga
vergisine tabi olabilmesi için; ibraz edilebilir olması, imzalanabilir ya da imza
yerine geçen ibareleri içermesi ve hüküm içermesi gerekir. 488 sayılı Damga
Vergisi Kanunu (T.C. yasalar, 11.07.1964)’nun (DVK) 1’inci maddesinde, bu
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu,
9’uncu maddesinde bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kağıtların Damga
Vergisinden müstesna olduğu ifade edilmiştir.
Bu çalışmamızda mali müşavirlerin müşterilere vermiş olduğu hizmetlere ilişkin düzenlenen sözleşmelerin damga vergisi açısından değerlendirmesi
yapılacaktır.
2.YASAL DÜZENLEMELER VE DEĞERLENDİRMELER
(DVK)’nın 1’inci maddesinde, DVK’ya ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp
29
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** Vergi Müfettiş Yardımcısı
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imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen
ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği hükme bağlanmıştır.
DVK’nın 3’üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, 10’uncu maddesinde damga vergisinin söz konusu
kağıtlar üzerinden nispi veya maktu olarak alınacağı, 14’üncü maddesinde
DVK’ya ekli (1) sayılı tabloda yazılı nispet veya miktarlarda alınacağı ifade
edilmiştir.
DVK’nın 15’inci maddesinde damga vergisinin makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması veya basılı damga konulması usullerinden biriyle ödeneceği hükme bağlanmıştır.
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali
Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Maliye ve Gümrük
Bakanlığı, 02.01.1990) 13’üncü maddesinde, meslek mensubu ücret sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve belli bir meblağı kapsamasının şart olduğu, 14’üncü maddesinde ise, ücret sözleşmelerinin münferit ya da süreli olarak yapılabileceği, süreli sözleşmelerin en az bir yıllık olmasının şart olduğu
ifade edilmiştir.
Mali müşavirlerin müşterileri ile aralarında yapılan iş takibi sorumluluk
meslek sözleşmelerinde damga vergisi DVK’nın 18’inci maddesinde yer alan
hükme göre makbuz karşılığında ödenecektir.
Ancak ödemenin kim tarafından, nasıl yapılacağı hususu DVK’nın 22’nci
maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde de; makbuz karşılığı ödemenin;
a) Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci (371
Seri No’lu VUK Tebliği uyarınca (Maliye Bakanlığı, 17.04.2007) yirmi üçüncü) günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeneceği,
b) Yukarıda bent dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen
onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirileceği ve aynı süre
içinde ödeneceği’’ hükme bağlanmıştır.
DVK’ya ekli (1) sayılı tablonun “I.Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün
A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
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43 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği’nin(Maliye Bakanlığı,
04.02.2005) 3.1. bölümünde aşağıdaki kurum ve kuruluşların sürekli damga
vergisi mükellefiyetinin olduğu ifade edilmiştir.
-KATMA BÜTÇELİ İDARELER
-İL ÖZEL İDARELERİ-BELEDİYELER
-DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR
-BANKALAR
-KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ
-DEVLET VE KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İŞTİRAKLERİ
-ÖZERK KURULUŞLAR
-DİĞER KAMU KURUMLARI
-ANONİM ŞİRKETLER
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 06.01.1961)’nun 65’inci
maddesinde; ‘‘Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest
meslek kazancı olduğu, serbest meslek faaliyetinin; sermayeden ziyade şahsi
mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette
olmıyan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam
ve hesabına yapılması olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanunun 66/4’üncü maddesinde, dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçılarının serbest meslek erbabı olduğu belirtilmiştir.
44 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin (Maliye Bakanlığı,
14.04.2005) ‘‘Serbest meslek erbabının sürekli damga vergisi mükellefiyetine
ilişkin uygulama’’ başlıklı bölümünde, 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu
Genel Tebliği ile “serbest meslek erbabı”nın da eklenmesi uygun görülmüştür.
Dolayısıyla mali müşavirlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirebileceği hüküm altına alınmıştır.
Mali müşavirlerin ihtiyari olarak sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis
ettirmesi durumunda ve müşterilerin damga vergisi mükellefiyeti bulunmaması halinde, mesleki hizmet sözleşmelerine ilişkin damga vergisi, mali müşavirler tarafından DVK’nın 22/a maddesi kapsamında beyan edilerek ödenecektir.
Mali müşavirlerin sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmemesi
durumunda ve söz konusu sözleşmeye taraf olan müşterilerin sürekli damga
vergisi mükellefi olması durumunda, sözleşmeye ait damga vergisi, sürekli
damga vergisi mükellefi olan müşteriler tarafından DVK’nın 22/a maddesi
kapsamında beyan edilerek ödenecektir.
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Hem mali müşavirlerin, hem de müşterilerin damga vergisi mükellefiyeti bulunması durumunda, damga vergisi taraflardan herhangi biri tarafından
DVK’nın 22/a maddesi kapsamında beyan edilerek ödenecektir.
Hem mali müşavirlerin, hem de müşterilerin damga vergisi mükellefiyeti bulunmaması durumunda ise, sözleşmeye ait damga vergisi taraflardan herhangi biri
tarafından DVK’nın 22/b maddesi kapsamında beyan edilerek ödenecektir.
Söz konusu kağıtlara ilişkin damga vergisinin ödenmemesi durumunda iki
farklı durum ortaya çıkmaktadır. Her iki tarafın damga vergisi mükellefi olmaması durumunda DVK’nın 24’üncü maddesine göre kağıtları imza edenlerin
müteselsil sorumlu olacağı belirtilmiştir. Taraflardan herhangi birisinin damga vergisi mükellefiyeti olması durumunda ise , 5281 sayılı Kanunun (T.C.
Yasalar, 31.12.2004) 4’üncü maddesiyle DVK’nın 24’nci maddesine eklenen
ibareyle, DVK’nın 22/a maddesi kapsamında bulunanlar; yani damga vergisi
mükellefi bulunanların, taraf oldukları işlemlere ilişkin kağıtlara ilişkin verginin beyan ve ödenmesinden sorumlu olacağı ifade edilmiştir. İlgili hüküm
gereği damga vergisi mükellefleri ödedikleri vergi, ceza ve fer’ileri arasından
sadece vergi aslı için diğer işlem taraflarına rücu edebileceklerdir.
3.SONUÇ
Mali müşavir tarafından müşterilere verilen hizmetlerin belli bir sözleşmeye dayalı olması Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve
Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13’üncü
maddesine göre mecburi kılınmıştır. Bu çalışmamızda mali müşavirlerin
müşterileri ile aralarında yapılan iş takibi sorumluluk meslek sözleşmelerinde
damga vergisinin mükellefiyete göre kimin ödeyeceği üzerinde durulmuştur.
Sonuç olarak, tarafların damga vergisi mükellefi olması ya da olmaması verginin beyan edilip ödenmesi noktasında farklılıklar arz etmektedir.
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T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (11.07.1964). 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (11751 sayılı).
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GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA SAĞLANAN
VERGİSEL TEŞVİKLER
Ersin URAK*31
I-GİRİŞ
İnşaat sektörü yarattığı katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomileri için çoğu zaman bir kaldıraç görevini üstlenmektedir. Zira günümüzde
‘inşaat’, yalnızca çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık yalnızca yapının üretimi olarak algılanmamakta,
çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya
doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına da gelmektedir.
İnşaat ve alt sektör bileşenleri genel ekonomik şartlardan çok etkilenen sektörler arasında yer almaktadır. Sektörün ekonomik şartlardaki değişime duyarlılığı
ülkeden ülkeye farklılık gösterse de mevcuttur. Büyük ölçüde ulusal sermayeye
dayanan Türkiye İnşaat Sektörü, yüzlerce meslek dalını ilgilendirmesi nedeniyle
istihdam ve üretim sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. Ulusal ve uluslararası
alanlarda büyük bir deneyime ve potansiyele sahip olan sektör, kendisine bağlı
250’den fazla alt sektörü harekete geçirme özelliğiyle ‘lokomotif sektör’ ve büyük
istihdam kaynağı olması özelliğiyle de ‘işsizliği emici’ bir özelliğe de sahiptir.
Ülkemizde 2000’li yıllara gelindiğinde teknik birikimi yüksek, uluslararası
operasyonları yapabilecek bir inşaat sektörü oluşmuştur. Bu aşamadan sonra
inşaat ve taahhüt şirketlerinin kurumsallaşması, çağın gereklerine uygun idari
ve finansal alt yapının kurulması ile ilgili süreç yaşanmaktadır. Bu aşamada
inşaat ve sektörün diğer bileşenleri için uygun kurum ve mevzuatın hazırlanması buna bağlı denetim sürecinin oluşturulması yoluna gidilmiştir. Özellikle
2002 yılından sonra hukuki alt yapıda yapılan düzenlemeler inşaat sektörüne
bağlı finansman kaynakları (ipotekli senetler, sukuk türevleri, ipoteğe dayalı
menkul kıymetler gibi) açısından önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bunun yanında son 10 yıllık süreçte Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı şirketlerinde hızlı
bir büyüme trendi gözlenmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. (BIST A.Ş.) bünyesinde
halka açık olarak işlem gören GMYO sayısı hali hazırda 31 tanedir. Makalemizin ilerleyen bölümlerinde Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı hukuki yapısı
ve vergilendirilmesi açıklanacaktır.
*31 * Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
18.02.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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II- GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ HUKUKİ
YAPISI
Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde yeni
bir anonim şirket olarak kurulabildikleri gibi, daha önce başka amaçla kurulmuş anonim şirketlerin esas sözleşmelerini Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak değiştirmek suretiyle, gayrimenkul yatırım ortaklığına “dönüşmeleri” de mümkündür. Her iki şekilde de gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının kuruluşunun veya dönüşümünün Sermaye Piyasası Kurulu’nca
uygun görülmesi gereklidir. Kurul onayından sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na kuruluş/esas sözleşme değişikliği izni için başvurulur. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, Bakanlığın kuruluş/esas sözleşme değişikliği iznini
vermesinin ardından kuruluşun/esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul
kararının tescilini takiben, ortaklık sermayesini kullanarak şirket portföyünü
oluştururlar.
Gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan veya esas sözleşme tadili yoluyla gayrimenkul
yatırım ortaklığına dönüşen ortaklıkların, paylarını halka arz yoluyla satabilmek için kuruluşlarının veya esas sözleşme değişikliklerinin ticaret siciline tescilini takip eden 3 ay içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için gerekli
olan mekan, donanım ve personeli temin etmeleri ve organizasyonu kurmaları, gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak kurulan ortaklıkların genel müdürün
atanmasına ve portföye dahil edilecek varlıklara ilişkin taahhütlerini yerine
getirmeleri, şekli ve esasları Kurulca belirlenecek halka arz başvuru formunu
ve formda belirtilen belgeleri tamamlayarak çıkarılmış sermayelerinin asgari
%25’ini temsil eden payların halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması
talebiyle Kurula başvurmaları zorunludur.
Gayrimenkul yatırım ortakları amaçlarını temelde; getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere yatırım yapmak, gayrimenkule dayalı projelere yatırım yapmak, Portföyündeki gayrimenkullerden kira
geliri elde etmek, gayrimenkul alım satım kazançları elde etmek
olarak sıralayabiliriz. Aynı zamanda Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, iş mer162
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kezleri veya alışveriş merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin
finansmanına da kaynak sağlar.
Ancak Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı; Bankalar Kanunu’nda tanımlandığı üzere mevduat toplayamazlar ve mevduat toplama sonucunu verecek iş
ve işlemler yapamazlar. Ticari, sınai veya zirai faaliyetlerde bulunamazlar.
İzin verilen yatırım alanları ile sınırlı olmak üzere, kendi adına portföy işletmeciliği faaliyeti dışında sermaye piyasası faaliyetinde bulunamazlar. Hiçbir
şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez ve bu amaçla
personel ve ekipman edinemezler. Başka kişi ve kuruluşlara proje geliştirme,
proje kontrol, mali fizibilite, yasal izinlerin takibi ve buna benzer hizmetler
veremezler.Mevzuatta izin verilen faaliyetler hariç olmak üzere hiçbir surette
otel, hastane, alışveriş merkezi, iş merkezi, ticari parklar, ticari depolar, konut
siteleri, süper marketler ve bunlara benzer nitelikteki gayrimenkulleri ticari
maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler.Gayrimenkul
yatırım ortaklıkları sadece gayrimenkule dayalı portföy işletmeciliği faaliyeti
kapsamında faaliyet gösterebilirler. Bunun doğal bir sonucu olarak, gayrimenkul yatırım ortaklıkları aktiflerinde makine ve ekipman bulunduramazlar. Ayrıca, inşaatını başka şirketlerin gerçekleştirdiği projelere finansman sağlamak
dışında inşaat yapamaz ve proje yürütemezler.
III-GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ
3.1. Ortaklık (GYO) Kazancının Vergilendirilmesi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 no’lu fıkrasının (d) bendi uyarınca, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançları
kurumlar vergisinden istisnadır. KVK’nun 15’inci maddesinin 3 numaralı
fıkrasında gayrimenkul yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme
bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu
kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir.
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Örneğin,2014 yılı kurum kazancı aşağıdaki şekilde olan X Gayrimenkul
Yatırım Ortaklığına sağlanan vergi avantajı aşağıdaki gibidir.
Brüt Satış Hasılatı

58.513.850,00

Satışların Maliyeti

(12.023.516,00)

Brüt Kar

46.490.334,00

Giderler

(10.795.066,00

Esas Faaliyet Karı

35.695.268,00

Finansman Giderleri

(4.184.441,00)

Vergi Öncesi Kar

31.510.827,00

Ödenecek Kurumlar Vergisi

0,00

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1 no’lu
fıkrasının (d) bendi uyarınca, X Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının kazancı kurumlar vergisinden istisna olduğundan Kurum kazancının %20 si olan
6.302.165,00 TL kurumlar vergisini ödemeyecek ve bu tutarda kurumlar vergisi istisnasından yararlanmış olacaktır.
X Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2014 yılı kurum kazancının dağıtımına
da karar vermesi durumunda KVK’nun 15’inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında uyarınca 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar
üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın ) stopajın oranı da % 0 olarak belirlendiğinden herhangi bir tevkifat yapmayacaktır. Bu
durumda da dağıtılabilir kurum kazancının %15 oranında 4.726.624,05 TL
kurum stopajı ödemeyecektir.( Yasal yedek akçeler ihmal edilmiştir.)
Bu durumda vergi öncesi karı 31.510.827,00-TL olan X Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının elde ettiği vergi avantajı 11.028789,05 -TL dir.( kurumlar
vergisi ve kurum stopaj vergisi toplamı).Sağlanan vergi avantajını oransal olarak değerlendirmek gerekirse yaklaşık %35’lik bir orana denk gelmektedir.
3.2 GYO’ nın Menkul Kıymet Alım Satım Kazançları Üzerinden Yapılan Vergileme
Bilindiği üzere Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları, sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, borsa para piyasası ve ters repo işlemi yapabilir, Türk
Lirası veya yabancı para cinsinden vadesiz ve vadeli mevduat hesabı açtırabilirler. GYO’nın bu işlemler nedeniyle elde ettiği kazançlar Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Madde hükmüne göre vergilendirilmektedir. Söz konusu
vergi kesintileri KVK’nun 15/3 maddesi uyarınca kurum bünyesinde yapılan
164
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stopajdan mahsup edilebilecektir. Ancak 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile GYO’nın dağıtılsın veya dağıtılmasın kazançlarından yapılacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir. Bu durumda kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilecek olan vergi kesintileri mükellefe iade edilebilecektir.
3.3 Katma Değer Vergisi Açısından Vergilendirme
GYO’ ların portföylerinde bulunan hisse senedi, tahvil gibi kıymetlerin
teslimi Kanunu’nun 17/4-g maddesince vergiden istisna edilmiş olmasına
karşın bu şirketlerin portföylerinde bulunan gayrimenkullerin satılması ve
kiralanması için herhangi bir istisna hükmü bulunmadığından bu teslim ve
kiralamalar KDV ‘ne tabidir.
3.4 Damga Vergisi Açısından Vergileme
Damga Vergisi’nden istisna edilen kağıtlarla ilgili 2 no’lı tabloda; gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin
alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri damga vergisinden istisna edilmiştir.
3.5 GYO İştirakçilerinin Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi
3.5.1 İştirak Edenin Kurum Olması Durumunda
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın sermayesine iştirak eden kurumların bu
iştirakten elde edecekleri kazançlar (kar payları) KVK’nun 5’ınci maddesinin
1’ınci fıkrasının (a) bendi uyarınca iştirak kazancı olarak nitelendirilmiş ancak
bu kazançlar iştirak kazançları istisnası dışında tutulmuştur. İştirak kazançları,
vergilemede mükerrerliğin önlenmesi amacıyla kurumlar vergisinden istisna
edilmiştir. İstisnaya konu kazanç esas itibariyle kazancın elde edildiği ilk kuruluşta kurumlar vergisine tabi tutulduğundan, kar dağıtım yoluyla intikali
sağlanan diğer kurumlarda mükerrer vergilemenin önüne geçilmek istenmiştir. GYO bünyesinde elde edilen kazanç kurumlar vergisinden istisna edilmiş
olduğundan, bu kurumlara iştirakten elde edilen kazanç kurumlar vergisi yükü
taşımamaktadır. Dolayısıyla mükerrer vergileme de söz konusu olmamakta bu
yüzden de elde edilen bu kazancın istisna edilmesine izin verilmemektedir.
GYO’ na iştirak eden kurumlar söz konusu iştirak hisselerini satmaları halinde ise elde ettikleri kazancı kurum kazancı olarak beyan etmeleri gerekmektedir. Ancak söz konusu iştirak hisseleri kurum aktifinde en az iki tam yıl
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kaldıktan sonra satılırsa bu satıştan doğan kazancın %75’i KVK’ nun 5/(e)
maddesi uyarınca kurumlar vergisinden istisnadır.
3.5.2 İştirak Edenin Gerçek Kişi Olması Durumunda
3.5.2.1 Kar payları
2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının kazançları dağıtılsın veya dağıtılmasın uygulanacak stopaj oranı “0” olarak tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile tam mükellef gerçek kişilerce
elde edilen kar payı üzerinden tevkif suretiyle vergi alınmayacaktır.
Tam mükellef gerçek kişilerce elde edilen temettü gelirinin yarısının, varsa
tevkif suretiyle vergilendirilmiş diğer menkul ve gayrimenkul sermaye iratları
ile birlikte toplam tutarının beyan sınırını (2015 yılı için 29.000 TL) aşması
halinde, temettü gelirinin yarısı yıllık beyanname ile beyan edilecektir.
3.5.2.2 Alım satım kazancı
Diğer taraftan gerçek kişilerin sahibi oldukları GYO hisse senetlerini de
elden çıkarmaları da mümkündür. Söz konusu hisse senetlerinin elde çıkarılması halinde doğan kazancın vergilendirilmesi ise aşağıda açıklanmıştır.
Gerçek kişiler, Borsa İstanbul’da (BİST) ‘’ işlem gören GYO hisse senetlerini bir yıl elde tuttuktan sonra satarlarsa Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici
67/d maddesi hükmüne göre elde edecekleri kazanç üzerinden hiçbir vergi
ödemeyeceklerdir.
Bir yıl içinde satarlarsa nihai vergi yükleri işleme aracılık eden banka ya da
aracı kurumca işlem sırasında yapılacak olan stopaj olacaktır. Ancak 2008/14272
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oran %0 olarak belirlenmiştir.
Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmeyen hisse senetlerinin satımı ise
(tam mükelleflere ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç) GVK’nun mükerrer 80’ıncı maddesinde belirtildiği üzere değer artışı
kazancı olarak değerlendirilecek ve oluşan kazanç aynı kanununun mükerrer
81. maddesinde belirlenen maliyetin endekslenmesi yöntemine göre vergilendirilecektir.
IV-SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnşaat sektörü ülkemiz ekonomisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Kendisine bağlı 250 alt sektörü de etkilemektedir. Ekonomik büyümenin sağlan166
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masına ve işsizliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktadır. Bu önemli sektörün
kurumlaşması Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının kurulmasıyla gerçekleşmiştir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sermaye Piyasası Kurulunun Gözetim ve Denetimine tabi Halka açık kuruluşlardır. Borsa İstanbul A.Ş. (BIST
A.Ş.) bünyesinde halka açık olarak işlem gören GMYO sayısı hali hazırda 31
tanedir. Mali mevzuatımızda Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının yaygınlaşması ve ülke ekonomisine katkılarının artırılması amacıyla birçok vergisel teşvik düzenlenmiştir. Burada amaç bir taraftan kurum ya da gelir vergisi yönünden belli gelirlerinden vazgeçmesine rağmen diğer taraftan kendisi ile birlikte
yaklaşık 250 alt sektöre de çok önemli katkılar sağlayan inşaat sektöründe bu
teşvikle yaratılan çarpan etkisi ile gelişen ve büyüyen sektörden elde edilen
ekonomik gücün vergilendirilmesi ile daha önemli bir gelir elde etme imkanına kavuşmuş olmaktadır. Öte yandan bu avantajın gelişmiş, düzenli, şeffaf,
gerçek değerler üzerinden işlem yapan GMYO piyasasının dolaylı vergiler
yönünden ( özellikle tapu harçları ve KDV ) gerçek gelirin kavranması konusunda da önemli katkılar sağladığı unutulmamalı, GMYO’’ların ve dolayısı
ile sektörün gelişmesi için söz konusu uygun ortamın devamlılığı ve mevcut
teşvikleinr genişletilerek GMYO’ ların sayısının arttırılması sağlanmalıdır.
KAYNAKÇA
http:// www.ivdb.gov.tr
http://www.gib.gov.tr
Sezgin, Bülent (2014). Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları. Ankara : Adalet Yayınevi
Ürel, Gürol [t.y.]. Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları.
[y.y.] : [yayl.y.]
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İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME
BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI ?
*
Cansın DEĞİRMENCİOĞLU32

