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SUNUŞ
Her sayımızın takipçisi olan değerli Mali Çözüm Okurları,
Mesleğimizin geleceğe hazırlanmasında, yarını bugüne getirmede sizlerden aldığı güç ve hevesle her daim yanıbaşımızda olan meslek odamız
yeni bir seçim arifesini yaşıyor.
Ülkemizde demokratik ortamın kurulması ve laik düzen içinde huzur
içinde yaşanması için ömrünü vatanına, insanına adamış Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK, bizlere tüm dünya halkının onayladığı bir düzeni
bıraktı. Bizler ne yapıyoruz? Bizim için en ideali olarak bizlere sunulan
ülkemiz için ne kadar fayda yaratıyoruz? Bu soruların cevabı çocuklarımızda, bizlerin yarattığında gizli. Onların geleceğe bakışları, geçmişten
dersler alarak yarını hazırlama çabaları bizlere bazen umut bazen de korku getiriyor. Bizlere de düşen umutlarımızı önümüze alarak korkularımızı
hafifletmek için elimizden geleni yapmak. Seçimler de demokratik düzenin
ayrılmaz öğesi. Taraf gözetmeden çalışanın, hak edenin ipi göğüslemesi de
demokratik düzenin en güzel çıktısı. Sonuçlar, başta ülkemiz olmak üzere
hepimizi ilgilendiriyor. Çünkü mesleğimiz toplumun her kesiminde, her kurumda farklı yönleriyle yaşanıyor ve etik ilkelere, kurallara uygun yapılan
mesleki uygulamalar da topluma çok büyük fayda getiriyor.
Odamız tüm duyarlılığı ile mesleki yeterliliklerimizin geliştirilmesi konusunda çalışmalarını yürütmüştür. Bugünden yarına geleceğimizi hazırlama çabalarına katkı sunan çeyrek ömrünü yaşamış bu örgütsel gücümüzün neler yapabileceğini tahmin etmemiz geçmişe bakarak çok da zor
olmayacaktır. Ben değil BİZ bilinciyle sürdürdüğü bu çalışmaları bizlerden
esirgemeyen emektarlarımız, gençlerimize de yeni ufuklar açmıştır. Sürdürebilirlik ve fayda yaratma bu bayrağı teslim alacak yeni nesillerin de
hedefi olacaktır.
Uygar, demokratik ve laik bir ülkede yaşamanın ne demek olduğunu en
iyi bilen bir toplum olarak, bunun aksinin ülkemize fayda getirmeyeceğini
de en iyi anlayanlardanız.
Sizlerle bu sayımızda da çok değerli yazarlarımızın hakemli ve hakemsiz makalelerini sunmaktan gurur duyuyoruz. Bilgi paylaşıldıkça anlamlı
ve güzel oluyor.

MART - NİSAN 2016

5

MALİ

ÇÖZÜM

Bu sayımızdaki konu başlıklarımız;
• Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama Sisteminin Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Kapsamındaki İşletmelerde Analizi
• Türkiye’de Bağımsız Denetimde Rotasyon: Düzenlemeler, Uygulamalar ve Öneriler
• Ticari İşletmelerde İflasın Ertelenmesinde İyileştirme Süreci İle Borca
Batıklık Tespitine Yönelik Değerlendirme
• Vade Farkı, Kur Farkı Ve Kredi Faizlerinin Türkiye Muhasebe Standartları Ve Vergi Usul Kanunu Kapsamında Değerlendirilmesi
• Mesleki Sorumluluk Sigortasının Muhasebe Meslek Mensupları Açısından İncelenmesi
• Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçunun Takibatı Nedeniyle
İhtiyati Tahakkuk Uygulaması
• Anonim ve Limited Şirketlerde Ticaret Unvanının Belirlenmesi İle Ticaret Unvanının Mevzuata Aykırı Kullanılmasının Yaptırımları
• Bağımsız Denetim Sonucunda Düzenlenecek Görüş Yazısının Türleri
ve Şirket Yönetimine Etkisi
• Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğünün Teknik
Rapor İle Kontrolü
• Anonim Şirketlerde Fesih Sebepleri ve Cezai Sorumluluğun Sınırları
• Kurumların Aktifinde veya Belediyeler İle İl Özel İdarelerinin Mülkiyetinde En Az İki Tam Yıl Süreyle Bulunan Taşınmazların Müzayede
Yoluyla Satışında KDV Uygulaması
• Rehberlik Hizmeti Veren Turist Rehberlerinin Gelir Vergisi Yükümlülükleri
• Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden Gümrük Vergisi Muafiyeti Kapsamında Makine ve Teçhizat İthali
• Türk Borçlar Kanunu Işığında Asgari Ücretteki Artışın İhale Kapsamı
Sözleşmenin Feshi İle Fiyat Farkı Ödemelerine Etkisi
• İşçinin Sağlık Nedenlerine Dayanan Devamsızlığında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar
• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Eğitim Kargaşası
• Çalışanlara Sağlanan Ticket, Multinet, Sodexo, Setcard ve Yemek
Kuponu Gibi Yardımların Sigorta Primine Tabi Tutulmasında Tereddüt Edilen Hususlar
6
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Yurtdışı Hizmet Borçlanmasında Borçlanma Miktarının Belirlenmesi
Mesleki Eğitim Programları Kapsamında İstihdam Yükümlülüğüne
İlişkin Kurallar Nasıl Değişti?
Saygılarımızla,
Dr. Yahya ARIKAN
İSMMMO Başkanı
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA SİSTEMİNİN
BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERDE ANALİZİ
ANALYSIS OF CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING
SYSTEM IN THE ENTITIES WITHIN THE CONTEXT OF BORSA
ISTANBUL
Dr. Zehra ÖZDEMİR
Doç.Dr. Fatma PAMUKÇU*1
ÖZ
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2014 yılından itibaren yayınlanması Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen işletmeler açısından
önemli bir gelişmedir. Platform, Türkiye’de kurumsal sürdürülebilir raporlama ve sürdürülebilir muhasebe unsurlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma, endeksin ilk uygulamasında yer alan işletmelerin geçmişe yönelik sürdürülebilirlik raporlarının bulunma durumu ve
yayınlanma süreleri ile raporlarda endekse verdikleri referansları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Endekste yer alan işletmelerin tümünün hazırladıkları
raporlarda veya kurumsal internet sitelerinde Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne atıfta bulunarak kurumsal başarı odaklı veya endeksi tanıtmaya
odaklı açıklamalar yaptıkları görülmüştür. Ayrıca Kurumsal Sürdürülebilirlik
Endeksi kapsamındaki işletmelerin 2007 yılından itibaren %67’sinin en az bir
defa, %46’sının ise 6 veya daha fazla yıl Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim
Endeksi kapsamına girdiği görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama, Sürdürülebilirlik Endeksi, Sürdürülebilirlik Muhasebesi
ABSTRACT
The Borsa Istanbul Sustainability Index published since 2014 is an important improvement for the entities which is aimed sustainable development.
That platform has contributed to the development of sustainable corporate
sustainability reporting and sustainable accounting in Turkey. From this point
the research aimed that retrospective Sustainability Reports existence conditi-

*1 * Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi
Makale Geliş Tarihi:
02.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 08.03.2016
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on, releasing period and Sustainability Index references given in the reports of
the entities within the context of the first Index application. We have seen that
the entities within the context of Borsa Istanbul Sustainability Index focused
in their disclosures on corporate success or recognition of Index in all reports
or corporate web sites. In addition, 67% of the entities within the scope of
Corporate Sustainability Index are at least once, while 46% of the entities six
or more years seems within the scope of the Borsa Istanbul Corporate Governance Index since 2007.
Keywords: Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Index, Sustainability Accounting
1. GİRİŞ
Kurumsal sürdürülebilirlik işletmelerin kurumsal ve yatırım stratejilerini
en iyi biçimde uygulamalarını sağlayarak cari ve gelecekteki paydaşlarının
bilgi ihtiyaçlarını karşılayan bir kavramdır (Artiah ve ötekiler, 2010, 31). Bu
kavram, işletmelerin finansal performans sonuçlarının yanı sıra ekonomik,
yasal, etik ve gönüllü biçimde sosyal sorumlu birimler haline gelmeyi göz
önünde bulundurmalarıyla bağlantılıdır (Priego, Font ve Olivares, 2014, 149).
İşletmeler, işletme içi ve işletme dışı paydaşlarından faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurma baskısı altındadır. Bu baskılara karşılık olarak işletmeler sürdürülebilirlik ile ilgili birçok
göstergeler açıklamaktadır. Özellikle halka açık işletmeler söz konusu göstergeleri kurumsal sürdürülebilirlik raporlarında yayınlamaktadır. Günümüzde
işletmelere sürdürülebilirlik performansı alanında birçok emsal sağlayan derecelendirme kuruluşları ve endeksler bulunmaktadır (Searchy ve Elkhawas,
2012, 79).
Son yıllarda küresel gelişmelere paralel olarak Türkiye’de de kurumsal
sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve
sosyal boyutunu kamuoyuna açıklamayı tercih eden işletme sayısı artmaktadır. Ayrıca Türkiye’de ise Borsa İstanbul tarafından Sürdürülebilirlik Endeksinin hesaplanması ile işletmelerin ulusal ve uluslararası bazda kurumsal
sürdürülebilirlik başarılarını ölçme imkanı bulunmaktadır. 2014 yılı OcakMart döneminde endeks hesaplanırken BIST 30 Endeksi kapsamında yer alan
işletmeler dikkate alınmıştır.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2014 yılından itibaren yayınlanmaya
14
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başlaması Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Borsa İstanbul işletmeleri ve sürdürülebilir yatırım yapmayı amaçlayan sorumlu yatırımcılar
açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Söz konusu platform, Türkiye’de kurumsal sürdürülebilir raporlama ve sürdürülebilir muhasebe unsurlarının gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle bu araştırma, endeksin
ilk uygulamasında yer alan işletmelerin geçmişe yönelik sürdürülebilirlik raporlarının bulunma durumu ve yayınlanma süreleri ile raporlarda endekse verdikleri referansları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca işletmelerin BIST
Kurumsal Yönetim Endeksi (XKURY)’nde bulunma süreleri de endeksin ilk
uygulama yılı olan 2007 yılından itibaren incelenerek her iki endekse dahil
olan işletmeler yıllar bazında tespit edilmiştir. Çalışmanın amacına alt yapı
oluşturması açısından, öncelikle kurumsal sürdürülebilir raporlama sisteminin
faydaları ve önemi ortaya konularak açıklanmıştır. Daha sonra sürdürülebilirlik endeksleri hakkında küresel ve yerel bazda bilgi verilmiştir.
2. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİR RAPORLAMA
Günümüzde işletmeler faaliyetleri aracılığıyla toplumun refah seviyesinin
yükselmesine katkı sağlayan başlıca aktörlerden biri olarak kabul edilmektedir. Toplum, işletmelerin sağladığı kaliteli mal ve hizmet sunumunun yanı sıra
çevre kirliliği, çalışan hakları, doğru ve dürüst nitelikte olmayan raporlama
gibi sosyal ve ekonomik sorunları da göz önünde bulundurmaktadır. Olumlu
çıktıların yanı sıra olumsuz çıktıların da toplum tarafından izlenmesi işletmelerde sorumluluk ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarının önem kazanmasına
neden olmuştur (Tüm, 2014, 60).
Kurumsal sosyal sorumluluk, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik arasında oldukça ince bir ayrım vardır. Sürdürülebilirlik için genel kriterler ekonomik, sosyal ve çevresel olarak sınıflandırılabilir. Sürdürülebilirlik kavramı
sosyal, çevresel ve ekonomik açılardan bir denge sağlamak ve bunu güvence
altında tutabilmek olarak tanımlanabilir (Figge ve Tobias, 2004, 176).
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Tablo 1. Kurumsal Sürdürülebilirliğin Boyutları
Boyut
Ekonomik

Sosyal

Çevresel

Kriterler
Yolsuzluk
Kurumsal Yönetim
Müşteri İlişkileri Yönetimi
Yatırımcılarla İlişkiler
Risk ve Kriz Yönetimi
Kurumsal Vatandaşlık
Paydaşlarla İletişim
Çalışma Alanı Uygulamaları Göstergeleri
İnsan Sermayesi Gelişimi
Sosyal Raporlama
İşgücü Kalitesi
Çevresel Politikalar
Ekoverimlilik
Çevresel Raporlama

Kaynak: Robecosam, Corporate Sustainability Assesment, www.sustainabilityindex.com, (Erişim: 06.09.2015).
Tablo 1’de görüldüğü gibi kurumsal sürdürülebilirlik ekonomik, çevresel
ve sosyal olmak üzere üç boyuttan oluşmaktadır. İlk boyut olan ekonomik
sürdürülebilirlik işletmenin maddi sermayesinin etkili biçimde yönetilmesini
vurgulamaktadır. İkinci boyut sosyal sürdürülebilirliktir. Sosyal olarak sürdürülebilir işletmeler paydaşlarının beşeri sermayelerini güçlü tutarak sosyal
hedefleri de destekleyip toplumsal sermayenin gelişmesine katkıda bulunan
işletmelerdir. Son boyut olarak sıralanan çevresel sürdürülebilirlik ise işletmelerin doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacak faaliyetlerini temsil
etmektedir (Tüm, 214, 64). Bu noktadan hareketle, kurumsal sürdürülebilir
raporlama; işletmelerin ekonomik, çevresel ve sosyal alanlardaki faaliyetleri
ve kurumsal konumlarının işletme içi ve işletme dışı paydaşların ulaşabileceği
biçimde raporlanmasıdır (Sustainable Development Reporting: Striking the
Balance, 2002).
Doğal kaynakların gelecek nesiller için korunması ihtiyacı küresel anlamda kritik bir konu haline gelmiştir. Hem kamu hem özel sektör işletmeleri kurallar, düzenlemeler ve kılavuzlar yayınlayarak bu süreçte yer almaktadır. Birçok ülkede kamu birimleri sürdürülebilirlik çerçevesinde maksimum emisyon
seviyeleri, çevresel fonların sağlanması ve sosyal fayda sağlayan programlar
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uygulamakta ve faaliyet sonuçlarının raporlanmasına teşvik etmektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeler için sürdürülebilirlik raporlaması sürecini yürütmek
yasalara bağlanmıştır. Örneğin güncellenmiş Danimarka Finansal Tablo Yasası’na göre tüm büyük işletmeler kurumsal sosyal sorumluluk bilgilerini raporlamalıdır. Bu gereklilik ülkede sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarını
önemli ölçüde artırmıştır (Carrots and Sticks Sustainability Reporting Policies
Worldwide- Today’s Best Practice Tomorrow’s Trend, 2013).
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkede sürdürülebilirlik raporlaması büyük ölçüde isteğe bağlı ve herhangi bir düzenlemeyle zorunlu
tutulmamıştır. Ancak sektörlere özgü bazı kanunlarda bazı spesifik konularda
sürdürülebilirlik ile ilgili açıklama yapılması gerekli tutulmuştur.
Çevre ve toplum üzerindeki kurumsal etkiler, işletmelerin sürdürülebilirlik
raporlaması uygulamalarına ve bu uygulamaları geliştirmelerine yön vermektedir. İşletmeler rutin olarak sürdürülebilirlik performanslarını müşteri ve diğer paydaşlarına kurumsal internet siteleri aracılığıyla yayınlamaktadır. Ayrıca diğer medya araçlarını kullanarak olumlu performans göstergelerine dikkat
çekmektedir (James, 2014, 94).
Günümüzde sürdürülebilirlik performansını raporlayan işletmelerin sayısı
her geçen gün artmaktadır. 1990’lı yıllarda az sayıda işletme sürdürülebilirlik
raporu yayınlamakta iken S&P 500 işletmelerinin %53’ü sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır. Dünyanın en büyük küresel muhasebe işletmelerinden
biri olan KPMG’nin yaptığı anket çalışmasına göre büyük çok uluslu ABD
temelli işletmenin %83’ü ve İngiltere temelli işletmelerinin tümünün sürdürülebilirlik raporu yayınladığı görülmektedir (James, 2014, 98).
1.1. Kurumsal Sürdürülebilir Raporlamanın Faydaları ve Önemi
Kurumsal sürdürülebilir raporlama yasa düzenleyiciler, sektörel kurullar
ve kuruluşlar, danışmanlık firmaları ve araştırma kurumları tarafından odak
haline gelen, kurumsal raporlamanın kapsamlı ve entegre biçimi olarak gelişimini sürdürmektedir (Herzig ve Schaltegger, 2006, 151). Küreselleşmenin finansal sonuçlarından biri de işletmelerin sürdürülebilirlik kavramı çerçevesindeki faaliyetlerini resmi bir biçimde raporlamaya başlamalarıdır. Söz
konusu raporlar genelde sürdürülebilirlik, sürdürülebilir gelişme, kurumsal
sosyal sorumluluk veya çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim raporları olarak
isimlendirilmektedir. Özellikle işletme paydaşlarının sürdürülebilirlik ile ilgili
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bilgi talepleri doğrultusunda işletmeler sürdürülebilirlik raporlamasına daha
fazla önem vermeye başlamışlardır (James, 2014, 94).
İşletmeler sürdürülebilirlik raporlaması uygulamalarını uzun vadeli fayda
sağlayıcı olarak görmelidir. İşletmeler sosyal ve çevresel değer oluşturmakla uzun vadede toplumsal ekonomik değere katkıda bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlaması kapsamında açıklanan finansal olmayan performans
ölçütleri gelecekteki finansal sonuçların gelişim ve tahmin göstergesi olarak
açıklanmaktadır (Ballou, Heitger ve Farmer, 2005, 69).
Sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetler sorumlu davranış belirtisi olarak paydaşların işletme üzerine algılarını geliştirebilir. Bu durum yatırımcının sermaye sağlama istekliliğini artırmakta ve çalışan ile müşteri sadakatini sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik raporlaması sermaye maliyetini de etkileyebilir
(Dhaliwal ve ötekiler, 2011, 729).
İşletmelerin kurumsal sürdürülebilir raporlama uygulamaları finansal raporlama uygulamalarında olduğu gibi yalnızca yatırımcı çerçevesinde sınırlandırılmamalıdır. İşletmeler kurumsal sürdürülebilir raporlama sayesinde
yalnızca işletme içi ilgililere değil işletme dışı ilgilileri de kapsayacak biçimde geniş bir kitleye bilgi akışı sağlamaktadır (Ioannou ve Serafeim, 2014, 5).
İşletmeleri sürdürülebilir raporlamaya sevk eden faktörler; çevresel konularda geniş bir farkındalığı artırmak, paydaş beklentilerini karşılama, şeffaflığı
artırarak tüm alanlarda kredibiliteyi genişletmek, faaliyetleri ve kampanyaları
lisanslandırmak, itibari kazançlar, maliyeti düşürmek, çalışan ahlakını artırmak olarak sıralanabilir (Searchy ve Elkhawas, 2012, 80).
1.2. Türkiye’de Kurumsal Sürdürülebilir Raporlama
Türkiye’de halka açık işletmeler 2005 yılından itibaren finansal raporlarını
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu biçimde hazırlamaktadır (Ulucan Özkul ve Özdemir, 2015, 228). Dolayısıyla 2005 yılından itibaren halka açık işletmeler finansal raporlarıyla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporu hazırlamaktadır.
SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Kılavuzu’na uyumlu biçimde
yapılan açıklamalardan bazıları gönüllülük prensibine bağlıdır.
Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması genellikle faaliyet raporlarının
içinde bir bölüm olarak yer alsa da sürdürülebilirliğin ayrı bir rapor biçiminde
yayınlanma anlayışı her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Birçok işletme raporla18
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rını Küresel Raporlama Girişimi’ne (Global Reporting Initiative-GRI) kaydettirmekte ve tescil ettirmektedir. Türkiye’de işletmeler bu uygulamayı sürekli
ve yaygın biçimde uygulamasalar da sürdürülebilirlik alanında atılan adımların uygulamanın yaygınlaşmasını sağlaması beklenmektedir (Karğın, Aracı ve
Aktaş, 2013, 38). Yasal zorunluluklar, meslek örgütleri ile birliklerinin üyeleri
üzerindeki sağlam denetim sistemleri, kamuoyunun çevre ve toplumsal değerler alanındaki farkındalığının artması sürdürülebilirlik raporlamasını zaman
içinde geliştirebilecek etkenlerdir (Başar ve Başar, 2006, 219). Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları uygulamasında olduğu gibi sürdürülebilirlik
raporlamasında da Türkiye’deki işletmelerin gelişmelere hızla adapte olmaya
uygun bir alt yapısı bulunmaktadır (Karğın ve ötekiler, 2013, 39).
Son yıllarda küresel gelişmelere paralel olarak ülkemizde de kurumsal
sürdürülebilirlik raporları aracılığıyla faaliyetlerinin ekonomik, çevresel ve
sosyal boyutunu kamuoyuna açıklamayı tercih eden işletme sayısı artmaktadır. Mayıs 2015 itibariyle, 1999-2015 yılları arasında dünyada 7.547 işletme, 24.405 sürdürülebilirlik raporu yayınlamış ve bu raporların 18.743’ü
ise GRI raporudur. Önce vd.’nin 2015 yılında yaptığı araştırma kapsamında
Türkiye’de ise 2005-2014 yılları arasında toplam 72 işletme, 181 adet rapor
yayınlamıştır. Bu raporların 130’u GRI raporlama rehberini temel almıştır.
Bu rakamlardan anlaşılacağı üzere yıllar itibariyle yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının sayısının arttığı ve her geçen gün sürdürülebilirlik anlayışının
daha fazla işletme tarafından dikkate alındığı görülmektedir.
Sürdürülebilirlik rapor türü olarak GRI’nın tercih edilme sebepleri olarak
ise, çok uluslu işletmelerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelerin de uygulayabileceği bir kılavuz olması, farklı dillere tercüme edilmiş olması, devlet
ve yatırımcılar gibi paydaşlar tarafından kabul edilmiş olması, diğer raporlama çerçevelerini göz önünde bulundurarak hazırlanmış olması ve kullanımının kolay olması sıralanabilir (Önce, Onay ve Yeşilçelebi, 2015, 251).
2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
Günümüzde yatırımcılar sürdürülebilirlik raporlarından faydalanarak
yatırım kararı almaktadır. Bunun yanı sıra yatırımcılar, sürdürülebilirlik raporlarının da ötesinde sürdürülebilirlik endeksi gibi araçlar da kullanmaktadır. Söz konusu endeksler, yatırımcılara sürdürülebilirlik performansını değerlendirmelerinde yardımcı olan finansal piyasa endeksleridir. Dow Jones
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Sürdürülebilirlik Endeksi (DJSI), FTSE4Good Index ve MSCI ESG Endeksi
bu endesklerin başlıcalarıdır. Sürdürülebilirlik endeksi, işletmelerin çevresel,
sosyal, ekonomik performanslarını sistematik, tam, devamlı ve şeffaf bir biçimde değerlendirilmesine yarayan ölçü olarak tanımlanabilir (Searchy ve
Elkhawas, 2012, 81).
Tablo 2’de sürdürülebilirlik endekslerinden önemli olanlarından bazılarına
yer verilmiştir.
Tablo 2. Dünya’daki Önemli Sürdürülebilirlik Endeksleri
Yıl
1990

1999

2001

2004

2005

20

Endeksler
Domini 400 Sosyal
Endeksi (Domini 400
Social Index)

Açıklama
Kurumsal yatırımcılara yönelik araştırmalar
yapan ve endeksler üreten bir şirket olan “KLD
Research & Analytics” tarafından hesaplanmaya başlanmıştır. Dünyadaki ilk sürdürülebilirlik
endeksidir.
Dow Jones Sürdürüle- Dow Jones Sürdürülebilirlik Grubu tarafından
bilirlik Endeksi (Dow geliştirilmiştir. Bu endeks yatırımcılara ve
Jones Sustainability
finansal analistlere şirketleri sürdürülebilirlik
World Index - DJSI)
performanslarına göre değerleyebilecekleri bir
araç sunmaktadır.
FTSE4Good Endeksi İşletmelerde sürdürülebilir çevresel konularda
(FTSE4Good Index)
çalışmalar gerçekleştirmek, paydaşlar ile
olumlu ilişkiler geliştirmek, evrensel insan
haklarını desteklemek vb. konuları içeren bir
sosyal sorumluluk yatırım endeksidir.
JSE Sorumlu Yatırım Güney Afrika, Johanesburg borsası. Gelişmekte
Endeksi Endeksi (JSE olan ülkelerin borsaları içinde ilk sürdürülebiSocially Responsible lirlik endeksidir.
Investment (SRI) Index)
Çevresel
Endeks, Dünya Ekonomik Forumu Geleceğin
Sürdürülebilirlik
Küresel Liderleri Çalışma Grubu, Colombia
Endeksi
Üniversitesi Yerbilimi Bilgi Merkezi ve Yale
(Environmental
Üniversitesi Çevre Hukuku ve Politikası MerSustainability Index
kezinin ortak çalışmalarıyla hazırlanmıştır. Bu
– ESI )
endeks dünya ülkeleri için geliştirilen ve ülkelerin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemelerini izlemeyi hedefleyen bir araçtır. Çevre
sistemleri, çevre sorunları, insanların risklerden
korunması, çevresel risklere karşı toplumsal ve
kurumsal mücadele kapasitesi, küresel ortak
problemlerde diğer ülkelerle işbirliği bu endeksin temel unsurlarıdır.
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Kaynak: Önce, Saime, Ahmet Onay ve Gül Yeşilçelebi, “Corporate Sustainability Reporting and Situation in Turkey, Journal of Economics”, Finance and
Accounting, 2015, Volume.2, Number.2, s.240.
2.1. Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi
Sürdürülebilirlik endeskleri arasında öne çıkan endekslerden biri Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksidir. 1999 yılı Eylül ayında açılan endeks zaman
içerisinde yerel endeksler oluşturmuştur. Dow Jones STOXX Sürdürülebilirlik Endeksi Avrupa’nın sürdürülebilirlik liderleri için 2001 yılında oluşturulmuştur. Ayrıca 2005 yılında Dow Jones Kuzey Amerika ve 2009 yılında
Dow Jones Sürdürülebilirlik Asya Pasifik Endeksi oluşturulmuştur. Endeks,
yatırım piyasalarında işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik performansının
ölçülmesi ve onaylanması amacını gütmektedir (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI). Endeks, sektörel bazda kurumsal sürdürülebilirlik alanında en
iyi işletmeleri belirleme yaklaşımındadır. “Sınıfının en iyisi” olarak adlandırdığı bu sistemle işletmeler arasında endekse katılım adına güçlü bir rekabet
oluşmuştur (Corporate Sustainability Assesment ).
2.2. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi
CK Capital’ın 2013 yılında yayımlamış olduğu rapora göre Borsa İstanbul,
raporda yer alan 45 adet borsa içinden 32. sırada yer almaktadır. Ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma hedefi ve İstanbul’un Türkiye çapında
yerel bir finans merkezi haline getirilme çalışmaları doğrultusunda BIST için
bazı kavramsal değişkenlerin değişmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır (Promoting Sustainable Development: The Way Forward for Sustainability Index in
Turkey, 2014, 8). Söz konusu gerekliliklerle birlikte Borsa İstanbul ile Ethical
Investment Research Services Limited (EIRIS) arasında işletmelerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki performanslarını baz alan BIST
Sürdürülebilirlik Endeksinin hesaplanması amacıyla bir işbirliği anlaşması
imzalanmıştır. İmzalanan anlaşmaya göre EIRIS, Borsa İstanbul işletmelerini
uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerine göre Kasım 2014 tarihinden itibaren
kamuoyuna açık bilgileri kullanarak değerlemektedir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin amacı, Borsa İstanbul’da işlem gören
ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan işletmelerin
yer alacağı bir endeks oluşturmak, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul işletmeleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamala-

MART - NİSAN 2016

21

MALİ

ÇÖZÜM

rı artırmaktır. Endeks, işletmelere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını
yerel ve küresel anlamda karşılaştırma imkanı sağlayan bir araç konumundadır. Söz konusu endeks ile işletmelere iyileştirme yapmak ve yeni hedefler
belirlemek için bir performans değerlendirme aracı sunulmuştur. Böylece işletmeler, kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirliklerini, sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı elde etmektedir
(Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Temel Kuralları).
BIST Sürdürülebilirlik Endeksindeki işletmeler, BIST 30 kapsamında yer
alan işletmelerin çevre, biyoçeşitlilik, iklim değişikliği, insan hakları, yönetim kurulu yapısı, rüşvetle mücadele, iş sağlığı ve güvenliği kriterlerine göre
değerlemeye tabi tutulması ile belirlenmiştir (Borsa İstanbul, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ).
3. BORSA İSTANBUL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE
KAYITLI İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ ANALİZİ
3.1. Araştırmanın Amacı
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin 2014 yılından itibaren yayınlanmaya
başlaması Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen Borsa İstanbul
işletmeleri ve sürdürülebilir yatırım yapmayı amaçlayan sorumlu yatırımcılar açısından oldukça önemli bir gelişmedir. Söz konusu platform Türkiye’de
kurumsal sürdürülebilir raporlama ve sürdürülebilir muhasebe unsurlarının
gelişimine katkıda bulunmaktadır. Bu noktadan hareketle araştırma, endeksin ilk uygulamasında yer alan işletmelerin geçmişe yönelik sürdürülebilirlik
raporlarının bulunma durumu ve yayınlanma süreleri ile raporlarda endekse
verdikleri referansları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca işletmelerin
BIST XKURY’nde bulunma süreleri de endeksin ilk uygulama yılı olan 2007
yılından itibaren incelenerek her iki endekse dahil olan işletmeler yıllar bazında tespit edilmiştir. Söz konusu amaçlar doğrultusunda aşağıdaki sorulara
cevap aranmıştır:
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeki işletmelerin sektörel dağılımı
ile sektörlerin endekse katılım payı aynı yönde midir?
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmeler sürdürülebilirlik konusuna ilişkin rapor yayınlamakta mıdır?
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmeler sürdürülebilir22
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lik konusuna ilişkin raporu ne kadar zamandır yayınlamaktadır?
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmelerden sürdürülebilirlik raporu yayınlayanlar endekse referans vermişler midir?
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan işletmeler BIST
XKURY’nde bulunmakta mıdır?

3.2. Araştırmanın Metodolojisi ve Sınırları
Araştırma, içerik analizi kullanılarak yürütülmüştür. İçerik analizi, eldeki yazılı bilgilerin temel içeriklerinin ve içerdikleri mesajların özetlenmesi
ve belirtilmesi işlemi olarak tanımlanmaktadır (Cohen, Manion ve Morrison,
2007, 101). Bu çalışmada BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Türkiye’de ilk
uygulamasını temsil eden 4 Kasım 2014 – 31 Ekim 2015 Dönemi’ndeki onbeş
adet işletme araştırma kapsamına alınmıştır. Analizde işletmelerin kurumsal
internet siteleri üzerinden ulaşılan Sürdürülebililirlik Raporları incelenerek
aşağıdaki hipotezler çerçevesinde bulgular elde edilmiştir.
H1: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yoğunluğu en fazla olan sektörün
endekse katılım payı daha yüksektir.
H2: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmeler en az bir defa
BIST XKURY’nde de yer almaktadır.
H3: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmeler sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır.
H4: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporu adı hususunda standardizasyonu sağlamıştır.
H5: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporu sayfa sayısı hususunda standardizasyonu sağlamıştır.
H6: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmeler 2014 yılı itibariyle yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksine atıfta bulunmuştur.
3.3. Araştırmanın Bulguları
Araştırmada elde edilen bulgular aşağıdaki başlıklarda özetlenmiştir.
3.3.1. Endeks Kapsamındaki İşletmelerin Sektörel Dağılımı
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin Türkiye’de ilk uygulamasını temsil
eden 4 Kasım 2014 – 31 Ekim 2015 Dönemi işletmeleri aşağıdaki tabloda

MART - NİSAN 2016

23

MALİ

ÇÖZÜM

Borsa İstanbul tarafından işletmelerin ürün özelliklerine göre oluşturulan sektörlere göre dağılımı ile birlikte gösterilmiştir.
Tablo 3. 4 Kasım 2014 – 31 Ekim 2015 Dönemi BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi Kapsamındaki İşletmelerin Sektörel Dağılımı
Sektörü

No

Kod

Adı

1

AKBNK

AKBANK T.A.Ş.

2

ARCLK

ARÇELİK A.Ş.

İmalat Sanayii

3

ASELS

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Teknoloji

4

GARAN

T. GARANTİ BANKASI A.Ş

Mali Kuruluşlar

5

KCHOL

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Mali Kuruluşlar

6

MGROS

MİGROS TİCARET A.Ş.