ÖZ
Mükellefler vergiye müteallik işlemler nedeniyle vergi dairesi müdürlüğünün tesis ettiği ve açıkça vergi hatası kapsamında olduğunu düşündükleri
işlemlere karşı düzeltme başvurusunda bulunabilirler. Bu başvurunun reddedilmesi veya olumsuz cevaplanması üzerine ise şikayet yoluyla düzeltme başvurusu ile bir üst merci olan Gelir İdaresi Başkanlığına başvurabilirler. Bu
başvurunun da zımnen reddedilmesi veya olumsuz cevaplanması ile mükellefler bu işleme karşı dava açma hakkını kazanırlar. Bu hakkı dava açma süresini
kaçırarak kullanamayan mükelleflerin tekrar şikayet yoluyla düzeltme başvurusunda bulunarak yeniden dava açma hakkı elde etmeleri mümkün değildir.
Anahtar Kelimeler: Şikayet Yoluyla Düzeltme Başvurusu, Dava Açma
Hakkı, Vergi Hatası
GİRİŞ
Türk Vergi Sisteminde vergi uyuşmazlıklarının idari çözüm yollarından
biri uzlaşma müessesesi diğeri ise açık vergi hatalarının düzeltilmesi işlemidir.
Düzeltme, yorumlamaya ve hukuki değerlendirmeye ihtiyaç duymayacak derecede açık olan vergi hatalarının giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununda
düzenlenmiş bir idari başvuru yoludur. Uygulamada, düzeltme başvurusunun
mükelleflerce amacına aykırı bir şekilde kullanıldığı görülmektedir. Mükelleflerin düzeltme taleplerinin bağlı bulundukları vergi dairesi müdürlüklerince
reddedilmesi üzerine durumu bir üst merci olan Gelir İdaresi Başkanlığına
şikayet yoluyla düzeltme başvurusu ile iletebilirler. Bu başvuruya olumsuz
cevap gelmesi veya başvurunun 60 gün içinde cevaplanmayarak zımnen reddedilmesi üzerine mükelleflerin 30 gün içinde idari yargıda dava açma hakları
doğmaktadır. Ancak bu dava açma süresini kaçıran mükelleflerin yeniden şikayet yoluyla düzeltme başvurusunda bulunarak tekrar dava açma süresi kazanmaya çalıştıkları görülmektedir. Yazımızda şikayet yoluyla düzeltme başvurusu ile yeniden dava açma hakkı kazanılıp kazanılamayacağını inceledik.
32
* Devlet Gelir Uzmanı
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1.DÜZELTMEYE KONU OLABİLECEK HATALARIN NİTELİĞİ
Vergi Usul Kanununun 116 ncı maddesinde vergi hatası, vergiye ilişkin
hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenilmesi veya alınması olarak tanımlanmış olup, aynı
Kanunun 117 nci maddesinde hesap hatalarının, 118 inci maddesinde de vergilendirme hatalarının türleri belirtilmiştir. Kanunun 122-124 üncü maddelerinde ise düzeltme ve şikayet yolları düzenlenmiştir.
Davacı mükellefin Vergi Usul Kanununda yer alan düzeltme ve şikayet
yoluna başvurabilmesi için dava konusu işlemde, anılan Kanunun 117 nci ve
118 inci maddelerinde belirtilen türden bir hatanın var olması gerekmektedir.
Düzeltme işleminin kapsamına girmeyen en önemli unsur, hukuki uyuşmazlıklardır. Vergi hataları nispeten kolay görülebilen, üzerinde tartışmaya
pek gerek olmayan, açık ya da oldukça basit yanlışlıklardır. Bu nedenle yasa
koyucu vergi hatalarına özgü olmak üzere ayrı bir çözüm yolu benimsemiştir.
İşte bu vergi hatası kavramı dışında kalan öyle bir kısım sakatlıklar var olabilir ki, yasa koyucu bunların hatalara özgü bir yol olan düzeltme işleminden
yararlanmasını öngörmemiş, tartışma konusu olduğunda bunların yargı organlarında karara bağlanması esasını benimsemiştir. Vergi hatası dışında kalıp da
tartışma konusu olabilecek bu tür konulara ve uyuşmazlıklara “hukuki uyuşmazlık” adı doktrinde verilmektedir. Hukuki uyuşmazlıklar, vergi hatasından
farklı olarak vergilendirme işleminin özüne ilişkin, vergi alacaklısı ile vergi
borçlusu arasındaki hukuken tartışma konusu yapılabilecek hususlarda ortaya
çıkar taraflardan biri işlemlerde sakatlık olduğunu iddia eder. Bu tür tartışmalar maddi olaya ilişkin açık olmayan noktalardan, yasa hükümlerinin kaleme
alınmış şekillerinden, maddi olayın karmaşık şekillerinden, vergi borcunun
zaman aşımına uğrayıp uğramadığı, bir vergi suçunda kasıt, ağır kusur gibi
unsurların bulunup bulunmadığı vb. noktalardan doğar.
Değerlendirme ve yorum gerektiren vergisel işlemlerin Vergi Usul Kanununun 117 nci ve 118 inci maddelerinde sayılan hatalar kapsamında şikayet
yoluyla düzeltme talebine konu olması ve bu yolda tesis edilen olumsuz işlemlerin de bu kapsamda dava edilmesine imkanı yoktur.
Danıştay 7. Dairesinin 29.02.2004 tarih ve E.2002/2740, K.2004/3625 sayılı kararında, hukuki bir sorun teşkil eden ve yasaların yorumu sonunda çözümlenebilecek nitelikte olan bir uyuşmazlık için düzeltme ve şikayet yoluna
gidilemeyeceğine hükmedilmiştir. Danıştay 4. Dairesi de 07.12.2004 tarih ve
170
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E.2004/256, K.2004/2463 sayılı kararında; “uyuşmazlığın vergi hatası dışında
maddi olayların değerlendirilmesi ve irdelenmesini gerektiren hukuksal bir sorun olarak ortaya çıkması ve yorumu gerektirmesi söz konusu olduğundan, düzeltme ve şikayet yoluyla yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin yasaya uygun olduğu” yönünde hüküm belirtmiştir. Ayrıca Danıştay 9. Dairesinin
31.05.2006 tarih, K.2006/2224 sayılı kararı, Danıştay 4. Dairesinin 31.03.2004
tarih, K.2004/635 sayılı kararlarında da benzer hükümler bulunmaktadır.
2.DÜZELTME BAŞVURUSU
Düzeltme işlemi hem vergi aslı hem cezası için geçerlidir. VUK.’ nun 375.
maddesine göre “vergi cezalarında yapılan hatalar bu kanunda vergi hataları için
belli edilen usul ve şartlara göre düzeltilir.” Vergi ve ceza bakımından yapılacak
düzeltme için kanunda iki yol düzenlenmiştir. Buna göre düzeltme işlemi ya vergi
dairesince re’sen yapılır ya da yükümlü başvurusu üzerine gerçekleşir.
VUK’ nun 119. maddesinde belirtilen yollardan biri ile meydana çıkarılan
vergi hatalarının, idarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları ise
re’sen düzeltilir.
(VUK.’ nun 121.mad.) Ortaya çıkarılan vergi hatalarının düzeltilmesi konusunda karar verme yetkisi ilgili vergi dairesi müdüründedir. (VUK. 120
mad.) Kendi aleyhlerine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye karşı vergi
mahkemesinde dava açma hakları mahfuzudur. (VUK.’nun 121.md.)
Vergi hataları vergi dairesince re’sen düzeltme işlemine konu edildiği gibi
mükellefler de vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile isteye bilir. Bu taleplerin posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi
gerekmektedir. (VUK.’nun 122.md.)
Mükellefin düzeltme talebine ilişkin dilekçesini alan vergi dairesi bu talebi
inceler, talep düzeltme mercii olan vergi dairesi müdürlüğünce uygun bulunduğu takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder ve düzeltme yapılır.
3.ŞİKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU
Vergi dairesinin, dava açma süresinden sonra yapılan düzeltme talebini
reddetmesi durumunda şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurulur.Düzeltme taleplerinin, vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra
yapılması ve bu talebin reddi durumunda; mükelleflerin dava açma yoluna
gitmeleri mümkün bulunmadığından; şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına git-
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melerine Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesi ile olanak sağlanmıştır.
Şikayet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurabilmek için, öncelikle düzeltmeye yetkili vergi dairesine düzeltme talebinde bulunulması ve bu talebin
reddedilmesi gerekmektedir. Yani doğrudan şikayet yoluyla Bakanlığa başvurmak mümkün değildir.
Şikayet yoluyla başvuru hakkını kullanmak için öncelikle düzeltme zaman
aşımı süresi içinde vergi dairesine başvurarak düzeltme talebinde bulunmak
gerekir. Vergi dairesinin düzeltme talebini reddetmesi durumunda şikayet yoluna başvurulur. İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndaki 60 günlük cevap süresi
esas alınarak vergi dairesinin bu süre içinde cevap vermemesi durumunda da
şikayet yoluna başvurulur.
Düzeltme talebi üzerine, idarenin 60 gün içinde cevap vermesi gerekir. Altmış gün içinde cevap verilmezse istek reddedilmiş sayılarak dava hakkı kullanılır. İYUK’un 10/2. maddesinde yer alan “Altmış gün içinde bir cevap verilmezse
istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma
süresi içinde, konusuna göre Danıştay’a, idare ve vergi mahkemelerine dava
açabilirler” hükmü dikkate alındığında idarenin altmış günlük cevap süresinin
kanunla düzenlenmiş bir süre olduğu, bu sürenin bitim tarihinden itibaren idari
dava hakkının kullanılması gerektiği ortaya çıkar. 60 günlük cevap süresi, Şikayet dilekçesinin Bakanlığa verildiği tarihten başlar. Şikayet dilekçesinin postayla gönderilmesi durumunda, taahhütlü olarak postaya verildiği günden bağlayacağının kabulü gerekir. Altmış, günlük sürenin bitiminin tatile veya çalışmaya
ara verme zamanına rastlaması, bekleme süresini uzatmaz. İYUK’a göre dava
açma sürelerinin sonunun çalışmaya ara verme zamanına rastlaması durumunda
dava açma süresi uzamakla beraber, şikayet yolu ile başvurularda bu sürenin
uzamayacağı uygulamada kabul edilmiştir. Özetle, Maliye Bakanlığı şikayeti
kabul ederse, durumu ilgili vergi dairesine bildirir; hatalı işlem düzeltilir. Maliye
Bakanlığı şikayeti reddederse ya da 60 günlük süre içinde cevap vermezse, düzeltme talebinde bulunan kişi, idari dava yoluna başvurabilir. (Kızılot, 1999 : 7)
4.DEĞERLENDİRME
İYUK 10/1. maddesinde; ilgililerin, haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlarca başvurabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
İdari yargıda dava açma süresi “idari davaların muteber surette ikame edi172
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lebileceği kanunen muayyen ve mahdut olan zaman” olarak tanımlanır. Yani
idari yargıda dava açma süresinin sınırları katı bir şekilde belirlenmiştir. Aksi
halde yani dava açma süresinin sınırlarının yoruma açık ve sınırları keskin belirlenmemiş olsaydı idarenin işlemleri sürekli olarak dava tehdidi altında olacaktı. Bu durum da idarenin belirlilik ve istikrar ilkelerine aykırı düşecektir.
Konumuz itibarıyla açık bir vergi hatası olduğu iddiası ile yapılan bir şikayet yoluyla düzeltme başvurusuna idare tarafından verilen olumsuz bir cevap
hukuki olarak o işleme karşı dava açılmış ise dava sonucunun belli olması ile,
dava açılmamış ise dava açma süresinin dolmasıyla belirli hale gelir. Yani idarenin tesis ettiği işlem o işleme karşı başvurulacak hukuki yollar tükendiğinde
kesinleşir ve mükellef ile idare açısından belirli hale gelir.
Diğer taraftan, şikayet yoluyla düzeltme başvurusundan sonra doğan dava
açma hakkının kullanılmaması sonucu yeniden şikayet yoluyla düzeltme başvurusunda bulunarak yeni bir dava açma hakkının tesis edilmesi idari yargıda
sınırları çok keskin belirlenmiş dava açma sürelerinin ihlal edilmesine neden
olacaktır. Bunun sonucu olarak da idarenin işlem ve eylemleri süresi ve sınırı
belirsiz olan bir “dava” tehdidi altında olacaktır.
SONUÇ
Yargı denetimi, idare üzerinde uygulanan en etkili ve nesnel denetim yoludur. Yargı denetimi, İdareden bağımsız ve tarafsız bir organ tarafından ve salt
hukuki ölçütlere dayalı olarak yapılan nesnel bir denetim olmakla ve de güçlü
yaptırımlarla donatılmakla, İdarenin hukuka uygun davranmasını sağlayan en
etkili denetim yoludur.Şikayet yoluyla düzeltme başvurusu bir anlamda idare
için yargısal denetimden önce son çıkıştır. Mükellefler açısından ise hem idareyi açıkça hata olduklarını düşündükleri işlemleri düzeltmeye zorlama imkanıhemde bu başvuru sonucuna göre işleme ilişkin dava açma imkanı anlamına
gelmektedir. Mükellefler açısından vergisel işlemlere dava açma nasıl nesnel
ve tartışmasız bir hak ise bu hakkın iyi niyet kuralına göre kullanımı da aynı
şekilde çekişmesiz ve nesnel bir hukuk kuralıdır. Hem hakkın iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanılması gerektiği hem de idarenin iş ve işlemlerinin
sınırları ve süresi belirsiz bir dava tehdidi altında kalamayacağı düşüncesi çerçevesinde mükelleflerin şikayet yoluyla düzeltme başvurusundan sonra doğan
dava açma hakkını süresinde kullanmayıp yeniden şikayet yoluyla düzeltme
dilekçesi vererek yeniden dava açma hakkı kazanabilmeleri mümkün değildir.
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DOĞUM BORÇLANMASI PRİMİ VERGİ MATRAHINI NASIL
ETKİLER?
*
Mustafa ŞEN33