Toptan ve Perakende Ticaret, Otel
ve Lokantalar

7

PETKM

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

İmalat Sanayii

8

SAHOL

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.

Mali Kuruluşlar

9

TAVHL

TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.

Mali Kuruluşlar

10

TCELL

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama

11

TOASO

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

İmalat Sanayii

12

TTKOM

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama

13

TUPRS

TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

İmalat Sanayii

14

VAKBN

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O

Mali Kuruluşlar

15

YKBNK

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

Mali Kuruluşlar

Mali Kuruluşlar

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne kayıtlı olan işletmeler sektörel bazda incelendiğinde %46.6’sının mali kuruluş, %26.6’sının imalat sanayii, %13.3’ünün
ulaştırma, haberleşme ve depolama, %0.06’arlık payın ise teknoloji ve toptan
ve perakende ticaret, otel ve lokantalar sektörüne ait olduğu görülmektedir.
Buna göre BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde en fazla mali kuruluşlar sektöründe faaliyet gösteren işletme bulunmaktadır.
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4.3.2. İşletmelerin Sektörel Bazda BIST Sürdürülebilirlik Endeksine
Katılım Payı
İşletmelerin endeksteki sektörel dağılımının yanı sıra BIST’de işlem gören tüm sektörlerdeki işletme sayısının endeksteki yoğunluğu da incelenmiştir. Çünkü endekste fazla sayıda yer alan sektöre ait işletmelerin varlığı, söz
konusu sektöre ait işletmelerin endeksteki yoğunluklarını temsil etmeyebilir.
BIST endeksinde yer alan işletmelerin BIST Sürdürülebilirlik Endeksine katılım payının incelenmesinin sebebi, bu işletmelerin kurumsal yönetim anlayışı,
sürdürülebilirlik yaklaşımı ve muhasebe ve finansal raporlama bilgi sistemleri
hususlarında yaşanan değişimlerin öncüsü olmalarıdır. Sektörlerin endekse
katılım oranları incelendiğinde %20 oranı ile en fazla katılım ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörüne aittir. En az katılım ise %0.02 oranı ile imalat
sanayii ve toptan ve perakende ticareti otel ve lokantalar sektörlerine aittir.
Bu durumda H1: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yoğunluğu en fazla olan
sektörün endekse katılım payı daha yüksektir, hipotezi kabul edilmemektedir.
Çünkü yoğunluğu en fazla olan sektör mali kuruluşlar iken, endekse en fazla
katılım payını ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörü oluşturmaktadır.
Tablo 4: Sektörel Bazda BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Katılım Payı
BIST Sürdürülebilirlik
Endeksinde Yer Alan
İşletme Sayısı

BIST’de İşlem Gören İşletme Sayısı

Endekse Katılım
Payı

Mali Kuruluşlar

7

144

0.04

İmalat Sanayii

4

192

0.02

Ulaştırma, Haberleşme ve
Depolama

2

10

0.20

Teknoloji

1

16

0.06

Toptan ve Perakende Ticaret,
Otel ve Lokantalar

1

37

0.02

Sektör

Ulaştırma, haberleşme ve depolama sektörünün endekse yoğun katılımı bu
sektördeki işletmelerin sürdürülebilirlik konularında öncülük ettiğini göstermektedir. Özellikle sektörün itici gücü olan bilişim teknolojileri aracılığıyla
imalat sanayii gibi yüksek karbon salınımlarına neden olan sektörlerde sürdürülebilirlik yaklaşımları uygulanabilir.
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4.4. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmelerin BIST
Kurumsal Yönetim Endeksinde (XKURY) Yer Alma Süreleri
Kurumsal Yönetim Endeksi, SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayan borsaya kote şirketlerin, SPK tarafından yetkilendirilmiş bir derecelendirme kurumundan on üzerinden en az yedi seviyesinde
kurumsal yönetim derecelendirme notu almaları halinde dahil olabilecekleri
bir endekstir. Bu endeks, geçerli kurumsal yönetim derecelendirme notu olan
borsaya kote işletme sayısının beşe ulaşması ile birlikte 31 Ağustos 2007 tarihinde Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlamıştır (Deloitte, Kurumsal Yönetim Endeksi ile İlgili Bilgiler ).
Kurumsal Yönetim, işletme performansının sürdürülebilirliğinin güvencesidir. Kurumsal yönetim, işletme yönetiminin ve denetiminin şeffaf, hesap
verebilir, adil, sorumlu ve güvenilir olmasını içerir. Bütün bu ilkelerin uygulanması, aslında işletmelerin performanslarının sürekliliğinin sağlanmasının
temel koşullarıdır. Zira bu ilkelerin uygulanması ile birlikte elde edilen finansal başarı sürdürülebilir değer oluşturmanın bir göstergesidir (Aras, 2006).
Bu nedenle H2 hipotezi oluşturularak kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik
ilişkisi endeks üzerinden incelenmeye çalışılmıştır.
Tablo 5. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmelerinin 2007-2015 Yılları
Arasında BIST XKURY’de Toplam Yer Alma Süreleri
İşletme Adı
AKBANK T.A.Ş.
ARÇELİK A.Ş.
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
T. GARANTİ BANKASI A.Ş
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
MİGROS TİCARET A.Ş.
PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
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2
7
3
1
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TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
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6
9
7

Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki işletmelerden %67’sinin en az bir defa, %46’sının ise 6 veya daha fazla yıl XKURY kapsamına girdiği görülmektedir. Böylece H2: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan
işletmeler en az bir defa BIST XKURY’nde de yer almaktadır, hipotezi kabul
edilmektedir. Bu durum, kurumsal yönetim değerlendirmeleri ile kurumsal
sürdürülebilirlik performansının ayrılmaz bir bütün olduğunu göstermektedir.
4.5. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Sürdürülebilirlik Raporlarının İncelenmesi
Türkiye’de özellikle borsaya kayıtlı olan işletmeler finansal raporlamanın
yanı sıra finansal olmayan bilgilerin de katma değer sağladığının bilincinde
olarak sürdürülebilirlik raporlarını ayrı bir rapor olarak paylaşmaktadır (Akarçay, 2014, 10).
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamındaki on beş işletmenin kurumsal
internet siteleri incelenerek Sürdürülebilirlik Raporları’na ulaşılmıştır. Geriye
dönük inceleme yapıldığında ulaşılan en eski tarihli raporun 2007 yılına ait
olduğu ve en yeni raporun 2014 yılına ait olarak yayınlandığı görülmüştür.
Sürdürülebilirlik Raporu yayınlayan işletmelerin raporları geçmişe yönelik olarak incelendiğinde %72’sinin raporu yayınlamaya başladığı tarihten itibaren sürekli olarak yayınladığı görülmektedir.
Endeks kapsamındaki işletmelerin endeksin uygulanmaya başladığı 2014
yılı itibariyle %60’ının Sürdürülebilirlik Raporu yayınladığı, %40’ının ise
Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamadığı görülmektedir. Dolayısıyla H3: BIST
Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmeler sürdürülebilirlik raporu yayınlamaktadır, hipotezi endeksin uygulanmaya başladığı 2014 yılı için kabul
edilmektedir.
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Tablo 6. BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde Yer Alan İşletmelerin Sürdürülebilirlik Raporları
İşletme Adı

Rapor Yayınlama Süresi

Minimum
uzunluk
(sayfa)

Maximum
uzunluk
(sayfa)

Ortalama
uzunluk
(sayfa)

AKBANK T.A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2009-2014

100

213

132

ARÇELİK A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2007-2014

67

80

70.5

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2013-2014

42

45

43.5

T. GARANTİ BANKASI A.Ş

Sürdürülebilirlik
Raporu

2011-2014

41

195

121.5

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2014

64

64

64

MİGROS TİCARET
A.Ş.

-

-

-

-

-

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG
A.Ş.

-

-

-

-

-

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG
A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2014

46

46

46

TAV HAVA LİMANLARI HOLDİNG
A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2010-2012

47

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ
A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2011-2013

63

102

82.5

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI
A.Ş.

Sürdürülebilirlik
Raporu

2013-2014

46

57

51.5

-

-

-

-

-

Sürdürülebilirlik
Raporu

2010-2013

46

56

53

-

-

-

-

-

Sürdürülebilirlik
Raporu

2010-2014

31

97

77

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TÜPRAŞ - TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
T.A.O
YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.
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2007-2014 yılları arasında rapor yayınlayan on bir işletmenin %82’si raporu
sürekli olarak Sürdürülebilirlik Raporu adı altında yayınlamış, %18’i rapor adını
değiştirerek Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu veya
Kurumsal Sorumluluk Raporu olarak yayınlamıştır. H4: BIST Sürdürülebilirlik
Endeksinde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporu adı hususunda standardizasyonu sağlamıştır, hipotezi kabul edilmektedir. Bu noktadan hareketle endeks
kapsamındaki işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik raporlarını isimlendirme konusunda büyük oranda standardizasyonu sağladığı görülmektedir.
Tablo 6’da gösterildiği gibi her raporun ortalama uzunluk değeri hesaplanmıştır. En kısa rapor sayfa sayısı 31 iken en uzun sayfa sayısı 213’dür. Rapor ismi
noktasında standardizasyonu sağlayan işletmelerin rapor sayfa sayısı hususunda
henüz standardizasyona ulaşamadıkları ortalama sayfa sayıları arasındaki geniş
aralıktan görülmektedir. H5: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin sürdürülebilirlik raporu sayfa sayısı hususunda standardizasyonu sağlamıştır, hipotezi reddedilmektedir. Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması gönüllülük
esasına dayanmaktadır. Sürdürülebilirlik raporlamasına yapılacak düzenlemelerle
ortak bir yaklaşım getirilmesi işletmelerin raporlama farklılıklarını ortadan kaldırarak standart bir yapıya ulaşmalarını sağlayabilir.
BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmelerin tümünün endeksin uygulanmaya başladığı 2014 yılı itibariyle hazırladıkları raporlarda veya
kurumsal internet sitelerinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksine atıfta bulunarak paydaşlarına endekse katıldıklarını açıkladıkları görülmüştür. Böylece
H6: BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan işletmeler 2014 yılı itibariyle
yayınlanan sürdürülebilirlik raporunda BIST Sürdürülebilirlik Endeksine atıfta bulunmuştur, hipotezi kabul edilmektedir.
Tablo 7’de endekse yapılan atıflar ve atıf yerleri görülmektedir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne işletmelerin %60’ının Sürdürülebilirlik Raporu’nda
atıfta bulunduğu, %40’ının ise kurumsal internet sitesinde atıfta bulunduğu
belirlenmiştir.
Endekse yapılan atıflar incelendiğinde işletmelerin kurumsal başarı odaklı
ve endeksi tanıtmaya odaklı açıklamalar yaptıkları görülmektedir. İşletmelerin 2014 yılında yaptıkları açıklamaların ortak noktaları; endeksin ilk kez
oluşturulduğuna, endeksin 2014 yılında uygulamaya geçirildiğine veya endekste yer alan işletme sayısına değinmeleridir.
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Ayrıca endekse girişlerini kurumsal sürdürülebilirlik alanında sağladıkları
önemli bir başarı olarak ifade ettikleri görülmüştür. Kurumsal başarı odaklı
açıklama yapan işletmeler faaliyet gösterdikleri sektördeki ilk ve tek işletme olduklarını vurgulamışlardır. Bu şekilde kendilerini rakiplerinden farklı
ve önde gösterme anlayışı kurumsal sürdürülebilirlik raporlamasının motive
edici faktörlerinden biridir (Bebbington, Higgins ve Frame, 2009, 590).
İşletmeler endeksi tanımlama odaklı yaptıkları açıklamalarda ise endeksin
değerlendirme kriterleri ve işbirliği yapılan kurumlar ile kapsamlı bir değerlendirme süreci ile elde edildiğini belirtmişlerdir. Özellikle çevre, kurumsal
sosyal sorumluluk, şeffaflık gibi sosyal konularda performans ölçümlerine yer
verildiği açıklanmıştır. Bunun yanı sıra işletmeler endeksi tanıtırken endekste
yer almanın ayrıcalıklı bir değer sağladığını belirtmişlerdir.
Tablo 7. BIST Sürdürülebilirlik Endeksine Yapılan Atıflar
Kurumsal Başarı Odaklı Atıflar

30

İşletme Adı

Yapılan Atıf

AKBANK T.A.Ş.

Yılların birikim ve uzmanlığına dayanan köklü iş kültürünü Raporda
2014 yılında da yenilikçi ürün ve hizmetlerle güçlendiren
Akbank, Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde oluşturulan
Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren 15 şirketten biri olarak
sürdürülebilirlik yaklaşımının Türkiye’deki ne önemli temsilcilerinden biri olduğunu gözler önüne sermiştir.

T. GARANTİ BANKASI
A.Ş

Garanti, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almaya Raporda
hak kazanan 15 Türk şirketinden biri oldu. Sürdürülebilirlik
yaklaşımı ve performansıyla çevresel, sosyal ve yönetim
kriterlerine göre değerlendirilerek Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde
yer almaya hak kazandı.

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

Koç Holding ve Topluluk şirketleri nezdinde gerçekleşti- Raporda
rilen sürdürülebilirlik yönetimi faaliyetlerinin sonucunda
Borsa İstanbul tarafından 2014’te ilki yayınlanan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Koç Holding’le birlikte Arçelik,
Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi listelenmeye hak kazanmıştır.

MİGROS TİCARET A.Ş.

Türkiye’de ilk kez oluşturulan “BIST Sürdürülebilirlik En- İ n t e r n e t
deksi” içinde perakende sektöründen tek marka olarak yer sitesinde
alan, doğaya ve insana saygılı iş süreçlerine verdiği önemi
bir kez daha vurgulayan Migros Grubu, perakende sektöründe 4. Kuşağı ağırlarken, müşterilerinin hem aklına hem
de kalbine hitap etmektedir.

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Elde ettiğimiz bu başarının ardından, Borsa İstanbul’un Raporda
(BIST) ilk kez 2014’te açıkladığı “BIST Sürdürülebilirlik
Endeksi”nde ilk otomotiv şirketi olarak yer almamız, kurumsal sürdürülebilirlik performansımızı her yıl daha ileriye taşıdığımızın bir göstergesi oldu.
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TAV HAVA LİMANLARI
HOLDİNG A.Ş.

Toplumsal açıdan sorumlu yatırımcılığın önemine inanan İ n t e r n e t
TAV Havalimanları, gerekli kriterleri karşılayarak Borsa İs- sitesinde
tanbul tarafından 2014 yılında oluşturulan Sürdürülebilirlik
Endeksi’ne dahil edilmiştir.

TURKCELL İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında İ n t e r n e t
sürdürülebilirliği
ilke
edinen
Turkcell,
BIST sitesinde
Sürdürülebilirlik
Endeksi’nin
seçim
kriterlerini
yerine getirerek yeni dönemde de listedeki yerini aldı.
Sürdürülebilirliği, sahip olduğu teknolojinin kullanımından
yönetim stratejilerine tüm şirket modelinde uygulayarak
bu alanda yüksek performans sergileyen Turkcell, BIST
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk kez yer almıştır.

Endeksi Tanımlama Odaklı Atıflar
İşletme Adı

Yapılan Atıf

ARÇELİK A.Ş.

Borsa İstanbul tarafından 2014 yılında başlatılan ve değer- Raporda
lendirmeye alınan BIST30 şirketleri arasından 15 firmanın
dahil olduğu BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer aldık.
Bu endeks, şirketlerin finansal sonuçlarının yanı sıra, sosyal ve çevresel konular ile kurumsal yönetim alanlarındaki
performanslarını da değerlendiriyor. Bu derece kapsamlı bir
endekste başarı ile yer almak, konuya verdiğimiz önemin ve
hassasiyetin bir başka göstergesi oldu.

Atıf Yeri

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

Sürdürülebilir üretim çalışmalarımızla 2014 yılında önem- Raporda
li faaliyetler gerçekleştirerek başarılı sonuçlar elde ettik.
Uluslararası değerlendirme kurulu EIRIS’in (Empowering
Responsible Investment) Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı
kapsamlı değerlendirmede BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren 15 Türk firması arasında yer aldık.

TÜRK TELEKOMÜNİ-KASYON A.Ş.

Türk Telekom Borsa İstanbul tarafından 5 Kasım 2014 ta- İ n t e r n e t
rihinde oluşturulan Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endek- sitesinde
si’ne dahil olan 15 BIST 30 şirketinden birisi oldu. BIST
30 şirketleri Ethical Investment Research Services Limited
(EIRIS) tarafından çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) uygulamalarına göre değerlendirildi. Türk Telekom’un söz
konusu politikalara uzun süredir verdiği önem ve bu konudaki emsal teşkil eden uygulamaları şirketin Borsa İstanbul
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan ilk şirketlerden olmasını sağladı.

TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O

Borsa İstanbul, 4 Kasım 2014 tarihi itibarıyla 15 firmanın İ n t e r n e t
yer aldığı BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’ni başlattı. Vakıf- sitesinde
Bank endekse giren 4 bankadan biri oldu.

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

 orsa İstanbul, şirketlerin hem finansal performanslarını, İ n t e r n e t
B
hem de çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetim alanın- sitesinde
daki performanslarını ortaya koyan Sürdürülebilirlik Endeksi’ni hesaplamaya başladı. ASELSAN, bu endekse dahil
olan ilk 15 şirket arasında yerini aldı.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.

Petkim, Borsa İstanbul tarafından ilk kez kurulan Sürdü- İ n t e r n e t
rülebilirlik Endeksi’ne seçilen 15 şirket arasında yer aldı. sitesinde
Değerlendirme halka açık şirketlerin çevre, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal yönetim, şeffaflık gibi
konulara yaklaşımı üzerinden yapıldı. Endeks’te sadece 6
sanayi şirketi bulunuyor.
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HACI ÖMER SABANCI
HOLDİNG A.Ş.

Borsa İstanbul’un başlattığı ve 15 firmanın yer aldığı BIST İ n t e r n e t
Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Sabancı Holding ve Akbank sitesinde
da yer aldı. Endeks, yatırımcıların sürdürülebilirlik ve
kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini geliştiren şirketleri ayırt edip bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak
önemli bir araç olarak görülüyor. BIST 30 içerisinden
seçilen 15 şirketin yer aldığı endeksin sürdürülebilir kalkınmaya, sürdürülebilirliğe ve daha iyi bir dünyaya katkı
sağlaması bekleniyor.

TÜPRAŞ - TÜRKİYE
PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

Tüpraş
Borsa İstanbul tarafından 2014 yılında kurulan İ n t e r n e t
BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde, şirketlerin çevresel, sitesinde
sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performansları dikkate alınarak değerlendirme yapılmaktadır. Tüpraş,
BIST içerisinden seçilen şirketlerin arasında yapılan değerlendirmede 15 şirket arasında yer almayı başarmıştır.

4. SONUÇ
Yatırımcıların ve işletme ile ilgili diğer paydaşların, işletmenin kurumsal
performansını tüm yönleriyle ve tam olarak ölçebilmesi, geleceğe ilişkin risk
tahmini ve analizi yapabilmesi için finansal veriler kadar finansal olmayan bilgileri de kullanabilmesi gerekir. Bu nedenle günümüzde, işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik raporları hazırlamaları ve bu raporların finansal raporlar
ile entegre bir şekilde sunulması uygulamaları giderek yaygınlaşmaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlaması, bir işletmenin temel yaşam ihtiyaçları ile
doğal kaynakların sürdürülebilirliği arasında bir denge sağlayarak, ekonomik,
toplumsal ve çevresel boyutlarıyla, gelecek için bugünden uyumlu bir plan
yapma doğrultusunda ekonomik, sosyal ve çevresel performansını olumlu ve
olumsuz tarafları ile tüm bilgi kullanıcıları ile paylaşmasıdır.
İşletmeler çeşitli amaçlara bağlı olarak sürdürülebilirlik raporları hazırlamakta ve yayınlamaktadırlar. Bu amaçlar arasında; kurumsal itibar ve marka bağlılığını artırmak, gelecekte ortaya çıkabilecek risk ve fırsatlar ile ilgili
öngörülerde bulunabilmek, işletmenin performansını ilgililere daha iyi anlatabilmek, işletme performansını diğer işletmelerle karşılaştırma olanağı sunmak, finansal ve finansal olmayan başarı arasındaki bağlantıyı tüm ilgililere
açıklayabilmek sayılabilir.
Günümüzde özellikle uluslararası alanda sürdürülebilirliğe verilen önem
giderek artmaktadır. Dünyadaki bu gelişmelere bağlı olarak Türkiye’de de
bazı işletmeler sürdürülebilirlik raporları yayınlamakta ve Kasım 2014 tarihinden bu yana Borsa İstanbul’da Sürdürülebilirlik Endeksi yayınlanmaktadır.
Çalışma kapsamında yapılan araştırmada Borsa İstanbul Sürdürülebilir32
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lik Endeksinde yer alan işletmelerin Sürdürülebilirlik Raporları incelenmiştir. Sürdürülebilirlik Endeksinin bir yıl gibi kısa bir geçmişe sahip olmasına
rağmen bu endeksteki şirketler arasında 2007 yılından bu yana ve aralıksız
rapor yayınlayan işletmelerin olduğu görülmüştür. Bu durum da işletmelerin
finansal raporlama kadar sosyal, çevresel ve yönetim performanslarını açık
ve net bir şekilde yatırımcıları ile paylaştıklarını göstermektedir. Gelecekte
sürdürülebilirlik raporu yayınlayan işletme sayısının artması ile paydaşların
işletmelere olan güveninin artması sağlanacağından yatırımlar daha çok bu
işletmelere yönelecektir.
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TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON:
DÜZENLEMELER, UYGULAMALAR VE ÖNERİLER
AUDITOR ROTATION IN TURKEY:REGULATIONS,
IMPLEMENTATION AND SUGGESTIONS
Dr. Tuba ŞAVLI
ÖZ
Dünyadayaşanan büyük muhasebe skandallarının ardından, denetçi bağımsızlığı ve denetim kalitesi üzerine tartışmalar başlamış ve denetçi bağımsızlığını güçlendirerek denetimin kalitesini artırmayı amaçlayan bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri olan zorunlu denetçi rotasyonu ise
olumlu ve olumsuz yönleriyle en çok tartışılan konuların başında gelmektedir.
Bazı ülkelerde denetim firması rotasyonu, bazı ülkelerde ise ortak rotasyonu
şeklinde düzenlemeler ve uygulamalar yapılmıştır. Farklı ülkelerde, rotasyonu
farklı yönleriyle ele alarak yapılan araştırmalarda,zorunlu denetim firması rotasyonunun faydalı olduğu yönünde ulaşılan sonuçlar olduğu gibi,aksi yönde
yani, faydalı olmadığı yönünde ulaşılan sonuçlar da bulunmaktadır.Bu çalışmanın amacı, düzenleyici otoriteler, akademisyenler ve denetçiler tarafından
yapılan farklı araştırma sonuçlarını gözden geçirerek veuluslararasında ve
Türkiye’de rotasyon alanında yaşanan gelişmeleri irdeleyerek, bundan sonraki süreçte yaşanabilecek sıkıntılara çözüm önerileri sunmaktır.
Anahtar Sözcükler:Bağımsız denetimde rotasyon, Denetçi bağımsızlığı,
Denetim kalitesi
ABSTRACT
After the big accounting scandals, certain discussions started on auditor independence and audit quality and certain regulations have been introduced in
order to improve audit quality through enhancingauditor independence. Mandatory auditor rotation is the one that is heavily discussed with its pros and
cons. In some jurisdictions, audit firm rotation is required and implemented, in
some others partner rotationis implemented. There are researches made in different jurisdictions and based on different aspects of audit firm rotation, some
with supporting audit firm rotation conclusions,some opposing audit firm ro-
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tation. The aim of this study, is to provide solutions to possible difficulties in
implementing audit firm rotation in Turkey, by analyzing various researches
made by regulatory authorities, academicians and auditors, and by reviewing
the developments in mandatory audit firm rotation in Turkey and in other jurisdictions as well.
Keywords: Auditor rotation, Auditor independence, Audit quality
1. GİRİŞ
Bağımsız denetim12 firmasının rotasyonu, son yıllarda denetim gündemini
meşgul eden konuların başında gelmektedir. Dünyada birçok düzenleyici otorite bu konuyu gündemine almış, tartışmış, kamuoyunun görüşüne açmış ve
bazı düzenlemeler yapmıştır. Bazen yapılan düzenlemelerden kısa süre içinde vazgeçildiği veya düzenleme taslaklarının geri çekildiği yönünde uygulamalara da rastlanmaktadır. Benzer bir durum Türkiye’de de izlenmiştir. Türkiye’de denetim alanında birden fazla düzenleyici otoritenin olması, zaman
içinde farklı düzenlemelerin yapılmasına yol açmış, yapılan değişiklikler de
rotasyon karmaşasını artırmıştır.
Bu çalışmanın amacı, düzenleyici otoriteler, akademisyenler ve denetçiler tarafından yapılan farklı araştırma sonuçlarını gözden geçirerek ve uluslararasında ve Türkiye’de denetimderotasyon alanında yaşanan gelişmeleri
irdeleyerek, bundan sonraki süreçte yaşanabilecek sıkıntılara çözüm önerileri
sunmaktır. Çalışma kapsamında öncelikle uluslararası uygulamalar gözden
geçirilecek ve bu konuda yapılmış ampirik çalışmalardan elde edilen bulgular
değerlendirilecektir. Daha sonra Türkiye’de bugüne kadar rotasyon alanındaki düzenlemeler irdelenecek, bu düzenlemelerin uygulamaları değerlendirilecektir. Son olarak da uluslararası ve Türkiye uygulamalarından elde edilen
bulgular ışığında Türkiye’de denetimderotasyon uygulamasına ilişkin öneriler
sunulacaktır.
2. BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYONA GENEL BAKIŞ
Denetim, bir çok kitaptaaşağıda da verilen tanıma benzer şekilde tanımlanmıştır(Bozkurt, 2006, 23;Güredin, 2014, 11;Kepekçi, 2004, 1; Kavut, Taş ve
Şavlı, 2009, 16)
12 Bu çalışma kapsamında bağımsız denetim kısaca denetim; bağımsız denetçi ifadesi ise denetçi olarak
kullanılmıştır.
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“Denetim, belirli bir ekonomik birime ait finansal nitelikli bilgilerin önceden tespit edilmiş ölçütlere olan uygunluk derecesini belirlemek amacıyla
bağımsız bir uzman tarafından gerçekleştirilen kanıt toplama, bu kanıtları değerlendirme ve değerlendirme sonucunda ulaşılan görüşün ilgililere rapor ile
sunulduğu süreçtir.”
Bu tanımda öne çıkan hususlardan bir tanesi denetimin “bağımsız bir uzman” tarafından yapılmasıdır. Bağımsız denetimde rotasyon uygulamasının
temel gerekçesi denetçi bağımsızlığını güçlendirmektir.
Denetçi bağımsızlığı, denetimle ilgili yapılmış yerel ve uluslararası bir
çok düzenlemede detaylı bir şekilde ele alınmış bir konudur. Ancak, uygulamadan kaynaklanan çeşitli nedenlerle hep tartışılır bir konu olmaya devam etmektedir. Türkiye dahil, ulusal birçok düzenlemeye temel teşkil eden
“Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC – International Federation
of Accountants)” bünyesindeki “Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IEASBA - International Ethics Standards Board)”tarafından yayınlanmış olan Etik
İlkeler’dedenetçi bağımsızlığı konusu detaylı bir şekilde ele alınmıştır.Söz
konusu etik ilkeler, daha önce “Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB)”,“Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)” ve “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)”
tarafından yayınlanmış bağımsız denetime ilişkin tebliğ ve yönetmeliklerde
referans olarak kullanılmış ve son olarak da “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurulu (KGK)” tarafından ise bire bir Türkçeye çevrilerek “Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar Standardı” olarak yayınlanmıştır.
Etik ilkelerin 290 numaralı bölümü denetim sözleşmeleri açısından bağımsızlık konusunu geniş bir şekilde ele almakta, “Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluşlar (KAYİK)” ve diğer işletmeler için ayrı ayrı açıklamalarla örneklere
yer vermektedir. Denetçinin bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek bir takım
hususlar yapılan düzenlemelerle yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır.
Standartlar denetçi bağımsızlığını iki şekilde ele alır(Code of Ethics,
290.6):
Özde Bağımsızlık (Esasta Bağımsızlık):Kişinin dürüstve tarafsız bir şekilde ve mesleki şüphecilik anlayışı içinde görüş oluşturması.
Algıda Bağımsızlık (Şekilde Bağımsızlık): Mantıklı ve konuyla ilgili bilgisi bulunan bir üçüncü tarafın, o anda mevcut tüm özel şart ve durumları değerlendirerek, denetçinin bağımsızlığının zedelendiğini düşünmüyor olması.
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Dolayısıyla, denetçinin bağımsız hareket etmesi yeterli değildir; üçüncü
tarafların da denetçinin bağımsız olduğu yönünde değerlendirme yapıyor olması önemlidir.
Bağımsızlık, denetim mesleğinin temelini oluşturur. Bağımsız denetçi raporu, ilgili finansal tablolar üzerinde okuyuculara bir güvence sunmaktadır
ve finansal tablo okuyucuları, bağımsız denetçinin görüşüne dayanarak bu
finansal tabloların doğruluğuna inanmakta ve kararlarını bu doğrultuda vermektedir. Dolayısıyla, düzenleyici otoriteler, denetçi bağımsızlığını ön plana
çıkararak bir takım düzenlemelerle denetimin kalitesini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmuşlardır; denetçi rotasyonu bunlardan bir tanesidir.
2.1. DenetimdeRotasyonun Denetçi Bağısızlığına ve Denetimin Kalitesine Etkisi
Denetimde rotasyon uygulamasının amacı denetçi bağımsızlığını güçlendirerek denetim kalitesini artırmak olarak tanımlanmaktadır. Bu konuda
yapılmış birçok araştırma olmakla beraber, ortak bir sonuca ulaşılamamıştır.
Yapılan bazı araştırmalarda denetim firması rotasyonunun denetimin kalitesini artırdığı yönünde çıkarımlara ulaşılırken, bazılarında da denetim kalitesiyle
doğrudan ilişkisi saptanamamış veya denetim kalitesine olumsuzetkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar çerçevesinde denetim firması rotasyonunun denetçi bağımsızlığına ve dolayısıyla denetimin kalitesine olan
etkisi aşağıdaki konu başlıklarında tartışılmıştır.
2.1.1. Uzun Süreli İş İlişkisi
Denetim firması ile müşteri işletme arasında uzun süreli bir iş ilişkisinin
olması ve bunun yaratabileceğiolumsuz etkiler rotasyon uygulamasının temel nedenini oluşturmaktadır. Denetimde rotasyonu savunanların en büyük
dayanağı, uzun süreli iş ilişkisi sonucunda, iki taraf çalışanları arasında bir
yakınlaşma oluşması vebunun sonucunda da, mesleki şüphecilik anlayışı içinde hareket etmesi beklenen denetçinin, müşteri işletme yöneticileri tarafından
yapılan açıklamalara güven düzeyinin artması ve mesleki şüphecilik anlayışının zayıflamasıdır. Yapılan araştırmalarda bu tezi destekleyen sonuçlara ulaşılan çok sayıda örnek bulunmaktadır(Lennox, Wu ve Zhang, 2014; Mohammed ve Habib, 2013; SallehveJasmani, 2014).
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Diğer taraftan, rotasyona karşı olanlar da aslında uzun süreli iş ilişkisinin, denetimin kalitesine olumluetkileri olduğunu iddia etmektedirler. Denetçinin bir işletmenin yapısını, işleyişini ve maruz kaldığı riskler ile bunları nasıl yönettiğini
kavrayabilmesi en az 2 yıl almaktadır. Dolayısıyla, ilk yıl yapılan denetimlerde,
bu işletmeye ilişkin yeterli tecrübenin olmamasına bağlı olarak, bazı hususlar gözden kaçırılabilir, bu da denetim riskinin23 yükselmesi sonucunu doğurur.
Ayrıca denetçi, uygulayacağı denetim tekniklerinin yapısını ve zamanlamasını belirlerken ve bunların sonucunda elde ettiği denetim kanıtlarını değerlendirirken mesleki kanaatini kullanır. Bu kanaat, denetçinin tecrübesiyle
doğrudan alakalıdır. Söz konusu tecrübe sadece denetçinin, bu meslekteki kıdemi ile ilgili değil, aynı zamanda söz konusu müşteri ile ilgili bilgi birikimine
de dayalıdır. Rotasyon ile uzun süreli iş ilişkisi soncu elde edilen bilgi birikimi kaybolmaktadır. Yine yapılan birçok araştırmada bu tezi savunan sonuçlar
elde edilmiştir(Harris, 2012; Cameran, Prencipe ve Trombetta, 2014).
Denetim firması yerine ortak rotasyonunun zorunlu olduğu durumlarda
bile belirli bir bilgi kaybı olabileceğini öngören denetim firmalarında, ortak
değişikliğinin yapılacağı tarihten 1-2 yıl önce planlama çalışmaları başlamaktadır. Sorumluluğu devralacak ortağın sektör ve müşteri hakkında yeterli bilgi
sahibi olabilmesi ve müşteri devrinin sorunsuz yapılabilmesi için bir takım ön
çalışmalar yapılmaktadır(Daugherty, Dickins ve Higgs, 2011).
2.1.2. Yeni Bir Bakış Açısı
Uzun süre aynı işle meşgul olanlarda, bazı hususların kanıksanması sonucu,
olayları doğru görememe veya doğru değerlendirememe riski ortaya çıkabilir. Rotasyonu savunanlar, yeni bir bakış açısının bu riski ortadan kaldıracağına, daha
objektif bir değerlendirme yapılmasına imkan vereceğine inanmaktadır.
Ayrıca, bir müddet sonra yapılanların bir başka denetçi tarafından gözden
geçirilecek olması, mevcut denetçinin daha titiz ve özenli davranması sonucunu doğuracağı iddia edilmektedir.Bocconi Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmanın(Cameran veöte.., 2014) sonucunda, denetimin kalitesinde son üç yılda
bir artış olduğu sonucuna varılmıştır.
Ancak, buna karşı, denetçinin zaten kısa bir süre sonra başka bir denetçi
firmaya geçecek olan müşteri işletme için fazla yatırım yapmaktan kaçınması
gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır.
23 Denetim riski, finansal tablolarda önemli bir yanlışlık veya eksiklik olmasına rağmen, denetçinin uygun
olmayan bir görüş vermesi riskidir – UDS 200.5
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2.1.3. Uzmanlaşma
Uzun süre aynı müşteri ile çalışılması denetçilere sadece belirli müşteriler
için tecrübe sağlamakla kalmaz aynı zamanda bazı sektörlerde uzmanlaşmayı
da beraberinde getirir. Denetim firmaları, müşterilerinin yoğun olduğu sektörlere yönelik eleman yatırımına önem verirler ve sektör uzmanlarının yetişmesine imkan sağlamış olurlar. Ancak, zorunlu rotasyon sonucunda belirli bir
sektördeki önemli müşteri kayıpları, sektör uzmanlarının boşa çıkmasına neden olmaktadır. Bunun sonucunda söz konusu uzmanların ya başka sektörlere
yönelmelerine ve yeni bir öğrenme süreci başlatmalarına ya da iş hayatlarında
değişikliğe gitmelerine neden olmaktadır.
ABD’de yapılan bir araştırmanın(Daugherty veöte.., 2011) sonuçlarına
göre, rotasyondan dolayı,denetim firması ortaklarının yarısının yeni bir sektör
konusunda uzmanlaşma ihtiyacı ile karşı karşıya kaldıklarınıortaya koymuştur. Bu oran nispeten daha küçük denetim firmalarında artmaktadır.
2.1.4. Maliyet
Bir işletmenin ilk denetimi, her zaman sonraki dönemlere kıyasla daha fazla
zaman harcanmasını gerektirir. Müşteriyi tanıma anlamında ilave bir süreye ihtiyaç olmasının yanı sıra denetim standartlarının uygulanması anlamında daha fazla
zaman alacak durumlar ortaya çıkacaktır. Örneğin; denetçinin işletmenin önemli
iş süreçlerini belirlemesi, bu süreçlerin işleyişini, bu süreçlerdeki bilgi akışını ve
finansal tablolara olan etkisini tespit etmesi gerekir. Sonrasında ise bu süreçlerdeki
önemli yanlışlık riskleri ve bu riskleri yönetmek adına işletmenin uyguladığı kontrollerin belirlenmesi ve test edilmesi gerekmektedir. İlk kez denetlenenbir işletmede bu süreç sıfırdan başlarken, daha önceden denetlenmekteolan bir işletmede
süreçlerin sadece güncellenmesi, ilave risk ve kontroller olup olmadığının tespit
edilmesi yeterli olacaktır. Hatta bazı durumlarda kontrol testlerinin de rotasyona
tabi tutularak,belirli süreçlere ilişkin kontrol testlerinin iki senede bir yapılması
mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, ilk yıl daha fazla zaman harcanması kaçınılmazdır. Ancak, müşteriden ilk yıl daha fazla zaman harcayacağı için denetçinin
daha fazla bir ücret talep etmesi mümkün olmayacağından, karlılık da olumsuz bir
şekilde etkilenmiş olacaktır.
Diğer taraftandenetçinin işletmeyi daha iyi tanıyabilmesi için denetlenen
işletme yönetici ve çalışanlarıyla daha fazla görüşme yaparak daha fazla sorgulaması ve işletmenin iş yapış şekilleriyle, maruz kaldığı riskler ve karmaşık
muhasebe konuları ile ilgili sorular sorması gerekecek, bu durum müşterinin
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de yenidenetçinin ilk yılında daha fazla zaman harcaması sonucunu ortaya
çıkaracaktır.
Dolayısıyla, denetçi değişikliğinin yapıldığı yıl her iki taraf için de harcanan zamanın buna bağlı olarak da maliyetin arttığı bir dönem olacaktır.
ABD’de Kongre’nin çalışmalarına ışık tutmak için yapılan bir araştırmada,
denetim firması değişikliğine bağlı olarak ilk yıl yapılan denetimlerde harcanan saatlerin %20 arttığı sonucuna ulaşılmıştır(US Government General
Accountability Office, 2003). Benzer sonuçlara ulaşılan başka araştırmalarda
bulunmaktadır.
2010 yılında Türkiye’de hisse senetleri borsada işlem görenşirketler ve finans kuruluşları kapsamında yaşanan zorunlu denetim firması rotasyonu sonucunda, ilk yıl çalışma saatlerinin artmış olmasının yanı sıra, denetim ücretlerinde rekabetten kaynaklanan önemli düşüşler yaşanmıştır43.
2.1.5. Rekabet
Denetim sektöründe rekabet açısından tartışılan iddia, 4 büyük muhasebe
firmasının(Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, KPMG, PricewaterhouseCoopers) denetim piyasasında bir oligopol oluşturduğu ve küçük denetim firmaları açısından haksız rekabete yol açtığı yönündedir.Rotasyonu
savunanlar, bu uygulamanın 4 büyükler dışındaki denetim firmaları için bir
imkan yarattığını belirtmektedirler. Ancak, yapılan araştırma sonuçları bu iddiayı belirgin bir şekilde destekler nitelikte değildir.
İtalya, zorunlu denetim firması rotasyonunun uygulandığı bir ülkedir. İtalya’da Bocconi Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonuçlarına göre denetimdeyaşanan zorunlu rotasyon uygulamaları diğer denetim firmaları için
ilave bir fırsat yaratmamış, aksine 4 büyüklerin denetim sektöründeki payına
katkı sağlamıştır(Cameranveöte..,2014).
Türkiye’de de 2010 yılında hisse senetleri borsada işlem gören şirketler
ile finans kuruluşlarını kapsar şekilde yaşanmış olan zorunlu denetimfirması
rotasyonun sonucunda, 4 büyük muhasebe firmasının toplam pazar payında
önemli bir değişiklik gözlemlenmemiştir.
2.1.6. Çok Uluslu Firmalar
Denetimde zorunlu rotasyon uygulamaları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Bazı ülkelerde denetimfirması rotasyonu zorunlu iken, bazı ülke34 Türkiye’de 2010 yılında uygulanan rotasyonun etkilerini araştıran ampirik bir çalışma bulunmamaktadır; ancak denetim firmaları, birim saat ücretlerinin önemli ölçüde düştüğünü ifade etmektedirler.
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lerde ise ortak rotasyonu yeterli görülmüştür. Ayrıca süre açısından da 5 yıl,
7 yıl, 10 yıl gibi farklı uygulamalar bulunmaktadır. Başlangıç tarihlerinin de
farklı olacağı dikkate alındığında, çok uluslu şirketler açısından yönetilmesi
zor bir durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin; ana ortaklığın bulunduğu ülkede
rotasyon dönemine henüz 2 yıl varken, bağlı ortaklıklardan bazıları içinrotasyon dönemi gelmiş olabilir veya tam tersi bir durum söz konusu olabilir.
Bu durumda, yasal zorunluluktan çok daha kısa süreler ile denetçi değişikliği
yapmak zorunda kalabilirler. Elbette ki, ana ortaklık ve bağlı ortaklık farklı
denetim firmaları tarafından denetleniyor olabilir. Ancak, UDS 600 Özel Hususlar – Topluluk Finansal Tablolarının Denetimi Standardı, ana ortaklık denetçisinin, konsolide finansal tablolar üzerindeki görüşünü herhangi bir bağlı
ortaklığın veya iştirakin denetçisinin görüşüne dayandırarak vermesine imkan
tanımamaktadır. Ana ortaklık denetçisi, konsolide finansal tablolar üzerinde
görüş beyan ederken, konsolidasyon kapsamındaki tüm işletmelerin finansal tablolarına ilişkin denetim riskini, önemlilik ölçüsünde, üstlenmektedir.
Dolayısıyla, konsolide finansal tablolar üzerinde görüş vermesini sağlayacak
kanıtları toplamak zorundadır. Bu durumda, ana ortaklık denetçisi diğer denetçilerin çalışma kağıtlarını incelemek ve yeterli denetim kanıtının toplandığından emin olmak veya kendisi ilave / ayrı bir denetim çalışması yürütmek
durumundadır. Bu durum denetlenen grup için ilave bir maliyet oluşturacağından, genellikle büyük uluslararası gruplar, istisnalar dışında, tüm ülkelerde
aynı denetim firması ile çalışmayı tercih etmektedir. Ancak, farklı dönemlerde
denetim rotasyon uygulamasının gündeme gelmesi, ilave maliyet ve zorluk
yaratacaktır.
2.2. UluslararasındaBağımsız Denetime İlişkinRotasyon Uygulamaları
Uluslararasında düzenlemeler incelendiğinde, bazı ülkelerde denetimden
sorumlu ortak45 rotasyonu,bağımsızlığa sağlayacağı katkı açısından yeterli görülürken (örneğin; ABD), bazı ülkelerde ise denetim firması rotasyonu (örneğin; İtayla) tercih edilmiştir.
Mart 2013 itibariyle dört büyük muhasebe firmasından biri olan Ernst &
Young tarafından yapılan bir araştırmada(Ernst & Young, March 2013, 2),
kapsamı farklı olmakla birlikte, yaklaşık 30 ülkede56 denetim firması rotasyonu
45 Uluslararası literatürde “partner” olarak kullanılan ifadenin karşılığı olarak SPK ve BDDK düzenleme-

lerinde “sorumlu ortak baş denetçi” ifadesi kullanırken, KGK tarafından yapılan düzenlemelerde ortak
olma şartı aranmadığı için “sorumlu denetçi” ifadesi kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise bunların yerine
kısaca “ortak” terimi kullanılacaktır.
56 Söz konusu çalışmada da belirtildiği üzere, düzenlemelerde yapılan değişiklikler sebebiyle, bu kapsam
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olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerin bazılarında rotasyon sadece kamuya ait
bankalar gibi belirli bir grubun denetimi için geçerli iken, bazılarında ise tüm
kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini kapsamaktadır.
Bazı ülkelerde, rotasyonla ilgili düzenlemeler yapılırken tartışılan konu,
düzenlemeler yapıldıktan sonra da tartışılmaya devam etmiş ve yapılan düzenlemelerin tekrar revize edilmesi ile sonuçlandığı durumlar olmuştur. Örneğin, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Kore, Letonya, Singapur, Slovakya’da denetim firması rotasyonuna ilişkin düzenlemeler yapılmış iken, daha sonrabundan
vazgeçilmiştir(Ernst & Young, March 2013, 2).
2.2.1. ABD’de Bağımsız DenetimdeRotasyona İlişkin Son Gelişmeler
ABD’de American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) tarafından yayınlanmış olan denetim standartları ve ilgili düzenlemeler, 7 yıl aynı
işletmeye denetim hizmeti veren bir ortağın en az 2 yıl ara vermesini zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla, ABD’de ortak rotasyonu çok uzun yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Ancak, Enron ve WorldCom gibi büyük muhasebe skandallarının ardından konu tekrar gündeme alınmış, ortak rotasyonun bağımsızlığı korumak için yeterli olup olmadığı tartışılmıştır. Söz konusu muhasebe
skandallarında denetçi olarak Arthur Andersen’in rolü, ve uzun yıllara dayalı
iş ilişkisinin denetçi bağımsızlığına olan etkisi tartışma konusu olmuştur. Bu
olayların ardındanhazırlanan ve “Sarbanes-Oxley (SOX)” yasası diye bilinen
düzenleme taslağında denetim firması rotasyonu öngörülmüştür. SOX görüşmelerine ışık tutması amacıyla, Amerikan Kongresi’nin talebi üzerine Kasım
2003’de hazırlanan raporda76 denetim firması rotasyonunun denetçi bağımsızlığını güçlendirmek ve denetimin kalitesini artırmak için en iyi yöntem olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir. Bu sonuca ulaşılmasında, SOX ile getirilen
diğer düzenlemeler, denetim firması rotasyonunun getireceği ilave maliyetler
ve rotasyon sonucu denetim firmasında oluşan bilgi birikimin kaybı gibi hususlar etkili olmuştur. Ayrıca bu raporda, denetçi bağımsızlığını güçlendirme
konusunda denetim komitelerinin rolü vurgulanmıştır. Kongre, yapılan bu çalışmayı ve konunun uzmanları tarafından yapılan diğer eleştiri ve yorumları
da dikkate alarak denetim firması rotasyonunu, hazırlanan kanun tasarısından
çıkarmıştır. Ancak, yapılan düzenlemeler kapsamında yeni bir kamu gözetim
kurumunun kurulması (The Public Company Accounting Oversight Board –
sürekli değişiklik göstermektedir. Bugün itibariyle durum tespiti için yeni bir araştırma yapılması gerekmektedir.
67 The United States Government Accountability Office tarafından hazırlanan rapor -Public Accounting
Firms: Required Study on the Potential Effects of Mandatory Audit Firm Rotation
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PCAOB), denetim komitelerinin en az biri finansal konularda uzman olmak
kaydıyla bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması, denetim firmaları
tarafından denetim müşterilerine verilebilecek diğer hizmetlerin sınırlandırılması, ortak rotasyonun 5 yıla indirilmesi gibi denetçi bağımsızlığını güçlendirecek ve denetimin kalitesini artıracak ilave tedbirler alınmıştır(PricewaterhouseCoopers, May 2012, 2).
Ağustos 2011’de PCAOB denetçinin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve mesleki
şüphecilik anlayışını güçlendirmek üzere bir çalışma başlatmış ve KAYİK’lerin
denetiminde denetim firması rotasyonu dahil bir çok konuda kamuoyundan görüş
talep ederek bir tartışma başlatmıştır. Bu talep çerçevesinde, AICPA 14 Aralık
2011 tarihinde PCAOB’ye hitaben yazdığı yorum mektubunda(www.pcaobus.orgAICPA’s Comment letter ), denetim kalitesini artırmak adına yapılacak denetim
firması rotasyonunun getireceği ilave maliyetlerin yanı sıra denetimin kalitesine
olumsuz yönde etki edeceği yönünde görüş beyan etmiştir. Ayrıca, yapılan bazı
çalışmalarda zorunlu denetçi değişikliğinin hile riskini de artıracağı yönünde bulgulara ulaşıldığı belirtilmiştir. Mart 2016 itibariyle denetim firması rotasyonuna
ilişkin PCAOB tarafından getirilen yeni bir düzenleme yoktur.
2.2.2. Avrupa Birliği’nde Bağımsız DenetimdeRotasyona İlişkin Son
Gelişmeler
Avrupa Birliği’nde de paralel bir zamanlama ile konu gündeme alınmış
ve Kasım 2011’de Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan öneride denetim
firması rotasyonu öngörülmüştür. Avrupa Parlamentosu,yapılan değerlendirmeler sonucunda aldığı kararla,( Directive 2014/56/EU ) Nisan 2014’de KAYİK denetimlerine ilişkin olarak, denetçilerinin bağımsızlığını güçlendirmek
için 2006 yılında yayınlanmış olan “Yıllık ve Konsolide Finansal Tabloların
Yasal Denetimi”( Directive 2006/43/EC) başlıklı direktifte birtakım değişiklikler yapmıştır. İki önemli değişiklik, denetim firması rotasyonu ve denetim
müşterilerine verilecek hizmetlere ilişkin kısıtlamalardır.
Avrupa Birliği bünyesindeki78 tüm KAYİKdenetimlerinde 10 yılda bir denetim şirketi rotasyonu getirilmiştir. Eğer denetim şirketi halka açık bir ihale
ile görevlendirilmiş ise bu süre 20 yıl; başka bir denetim firması ile ortak denetim gerçekleştiriliyorsa 24 yıl olarak belirlenmiştir.
78

Direktifte Avrupa Ekonomik Alanında (European Economic Area - EEA geçerli olduğu belirtilmiştir.
Bu da 28 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’de geçerli olacak bir uygulama olduğunu göstermektedir.
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Rotasyona kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda, uygulamanın
yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (16 Haziran 2014);
• görev süresi 20 yıldan fazla olan denetim şirketi için zorunlu rotasyon
kanun yürürlüğe girdikten 6 yıl sonra (ilk rotasyon 2020 yılında),
• görev süresi 11 ile 20 yıl arasında olan denetim şirketleri için zorunlu
rotasyon kanun yürürlüğe girdikten 9 yıl sonra (ilk rotasyon 2023) ve
• görev süresi 11 yıldan az olan denetim şirketleri için zorunlu rotasyon
kanun yürürlüğe girdikten 12 yıl sonra (ilk rotasyon 2026)
geçerli olacaktır.
Denetim şirketleri tarafından denetim müşterilerine verilen denetim dışı
hizmetlere de sınırlama getirilmiştir. Bu konudaki en önemli değişiklik vergi
hizmetlerine getirilen sınırlamadır. Bu düzenleme öncesinde vergi danışmanlığı dahil birçok vergi hizmeti bağımsızlığı zedelemeyen bir hizmet olarak
kabul edilir iken, bu düzenleme ile denetim hizmetinin yanı sıra vergi danışmanlığı yapılması veya vergi ile ilgili diğer bazı hizmetlerin sunulmasının da
bağımsızlığı etkilediği kabul edilmiştir. Ancak, üye ülkelerin faklı düzenlemeler yapmaları ve yasaklı hizmetleri kendi yapılarına uygun olarak belirlemeleri mümkündür.
Henüz üye ülkelerin, AB direktifinde üye ülkelere inisiyatif tanınan konularda nasıl bir yol izleyecekleri belli değildir(www.fee.org, Audit Policy FAQ
). Üye ülkeler kendi iç kanunlarında gerekli revizyonları yaptıkça tablo daha
net bir hal alacaktır.
3. TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYONA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
Türkiye’de rotasyon son yıllarda çokça tartışılır bir konu olmasına rağmen,
aslında rotasyona ilişkin ilk düzenlemeler daha eskiye dayanmaktadır.
Türkiye’de süregelen bağımsız denetim faaliyetleri incelendiğinde; bankalarla başlayan zorunlu denetim uygulamasının,hisse senetleri borsada işlem görenşirketler ve sigorta şirketlerinikapsayacak şekilde genişlediği görülmektedir. İlerleyen dönemlerde bankalarlabirlikte tüm finans kuruluşları
da bağımsız denetim kapsamına dahil edilmiştir.Enerji Piyasaları Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun kurulmasıyla birlikte enerji piyasasında faaliyet
gösteren şirketlerdede denetim zorunlu olmuştur. Her otoritenin farklı düzenlemeleri nedeniyleTürkiye’deki denetim ve dolayısıyla rotasyon uygulamaları
da farklı şekilde gelişmiştir(Kavut veöte..., 2009; 54). 1 Temmuz 2012 tarihin-
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de “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun (TTK)” yürürlüğe girmesi ve bunun bir
sonucu olarak da KGK’nın kurulmasıyla birlikte, SPK ve BDDK’nın kendi
yetki alanları dahilindeki özel düzenlemeleri dışında belirli konularda uygulama birliği oluşmuştur.
3.1. SPK Uygulamaları
SPK’nın rotasyona ilişkin ilk düzenlemesi 1987 yılında yayınladığı “Sermaye Piyasasında Bağımız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik” ile yapılmıştır. Yönetmelikte, denetçinin en az 2 en çok 4 hesap dönemi için seçilebileceği ve azami süreden sonra ikinci kez seçilemeyeceği belirtilmektedir(SPK,
1987, md.14).
SPK, 1996 yılında yayınladığı “Sermaye Piyasasında Bağımız Denetim
Hakkında Tebliğ” de rotasyon uygulamasını kaldırmış ancak, 2002 yılında
yapmış olduğu değişiklik ile, denetim firmalarına aynı müşteriye 5 hesap
dönemidenetim hizmeti verdikten sonra 2 yıl ara vermeleriyönünde bir zorunluluk getirmiştir(SPK, 2002, md.2).Bu değişiklik aynı zamanda rotasyon
dönemine ilişkin hesaplama yapılırken, 1.1.2003 tarihinden itibaren 5 hesap
döneminin dikkate alınacağını, bu tarihten önce yapılan denetimlerin 5 yıl
hesabına dahil edilmeyeceğini de açıklığa kavuşturmuştur.
2006 yılında Uluslararası Denetim Standartlarının tam bir çeviri olarak
hazırlanıp, denetim firmalarının yetkilendirilmesine ilişkin bir takım yerel
uygulamaları da içeren “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile denetimderotasyona ilişkin düzenlemelerde tekrar
değişiklik yapılmıştır(SPK, 2006, 3.kısım md.6). Söz konusu düzenleme ile
denetim hizmet süresi yine 1.1.2003 tarihinden itibaren hesaplanmak üzere
7 yıla çıkarılmıştır. Tekrar denetçi olarak atanabilmek için geçmesi gereken
sürede bir değişiklik yapılmamış ve 2 yıl olarak kalmıştır. Ayrıca, sorumlu
ortak baş denetçi için hizmet süresi, birbirini izleyen 5 hesap dönemi ile sınırlandırılmıştır.
1.1.2003 tarihinden itibaren 7 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte 2010 yılı
denetimlerinde, hisse senetleri borsada işlem gören şirketler kapsamında
önemli bir rotasyon süreci yaşanmıştır.
SPK, 2009 yılında rotasyon uygulamasında bir kez daha değişiklik yapmış ve 1.1.2011tarihinden itibaren geçerli olmak üzere en az 25’i sorumlu
ortak baş denetçi olmak kaydıyla, denetçi kadrosu 75 kişi ve üstünde olan ve
tebliğde belirtilen asgari kalite kontrol şartlarını taşıyan denetim firmalarının
48