ÖZ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, sigortalılara Sosyal Güvenlik açısından belli süreleri borçlanma hakkı vermekte ve bu
süreler borçlanıldığında daha erken emekli olma imkânı sağlanmaktadır. Bu
imkânların en önemlilerinden biri olarak gösterilen doğum borçlanması, son
dönemde yapılan düzenlemeler neticesinde kapsamın genişletilerek üç çocuğa
çıkarılmıştır. Bu yazımızda ise doğum borçlanması hakkından yararlanmak
amacıyla kendileri veya eşleri adına prim ödeyenlerin bu primlerini vergi matrahında indirim konusu yapabilme hususu üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Doğum Borçlanması, Sigorta Primi, Vergi Matrahı
1. GİRİŞ
Doğum borçlanması, ilgili Kanunlar gereği verilen ücretsiz doğum izni ya
da analık izni süreleri ile sigortalı kadının doğum süreleri borçlanmasıdır. Doğum borçlanması, sosyal güvenlik sistemimizde düzenlenmiş bulunan bir hizmet
borçlanması türüdür. Bu nedenle söz konusu borçlanma, doğum yapan kadınların çalışma yaşamlarındaki mağduriyetlerini azaltmak açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, çalışanların kendileri yahut eşleri için sosyal güvenlik
kurumuna ödenen doğum borçlanması priminin ücrete ilişkin vergi matrahından
indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında bilgi verilecektir.
2. DOĞUM BORÇLANMASI NEDİR?
Doğum borçlanması imkânı, 5510 sayılı Kanun’un 4/1- (a) maddesi kapsamında çalışan sigortalılara tanınmış bir hak iken, “6552 sayılı İş Kanunu
İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” (Torba Yasa)
ile bu hakkın kapsamı genişletilmiştir. Düzenlemeye göre, ilk defa 5510 sayılı
Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız
çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga
506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan si*33
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gortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği
sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak, kamu
görevlileri ise “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve
Hizmet Daire Başkanlığı”na borçlanma talep dilekçesiyle başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir. Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Sosyal Güvenlik
Kurumu hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.
Yapılan yeni düzenleme ile doğum borçlanması üç defaya mahsus olmak
üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak süreler şeklinde belirlenmiştir.
Daha açık bir ifadeyle, doğum borçlanması talebinde bulunabilecek kişiler
şöyle sıralanabilir;
• Kanuna göre hizmet akdi veya doğum tarihinde hizmet akdi çalışması
bulunup daha sonra kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılanlar,
• Daha önce hizmet akdi çalışması bulunup 2008 yılı Ekim ayı başından
sonra ilk defa Kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sigortalı olarak
çalışmaya başlayanlar,
• 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince haklarında bazı sigorta
kolları uygulananlar,
• 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile bunların hak sahipleri.
Doğum borçlanmasının gerçekleştirilebilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi yahut mevcut bulunması gerekir. 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle   kapsamındaki sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı
iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;
• Sigortalı kadının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık
şartını yerine getirmesi, (tescil edilme ve prim ödeme)
• Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,
• Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması,
Gerekmektedir.
Bununla beraber ilgili mevzuat kapsamında doğum borçlanmasının süreleri belirlenmiştir;
• Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.
176
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Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defa
olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 4 yıla tekabül
etmektedir.) borçlanabilir.
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum
yaptığı tarihten sonra adına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek
kalan süre borçlandırılacaktır
Doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde
vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.
İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile
ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süre borçlanılabilir.

3. DOĞUM BORÇLANMASININ VERGİ MATRAHINA ETKİSİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler” başlıklı 41 inci maddesinde,
“Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;
a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık
süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları
açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri ...
kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde
82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden
hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri
şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.
...” hükmü yer almıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücretin tarifi yapılmış olup, 63 üncü maddesinde de,
«Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan
miktardır.
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...
2 - Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler;
3 - Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi
Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm,
kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği ayda
elde edilen ücretin % 10›unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5›ini)
ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.
...” hükümlerine yer verilmiştir.
Öte yandan, konu ile ilgili olarak Gelir Vergisi Genel Tebliğinde de gerekli
açıklamalar yapılmıştır.
4. SONUÇ
Emeklilik aidat ve sosyal sigortalar primlerinin gider olarak indirilmesi
kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten
kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nispetine bakılmaksızın kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının bulunmasında
gider olarak indirilmesi, aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşıncaya kadar bu miktarın ücretlerin vergiye tabi tutarından indirilmesi gerekir. Bu nedenle, ödenen doğum borçlanması primlerinin tutar ve oranına bakılmaksızın
ilgili kuruma ödendiği tarihten sonraki dönemlerde elde edeceğiniz ücretlere
ait vergi matrahının tespitinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu
durumda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigorta Kanununun
sigortalıların borçlanabileceği süreler başlıklı 41 inci maddesinin (a) fıkrasına göre doğum izin sürelerinin borçlanılması nedeniyle, ödenilen borçlanma
primlerinin gelir vergisi matrahının tespitinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin 2 numaralı bendi uyarınca,
ücretlilerin kendileri için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödedikleri sigorta prim178
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leri, ücretin safi tutarının hesaplanmasında indirim olarak dikkate alınmasına
karşın, ücretlinin eşi için Sosyal Güvenlik Kurumuna ödediği primlere anılan
bent hükmünde yer verilmediğinden, bu primlerin indirim konusu yapılması
mümkün değildir.
KAYNAKÇA
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4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE TELAFİ ÇALIŞMASI
						

Erol GÜNER*34

I. GİRİŞ:
Uzun zamandır üzerinde konuşulan bir konu olan, iş kanununun çağın gereklerine ve yeniliklerine ayak uydurması için yapılan eleştiriler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda 1475 sayılı İş Kanunumuz, 22.05.2003 tarihinde 4857 sayılı
Yeni İş Kanununun TBMM’de kabul edilmesi ve 10.06.2003 tarihinde 25134
sayılı R.G.’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Endüstri ilişkilerinin sosyal tarafları olan işçi, işveren ve devleti yakından ilgilendiren bu kanuna genel açıdan bakıldığında, kanunun çalışma hayatına yeni
bir takım kuralları ve kavramları getirdiği görülmektedir.
Genelde esneklik ile ilgili maddeler, bu kanunla yasal bir çerçeveye oturtulmuş gözükmektedir. 4857 sayılı Kanunla yeni çalışma şekilleri (kısmi süreli
çalışma, çağrı üzerine çalışma gibi) getirilmiş, çalışma sürelerinde de günlük
çalışma süreleri üzerine kurulmuş olan eski sistem tamamıyla değiştirilerek,
çalışma süreleri haftalık olarak hesaplanır bir hale getirilmiştir. Çalışma sürelerinde esneklik sağlayan maddelerle; çalışma süreleri yeniden düzenlenmiş,
denkleştirme süresi, fazla sürelerle çalışma, telafi çalışması ve kısa çalışma
gibi birtakım yeni düzenlemeler yapılmıştır.
4857 sayılı Kanunun Telafi Çalışması başlığını taşıyan 64. maddesine göre;
“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya
sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma
sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da
işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya
fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini
aşmamak koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.” denilerek telafi çalışmasının hangi durumlarda yapılabileceği
belirtilmiş, iki aylık süre şartına değinilmiş, yapılan bu çalışmaların fazla çalışma
veya fazla sürelerle çalışma sayılmayacağı belirtildikten sonra günde kaç saat yapılabileceği açıklığa kavuşturulmuş ve son olarak tatil günlerinde telafi çalışması
yaptırılamaz denilerek madde bitirilmiştir.
*34
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II. TELAFİ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME:
A- Tanım: Telafi çalışması, fiilen uygulanan ancak yasal dayanağını 4857
sayılı İş Yasası ile bulan esnek çalışma türlerinden biridir. Yasanın 64/1’inci
maddesine göre “Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel
tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması
veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi
hallerinde, işveren iki ay içinde çalışılmayan süreler için telafi çalışması
yaptırabilir” hükmü yer almaktadır. Ülkemizdeki tatil ve bayram günlerinin
sıklığı ve uzunluğu nedeniyle işyerlerindeki sorun çözüme kavuşturulmuştur.
Yasada yer alan “normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması” ibaresi, Yasada ve Yönetmelik’te açıklanmamıştır. Öğretide, Yasada yer
alan ‘kısmi çalışma’ tanımındaki ‘önemli ölçüde’ ibaresinden kıyas yoluyla
2/3 oranın uygulanılabileceği belirtilmektir. Yasa ve yönetmelikte açıklığa
kavuşmadığından öğretide tartışılan diğer bir ibare “normal çalışma süresi”nin ne anlama geldiğidir. İş Yasasının 64’üncü maddesinde yer alan ‘normal
çalışma süresi’nin belirlenmesinde günlük çalışma süresi baz alınabileceği
gibi haftalık çalışma süre de baz alınabilir.
Telafi çalışmasının düzenlendiği İş Yasası’nın 64’üncü maddesine göre,
önce ‘tatil’ yapılmasını ve daha sonra tatil yapılan gün veya günlerin ‘telafi’
çalışmasını öngördüğünden tatil gününe tekabül eden haftalarda veya günlerden önce ‘telafi’ çalışmasını yaptırmak, daha sonra ‘tatil’ vermek söz konusu
değildir. Çalışılmayan sürenin telafisi olmaz.
Telafi çalışmasının özünü, iki tatil günü arasında kalan işgününde yada
zorlayıcı bir nedenle üretimin durması sonucu veya işçinin işverenden izin
alıp ta çalışmadığı günlerde ekonomik olarak kaybedilen çalışma sürelerinin,
taraflar arasında anlaşılarak hafta, ay veya yıl gibi belirli bir zaman dilimi
içinde normalin üstünde bir çalışma yapılarak telafisi oluşturmaktadır.
B- Telafi Çalışması Yapılabilecek Haller:
1. Zorunlu Nedenle İşin Durması:
İş Yasası’nda ve İş Yasası’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nde
telafi çalışmasını gerektiren zorunlu nedenlerin tarifi yapılmamıştır. Öğretide, zorunlu nedenlerin, Yasanın 42’inci maddesinde sayılan “gerek bir
arıza sırasında, gerek bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut maki182
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neler veya araç ve gereç için hemen yapılması gerekli acele işler” ile aynı
Yasanın 24/III, 25/III ve 65/1’inci maddesinde bahsedilen zorlayıcı sebeplerle
(mücbir sebepler) işyerinin tamamında ya da bir bölümünde işin yürütülememesi dolayısıyla telafi çalışması yapılabileceği belirtilmektedir. Zorlayıcı
sebepler ile zorunlu nedenler eş anlamlı sözcükler değildir. Her iki kavram
zaman zaman çakışmakla birlikte, zorunlu nedenlerin zorlayıcı nedenleri de
kapsayan daha geniş anlamı olduğu belirtilmektedir. Zorlayıcı sebep, önceden
görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak, dıştan gelen olaylardır. Buna
karşılık, zorunlu nedenin olması için önceden görülemez nitelik taşıması beklenemez. İşin işleyişi sırasında genellikle birden bire ortaya çıkan işyerindeki
faaliyetin tümünü veya bazı departmanlar itibariyle durduran veya çalışma
sürelerinin önemli ölçüde azaltışını gerektiren bir durum olarak ele alınabilir.
2. Ulusal Bayram ve Genel Tatillerden Önce veya Sonra İşyerinin
Tatil Edilmesi
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Yasaya göre, Ulusal Bayram,
Cumhuriyet Bayramı, genel tatil günleri ise resmi ve dini bayram günleri ile
yılbaşı tatilidir. Telafi çalışmaları, günlük en çok çalışma süresini aşmamak
koşulu ile günde üç saatten fazla olamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz (İş Y. md.64/2). Aynı Yasanın 63/2’inci maddesine göre günlük en
fazla çalışma süresi onbir saattir. Böylelikle bir günde normal çalışma ve telafi
çalışması yapılacak ise her iki çalışmanın toplamı onbir saati aşamayacaktır.
Örneğin haftada beş gün ve günlük dokuz saat çalışılan işyerinde günlük en
fazla iki saat telafi çalışması yapılabilecektir. Günlük telafi çalışma süresinin üç saati aşması halinde, bu çalışma artık telafi çalışması olmayıp, fazla
çalışma / fazla sürelerle çalışma olarak değerlendirilmektedir. ‘Tatil günleri’
kavramına, yalnızca yasalardan, ulusal tatil ve genel tatil günlerinin yanında sözleşmelerden doğan tatil günlerinin de eklenmesi gerekir. Buna karşılık haftalık 45 saatlik çalışma süresinin 5 iş gününde tamamlandığı hallerde
çalışılmayan Cumartesi günü ‘tatil günü’ değil ‘işgünü’ sayıldığından telafi
çalışması yaptırılabilir. Keza, yoğunlaştırılmış çalışma haftası uygulaması
nedeniyle, denkleştirme haftasında çalışılmayan günlerde de telafi çalışması yapılabileceği düşünülmektedir. Zira denkleştirme süresinde çalışılmayan
günler / süreler izin süresi olarak değerlendirilmemektedir. Telafi çalışması
yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü madde-
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sinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır (Çal.
Sür. Yön. Md.7/2). İşverenin telafi çalışması yaptırması için işçinin rızasına
gerek yoktur. Bununla birlikte işçiye verilen izin, telafi çalışması karşılığında
ise ispat yükü işverende olacağından, önceden verilen iznin kayıt altında olması gerekir.
3. İşçinin Talebi ile Kendisine İzin Verilmesi:
Yasa ve sözleşmeye dayanmayan bir halde işçinin talebi ile ileride telafi
çalışması yapma karşılığında işçiye izin verilmesi halidir. İş Yasasına İlişkin
Çalışma Süreleri Yönetmeliğine göre bu husus “..işçinin talebi ile kendisine
4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi halleri..” olarak belirtilmiştir. Ancak burada belirtmek gerekir ki, işçi her talep ettiğinde işverenin izin verme yükümlülüğü yoktur. Yasadan anlaşıldığına göre, işçi tarafından talep
edilecek izinin gerekçesi her hangi bir koşulla sınırlandırılmamıştır. Tarafların anlaşması yeterlidir. Belirtilmesi gereken diğer bir husus, telafi çalışması için gerekli hallerden ‘zorunlu nedenle işin durması’, ‘tatil öncesi izin
yapılması’ ve ‘benzeri nedenlerle’ telafi çalışması yapılabilmesi için temel
koşul, işin önemli ölçüde az çalışılması ya da tamamen tatil edilmesidir. İşçinin talebi üzerine izin verilmesi halinde, bu koşulların gerçekleşmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla, tam gün izinler için telafi çalışması yapılabileceği gibi, saatlik, yarım günlük izinler için de telafi çalışması yapılabilecektir.
4. Benzer Nedenlerle İşyerinde Çalışma Yapılmaması:
Yasa, benzer nedenle işyerinde çalışma yapılamaması durumunda da
telafi çalışması yapılabileceğini hükmetmektedir. Yasa hükmünde bir sınırlama yoktur: işçinin çalışma borcu bulunduğu anda herhangi bir nedenden dolayı çalışamamış ise telafi çalışması yaptırılabilir. Dolayısıyla
yasada sayılan olgularda bir sınırlamaya gidilmemiştir. Tabii ki buradaki ‘benzer nedenler’ ibaresi mutlak olarak algılamamak gerek ve dikkatli olunmasında fayda var. Örneğin, lokavt/grev nedeniyle hizmet akdinin
askıda geçtiği süreler için işçinin çalışma borcu doğmadığı için telafi çalışması yapılamaz. Ancak öğretide, greve katılmayan işçilere, işveren ileride telafi çalışması yaptırmak üzere izinli sayabileceği belirtilmektedir.
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C-Telafi Çalışmasının Yapılacağı Süre:
Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması
ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde
yaptırılır (Çal. Sür. Yön. Md.7/3). İki aylık sürenin bu çalışmayı gerektiren
halin sona ermesinden itibaren başlayacağı öğretide ileri sürülmektedir. Örneğin, işçi ileride telafi edilmek üzere, iki gün izin almış ise, iki aylık sürenin
başlangıcı bu izin süresinin bitim süresidir. Ancak bazı durumlarda, telafi çalışmasını gerektiren nedenin sona erdiği tarih ile işçinin işbaşı yaptığı tarih
arasında farklılık olabilir. Örneğin işçi bu iki aylık süre içinde rapor almış
olabilir. Bu gibi hallerde, rapor süresinin bitmesiyle işçi iş başı yaptıktan sonra iki aylık sürenin başlatılmasının daha uygun olacağı öğretide ileriye sürülmektedir.
D- Usul ve Esaslara Muhalefette İdari Yaptırım:
4857 sayılı İş Yasasının 64. Maddesinde öngörülen hükümlere muhalefet
halinde işveren hakkında aynı yasanın 104. Maddesi gereğince işçi başına idari para cezası uygulanmaktadır.
E-Telafi Çalışması Yapanların Sosyal Güvenliği:
1.Ücretin, İzin Kullanıldığı Ayda Ödenmesi Halinde Sosyal Güvenlik
Telafi çalışması yapanların sosyal güvenliğinin sağlanmasında telafi çalışması karşılığında ücret hak edildiğinin ve ücretin hangi aşamada ödendiğinin
belirlenmesi gereği vardır. Yasada, telafi çalışması ücretinin ne zaman ödeneceği hususunda açıklayıcı bir hüküm yer almamaktadır. Yasanın 64’üncü
maddesinde, telafi çalışmalarının fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma
sayılamayacağı hükme bağlanmıştır. İşçi, telafi çalışması yapacağı süreyi önceden ‘izinli’ olarak kullandığı dönemde ücretini tam olarak almaktadır. İşçinin telafi çalışması ücreti, önceden ve zamanında ödenmelidir. İşçinin ücreti
önceden ödendi ise telafi çalışması yapıldığında ikinci bir ödemenin yapılması
söz konusu olamaz. Telafi çalışması ücreti, çalışılmadan verilen izin süresince
ödendiğinde, artık bu ayın – izin kullanılan ayın - ücreti olarak kabul edileceğinden izinli olunan aya mal edilecek ve işçinin sigortası, ücretin ödendiği
ayda Kuruma bildirilecektir. Telafi çalışması yapıldığında, işçiye ikinci bir
ücret ödemesi yapılmayacağından, işçinin fiilen çalıştığı/ telafi çalışması yaptığı ay telafi çalışmasına yönelik sigortası /prime esas kazanç olarak Kuruma
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ayrıca bildirilmeyecektir. Örneğin, 10 Ocak 2006 Salı günü başlayan Kurban
Bayramı dolayısıyla 9 Ocak Pazartesi gününde, ileride telafi çalışması yapılmak üzere işçilere izin verildiği, 9 Ocak günü ücretinin Ocak ayı ücreti olarak
31 Ocak’ta ödendiği ve telafi çalışmasının 9 Mart’a kadar sonuçlandırıldığı
esas alındığında, artık, işçinin sigorta günleri /prime esas kazanç tutarı Ocak
ayı içinde Kuruma bildirileceğinden ayrıca 9 Ocak için Şubat ya da Mart ayında yapılan telafi çalışması karşılığında ayrıca ücret ödenemeyeceği gibi; Kurama belirtilen güne mahsus sigorta primi / günü de bildirilmeyecektir.
2.Ücretin, Telafi Çalışması Yapıldığı Ayda Ödenmesi Halinde Sosyal
Güvenlik
Yasada açıklayıcı hüküm bulunmaması nedeniyle, işçinin ücretinin, ‘tatil’
yapıldığı ayda değil de ‘telafi’ çalışmasının yapıldığı ayda ödenmesi halinde
sigortalılığının ne olacağı konusudur. Yukarıda belirtildiği üzere, öğretide,
ücretin ‘tatil’ yapıldığı ayda ödeneceği konusunda ittifak bulunduğundan
konunun, ücretin fiilen çalışıldığı ayda ödenmesi halinde çalışanın sigortasının ne olacağı konusunda belirsizlik vardır. Bu durumda, ücretin tatil yapılan
ay yerine fiilen çalışılan ayda ödenmesi halinde, artık ücretin tatil ayına mâl
edilmesi gereğinin kalmadığı, fiilen çalışılan ayın ücretine eklenilerek prim
hesabına dahil edilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.
III. SONUÇ:
Yeni İş Kanununun çalışma süresi ile ilgili düzenlemelerinden birisini de
telafi çalışması oluşturmaktadır. İşçi ve işverenlerin anlaşmasıyla uygulanılan
telafi çalışmasının tarafların çıkarlarının çakıştığı esnek çalışma türü olduğu
söylenilebilir. 4857 sayılı İş Kanunu, uzunca bir süreden beri ileri sürülen
esneklik taleplerini büyük ölçüde karşılamaktadır. Artık işletmeler, değişen
pazar koşullarına ayak uydurmak ve dünya şirketleri içindeki rekabet konumlarını güçlendirmek için ihtiyaç duyduklarını söyledikleri esnek çalışma yöntemlerini istedikleri gibi uygulayabileceklerdir.
Telafi çalışmasının işgücü verimliliği üzerindeki etkisini düşünmekte fayda vardır. Bu etki bakış açısına göre değişebilmektedir. Telafi çalışmasının
işçiler için faydaları olduğu gibi zararları da olabilecektir. Telafi çalışmasının
işçi açısından faydasına bakacak olursak, işçi telafi çalışması yaparak işinin
olduğu bir saati ya da günü boşa çıkarabilme imkânına sahipken, işçiye za186
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rarı ise işçinin reel gelirinde bir azalmaya yol açmasıdır. Çünkü eski kanun
telafi çalışmasına izin vermeyip, normal çalışma süresinin üzerindeki her saat
çalışmayı fazla çalışma kabul etmekte ve buna göre fazla çalışma ücreti vermekteyken, yeni kanunda bu durum tamamıyla ortadan kaldırılmış ve işçinin
alacağı ücret üzerinde doğrudan azaltıcı bir etki yaratılmıştır.
Bazı işverenlerin 1475 sayılı Kanun döneminde de kullandıkları telafi çalışması, iş sağlığı ve güvenliği açısından da zararlara sebebiyet verecek şekildedir. Bazı işçilerin daha fazla serbest zaman elde etmek için normal çalışma
saatlerinden daha fazla çalışarak kendilerini yıpratmaları ile hem işgücünün
verimliliği düşecek hem de iş sağlığı ve güvenliği açısından yeni riskler ortaya
çıkaracaktır.
Öteden beri uygulama yer alan telafi çalışması 4857 sayılı yeni İş Kanunu
ile yasal dayanağa kavuşmuş olması olumlu bir gelişmedir. Ancak, telafi çalışması yapan işçinin ücretin hangi süreçte ödeneceği yasa ile veya en azından
yönetmelikle açıklanması gereği vardır. Mevcut durumda, ücretin ne zaman
ödeneceği hususunda açıklayıcı hükmün bulunmaması, bu tür çalışma ilişkisi içinde bulunan işçilerin sosyal güvenliklerinde sorunların çıkabileceğinin
göstergesidir.
4857 sayılı Kanun henüz yeni çıkmış ve birçok bilinmeyeni ile karşımızda
durmaktadır. Yeni kanunun getireceği sorunlar ve çözüm yolları zaman geçtikçe ortaya çıkacak, yargı kararları ortaya çıkan sorunlarda ve boşluklarda
önemli bir görev üstlenecektir.
KAYNAKÇA
T.C.Yasalar (01.09.1971). 1475 sayılı İş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(13943 sayılı)
T.C.Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİNE İŞÇİNİN
UYMAMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
*
Cumhur Sinan ÖZDEMİR35