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

zorunlu firma rotasyonuna tabi olmayacakları yönünde bir düzenleme yapmıştır. Ancak, ortak rotasyonu getirilmiş ve bir sorumlu ortak baş denetçinin
aynı müşteriye en fazla 7 hesap dönemi denetim hizmeti verebileceği, 2 yıl
ara vermeden tekrar aynı müşteriye hizmet veremeyeceğini belirtmiştir(SPK,
2009, md.4).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla zorunlu denetim firması rotasyonun 7
yıl olarak belirlenmesi sonucunda, SPK’nın son düzenlemesi fiili olarak uygulama kabiliyetini kaybetmiş vebu düzenleme hiç uygulanmadan 2013 yılında
kaldırılmıştır(SPK, 2013, md.7).
3.2. BDDK Uygulamaları
BDDK’da rotasyona ilişkin ilk düzenleme 2002 yılında yapılmış ve bankaların aynı denetim firması ile en fazla birbirini izleyen 4 yıl denetim sözleşmesi imzalayabilecekleri hükme bağlanmıştır(BDDK, 2002, md.9).
3568 sayılı meslek yaysından kaynaklanan bazı sebeplerle, Türkiye’de
faaliyet gösteren uluslararası denetim firmaları bünyesinde genellikle birden
fazla şirket kurulmuştur. Yapılan bu ilk düzenlemede rotasyon şartı açısından,
yurt dışında aynı bağımsız denetim firması ile hukuki bağlantısı bulunan denetim firmalarının aynı denetim firması sayılacağına ilişkin açık bir hüküm
belirtilmemiştir. Genel kabul aynı çatı altında ve yurt dışında aynı denetim firmasına bağlı olarak çalışan firmalar tek bir şirket olarak kabul ediliyor olmasına rağmen ve SPK düzenlemelerinde bu husus açıkça belirtilmiş olmasına
rağmen,BDDK tarafından yayınlanmış yönetmelikte açık bir ifade bulunmadığı için, bankalarda rotasyonun ilk uygulamasında, denetim hizmetinin aynı
uluslararası firma ile bağlantısı bulunan farklı tüzel kişiliklere haiz denetim
firmaları arasında el değiştirdiği örnekler olmuştur89.
BDDK 2006 yılında yayınladığı yönetmelik ile denetim sözleşmelerinin
süresini en az 3 en çok 8 yıl ile sınırlandırmış; denetçilerin de birbirini izleyen
azami 5 hesap dönemi aynı bankanın bağımsız denetim çalışmasında görev
alabileceğini belirtmiştir. Ayrıca,yurt dışında aynı bağımsız denetim firması
ile hukuki bağlantısı bulunan denetim firmalarının aynı denetim firması sayılacağına ilişkin açık bir hüküm getirilmiştir(BDDK, 2006, md.12).
1.1.2002 tarihinden itibaren 8 yıllık sürenin dolmasıyla birlikte, birçok
bankada 2010 yılında denetim firması değişikliği yapılmıştır.
89 Örneğin;Akbank T.A.Ş.ve Şekerbank T.A.Ş.’nin 2005 ve 2006 yıllarına ilişkin denetçi raporları incelendiğinde, 2006 yılındaki rotasyon uygulaması kapsamında denetçi değişikliğinin aynı uluslararası denetim
firmasına bağlı denetim firmaları arasında olduğu görülmektedir.
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3.3. TTK ve KGK Uygulamaları
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bağımsız
denetimin kapsamı hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ile banka ve diğer
finans kuruluşlarının dışına çıkmış, daha geniş bir yelpazeye yayılmıştır.
TTK’nın ilk halindeki düzenleme, denetim firması değil, denetçi rotasyonu
şeklindeydi(TTK, 2012, md.400):
“Bir bağımsız denetleme kuruluşunun, bir şirketin denetlenmesi için görevlendirdiği denetçi yedi yıl arka arkaya o şirket için denetleme raporu vermişse, o denetçi en az iki yıl için değiştirilir.”
2013 yılında yapılan değişiklikle, denetim firması rotasyonu getirilmiş
oldu910:
“On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üçyıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez.”
TTK kapsamında yapılan bu düzenleme SPK ve BDDK düzenlemelerine
tabi kuruluşlar ile Bakanlar Kurulu kararı ile bağımsız denetime tabi diğer
tüm işletmeler için geçerlidir. Son şekliyle, denetim firmaları için 10 yıl içinde
toplam 7 yıllık bir hizmet süresi limiti söz konusudur.
TTK ile zorunlu hale gelen rotasyona ilişkin usul ve esasları belirmeye ve
11
TTK’da belirtilen bu süreleri kısaltmaya KGK yetkili kılınmıştır10
. KGK bu
yetkiye dayanarak, 9 Nisan 2014 tarihinde rotasyon sürelerinin uygulanmasına
ilişkin bir duyuru yayınlamıştır. Bu duyuru ile KGK, 1.1.2013 tarihinden önce
SPK ve BDDK’nın düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu bağımsız denetime
tabi olan işletmeler için 1.1.2013 tarihinden önce geçen sürelerin hesaplamada
dikkate alınacağını açıklığa kavuşturmuştur. Dolayısıyla hisse senetleri borsada işlem gören şirketler ile finans kuruluşlarının önemli bir bölümünde 2010
yılında rotasyon uygulaması ile zorunlu denetim firması değişikliği yapıldığı
dikkate alınırsa, 2017 yılı Türkiye’de denetim sektöründe rotasyon açısından
11
önemli bir yıl olacaktır12. Büyük denetim firmalarının şimdiden hazırlıklara
başladıkları görülmektedir.
4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatür incelemesi sonucunda, denetimde rotasyon konusunun uzun yıllardır tartışılıyor olmasına rağmen ve farklı ülkelerde denetimde rotasyonun
farklı yönlerini inceleyen birçok araştırma yapılmış olmasına rağmen, ortak
10
9 TTK’nın 26 Haziran 2012 tarihinde 6335 sayılı kanunla değişen şekli
11 TTK’nın 28 Mart 2013 tarihinde 6455 sayılı kanunla değişen şekli
10
12 Sisteme dahil oldukları tarih sebebiyle veya farklı tarihlerde gönüllü olarak denetçi değişikliği yapıldı11
ğı için, bazı işletmeler için bu tarihler farklı olabilir.
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bir kanaat oluşturulamadığı görülmektedir. Yapılan çalışmalarda, denetim firması rotasyonunun faydalı olduğu (denetçi bağımsızlığını güçlendirdiği ve
dolayısıyla kaliteyi artırdığı) iddiasını destekleyen araştırma sonuçları olduğu
gibi, denetim firması rotasyonun faydadan ziyade zarar getirdiği (denetim firması değişikliği ile bilgi birikiminin kaybolduğu ve dolayısıyla denetim kalitesinin olumsuz etkilendiği, denetim firması rotasyonun maliyetleri artırdığı)
iddiasını destekleyen araştırma sonuçları da bulunmaktadır.
Dolayısıyla, denetim firması rotasyonun hem olumlu hem de olumsuz yönleri olduğunu kabul etmek gerekir. Önemli olan olumlu yönlerinin olumsuz
yönlerinden daha fazla olup olmadığı hususudur. Literatürdeki araştırma sonuçlarına göre, olumsuz yönlerinin daha fazla olduğu dikkate alındığında, denetçinin bağımsızlığını güçlendirmek ve dolayısıyla denetimin kalitesini artırmak için yapılması gereken uygulamaları ön plana çıkarmak gerekir. Aşağıda
denetçi bağımsızlığını güçlendirerek denetimin kalitesini artıracak belli başlı
uygulamalar açıklanmıştır.
4.1. Ortak Rotasyonu
Zorunlu denetim firması rotasyonunu destekleyenlerin en önemli iddiası,
uzun yıllara dayalı iş ilişkilerinde denetçi bağımsızlığının, oluşan yakınlık nedeniyle zedelendiği yönündedir. Araştırma sonuçları da bunu doğrular niteliktedir. Ancak, tahminlere dayalı bir takım hesaplamalar yapılırken ve bunlara
yönelik işletme yönetiminin iddialarını değerlendirirken denetçi, önemli ölçüde mesleki yargısını kullanır. Denetçinin söz konusu uzun iş ilişkisi, müşteri
işletme, içinde bulunduğu sektör ve işletme yönetimi hakkında önemli bir bilgi birikimine sahip olmasını, böylece mesleki yargısını daha doğru bir şekilde
kullanmasını sağlayacaktır. Bu durumda, hem bilgi birikimini kaybetmeyecek, hem de yakınlıktan kaynaklanan riskleri bertaraf edebilmek için farklı bir
çözüm bulmak gerekir ki, ortak rotasyonu bu anlamda iyi bir alternatif olarak
değerlendirilebilir. Aynı zamanda, sorumlu ortak dışında, söz konusu müşteri
ile doğrudan hiçbir iş ilişkisi olmayan diğer bir ortağın da kalite kontrol anlamında denetim sürecine dahil edilmesi, karmaşıkve riskli görülen konularda
görüşüne başvurulması, yakınlıktan kaynaklanabilecek denetim riskini yönetmeye yardımcı olacaktır.
4.2. Uluslararası Uyum
Her mesleğin kendine göre bir takım kuralları vardır ve her meslek için
iş etiği (bağımsızlık etik kurallardan sadece bir tanesi) son derece önemli-
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dir. Denetim hizmetinin kamu yararını ilgilendiren bir yönünün bulunması,
denetçi raporlarının, işleme yönetimi dışında, ortaklar, mevcut ve potansiyel
yatırımcılar, kredi verenler başta olmak üzere bir çok farklı kesim tarafından
kullanılıyor olması ancak, denetim sözleşmelerinin denetçi firma ile işletme
yönetimi arasında yapılıyor olması, meslek standartlarına ve etik ilkelere uyumu çok daha önemli hale getirmektedir. Dolayısıyla, denetçi bağımsızlığını
güçlendirmek ve denetimin kalitesini artırmanın yolu denetçinin ilgili meslek
standartlarına uygun ve etik ilkelere bağlı çalışmasını temin etmekten geçmektedir.
Öncelikle yerel düzenlemelerin uluslararası kabul görmüş düzenlemelerle
uyum içinde olması gerekir. Ardından da denetim mesleğindeki kamu gözetim
kurumlarının denetçilerin / denetim firmalarının uluslararası ve yerel düzenlemelerle uyum içinde çalıştıklarını etkin bir şekilde gözetiyor olması gerekir.
Türkiye açısından bakılığında, temel olarak denetimle ilgili düzenlemeler
uluslararası düzenlemelerle paralel bir şekilde geliştirilmiştir. KGK tarafından yayınlanmakta olan Bağımsız Denetim Standartları, IFAC bünyesindeki
“Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB)” tarafından yayınlanmakta
olan “Uluslararası Denetim Standartlarının (International Standards on Auditing – ISA)” bire bir çevirisi niteliğindedir. Aynı şekilde IFAC bünyesindeki
“Uluslararası Muhasebeciler için Etik Standartlar Kurulu (International Ethics
Standards Board for Accountants – IESBA)” tarafından yayınlanan “Etik İlkeler (Code of Ethics for Accountants)” de Türkçe’ye çevrilmiş ve “Bağımsız
Denetçiler için Etik Kurallar” olarak yayınlanmıştır. Rotasyona ilişkin düzenlemeler ise ülkeden ülkeye değişiklik göstermektedir. Türkiye’de TTK ile belirlenen 7 yıllık zorunlu denetim firması rotasyonu uygulamasının da uluslara12.
rası düzenlemeler takip edilerek güncellenmesi gerekmektedir13
4.3. BağımsızDenetimde Gözetim
Denetçinin uyması gereken meslek standartlarının uluslararası düzenlemelerle uyum içinde olmasını temin etmek düzenleyici otoritelerin görevlerinden
biridir. Ancak esas olan, denetçilerin söz konusu standartlara uygun hareket
edip etmediğinin gözetimidir. Bu anlamda, ilgili kamu otoritelerinin kendi alt
yapılarını bu doğrultuda oluşturmaları, denetçiyi denetleyebilecek ve sistemi
gözetebilecek yetkinlikte bir uzman kadroya sahip olmaları gerekir.
12
13 Örneğin; Avrupa Birliğinde rotasyon süresi 10 yıldır ve ilave önlemlerle 20 veya 24 yıla kadar uzatılabilir.
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Türkiye’de denetimin gözetimi yetkisiKGK’ya verilmiştir(660 sayılı KHK
2011). KGK, mevcut uzman kadrosuyla, yetki almış denetim firmalarına ilişkin olarak kalite kontrol çalışmalarına ve denetim dosyalarının gözden geçirilmesi çalışmalarına başlamıştır. Henüz bağımsız denetim anlamında tecrübeli
denetim firması sayısının az olması, KGK uzmanlarına geçiş döneminde bu
firmaların eksik yönlerini belirleyerek yönlendirme anlamında da sorumluluk yüklemektedir. Ancak, KGK’nın da yeni kurulmuş bir düzenleyici otorite olduğu ve bağımsız denetim alanındaki tecrübesinin sınırlı olduğu dikkate
alınırsa, KGK’nın geçiş sürecinde, denetim alanında tecrübeli uzmanlardan
faydalanarak uzman kadrosunu desteklemesi ve geliştirmesi gerekir.
4.4. Denetim Komitelerinin İşlevi
Dünyada yaşanan muhasebe skandalları ardından yapılan düzenlemelerden bir tanesi de denetimden sorumlu komitelerin oluşturulması olmuştur.
SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde denetimden sorumlu komitenin görevleri,şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak olarak tanımlanmıştır(SPK, 2014). Bağımsız denetim
kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız
denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki
çalışmalarının gözetimide denetimden sorumlu komitenin sorumlulukları olarak
belirtilmiştir.Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin denetimden sorumlu komite tarafından belirlenmesi ve
yönetim kurulunun onayına sunulması gerekmektedir.
Bankalar için de denetim komitesi kurulması zorunludur. Bankacılık kanununda, denetim komitesinin görevleri arasında bağımsız denetim kuruluşlarının
yönetim kurulu tarafından seçilmesinde gerekli ön değerlendirmeleri yapmak ve
yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşlarının faaliyetlerini
düzenli olarak izlemek yer almaktadır(T.C. yasalar, 01.11. 2005, md.24).
Denetimden sorumlu komitelerin, bağımsız denetim kuruluşunun seçiminden, sürecin başlatılması, bağımsız denetim kuruluşunun her aşamasındaki çalışmalarının gözetimive bağımsız denetimin etkinliğinin ve işlevinin
artırılmasına kadar önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu
sorumluluğu yerine getirebilecek yetkinlikte, finansal raporlama ve denetim
konularındabilgili üyelerden oluşması gerekir.
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Yönetim kurulunun dışında ayrı bir denetim komitesinin oluşturulmasındaki temel amaç, denetçi bağımsızlığını güçlendirmektir. Bağımsızlıkla
ilgili eleştirilerden bir tanesi, denetçinin kendisini görevlendiren yönetimle
ters düşmek istemeyeceği ve sonraki dönemlerde denetçi olarak atanmasına
engel olacak bir tutum içine girmekten kaçınacağı yönündeki iddialardır. Aktif olarak şirket yönetiminde bulunmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması öngörülen denetim komitelerinin denetçinin seçimi, denetim sürecinin
başlatılması ve her aşamasında takibi ile görevlendirilerek, işletme yönetimi
ile denetçi arasına bir mesafe konmaya çalışılmaktadır. Denetçilerin, denetim komiteleri tarafından seçilmesi ve denetim çalışmalarının bu komiteler
tarafından takip edilmesi, önemli denetim bulgularının denetim komiteleri ile
görüşülmesi suretiyle, denetçiyi kendisine görev verenleri denetlemek durumundan çıkarmak amaçlanmaktadır.
Teorik olarak bağımsızlığı güçlendirecek bir adım olmasına rağmen, uygulamaya bakıldığında hisse senetleri borsada işlem görenbir çokşirkette denetim komitelerinin ilgili düzenlemeler çerçevesinde kurulmuş olmalarına rağmen, beklenen işlevi yerine getiremediği, denetçi ile şirket yönetimi arasında
bağımsızlığı koruyan bir kalkan olarak görev yapamadığı görülmektedir. Düzenleyici otoritelerin bu konuyu gündeme almaları ve denetim komitelerinin
işlevini artıracak önlemler almaları gerekmektedir.
Türkiye’de 6102 sayılı TTK ile büyüme potansiyeline sahipbağımsızdenetim sektörünün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için,ortak rotasyonu
uygulanması, uluslararası düzenlemelere uyum sağlanması, denetimde gözetimin etkinleştirilmesi ve denetim komitelerinin işlevinin artırılması yoluyla
denetimin kalitesini artıracak ve sağlıklı büyümeyi destekleyecek tedbirlerin
alınması uygun olacaktır.
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IMPROVEMENT PROCESS IN THE POSTPONEMENT OF
BANKRUPTCY OF COMMERCIAL COMPANIES AND EVALUATION
OF DEBT SUBMERGENCE
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ÖZ
İflasın ertelenmesi kurumu, İcra ve İflas Hukuku içerisinde yer almaktadır. İflasın ertelenmesi, iflas davası türlerinden biri olup sadece bir ertelemedir, bir cebri icra aracı değildir. Bir takım şartların yerine getirilmesi halinde
(borca batık olma ile kabul edilebilir kapsamlı mali analizi yapılmış dürüst
bir iyileştirme projesi) iflas kararının mahkeme tarafından ertelenmesidir. Bu
çalışmada işletmelerde iflasın ertelenmesinde iyileştirme ve iyileştirme süreci
anlatılıp, konu güncel örnek bilirkişi raporu ile anlatılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: İflasın Ertelenmesi, İyileştirme, İyileştirme Projesi,
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ABSTRACT
The postponement of bankruptcy is situated in Bankruptcy Law. The postponement of bankruptcy is one of the types of insolvency proceedings and is
only a postponement. It is not an enforcement tool. If a number of conditions
are fulfilled (in addition to being submerged in debt, a comprehensive financial analysis made, acceptable and honest recovery project), postponement
decision can be made by the bankruptcy court. In this study, the recovery and
healing process in the company’s bankruptcy is explained and a sample expert
report is given.
Keywords: Postponement of Bankruptcy, Recovery, Recovery Project,
Recovery Process, Healing Process
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GİRİŞ
İflasın ertelenmesini: “Şirket yönetim kurulu (idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler) veya tasfiye memurları ya da alacaklılardan biri tarafından
bildirilen ve mahkemece de tespit edilen borca batıklık sebebiyle bir sermaye
şirketi (anonim ya da limited şirket) veya kooperatif hakkında doğrudan iflas kararı verilmesi gerekirken, mali durumun iyileştirilmesi ümidi olduğunu
gösteren iyileştirme projesinin sunularak yönetim kurulu veya alacaklılardan
birinin talep etmesi ve mahkemece de ciddi ve inandırıcı bulunması üzerine
iflas kararı verilmesinin belirli bir süre için ertelenip kural olarak aleyhe takiplerin yapılamayacağı bu süre içinde mali durumun düzeltilip faaliyete devam
edilmesini, böylece iflas etmekten kurtulmayı sağlayan şirketin olduğu kadar
şirket alacaklılarının ve ülke ekonomisinin de yararına olan bir iflas hukuku
müessesesidir(Muşul,2008 : 17)” olarak tanımlayabiliriz.
İflasın ertelenmesi, konkordato ve uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırma
gibi mali durumu bozulmuş olan bir şirketin maddi hukuk ilişkileri üzerinde
etkili olan ve şirketin iyileştirilmesi için başlı başına bir yöntem değil, sadece
iyileştirme yöntemlerinin veya tedbirlerinin uygulanabilmesine ortam sağlayan geçici bir korumadır.(Atalay, 2007 : 65) İflasın ertelenmesi kurumu Türkiye’de 17.07.2003 tarihinde 4949 sayılı Kanunla yürürlüğe girmiş, 12.12.2004
tarihinde 5092 sayılı Kanunla son halini almıştır.
İflasın ertelenmesi süresi 4949 sayılı Kanunda azami bir yıl, uzatma süreleri toplamı da bir yılı geçemeyecek şekilde düzenlenmişti. 5092 sayılı Kanunla
ise erteleme süresi azami 1 yıl olarak kalmış, uzatma süreleri toplamı dört yılı
geçemeyecek şekilde düzenlenmiştir.
İflas ertelemesi ile öncelikle sermaye şirketlerinin faaliyetine devamını
sağlamak amaçlanmıştır. Diğer yandan; alacaklılar da, ortaya çıkan bu iflas
sebebiyle uğrayabilecekleri zararlara karşı korunmuş olacaklardır.
Ancak bu sonuç kural olarak, iflasın ertelenmesinin temel amacı değil, bir
yan etkisi olarak değerlendirilebilir. Çünkü tüm alacaklılar aralarında anlaşsa ve bununla alacaklarına daha fazla kavuşma imkanları bulunsa bile, şirket
varlığını sürdürme yeteneğine sahip değilse (yani mali durumun iyileşmesi ihtimali yoksa), iflasın ertelenmesi mümkün değildir. Ancak iflasın ertelenmesi
ile, alacaklıların daha kötü bir duruma getirilmelerine de izin verilmemelidir.
(Atalay, 2007 : 67)
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Bir sermaye şirketi veya kooperatifin iflasına karar verilmesi sonucunda,
mal varlığının cebri satış ile paraya çevrilmesi yerine, şirketin mali durumunun düzeltilerek alacaklıların alacaklarına kavuşması daha elverişli olacağından, sonuç itibariyle iflasın ertelenmesiyle, şirket ve alacaklı menfaatlerine
aynı oranda hizmet edilmiş olunmaktadır. İflas ertelemesinin bir sonucu olarak istihdam da korunmuş olacaktır. Ayrıca; ticari faaliyetin devamı sonucu
oluşacak gelir de vergilendirilebilecek, böylece kamuya ilişkin menfaatlar de
korunmuş olacaktır.( Pekcanıtez, Atalay, Özkan, ve Özekes, M.,, 2008 : 494)
Hakim, “şirketin veya kooperatifin mal varlığının korunması için gerekli
her türlü tedbiri” alma yetkisiyle donatılmıştır. İflas ertelemesi şirketin mal
varlığının muhafazasını sağlarken şu çözümlerden birine ulaşmalıdır: iyileştirme, konkordato, borçların uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılması veya
iflas (iflasın ertelenmesi başarılı olmazsa ve konkordato ya da uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma da yoksa).(Öztek, 2007 : 24)
Bu çalışmada ilk olarak, iflasın ertelenmesi ve iyileştirme kavramlarından
bahsedilmiş, daha sonra iflasın ertelenmesinde iyileştirme ve süreçleri incelenmiş, üçüncü olarak 6762 ve 6102 sayılı TTK’ya göre iflasın ertelenmesi
konusu irdelenmiş, akabinde iflasın ertelenmesinin sona ermesi değerlendirilip, Son olarak, bir şirketin iflasın ertelemesine yönelik ilk inceleme olan
borca batıklık incelemesine ilişkin bilirkişi raporu örneği verilmiştir. Çalışma
sonuç kısmı ile tamamlanmıştır.
1. İFLASIN ERTELENMESİNDE İYİLEŞTİRME
İflasın ertelenmesi koşulları maddi ve şekli koşullar olarak ikiye ayrılır.
Maddi koşullar; borca batık olma, mali durumun iyileştirilmesi ümidi, alacaklıların haklarının korunması koşulu ve iyileştirme projelerinin erteleme
sürecini sağlayacak uygunluğudur. Şekli koşullar ise; borca batıklık bildirimi,
iflasın ertelenmesinin talebi, borca batık bilançonun mahkemeye verilmesi ve
masrafların peşin olarak ödenmesidir.
a. Mali Durumun İyileştirilmesi Ümidi
Borca batık olduğundan hakkında doğrudan iflas kararı verilecek borçlu
sermaye şirketi veya kooperatifin, iflasın ertelenmesini talep edebilmesi için
TTK m.324’te “şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyor” olması, İİK
m.179’da ise “şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin
mümkün” olması aranmıştır.
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İflasın ertelenmesi için ortaklığın veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilebileceğine ilişkin mahkemede bir kanı oluşmalıdır. İyileştirme; borca
batıklığın ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Burada en önemli husus
borca batık haldeki şirket veya kooperatifin hakikaten iyileştirme ümidinin
olup olmadığı hususudur ki, iflasın ertelenmesi kararının verilebilmesi için,
mahkemede bu konuda iyileştirme projesi yoluyla kanaat oluşturulmalıdır.
b. İyileştirme Projelerinin Erteleme Sürecini Sağlayacak Uygunluğu
Şirketin pasifinin aktifinden fazla olduğunu ticaret mahkemesine bildiren
yönetim kurulu (veya bir alacaklı), şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin
mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın
ertelenmesini isteyebilir.115
İflas ertelemesi kararı verilebilmesinde en önemli husus, borca batık haldeki
şirket veya kooperatifin iyileştirme ümidinin olup olmadığıdır ve bunu ispat yükümlülüğü iflasın ertelenmesi talebi ile mahkemeye başvuran şirket veya kooperatiftedir. Mahkemeye başvuru yapan şirket, mali durumunun iyileştirilmesi ihtimalinin bulunduğunu iyileştirme projesi yoluyla mahkemede bir kanaat oluşturarak
yapabilir. Bu sırada; iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren
bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur.(Deliduman, 2008 : 40)
Kısaca bir iyileştirme projesinde olması gerekenler aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
1) Şirketin Tarihçesi
2) Sektörün Yapısı
3) Şirketin son 3 yıllık ve son dönem bilanço, gelir tablosu ve mizanıŞirketin
borçlarının ayrıntılı dökümü
a) Şirketin alacaklarının ayrıntılı dökümü ve şüpheli alacakların ayrılması
b) Yurtiçi ve yurtdışı sipariş detayları (eğer şirket üretim sektöründe ise)
4) Şirketin en az 3 yıllık projeksiyon gelir tablosu ve bilançosu
5) Şirketin projeksiyon finansal tabloları dikkate alınarak yapılan mali analiz
6) Şirketin iyileşmesi için alınacak tedbirler
7) Şirketin projeksiyon finansal tabloları dikkate alınarak aylık veya yıllık
borç ödeme tutarı, ödeme planı ve borcun tasfiye süresinin belirlenmesi
İyileştirme projesinde belirtilen tedbirlerin şirketin mali durumunu iyileştirici nitelikte olması ve bu tedbirlerin şirket alacaklılarının yararına olması
gerekir.
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İyileştirme tedbirleri mali veya yapısal nitelikte olabilir. Bu tedbirlerin neler olabileceği şirkete göre değişeceğinden standart bir liste çıkarmak hemen
hemen imkansızdır, fakat erteleme süresi içinde şirketin mali durumunun iyileştirilmesi için alınacak mali ve şirketin ortaklık ve işletme yapısına ilişkin
yapısal tedbirlere, kullanılacak kaynaklar ve yapılacağı belirtilen işlere aşağıdaki örnekler verilebilir (Muşul, 2008 : 102):
• Sermaye arttırımına gidileceği
• Batık görülen alacakların tahsil edilme imkanının doğması
• Alacaklılarla borç erteleme anlaşmalarının yapılacağı
• Yeni bir yönetim kurulunun oluşturulacağı
• Faaliyet konusu ile ilgili kar getirecek yeni iş bağlantılarının kurulduğu
• Bazı işyerlerinin kapatılacağı ve burada çalışanların işten çıkartılacağı
• Bazı borçların şirket ortakları veya üçüncü kişiler tarafından üstlenildiği
• Varsa yurtiçi veya yurtdışı ortak bulunması ihtimali olduğu
• Çıkarılan aflar nedeniyle şirketin vergi borçlarının azaldığı
• Kira bedellerinin azaltılacağı
• Makine ve ekipmanların yenilenerek üretim kapasitesinin arttırılacağı
ve dolayısı ile maliyetlerin azaltılacağı
İyileştirme projesini sunan ve bu yolla iflasın ertelenmesini talep eden şirket, borca batıklıktan kurtulmak için öngördüğü yatırımları finanse edecek
kaynak konusunda somut bilgi ve belgelere dayanarak açıklama getirmelidir.
Özellikle erteleme süresi sonunda, iyileştirme projesinde öngörülen yatırım
ve faaliyetlerin şirketi nasıl etkileyeceği konusunda mahkemeye makul ve objektif kriterler sunulmalıdır.(çavdar ve Biçkin, 2006 : 91)
Ayrıca, bir şirketin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal gelişimini değerlendirebilmek ve o şirketle ilgili geleceğe dönük tahminlerde
bulunabilmek için gerekli olan mali analiz, iflasın ertelenmesi süreci içinde
de büyük önem taşımaktadır. Özellikle gerçekleşmelerin iyileştirme projesi
öngörüleriyle karşılaştırmalı olarak analizi ve değerlendirilmesi, gerek şirket
yönetimi gerekse tüm ilgililer yönünden temel başvuru kaynağı niteliğindedir.
Şirketi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan
biri, şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğunu bildirip bu
yönde bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesi talebinde bulunması halinde, mahkemenin gerek bu husustaki projenin ve gerekse dayanağı belge ve bilgilerin ciddi ve inandırıcı bulunduğu yolunda tam
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kanaate varması, ayrıca idare ve temsile görevlendirilmiş kimseleri ve özellikle iflasın ertelenmesi talebine itiraz etmiş bulunan alacaklıları dinledikten
ve uzman bilirkişi görüşünü de aldıktan sonra bu konudaki kararını vermesi
gerekmektedir.(Günel, 2006 : 106)
Kendisine sunulan projeyi ciddi ve inandırıcı bulan mahkeme, iflasın ertelenmesine karar verebilir.
2. İFLASIN ERTELENMESİNDE İYİLEŞTİRME SÜRECİ
Geniş anlamda iyileştirme, işletme ekonomisinde, işletmenin sürekli bir
verimliliğe ulaşabilmesi için likiditenin yeniden tesis ettirilmesi veya en azından mümkün olduğu kadar düzeltilmesi amacıyla alınması gerekli tüm olağanüstü önlemleri ifade eder. Bu tür bir iyileştirmenin amacı; işletme temelindeki yapısal zayıflıkların düzeltilmesi ile işletmenin rekabet gücünün eski haline gelmesidir. Dar anlamda iyileştirme konusu ise, borca batıklık veya zarar
bilançosu hallerinin giderilmesi için uygulanması gereken mali tedbirlerdir.
Bu tür bir iyileştirmenin amacı; borçluyu tehdit eden ve iflasa sürükleyebilecek mali krizden kurtarma ve borçluyu hayatta tutmadır.(Erten, 2006 : 27) Bu
perspektiften bakıldığında iflasın ertelenmesi kurumunun geniş anlamda bir
iyileştirme aracı olmadığı, daha çok, işletmenin zamansız iflasının doğuracağı
kötü sonuçlara karşı bir önlem olduğu ifade edilebilir. (Ayvaz, 2005 : 263-264)
Erteleme kararı ile birlikte mahkemece kayyım atanır. Kayyım atanması ilgililerin talebine bağlı değildir. Kanun, “Mahkeme, erteleme kararı ile birlikte
kayyım atanmasına karar verir” şeklindeki düzenlemeyle bu konuda mahkemeye bir takdir yetkisi bırakmamıştır. Fakat kimin kayyım olarak atanacağı
tamamen mahkemenin takdirine bırakılmıştır. Ancak bu, mahkemenin ilgililerden gelecek olan tekliflere tamamen kapalı olacağı anlamına da gelmez.(
2 Bu bağlamda ilgililerin görüşleri alınabilir, ama mahkeAtalay, 2007 : 138)16
me bu görüşlere bağlı değildir.
Atanan kayyım erteleme süresi boyunca iflası ertelenenin faaliyetleri ve
işletmenin durumu konusunda mahkemeye rapor verir.
Kayyımın, borçlu şirketin güven duyduğu ve bu nedenle de onun ekonomik durumunu ve çalışma ilkelerini bilen bir kimse olmasında yarar vardır
fakat, burada dikkat edilmesi gereken bir husus; bu kişinin şirket menfaatleri
ile alacaklıların menfaatleri arasındaki muhtemel çatışmada tarafsız kalabilmesidir.(Öztek, 2007 : 133-134) Yine de; şirket veya alacaklılar tarafından
16
2 İİK.m.179
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önerilen kayyımın ataması Yargıtay’ca bozma nedeni olabilmektedir.(Kuru,
2006 : 999; Çavdar ve Biçkin, 2006 : 107)
Hakim, kayyımı tayin ederken; onun, şirket organları karşısındaki yerini
ve görevini de belirler çünkü kayyımın görevleri kanunda sayılmamıştır. Hakim, kayyımın görevlerini her zaman değiştirebileceği gibi; kayyım da borçlu
şirketin mali durumunun gelişimine ve verdiği talimatlara yönetimin cevap
verip vermemesine göre yetkilerinin daraltılıp genişletilmesini isteyebilir.
Kanun; kayyıma verilebilecek görev ve yetkileri; “yönetim organına ait yetkiler” ve “yönetim organına ait karar ve işlemler” olarak ayırmıştır.317 Mahkemece
kayyıma verilebilecek görev ve yetkiler; işletmenin büyüklüğüne, şirket idaresinde önemli bir zaaf bulunup bulunmadığına (borca batıklığın şirket idaresinden
kaynaklanıp kaynaklanmadığına), şirketin iflasının ertelenmesi talebinde geçen
iyileştirme projesinde önerdiği konulara ve iyileştirme projesinde sunulan “hareket planı” kapsamına göre farklılıklar içerebilir.(Balcı, 2007 : 292)
Hakim tarafından erteleme kararında açıkça belirtilmemiş olsa bile, kayyımın en başta gelen görevi, alacaklıların teminatını teşkil eden aktifin erteleme
süresi içinde azaltılmamasına ve alacaklılar arasında eşitliğin bozulmamasına
itina göstermektir.(Öztek, 2007 : 136-137)
Kayyım, iflasın ertelenmesi süresi içinde, mahkemenin belirleyeceği sürelerde faaliyetleri, mali durumu ve işletmenin durumu konusunda düzenli
olarak ve nihayet erteleme süresi sonunda mahkemeye rapor vermekle yükümlüdür.418
Mahkemenin ilk verdiği erteleme süresi de kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir.519 Kayyım,
erteleme süresi sona ermeden önce iyileştirme tedbirlerinin sonuçlarını, şirketin durumunu, iyileştirme tedbirlerinden umutlu olup olmadığını içeren
raporunu mahkemeye sunmalıdır. Mahkeme; kayyım raporunda iyileştirme
umudunun yüksek görüldüğünü saptarsa; ek sürenin alacaklıları zarara uğratmayacağı kanaatine ulaşırsa süreyi uzatabilecektir. .(Balcı, 2007 : 294) aynı
zamanda; mahkeme, erteleme süresi dolmamakla birlikte, kayyımın verdiği
raporlardan şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin iflasına karar verebilir.620
17
3
18
4
519
620
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Kayyım görevi sırasında şirket yönetiminin kendi öneri veya talimatlarına uymadığını mahkemeye rapor ederse mahkeme bu rapor üzerine erteleme
kararının kaldırılmasına ve iflasın açılmasına karar verebilir. Ayrıca; kayyım
şirketin mali durumunun iyileştiği kanısında ise, iflasın ertelenmesi kararının
kaldırılması önerisini, aksi kanaatte ise, iflasın açılması önerisini verdiği raporla mahkemeye sunabilir.
Kayyım, iflası ertelenen şirketin mal varlığı, nakit akışı, borçları, alacakları
hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Bu konuda teknik bilgi için bilirkişiye başvurabileceği gibi, mahkemeden de bilirkişi atanmasını talep edebilmelidir. .(Balcı, 2007 : 294)
Mahkeme bir tek kayyım atayabileceği gibi, şirketin durumuna göre birden
fazla kayyım atanmasına da karar verebilir.(Atalay, 2007 : 139140) Kapsamlı
işletmelerde; ticari, hukuki, idari boyutuyla doğru sonuçlara ulaşabilmek için;
bir tek kişinin kayyım atanması yerine; “kayyım kurulu” oluşturulması önem
taşımaktadır. .(Balcı, 2007 : 294) Şartlar gerektiriyorsa tüzel kişilerin de kayyım olabilmesi mümkündür.(Öztek, 2007 : 133; Çavdar ve Biçkin, 2006 : 107)
Kayyım, görev süresi boyunca kendisini atayan iflasın ertelenmesine karar
veren ticaret mahkemesinin denetimine tabidir. Bunun sonucu olarak, kayyımın kararlarına veya işlemlerine karşı şikayet, atama kararını veren ticaret
mahkemesine yapılır.(Pekcanıtez, Atalay, Özkan, Özekes, 2008 : 509) Kayyımın yetkisi dışına çıkarak verdiği kararlara, keyfi talimat ve tedbirlere karşı
iflasının ertelenmesine karar verilen şirketin yönetim kurulu, denetçileri, pay
sahipleri veya şirket alacaklıları kayyımı tayin eden ticaret mahkemesi nezdinde itiraz edebilirler.(Muşul, 2008 : 150) Ayrıca, şirketin yönetimine ilişkin
aldığı kararlardan ve doğacak zararlardan hukuken sorumlu olan kayyımın
verdiği zararlardan, devletin herhangi bir sorumluluğu yoktur.(Çavdar ve Biçkin, 2006 : 109)
Kayyımın görevi onun bu görevi kabul etmesiyle başlar ve iyileşmenin
gerçekleşmesi üzerine erteleme kararının kaldırılmasıyla, erteleme sürecinde
veya sürenin dolmasından önce iyileştirmenin sağlanamaması nedeniyle erteleme kararının kaldırılması ve iflasa karar verilmesiyle, erteleme süresi dolmadan şirketin eski hale dönmesi, borca batıklıktan kurtulması, bilançosunda
aktif-pasif dengesinin sağlanmasıyla, mahkemece gerekli görülme halinde
görevden almayla (hakim tarafından, yetersizlik, tarafsız olmama gibi ciddi
bir nedenle vb.(Öztek, 2007 : 140)), haklı nedenlerin mevcudiyeti halinde gö66
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revden istifa etmesiyle veya kayyımın ölümüyle sona erer.(Oy, 2009 : 55)
Kayyım, görevi sona erince, iyileştirmenin akıbeti hakkında bir rapor hazırlar.(Öztek, 2007 : 140)
3. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU İLE 6102 SAYILI TÜRK
TİCARET KANUNU AÇISINDAN İFLASIN ERTELENMESİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda iflasın ertelenmesi mevzuu 376 ve
377. maddelerinde hüküm altına alınmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ise 324. madde de değinilmiş idi. 6762 sayılı TTK.’ın 324. maddesi,
6102 sayılı TTK. 376. maddede önemli ölçüde 324. maddenin hükümleri korunmuş, ancak 376. maddeye uygulama kaynaklı sorunların çözümüne yönelik yeni kurallar ilave edilmiştir. 6102 sayılı TTK. 377. Maddede de İcra ve
İflas Kanununun 179. maddesine göndermede bulunulmuştur.
a-) 6762 Sayılı TTK. Açısından İflasın Ertelenmesi (Madde 324):
“Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal toplanarak durumu umumi heyete bildirir.
Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerin satış fiyatları esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim
eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi heyet bu
sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklarının
alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare meclisi bu durumu derhal
mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder. Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu
halde mahkeme, envanter tanzimi veya bir yediemin tayini gibi şirket mallarının
muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.” hükmünü içermektedir.
b-) 6102 Sayılı TTK. Açısından İflasın Ertelenmesi (Madde 376):
“1. Fıkra: Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu,
genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
2. Fıkra: Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde,
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derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden
sona erer.
(3. Fıkrada 26/6/2012-6335/16 md.’de değişiklik yapılmıştır.) Şirketin
borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması
hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye
ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının
verilmesinden önce, şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu
ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı
olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve
geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece
atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur.” hükmünü
içermektedir. Ayrıca, 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun’un 16. maddesi
ile eski metindeki denetçi kavramı çıkarılmıştır.
6102 sayılı TTK nın 377. maddesi ise; “Yönetim kurulu veya herhangi bir
alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve
önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun 179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır” hükmünü içermektedir.
4. İFLAS ERTELEMESİNİN SONA ERMESİ
İflas ertelemesi aşağıdaki şekillerde sona erer(Kuru, 2006 : 1000):
1) Şirketin mali durumu iyileşir, yani aktifleri pasiflerini karşılayacak
duruma gelir ve mahkeme, iflasın ertelenmesi kararını kaldırır. Bu kararla şirket normal durumuna döner.
2) Şirketin mali durumu tamamen iyileşmemiştir, fakat iyileşmesi için halen
ihtimal vardır. Bu durumda mahkeme, İİK m.179’a istinaden kayyımın
verdiği raporu da dikkate alarak erteleme süresini bir yıl daha uzatabilir.
3) Şirketin mali durumu iyileşmemiştir ve iyileşme ihtimali de bulunmamaktadır. Bu durumun tespiti ile birlikte mahkeme şirketin iflasına karar verir.
68
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4) Erteleme süresi dolmamakla birlikte mahkeme, kayyımın verdiği rapordan şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin iflasına karar verir.
İflasın ertelenmesi kurumu, borca batık olma durumunun ortaya çıkması
ile başlayan ve nihayetinde iyileşme veya iflasla sona eren, içerisinde birçok
ayrıntıyı içeren bir süreçtir. Söz konusu süreç, uygulamada aşağıdaki gibi gerçekleşmektedir.(Toplu, 2010 : 141)

Şekil 1: İflasın Ertelenmesi Süreci
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5. BİR TİCARİ İŞLETMENİN İFLASIN ERTELENMESİ
BAŞVURUSUNA İLİŞKİN DÜZENLENMİŞ OLAN BORCA
BATIKLIK TESPİTİNE YÖNELİK HAZIRLANMIŞ BİLİRKİŞİ
RAPORUNA GENEL BAKIŞ:21
a-) Vakanın Açıklanması ve İçeriği
İlgili davanın konusu iflasının ertelenmesini talep eden T şirketinin dava
dilekçesi ekinde sunulan kayıtlar ile davacı şirketin ticari defterleri ve şirket
varlıklarının bilirkişilerce yerinde incelenerek rayiç değerler üzerinden borca
batıklık durumunun gerçekleşip gerçekleşmediği hakkında rapor alınması talimatı Mahkemece verilmiştir.

b-) Bilirkişi İnceleme Aşamaları
1-) Kanıt Toplama
İflasının ertelenmesini talep eden T şirketine ait 31.07.2012 tarihine kadar
yazdırılmış ticari defterleri, ilgili döneme ait finansal tablolar, ortaklık yapısı,
ticaret sicili kayıtları, vb. evraklar incelenmiştir.
2-) Delillerin Değerlendirilmesi, Bilirkişi Raporu Bulguları ve Sonucu
Bilirkişi kurulu İflasının ertelenmesini talep eden şirkete ait 2012 yılı ticari
defterlerinin şirket lehine delil teşkil ettiğini tespit etmiş, şirketin kuruluşunda bu yana olan ticaret sicili kayıtları bilirkişilerce incelenmiş, şirketin hem
kaydi değerlere göre hem de 6102 sayılı TTK.’un 376/3. maddesinde belirtilen aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış
fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartıldığında sermayesini tamamen kaybedip kaybetmediği ve borca batık olup olmadığı hususuna yönelik 31.07.2012
tarihli envanterinde yer alan stoklar ve maddi duran varlıklarla ilgili olarak
rayiç değer tespiti keşfen bilirkişi kurulunda yer alan teknik bilirkişi tarafından yapılmış olup, şirketin 31.07.2012 tarihinde envanterinde bulunan maddi
duran varlıkların kaydi değerlere göre net değeri 224.290,36.- TL iken işletmenin devamlılığı ve muhtemel satış fiyatı esasına göre 221.850,00.- TL olarak hesap edilmiştir.
Akabinde, bilirkişi kurulu şirketin Kaydi Değerlere Göre 31.07.2012 tarihleri itibariyle şirketin sermayesini tamamen kaybedip kaybetmediği ve borca batık durumda olup olmadığı hususunda yaptıkları inceleme neticesinde;
21 İlgili bilirkişi raporundaki iflasın ertelenmesini talebinde bulunan şirkete ait tanıtıcı bilgiler gizlilik
prensibi gereği makalede değinilmemiştir.
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31.07.2012 tarihi itibariyle kaydi değerlere göre şirketin özvarlığı;
(+) Mevcutlar ve Alacaklar (Varlıklar) Toplamı: 2.945.560,33.-TL
(-) Borçlar Toplamı				
: 3.303.629,57.-TL
(=) Şirketin kaydi özvarlığı			
: (-) 358.069,24.-TL olarak
şirket tarafından sunulan bilançodan tespit edilmiştir.
Kaydi değerler göz önüne alındığında, 31.07.2012 tarihi itibariyle şirketin borca batık durumda olduğu ve özvarlığının (-) 358.069,24.-TL tutarında olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Daha sonra, 6102 sayılı TTK.’un 376/3. maddesinde belirtilen değerleme yöntemine göre 31.07.2012 tarihi itibariyle şirketin sermayesini tamamen
kaybedip kaybetmediği ve borca batık durumda olup olmadığı hususunda yapılan incelemede ise;
31.07.2012 tarihi itibariyle şirketin rayiç değerlere göre özvarlığı;
Varlıklar – Borçlar = Öz varlık formülüne göre;
2.878.313,65 – 3.307.561,23 = (-) 429.247,58.-TL olarak bilirkişilerce
hesaplanmış olup, şirketin 31.07.2012 tarihi itibariyle 6102 sayılı TTK.’un
376/3. maddesinde belirtilen değerleme yöntemlerine (aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları esas alınmak
suretiyle bilanço düzenlenmesi) göre (-) 429.247,58.-TL tutarında borca batık
durumda olduğu bilirkişilerce tespit edilmiştir.
Sonuç olarak bilirkişiler; Mahkemenin talimatı üzerine, iflasın ertelenmesini talep eden şirketin aktiflerinin rayiç değerlerinin tespitini gerçekleştirmiş,
akabinde şirketin 31.07.2012 tarihi itibariyle şirketin rayiç değerlere göre özvarlığı (-) 429.247,58.-TL olarak bilirkişilerce hesaplanmış olup, bu tutar nispetinde borca batık durumda olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
İflasın ertelenmesi kurumunun amacı mali durumu bozulmuş ve iflası istenmiş
olan bir sermaye şirketinin mali durumunun düzelmesi olasılığı bulunuyorsa gerekli tedbirleri alarak şirkete durumunu düzeltme imkanını tanımaktır.
İflasın ertelemesini talep eden şirketin yönetim kurulu veya alacaklı, İİK
md. 179 uyarınca şirketin mali durumunun iyileştirilmesi için öngörülen tedbirleri içeren iyileştirme projesini mahkemeye sunmak zorundadır.
İflasın ertelenmesine karar verilebilmesi için, iyileştirme projesinin ciddi
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ve inandırıcı olmasının yanında, projenin şirketin devamını sağlayacağının
dayanağı olarak, maliyet analizleri ve gerçekçi öngörüleri yansıtan faaliyet
bütçesi ve nakit akım planı hazırlanması büyük önem taşımaktadır.
Mahkeme, şirketin sunduğu bu verilerle mali durumunun düzeltilip düzeltilmeyeceği konusunda bilirkişi marifetiyle gerekli denetim ve analizi yaptırarak ilgili şirket hakkında karar verir. Burada en önemli husus borca batık
haldeki şirket veya kooperatifin hakikaten iyileşme ümidinin olup olmadığı
hususudur ki, bu konuda bilirkişiye çok önemli bir görev düşmektedir.
Muhasebe hukuk ilişkisine ve işletme bilimine ilişkin hangi tedbirler alındığında bir sermaye şirketinin iflastan kurtulabileceğine yönelik olarak yapılacak inceleme ve analizlerde, iflasının ertelenmesini talep eden işletmenin
iyileştirme projesinde sunduğu geçmiş dönem sonuçlarını yansıtan finansal
tabloları ile gelecek dönemlerdeki beklentileri yansıtan öngörülerin, gerek
kârlılık gerekse nakit akımı yönlerinden karşılaştırmalı olarak irdelenmesi ve
tutarlı olup olmadıklarının değerlendirilmesi yapılmalıdır.
Bu çerçevede; iflasın ertelenmesi kararı talep eden şirketin gelecekte ülke
ekonomisine sağlayabileceği katkının çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. İflas ertelemesi talep eden şirketin iyileştirilmesi halinde alacaklıların haklarının korunması, şirketin devamlılığı ve ülke ekonomisine olumlu
bir katkı sağlayacaksa, iflasın ertelenmesi kurumunun doğru kullanıldığını
sonucuna ulaşılır.
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VADE FARKI, KUR FARKI VE KREDİ FAİZLERİNİN TÜRKİYE
MUHASEBE STANDARTLARI VE VERGİ USUL KANUNU
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF MATURITY DIFFERENCES, EXCHANGE RATE
DIFFERENCES AND CREDIT INTERESTS WITHIN FRAMEWORK OF
TURKISH ACCOUNTING STANDARDS AND TAX PROCEDURE LAW
*
Anıl AVCI22
**
Özge BOLAMAN AVCI23

ÖZ
Bu çalışmada dönen varlıkların büyük bir kısmını oluşturan stoklar hesabı
incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında borçlanma maliyetlerinin
kapsamına giren vade farkları, kredi faizleri ve kur farkları VUK, TMS kapsamında ele alınmış, iki uygulama arasındaki farklılıklara dikkat çekilmiştir.
Ayrıca Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Muhasebe İlkelerine göre hesaplanan ticari kardan, vergi kanunlarına göre hesaplanan mali kara geçişin nasıl
yapıldığı farklı örnekler üzerinde açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Stoklar, Türkiye Muhasebe Standartları, Vergi Usul
Kanunu
ABSTRACT
Inventories which constitute an important part of current assets are examined in this study. In the empirical part maturity differences, credit interests and
exchange rate differences arising from foreign currency borrowings which
constitute a part of borrowing costs are discussed within framework of Tax
Procedure Law and Turkish Accounting Standards. Furthermore application
differences are highlighted. Lastly association between accounting profit that
is calculated based on Turkish Commercial Law and Accounting Principles
and taxable profit that is calculated based on tax legislation is explained for
each item on different examples.
Keywords: Inventories, Turkish Accounting Standards, Tax Procedure
Law
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1. GİRİŞ
1990’ ların başı itibari ile ivme kazanan küreselleşme olgusu muhasebe
dünyasında da birtakım risk ve fırsatları beraberinde getirmiştir. Küreselleşme
ile beraber uluslararası düzeyde faaliyet gösteren şirket sayısı artmış, yabancı firmalarla yerli firmalar arasında yapılan şirket evlilikleri dikkat çekmeye
başlamıştır. Şirketlerin muhasebe uygulamalarının ülkeden ülkeye değişmesi
artan ticaret ilişkilerinde problem yaratmaya başlamış, küresel geçerliliği olan
bir muhasebe sistemine duyulan ihtiyaç günden güne artmıştır. Bu amaçla
birçok ulusal ve uluslararası kuruluşunda katkılarıyla Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları birçok ülkede uygulanmaya başlanmıştır.
Türkiyede de TMSK Avrupa birliğine uyum sağlamak amacıyla UFRS’ yi benimsemiş ve UFRS ile tam uyumlu TMS’ yi yayınlamıştır.
Türkiye’de muhasebe uygulamalarına tarihsel açıdan bakıldığında Türk
Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunundaki (VUK) hükümlerin yön
verdiği görülür. İlgili kanundaki hükümlerin ihtiyaçlara cevap vermediği
noktada yasal statüye sahip bazı kuruluşlar kendi yetki alanlarından çıkmayacak şekilde muhasebe uygulamalarına yön vermiştir. TMUDESK kurulana
kadar ülkemizde muhasebe standartlarının hazırlanmasında Türk Standartlar
Enstitüsü yetkiliyken, 1994 yılında TMUDESK kurulmuş ve 11 adet taslak
“Türkiye Muhasebe Standartları” olarak kabul edilmiştir. 1999 yılında TMUDEKS’in çalışmaları sonucu muhasebe standartlarının sayısı 15’e çıkmıştır. 2002 yılında Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu faaliyete geçmiş ve
TMUDESK görevlerini bu kurula devretmiştir.
2003 yılında yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun UFRS ile
uyumlu “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ, Seri:
XI, No: 25” ‘nun 6. Kısmında “Stoklar” açıklanmıştır. Tebliğin 2003 yılına
kadar uygulanması isteğe bağlı iken, 1 Nisan 2005 itibariyle tüm işletmelere
uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Türkiye Muhasebe Standartlarına ilişkin
diğer 4 adet tebliğ 2004 yılı içinde tamamlanmıştır. Stoklar standardına ilişkin
düzenlemeleri içeren “Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı- TMS2”
hakkındaki tebliğin yürürlüğe girişi ise 2005 yılı içinde gerçekleşmiştir. Ayrıca 2006, 2008 ve 2009 yıllarında TMS 2 standardına değişiklik getiren üç
tebliğ yayımlanmıştır.
İşletmelerin varlıkları içinde ciddi bir paya sahip olan stoklar işletmelerin en önemli varlık kalemleri arasında yer alır. Stoklara uygulanacak olan
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farklı muhasebe politikaları işletmelerin kar/zarar rakamlarına doğrudan etki
etmektedir. Bu yüzden Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB)
stoklara ilişkin muhasebe uygulamalarının önemi göz önünde tutarak IAS 2’
yi stoklara ayrılmıştır. Türkiye’ de de stoklara ilişkin olarak TMSK (Türkiye
Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından yayımlanan ve IAS 2’ nin çevirisi
olan TMS 2 kullanılmaktadır.
Literatürde TMS 2 Stoklar standardı hükümleri ile Vergi Usul Kanunu hükümlerinin paralel olduğunu savunan çalışmalar olsa da, genel olarak vergi mevzuatımız vergi hesaplamasında esas alınacak matrahın belirlenmesine
odaklanmış olduğundan standart hükümleri ve VUK hükümleri arasında bazı
önemli farklar söz konusudur. Bu farklılıklar Demireller (2013) tarafından
dört alt başlık altında incelemiştir:
• Maliyet Bedelinin Tespitine İlişkin Farklar:
-Stok Maliyetleri Hesaplama Tespit Yöntemleri (LİFO, FİFO, Basit Ortalama
Maliyet Yöntemi, Ağırlıklı Ortalama Maliyet)
-Hizmet Sunan İşletmelerde Stokların Maliyeti
• Satın Alma (Borçlanma) Maliyetinin Belirlenmesine İlişkin Farklar:
-Kredi Faizleri
-Kur Farkları
-Vade Farkları
• Üretim Maliyetinin Belirlenmesine İlişkin Farklar:
-Sabit Genel Üretim Maliyetlerinin Yüklenmesinde Kapasite Varsayımları
-Tam-Normal Maliyet Yöntemi
-Bileşik ve Yan Ürün Maliyetleri
• Stok Değerlemede Karşılaşılan Farklılıklar (Emsal Bedel, Takdir esası,
Net gerçekleşebilir değer)
Bu çalışmanın kapsamında borçlanma maliyetlerinin belirlenmesine ilişkin farklardan olan vade farkları, kur farkları ve kredi faizleri ele alınacaktır.
Uygulamaya geçilmeden önce TMS 23 Borçlanma Maliyetleri standardına
değinilecektir. Uygulama kısmında ise ticari kardan mali kara geçişin nasıl
yapıldığı çeşitli örnekler üzerinde açıklanmıştır.
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2. BORÇLANMA MALİYETİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN
FARKLILIKLAR
20. yüzyılın ilk yarısında faiz giderleri başta olmak üzere borçlanma maliyetlerini giderleştiren gelişmiş ülkeler, 1960larda artan rekabetin de etkisiyle yeni yatırımlar yapmaya başlamışlardır. Bu ülkeler yatırımları borçlanma
veya hisse tesisi yoluyla finanse etmek için daha fazla gelir deklare etmeyi
tercih etmişlerdir. Bu süreçte borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi işletmeler için daha yüksek gelir deklare edebilmenin bir yolu haline gelmiştir.
(Aslanertik ve Yapan,2011; http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ahmetyapan/001/) Bu alandaki ilk düzenleme ABD de “FAS 34 Faiz Maliyetlerinin
Aktifleştirilmesi” Standardı ile gerçekleştirilmiştir. 1983 yılında yayınlanan
“UMS 23 Borçlanma Maliyetleri” standardı ise 1995 yılında revize edilmiş
ve 2007de güncellenmiştir. Ülkemizde ilk önce “TMS 14 Borçlanma Maliyetleri” Standardı yürürlüğe konulmuş, ancak 31.12.2005 sonrası döneme uygulanmak üzere TMS 23 standardı yayınlanmıştır. Bu Standard 2007 ve 2008
yıllarında güncellenmiştir.
Borçlanma maliyetleri TMS 23de “Bir işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderler” olarak tanımlamıştır.
(TMS 23, madde 5) Borçlanma maliyeti olarak sayılan giderler madde 6 da şu
şekilde verilmiştir:
-TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme Standardında tanımlanan etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz gideri,
-TMS 17 Kiralama İşlemleri uyarınca finansal tablolara yansıtılan finansal
kiralamaya ilişkin borçlanma maliyetleri
- Yabancı para ile borçlanmalarda, faiz maliyetleri ile ilgili düzeltme olarak
dikkate alındıkları ölçüde olmak üzere, kur farkları.
Ayrıca vadeli alış ve satışlardaki vade farkları ve kur farkları, kıdem tazminatı karşılık giderlerinin hesaplanmasındaki faiz maliyetinin yanı sıra borç,
alacak ve karşılıkların net bugünkü değerinin hesaplanmasından doğan reeskont giderleri de TMS 23 kapsamına girmektedir. (Örten, Kaval ve Karapınar,2010:371; Deran ve Savaş, 2014: 116) Mirza ve diğerleri (2008)’ne göre
TMS 23 sadece yabancı kaynak kullanımının sonucunda katlanılan borçlanma
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi konusuna eğilmektedir. Standardın ikinci
maddesinde de borç olarak sınıflandırılmayan, imtiyazlı hisseler dâhil olmak
üzere öz kaynakların gerçekleşen veya tahmini maliyetleri ile ilgili konuların
bu standardın kapsamında olmadığı belirtilmiştir.
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İşletmeler aktif varlıklar elde etmek istediklerinde kaynak kullanmaları gerekmektedir. (Yardımcıoğlu ve Kocamaz,2012: 10) İhtiyaç duyulan fonların
bir kısmının yabancı kaynaklardan sağlanması, ödenecek faizin gider yazılabilmesi ve buna bağlı olarak daha az vergi ödenmesi yoğun rekabet ortamında
faaliyet gösteren işletmeler için gereklidir. İhtiyaç duyulan finansal kaynağın
öz kaynaklar dışında bir kaynaktan sağlanması durumunda “borçlanma maliyetleri” veya “finansman giderleri” söz konusudur.
TMS 23’ün beşinci maddesinde özellikli varlıklar amaçlanan kullanıma
veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar olarak tanımlanmıştır. Yedinci maddede ise stokların, imalat tesislerinin, enerji üretim tesislerinin, maddi olmayan duran varlıkların ve
yatırım amaçlı gayrimenkullerin koşullara bağlı olarak özellikli varlık olabileceği belirtilmiştir. Aynı maddeye göre finansal varlıklar, kısa süre içerisinde üretilen veya imal edilen stoklar, elde edildiklerinde amaçlanan kullanıma
veya satışa hazır hale gelen varlıklar özellikli varlık değildir. (TMS 23,madde
7) Yükçü ve diğerleri (2008a)’ya göre üretimi yalnızca birkaç gün süren kola
ve bir toptancının satın aldığı ürünler (satışa hazır durumda olduğu için) TMS
23 madde 7ye göre özellikli varlık kapsamında değerlendirilemez.
Aslanertik ve Yapan (2011) bazı işletmelerin yanlış yorum yaparak elde edilme
veya inşa sürecinde yüksek maliyetlere katlanılan pahalı iktisadi kıymetleri özellikli varlık olarak değerlendirdiklerini ve bu varlıklarla ilgili borçlanma maliyetlerini aktifleştirdiklerini belirtmişlerdir. Oysa bir varlığın özellikli varlık olması fiyatına değil, amaçlanan kullanıma hazır hale gelmesi için gereken süreye bağlıdır.
İlk yayınlandığı haliyle TMS 23te özellikli varlıklarla doğrudan ilişkili borçlanma
maliyetlerinin muhasebeleştirilmesinde isteğe bağlı bir uygulama (aktifleştirme
veya gider yazmak konusunda) söz konusu iken, daha sonra yapılan değişiklik ile
borçlanma maliyetine ilişkin tüm harcamaların aktifleştirilmesi gerektiği ve bu
maliyetlerin varlığın maliyetinin bir parçası olduğu hükmü konmuştur. (Özerhan
ve Yanık,2012:131; Tellioğlu ve diğerleri,2013:321)
TMS 23’ün 8.maddesine göre işletmelerce, bir özellikli varlığın elde edilmesi,
inşaası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri, ilgili
özellikli varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir. Diğer borçlanma maliyetleri ise oluştukları dönemde gider olarak muhasebeleştirilirler. Bu çalışmanın
kapsamında değerlendirilen stoklar elde edildiklerinde satışa hazır hale geldiği
için özellikli varlık kapsamında değerlendirilmemektedir.
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Bu çalışma kapsamında borçlanma maliyetleri kapsamına giren vade farkları, kredi faizleri ve kur farkları VUK ve TMS kapsamında incelenecektir.
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Muhasebe İlkelerine göre hesaplanan ticari kardan, vergi kanunlarına göre hesaplanan mali kara geçişin nasıl yapıldığı
her bir unsur için farklı örnekler üzerinde gösterilecektir.
2.1. Vade Farkları
Vade farkları malın alım aşamasında alış faturasında açıkça gösterilmiş
veya alış fiyatına gizlenmiş olabileceği gibi ödemelerdeki gecikme nedeniyle
de ortaya çıkabilir.(Akbulut,2012:225) Vergi kanunlarına göre alış faturasında açıkça gösterilen ya da alış fiyatında gizlenmiş olan vade farkları emtianın
müteferri giderleri arasındadır ve malın maliyeti ile ilişkilendirilir. Diğer bir
deyişle bu durumda mal bedeli ile vade farkı tutarı ayrıştırılmamakta tamamı
malın maliyetinde gösterilmektedir. Oysa TMS 2 ye göre bu şekildeki vade
farkları doğrudan dönem gideri olarak muhasebeleştirilirler. Diğer taraftan
TMS 18 Hasılat standardına göre satıcı işletme vadeli bir satış işleminde vade
farkını faiz geliri olarak nitelendirir. (Özerhan ve Yanık, 2010: 95) Ödemelerdeki gecikme nedeniyle ortaya çıkan vade farkları ise stok maliyetiyle ilişkilendirilmeden doğrudan dönem gideri olarak muhasebeleştirilir. Yani ödemelerdeki gecikme nedeniyle ortaya çıkan vade farkları konusunda TMS 2 ve
VUK uyumludur.
TMS 2ye göre stokların vadeli alımında muhasebeleştirilecek tutar alınan
varlığın peşin değeridir. TMS’ ye göre peşin alım fiyatı ile vadeli ödeme tutarı
arasında fark olması durumunda, bu fark finanse edildiği dönemde faiz gideri
olarak muhasebeleştirilir ve stok maliyetine dahil edilmez. (TMS 2 prf.18)
VUK’ a bakıldığında ise; emtianın vadeli satışına ilişkin özel bir düzenleme
olmadığı görülür. Genellikle satış anında vade farkı belli ise fatura vade farkı
dahil tutar üzerinden düzenlenmekte ve mal satışına dahil edilmektedir. Bu
şekilde vadesi gelecek yıla ait vade farkı gelirleri bu dönemin geliri olarak
beyan edilmiş olur.
VUK’ un 274. maddesine göre emtianın maliyet bedeliyle değerlenmesi
gerekmektedir. Maliyet Bedeli ise, VUK’ un 262. maddesi gereğince; “iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle
yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilimum giderlerin toplamı” şeklinde
tanımlanmaktadır.
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2.2. Kredi Faizleri
VUK’ un 238 numaralı tebliğinin kredi faizleri ile ilgili kısmı ise şöyledir:
“İşletmelerin finansman temini maksadıyla bankalardan veya benzeri kredi
müesseselerinden aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyon giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu bulunmamaktadır. Buna
göre mükellefler söz konusu ödemelerini doğrudan gider olarak kaydedebilecekleri gibi, diledikleri takdirde stokta bulunan emtiaya isabet eden kısmı maliyete dahil edebileceklerdir.” TMS 23 özellikli bir varlığın elde edilmesiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin bu varlığın maliyetinin
bir parçasını oluşturduğunu, diğer borçlanma maliyetlerinin ise gider olarak
muhasebeleştirildiğini belirtmiştir. (TMS 23 prf1) TMS 2nin 18. Paragrafında
ise anlaşmanın peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içermesi durumunda, bu unsurların finanse edildiği dönemde faiz
gideri olarak muhasebeleştirildiği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi iki standart
uyumludur. VUK, doğrusal olarak faiz tutarlarını hesaplayıp gider yazarken;
TMS, paranın zaman değerini dikkate alan iskonto yöntemiyle faizi hesaplayıp gider yazar. (Akbulut,2012:231)
2.3.Kur Farkları
VUK’ un 238. Genel tebliğinde kur farkları ile ilgili olan kısım şu şekildedir:
“Emtianın satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur
farklarının maliyete intikal ettirilmesi zorunludur. Stokta kalan emtia ile ilgili
olarak daha sonra ortaya çıkacak kur farklarının ise, ilgili bulundukları yıllarda gider yazılması veya maliyete intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır.” Bu düzenleme yurtiçinde döviz cinsinden yapılan emtia alımları içinde
geçerlidir. Tebliğin anlatmak istediği aslında şudur: Emtia alımlarına ilişkin
olarak doğan olumsuz kur farklarının malların işletmenin stoklarına girdiği
tarihte kadar olan kısmı malın maliyetine eklenecek, sonrasında ortaya çıkan
farklar ise maliyete eklenebileceği gibi doğrudan genel gider de yazılabilecektir. TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri standardının 21. Paragrafında döviz
işlemi ilk muhasebeleştirme sırasında işlem tarihindeki geçerli kurun uygulanarak geçerli para biriminden kaydedileceği ifade edilmiştir. Daha sonra oluşacak kur farkları ise finansman gideri olarak malın maliyetine değil, dönem
giderlerine atılmalıdır.
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3. ÖRNEKLER
3.1.Örnek 1
A Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 13.08.2012 tarihinde 3 ay vadeli 3.350 kg
Antep Fıstığını 49.580,00 TL (KDV istisna tutulmuştur) bedelle satın almıştır.
Antep Fıstığının piyasadaki peşin satış bedeli 47.905,00 TL dir. 3. ayın sonunda 49.580,00 TL nin tamamı ödenmiştir. 2012 yılı sonuna kadar satılan Antep
Fıstığı tutarı 46.900,00 TL dir. Dönem sonunda satılmayıp kalan Antep Fıstığı
stok miktarı 1/5’i kadardır. (Antep Fıstığı birim satış fiyatı 17,50 TL dir.)
A Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. antep fıstığını TMS 2 uyarınca maliyet
bedeli ile kayıt altına alacaktır ancak vadeli satın alımlarda maliyet bedeli o
malın peşin değeri olacaktır. Bu sebepten dolayı maliyet bedeli 49.580,00 TL
değil, 47.905,00 TL olacaktır. Vade farkını oluşturan 1.675,00 TL ise TMS 23
e göre finansman gideri yazılacaktır.
VUK’ a göre bilançoda gösterilen vade farkları bir varlık satıldığında gelir
tablosunda gider olarak gösterilir. Gidere dönüşmeyen vade farkları ise mal
satıldığında malın maliyeti içinde giderlere yansıtılır. Bu nedenle satılan mallarda gidere dönüşme ile malın maliyetinde olması sonucu değiştirmeyeceğinden mali kara geçerken, vade farkının dönem sonu stokta kalan kısmı kadar
ticari kar düzeltilmelidir.
Tablo 1. TMS 2 ve VUK’ a Göre Vade Farkı Hesaplaması
Başlangıçta
Muhasebeleştirilen
Tutar
TMS
2

47.905,00 TL

VUK

49.580,00 TL

Gider
Yazılan
Vade
Farkı
1.675,00
TL
-

Satılan
Malın
Maliyeti

Dönem
Sonu
Tutarı

38.324,00
TL
39.664,00
TL

9.581,00
TL
9.916,00
TL

Satış Bedeli

46.900,00 TL
46.900,00 TL

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere VUK uyarınca maliyet yoluyla 2012
yılında gidere dönüşen 39.664,00 TL ye karşılık, TMS 2 uyarınca maliyetler
dahil 38.324,00 TL + 1.675,00 TL gidere dönüşecektir. Dönem Kurumlar Vergisi hesabı için, 31.12.2012’de mali kara geçerken 39.999,00 – 39.664,00 =
335 TL ticari kara eklenerek düzeltilmelidir.
82

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 2. TMS 2 ve VUK’ a Göre Kur Farkı Hesaplaması
Varlık
Başlangıç
Değeri

Varlık Raporlama Sırasındaki Değeri

TMS/
TFRS Değeri
47.905,00
TL

VUK Değeri

Mali Kara
ulaşmak için
Ticari Kara
Eklenecek
Tutar

49.580,00
TL

9.581,00 TL

9.916,00 TL

Doğrudan
Gider Yazılan Tutar
38.324,00
TL
+
1.675,00
TL
39.664,00
TL

Doğrudan
Gelir Yazılan Tutar

46.900,00 TL

46.900,00 TL

Kar/Zarara Yansıyan Tutar
(+)
6.901,00
TL

(+)
7.236,00
TL
335,00
TL

Kur farkının muhasebeleştirilmesi ise şu şekilde olacaktır:
____________________ 13.08.2012_______________________
Stoklar
47.905,00
Ertelenen Finansman Gideri 1.675,00
				
Senetsiz Borçlar
49.580,00
Vadeli Mal Alımının Kaydı
____________________13.11.2012_______________________
Finansman Giderleri		
1.675,00
Senetsiz Borçlar		
49.580,00
			
Banka				
49.580,00
			
Ertelenen Finansman Gideri
1.675,00 		
		
Borcun Ödenmesi Kaydı
_____________________ / ___________________________
Banka
49.580,00
Satılan Malın Maliyeti
38.324,00
				
Yurtiçi Satışlar 49.580,00
				
Stoklar		
38.324,00
Vadeli Alınan Malın Satış Kaydı
____________________________________________________
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3.2.Örnek 2
A Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ABD’den 01.11.2013 tarihinde CIF bedeli kilogramı 12 USD den 6.000 kg. badem ithal etmiştir. Malın gümrük işlemleri
resmi tatile denk geldiği için hukuken işletmeye geçen mal 3 gün gümrükten
çekilememiş, 3.günün sonunda ödeme ile gümrükten çekilebilmiş ve aynı gün
işletme ambarına konulmuştur. Mal için ödenen gümrük vergisi 10.000 TL,
gümrük komisyoncusuna ödenen para ise 3.000 TL’dir. Satın alınan bademlerin
1/3’ü 31.12.2013 tarihine kadar 60.000 TL’ye satılmış, kalan 2/3’ü ise raporlama döneminde dönem sonu stok olarak kalmıştır.(01.11.2013 tarihli USD kuru:
2,0063 TL iken 04.11.2013 tarihli ödeme USD kuru 2,0178 TL’dir.)
TMS 2 standardına göre; satın alma maliyetleri, satın alma fiyatı, ithalat vergileri, diğer vergiler (işletme tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç)
ve nakliye, yükleme/boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerden
oluşmaktadır. Dövizli işlemler de satın alma fiyatına ilişkin bilgiler TMS 21 Kur
değişimleri standardında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
TMS 21 standardına göre; yabancı paralı işlemlerde muhasebeleştirme sırasında, yabancı para birimindeki tutara, geçerli para birimi ile yabancı para
birimi arasında işlem tarihindeki geçerli kur uygulanarak, geçerli para biriminden kaydedilir (TMS 21, paragraf 22). İşlem tarihi, bu standarda göre
muhasebeleştirme koşullarını ilk kez karşıladığı tarih olup, yabancı para cinsinden parasal olmayan kalemler bu tarihteki döviz kurundan çevrilir (TMS
21, paragraf 25). Bizim örneğimizdeki, malın hukuken işletmeye geçtiği tarih
olan 01.11.2013 tarihli kurdan satın alma bedellerinin muhasebeleştirilmesi
gerekir. Bunun sonucunda oluşan kur farklarının ise finansman giderleri kapsamında malın maliyetine değil, dönem giderlerine atılması gerekir.
VUK’ a göre ise; 274. madde gereğince malın maliyet değeri ile değerlenmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun 262. maddesi gereğince maliyet
bedelinin, o mal için yapılan tüm ödemelerin toplamı şeklinde tanımlanmıştır. Tüm
bu düzenlemeler mallara bağlı giderlerin malın maliyet bedeli içinde olduğunu
vurgulamaktadır. Ayrıca 238 sıra numaralı VUK genel tebliğinde Maliye Bakanlığı, şirketlerin malın temini amacıyla finansman giderlerini karşılamak amacıyla
aldıkları krediler için ödedikleri komisyon ve faiz giderlerinden dönem sonu stoklarına pay vermelerini ihtiyari olarak şirketlere bırakmıştır. Şirketler söz konusu
mallar için ödedikleri faiz ve komisyonu doğrudan gider kaydedebilecekleri gibi,
stokta bulunan mallara isabet eden kısmını malın maliyetine ekleyebileceklerini
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ifade etmiştir. Ancak yine aynı genel tebliğde malların satın alınıp işletmeye girdiği tarihe kadar oluşacak kur farklarının malın maliyetine eklenmesi zorunluluğu
getirilmiştir. Bu sebeple, örneğimizde malın mülkiyetinin işletmeye geçtiği andaki
değil, malın gümrükten çekildiği andaki yani 04.11.2013 tarihindeki kurdan malın
maliyetinin oluşturulması gerekmektedir.
TMS 2/TMS 21
Satın alma bedeli 01.11.2013 tarihli CIF bedeli (72.000x2,0063) 144.453,60 TL
Gümrük Vergisi					
10.000,00 TL
Komisyon Ücreti						
3.000,00 TL
____________________________________
_____________________
Toplam Maliyet					
157.453,60 TL
Dönem içinde satılan kısım maliyeti(157.453,60x1/3)
(-)52.484,53 TL
Dönem sonunda kalan kısım maliyeti(157.453,60-52.484,53)
104.969,07 TL
Emtianın satış bedeli (TMS 18)				
(+)60.000 TL
Emtianın alımındaki kur farkı gideri(2,0178-2,0063)x72.000
(-)828,00 TL
VUK 274. Mad. ve VUKGT 238
Satın alma bedeli 04.11.2013 tarihli mal bedeli(72.000x2,0178) 145.281,60 TL
Gümrük Vergisi					
10.000,00 TL
Komisyon Ücreti					
3.000,00 TL
______________________________________		
_________________
Toplam Maliyet					
158.281,60 TL
Dönem içinde satılan kısım maliyeti(158.281,60x1/3)
(-) 52.760,53 TL
Dönem sonunda kalan kısım maliyeti(158.281,60-52.760,53)
105.521,07 TL
Emtianın satış bedeli					
(+) 60.000,00 TL
Kur farkından kaynaklanan tutar, 145.281,60 TL – 144.453,60 TL= 828,00 TL
TMS 2ye göre gider yazılacak, VUK uyarınca stok maliyetine dahil edilecektir.
TMS 2 uyarınca gidere dönüştürülen tutarlar:
Satılan Malın Maliyeti					
52.484,53 TL
Kur farkı gideri					
828,00 TL
Toplam		
				