1. GİRİŞ
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
ile düzenlenmiştir. 6331 sayılı Kanun; iş sağlığı ve güvenliği yönünden sadece
işverene değil işçilerede yükümlükler getirmiştir. İşçiler; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer
çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
2. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İŞVEREN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği
alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, iş
sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz. Bu kapsamda;
• Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması,gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
• İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
• Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
• Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.
• Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel
tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
*35 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
21.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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2.1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için
işveren;
• Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha
fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir.
• Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması
hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
• İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği
ve koordinasyonu sağlar.
• Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı
olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.
• Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi
muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı
kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir.
2.2. Risk Değerlendirmesi
İşverenler; iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak
veya yaptırmakla ve yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı
ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirlemekle yükümlüdürler. Risk değerlendirmesi yapılırken;
• Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu,
• Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi,
• İşyerinin tertip ve düzeni,
• Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika
gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu, dikkate alınır.
2.3. Acil Durum Planları
İşverenler;çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün ve muhtemel acil
190
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durumları belirlemek ve bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirleri almak zorundadırlar.Bu kapsamda işverenler;
• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm
ve değerlendirmeleri yapar, acil durum planlarını hazırlar.
• Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel
tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri
sağlayarak eğitim ve tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır
bulunmalarını sağlar.
• Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
2.4. Tahliye
Ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işverenler;
• Çalışanların işi bırakarak derhal çalışma yerlerinden ayrılıp güvenli
bir yere gidebilmeleri için, önceden gerekli düzenlemeleri yapmak ve
çalışanlara gerekli talimatları vermekle,
• Çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri
durumlarda; istenmeyen sonuçların önlenmesi için, bilgileri ve mevcut
teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine imkân sağlamakla,yükümlüdürler.
3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN ÇALIŞAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin
bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya
yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye
düşürmemekle yükümlüdür.Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve
talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır;
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İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak,
bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak
çıkarmamak ve değiştirmemek.
Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullanmak ve
korumak.
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve
güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve
koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan
temsilcisine derhal haber vermek.
Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve
mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.
Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

4. İŞÇİ VE İŞVERENİN FESİH HAKKI
Devam etmekte olan bir hukuki ilişkiyi, tek taraflı olarak ve ileriye dönük
olmak üzere sonlandıran bozucu yenilik doğurucu irade beyanına fesih denir.
Fesih hakkı, iş sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan
kaldırabilme yetkisi veren bozucu yenilik doğuran ve karşı tarafa yöneltilmesi
gereken bir haktır. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak
işçi ve işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 24 ve 25’inci maddelerinde sayılmıştır.
4.1. İşçinin Fesih Hakkı
İşçiye fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzerleri İş Kanunu’nun, 24’üncü maddesinde düzenlenmiştir.Yasal düzenlemeye göre;
• İşverenin iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle
işçiyi yanıltması,
• İşvereninin, işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna
dokunacak şekilde sözler söylemesi, davranışlarda bulunması veya işçiye cinsel tacizde bulunması,
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İşverenin, işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunması veya gözdağı vermesi, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini
kanuna karşı davranışa özendirmesi, kışkırtıp, sürüklemesi, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi,yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya
ithamlarda bulunması,
• İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel
tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli
önlemlerin alınmaması,
• İşveren tarafından işçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme
şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi,
• Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da
işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı
ücretin karşılanmaması yahut çalışma şartlarının uygulanmaması,
gibi durumlarda,işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilecektir.
4.2. İşverenin Fesih Hakkı
İşverene fesih hakkı veren ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve
benzerleri İş Kanunu’nun, 25’inci maddesinde düzenlenmiştir.Yasal düzenlemeye göre;
• İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri
için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,
• İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda
bulunması,
• İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması,
• İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin
başka işçisine sataşması,
• İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması,
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•