53.312,53 TL
TMS 18 uyarınca hasılat tutarı				
(+)60.000,00 TL
2013 dönem karına yansıyan tutar			
(+)6.687,47 TL
VUK uyarınca gidere dönüştürülen satılan malın maliyeti
52.760,53 TL
VUK/GVK uyarınca hasılat tutarı
		
60.000,00 TL
2013 dönem karına yansıyan tutar		
(+)7.239,47 TL
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Dönem Kurumlar Vergisi hesabı için;
31.12.2013’de TMS 2 uyarınca (+) 6.687,47 TL sonuç hesaplarına yansırken VUK/GVK uyarınca mal satışından 7.239,47 TL kar yansımıştır bu
nedenle mali kara geçerken (7.239,47 TL-6.687,47 TL) 552,00 TL’nin ticari
kara eklenmesi gerekir.
3.3.Örnek
A Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 02.01.2013 tarihinde satın aldığı ve peşin
değeri 2.750.000 TL olan fındığı aynı tarihte bankadaki açık kredi hesabı
ile ödemiştir. Banka ile yaptığı sözleşme ile aldığı krediyi 2.yılın sonunda
3.327.500 TL ödeyerek kapatacaktır. Aldığı fındıkların tamamı 31.12.2013
tarihinde stokta yer almaktadır.
VUK’un 238 nolu tebliğine göre işletmelerin aldıkları krediler için ödedikleri faiz ve komisyonlardan dönem sonu stoklarına pay vermeleri zorunlu
değildir. TMS 2’ ye göre, borçlanma maliyeti olarak nitelendirilen faiz ve diğer giderler stokların maliyetine dahil edilmemekle beraber TMS 23’ e göre
özellikli varlık niteliğindeki stoklar için katlanılan kredi faizleri stokların maliyetine eklenir.
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri Standardına göre bir özellikli varlığın elde
edilmesi inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen, borçlanma maliyetleri bu varlığın bir parçasını oluşturmakta olduğu diğer borçlanma maliyetlerinin ise gider olarak muhasebeleştirildiği belirtilmiştir. (TMS 23, paragraf
1) TMS 23 standardında geçen bu ifade, TMS 2 stoklar standardının 18. paragrafında ifade edilen “Anlaşma, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında
bir fark olan finansman unsuru içerdiği takdirde, bu unsurlar finanse edildiği
dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.” düzenlenmesi ile uyumludur.
TMS 2’ ye göre, örneğimizdeki gibi fındık kredi ile alınmış ise fındığın başlangıç değeri onun iskonto edilmiş peşin değeri olacaktır.
Vergi Usul Kanuna göre ayrı faturalanmadığı sürece şirketin faturada belirttiği tutar fındığın bedelini oluşturacaktır. Bu sebeple ödemeye ilişkin tutarlar, fındığın bedeli ile ilişkilendirilmeden ayrı faturalanmamış vade farkı da
malın maliyeti ile ilişkilendirilecektir.
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Tablo 3. Faiz Tutarının Hesaplanması
Bugünkü
Değer

Etkin
Faiz
Oranı

Faiz
Tutarı

2.750.000 TL

% 10,00

3.025.000 TL

% 10,00

Ödemeler

Dönem Sonu
Değeri

275.000 TL

-

3.025.000 TL

31.12.2013

302.500 TL

3.327.500 TL

1 TL

31.12.2014

Tarih

Bu örnekte kredi veren ile malı satan farklı işletmelerdir. VUK ve TMS 2’
ye göre fındık maliyetine, kredi maliyetlerinden pay verilmez. Türkiye Muhasebe Standartlarına göre faiz tutarı paranın zaman değerini dikkate alan iskonto yöntemi ile hesaplanırken, VUK’ a göre ise doğrusal olarak hesaplanarak
gider yazılmaktadır. Hesaplama şekli aşağıda verilmiştir.
VUK’ a göre 2013 yılı faizi, 3.327.000 TL-2.750.000 TL=577.500 TL/2
yıl=288.750 TL olacaktır.
Özetlenecek olursa;
Dönem Kurumlar Vergisi hesabı için, 31.12.2013 tarihinde 288.750 TL275.000 TL=13.750 TL daha mali kara geçerken ticari kara eklenmelidir.
Tablo 1. Kredi Faizinde Mali Kara Geçiş Hesaplaması

TMS/TFRS
Değeri

VUK
Değeri

Varlık Başlangıç
Değeri

2.750.000 TL

2.750.000 TL

Varlık Raporlama
Sırasındaki Değeri

2.750.000 TL

2.750.000 TL

Doğrudan Gider
Yazılan Tutar

275.000 TL

288.750 TL

Kar/Zarara Yansıyan Tutar

(-)275.000 TL

(-)288.750 TL

Mali Kara ulaşmak
için Ticari Kardan
Çıkarılacak Tutar

13.750 TL
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Muhasebeleştirilmesi:
____________________ 02.01.2013_______________________
Stoklar
		
2.750.000
Ertelenen Finansman Gideri		
577.500
				
Krediler
3.327.500
Banka Kredisi ile Mal Alımı
_____________________________________________________
____________________31.12.2013_______________________
Finansman Giderleri		
275.000
Ertelenen Vergi Gider Etkisi
2750
(288.750 – 275000) * %20))
				
Ertelenen Finansman Gideri 275.000
Ertelenen Vergi Borcu
2750
Faiz Tahakkuku
_____________________________________________________
4. SONUÇ
Geçmişte Türkiye’ de var olan muhasebe sistemi vergi matrahının belirlenmesine odaklanan Vergi Usul Kanununu ve Türk Ticaret Kanununa dayanmakta, bu kanunların uygulanamadığı durumlarda ise SPK ve BDDK gibi
kurumlar kendi yetkilerine dayanarak gerekli düzenlemeleri yapmaktaydı.
Ancak uluslararası boyutta artan ticaret ilişkileri, gelişen sermaye piyasası ve
en önemlisi küreselleşmenin etkisiyle bu durum içinden çıkılmaz bir hal almış, Türk muhasebe sisteminin dünyadaki muhasebe sistemine uyumlu bir şekilde standartlaşmasını gerektirmeye başlamıştır. Standartlaştırma çalışmaları
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yürütülmüştür.
Tüm işletmeler için önemli bir varlık kalemi olan stoklar işletme bilançolarında önemli bir ağırlığa sahip olup, işletmelerin karlılığını da etkiler. Bu
çalışmada borçlanma maliyeti kapsamında incelenen vade farkları, kredi faizleri ve kur farkları VUK ve TMS kapsamında ele alınmış, iki uygulama
arasındaki farklılıklara dikkat çekilmiştir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Muhasebe İlkelerine göre hesaplanan ticari kardan, vergi kanunla88
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rına göre hesaplanan mali kara geçişin nasıl yapıldığı farklı örnekler üzerinde
açıklanmıştır.
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ÖZ
Toplumsal yaşama geçişle birlikte insan hayatında yeni riskler ortaya çıkmış ve kişiler yaptıkları işler dolayısıyla diğer insanlara ve kurumlara karşı
sorumlu olmaya başlamışlardır. Dolayısıyla kişiler hem kendi risklerini azaltmak hem de karşı tarafa vereceği zararı teminat altına almak için çeşitli sigortalardan yararlanma ihtiyacı duymuşlardır. Mesleki sorumluluk sigortası da
bunlardan biridir. Özellikle 1990 yılında Enron şirketinde yaşanan skandallarla birlikte gün yüzüne çıkan finansal tablolarda makyajlama olayı toplumun
denetçilere, muhasebecilere ve mali tablolara olan güvenini zedelemiştir. Bu
çalışmayla işletmelerde kasten ya da gayri ihtiyari ortaya çıkabilecek olan sorunlara karşı sorumluluk sigortasından yararlanan muhasebe meslek mensuplarının hangi tür olaylarda sigortaya başvurduğu incelenmiştir. Bu bağlamda
sigorta şirketleriyle görüşülerek mesleki sorumluluk sigortasından yararlanan
kişilerin sigorta poliçeleri elde edilmeye çalışılmıştır. Sigortacıların bilgileri
paylaşmak istememesi ve müşteri mahremiyeti çalışmanın kısıtlarını oluşturmaktadır. Buna karşın rıza gösteren şirketlerin birer örnek olay niteliği taşıyan
poliçeleri şirket ve müşteri ismi gizli kalmak kaydıyla çalışmaya dâhil edilmiştir. Sonuçta ise örnek poliçelerden yola çıkılarak muhasebe meslek mensuplarının hangi durumlarda ve hangi oranda sigortadan faydalandığı tespit
edilmiştir.
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ABSTRACT
With the transition to social life, new risks have emerged in human life,
social life and people began to responsible for their work to the other people
and institutions. Therefore, partiesneed to benefit from a variety of insurance
to guarantee against damage of both sides and reduce their risks. Errors and
Omissions insurance (professional liability insurance) is one of them. Especially in 1990, the event of make-up of financial statements in Enron Company
have damaged the confidence of society to auditors, accountants and financial
tables. In this study, it has been examined that which kind of events orientate accountants -who has already errors and omissions insurance against to
problems which occurs deliberately or unintentional- benefit from insurance.
In this context, insurance policies of people who benefit from errors and omissions insurance have been tried to obtain from insurance companies. Reluctance of insurers to share information and customer privacy are limitations
of the study. Despite that, companies which consent to use their policies by
removing company and customer name have been included to the study. As
a result it has been determined in which cases and ratios accountants benefit
from professional liability insurance.
Keywords: Errors and Omissions Insurance, Accounting, Public Accountant, Certificaed Public Accountant
1.GİRİŞ
Günümüz insanının kendi sorumsuzluğundan kaynaklanan zararı telafi
etme konusunda ciddi sıkıntıları vardır. Bu sıkıntılar göz önüne alındığında
toplumda herkesin kabul edeceği ve ortaya çıkan zararları telafi edici önlemler
almak kaçınılmaz olmuştur.Kişiler, yaşamları boyunca uğrayacakları bedeni
ve maddi zararları şahsi tasarrufları ile karşılayamayacaklarını anladıkları zaman, diğer kişilerle birleşerek zararları aralarında bölüşme yoluna gitmişler
ve sigorta kavramı insan hayatında yerini almaya başlamıştır.
İnsanoğlu hayatı boyunca kendini tehdit eden risklere karşı kendini koruma ihtiyacı hissetmiş ve sahibi olduğu malın bir zarara uğraması neticesinde yaşayacağı ekonomik kaybı düşünerek sigorta yaptırmaya yönelmişlerdir
(Özbolat, 2014, s.25). Sigorta; aynı tür tehlikeye, rizikoya maruz kalan bireylerin belirli miktarda parayı ödeyerek dâhil oldukları bir güvence sistemidir.
Bu sistemde toplanan para sadece tehlikeden, rizikodan doğrudan doğruya
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etkilenenlerin maddi zararlarını tek başlarına göğüslemek yerine sigorta yaptıranlar arasında paylaştırılmaktadır. (Kahraman, 2014, s.2). Diğer bir tanıma
göre sigorta, tehdit oluşturan risklere karşı kişinin emniyet ihtiyacı duyması
sonucu ortaya çıkan teminattır (Pekiner, 1974, s.13). Dolayısıyla gün geçtikçe
artanbu emniyet ihtiyacı doğrultusunda sigortacılık faaliyetleri de yaygınlaşmaya ve farklı alanlarda kendini göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda,ortaya
çıkan veya çıkabilecek zararları telafi adına dünyada uzun süredir kullanılan,
ülkemizde ise son yıllarda revaç görmeye başlayan mesleki sorumluluk sigortası gün geçtikçe önem kazanmaya devam etmektedir. Mesleki sorumluluk
sigortasının kullanıldığı alanlardan birisi de çalışmaya konu olan muhasebe
meslek mensuplarıdır.
Mesleki sorumluluk sigortası sadece muhasebe meslek mensupları için
olmayıp;avukat, eczacı, doktor, mühendis gibi mesleklerin icrası sırasındaki yetersiz ve hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verilecek zararların
tazmini için de kullanılan bir sigorta türüdür.Dünya’da en fazla sağlık sektöründe uygulanmaktadır. Muhasebe meslek mensupları açısından ise mesleki
sorumluluk sigortası yeni uygulanmaya başlamıştır ve bir takım sorunlarla
karşılaşılması muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı mesleki sorumluluk sigortası kavramının detayları ile açıklanması ile birlikte muhasebeciler açısından da
kullanımın var olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu amaca yönelik olarak çalışmada ilk olarak mesleki sorumluluk sigortası kavramı ve bu kavramla ilgili bu
vakte kadar yapılan çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra mesleki sorumluluk
sigortası ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere yer verilmiştir. Sonuç olarak
ise bir sigorta şirketinden elde edilen sigorta poliçelerinden yola çıkılarak muhasebe meslek mensuplarının hangi durumlarda ve hangi oranda sigortadan
faydalandığı tespit edilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Meslek mensupları mesleğini devam ettirebilmek için çeşitli sorumluluklar yüklenmekteve yüklendiği bu sorumluluğun gerektirdiği şekilde, başkalarına zarar vermeden gerçekleştirmeye özen göstermelidirler (Eren, 2010,
s.135). Bu özen, yaptığı iş gereği hem sözleşmeye konu olan edimle ilgili ifa
menfaatini hem de sözleşme dışında kalan kişi ve mal varlığı değerlerine zarar
vermemeyi içermektedir (Tiryaki, 2008, s.272).
Mesleki sorumluluk sigortası, kişinin mesleğinin gerektirdiği faaliyetleri
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yaparken ortaya çıkan veya çıkabilecek zararlar nedeniyle talep edilen tazminatlar için sigorta himayesi sunan sorumluluk sigortasıdır (Can, 2006, s.15).
Diğer bir tanıma göre ise, mesleki sorumluluk sigortası, serbest meslek faaliyetlerinden ortaya çıkan sorumluluğun sigortasıdır (Şenocak, 2009, s.1).
26 Mayıs 2013 tarihli ve 28658 sayılı Resmi Gazetede mesleki sorumluluk
sigortasının konusu “Bu sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti
ifa ederken;sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında
talep edilen zararlara karşı veyasözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde
sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir”
ifadesiyle belirtilmiştir. Resmi gazetenin aynı gün ve sayılı yayınında; bu sigortanın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ifa edilen mesleki faaliyetler
için geçerli olduğu belirtilmiştir.
(Dursun, 2005) çalışmasında; finansal tablolarda meydana gelebilecek hata
ve eksik bilgilerden ötürü ortaya çıkacak zararlara karşı işletmelerin finansal
tablolarını sigorta ettirmelerini tavsiye etmektedir. (Sevim ve Dalkılıç, 2009);
mesleki sorumluluk sigortasının muhasebe meslek mensupları için yeni olduğunu, muhasebe mesleği için sigorta poliçesi yapılmadan önce gerekli danışmanlık ve bilgi hizmeti verilmesi gerektiğini belirtmektedir. (Öntürk, 2014)
ise; günümüzde, meslek mensuplarının işlerin yürütülmesi esnasında, kendisinin ya da çalışanlarının hata, ihmal veya kusurundan doğacak sorumlulukları sigorta güvencesi altına almasının zorunlu hale geldiğini, Türkiye’de bu
alanın yeni olduğunu ve yeni TTK’da bu alana özgü mevzuat düzenlemesi
yapılması gerektiğini savunmaktadır.Sorumluluk sigortaları ile ilgili yabancı
literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların büyük bir kısmının sağlık sektörü sorumluluk sigortaları üzerine olduğu gözlemlenmiştir. (Scheurmann
ve Baillie, 1995) yapmış oldukları çalışmalarında işverenlerin çalıştırdıkları
işçilerden kaynaklanan hatalardan ötürü pek çok kez davalarla ve tazminat
ödemeleriyle karşılaştıklarını, maruz kaldıkları bu riske karşı kendilerini sorumluluk sigortaları ile korumaya çalıştığını tespit etmiştir.
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Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesine göre mesleğin konusu şöyledir:
“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b)
Muhasebe
sistemlerini
kurmak,
geliştirmek,
işletmecilik, muhasebe, finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri
işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci malî müşavir denir.”
Yeminli mali müşavirlik mesleğinin konusu ise yine aynı yasanın 12 nci
maddesi ile düzenlenmiştir. Bu bağlamda YMM’in görevi; “(b) ve (c) maddelerinde yazılı işleri yapmanın yanında Kanunun 12 nci maddesine göre
çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik işlerini yapmaktır.”
Mali Müşavirin Sorumluluğu
SMMM ve YMM’lerin sorumlulukları VUK’nun 227 nci maddesinde ve
3568 sayılı Kanunun 2 nci ve 12 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanunlargenel olarak incelendiğinde YMM’ler “doğruluk denetimi” açısından sorumlu
tutulurken SMMM’ler “uygunluk denetimi” açısından sorumlu tutulmuştur.
SMMM’lerin sorumluluğu açısından 3568 sayılı Yasadaki eksiklik Vergi Usul
Kanunun 227 nci maddesiyle düzenlenmiştir. Buna göre ilgili maddedeki sorumluluk unsurları sadece SMMM’ler için değil YMM’leri de içine alacak
şekilde tüm meslek mensupları için düzenlenmiştir (Ozansoy, 2007).
Buna göre; SMMM ve YMM’lerin yasadan kaynaklanan sorumlulukları
şunlardır (Akgül, 2004):
- Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk,
- Sahte Ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi Ve Kullanılmasından Doğan Sorumluluk,
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Karşıt İnceleme Sorumluluğu,
Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirakten Dolayı Sorumluluk.

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk:
“Müşterek sorumluluk; birden fazla kişinin kusuru neticesinde zararın
doğması halinde, zarar verenleri borçtan hissesi oranında sorumlu tutan bir
sorumluluk türüdür” (Çitil, 2013). Kusur zarara neden olanların ortak kastından meydana gelebileceği gibi birbirinden bağımsız olarak da gerçekleşmiş
olabilir. Kusur her iki tarafın kasten ya dakasti olmayarak gerçekleştirebileceği gibi, bir tarafın kasıtlı diğer tarafın ihmali dâhilinde de gerçekleşebilir. Bu
durumda da yine müşterek sorumluluk söz konusudur (Gürsoy, 1973). Müteselsil Sorumluluk ise; “Birden fazla borçlunun, haksız fiil nedeniyle doğan
zarardan, belirli bir sıraya göre sorumlu tutulmasıdır” (Çitil, 2013).
Müşterek ve müteselsil sorumluluk kapsamına giren olaylar mali müşavirlik mesleği açısından genel olarak şu şekilde sıralanabilir:
- Beyannamenin mali müşavir tarafından elektronik ortamda düzlenmemesi ve imzalanmamasından doğan zararlar.
- Mali müşavirin düzenlediği beyanname, beyannamedeki matrah bilgileri
ve beyanname hazırlanırken kullanılan belgelerdeki eksiklik ve yanlışlıktan doğan zararlar (Çitil, 2013).
- Düzenlenen tasdik raporlarında beyan edilen bilgilerin defter kayıtlarına
ve bu raporlar yazılırken kullanılan diğer belgelere uygun olmamasından
dolayı ortaya çıkan zararlar (Saruç ve Sarılı, 2004).
- YMM’lerin yapmış oldukları tasdikte herhangi bir yanlışlık olması durumunda ziyaauğratılan vergiler ve kesilecek cezalar (Çetinoğlu, 2015)
Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenlenmesi ve Kullanılmasından Doğan Sorumluluk
Mali işlemlerde tasdik yetkisi YMM’lerde olduğu için sahte belge düzenlenmesi ve kullanılmasından doğan sorumluluğun büyük bir kısmı YMM’lere
aittir. Maliye Bakanlığının Tasdik Yönetmeliğine göre çıkarmış olduğu 18 numaralı tebliğde bu durum açıkça belirtilmiştir. Buna göre; “YMM’ler tasdik
etkileri beyanname ve eklerinde yer alan bütün bilgilerle bunların dayanağını
teşkil eden defter kayıtları ve belgelerdeki bilgilerin doğruluğu ile beyannamesini tasdik ettikleri mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı
belge kullanmasından sorumlu tutulmuşlardır” (Çürük ve Tüm, 2011, s.61).
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Karşıt İnceleme Sorumluluğu
Karşıt inceleme sorumluluğu YMM’lere aittir. Yeminli Mali Müşavirlerin
Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 8 inci bendinin 2 nci maddesine göre YMM’ler belirli aralıklarla ve haber vermeden, kasa sayım ve stok tespiti yapabilmekte,
envanter çalışmalarını denetleyebilmekte ve tasdik işlemleri ile ilgili karşıt
incelemeler yapabilmektedirler (Ozansoy, 2007).
Vergi Kaçakçılık Suçuna İştirakten Dolayı Sorumluluk
Vergi borcunun yüksek meblağlara ulaşması kimi zaman vergi kaçakçılığına neden olmaktadır. YMM’nin yaptığı tasdikin doğru olmadığının belirlenmesi ve vergi ziyanın ortaya çıkması halinde YMM ile vergi kaçakçılığı olayı
arasında bir ilişki ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda vergi idaresi, vergi düzeninin ve vergi gelirlerinin korunması amacıyla YMM’leri vergi yükümlüsü ile
birlikte olaydan sorumlu tutmaktadır (Yılmaz, 2004; Çürük ve Tüm, 2011).
SMMM’lerden ayrı olarak YMM’lerin ayrıca tasdik işleminden doğan
hukuki sorumlulukları vardır. Bunlar; tasdik işleminden doğan sorumluluk
ve hatalı tasdikten doğan sorumluluk olarak ikiye ayrılmakla birlikte, tasdik
işleminden doğan sorumluluk işin müşteri menfaatine uygun şekilde gerçekleştirilmesini ve muhasebe ve vergi denetimlerinin belirli bir sürede yapılmasını içermektedir (Yılmaz, 2004; Çürük ve Tüm, 2011). Ayrıca YMM’lerin
tasdik işleminden sorumlu tutulabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleşmediği takdirde YMM’ler tasdik işleminden
sorumlu tutulamaz. Bu şartlar kısaca; sözleşmenin ihlal edilmesi, ihlal edilen
sözleşmeden ötürü bir zarar ortaya çıkması, zarar ile akit arasında bir illiyet
bağı olması ve kusurdur (Çürük ve Tüm, 2011).
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Tablo 1. Müşterek Ve Müteselsil Sorumluluk Kapsamında İşletmelerin SGK Mevzuatına Göre Karşılaşabileceği Ceza Örnekleri ve Ceza
Tutarları
5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE
2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
İLGİLİ
KANUN
MADDESİ

Uygulanacak İdari Para Cezasının Nedeni

102-a/1

-

102-a/2

102-a/3

Sigortalı işe giriş bildirgesi ile genel sağlık sigortası giriş bildirgesinin yasal süre içerisinde verilmemesi,
Yasal süre içinde verilmekle birlikte kurumca belirlenen şekle ve usule uygun verilmemesi,
İnternet–elektronik veya benzeri ortamda gönderilmesi zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda gönderilmemesi.

(Bir aylık asgari
ücret)
1.647,00 TL

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin mahkeme kararından, denetim elemanlarının tespitlerinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında
her bir bildirge için ceza tutarı.

(Asgari ücretin
2 katı)
3.294,00 TL

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin
verilmediğine ilişkin yukarıdaki tespitin ardından, bir yıl
içinde yukarıda sayılan (102-a/2) durumlardan biriyle tekrar
bildirge verilmediğinin anlaşılması halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir bildirge için
ceza tutarı.

(Asgari ücretin
5 katı)
8.235 TL

İşyeri defter, kayıt ve belgelerini kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen onbeş gün içinde mücbir sebep olmaksızın ibraz etmeyen,
- Kamu idareleri ile bilânço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için ceza tutarı.
102-e/1, e/2, e/3

CEZA TUTARI

(Asgari ücretin
12 katı)
19.764 TL

-

Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için ceza tutarı.

(Asgari ücretin
6 katı)
9.882 TL

-

Defter tutmakla yükümlü değil iseler ceza tutarı.

(Asgari ücretin
3 katı)
4.941 TL

Kaynak: www.sgk.com.tr
Müşterek ve müteselsil sorumluluk kapsamında meslek mensuplarının işletme faaliyetleri dolayısıyla karşılaşabilecekleri durumlar Tablo 1 ve Tablo
2’de gösterilmiştir. Tablo 1’de SGK işlemleri çerçevesinde karşılaşabilecek98
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leri sorumluluk türlerine yer verilirken Tablo 2’de ise VUK kapsamına dâhil
olan sorumluklar ve ceza tutarları gösterilmiştir. Her iki tabloyailişkin olarak
değerlendirme yapıldığında ceza tutarlarının bin ila yüz bin Türk Lirası arasında değiştiği görülmektedir.
Tablo 2. Müşterek Ve Müteselsil Sorumluluk Kapsamında İşletmelerin VUK’a Göre Karşılaşabileceği Ceza Örnekleri ve Ceza Tutarları
VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN CEZALAR (2016)
İLGİLİ KANUN
MADDESİ

Madde 353/ 1 Numaralı Bent

-

Madde 353/ 2 Numaralı Bent

-

Mükerrer Madde
– 355

-

Uygulanacak Para Cezasının Nedeni

CEZA TUTARI

Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,
serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması.

210,00 TL

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine
ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000,00 TL

Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz
fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca
düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin
düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması

210,00 TL

Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir
tespit için toplam ceza

11.000,00 TL

Her bir belge nevine ilişkin bir takvim yılı
içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00 TL

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve
mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayan
1.Sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
hakkında

1.370,00 TL

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans
kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna
uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek
toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00 TL

Kaynak:www.gib.gov.tr
Tablo’2 de tek bir belgeye ve tek bir sefere ilişkin olarak karşılaşılabilecek
tutarların oldukça düşük olduğu görülse de birden çok belge söz konusu olduğunda ve bir takvim yılı içinde tekrarlanması halinde ceza tutarları çok yüksek meblağlara ulaşabilmektedir. Ayrıca tablodaki vergi cezası örnekleri Tablo
1’de olduğu gibi ilgili kanun maddeleri içerisindeki birçok ceza çeşidi arasından rastgele seçilerek örnek teşkil etmesi amacıyla çalışmaya dâhil edilmiştir.
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Mesleki Sorumluluk Sigortası
Mesleki sorumluluk sigortaları sigorta türleri arasında Genel Sorumluluk
Sigortaları içerisinde yer alır. Genel sorumluluk sigortaları branşında ayrıca
işveren mali sorumluluk, çevre kirliliği mali sorumluluk, 3 üncü şahıslara karşı mali sorumluluk, asansör kazası 3 üncü şahıslara karşı mali sorumluluk vb.
poliçe çeşitleri bulunmaktadır. Bu branşta en çok yapılan poliçe türü doktorlar
tarafından yapılan yanlış teşhis gibi durumlarda doktora açılacak davalarda
tazminatın tanzimi için kullanılan 3 üncüşahıslara karşı mali sorumluluk sigortalarıdır. Mali müşavirlerin müteselsil sorumluluğunda bulunan durumlar
için yaptırdıkları sigorta poliçesi türü ise mesleki sorumluluk sigortalarıdır.
Tablo 3 incelendiğinde 2014 yılında toplamda 3.381.475 adet, 2015 yılında
ise 3.456.178 adet poliçe yapıldığı görülmektedir. Bu poliçeler karşılığında
2014 yılında 634.407.542 TL, 2015 yılında ise 758.010.417 TL prim üretimi
gerçekleştirilmiştir. Bu poliçelerin 2014 yılında 302.609 adedi, 2015 yılında ise 273.732 adedi mesleki sorumluluk sigortalarından oluşmaktadır. 2014
yılında yapılan poliçelerden 91.222.296 TL prim üretimi gerçekleştirilirken,
2015 yılında bir önceki yıla göre poliçe adedi %9 oranında azalmış olmasına
rağmen prim üretimi %31,21 oranında artış göstermiştir.
Tablo3. Genel Sorumluluk Sigortası Branşında Prim Üretimi ve Poliçe Adedi
2015/5. Çeyrek

2014/4.Çeyrek

Yüzdesel Değişim

Genel Sorumluluk Sigortaları
Prim Üretimi

758.010.417 TL

634.407.542 TL

19,48%

Genel Sorumluluk Sigortaları
Poliçe Adedi

3.456.178 adet

3.381.475 adet

0,05%

119.692.904 TL

91.222.296 TL

273.732 adet

302.609 adet

Mesleki Sorumluluk Prim Üretimi
Mesleki Sorumluluk Sigortası
Poliçe Adedi

31,21%
-0,09%

Kaynak:www.tsb.org.tr adresindeki istatistikler vasıtasıyla hazırlanmıştır.
Muhasebe Mesleki Sorumluluk Sigortasının Kapsamı
SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortalarının bir türüdür. Muhasebe meslek mensuplarının mesleklerini icra
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ederken kendilerinden veya yanlarında çalışanlardan kaynaklanan ihmal hata
ve yanlışlar sonucu üçüncü kişilerin kayıplarına yönelik teminattır (Sevim ve
Dalkılıç, 2009, s.18). Teminatın karşılanmasında ise; sorumluluğun kimde
olduğu ve hata ya da ihmalden kaynaklanan zararların poliçenin kapsamına
girip girmediği dikkat edilmesi gereken en önemli iki faktördür. Bu bağlamda
16 Mart 2006 tarihli ve 26110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki
Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına göre; SMMM ve YMM mesleki sorumluluk sigortasının kapsamı klozda aşağıdaki şekilde tanımlamıştır.
Sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede
belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödeyeceği tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa;
a) Yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini,
b) Sigortalının müteselsil sorumluluk gereği ödeyeceği SSK primi, vergi,
vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizini,poliçede yazılı limitler dâhilinde temin eder.
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi” maddesinde iki yıl olarak belirlenen süre, bu kloz kapsamındaki
mesleki faaliyet için beş yıl olarak uygulanır. Ancak, taraflar daha uzun bir
süre kararlaştırabilir.
Teminat Dışında Kalan Haller
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “A.3. Teminat Dışında Kalan Haller” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, ticari
veya endüstriyel sırların saklanmaması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar teminat dışındadır.
Aksine Sözleşme Yoksa Teminat Dışında Kalan Tazminat Talepleri
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının “A.4 Aksine Sözleşme
Yoksa Teminat Dışında Kalan Haller, Tazminat Talepleri ve Ödemeler” maddesinde yer alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla;
1. Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde yapılabilecek tazminat talepleri,
2. Sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu kişilerin kasıtlı hareketlerinden
kaynaklanabilecek tazminat talepleri,
3. Yasal belgelerin, mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlanmamasından kaynaklanan tazminat talepleri,
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4. Yazılım veya donanımla ilgili her türlü görüş veya tavsiyeden kaynaklanan tazminat talepleri,
5. Sigortalının yedi emin veya benzeri sair bir sıfatla yürüttüğü faaliyetlerden kaynaklanan tazminat talepleri,
aksine sözleşme yoksa teminat dışındadır.
3. METODOLOJİ
Literatür incelendiğinde mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili çok az kaynak mevcuttur. Bunun nedeni mesleki sorumluluk sigortasına olan farkındalığın oluşmamışolmasıdır. Bu çalışma özellikle muhasebe meslek mensupları
arasında mesleki sorumluluk sigortasına olan farkındalığı artırmada önem arz
etmektedir. Çalışmada nitel analiz tekniklerinden örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda birçok sigorta şirketi ile görüşülüp sigorta poliçeleri
elde edilmeye çalışılmıştır. Fakat firma gizliliği ve müşteri mahremiyeti örnek
olayların elde edilmesini zorlaştırmıştır. Buna karşın, firma ve müşteri isimleri
gizli kalmak kaydıyla İstanbul’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi örnek
olay niteliği taşıyan iki adet poliçenin kullanılmasına rıza göstermiştir. Çalışmadaki örnek olaylar tamamen gerçeği yansıtmaktadır.
4. ARAŞTIRMAYA DÂHİL OLAN ÖRNEK OLAYLAR
Örnek Olay 1
Sigorta şirketinden elde edilen sigorta poliçesine istinaden aşağıdaki verilere ulaşılmıştır:
- XXX’in iki farklı şirkete mali müşavirlik hizmeti verdiği bilinmektedir.
- XXX birsigorta şirketine kendisinden kaynaklanacak hatalara karşı
maddi olarak korunmak için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
- 2011 yılında XXX’in iki şirkete ait BA/BS formlarını geç verdiği tespit edilmiştir.
- BA/BS formlarının geç verilmesinde sigortalının (XXX’in) sorumluluğunun olduğu bilinmektedir. Ayrıca 2011 Ekim ayında meydana gelen olayların poliçe özel şartına göre teminat kapsamında olduğu ve hasarın poliçe
teminatında olduğuna ekspertiz tarafından kanaat getirilmiştir.
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Hasar
Maliye Bakanlığından yapılan bildirimlere göre vergi cezaları ve tarihleri Tablo 4’de gösterilmiştir. Buna göre; her iki şirkete ait toplam ceza tutarı
2.140,00 TL’dir.
Tablo4. Vergi Cezaları ve Tarihleri
Tarih

Gerekçe

Ceza Konusu

Ceza
Tutarı (TL)

12.07.2012

213 sayılı VUK

İlgili madde Mükerrer 355/1-1
XXX’ne ait BA/BS formlarının süresinde verilmemesi

1.070,00

12.07.2012

213 sayılı VUK

İlgili madde Mükerrer 355/1-1
XXX.’ne ait BA/BS formlarının süresinde verilmemesi

1.070,00

Toplam

2.140,00

Sigorta şirketi tarafından düzenlenen poliçeye göre, sigorta şirketi hasarın tamamını ödememekteher bir hasarın %5’i olmak üzere minimum 500,00
TL tenzili muafiyet uygulanacağını poliçe kapsamında belirtilmiştir. Yani bir
hasar ortaya çıkması durumunda sigortacı hasarın ilk 500,00 TL sini ödememektedir.Tablo 5’de ise ceza tutarları ve sigortalı tarafından yapılan ödemeler
gösterilmiştir.
Tablo 5. Ceza Tutarları ve Sigortalı Tarafından Yapılan Ödemeler
Ödenen
Tutar
(TL)

Ödeme
Tarihi

Dekont
Açıklama

Kabul
Tutarı
(TL)

Tarih

Gerekçe

Ceza
Tutarı (TL)

12.07.2012

VUK Mükerrer 355/1-1

1.070,00

713,33

21.11.2012

İlgili

713,33

12.07.2012

VUK Mükerrer 355/1-1

1.070,00

713,33

21.09.2012

İlgili

713,33

Toplam

2.140,00

1.426,66

1.426,66

Tablo 5’deki ceza tutarının Tablo 4’deki ceza tutarından farklı olmasının
nedeni sigortalının cezayı erken ödemesi sebebiyle 1/3 oranında indirimuygu1
lanmasıdır27
. Poliçe başına kalan tutar olan 713,33 TL mali müşavir tarafından
vergi dairesine ödenmiştir.

127 1.070*1/3=356,67
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Tazminat
Sigorta şirketinin görevlendirdiği ekspertiz tarafından tespit edilen ve
sigorta şirketi tarafından poliçeye göre ödenmesi gereken tazminat tutarları
Tablo 6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Tespit Edilen ve Ödenen Tazminat Tutarları
1.XXX
FİRMASI

2. XXX
FİRMASI

TOPLAM

713,33

713,33

1.426,66

0,00

0,00

0,00

713,33

713,33

1.426,66

Eksik Sigorta
Oranı

0,00%

0,00%

Eksik Sigorta
Tenzili

0,00

0,00

0,00

713,33

713,33

1.426,66

Muafiyet

500,00

500,00

1.000,00

Son Tespit Tutarı

213,33

213,33

426,66

Tazminat Tutarı

213,33

213,33

426,66

PARA BİRİMİ: TL
İlk Tespit Tutarı
Sovtaj Tenzili
Ara Toplam

Ara Toplam

Tablo 6’da ilk olarak mali müşavir olan sigortalının maliye bakanlığına
yaptığı ödeme tutarı gösterilmiştir. Tablo 5’de de gösterildiği üzere sigortalı
2 farklı ceza için toplam 1.426,66 TL ödemiştir. Daha sonra bu ödemenin ne
kadarlık tutarının sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerektiği ekspertiz tarafından belirlenmiştir. Sigorta poliçesinde bulunan muafiyet maddesi sebebiyle
sigorta şirketi hasar başına 500.00 TL’ye kadar olan kısmı ödememektedir.
Bu nedenle 713,33 TL’lik hasarın 500.00 TL’sini ödememekte, hasar başına
213,33 TL228 ödeme yapmaktadır. 2 farklı hasar bulunmasından dolayı da ekspertiz 426,66 TL (213,33x2) tutarının sigortalıya ödenmesi gerektiğini bildirmiştir. Böylece sigortalı ödemiş olduğu cezanın bir kısmını sigorta şirketinden
tanzim edebilmiştir.
228 713,33 – 500 = 213,33
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Örnek Olay 2
- Sigortalı XY’nin 01.08.2011 tarihinde imzalanan sözleşme ile Gelir
Vergisi mükellefi XX’e mali müşavirlik hizmeti verdiği ve sözleşmeye göre yapılacak işlerin konusu ve kapsamında SSK işlemlerinin yapılması olduğu anlaşılmıştır.
- XY’nin işyeri dosyasının tescil ettirebilmesi ve işyeri sicil numarası
alınabilmesi için kuruma verilen işyeri bildirgesinde “Sigortalı Çalıştırılmaya Başlanılacağı Tarih” kısmına 01.08.2011 tarihinin yazıldığı
tespit edilmiştir.
- 5510 sayılı Yasa dâhilinde işe giriş bildirgesi incelendiğinde; sigortalının işe başladığı tarih 01.08.201X olmasına rağmen bildirgenin elektronik ortamda verilme tarihi barkot numarasından 09.09.201X olarak
okunmaktadır. Bu tarih; en son bildirge verme süresi olan 01.09.201X
tarihini kapsamadığı için bir asgari ücret tutarında idari para cezası
kesilerek sigortalı XY’nin mükellefi XX’e tebliğ edilmiştir.
- Ağustos/2011 döneminde kesilen ve tahakkuk ettirilen idari para cezası 837.00 TL’dir.
- İnternet ortamında mükellefin borç durumu sorgulandığında idari para
cezasının borç olarak mükellefe yansıdığı görülmektedir.
- İbraz edilen belgelere ve sözlü/yazılı beyanlara göre; idari para cezası,
sigortalının mesleki kusuru neticesinde 5510 Sayılı Yasa kapsamında
düzenlenmiştir.
Değerlendirme
- İşe Giriş Bildirgeleri SGK’ya internet ortamında verilmektedir. İşe
başlama tarihi bildirgede doğru yazılmasına rağmen, bildirgenin internet ortamında verilme süresi gecikmiş olduğu için 837.00 TL idari
para cezası uygulanmıştır.
- Sigortalı XY cezaya tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde
yazılı şekilde itiraz etmemiş, bir aylık süre içerisinde idari mahkemeye başvurup dava açmamıştır.
- Cezalıya yapılan tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün
içinde ödenmesi halinde öngörülen cezalara dörtte bir oranında indirim uygulanacağı ilgili kanunda belirtilmiştir.
- SGK, 15 gün içinde itiraz edilmediğinden, 837.00 TL olarak uygulanan İdari Para Cezası’nın ödenmesini talep etmektedir.
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Tablo 7’de sigorta şirketi tarafından ödenen tutarlar gösterilmektedir. Poliçe para birimiEUR’dur. Hasar tarihi 01.09.201X olduğundan TCMB Döviz
Satış Kuru: 2,5307 €’dur.
Tablo 7. Tespit Edilen ve Ödenen Tazminat Tutarları
PARA BİRİMİ:
EURO

MALİ MESULİYET

TOPLAM

İlk Tespit Tutarı

330,74

330,74

0,00

0,00

330,74

330,74

Eksik Sigorta Oranı

0,00%

0,00%

Eksik Sigorta Tenzili

0,00

0,00

330,74

330,74

Muafiyet

200,00

200,00

Son Tespit Tutarı

130,74

130,74

130,74

130,74

Sovtaj Tenzili
Ara Toplam

Ara Toplam

Tazminat Tutarı

Tablo7’ye göre sigorta şirketi ortaya çıkacak tazminat ödemelerinden sadece 200.00 € üstünde kalan kısmını ödemekle yükümlüdür. Örnek olayda
ceza tutarı 837.00 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar hasar günü merkez ban3
kasının ilan ettiği kur ile EURO’ya çevrilmiş ve 330,74 €29
olarak ekspertiz
tarafından hesaplanmıştır. Poliçeye göre 200.00 € muafiyet bulunmasından
4
dolayı ekspertiz sigorta şirketinin 130,74 €30
ödemekle yükümlü olduğu sonucuna ulaşmıştır.
- Yasal süre içinde itirazda bulunulması durumunda ödenmesi gereken
ceza şu şekilde hesaplanacaktı:
Uygulanan İdari Para Cezası				
İtiraz Edilmesi Durumunda Yapılacak İndirim ( 837 TL x 3 / 4 )

: 837,00 TL (A)
: 627,75 TL (B)

							
Son Duruma Göre İndirimli Ceza Tutarı			

-----------------: 209,25 TL ( A-B=C)

Yasa Gereği Ödenecek İdari Para Cezası (209,25 TL x 3/4) : 156,94 TL
329 837/2,5307=330,74
430 330,74-200=130,74
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Sigortalı, 15 gün içerisinde cezaya itiraz etmiş olsaydı 837.00 TL olarak
uygulanan idari para cezası 156,94 TL olarak ödenebilecekti. Ancak yukarıda
anlatıldığı üzere 15 gün içerisinde itiraz yapılmamıştır, bu sebeple hasar tutarı
837.00 TL olarak kalmıştır. Hesaplamada 837,00 TL dikkate alınmıştır.
5. SONUÇ
Bu çalışmada muhasebe meslek mensuplarının gelecekte karşılaşabilecekleri olası risklere karşı yaptırabilecekleri mesleki sorumluluk sigortaları
incelenmiştir. Çalışma kapsamında iki adet poliçe örneği ele alınmıştır. Poliçe
örneklerinde görüldüğü üzere sigorta poliçeleri mali müşavirlerin müteselsilen sorumlu oldukları işlemleri kapsamaktadır. Meslek mensupları ihmalleri
neticesinde ortaya çıkan hasarları sigorta şirketlerinden tanzim edebilmektedirler. Ancak örnek olaylarda da görüldüğü gibi meslek mensupları ortaya
çıkan hasarın tamamını tahsil edememektedir. Şöyle ki, düzenlenen poliçelerde gerçekleşen hasarın tamamının sigorta şirketince karşılanmadığı, her bir
hasarın %5’i olmak üzere minimum 500,00 TL tenzili muafiyet uygulanacağı
poliçe kapsamında belirtilmiştir.
Araştırmada kullanılan örnekler incelendiğinde mesleki sorumluluk sigortasının küçük rakamlar bazında önemsiz olduğu sonucuna varılmamalıdır.
Tablo 1 ve Tablo 2’de de gösterildiği gibi işletmeler çok çeşitli vergi borçları
ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Söz konusu cezalar her zaman çalışmaya
dâhil olan örneklerde olduğu gibi küçük meblağlardan oluşmamakta, yüzbinleri aşan vergi cezaları ile de karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla mesleki sorumluluk sigortası muhasebe meslek mensupları açısından büyük önem arz
etmektedir.
Meslek mensubu için risk, mükellef sayısıyla orantılı olarak artıp azalmaktadır. Fazla mükellefi olmayan meslek mensupları için ceza yeme riski daha
az olacaktır. Bu sebeple fazla müşterisi olmayan meslek mensupları için sorumluluk sigortalarına fazla ihtiyaç duyulmayabilir. Bunun sebebi ise mesleki
sorumluluk sigortasının fayda-maliyet açısından düşük seviyelerde kalacağı
kanısı olabilir. Bu durumda müşterisi az olan meslek mensupları prim ödemektense ceza ödeme riskini göze alabilirler. Ancak bunun kesin olarak tespit
edilmesi farklı yöntemler kullanılarak hazırlanacak diğer bir çalışmanın konusu olabilir.
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KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLMA SUÇUNUN
TAKİBATI NEDENİYLE İHTİYATİ TAHAKKUK UYGULAMASI
THE PRECAUTIONARY ASSESSMENT APPLICATIONS BECAUSE
OF THE İNVESTİGATİON OFTHE CRIME OF PREVENTİNG TO THE
PUBLİC RECEİVABLES
Murat DUMAN*31
ÖZ
Bu çalışmada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) düzenlenen kamu alacağının tahsiline engel olma suçu nedeniyle takibata girişilmesi halinde alınan ihtiyati tahakkuk kararının hukuki niteliği
değerlendirilecektir. Bu bağlamda, kamu alacağının tahsiline engel olma suçu ve
ihtiyati tahakkuk kurumunun hukuki niteliği açıklandıktan sonra bu nedene dayalı
olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması, tahakkukta yetki ve usul ile ihtiyati tahakkuk kararına karşı dava açılması konularına değinilecektir.
Anahtar Sözcükler:Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz, Mükellef
ABSTRACT
Inthisstudy, theprecautionaryassessmentjudgment, issued in thearticle 110 of
theLaw No. 6183 on Collection Procedure of PublicReceivables, which is reached a verdict in relationtothesituationstartingto be followedbecause of thecrime
of preventingpublicreceivablesfromcollection, will be evaluated. Inthiscontext,
afterthecrime of preventingpublicreceivablesfromcollectionandprecautionaryassessment’s legal characteristicsareexplained, based on thiscauseprecautionaryassessmentjudgmentdecision, authorityandprocedure in assessmentandsuingagainstprecautionaryassessmentjudgmentwill be examined.
Keywords:precautionaryassessment, precautionarydistraint, taxpayer
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GİRİŞ
Kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelere 6183
sayılı Kanunda yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de ihtiyati tahakkuk
kurumudur. İhtiyati tahakkuk ile mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi
borçlarının normal tahakkuka kadar geçici olarak tahakkuk ettirilmesi ve akabinde ihtiyati haciz uygulanması suretiyle alacağın güvence altına alınması
amaçlanmaktadır. Kanun koyucu, kamu borçlularının kamu alacağının tahsilini engellemek amacıyla bazı işlem ve eylemler yapmasını ihtimal dahilinde görerek, henüz tahakkuk etmemiş ve vadesi gelmemiş vergi alacaklarına
ilişkin olarak bazı hukuki güvencelere yer vermiştir. Bu güvencelerden birisi
de, kamu alacağının tahsiline engel olma suçu nedeniyle takibata girişilmesi
haline dayalı olarak ihtiyati tahakkuk uygulamasıdır.
Çalışmamızda, ihtiyati tahakkuk kavramı ve bu kavramın hukuki niteliğine değinilecek ve özellikle ihtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılan kamu
alacağının tahsiline engel olma suçu irdelenerek, bu suça ilişkin takibata geçilmesinin ihtiyati tahakkuk kurumuna etkisi ortaya konulacaktır. Ayrıca, bu
suç nedeniyle ihtiyati tahakkuk kararı alınmasında usul ve yetki konusuna ve
ihtiyati tahakkuk kararına karşı dava açılması hususuna ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.
1. İHTİYATİ TAHAKKUK KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
Tahakkuk; tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya
gelmesini ifade etmektedir. Tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açılmaması veya dava açma süresinin geçirilmesi ya da açılan davanın aleyhe sonuçlanması halinde vergi alacağı tahakkuk etmektedir. Vergiyi doğuran olayın
meydana gelmesi ile verginin tahakkuku arasında geçen zaman dilimi içinde
mükellefin işlem ve fiillerinden, verginin vadesinde alınmasının güçleşeceği
anlaşılıyor ise vergi alacağının güvence altına alınması bakımından tahakkukun öne alınmasına karar verilebilir (Karakoç, 2011, 614; Mutluer, 2011,
328). Bu şekilde, Kanunda belirtilen koşulların bulunması şartıyla tahakkukun normal vergilendirme aşamaları dışında bir idari karar ile öne alınmasına
ihtiyati tahakkuk denilmektedir. Vergi Daireleri İşlemYönergesi’nde ihtiyati
tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan kamu alacağının daha önceden tahsil
güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanmıştır.
Verginin tahakkuku, esasında bir idari işlem olmayıp kendiliğinden gerçek112