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası
ertelenmeyen bir suç işlemesi,
• İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir
tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam
etmemesi,
• İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı
halde yapmamakta ısrar etmesi,
• İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında
bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük
ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması,
gibi durumlarda,işveren iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshedebilecektir.
4.3. İş Sözleşmesi
İş Kanununa göre; iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir.
Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması
zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.
Yazılı sözleşme yapılmayan hâllerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel
ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin
süresini, fesih hâlinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren
yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan
sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak
verilmesi zorunludur.
5. İŞÇİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HÜKÜMLERİNE UYMAMASI VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II.maddesinde ahlak ve iyi niyet kurallarına
uymayan haller sıralanmış,aynı maddenin II.bendinin (ı) alt bendinde, işçinin
kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesinin, işverene haklı nedenle fesih imkânı verdiği ifade edilmiştir. Nitekim
Yargıtay36 kararında da “dosya kapsamına göre gıda imalatı işiyle uğraşan
36 Yargıtay 22.HD-E:2013/2432-K:2014/1306-T:03.02.2014
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işyerinde çalışan davacının iş sağlığı ve güvenliğine aykırı davranışlarından
dolayı çok sayıda disiplin cezası aldığı, son olarak da yine iş güvenliğine risk
oluşturan işyerinde uyuma eylemi nedeniyle iş sözleşmesinin feshedildiği
sabittir. Bu durumda işverence yapılan fesih haklı sayılmalıdır. Mahkemece
ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü
hatalı olup bozmayı gerektirmiştir” belirtildiği üzere işçinin kendi isteği veya
savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımaktadır.Haklı nedenle iş sözleşmesi son bulan işçi
ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır.
6. SONUÇ
İşçiler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer işçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
İş ilişkisi karşılıklı güven esasına dayanan sürekli bir borç ilişkisi olup,
bu güvenin sarsıldığı durumlarda, anılan tutumla karşılaşan taraftan böyle bir
ilişkiyi sürdürmesini beklemek işin doğasına uygun düşmez.İşçinin sadakat
borcu, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken haklı menfaatlerini korumak,
zarar verici ve risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınmayı gerektirir.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerinde alınan iş
sağlığı ve güvenliği hükümlerine uymayan işçinin iş sözleşmesini işveren, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 25/II-ı maddesi gereği tazminatsız sona erdirilebilir.
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ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİ
Öcal Kemal EVREN*37*
ÖZ
İşverenin nitelikli personelin hizmetinden belli bir süre için faydalanmasına ve işçinin de belli bir tarihe kadar bir tür iş güvencesi elde etmesini sağlayan asgari süreli iş sözleşmeleriyle tarafların belli bir tarihe kadar yahut belli
bir süre için bildirimli fesih haklarını ortadan kaldırmaları söz konusudur. Bu
sözleşme türüne sayılı bir iki örneği hariç Kanunlarımızda rastlanmamaktadır
ve esasen belirsiz süreli bir iş sözleşmesi olarak kabul görmektedir. Asgari
süreli iş sözleşmeleri haklı nedenle her zaman feshedilebilmektedir. Belirlenmiş asgari sürenin dolmasından önce yapılan bildirimli fesihler belirli süreli
iş sözleşmesinin feshine bağlı; bu süre geçtikten sonra yapılan bildirimli fesihler ise belirsiz süreli iş sözleşmelerinin bildirimli feshine bağlı sonuçları
doğurmaktadır. Sözleşmede tayin edilen asgari sürenin dolması sözleşmenin
kendiliğinden sona ermesi sonucunu yaratmamaktadır.
GİRİŞ
İş sözleşmeleri genel olarak belirli süreli ve belirsiz süreli olarak bir ayrıma tabi olsa da geçmişten günümüze değişen ve gelişen teknoloji ile rekabet
şartlarının etkisiyle çalışma hayatının dinamizmi içerisinde pek çok türde iş
sözleşmesi var olmuştur. Bu sözleşme türlerinden birisi de asgari (en az) süreli
iş sözleşmeleridir.
Asgari süreli iş sözleşmeleri gerek doğuş dinamikleri gerekse içeriği ve
sona ermesi bakımından sıklıkla belirli veya belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle
karşılaştırılmakta ve bazen içeriğinin etkisiyle sonuçları bakımından yanlış
değerlendirilebilmektedir.
İş mevzuatımız içerisinde hakkında pek düzenleme bulunmayan bu sözleşme türüne uygulamada özellikle üst düzey yahut nitelikli personel istihdamında sıklıkla rastlanmakta ve daha ziyade yargı kararları ile hakkında bir sonuca
varılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu sözleşme türü sıklıkla belirli süreli iş sözleşmeleri üzerine yapılan araştırmalara bir alt başlık olarak konu olmaktadır.
Bu önemi nedeniyle ele alınan konu asgari süreli iş sözleşmeleri hakkında
bağımsız bir çalışma meydana getirmek amacıyla hazırlanmış olup, asgari sü*37 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
19.02.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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reli iş sözleşmelerine ilişkin hususlar; diğer iş sözleşmelerine göre özellik arz
eden veya farklı olan yönleri itibariyle asgari süreli iş özleşmelerinin tanımı
ve kurulması ile sona ermesi ve sonuçları başlıkları altında ele alınacaktır.
I. ASGARİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
‘Asgari’ Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcük olup, kullanımına göre en
az, en aşağı, en düşük anlamlarına gelmektedir. Örneğin 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesinde düzenlenen ‘asgari ücret’ işçiye ödenebilecek
en düşük tutardaki ücreti ifade etmektedir. Konumuz anlamında da asgari
süre, sözleşmenin devam edeceği en kısa süreyi belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Buna göre asgari süreli iş sözleşmesinden anlaşılması gereken
normal şartlar altında tarafların (işçi ve işveren) sözleşmenin en az belli bir
süre devam etmesini istedikleridir. Bir başka anlatımla taraflar bağıtladıkları
bu türden bir iş sözleşmesiyle aralarındaki iş ilişkisinin belli bir süre devam
etmesini öngörmektedirler.
Bu husus doğal olarak tarafların belli amaçlarının örtüşmesinden kaynaklanmaktadır. Sözleşmede, sözleşmesinin devamı ile ilgili bir belirlememenin bulunması sözleşmenin belirsiz süreli mi yoksa belirsiz süreli mi olduğu
hakkında duraksamalar yaratmakta; bu da hatalı uygulamalara zemin hazırlamaktadır. İş hukuku sistemimiz içinde hakkında yasal düzenlemeye pek
rastlanmayan asgari süreli iş sözleşmeleri özellikle nitelikli ve/veya üst düzey
personel istihdamı yahut özel öğretim kurumları söz konusu olduğunda yargıda konu edilebilmektedir.
A. Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Tanımı ve Kurulması
Asgari süreli iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanununda tanımlanmış ve
hükümleri düzenleme altına alınmış bir sözleşme türü olmayıp, uygulamada taraf iradeleri ile ortaya çıkmış bir sözleşme türüdür. Burada tarafların bu
sözleşmeyle çeşitli amaçları güttüğü görülmektedir. Uygulama örnekleri itibariyle işverenlerin nitelikli personelden en azından belli bir süre faydalanmak;
bu süre zarfında nitelikli elemanı çalıştırma imkanına sahip olmak ve işçiler
açısından da belli süreyle iş ilişkisinin devamını bir nevi garanti almak önem
arz etmektedir (Geniş, 201: 13; Süzek, 2015: 276; Gümrükçüoğlu, 2012: 21)
Yukarıda da değinildiği üzere asgari süreli iş sözleşmesi tarafların, kuruluşundan itibaren sözleşmenin tayin ettikleri en az süre boyunca devamını
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istedikleri bir sözleşme türüdür. Bu türden iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş
Kanununun özel olarak düzenlediği iş sözleşmelerinden olmadığı, aslında
belirli yahut belirsiz süreli iş sözleşmelerinin çeşitli şekillerde düzenlenmiş
halleri olduğu vurgulanmaktadır (Kulat,2011: 45, 46). Burada değişen ve gelişen teknoloji ile rekabet şartlarının etkisi olduğu hissedilmektedir. Tarafların belirlenmiş en az süre boyunca sözleşmenin devam etmesini istemelerinin
doğal sonucu tarafların belirlenen bu süre boyunca bildirimli fesih hakkından
vazgeçmeleri yahut bu süre boyunca bu haklarını askıya almalarıdır.
Bu durumda asgari süreli iş sözleşmeleriyle tarafların asgari süre tayiniyle
gerçek iradelerinin sözleşmenin sona erme anını belirlemek değil, belli bir
süre bildirimli fesih hakkını ortadan kaldırmak olduğu kabul edilmektedir
(Alpagut, 2004: 33; Gümrükçüoğlu, 2012: 22). Bu husus kural olarak tarafların yasalardaki sınırlamalar dahilinde sözleşme yapmalarının olanaklı olmasından kaynaklanmaktadır (Geniş, 2012: 13). Bir başka deyişle asgari süreli iş
sözleşmesi yapma olgusunun sözleşme yapma serbestisi içinde düşünülmesi
gerekmektedir (Çil, Kamu-İş: 47; Gümrükçüoğlu, 2012: 22). Ancak aşağıda
da inceleneceği üzere belli bazı durumlarda asgari süreli iş sözleşmesi düzenlemek yasal bir zorunluluk halini alabilmektedir.
Buna göre asgari süreli iş sözleşmesi yapmakla taraflar belirlenen asgari
süre içinde bildirimli fesih yoluyla sözleşmeyi sona erdirmeyeceklerini kararlaştırmaktadırlar (Süzek, 2015: 276; Gümrükçüoğlu, 2012: 22). Böylelikle
tarafların bu süre zarfında bildirimli fesih hakları ortadan kalkmış olmaktadır
(Yiğit, 2012: 126).
Tarafların belirleyecekleri asgari sürenin belli bir gün, ay ve yılı tespit eden
bir tarih olarak kararlaştırılması veya belli sayıda ay ve yıl gibi bir zaman dilimi olarak belirlenmesi olanaklıdır (Gümrükçüoğlu, 2012: 22).
Asgari süreli iş sözleşmeleriyle tarafların belirlenen asgari süre içinde bildirimli feshi hakkını karşılıklı olarak kaldırmaları, haklı olarak bu sözleşme
türünün belirli süreli mi yoksa belirsiz süreli mi olduğu hakkında tartışmalara
neden olmuştur. Sözleşmede asgari süre tayininin sözleşmeyi belirli süreli iş
sözleşmesine yaklaştırdığı vakadır (Ayan, 2005: 436; Kulat, 2011: 47). Çokluk
görüşü bu tür sözleşmelerin belirsiz süreli iş sözleşmesinin bir alt türü olduğu
yönündedir. Burada asgari süreli iş sözleşmesiyle belirli süreli iş sözleşmesi
arasındaki farkın belirlenen asgari süre sonunda sözleşmenin kendiliğinden
sona ermeyecek olması veya yenilenmesinin gerekmemesi olarak vurgulan-
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mıştır (Çil, Kamu-İş: 47, 48; Geniş, 2012: 13; Süzek, 2015: 276). Bir başka
söyleyişle bu sözleşmelerde kararlaştırılan süre sözleşmenin kararlaştırılan tarihte sona ereceğini değil, kararlaştırılan süreye kadar sona erdirilemeyeceğini
ifade etmektedir (Gümrükçüoğlu, 2012: 23). Bu nedenle asgari süreli iş sözleşmelerini belirli süreli iş sözleşmesi olarak kabul etmek olanaklı olmamakta
(Geniş, 2012: 13), esasen belirsiz süreli iş sözleşmeleri olarak kabul etmek
gerekmektedir (Ayan, 2005: 437; Süzek, 2015: 276; Gümrükçüoğlu, 2012:
23; Çil, Kamu-İş: 48-49). Bu sonuca göre bu tür sözleşmeler belirli süreli iş
sözleşmelerinin tabi olduğu sınırlamalar dışında kalacak (Yiğit, 2012: 126),
bir başka deyişle bu tip sözleşmelerin kurulmasında 4857 sayılı İş Kanununun
11 inci maddesinde belirli süreli iş sözleşmeleri için aranan objektif koşulların
varlığı aranmayacaktır (Süzek, 2015: 276).
Yukarıda da değinildiği üzere asgari süreli iş sözleşmesi yasalarımızda düzenlenmiş; tanımı yapılmış bir iş sözleşmesi türü değildir. Çoğunluk taraf iradeleriyle
ortaya çıkan ihtiyari bir sözleşme türüdür. Sadece 854 sayılı Deniz İş Kanununda
ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda asgari süreli iş sözleşmelerine rastlanmaktadır. Bu nedenle gemiadamlarıyla veya özel öğretim kurumlarında
eğitim-öğretim personeli ile kurulacak iş ilişkilerinde, sözleşmenin asgari süreli
olması olgusunun zorunluluk taşıdığı iddia edilebilecektir.
854 sayılı Deniz İş Kanununun ‘Akdin çözülmesinde bildirim’ başlığını
taşıyan 16 ncı maddesinin A bendinde süresi belirsiz hizmet akdinin Kanunun
önelsiz fesih ve infisah hallerinin düzenleyen 14 üncü maddesindeki yazılı
durumlar dışında gemiadamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe
bozulamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda Kanun, gemiadamlarının
iş sözleşmelerinin bozulamayacağı asgari süreyi belirterek işveren ile gemiadamı arasında bağıtlanacak olan belirsiz süreli iş sözleşmelerinin en az 6 süre
için yapılması gerektiğini de düzenlemiş olmaktadır.
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 9 uncu maddesinde ise
özel öğretim kurumlarında çalışan yönetici, öğretmen, uzman öğretici ve usta
öğreticiler ile kurucu veya kurusu temsilcisi arasında yapılacak iş sözleşmelerinin en az bir takvim yılı süreli olması gerektiği belirtilmiştir. Yine aynı
madde hükmüne göre mazeretleri nedeniyle kurumdan ayrılan öğretmen ve
öğreticilerin yerine alınacak olanlar ile devredilen kurumların yönetici, öğretmen ve öğreticileri ile bir yıldan daha az bir süre için iş sözleşmesi yapılabilecektir. Bu düzenleme ile özel öğretim kurumlarında çalışacak yönetici,
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öğretmen, uzman öğretici ve usta öğreticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin en
az bir takvim yılı süreli olması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Dikkat edileceği
üzere düzenleme sadece yönetici ve eğitim-öğretim personeli için getirilmiş
olup, özel öğretim kurumlarında istihdam edilecek diğer görevleri üstelenen
işçiler için böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.
Görüleceği üzere gemiadamlarıyla yapılacak belirsiz süreli iş sözleşmelerinin en az 6 ay süreli ve özel öğretim kurumlarında çalışacak olan yönetici
ile eğitim-öğretim personelinin iş sözleşmelerinin en az bir takvim yılı süreli
olması birer zorunluluk olarak kanunlarda yer almakta ve bu iki husus asgari
süreli iş sözleşmelerinin yapılmasıyla ilgili ihtiyari olma özelliğine birer istisna teşkil etmektedir.
Aktarılan niteliklerinden ötürü asgari süreli iş sözleşmeleri hakkında bir tanımlamaya gidildiğinde asgari süreli iş sözleşmesinin yasalarda yer alan belli
bazı haller dışında sözleşme serbestisi bağlamında işveren açısından nitelikli
personelin hizmetinden belli bir süre için faydalanma ve işçi açısından ise belli bir tarihe kadar bir nevi iş güvencesi elde etme yönündeki iradelerinin örtüşmesiyle belli bir tarihe kadar yahut belli bir süre için bildirimli fesih haklarını
ortadan kaldırdıkları bir tür belirsiz bir iş sözleşmesi olduğu görülmektedir.
Bu noktada asgari süreli iş sözleşmesiyle asgari bir süre çalışma şartını
içeren iş sözleşmeleri de birbirinden ayırmak gerekmektedir. Zira asgari süreli
iş sözleşmesinde bildirimli fesih hakkının belirli süre ile sınırlanması olgusu
ile işçiye belli süre çalışma zorunluluğu yükleyen hükümleri içeren iş sözleşmelerinin her ikisinde de işçinin belli bir süre çalışacak olması karışacak
niteliktedir. Ancak doğuş dinamikleri açısından asgari süre ile tarafların bildirimli fesih hakkının ortadan kaldırması taraf iradelerinin örtüştüğü bir sözleşme türüdür. Bir başka deyişle bildirimli fesih hakkının belli süre kaldırılması
hususu ile taraflar barışıktır. Diğer halde ise işçiye iş ilişkisinin kurulmasından
önce veya sonra verilen eğitim, hizmet içi eğitim vb. hususlar nedeniyle bu
yetişmiş elamanın işi için gereken vasıflara sahip olmasından hemen sonra iş
ilişkisini bildirimli fesih yoluyla feshederek işten ayrılmasının önüne geçilmeye çalışılmakta; fesih halinde cezai şart ödemesi şart koşularak işçiye belli
süre boyunca çalışma zorunluluğu getirilmektedir. Dolayısıyla kural olarak
işçinin bu cezai şartı ödeyerek her zaman iş sözleşmesini sona erdirme olanağı
mevcuttur. Ayrıca belli süre çalışmış olma şartı getirilmekle birlikte işçinin
bu süre içinde sözleşmeyi feshetmesi halinde Yargıtay çalıştığı süre kadar bu
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cezai şarttan indirim yapılmasını öngörmekte ve cezai şartın verilen eğitimin
türü ve eğitim için harcanan tutar ile orantılı olmasını istemektedir (Yargıtay
9. HD, 06.10.2008 T. E. No. 2007/27538, K. No. 2008/25446 ve Yargıtay 9.
HD. 15.04.2010 T. E. No. 2008/23997, K. No. 2010/10664).
B. Asgari Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve Sonuçları
Asgari süreli iş sözleşmelerinin sona ermeleri ile ilgili olarak özellik arz eden
husus, kurulmasında da olduğu üzere sözleşmenin belirli süreli/belirsiz süreli
olarak kabul edilmesine göre değişmektedir. Sözleşmede bildirimli feshin belli
bir süre ortadan kaldırılması olgusu, bu tarihine kadar olan fesihlerin, bu tarihten
sonraki fesihlerin ayrıca belli bir tarih kaydının olmasının aynı zamanda bir fesih
anlamına gelip gelmeyeceğinin tartışılmasını gerekli kılmaktadır.
Öncelikle hemen belirtilmelidir ki, asgari süreli iş sözleşmeleri diğer iş
sözleşmelerinde olduğu üzere içeriğinden bağımsız olarak haklı nedenle fesih
hükümlerine tabidirler. Bunun doğal sonucu olarak asgari süreli iş sözleşmesi,
sözleşmede belirtilen asgari süre unsurunun dikkate alınmasına gerek kalmadan, bu süreden önce veya bu süre geçtikten sonra, haklı nedenin varlığı halinde işçi veya işveren tarafından her zaman feshedilebilecektir (Geniş, 2012:
15; Gümrükçüoğlu, 2012: 25).
Bildirimli fesih söz konusu olduğunda ise asgari süreli iş sözleşmeleri, tayin edilen belirli süreden önce feshedilmesi veya bu tarihten sonra feshedilmesi bağlamında, iki açıdan incelenebilmektedir.
Birinci halde taraflardan birinin belirlenen asgari süreden önce sözleşmeyi
feshetmesi söz konusudur. Bu halde tarafların belirlenen asgari süreye kadar
sözleşmenin bildirimli fesih yoluyla sona ermesinin birbirlerine uygun iradeleriyle ortadan kaldırmaları ve asgari sürenin belirlenmesi gerekçeleri nedeniyle
fesih, belirli süreli iş sözleşmesinin feshi hükümlerine tabi olacaktır (Gümrükçüoğlu, 2012: 26-27). Bu durumda eğer sözleşme işverence feshedilmiş ise
işçinin belirli süreye kadar ücretini 6018 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci
maddesi hükümleri çerçevesinde (iş sahibinin temerrüdü) istemesi olanaklı
hale gelmektedir (Çil, Kamu-İş: 48-49). Ancak bu noktada Yargıtay’ın bir kararından hareketle (Yargıtay 9 HD. 29.05.2008 T. E. No. 2007/20621 K. No.
2008/12956) asgari sürenin uzun bir süre olarak belirlendiği (anılan kararda 5
yıl) bir sözleşmenin çok kısa bir zaman sonra feshedilmesi durumunda işçinin
kalan sürenin ücretini istemesinin olanaklı olduğu ancak işçinin bu uzun süre
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boyunca işsiz kalmasının hayatın olağan akışına aykırı olması ve işçinin fiili
çalışma süresinin çok kısa olması olgularının gözetilerek tutarda indirim yapılması gerektiği söylenmelidir.
İkinci halde asgari süreli iş sözleşmesinin belirlenen asgari süre geçtikten
sonra sona erdirilmesi söz konusu edilmektedir. Ancak bundan önce asgari
sürenin dolduğu anın feshe olan etkisi hakkında birkaç söz söylemek gerekmektedir. Asgari süreli iş sözleşmesinde asgari sürenin dolması yukarıda da
değinildiği üzere sözleşmeyi kendiliğinden sona erdiren bir anlam taşımamaktadır (Gümrükçüoğlu, 2012: 23). Keza bu özellik sözleşmeyi belirli süreli
iş sözleşmelerinden ayıran en büyük özelliklerden biridir.
Bu nedenle belirlenen asgari sürenin dolması sözleşmenin sona erdiği anlamına gelmeyecek ancak bu sürenin dolması sözleşmenin bildirimli fesih
yoluyla feshedilebileceği en erken tarih anlamına gelecektir (Gümrükçüoğlu,
2012: 25) ve tarafların bildirimli fesih yoluyla sözleşmeyi fesih hakları ancak
bu tarihten sonra doğacaktır (Geniş, 2012: 23; Kulat, 2011: 47; Süzek, 2015:
276; Gümrükçüoğlu, 2012: 27). Görüldüğü üzere, tarafların bildirimli fesih
olanağına kavuştukları zaman, sözleşmenin kuruluş dinamiklerine uygun olarak asgari sürenin geçmesine denk düşmektedir.
Asgari süreli iş sözleşmesinde asgari sürenin sonu itibariyle yapılan fesih doğal olarak süreli feshe ilişkin genel hüküm ve sonuçlara tabi olacaktır
(Gümrükçüoğlu, 2012: 27). Bu bağlamda diğer şartları gerçekleşmiş ise ihbar
ve kıdem tazminatı ödenmesi gerekebilecektir. Yine işçinin diğer şartları taşımak kaydıyla iş güvencesinden yararlanması da söz konusu olabilecektir (Çil,
Kamu-İş: 49; Gümrükçüoğlu, 2012: 28).
Nitekim Yargıtay vermiş olduğu birbirine benzer iki kararında (Yargıtay
9. HD. 16.03.2015 T. E. No. 22023 K. No. 2015/4628 (Çalışma ve Toplum
2015/4, s. 366-368) ve Yargıtay 9 HD. 27.05.2015 T. E. No. 2015/9148 K. No.
2015/19325 (Çalışma ve Toplum, 2015/4, s. 461-463) özel öğretim kurumunda çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin asgari süreli sözleşmeler olduğu ve
bu nedenle iş güvencesinden yararlanabilecekleri doğrultusunda sonuca ulaşmıştır. Bundan başka Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında (Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu T. 26.11.2014 E. No. 2013/22-1443 K. No. 2014/958
(kazanci.com.tr/günlük/hgk-2013-22-1443.htm) yine özel öğretim kurumunda çalışan bir öğretmen hakkında, Uluslararası Çalışma Örgütünün Hizmet
İlişkisine Son Verilmesi Hakkındaki 158 sayılı Sözleşmesinin 2/3 maddesin-
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den hareket ederek koruyucu hükümlerden kaçınmak amacıyla belirli süreli
iş sözleşmesine yapılmasına karşı yeterli güvencelerin alınması ve işçi lehine
yorum ilkesi gereklerinden hareketle kanun gereği belirli süreli kabul edilen
sözleşmeyi haklı bir neden olmaksızın yenilememe iradesini gösteren işverenin diğer koşullarının var olması halinde sona eren sözleşme nedeniyle kıdem
tazminatından sorumlu tutulacağını belirtmiştir.
SONUÇ
Kanunlarda belli bir tanımı olmayan asgari süreli iş sözleşmelerinin, uygulama örnekleri dikkate alınarak yasalarda yer alan belli bazı haller dışında
sözleşme serbestisi bağlamında işveren açısından nitelikli personelin hizmetinden belli bir süre için faydalanmak ve işçi açısından ise belli bir tarihe kadar
bir nevi iş güvencesi elde etmek amacıyla belli bir tarihe kadar yahut belli bir
süre için bildirimli fesih haklarını ortadan kaldırdıkları belirsiz bir iş sözleşmesi olduğu görülmektedir.
Haklı nedenin varlığı halinde işçi veya işveren tarafından her zaman feshedilebilecek olan asgari süreli iş sözleşmelerinin asgari süreye kadar olan
fesihlerde belirli süreli iş sözleşmesinin feshine bağlı; bu sürenin geçmesinden sonraki fesihlerde ise belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshine bağlı sonuçlara tabi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla diğer şartları oluşmuş ise ihbar
ve kıdem tazminatlarının ödenmesi ve işçinin iş güvencesinden yararlanması
olanaklıdır. Belirli sürenin dolması sözleşmeyi kendiliğinden sona erdirmemektedir.
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İŞVERENIN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI
KANUN’UNA GÖRE KURULOLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
*

Recep GÜNER38*
ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22’inci maddesine göre
Kanun kapsamında bulunan bütün işyerleri kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmakla yükümlüdür. Söz konusu
yükümlülüğünün usul ve esasları 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi
Gazetede yayımlananİş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğinde (İSGK Yön.) düzenlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Oluşturma Yükümlülüğü, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Kurul Oluşturma Yükümlülüğü,
GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 22’inci maddesine göre
elli ve daha fazla çalışanı olan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorunludur.
İş sağlığı ve güvenliği kuruluna işveren veya işveren vekili başkanlık ederken
genel itibariyle kurul faaliyetleri iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından yürütülmektedir.
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında olan, elli ve daha fazla
çalışanı bulunan ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bütün işyerleri iş
sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmak zorundadır.6331 sayılı Kanunu’nun 4857
sayılı İş Kanunu’ndan farklı olarak iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğunun sınırlarını çizerken “sanayiden sayılma” şartını kaldırmış, elli ve daha
fazla çalışanın bulunduğu, altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı bütün
işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu getirmiştir (http://
www.recepguner.com/index.php/kurulu-olusturmak/)
*38 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi, Elektrik ve Elektronik Müh
Makale Geliş Tarihi:
11.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016

OCAK - ŞUBAT 2016

207

MALİ

ÇÖZÜM

İşveren kendilerine bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi
birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir
işyerinde ayrı ayrı kurul kurmalıdır.İşverenin birden fazla iş sağlığı ve güvenliği
kurulu oluşturması durumunda kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi
sağlanmalıdır.İşverenbirden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma
usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait
iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman
ve uzmanlarca incelenmesini sağlamakla yükümlüdür. İşveren söz konusu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit etmek ve uygulanmasını
sağlamakla sorumludur (İSGK Yön. m.5).
2. ALT İŞVEREN İLE BERABER KURUL OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
6 aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinden çalışan sayısı ellinin üzerinde olanlar kurul oluşturmakla yükümlüdür.
Eğer hem asıl işverenin hem de alt işverenin çalışan sayısı ellinin altında ama
her ikisinin toplam çalışan sayısı ellinin üzerindeyse beraberce kurul oluşturulur. Asıl işveren ve alt işverenlerinin kurul oluşturma usulü şu şekildedir;
• Asıl işveren ve onun alt işvereni tarafından ayrı ayrı kurul oluşturulmuş ise, faaliyetlerin yürütülmesi ve kararların uygulanması konusunda iş birliği ve koordinasyon asıl işveren durumunda olan asıl işveren tarafından sağlanır.
• Asıl işveren tarafından kurul oluşturulmuş ise, kurul oluşturması gerekmeyen alt işveren, koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili
bir temsilci atar.
• İşyerinde kurul oluşturması gerekmeyen asıl işveren, alt işverenin
oluşturduğu kurula iş birliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
• Kurul oluşturması gerekmeyenasıl işveren ve onun alt işverenin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise, koordinasyonu asıl işveren tarafından yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve onun alt işvereni tarafından
birlikte bir kurul oluşturulur.
Aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce
birden fazla kurulun oluşturulması halinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını
etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmek zorun208
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dadır. Yapılacak olan bilgilendirme sadece sözlü olarak yeterli olmayacaktır ispat
yükümlülüğü açısından tutanak ile yazılı hale getirilmesi çok daha uygundur.
3. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN YAPISI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliği’nin 6’ıncı maddesine göre iş sağlığı ve güvenliği kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur;
 İşveren veya işveren vekili
 İş Güvenliği Uzmanı
 İşyeri Hekimi
 İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,
 Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
 Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde
baş temsilci.
İşyerinde kurula işveren veya işveren vekili başkanlık eder. İşyerinde birden fazla iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi istihdam edilmesi durumunda
kurulda görev alacak işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun olma
şartıyla iş güvenliği uzmanı işveren veya işveren vekilince seçilerek kurulda
görevlendirilir (İSGK m.6/4). Bulunması halinde kurulda yer alacak formen,
ustabaşı veya usta yedeğiyle beraber o işyerinde aynı görevi yürütenlerin yarıdan fazlasının katılacağı toplantıda açık oyla seçilir. Seçimle belirlenememesi
halinde işveren veya işveren vekili tarafından yedeğiyle beraber atanır (İSGK
m.6/5). Aynı şekilde kurulda yer alacak olan çalışan temsilcisinin de yedeği
belirlenir. Kalan üyeler işveren veya işveren vekilince atama yoluyla belirlenir (İSGK m.6/3). İş sağlığı ve güvenliği kurulunun sekretarya işleri bulunması durumunda iş güvenliği uzmanınca yürütülür. İş güvenliği uzmanının
tam zamanlı çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası;
insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle
görevli bir kişi tarafından yürütülür (İSGK m.6/4).
Kurul faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yukarıda saymış
olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve yedeklerine aşağıdaki
asgari konuları kapsayan eğitimlerin verilmesi gerekmektedir (İSGK m.7/1);
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Kurulun görev ve yetkileri,
İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
İş hijyeninin temel ilkeleri,
İletişim teknikleri,
Acil durum önlemleri,
Meslek hastalıkları,
İşyerlerine ait özel riskler,
Risk değerlendirmesi.

Yukarıda sıralamış olduğumuz eğitimlerin iş sağlığı ve güvenliği kurul üyelerine ve yedek üyelere verilmesinden işveren veya işveren vekili sorumludur.
İşyerinde alt işveren ile beraber iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmuşsa söz
konusu eğitimlerden her iki işveren beraber sorumludur (İSGK m.7/2).
4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREV VE
YETKİLERİ
İş sağlığı ve güvenliği kurulunun görevlerinden birisi işyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamaktır (İSGK
m.8.1.a.). İş sağlığı ve güvenliği yönergesi işyerinin uygulama faaliyetlerinde
kullanılan, makine, ekipman ve diğer çalışma araçlarını kullanırken veya iş
sahası içinde bulunulan zaman içinde, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik içerisinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını bilerek ve bunları uygulayarak
çalışmalarını sağlamak için hazırlanır. Kurul iç yönerge taslağını hazırlar ve
işveren veya işveren vekilinin onayına sunar. Kurul iç yönerge taslağının kabul edilmesi halinde yönergenin uygulanmasını izler, izleme sonuçlarını rapor
haline getirip alınması gereken tedbirleri belirler ve kurul gündemine alır. Kurul iç yönerge hazırlanın yanında İş sağlığı ve güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara rehberlik yapmak, işyerinde mevcut tehlikeleri ve bu tehlikelere
karşı alınmış olan önlemlerin yeterliğini denetlemek, gerekmesi durumunda
ek tedbirleri belirlemek ve işveren veya işveren vekilini durumla ilgili olarak
bilgilendirmekle sorumludur (İSGK m.8.1.b-c). İş sağlığı ve güvenliği kurulu
iç yönergenin yanı sıra işyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları,
sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakla
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yükümlüdür (İSGK m.8.1.h). Özellikle önleme politikasının ve iç yönergenin
birbiriyle uyumlu olması iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hususunda son derece önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun planlama, programlama ve uygulama yükümlülüklerinden ayır
yapılan faaliyetleri değerlendirme sorumluluğu da mevcuttur. Bu kapsamda
iş sağlığı ve güvenliği kurulu her yıl yapmış olduğu çalışmalarla ilgili yıllık
bir değerlendirme raporu hazırlamalıdır. Raporda o yıl içinde yürütülen iş
sağlığı ve güvenliği çalışmaları, yürütülen faaliyetlerin yerindeliği ve alınan
önlemlerin yeterliliği değerlendirilir ve elde edilen tecrübeler ışığında ertesi
yılın çalışma programında yer alacak hususlar belirlenerek işveren veya işveren vekiline yapılması gerekenler ile ilgili teklifte bulunulur (Kurul Yön.
m.8.1.g). İş sağlığı ve güvenliği kurulu işyerinin normal akışı içerisinde mal
veya hizmet üretiminde alınacak önlemlerin yanı sıra işyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamalı ve bu
tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmelidir (İSGK m.8.1.e). İş sağlığı ve güvenliği kurulu işin normal akışı dışında işyerinde yangın, doğal afet, sabotaj
ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemekle de sorumludur (İSGK m.8.1.f).
İş sağlığı ve güvenliği kurullunun çalışanların eğitimi konusunda planlama, hazırlama ve uygulama safhalarında aktif görevleri bulunmaktadır. İş
sağlığı ve güvenliği kurulu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak, bu konu ve kurallarla ilgili programları hazırlamak ve işveren
veya işveren vekilinin onayına sunmakla görevlidir. İş sağlığı ve güvenliği
kurulu yapılan plan ve program kapsamında çalışanların eğitimin programlarının uygulanmasını izlemeli ve eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde
bulunması gerekmektedir (İSGK m.8.1.d).
6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında bütün işyerleri kendi bünyesinde meydana gelen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle, kayıt altına almakla, söz konusu durumlarla
ilgili gerekli incelemeleri yapmak ve raporlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda iş
sağlığı ve güvenliği kurulu iş kazlarını ve meslek hastalıklarını bunların yanı sıra
işyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri
ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları incelemek, raporlamak ve gereken
önlemleri işveren veya işveren vekiline bildirmekle görevlidir (İSGK m.8.1.ç).
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6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre
ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği
kuruluna başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Böyle bir durumun işverene ait işyerlerinde meydana gelmesi durumunda iş sağlığı ve güvenliği kurulu acilen toplanmalı, durumu tutanakla tespit etmeli ve talebin yerindeliğini ve durumun
gerçekten ciddi ve yakın bir tehlike olup olmadığını değerlendirip karar vermelidir (İSGK m.8.1.g).
5. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN ÇALIŞMA ESASI
İşyerinde oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulları ayda en az bir defa
toplantı yapması gerekmektedir. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde
ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir (İSGK m.9.1.a). Toplantının
gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az kırk sekiz saat önce kurul üyelerine bildirilmelidir. Gündem, sorunların ve varsa iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir ama kurul üyeleri tarafından
gündemde değişiklik yapılması istenmesi ve isteğin kurulca uygun görülmesi
durumunda gündem buna göre değiştirilebilir (İSGK m.9.1.b).
Ölümlü, uzuv kayıplı veya ağır iş kazası halleri veya özel bir tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurul başkanına veya
sekreterine teklifte bulunarak kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Toplantı zamanı, konunun ivedilik ve önemine göre tespit edilir (İSGK m.9.1.c) Bunun haricinde 6331 sayılı Kanunu’n 13’üncü maddesi kapsamında çalışmaktan kaçınma talebi gelmesi durumunda kurul acilen toplanır (İSGK m.9.3).
Kurul toplantıları günlük çalışma saatleri içinde yapılır ve toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır (İSGK m.9.1.ç).
İş sağlığı ve güvenliği kurlunun faaliyetleri üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında yürütülür. Kararlar salt çoğunlukla alınır, kurulur üyeleri çekimser oy kullanma hakları yoktur. Oyların
eşitliği halinde başkanın oyu kararda belirleyici olur (İSGK m.9.1.d). Her
toplantıda, önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar
hakkında başkan veya kurulun sekreteri tarafından kurula gerekli bilgi verilir ve gündeme geçilir (İSGK m.9.1.g). Toplantılarda görüşülen konularla
ilgili alınan kararlar tutanak altına alınır, toplantıya katılanlar tarafından im212
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zalanmalı ve özel bir dosyada saklanmalıdır. İmza altına alınan kararlar herhangi bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılmaktadır (İSGK
m.9.1.e). Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılmadığı hallerde durumu belirten bir tutanak düzenlenir (İSGK m.9.1.d)
Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konular işyerinde ilân edilir (İSGK
m.9.1.f). Kurulca işyerinde ilân edilen kararlar işverenleri ve çalışanları bağlar
(İSGK m.9.2).
SONUÇ
İş Sağlığı ve güvenliği kurulları yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin
olanaklarını göz önünde bulundurmalıdır.Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle
işyerlerinin yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında gördükleri veöğrendiklerini gizli tutmakla yükümlüdür. Çalışanlar
sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla iş sağlığı ve güvenliği kurullarınca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak
zorundadırlar. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 22’inci maddesine
göre kurul oluşturmayan veya İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmeliğinde yer alan hükümlere uygun kurul faaliyetlerini yürütmeyen işverenler için idari para cezaları öngörülmektedir (Güner, 2015 : 68)
2016 yılı için kurul oluşturmayan işveren 2.603 TL idari para cezası öngörülmektedir. 6645 sayılı torba yasaya göre kurul oluşturmayan az tehlikeli
işyerleri için 3.905 TL, tehlikeli işyerleri için 5.207 TL ve çok tehlikeli sınıfa
giren işyerleri için 7.810 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bununla 6331
sayılı Kanunun 22/2’inci maddesine göre alt işverenin bulunduğu hallerde uygun kurulu oluşturmayan, kurullar arasında koordinasyonu sağlamayan, aynı
çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden
fazla kurulun oluşturulması hâlinde birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek
kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirmeyen işverenlere her yükümlülük için ayrı ayrı çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfına göre aşağıdaki miktarlarda idari para cezası uygulanır.
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10 dan Az Çalışanı Olan İşyerleri

10-49 Çalışanı Olan İşyerleri

50-+ Çalışanı Olan İşyerleri

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

TEHLİKELİ
(%25
artırılarak)

ÇOK
TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

AZ
TEHLİKELİ
(Aynı
miktarda)

TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

ÇOK
TEHLİKELİ
(%100
artırılarak)

AZ
TEHLİKELİ
(%50
artırılarak)

TEHLİKELİ
(%100
artırılarak)

ÇOK
TEHLİKELİ
(%200
artırılarak)

2.603

3.253

3.905

2.603

3.905

5.207

3.905

5.207

7.810
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SON DEĞIŞIKLIKLER IŞIĞINDA GEÇICI KORUMA
STATÜSÜNDEKI YABANCILARIN ÜLKEMIZDE ÇALIŞMASI
**
Bünyamin ESEN39

I- GİRİŞ
Ülkemizde son yıllarda, ülkelerinde yaşanan iç karışıklıktan kaçarak yurdumuza sığınmış bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının kahir ekseriyetini oluşturduğu, önemli bir yabancı nüfus hem sürekli olarak ikamet
etmekhem de çalışma yaşamına katılmak anlamında varlık göstermektedir.
Suriyeliyabancılar, ülkemizde ikamet eden ve çalışma yaşamına katılan en
geniş kesimi oluştursalar da bu durumun tek örneğini oluşturamamaktadırlar.
Uzun yıllardır Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Irak, Afganistan, Rusya Federasyonu gibi Türkiye Cumhuriyetinin tarihi hinterlandındaki ülkelerden hatırı sayılır ölçülerde yabancı hem ülkemizde yaşamakta hem
de iş ve çalışma yaşamına aktif olarak katılım göstermektedir.
Çalışma yaşamına katılan bu kişilerin bir kısmının ülkemiz çalışma mevzuatı uyarıncaçalışma izni ve ikamet izni almaprosedürlerini tamamlayarak,
kayıtlı bir şekilde istihdam edilmelerine karşın, önemli bir kısmıise yasal
prosedürlerden geçmeksizin, kayıtdışı suretle istihdam edilmektedir. Yabancı
istihdamı son yıllarda çalışma yaşamı ile ilgili denetimlerde sıkça rastlanılan bir olgu halini almıştır. Büyük ölçüde kontrolsüz ve deregülatif olan bu
durumun ülkemiz istihdam piyasası açısından bir istikrarsızlık ve kayıtdışılık potansiyeli ve unsuru oluşturdukları konunun uzmanlarınca yaygın olarak
kabul edilmiş bir olgudur. Şüphesiz, endüstri ilişkilerinin günümüzde ulaştığı
noktada sağlıklı bir iş piyasasının oluşumu açısından başta iş piyasasına giriş
ve çıkışlar ile istihdam koşulları olmak üzereçalışma yaşamına dair pek çok
unsurun regüle edilmesi önem kazanmıştır.
İşte Türkiye iş piyasalarında duyulan bu mevcut regülasyon ihtiyacından
kaynaklanan bir şekilde, ülkemizde yabancıların iş yaşamına katılımının usul
ve esaslarının belirlenmesi amacıyla önemli düzenlemeler son dönemlerde
yapılmaktadır. Bunların son örneği olarak ise, 15.01.2016 tarihinde yayımlanarak mevzuatımıza giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma
*39 Sosyal Politika Bilim Uzmanı (London School of Economics) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Adayı (Boğaziçi Üniversitesi) SGK Sosyal Güvenlik Denetmeni, İstanbul Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüğü
Makale Geliş Tarihi:
25.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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İzinlerine Daire Yönetmelik(Bakanlar Kurulu Kararı, 15.01.2016) ile ülkemiz
iş piyasası açısından çok önemli ve tarihi nitelikli yeni düzenlemeler yapılmış
bulunmaktadır.
Bu makalemizde ülkemiz çalışma mevzuatı uyarınca, kendilerine geçici
koruma statüsü verilmiş bulunan ve kahir ekseriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti
vatandaşlarından oluşan yabancıların çalışma yaşamına katılma ve çalışma
izni alma süreçleri açıklanmış, söz konusu bu kişilerin hangi usullerle istihdam edilebilecekleri ve hangi hak ve yükümlülüklere tabi olacakları son düzenlemelerışığında ayrıntılı olarak izah edilmiştir.
II- YABANCILAR VE YABANCILARIN ÜLKEMİZDE ÇALIŞMASI
Yabancıların ülkemizde çalışmaları ile ilgili hükümlere geçmeden önce ülkemiz hukukuna göre “yabancı” kavramının tamını yapmak yerinde olacaktır.
Mevzuatımıza göre “yabancı” kavramı 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
(veya öncesinde yürürlükte bulunan mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Hakkında Kanun) hükümlerince Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı
olmayanları, yani Türk vatandaşı sayılmayanları ifade eder.140
Yabancı kavramını izah ettikten sonra ülkemizde yabancıların çalışma
amacıyla bulunması ile ilgili hükümlere dair genel bir özet yapmak yerinde olacaktır. Ülkemizde yabancıların çalışması ile ilgili düzenlemeler birincil
olarak 4817 sayılıYabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 06.03.2003) ile düzenlenmiştir. Zikredilen bu kanun ise yabancıların
ülkemizde çalışmalarını serbestlik esasına göre değil, izin esasına göre belirleme yöntemini temel almaktadır. İlke olarak Türkiye’nin taraf olduğu ikili
ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancıların Türkiye’de
bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce mutlak suretle Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma izni olarak ifade edilen bir izin
almaları zorunludur (4817: Md. 4).
Ülkemizde yabancıların çalışma yaşamına katılımları ile ilgili ikincil en
önemli yasal düzenleme ise 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanundur.(T.C. yasalar, 29.09.1981)
4817 sayılı Kanun ile ayni doğrultuda olmak üzere, 2527 sayılı Kanun da Türk
140 Bkz.: T.C. Yasalar (2009) 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu, 12.06.2009 tarih ve 27256 sayı-

lı Resmi Gazetede yayımlanmıştır, keza bkz.: T.C. Yasalar (1964) mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı
Hakkında Kanun, 22.02.1964 tarih ve 11638 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
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soylu yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını yapabilmeleri ve kamu
yahut özel kurum, kuruluş ve işyerlerinde çalışmalarını Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’nın iznine tabi kılmıştır.
Bu çerçevede, yabancıların ülkemizdeki hem bağımlı (bir işverene bağlı)
hem de bağımsız (kendi nam ve hesabına) çalışmaları ilke olarak çalışma iznine tabidir. Keza ilke olarak bu iznin çalışmanın başlaması öncesinde((işbaşı
yapmadan önce) alınması icap eder (4817: Md. 4).
Mevzuatımızda yabancılara verilebilecek çalışma izinleri (i) süreli çalışma
izni, (ii) süresiz çalışma izni ve (iii) bağımsız çalışma izni olmak üzere üç
ayrı kategoride düzenlenmiştir. “Süreli çalışma izni” bir yıla kadar verilen ve
üç yıla kadar uzatılabilen kısa vadeli bir izin türüdür. “Süresiz çalışma izni”,
ülkemizde uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz
en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması
olan yabancılara verilebilen uzun vadeli bir çalışma izni türüdür. Son olarak,
“bağımsız çalışma izni” ise bir işverene bağlı olarak değil, bilakis kendi nam
ve hesabına çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşulunu sağlamaları şartıyla verilebilen bir
izin türünü oluşturur (4817: Md. 5-7).

III- MEVZUATIMIZDA GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ
YABANCILAR
Ülkemizde gerek çalışma, gerek ikamet etme gerekse de seyahat amacıyla
çok sayıda yabancı geçici ve sürekli olarak bulunmakta olsa da, sürekli mahiyette bulunan en geniş yabancı grubunu Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları
oluşturmaktadır. Suriye’de yaşanan iç karışıklık ve hukuk tanımaz savaş dolayısıyla ülkemize sığınmış bulunan ve sayıları resmi rakamlara göre 2 milyonu
geçen(https://www.afad.gov.tr/tr/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=747
) Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı halen bilfiil ülkemizde yaşamaktadır.
Söz konusu bu Suriyeli nüfusun kahir bir ekseriyeti, 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu’nun(T.C. yasalar, 11.04.2013) 91 inci maddesi kapsamında olmak üzere 2014 yılında çıkartılmış bulunan Geçici Koruma
Yönetmeliği(Bakanlar Kurulu Kararı, 22.10.2014) çerçevesinde oluşturulan
bir özel statü olan “geçici koruma” statüsündedir.
“Geçici koruma” statüsü, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye
geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya
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bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel olarak değerlendirilmeye
alınamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade eden geçici bir statüdür. Geçici koruma statüsü, uluslararası hukuk ve ulusal hukukumuz tarafından tanınmış bulunan “mülteci”, “şartlı mülteci” ve “ikinci koruma statüsü” şeklindeki
uluslararası koruma statülerinden farklı ve geçici mahiyetli bir statü olarak
ortaya çıkmaktadır.241 Geçici koruma statüsündeki kişiler, hakları uluslararası
sözleşmeler ve konvansiyonlar ile garanti altına alınmış bulunan uluslararası koruma statüsündeki kişilerden (yani mültecilerden) oldukça dar kapsamlı
haklara sahiptir. Bu ise geçici koruma statüsündeki kişileri daha fazla kırılgan
bir grup haline getirmektedir.

IV- GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILARIN
ÇALIŞMA İZİNLERİ
Uzunca bir süre geçici koruma statüsüne sahip şekilde ülkemizde bulunan
kişilerin çalışma yaşamına katılımı aynen diğer yabancılar gibi değerlendirilmiş, çalışma ve ikamet izni işlemleri ayni usul ve prosedürlere tabi tutulmuştur. Ancak geçici koruma statüsüne sahip Suriyeliler başta olmak üzere
yaygınlaşan kayıtdışı çalışma olgusunun tehlikesi karşısında, 15.01.2016 tarihinde yayımlanarak mevzuatımıza giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Daire Yönetmelik ile söz konusu bu durum değişmiş ve
“geçici koruma” statüsündeki yabancıların çalışma yaşamına katılımı mevzuatımız açısından özel ve spesifik kurallara bağlanmıştır.
Bu çerçevede en güncel düzenlemelere göre “geçici koruma” statüsündeki
yabancıların çalışmaları ile ilgili şu temel kurallar getirilmiş bulunmaktadır:
- Kural olarak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz.342
- Geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici korumaya kayıt yaptırdıkları tarihin üzerinden altı (6) ay geçmesi şartı ile çalışma izni almak
için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurma hakkına sahip kılınmıştır.
41
2 Bakınız: 6468 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Md. 3, Md. 91-95.
3 Çalışma izni olmaksızın çalışan geçici koruma sağlanan yabancılar ile bunları çalıştıranlar hakkında
42

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre
çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverene her bir yabancı için 2016 yılında 8.848 TL, çalışma
izni olmadan bağımlı çalışan yabancıya 2016 yılı için 881 TL, çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya ise 2016 yılı için 3.536 TL idari para cezası uygulanmaktadır (4817: Md. 21). Zikredilen bu fiillerin
tekrarı halinde ise idari para cezaları bir katı arttırılarak uygulanmaktadır (4817: Md. 21).
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-

Geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştırmak isteyen işverenlerin,
bu konudaki çalışma izni başvurularınıe-Devlet Kapısı üzerinden yapmaları gerekmektedir.
- Bağımsız çalışma iznine başvurma hakkı olan geçici koruma sağlanan
yabancıların kendi adına başvuru yapma hakları bulunmaktadır.
- Geçici koruma statüsündeki yabancılar kural olarak çalışma iznine tabi
olsa da bunun bir istisnası getirilmiştir. Buna göre yalnızca “mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde” çalışacak geçici koruma sağlanan
yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti başvuruları, geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılmalıdır.
- Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, mevsimlik
tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan
yabancılara ilişkin il ve kota sınırlaması getirilebilme hakkı mahfuz
bulunmaktadır.
- Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruması sonlandırılan veya iptal edilen yabancıların almış olduğu çalışma izinleri de iptal
edilmektedir.
Bu saydıklarımız geçici koruma statüsündeki yabancıların istihdamı veya çalışması ile ilgili temel kuralları oluşturur. Belirttiğimiz bu kurallar dâhilinde yapılan çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin(Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 29.08.2003) 13 üncü maddesi uyarınca spesifikdeğerlendirme kriterleri belirlenerek değerlendirilecektir. Kanunlarda yalnızca
Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılan başvurular değerlendirme yapılmaksızın işlemden kaldırılacaktır.
Bakanlık tarafından çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, özel bir
durum olarak, tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, hemşire, ebe, optisyen veyadiğer sağlık meslek mensubu olanlar için Sağlık Bakanlığı’ndan; öğretmen, uzman öğretici, usta öğretici ve öğretim elemanı mesleğine sahip olanlar için
ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınması gereklidir.

V- İKAMET İZNİ BULUNAN İLLERDE ÇALIŞMA ESASI
Mevzuatımız geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışabilecekleri
yerlere özel bir sınırlama getirmiştir. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılara çalışma iznine başvuru hakkı verilmesinde, Geçici Koruma Yönet-
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meliğinin 24 üncü maddesi uyarınca yabancının kalmasına izin verilen iller
esas alınmaktadır.
Keza, kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı yönüyle çalışma
izni verilmesinde sakınca görüldüğünün İçişleri Bakanlığınca kararlaştırıldığı
illerde çalışma izni verilmesinin durulması konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili kılınmış bulunmaktadır. Zikredilen şekilde sakıncalı
olduğuna karar verilen illerde, daha evvel verilmiş çalışma izinleri uzatılmaz.
Ancak, yabancının bu ilde kalma hakkı devam ediyorsa, önceden verilen ve
geçerliliği devam eden çalışma izinleri, sona erdiği tarihe kadar kullandırılmaktadır.

VI- GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ YABANCILARA
UYGULANAN İSTİHDAM KOTASI SİSTEMİ
Ülkemizde yaşayan geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışmaları
ile ilgili son düzenlemelerin en önemlisi sektörel, bölgesel ve işyeri bazlı istihdam kotası sisteminin uygulanıyor olmasıdır. Geçici korunan yabancılar
için istihdam kotası uygulanması ülkemiz istihdam yapısının bozulmasını önlemeye yöneliktir.
Bu çerçevede, geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı
üzerinden sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, geçici koruma sağlanan yabancı
istihdamı kotası değişen oranlarda uygulanabilmektedir.
İstihdam kotalarını sektörel, bölgesel ve işyeri bazlı olarak farklı oranlarda
belirlemek konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkili olsa da,
mevzuatımız geçici koruma statüsündeki yabancılar için işyeri bazlı bir sınır
belirlemiştir. Buna göre, çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici
koruma sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının
yüzde onunu (% 10) geçememektedir. Bu sayının hesaplanmasında işyerinde
Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olarak çalışan tüm Türk vatandaşı çalışanlar dahil edilecektir.
Toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde ise en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının çalışmasına izin verilebilmektedir.
Ülkemizde yaşayan geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışmaları
ile ilgili üst sınır olarak yüzde on kotası uygulanıyor olsa da, bunun bir istis220
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na hükmü de bulunmaktadır. Buna göre, işveren tarafından; işyerinin kayıtlı
bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu
tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmaması hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının takdirindedir.

VI- GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ ÇALIŞANLARIN
HAKLARI
Ülkemizde yaşayan geçici koruma statüsündeki yabancıların hangi iş hukuku ve sosyal güvenlik haklarına sahip olacaklarının aydınlatılması da önem
arz eder. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında
ücret ödenmesi yasak bulunmaktadır.
Keza, geçici koruma sağlanan yabancıların ve işverenlerin çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri aynen geçerli
bulunmaktadır. Bu çerçevede geçici koruma statüsündeki sigortalılar ilgili işyeri bildirgesi, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi gibi çeşitli belge ve bilgilerin bildirim zorunluluğu ile 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu(T.C. yasalar, 16.06.2006)
hükümlerine göre tahakkuk edecek prim tutarlarının ödenme zorunluluğu bulunmaktadır. Keza 4857 sayılı İş Kanunu ve çalışma mevzuatının diğer hükümleri uyarınca tanınan tüm hak ve yükümlülükler geçici koruma statüsündeki yabancılar için de geçerlidir.
Geçici koruma statüsündeki yabancı çalışanlara mesleki eğitim hakkı da
mevzuatımızda düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlar kapsamında
bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görecekler ile bu kişilerin eğitim
süresinin sonunda aynı işyerinde çalıştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunulabilmek mümkündür. Bu şekilde yapılacak
başvurularda, ilgili bu bakanlıkça işyeri istihdam kotası farklı uygulanabilmektedir.
III- SONUÇ
Ülkemiz mevzuatı uyarınca “geçici koruma” statüsü, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak
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amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası koruma talebi bireysel
olarak değerlendirilmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumayı ifade
eden geçici bir statüdür. Ülkemizde bu statüde bulunanların kahir bir ekseriyeti Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşmaktadır.
Ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunanların çalışma yaşamına katılmaları ile ilgili mevzuat hükümleri 15.01.2016 tarihinde Resmi Gazetede
yayımlanarak mevzuatımıza giren Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Daire Yönetmelik ile köklü bir şekilde değişmiş, diğer statülerdeki yabancılardan farklı bir rejime tabi kılınmıştır.
Kural olarak geçici koruma sağlanan yabancılar için çalışma izni alma zorunluluğu sürse de, daha esnek kurallar getirildiği görülmektedir. Bu çerçevede geçici koruma sağlanan yabancılar, geçici korumaya kayıt yaptırdıkları
tarihin üzerinden altı (6) ay geçmesi halinde çalışma izni alabilir hale gelmiştir. Bir başka önemli değişiklik olarak “mevsimlik tarım veya hayvancılık
işlerinde” çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar çalışma izni muafiyeti
kapsamına alınmıştır.
Geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışabilecekleri yerlere de özel bir
sınırlama getirilmiş, Geçici Koruma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi uyarınca
yabancının kalmasına izin verilen illerde çalışabilecekleri düzenlenmiştir.
Geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışmaları ile ilgili getirilen en
önemli düzenleme ise istihdam kotası uygulanmasıdır. Buna göre Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına sektörel, bölgesel ve işyeri bazlı olarak farklı
oranlarda kota sınırı belirleme hakkı tanınmıştır. Ne var ki, bu kotaya bir üst
sınır da getirilmiş, çalışma iznine başvurulan işyerinde çalışan geçici koruma
sağlanan yabancı çalışan sayısının, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının
yüzde onunugeçemeyeceği düzenlenmiştir.
Son düzenlemeler ile geçici koruma statüsündeki yabancıların çalışma
yaşamındaki hakları da tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirginleştirilmiştir. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılara asgari ücretin altında
ücret ödenmesi yasak olup, bu şekilde çalışan yabancıların çalışma ve sosyal
güvenlik mevzuatından kaynaklanan hak ve yükümlülükleri aynen uygulanmak zorundadır.
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EV HİZMETLERİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN
SİGORTALILIĞI VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA
BİLDİRİLMESİ
Gökhan BEDİR*43
ÖZ
Ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olup olmayacağı, sigortalı olacaklarsa hangi şartlarda sigortalı bildirilecekleri hep tereddüt konusu
olmuştur. Bugüne kadar ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili herhangi bir yasal
düzenleme bulunmamaktaydı. Yapılan son düzenlemeyle birlikte ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılıklarının nasıl sağlanacağı, hangi
haklara sahip olacakları ve ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılıklarının nasıl bildirileceği konusu açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ev hizmetleri, Çalıştıran, Sigortalılık, Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılıklarının bildirimi
1. GİRİŞ
Ülkemizde ev hizmetlerinde çalışanların sigortalı olup olmayacağı, sigortalı olacaklarsa hangi şartlarda sigortalı bildirilecekleri hep tereddüt konusu
olmuştur. Bu konuyla ilgili hem ev işlerinde çalışan işçi hem evinde işçi çalıştıran işveren yasal düzenlemeyi bilmemektedir. Bu konuyla ilgili 6552 sayılı
kanunun 55 maddesi (T.C. yasalar, 11.09.2014) ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa (T.C. Yasalar, 16.06.2006) eklenen
Ek-9. Madde ile düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Mevzuatına ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı konusu ilk defa
sağlanmıştır. Böylece Sosyal güvenliğin bir kara deliği olan Ev hizmetlerinde
çalışanların sosyal güvenceleri konusunda düzenleme yapılmıştır.
Bu yazımızda; Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı konusunda yapılan yeni düzenlemeden bahsedilerek, Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların sigortalılığı ve Sosyal Güvenlik Kuruma bildirimi konuları açıklanmaya
çalışılacaktır.

43
* Sosyal Güvenlik Denetmeni

Makale Geliş Tarihi:
14.02.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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2. EV HİZMETLERİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLAR
Ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar ile ilgili yapılan düzenleme sonrasında
çalışma hayatımıza” çalıştıran” terimi girmiştir. (Öz, 2015 : 9-10) Hangi işlerin
ev hizmetleri sayılacağı sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan tebliğde”
Ev içerisinde yaşayan aile bireyleri tarafından yapılabilecek temizlik, yemek yapma, çamaşır, ütü alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel
bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin üçüncü derece dahil bu dereceye
kadar aile bireyleri dışındaki kişiler tarafından yapılmasını olarak tanımlanmıştır.
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 01.04.2015)
Yapılan düzenlemeyle Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı getirilmiş
ve düzenlemenin 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. 5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi (T.C. yasalar, 16.06.2006)
ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi
yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10
günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Yapılan ayrım sigorta bildirimi
ve sağlanan haklar açısından değişkenlik göstermektedir. Kanunun ek 9 uncu
maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.
5510 Sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı
konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar
arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut
içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan
üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini
yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır.
Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti
nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır.
5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran
gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında
sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmeyecektir.
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3. EV HİZMETLERİNDE AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI
Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında sigortalı sayılacaktır. Ev hizmetlerinde 10
günden az çalışanlar 4/a sigortalılık statüsünde sigortalı sayılmazlar. Bu şekilde sigortalı çalıştıranlar 10 güne (10 hariç) kadar çalıştırdıkları sigortalılar
nedeniyle işveren sayılmayacaklar, bu kapsamda sigortalı çalıştırdıkları her
gün için sigortalı çalıştıranlar prime esas günlük kazanç alt sınırının % 2’si
oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyeceklerdir. Diğer bir ifade
ile bunları çalıştıran kişiler, bu kişiler için yaşlılık, malullük, ölüm sigortası
primleri ve genel sağlık sigortası primi ödemeyeceklerdir.
10 günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1
gün olarak kabul edilecektir. 10 günden az çalışılan süreler birbirini takip eden
günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilecektir.
Örnek: 2015 Nisan ayında ev hizmetlerinde 5 gün çalışan bir kişi için işverenin ödeyeceği prim hesabı şekilde olacaktır.
Çalışma gün sayısı x günlük brüt ücret x
Prim Oranı (sabit %2) = Ödenecek Prim
5 gün    x   40, 05 TL   x  %2   = 4, 00 TL prim ödeyecektir.
10 günden az sigortalı çalıştıranlardan işyeri bildirgesi, sigortalı işe giriş
bildirgesi ile aylık prim ve hizmet belgesi, işten ayrılış bildirgesi düzenlenmesi istenmeyecektir. Bu şekilde çalışanların bildirimi “Ev Hizmetlerinde 10
Günden Az Çalıştıracaklara ilişkin Form” (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 01.04.2015) ile yapılacaktır. Form çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar,
ay sonunun hafta sonu genel ve resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde ise
bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar ünitelere verilecektir.
“Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” nda çalışan ve çalıştıran kişinin imzası, kaç gün çalıştırıldığına dair
bildirim ile e-posta adresleri ile cep telefon numarası bilgileri bulunmakta olup,
Formun bu şekilde doldurulması halinde ayın diğer günleri için çalıştırılan kişinin
değişmemesi halinde yeni Formun düzenlenmesi istenmeyecektir. 10 günden az
çalışmanın takip eden aylarda da devam etmesi ve bu durumun Formda belirtilmesi halinde her ay için ayrıca bildirim yapılması istenmeyecektir.
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Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı olarak çalışanların bildirimi bu
kişileri çalıştıranlar yönünden internet aracılığı ile de yapılabilecektir. Sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr adresinin “e-hizmetler” menüsünün altında bulunan “Ev Hizmetleri” kısmını seçerek bildirimde bulunabilecektir.
Bu şekilde yapılan bildirim sonucunda sigortalının cep telefonu numarasına
Kanunun ek 9 uncu maddesinde sigortalı tescili yapıldığı, uzun vadeli sigorta
kolları ve genel sağlık sigortası primini takip eden ayın sonuna kadar ödeyebileceği hakkında bilgilendirme mesajı gönderilecektir.
EV HİZMETLERİNDE AY İÇİNDE 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARA SAĞLANAN HAKLAR
Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar 4/a sigortalılık statüsünde sigortalı sayılmazlar. Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar hakkında kısa
vadeli sigorta kolları açısından iş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında
hastalık ve analık sigortası hükümleri uygulanmamaktadır. Başka bir açıdan
ifade etmek gerekirse bu kapsamda sigortalı olan kişiler sadece iş kazası veya
meslek hastalığı geçirmeleri halinde geçici iş göremezlik ödeneği ve sürekli iş göremezlik geliri alabilmekte, hastalık veya doğum hallerinde geçici iş
göremezlik ödeneği alamamaktadır. Fakat iş kazası ve meslek hastası sigortasından yararlanmak için sigortalının iş kazasının olduğu tarihten en az on gün
önce tescil edilmiş olması, sigortalılığının sona ermemiş olması ve iş kazası
ve meslek hastalığından dolayı geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi ve sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilmesi için prim ve prime ilişkin her türlü
borçların ödenmiş olması gerekmektedir.
Ev hizmetlerinde ay içinde 10 günden az çalışanlar istekleri dahilinde %
32,5 oranındaki uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primini
takip eden ayın sonuna kadar ödemeleri halinde, uzun vadeli sigorta kolları
ve genel sağlık sigortası yardımlarından da yararlanabilecektir. Bu kapsamda
ödenen primler 4/a bendi kapsamında sigortalılıktan sayılacaktır.
Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescilinde sigortalılardan herhangi bir müracaat alınmayacak, tescil ve tahakkuk kaydı Kurumca
elektronik ortamda oluşturulacaktır. Sigortalılığın sona ermesinde de aynı şekilde işlem yapılacaktır.
Sigortalıların uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin
kendileri tarafından ödenebilmesi için ev hizmetlerinde aynı ya da farklı ça4.
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lıştıran yanında en az 1 gün, en fazla 9 gün süre ile çalışması yeterli olacaktır.
Uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası priminin takip eden
ayın sonuna kadar sigortalı tarafından ödenmesi gerekmekte olup, primin
ödenmemesi halinde uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası kaydı
kapatılacak, primin ödenme hakkı düşecektir. Uzun vadeli sigorta kolları ve
genel sağlık sigortası tescili aylık olarak yapılacak, takip eden ayda sigortalının ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalışmasının bulunmaması halinde
uzun vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası tescili oluşturulmayacaktır.
5. SONUÇ
Yapılan düzenlemeyle Ev hizmetlerinde çalışanlara sigortalılığı ve düzenlemenin 01.04.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
5510 Sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek
kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile
aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde işveren
ve sigortalılara yönelik yükümlülüklerin uygulama esaslarını düzenlemiştir.
Getirilen düzenlemeyle Sosyal Güvenlik Kurumuna “Ev Hizmetlerinde 10
Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu” ile müracaat
edenlerin çalıştıran ve sigortalılar yönünden tescili yapıldıktan sonra çalıştıran
kişiler % 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primini aracılığıyla
Kuruma ödeyebilme imkanı getirilmiştir.
KAYNAKÇA
Öz, Necmettin (2015). “Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği”
Bakış Açısı Dergisi 3 (Mayıs 2015) : 9-10
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (01.04.2015). Ev Hizmetlerinde
5510 sayılı Kanunun Ek 9’ uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ. Ankara : Resmi Gazete (29313 sayılı)
T.C. Yasalar (11.09.2014). 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete
(29116 sayılı)
T.C. yasalar (16.06.2006). 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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Ö NEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
▪l Yayımlamama kararı verebilir,
▪l düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
▪l hakem değerlendirme süreci başlatabilir.
Hakem değerleme sürecinde yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup yayın kuruluna gönderir. Yayın Kurulu’da gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir. Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
▪l Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
▪l Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
▪l Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir
tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
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İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
İngilizce olarak belirtilir.
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı
olmalıdır.
Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı
bölüm de bulunmaktadır.
Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak
biçimde hazırlanacaktır.
Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak
şekilde ayarlanmalıdır.

2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal
özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
▪l Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
▪l Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını
yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem
ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler,
uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır)
belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
▪l Asıl metinin elaltında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
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Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
▪l Amaç
▪l Kapsam
▪l Yöntem
▪l Bulgular
▪l Sonuç,
▪l Yazarın görüş ve yorumları
▪l Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
▪l Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda
açıklamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstüne yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”,
“Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı;
edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.
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3. TELİF HAKKI
Mali Çözüm dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı için bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250.- TL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı 150.- TL ödenecektir.
Her yazar ve hakemin Yayın Kuruluna yazdığı her yazıda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bildirmesi beklenir:
Adı, soyadı, iş adresi, e-posta adresi, banka hesap numarası.
4.KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Bozkurt, Nejat (2006). Muhasebe denetimi. İstanbul : Alfa
TEK YAZARLI MAKALE
Sipahi, Barış (2004). “Entellektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin yaklaşımlar” MUFAD.24 (2004): 146-149.
İKİ YAZARLI KİTAP
Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan (2008) SMMM staja başlama ve
SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık için muhasebe. İstanbul : İSMMMO
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer fiyatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
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ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLER AÇIK ADRESLERİNİ
ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE BELİRTMEK ZORUNDA MIDIR?
*
Soner ALTAŞ20

ÖZ
Anonim ve limited şirketler açısından bir anlamda anayasa işlevini haiz
şirket sözleşmesinde, yazılı olarak belirtilmesi gereken hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nda sınırlı sayıda belirtilmiştir. Kanuna göre, her iki şirket
türünün sözleşmesinde yazılı olarak yer alması gereken kayıtlardan birisi
şirket merkezinin bulunduğu yerdir. Ancak, şirket merkezinin açık adresinin
sözleşmede yazılmasının gerekip gerekmediği hususu uygulamada hala tereddütlere yol açmakta ve konu zaman zaman yargıya da intikal etmektedir.
Bu çalışmada, anonim ile limited şirketin sözleşmesinde şirket merkezinin
bulunduğu adresin açıkça yazılıp yazılmayacağı hususu ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: anonim şirket, limited şirket, şirket sözleşmesi, şirket merkezinin adresi, fesih.
1. GİRİŞ
2014 yılı Haziran ayı itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 850.548
adet ticaret şirketinden 94.828 adedini anonim, 713.861 adedini de limited şirketler oluşturmaktadır (http://icticaret.gtb.gov.tr/data/5315a212487c8e0fd48d2262/ Şirket İstatistikleri Bülteni ). 6102 sayılı Türk Ti1 ’nun 124üncü maddesine
caret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)21
göre anonim ile limited şirketler sermaye şirketi sayılmaktadır. Anonim ve
limited şirket kuruluşu için, kurucuların kendi aralarında yazılı bir şirket
sözleşmesi tanzim etmeleri ve bu sözleşmeyi noter huzurunda imzalayıp
ticaret sicili müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. Bu sözleşme, şirketin
kuruluşundan sona ermesine kadar yürürlükte kalmakta ve bir anlamda şirket
ortakları yönünden anayasa işlevini haiz bulunmaktadır.
Anonim şirketin esas sözleşmesinde yazılı olarak belirtilmesi gereken
hususlar TTK’nın 339uncu maddesinde, limited şirketin sözleşmesinde açıkça yazılması gereken kayıtlar ise Kanunun 576ncı maddesinde sınırlı sayıda
belirtilmiştir. Nitekim, eski Ticaret Kanununda da, anonim ile limited şirke20
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
21
1 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.

Makale Geliş Tarihi:
24.12.2015
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 25.02.2016
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tin sözleşmesinde yer verilmesi gereken asgarî unsurlar açıkça düzenlenmişti. Her iki şirketin sözleşmesinde yazılı olarak yer alması gereken kayıtlardan
birisi şirket merkezinin bulunduğu yerdir. Bu hükümden, şirket merkezinin
açık adresinin sözleşmede yazılmasının gerekip gerekmediği uygulamada
hala tereddütlere yol açmakta ve konu zaman zaman yargıya da intikal etmektedir. İşte bu çalışmada, anonim ile limited şirketin sözleşmesinde şirket
merkezinin bulunduğu adresinin açıkça yazılıp yazılmayacağı hususu, yargı
kararları ışığında, irdelenmektedir.
2. ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE ŞİRKETİN AÇIK ADRESİNİ BELİRTMENİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI
HUSUSU
Halihazırda faaliyet gösteren anonim ile limited şirketlerin birçoğunun
sözleşmesi, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu döneminde çıkarılan Anonim ve
Limited Şirketlerin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 25.07.2003) (İç Ticaret 2003/3)’e göre düzenlenmiş ve Ticaret Sicili Müdürlükleri de bu Tebliğ
hükümlerini esas alıp şirket sözleşmelerini inceleyerek tescil etmişlerdir.
Anılan Tebliğin anonim şirketlerin kuruluş işlemlerini düzenleyen (A)
kısmının bb.Merkez başlıklı bölümünde;
“Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir Ayrıca açık
adresi de ana sözleşmeye yazılır. Buna göre ana sözleşmenin şirketin merkezinin gösterildiği maddesi;
“Şirketin merkezi … dır. Adresi … dır.     Adres değişikliğinde yeni
adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’ nde ilan ettirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat şirkete yapılmış sayılır.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.”
şeklinde düzenlenir.
Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana
sözleşme değişikliğini gerektirir.”,
Limited şirketlerin kuruluş işlemlerini düzenleyen (A) kısmının cc.Merkez başlıklı bölümünde de;
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“Şirketin merkezi il ve ilçe olarak ana sözleşmede gösterilir. Ayrıca açık
adresi de ana sözleşmeye yazılır. Buna göre ana sözleşmenin şirketin merkezinin gösterildiği maddesi;
“Şirketin merkezi … dır. Adresi … dır. Adres değişikliğinde yeni adres,
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir.
Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini
süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.”
şeklinde düzenlenir.
Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için ana sözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği ana
sözleşme değişikliğini gerektirir.” denilmiştir.
Eski Ticaret Kanunu döneminde kurulan anonim ile limited şirketlerin
tamamı da mezkûr Tebliğ ile getirilen zorunluluk gereği, sözleşmelerinde
şirket merkezinin açık adresine yer vermek durumunda kalmışlardır. Anılan
Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 3
Temmuz 2012 tarihli ve 4880 sayılı Genelgesi uyarınca TTK’nın yürürlüğe girdiği 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren de devam edilmiş, 15 Kasım
2012 tarihli, 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim ve Limited
Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükten kaldırılıncaya –15 Kasım 2012 tarihinekadar, uygulamada kalmıştır. Yeni Tebliğ’de ise şirket sözleşmesinde adres
belirtilmesine dair bir hükme yer verilmemiştir.
Oysa, 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun 279uncu maddesine göre,
anonim şirketlerin esas sözleşmesinde “şirketin ticaret unvaniyle merkezinin
bulunacağı yer”in, 506ncı maddesine göre de limited şirketin sözleşmesinde
“şirketin ticaret unvaniyle merkezi”nin belirtilmesi zorunlu tutulmuş, her iki
maddede de şirket merkezinin açık adresinin sözleşmede yer alacağına dair
emredici bir hükme yer verilmemişti.
Esasına bakılırsa, yeni TTK’nın bu konudaki düzenlemesi de, ufak kelime değişiklikleri dışında eski kanun ile aynıdır. TTK’nın 339uncu maddesine göre, anonim şirketin esas sözleşmesinde “şirketin ticaret unvanı ve
merkezinin bulunacağı yer”in, 576ncı maddesine göre de limited şirketin
sözleşmesinde “şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer”in belirtilmesi zorunludur. Böylece, TTK’da da anonim ile limited şirketlerin açık
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adreslerinin şirket sözleşmesinde belirtilmesine dair emredici bir hükme yer
verilmemiştir.
Buna karşılık, ilgili Bakanlık, eski Kanunda yer alan “şirket merkezinin
bulunacağı yer” ifadesini, şirket merkezinin bulunduğu yerin açık adresi
olarak değerlendirmiş, buna göre şirketlerin sözleşmelerinde yer alacak merkez maddesini bağlayıcı bir şekilde düzenlemiş, bu nedenle de eski kanun
döneminde kurulan anonim ile limited şirketlerin tamamı zorunlu olarak
bahsigeçen tebliğe uyup merkez adreslerini şirket sözleşmelerine açıkça
yazmışlardır. Hatta, Bakanlık anonim ile limited şirketleri, sözleşmelerinde
“Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış
olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu
durum fesih sebebi sayılır.” şeklinde standart bir hükme yer vermeleri konusunda bağlayıcı bir düzenleme yaparak, şirketleri adeta kendi elleri ile bir
fesih sebebi oluşturmaya zorlamıştır. Anonim ile limited şirketlerin birçoğunun sözleşmesinde hala bu yönde hükümleri görmek mümkündür.
Buna karşılık, uygulamada, hala bu Tebliğin etkisiyle ve yürürlükten
kaldırıldığı dahi dikkate alınmaksızın, bazı Ticaret Sicili Müdürlüklerinin,
sözleşmede açık adresin belirtilmemesi nedeniyle şirketin kuruluş sözleşmesini veya esas sözleşme değişikliklerini tescilden kaçındıklarına ve reddettiklerine şahit olabilmekteyiz. Nihayetinde, konu yargıya da taşınmış ve
Yargıtay bu konuda aldığı karar ile yıllardır süre gelen bu hatalı uygulamaya
son vermiştir.
Bir anonim şirket, TTK’nın yürürlüğe girmesi sonrasında, 2013 yılında
olağanüstü genel kurul toplantısı yapmış, genel kurul toplantısında şirket
esas sözleşmesinin TTK’ya uygun olarak tadilini teminen bazı maddelerinde
yapılan değişiklikler oy birliği ile kabul edilmiş, ancak şirket esas sözleşmesinin yeni şekline ilişkin tescil talepleri ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından reddedilmiştir. Konu şirket tarafından yargıya taşınmış, Mahkemece,
dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, davacı şirketin esas sözleşmesinin yeni metninin 4. maddesinde şirket merkezinin Kocaeli olduğu belirtilmesine rağmen şirket açık adresi belirtilmediğinden Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün kararının doğru olduğu, şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi
açısından ise, genel kurulun şirket merkezinin bulunduğu yerde ya da yönetim kurulunun uygun bulduğu bir yerde toplanacağı belirtilmiş olup, şirket
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merkezi belirtilmediğinden genel kurul toplantısının nerede yapılacağının
açık olmadığı, öte yandan genel kurul toplantısının şirket merkezi dışında
yapılması halinde dahi esas sözleşmede açıkça bunun düzenlenmesi gerektiği, bu maddenin de Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 8. maddesine aykırı olduğu, verilen kararın
doğru ve yerinde bulunduğu gerekçesiyle itirazın reddine karar verilmiştir.
Mahkeme kararı temyiz edilmiş, bunun üzerine Yargıtay 11.Hukuk
Dairesi, 15/04/2014 tarihli, E.2013/18727, K.2014/7406 sayılı kararında
“Davacı taraf, şirket genel kurul toplantısında şirket ana sözleşmesindeki
değişikliklere ilişkin yeni metindeki “Şirket Merkez ve Şubeleri” başlıklı 4
ncü madde hükmünün mevzuata aykırı olmadığını ileri sürerek, bu maddenin
tescil isteminin reddine ilişkin kararın iptalini istemiştir. Ana sözleşmenin
4. maddesi “Şirket merkezi Kocaeli’dedir...” ibaresini içermektedir. 6102
sayılı TTK’nın 339. maddesinde esas sözleşmede bulunması gereken hususlar sınırlı sayıda sayılmış olup, aynı maddenin 2. fıkrasının a bendinde
şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunması gerektiği belirtilmiş ise
de, şirketin açık adresinin esas sözleşmede bulunması şart koşulmamıştır.
Nitekim mülga 6762 sayılı TTK’nın 279. maddesi de aynı mahiyettedir. Bu
durumda, mahkemece, esas sözleşmenin yeni metninin 4. maddesinde şirket adresinin belirtilmediği gerekçesiyle, bu yöndeki davanın reddine karar
verilmesi doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.” denilerek,
mahkeme kararını davacı yararına bozmuştur.
Yargıtay kararında da açıkça vurgulandığı üzere, eski Kanunda ve de
TTK’da, anonim ile limited şirketin sözleşmesinde şirketin merkezinin bulunması gerektiği belirtilmiş ise de, şirketin açık adresinin sözleşmeye yazılması zorunlu tutulmamıştır.
Bu nedenle, halihazırda şirket sözleşmesinde “Şirketin merkezi … dır. Adresi ... dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için
bu durum fesih sebebi sayılır.” şeklinde hüküm bulunan anonim ile limited
şirketlerin, sözleşme değişikliğine giderek, anılan sözleşme maddesini “Şirketin merkezi … İli … ilçesindedir. Adres değişikliğinde, yeni adres, ticaret
sicili müdürlüğüne yazılı ile bildirilir; ayrıca gerekli hallerde veya mevzuatın
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zorunlu tuttuğu hallerde başka vasıtalarla da ilgililere duyurur.” benzeri bir
hükümle değiştirmeleri menfaatlerine olacak, böylece ticari hayatın gereği yapılabilecek her adres değişikliğini ticaret siciline tescil ve ilan ettirmenin doğuracağı zaman ile para kaybı ortadan kalkacak, sırf adres değişikliğini tescil
ve ilan ettirmedi diye yüzleşeceği fesih gibi olumsuz ve dayanaksız bir sonuç
da ortadan kalkmış olacaktır.
Diğer yandan, Ticaret Sicili Müdürlüklerinin de sözleşmede açık adresin
belirtilmemesini gerekçe göstererek şirketlerden gelecek tescil taleplerini reddetmeleri, yargının yükünü artırmamak ve olası zaman kayıpları ortadan kaldırmak adına, faydalı olacaktır.
3. ÖZET VE SONUÇ
Ülkemizde faaliyet gösteren anonim ile limited şirketlerin büyük bir
çoğunluğu 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu döneminde kurulduğundan ve
şirket sözleşmelerini o dönemde çıkarılan İç Ticaret 2003/3 sayılı Tebliğe
uygun olarak düzenlemek zorunda kaldıklarından dolayı, sözleşmelerinde
şirket merkezinin açık adresine ve adres değişikliğinden yeni adresin tescil
ile ilan edilmemesinin şirketin fesih sebebi sayılacağına dair hükümlere yer
vermişlerdir. Oysa, ne eski ne de yeni Ticaret Kanununda şirket merkezinin
açık adresinin sözleşmede yer alacağına dair emredici bir hükme yer verilmemiştir.
Nitekim, bu husus Yargıtay kararı ile de tescil edilmiş ve ticaret sicili
müdürlüğünün şirket adresinin sözleşmede belirtilmediği gerekçesiyle tescil
talebini reddetmesi doğru bulunmamıştır. Bu çerçevede, sözleşmelerinde
şirket merkezinin açık adresine, adres değişikliğinde yeni adresin ticaret
siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirileceğine, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemesinin fesih sebebi sayılacağına dair hüküm bulunan anonim ile limited şirketlerin, sözleşme değişikliğine gitmeleri
menfaatlerine olacaktır.
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