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

leşen bir hukuki durumu ifade eder(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2011, 106; Bayraklı, 2014, 59; Kızılot ve Diğerleri, 2008, 156; Özay, 2002, 477). Bu açından,
tahakkuk kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem değildir.132Buna karşın ihtiyati tahakkuk ise, kendiliğinden gerçekleşen bir hukuki durum veya belirleme
olmayıp, idarenin tesis ettiği bir idari işlemdir (Karakoç, 2000, 100). İhtiyati
tahakkuk işlemi ile kesin bir borç ortaya çıkmaz, ihtiyati tahakkukun hukuki
sonuç doğurması ancak ihtiyati hacizle birlikte mümkün olur (Çelik, 1988, 136;
Gülseven, 1999, 134; Özbalcı, 2010, 254). Bu itibarla, idarenin tek yanlı bir
işlemi olan ihtiyati tahakkuk icrai bir nitelik taşımadığından, işlemin hukuki niteliğinin idarenin hazırlık işlemi olarak kabul edilmesi gerekir (Karakoç, 2000,
100; Öner, 2014, 180). Ayrıca, ihtiyati tahakkuk esas tahakkuka kadar geçerli
olup, esas tahakkuktan sonra ihtiyati tahakkuk düzeltilerek yerini esas tahakkuka bırakması nedeniyle geçici bir nitelik taşımaktadır (Çelik, 2002, 81).
İhtiyati tahakkuk kurumu, AATUHK’un 17 ila 21. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İhtiyati tahakkuku düzenleyen 17. madde hükmüne göre, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığı’nca
tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk
ettirilmesi hususunda yetkili kişilerce yazılı emir verilebilir. Söz konusu kanun maddesinde, ihtiyati tahakkuk kararın sadece vergi ve resimlere ilişkin
olarak alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
vergiler dışındaki diğer kamu alacaklarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir (Oktar, 2013, 305; Çelik, 2002, s. 82; Aktan,
1990, 49).
İhtiyati tahakkuka konu olabilecek vergi ve resimlerin belirlenmesi konusunda AATUHK’da Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı’nca Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A, Sıra No:1) ile mükellefin henüz tahakkuk etmemiş; gelir vergisi (geçici vergi dahil), kurumlar vergisi (geçici
vergi dahil), katma değer vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi, özel
iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi,
veraset ve intikal vergisi ve bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı
132 “…vergi uyuşmazlıklarında kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem, içeriği Vergi Usul Kanununun 35’inci
maddesinde gösterilen ihbarname ile tebliğ olunan tarh işlemi ile vergi kanunlarına aykırı hareket edenler
adına, bu vergiye bağlı veya bundan bağımsız olarak kesilen vergi cezalarını konu edilen işlemlerdir. Bu
işlemlerin idari davaya konu edilmemeleri veya açılan davaların reddi üzerine ödenmesi gereken aşamaya
gelen vergi ve cezanın bu aşamasını belgeleyen tahakkuk fişi ise vergi dairesinin iç işlemi niteliğinde olduğundan, idari davaya konu edilmesi olanaklı değildir. Tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ ya da tevdi edilmiş
olmasının da bu durumu değiştirmesine olanak yoktur…”, Danıştay 7. Dairesi’nin 26.10.2004 tarih ve
E:2001/2304, K:2004/2661 sayılı kararı.
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vergi cezaları hakkında ihtiyati tahakkuk kararı alınabileceği kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan sözü edilen
Tahsilat Genel Tebliği’nde vergi türleri sayılmak suretiyle ihtiyati tahakkuk
uygulanabilecek vergilerin belirlenmesi nedeniyle harç, belediyeye ve il özel
idarelerine ait kamu alacakları ile gümrük vergilerine ilişkin olarak ihtiyati
tahakkuk kararı alınamaz (Gerçek, 2010, 150; Gülseven, 1999, 135; Özbalcı,
2010, 254).
2. İHTİYATİ TAHAKKUK NEDENLERİ
İhtiyati tahakkuk nedenleri AATUHK’un 17/2. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen maddede yapılan düzenlemede, AATUHK’un 13. maddesinin
1, 2, 3, ve 5. bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birinin mevcut
olması, mükellef hakkında AATUHK’un 110. maddesi gereğince takibata girişilmesi ve teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına ait olduğu
hakkında deliller elde edilmesi hallerinden birinin gerçeklemesi durumunda
mükellef hakkında ihtiyati tahakkuk kararı alınabileceği kurala bağlanmıştır.
Dolayısıyla anılan düzenlemede ihtiyati tahakkuk sebepleri sayma suretiyle
belirlenerek sınırlama yoluna gidilmiştir. İhtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılan AATUHK’un 110. maddesi gereğince takibata girişilmesi hali bu
çalışmanın bu çalışmanın konusunu oluşturması nedeniyle aşağıda bu husus
detaylı olarak incelenecektir.
2.1. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu (AATUHK m. 110)
6183 sayılı AATUHK’un 110. maddesinde; “Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından
bir kısmını veya tamamını: mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden
düşürerek gerçek surette, gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının
uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar
vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan
mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile kamu borçlularının kamu alacağının tahsilini zorlaştırmaya yönelik kötü niyetli işlem
ve eylemlerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Yasal düzenleme gereğince
kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun oluşması için öncelikle tahsil
114
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dairesince kamu borçlusu hakkında takip muamelelerine başlanılması şarttır.
Bu bağlamda,“kamu borçlusu” ve “takip muamelesi” kavramlarından ne
anlaşılması gerektiği bu suçun unsurlarının ortaya konulabilmesi açısından
önem arz etmektedir.
AATUHK’un 3. maddesinde “kamu borçlusu” tanımına yer verilmiştir.
Buna göre kamu borçlusu kavramı, kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını, vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili, yabancı şahıs ve kurum temsilcilerini
ifade eder. Bu tanımda açıkça ifade edilen kamu borçlusu olması muhtemel
olan kişiler yasal şartların oluşması halinde suçun faili olacaktır.
AATUHK’un 110. maddesinde kamu borçlusu hakkında takip işlemlerine
başlanılması ifadesine yer verilmiştir. “Takip muamelesi” diğer bir deyişle
takip işlemleri, AATUHK’un 54 ve müteakip maddelerine göre yapılan işlemlerdir. Bu bakımdan, vadesinde ödenmeyen kamu alacağının tahsili amacıyla
kamu borçlusu hakkında düzenlenen ödeme emrinin tebliğ ile takip işlemlerine başlanmış olunacaktır (Özbalcı, 2010, 254; Yılmaz, 2006, 1058; Akmansu,
1954, 318). Bu cümleden olarak, bu suçtan dolayı borçlunun cezalandırılabilmesi için Kanunun 110. maddesindeki seçimlik hareketlerin ödeme emrinin
tebliğinden sonra yapılması gerekir. Ödeme emri tebliğinden önce söz konusu
fiillerin işlenmesi halinde suçun oluştuğundan söz edilemez (Yılmaz, 2006,
1057; Başbüyük, 2014, 4616).
Teminatlı alacaklarda, borçluya yapılan bildirim (ödemeye çağrı mektubunun
tebliği) üzerine takip işlemlerine başlanılır. Söz konusu alacaklarda, kamu alacağı
teminata bağlandığından borcun tahsil imkansızlığının bulunmadığı gerekçesiyle
suçun gerçekleşmeyeceğisavunulabilir. Ancak teminatın kısmen veya tamamen
değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde tahsil dairesince ek teminat istenilmediği durumda, ödeme çağrı mektubunun tebliğinden sonra seçimlik hareketlerin yapılması halinde suçun oluştuğu kabul edilmelidir.
Bir görüşe göre kamu borçlusu hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemlerinin tesis edilmesinden sonraKanunun 110. maddesi kapsamındaki
fiillerin işlenmesi halinde borçlunun cezai sorumluluğu oluşacaktır (Yılmaz,
2006, 1058; Pınar ve Bacaksız, 2008, 116). Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nce verilen bir kararda da aynı görüşün benimsendiği görülmektedir.233 Kanaatimizce,
233 “KARAR: …Mahkemece; sanığa 6183 sayılı kanunun 54. maddesine uygun şekilde ödeme emri tebliğ
edilmediği, sadece teminat göstermesi istendiği, bu yazının da sanığa 1.11.1999 tarihinde tebliğ edildiği,
sanığın ise adına kayıtlı Gayrimenkullerini tebliğ tarihinden önce 22.10.1999 günü diğer sanıklara sattığını sorumluluk ve sürelerin tebligat tarihine göre başlayacağı gerekçesiyle yasal unsurları oluşmayan
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AATUHK’da yer verilen cebren takip ve tahsil yöntemleri ile kamu alacağının korunması hükümlerinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Kamu alacağının korunması yöntemlerine başvurulması ile takip işlemlerine başlanıldığı
sonucuna varılamaz (aynı yönde:Başbüyük, 2014, 4617). Açıklandığı üzere
takip işlemlerinden, AATUHK’un 54 ve müteakip maddelerine göre yapılan
işlemlerin anlaşılması gerekir. Ayrıca, AATUHK’un 110. maddesinde; “amme
alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu madde metninde açıkça kamu alacağının tahsili amacıyla yapılan takip işlemlerinin varlığı arandığından, kamu alacağının
korunmasına yönelik işlemler madde kapsamında değerlendirilemez. Özetle,
mükelleften teminat istenilmesi veya mükellef hakkında ihtiyati haciz kararı
alınmasından sonra madde metninde belirtilen seçimlik hareketlerin yapılması halinde cezai sorumluluk oluşmaz.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunda özel kastın varlığı aranır.
AATUHK’un 110. maddesinde belirtilen bu özel kast, fiillerin kısmen veya
tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak amacıyla işlenmesidir. Bu amaç olmaksızın, yani kamu borçlusunun özel kastının bulunmadığı halde suçun oluştuğundan söz edilemez. Öte yandan, borçlunun tasarruflarısonucunda geri kalan malvarlığının borcu karşılayabilmesi mümkün ise
suçtan sorumluluk gündeme gelmez.334Bu nedenle, geri kalan malların borcu
suçtan sanıkların beraatlerine karar verilmişse de;
6183 sayılı kanunun 110. maddesinde “Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelesine başlanan
borçlu”dan bahsetmekte, 111. maddesinde ise “Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı
surette yapanlardan” söz edilmektedir.
Buna göre sanık M. hakkında izinsiz tefecilik yaptığından bahisle vergi kaçırmaktan vergi denetmenlerince
inceleme yapılıp 14.10.1999 tarihli rapor içeriğine uygun olarak 6183 sayılı yasanın 9. ve 13. maddeleri
uyarınca takip muamelelerine başlanarak buna dair yazılar 22.10.1999 tarihinde tanzim edilmiştir. İdarece anılan yasanın 54. ve 55.maddeleri uyarınca ödeme emri çıkarılabileceği gibi, mevcut uygulama da
yasal ve geçerli olup sanık hakkında takip muamelesine başlanıp tahsili cihetine gidilirken ki aşamada
adına kayıtlı gayrimenkulleri diğer sanıklara satarak ve senetli alacaklarını teminat göstermeyerek atılı
suçları işledikleri gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20.2.2002 günü oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin
20.2.2002 tarih ve E:2002/1646, K:2002/1981 kararı.
3 Kamu borçlusunun AATUHK’un 110. maddesinde düzenlenen bazı fiilleri işlemesi halinde, yapılan
34
bu tasarrufa ilişkin olarak AATUHK’un 24. maddesine istinaden iptal davası açılacaktır. Örneğin, ödeme
emrinin tebliğinden sonra borçlunun evini arkadaşına muvazaalı olarak satması ve bu işlem nedeniyle geri
kalan malvarlığının borcu karşılamaya yetmemesi halinde borçlu hakkında kamu alacağının tahsiline engel
olma suçu nedeniyle cezai takibat başlatılacaktır. Ayrıca yapılan bu tasarrufa ilişkin olarak iptal davası
açılacaktır. Soruşturma veya kovuşturma evresinde mahkemece tasarrufun iptaline karar verilmesi halinde
“kalan malların borcu karşılamaya yetmemesi” halinin gerçekleşmediğinden bahisle suçun oluşmayacağı ileri sürülemez. Burada suç, takip işlemlerinin sonuçlandırılması üzerine geri kalan malların borcu karşılamaması durumunda oluşmaktadır. Sonuç olarak, tasarrufun iptali davasının açılabileceği anda
suç oluştuğundan, sonradan mahkemece tasarrufun iptaline karar verilmesi suçun oluşmasını engellemez.
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KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNE ENGEL OLMA SUÇUNUN
TAKİBATI NEDENİYLE İHTİYATİ TAHAKKUK UYGULAMASI
THE PRECAUTIONARY ASSESSMENT APPLICATIONS BECAUSE
OF THE İNVESTİGATİON OFTHE CRIME OF PREVENTİNG TO THE
PUBLİC RECEİVABLES
Murat DUMAN*31
ÖZ
Bu çalışmada, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da (AATUHK) düzenlenen kamu alacağının tahsiline engel olma suçu nedeniyle takibata girişilmesi halinde alınan ihtiyati tahakkuk kararının hukuki niteliği
değerlendirilecektir. Bu bağlamda, kamu alacağının tahsiline engel olma suçu ve
ihtiyati tahakkuk kurumunun hukuki niteliği açıklandıktan sonra bu nedene dayalı
olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması, tahakkukta yetki ve usul ile ihtiyati tahakkuk kararına karşı dava açılması konularına değinilecektir.
Anahtar Sözcükler:Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu, İhtiyati Tahakkuk, İhtiyati Haciz, Mükellef
ABSTRACT
Inthisstudy, theprecautionaryassessmentjudgment, issued in thearticle 110 of
theLaw No. 6183 on Collection Procedure of PublicReceivables, which is reached a verdict in relationtothesituationstartingto be followedbecause of thecrime
of preventingpublicreceivablesfromcollection, will be evaluated. Inthiscontext,
afterthecrime of preventingpublicreceivablesfromcollectionandprecautionaryassessment’s legal characteristicsareexplained, based on thiscauseprecautionaryassessmentjudgmentdecision, authorityandprocedure in assessmentandsuingagainstprecautionaryassessmentjudgmentwill be examined.
Keywords:precautionaryassessment, precautionarydistraint, taxpayer
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GİRİŞ
Kamu alacağının güvence altına alınmasına yönelik düzenlemelere 6183
sayılı Kanunda yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de ihtiyati tahakkuk
kurumudur. İhtiyati tahakkuk ile mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi
borçlarının normal tahakkuka kadar geçici olarak tahakkuk ettirilmesi ve akabinde ihtiyati haciz uygulanması suretiyle alacağın güvence altına alınması
amaçlanmaktadır. Kanun koyucu, kamu borçlularının kamu alacağının tahsilini engellemek amacıyla bazı işlem ve eylemler yapmasını ihtimal dahilinde görerek, henüz tahakkuk etmemiş ve vadesi gelmemiş vergi alacaklarına
ilişkin olarak bazı hukuki güvencelere yer vermiştir. Bu güvencelerden birisi
de, kamu alacağının tahsiline engel olma suçu nedeniyle takibata girişilmesi
haline dayalı olarak ihtiyati tahakkuk uygulamasıdır.
Çalışmamızda, ihtiyati tahakkuk kavramı ve bu kavramın hukuki niteliğine değinilecek ve özellikle ihtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılan kamu
alacağının tahsiline engel olma suçu irdelenerek, bu suça ilişkin takibata geçilmesinin ihtiyati tahakkuk kurumuna etkisi ortaya konulacaktır. Ayrıca, bu
suç nedeniyle ihtiyati tahakkuk kararı alınmasında usul ve yetki konusuna ve
ihtiyati tahakkuk kararına karşı dava açılması hususuna ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır.
1. İHTİYATİ TAHAKKUK KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
Tahakkuk; tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken aşamaya
gelmesini ifade etmektedir. Tarh ve tebliğ edilen vergiye karşı dava açılmaması veya dava açma süresinin geçirilmesi ya da açılan davanın aleyhe sonuçlanması halinde vergi alacağı tahakkuk etmektedir. Vergiyi doğuran olayın
meydana gelmesi ile verginin tahakkuku arasında geçen zaman dilimi içinde
mükellefin işlem ve fiillerinden, verginin vadesinde alınmasının güçleşeceği
anlaşılıyor ise vergi alacağının güvence altına alınması bakımından tahakkukun öne alınmasına karar verilebilir (Karakoç, 2011, 614; Mutluer, 2011,
328). Bu şekilde, Kanunda belirtilen koşulların bulunması şartıyla tahakkukun normal vergilendirme aşamaları dışında bir idari karar ile öne alınmasına
ihtiyati tahakkuk denilmektedir. Vergi Daireleri İşlemYönergesi’nde ihtiyati
tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan kamu alacağının daha önceden tahsil
güvenliğini sağlamak için yapılan tahakkuk olarak tanımlanmıştır.
Verginin tahakkuku, esasında bir idari işlem olmayıp kendiliğinden gerçek112
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leşen bir hukuki durumu ifade eder(Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2011, 106; Bayraklı, 2014, 59; Kızılot ve Diğerleri, 2008, 156; Özay, 2002, 477). Bu açından,
tahakkuk kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem değildir.132Buna karşın ihtiyati tahakkuk ise, kendiliğinden gerçekleşen bir hukuki durum veya belirleme
olmayıp, idarenin tesis ettiği bir idari işlemdir (Karakoç, 2000, 100). İhtiyati
tahakkuk işlemi ile kesin bir borç ortaya çıkmaz, ihtiyati tahakkukun hukuki
sonuç doğurması ancak ihtiyati hacizle birlikte mümkün olur (Çelik, 1988, 136;
Gülseven, 1999, 134; Özbalcı, 2010, 254). Bu itibarla, idarenin tek yanlı bir
işlemi olan ihtiyati tahakkuk icrai bir nitelik taşımadığından, işlemin hukuki niteliğinin idarenin hazırlık işlemi olarak kabul edilmesi gerekir (Karakoç, 2000,
100; Öner, 2014, 180). Ayrıca, ihtiyati tahakkuk esas tahakkuka kadar geçerli
olup, esas tahakkuktan sonra ihtiyati tahakkuk düzeltilerek yerini esas tahakkuka bırakması nedeniyle geçici bir nitelik taşımaktadır (Çelik, 2002, 81).
İhtiyati tahakkuk kurumu, AATUHK’un 17 ila 21. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İhtiyati tahakkuku düzenleyen 17. madde hükmüne göre, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığı’nca
tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk
ettirilmesi hususunda yetkili kişilerce yazılı emir verilebilir. Söz konusu kanun maddesinde, ihtiyati tahakkuk kararın sadece vergi ve resimlere ilişkin
olarak alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
vergiler dışındaki diğer kamu alacaklarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir (Oktar, 2013, 305; Çelik, 2002, s. 82; Aktan,
1990, 49).
İhtiyati tahakkuka konu olabilecek vergi ve resimlerin belirlenmesi konusunda AATUHK’da Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Maliye Bakanlığı’nca Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A, Sıra No:1) ile mükellefin henüz tahakkuk etmemiş; gelir vergisi (geçici vergi dahil), kurumlar vergisi (geçici
vergi dahil), katma değer vergisi, damga vergisi, özel tüketim vergisi, özel
iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi,
veraset ve intikal vergisi ve bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı
132 “…vergi uyuşmazlıklarında kesin ve yürütülmesi zorunlu işlem, içeriği Vergi Usul Kanununun 35’inci
maddesinde gösterilen ihbarname ile tebliğ olunan tarh işlemi ile vergi kanunlarına aykırı hareket edenler
adına, bu vergiye bağlı veya bundan bağımsız olarak kesilen vergi cezalarını konu edilen işlemlerdir. Bu
işlemlerin idari davaya konu edilmemeleri veya açılan davaların reddi üzerine ödenmesi gereken aşamaya
gelen vergi ve cezanın bu aşamasını belgeleyen tahakkuk fişi ise vergi dairesinin iç işlemi niteliğinde olduğundan, idari davaya konu edilmesi olanaklı değildir. Tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ ya da tevdi edilmiş
olmasının da bu durumu değiştirmesine olanak yoktur…”, Danıştay 7. Dairesi’nin 26.10.2004 tarih ve
E:2001/2304, K:2004/2661 sayılı kararı.
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vergi cezaları hakkında ihtiyati tahakkuk kararı alınabileceği kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla, kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan sözü edilen
Tahsilat Genel Tebliği’nde vergi türleri sayılmak suretiyle ihtiyati tahakkuk
uygulanabilecek vergilerin belirlenmesi nedeniyle harç, belediyeye ve il özel
idarelerine ait kamu alacakları ile gümrük vergilerine ilişkin olarak ihtiyati
tahakkuk kararı alınamaz (Gerçek, 2010, 150; Gülseven, 1999, 135; Özbalcı,
2010, 254).
2. İHTİYATİ TAHAKKUK NEDENLERİ
İhtiyati tahakkuk nedenleri AATUHK’un 17/2. maddesinde düzenlenmiştir. Sözü edilen maddede yapılan düzenlemede, AATUHK’un 13. maddesinin
1, 2, 3, ve 5. bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birinin mevcut
olması, mükellef hakkında AATUHK’un 110. maddesi gereğince takibata girişilmesi ve teşebbüsün muvazaalı olduğu ve hakikatte başkasına ait olduğu
hakkında deliller elde edilmesi hallerinden birinin gerçeklemesi durumunda
mükellef hakkında ihtiyati tahakkuk kararı alınabileceği kurala bağlanmıştır.
Dolayısıyla anılan düzenlemede ihtiyati tahakkuk sebepleri sayma suretiyle
belirlenerek sınırlama yoluna gidilmiştir. İhtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılan AATUHK’un 110. maddesi gereğince takibata girişilmesi hali bu
çalışmanın bu çalışmanın konusunu oluşturması nedeniyle aşağıda bu husus
detaylı olarak incelenecektir.
2.1. Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma Suçu (AATUHK m. 110)
6183 sayılı AATUHK’un 110. maddesinde; “Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu kısmen veya tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak maksadiyle mallarından
bir kısmını veya tamamını: mülkünden çıkararak, telef ederek yahut değerden
düşürerek gerçek surette, gizleyerek, kaçırarak muvazaa yolu ile başkasının
uhdesine geçirerek veya aslı olmayan borçlar ikrar ederek, yahut alındılar
vererek gerçeğe aykırı surette, varlığını yok eder veya azaltır ve geri kalan
mallar borcu karşılamaya yetmezse altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme ile kamu borçlularının kamu alacağının tahsilini zorlaştırmaya yönelik kötü niyetli işlem
ve eylemlerinin engellenmesi amaçlanmaktadır. Yasal düzenleme gereğince
kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun oluşması için öncelikle tahsil
114
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dairesince kamu borçlusu hakkında takip muamelelerine başlanılması şarttır.
Bu bağlamda,“kamu borçlusu” ve “takip muamelesi” kavramlarından ne
anlaşılması gerektiği bu suçun unsurlarının ortaya konulabilmesi açısından
önem arz etmektedir.
AATUHK’un 3. maddesinde “kamu borçlusu” tanımına yer verilmiştir.
Buna göre kamu borçlusu kavramı, kamu alacağını ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların kanuni temsilci veya mirasçılarını, vergi mükelleflerini, vergi sorumlusunu, kefili, yabancı şahıs ve kurum temsilcilerini
ifade eder. Bu tanımda açıkça ifade edilen kamu borçlusu olması muhtemel
olan kişiler yasal şartların oluşması halinde suçun faili olacaktır.
AATUHK’un 110. maddesinde kamu borçlusu hakkında takip işlemlerine
başlanılması ifadesine yer verilmiştir. “Takip muamelesi” diğer bir deyişle
takip işlemleri, AATUHK’un 54 ve müteakip maddelerine göre yapılan işlemlerdir. Bu bakımdan, vadesinde ödenmeyen kamu alacağının tahsili amacıyla
kamu borçlusu hakkında düzenlenen ödeme emrinin tebliğ ile takip işlemlerine başlanmış olunacaktır (Özbalcı, 2010, 254; Yılmaz, 2006, 1058; Akmansu,
1954, 318). Bu cümleden olarak, bu suçtan dolayı borçlunun cezalandırılabilmesi için Kanunun 110. maddesindeki seçimlik hareketlerin ödeme emrinin
tebliğinden sonra yapılması gerekir. Ödeme emri tebliğinden önce söz konusu
fiillerin işlenmesi halinde suçun oluştuğundan söz edilemez (Yılmaz, 2006,
1057; Başbüyük, 2014, 4616).
Teminatlı alacaklarda, borçluya yapılan bildirim (ödemeye çağrı mektubunun
tebliği) üzerine takip işlemlerine başlanılır. Söz konusu alacaklarda, kamu alacağı
teminata bağlandığından borcun tahsil imkansızlığının bulunmadığı gerekçesiyle
suçun gerçekleşmeyeceğisavunulabilir. Ancak teminatın kısmen veya tamamen
değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde tahsil dairesince ek teminat istenilmediği durumda, ödeme çağrı mektubunun tebliğinden sonra seçimlik hareketlerin yapılması halinde suçun oluştuğu kabul edilmelidir.
Bir görüşe göre kamu borçlusu hakkında ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz işlemlerinin tesis edilmesinden sonraKanunun 110. maddesi kapsamındaki
fiillerin işlenmesi halinde borçlunun cezai sorumluluğu oluşacaktır (Yılmaz,
2006, 1058; Pınar ve Bacaksız, 2008, 116). Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nce verilen bir kararda da aynı görüşün benimsendiği görülmektedir.233 Kanaatimizce,
233 “KARAR: …Mahkemece; sanığa 6183 sayılı kanunun 54. maddesine uygun şekilde ödeme emri tebliğ
edilmediği, sadece teminat göstermesi istendiği, bu yazının da sanığa 1.11.1999 tarihinde tebliğ edildiği,
sanığın ise adına kayıtlı Gayrimenkullerini tebliğ tarihinden önce 22.10.1999 günü diğer sanıklara sattığını sorumluluk ve sürelerin tebligat tarihine göre başlayacağı gerekçesiyle yasal unsurları oluşmayan
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AATUHK’da yer verilen cebren takip ve tahsil yöntemleri ile kamu alacağının korunması hükümlerinin birbirine karıştırılmaması gerekir. Kamu alacağının korunması yöntemlerine başvurulması ile takip işlemlerine başlanıldığı
sonucuna varılamaz (aynı yönde:Başbüyük, 2014, 4617). Açıklandığı üzere
takip işlemlerinden, AATUHK’un 54 ve müteakip maddelerine göre yapılan
işlemlerin anlaşılması gerekir. Ayrıca, AATUHK’un 110. maddesinde; “amme
alacağının tahsili için hakkında takip muamelelerine başlanan borçlu” ifadesine yer verilmiştir. Söz konusu madde metninde açıkça kamu alacağının tahsili amacıyla yapılan takip işlemlerinin varlığı arandığından, kamu alacağının
korunmasına yönelik işlemler madde kapsamında değerlendirilemez. Özetle,
mükelleften teminat istenilmesi veya mükellef hakkında ihtiyati haciz kararı
alınmasından sonra madde metninde belirtilen seçimlik hareketlerin yapılması halinde cezai sorumluluk oluşmaz.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunda özel kastın varlığı aranır.
AATUHK’un 110. maddesinde belirtilen bu özel kast, fiillerin kısmen veya
tamamen tahsile engel olmak veya tahsili zorlaştırmak amacıyla işlenmesidir. Bu amaç olmaksızın, yani kamu borçlusunun özel kastının bulunmadığı halde suçun oluştuğundan söz edilemez. Öte yandan, borçlunun tasarruflarısonucunda geri kalan malvarlığının borcu karşılayabilmesi mümkün ise
suçtan sorumluluk gündeme gelmez.334Bu nedenle, geri kalan malların borcu
suçtan sanıkların beraatlerine karar verilmişse de;
6183 sayılı kanunun 110. maddesinde “Amme alacağının tahsili için hakkında takip muamelesine başlanan
borçlu”dan bahsetmekte, 111. maddesinde ise “Bu kanuna göre istenen mal bildirimini gerçeğe aykırı
surette yapanlardan” söz edilmektedir.
Buna göre sanık M. hakkında izinsiz tefecilik yaptığından bahisle vergi kaçırmaktan vergi denetmenlerince
inceleme yapılıp 14.10.1999 tarihli rapor içeriğine uygun olarak 6183 sayılı yasanın 9. ve 13. maddeleri
uyarınca takip muamelelerine başlanarak buna dair yazılar 22.10.1999 tarihinde tanzim edilmiştir. İdarece anılan yasanın 54. ve 55.maddeleri uyarınca ödeme emri çıkarılabileceği gibi, mevcut uygulama da
yasal ve geçerli olup sanık hakkında takip muamelesine başlanıp tahsili cihetine gidilirken ki aşamada
adına kayıtlı gayrimenkulleri diğer sanıklara satarak ve senetli alacaklarını teminat göstermeyerek atılı
suçları işledikleri gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi,
SONUÇ: Yasaya aykırı, müdahil vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 20.2.2002 günü oybirliğiyle karar verildi.” Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin
20.2.2002 tarih ve E:2002/1646, K:2002/1981 kararı.
3 Kamu borçlusunun AATUHK’un 110. maddesinde düzenlenen bazı fiilleri işlemesi halinde, yapılan
34
bu tasarrufa ilişkin olarak AATUHK’un 24. maddesine istinaden iptal davası açılacaktır. Örneğin, ödeme
emrinin tebliğinden sonra borçlunun evini arkadaşına muvazaalı olarak satması ve bu işlem nedeniyle geri
kalan malvarlığının borcu karşılamaya yetmemesi halinde borçlu hakkında kamu alacağının tahsiline engel
olma suçu nedeniyle cezai takibat başlatılacaktır. Ayrıca yapılan bu tasarrufa ilişkin olarak iptal davası
açılacaktır. Soruşturma veya kovuşturma evresinde mahkemece tasarrufun iptaline karar verilmesi halinde
“kalan malların borcu karşılamaya yetmemesi” halinin gerçekleşmediğinden bahisle suçun oluşmayacağı ileri sürülemez. Burada suç, takip işlemlerinin sonuçlandırılması üzerine geri kalan malların borcu karşılamaması durumunda oluşmaktadır. Sonuç olarak, tasarrufun iptali davasının açılabileceği anda
suç oluştuğundan, sonradan mahkemece tasarrufun iptaline karar verilmesi suçun oluşmasını engellemez.
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karşılamaya yetip yetmeyeceğinin, yani tahsil imkansızlığının oluşup oluşmayacağının belirlenmesi için borçlu hakkında başlatılan takip işlemlerinin neticelendirilmesi gerekir. AATUHK’ta düzenlenen bu suçla aynı mahiyette bir
düzenlemeye 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 331. maddesinde yer verilmiştir. Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçundan
dolayı failin cezalandırılabilmesi için borçlu aleyhine aciz belgesinin alınması
şarttır. Ancak, AATUHK’un 110. maddesi uyarınca suçun takibi için kamu
borçlusu hakkında aciz fişi düzenlenmiş olması şartı aranmaz.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun takibi AATUHK’un 115.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca suç, kamu idaresinin o
mahaldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip olunur. AATUHK’un 115/2. maddesinde; “Bu suçlar bir hükmi şahsın idare ve muamelelerini görme sırasında işlenmiş ise ceza, hükmi şahsın
ortaklarından, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından idare meclisi reis ve azasından, murakıp ve müfettişlerinden veya müstahdemlerinden
muameleyi yapmış olanlar hakkında hükmolunur.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca tüzel kişilerin yönetimi ve işlemlerinin görülmesi
sırasında bu suçun işlenmesi halinde ceza, fiillin türüne göre ortaklar, kanuni
temsilciler, denetçiler veya işçiler aleyhine hükmolunur. AATUHK’un 110.
maddesinde sayılan tasarrufların bir kısmının ancak yetkili kişilerce yapılabileceği göz önünde tutulmalıdır. Örneğin, tüzel kişilerde satış veya bağışlama
yoluyla bir mal ancak tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerce mülkiyetten çıkarılabilir. Bu noktada, limited şirkete ait malın ortaklar tarafından satıldığı gerekçesiyle suçun oluştuğu ileri sürülemez. Çünkü ortakların böyle bir yetkisi
yoktur. Malın telef edilmesi, değerinden düşürülmesi, gizlenmesi gibi fiiller
tüzel kişinin ortakları veya işçileri tarafından da işlenebilir. Kanun koyucu bu
durumu gözeterek ortakları, işçileri ve denetçileri suçun faili kapsamına dahil
etmiştir.
AATUHK’un 110. maddesinde düzenlenen suça ilişkin benzer bir düzenlemeye İcra ve İflas Kanunu’nun
331. maddesinde yer verilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinde; “Kanunun bu babında yazılı
suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava
ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme uyarınca borçlu
hakkında tasarrufun iptali davası neticesinde tasarrufun iptaline karar verilmiş ve bunun sonucunda borç
karşılanmış ise İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesi gereğince ceza düşecektir. Bu tür bir düzenleme
AATUHK’da yer almamaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinde yer alan düzenlemenin kıyasen
kamu alacağının tahsiline engel olma suçu bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle kamu
alacağının tahsiline engel olma suçunun oluşmasından sonra borcun ödenmesi veya tasarrufun iptali yoluyla borcun kapatılması durumunda cezanın düşmesine karar verilemez.
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2.2. AATUHK’un 110. Maddesi Gereğince Takibata Girişilmesi Nedeniyle İhtiyati Tahakkuk Uygulaması
AATUHK’un 17/2-2. maddesinde, mükellef hakkında 110. madde gereğince takibata girişilmesi hali ihtiyati tahakkuk nedeni olarak kabul edilmiştir.
Tahsile engel olma suçu nedeniyle takibata geçilebilmesi için borçlu hakkında kesinleşmiş kamu alacağına ilişkin olarak takip işlemlerine başlanılması
sonrasında seçimlik hareketlerin yapılması ve yasal şartların oluşması ile suçun tamamlanması şarttır. Bu bağlamda, AATUHK’un 110. maddesi uyarınca
başlatılacak takibat ancak kesinleşmiş bir borçtan dolayı yapılır. Kesinleşmiş
vergi borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün olmadığından, kamu alacağının tahsiline engel olma suçu nedeniyle alınacak
ihtiyati tahakkuk kararı ancak varsa mükellefin tahakkuk etmemiş diğer vergi
borçlarına ilişkin olacaktır (Özbalcı, 2010, 258; Çelik, 2002, 85).
İhtiyati tahakkuk kararının alınması bakımından AATUHK’un 110. maddesinde sözü edilen takip işlemlerinin hangi kamu alacağına ilişkin olarak yapıldığının
bir önemi bulunmamaktadır. Örneğin, idari para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrinin tebliğinden sonra mükellef tarafından 110. maddedeki fiillerin işlenmesiüzerine takibata başlanması halinde mükellefin tahakkuk etmemiş
vergi borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkündür.
AATUHK’un 17/2-2. maddesinde mükellef hakkında takibata girişilmesi
ifadesine yer verildiğinden, ihtiyati tahakkuk kararı ancak mükellef hakkında
alınabilir. AATUHK’un 110. maddesinde ise kamu borçlusu tabirine yer verilmiş olup, yukarıda belirtildiği üzerekamu borçlusu olarak kabul edilen kişiler
bu suçun faili olabilir. Ancak, bu nedene bağlı olarak ihtiyati tahakkuk kararı
alınabilmesi sadece mükellef bakımından suçun takibine başlanılması halinde
mümkün olup, mükellef dışında kamu borçlusu olarak kabul edilen kişiler için
bu nedene dayalı olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir.
Örneğin, kamu borçlusu olarak kabul edilen kanuni temsilci, mirasçı ve vergi
sorumlusu AATUHK’un 110. maddesi uyarınca suçun faili olabilecek iken,
bu kişiler hakkında kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun takibatı
nedeniyle ihtiyati tahakkuk kararı alınamaz.Özetle, sadece takip işlemlerine
başlanılan borcun mükellefi hakkında şartların oluşması halinde ihtiyati tahakkuk kararı alınabilir.
Asıl borçlu şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağına ilişkin olarak kanuni
temsilcinin takibine başlanılması üzerine kanuni temsilci tarafından Kanunun
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110. maddesi kapsamına giren fiillerin işlenmesi halinde, eğer kanuni temsilci
olan gerçek kişi ayrıca vergi mükellefi ise bu kişinin tahakkuk etmemiş vergi
borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir.
Örneğin, anonim şirket yönetim kurulu üyesi olan ve şirket adına münferiden
işlem yapma yetkisi bulunan kişinin, şirket hakkında takip işlemlerine başlanılmasından sonra şirketin arsasınıeşine devrettiği ve kalan malvarlığının
borcu karşılamaya yetmediği durumda, şirketin henüz tahakkuk etmemiş olan
vergi borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınabilir. Ayrıca, kanuni temsilci olan gerçek kişi hakkında AATUHK’un 115/2. madde hükmü
gereğince takibat yapılacaktır. Yetkili kişinin ihbarı üzerine kanuni temsilci
hakkında soruşturma açılması halinde, kanuni temsilci olan kişi ayrıca vergi
mükellefi ise bu kişinin tahakkuk etmemiş vergi borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir. Çünkü burada kanuni temsilcinin kendi vergi mükellefiyetine ilişkin olarak takibat yapılmamaktadır.435
Doktrinde, AATUHK’un 110. maddesine istinaden mükellef hakkında
kovuşturma yapılması ile ihtiyati tahakkuk nedeninin oluşacağı ileri sürülmektedir (Özbalcı, 2010, 257; Bayraklı, 2014, 60). Ancak burada bahsedilen
kovuşturma yapılması tabirinin, mükellef hakkında takibata girişilmesi yani
soruşturma açılması olarak anlaşılması gerekir. Başka bir deyişle, yetkili kişi
tarafından yapılan ihbar üzerine Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açılması halinde 17/2-2. madde kapsamında mükellef hakkında ihtiyati tahakkuk
kararı alınabilir (Aynı yönde: Serim, 2007, 58).
AATUHK’un 17/2-2. maddesi uyarınca ihtiyati tahakkuk kararının hangi
andan itibaren alınabileceğinin değerlendirilmesi gerekir. Tahsile engel olma
suçu nedeniyle soruşturma alacaklı kamu idaresinin o mahaldeki en büyük
memurunun ihbarı üzerine açılacaktır. Bu suça ilişkin olarak savcılık tarafından soruşturma açıldığı tarihten itibaren ihtiyati tahakkuk kararı alınabilir.
Soruşturma açılmadan önce suçun oluştuğu kanaatine binaen yetkili kişilerce
ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir. Soruşturma açılmasından
sonra savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi veya kovuşturma evre435 Türk Ticaret Kanunu’nun 359/2. maddesi ile 623/2. maddesi uyarınca tüzel kişiler limited şirketlerde
müdür, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olabilir. Bu bakımdan, tüzel kişilerin kanuni temsilci sıfatını kazanmaları mümkündür. Tüzel kişinin yönetim kuruluna üye seçilmesi halinde, tüzel kişiyle birlikte
tam ehliyetli gerçek bir kişi de tüzel kişi tarafından belirlenir. Bu kişide tüzel kişi ile birlikte tescil ve ilan
olunur. Tüzel kişilerin kanuni temsilci olduğu durumda, asıl borçlu sermaye şirketinin malvarlığına yönelik
bir işlem nedeniyle suçun oluşması halindeAATUHK’un 115/2. maddesi uyarınca soruşturma tüzel kişinin
belirlediği gerçek kişi hakkında açılacaktır. Bu halde, tüzel kişi kanuni temsilci vergi mükellefi ise onun tahakkuk etmemiş vergi borçlarına ilişkin olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkün değildir.
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sinde sanığın beraatine karar verilmesi halinde ihtiyati tahakkuk kararının kaldırılması gerekir.
AATUHK’un 110. maddesinde yer verilen bazı tasarruflara (mülkten çıkarma, muvazaa yolu ile başkasının uhdesine geçirme, aslı olmayan borçlar
ikrar etme veya alındılar verme) ilişkin olarak iptal davası açılacaktır. Bu halde, AATUHK’un 13/7. maddesi uyarınca tasarrufa konu mallara, bu mallar
elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer mallarına ihtiyati haciz uygulanması
mümkündür.
3. İHTİYATİ TAHAKKUK İŞLEMİNDE YETKİ VE USUL
AATUHK’un 17. maddesine göre, ihtiyati tahakkuk nedenlerinden birinin bulunması halinde vergi dairesi müdürünün (5345 sayılı Kanun uyarınca vergi dairesi yetkisini haiz olarak kurulan ve faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında,
ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün) yazılı talebi üzerine defterdar ve/veya
vergi dairesi başkanı, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden
Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının
derhal tahakkuk ettirilmesi hususunda yazılı emir verebilir. Dolayısıyla yasal düzenleme uyarınca, vergi dairesi başkanlığı kurulan illerde vergi dairesi başkanı,
diğer illerde ise defterdar ihtiyati tahakkuk emri vermeye yetkilidir. Ancak bu kişiler kendiliğinden ihtiyati tahakkuk emir veremez, bunun için vergi dairesi başkanlıklarında ilgili grup müdürünün ve/veya müdürün, vergi dairesi başkanlığının
bulunmadığı yerlerde vergi dairesi müdürünün yazılı talepte bulunması şarttır.
Yetkili kişiler tarafından ihtiyati tahakkuk emri verildiğinde, vergi dairesi müdürü
(vergi dairesi başkanlıklarında, ilgili grup müdürü ve/veya müdür) bu emri derhal
uygulamak zorundadır.
Defterdar veya vergi dairesi başkanı, ihtiyati tahakkuk emri verme hususunda takdir yetkisine sahiptir. İhtiyati tahakkuk nedenlerinden birinin varlığı
halinde yazılı talepte bulunması noktasında, vergi dairesi müdürünün veya
ilgili müdürün takdir hakkı bulunmamaktadır (Çelik, 2002, 86).Diğer bir deyişle, ihtiyati tahakkuka ilişkin olarak yetkili kişilere (defterdar ve/veya vergi
dairesi başkanına) yazılı talepte bulunulması zorunlu iken, yetkili kişiler tarafından ihtiyati tahakkuk emri verilmesi zorunlu değildir.
İhtiyati tahakkuka konu vergi ve resimler ile bunların zam ve cezaları,
vade tarihinden önce tahsil olunamaz. İhtiyati tahakkuk kararının alınmasından sonra tahakkuka konu alacaklar için derhal ihtiyati haciz uygulanır.
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(AATUHK, m.18/3) ihtiyati tahakkuk neticesinde ihtiyati haciz uygulanması
bağlı yetki kapsamındadır. Bu hususta idarenin takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bir görüşe göre ihtiyati haciz sebeplerinin varlığı halinde ihtiyati haciz
kararı alınması zorunlu olduğundan, AATUHK’un 17/1. maddesi uyarınca
ihtiyati tahakkuk kararı alınmasında takdir yetkisinin dolaylı olarak kalkmaktadır (Karadağ, 2012, 247). Ancak, AATUHK’un 13. maddesi uyarınca alınacak ihtiyati haciz kararı ile ihtiyati tahakkuk işlemi üzerine tesis edilecek
ihtiyati haciz kararının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğinden bu
görüşe katılmak mümkün değildir. Öncelikle, ihtiyati tahakkuk kurumu ile
bakanlıkça tespit edilen henüz tahakkuk etmemiş vergi alacaklarının güvence altına alınması amaçlanmıştır. AATUHK’un 13. maddesinde yer verilen
ihtiyati haciz kurumuile de, ihtiyati tahakkuka konu edilemeyecek olan vergi
ve diğer kamu alacaklarının normal tahakkuktan önceki ve sonraki dönemleriningüvence altına alınması sağlanmaktadır.İhtiyati haciz sebeplerinin varlığı
halinde idare bağlı yetki kapsamında işlem tesis etmek zorunda iken, ihtiyati
tahakkuk üzerine uygulanacak ihtiyati hacizde idare ancak ihtiyati tahakkuk
kararının varlığı halinde ihtiyati haciz kararı almak zorundadır. Bu bakımdan,
AATUHK’un 13. maddesindeki bağlı yetkiden hareketle, ihtiyati tahakkuk
uygulaması konusunda defterdar veya vergi dairesi başkanının dolaylı yönden takdir yetkisinin kalktığının kabul edilmesi mümkün değildir. Kaldı ki,
13. madde kapsamında ihtiyati haciz uygulamasının zorunlu olması, mükellef
veya sorumluların ödememe risklerinin bulunmamasına rağmen bu kurumun
sürekli uygulanması gerektiğinin kabul edilmesi, kişilerin mülkiyet haklarının
ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. İhtiyati tahakkuk kararı alınmasına ilişkin takdir yetkisi, ölçülülük ilkesi kapsamında uygulama yapıldığında mülkiyet hakkının ihlal edilmesini önleyici fonksiyona sahip olacaktır.
İhtiyati tahakkuk kararının alınmasına müteakip işleme konu vergi, resim
ve cezalardan, matrahı belli olanlar, itirazlı olsun olmasın, hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir. Matrahı belli olmayan vergi, resim ve
cezalar geçici olarak ve harici karinelere göre takdir yoluyla tespit edilen matrahlar üzerinden hesaplanarak tahakkuk ettirilir. Geçici takdirlerin takdir komisyonları tarafından bir hafta içerisinde yapılması gerekir. Kamu alacağının
normal tahakkukundan sonra ihtiyati tahakkuk ile normal tahakkuk arasındaki
fark, normal tahakkuk uyarınca düzeltilir. Vergi beyannamesi üzerine yapılacak tahakkuka göre ihtiyati tahakkukun düzeltilebilmesi için beyannamenin
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idarece kabul edilmiş olması gerekir. İdarece, beyanname iki ay içerisinde
incelenir. Tarhiyata karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesi kararının kesinleşmesi üzerine düzeltme işlemi yapılır.
4. İHTİYATİ TAHAKKUK İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI
AATUHK’un 20. maddesine göre, haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulananlar ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına yedi gün
içerisinde tahsil dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesine dava açabilir. İhtiyati tahakkuk, tek başına yükümlülerin menfaatini ihlal eden bir işlem
olmadığından, ancak ihtiyati haciz ile birlikte sonuç doğurmaktadır (Kaneti,
1989, 435).536 Nitekim, AATUHK’un 18. maddesinde, ihtiyati tahakkuka konu
vergi ve resimlerin kanunlarına göre ödeme zamanları gelmeden tahsil olunmayacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu bakımdan, AATUHK’un 20. maddesi
uyarınca ihtiyati tahakkuk işlemine karşı ancak ihtiyati haciz kararı ile birlikte
dava açılabilir. İhtiyati tahakkuk üzerine alınan ihtiyati haciz kararına karşı
açılacak davada, ihtiyati tahakkuk kararı da dava konusu edilmek istenmekte
ise bu husus açıkça dava dilekçesine yazılmalıdır. Aksi halde, vergi mahkemesinin ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına yönelik inceleme yapması
mümkün olmaz (Oktar, 2013, 307). İhtiyati haciz işlemine karşı dava açılmaması veya dava açma süresinin geçirilmesi üzerine ihtiyati tahakkuk işlemine
dava açılması ya da ihtiyati haciz işlemine karşı dava açıldıktan sonra ihtiyati
tahakkuk kararına ayrı bir dava açılması halinde davanın usulden reddi gere6
kecektir.37
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun soruşturulması nedeniyle
alınan ihtiyati tahakkuk kararı ve bu karar üzerine uygulanan ihtiyati haciz işlemlerine karşı dava açılması halinde, vergi mahkemesince AATUHK’un 110.
maddesinde öngörülen şartların oluşup oluşmadığının incelenmesi gerekir.
Bu bakımdan, mükellef hakkında açılan ceza davası bekletici mesele yapıl5 Aksi yönde:“…İhtiyati tahakkuk kararı davacının hukukunu etkileyen, kesin ve icrai nitelikte bir işlem
36
vasfı taşıdığına göre, bu işleme karşı ilgililerin yukarıda anılan yasa hükümlerine göre itiraz edebilecekleri
dikkate alındığında dava dilekçesinde ileri sürülen iddialar çerçevesinde uyuşmazlığın esası incelenerek
bir karar verilmesi gerekirken, uygulanan işlemin kesin ve icrai nitelikte olmadığı gerekçesiyle davanın
usul yönünden reddedilmesinde yasal isabet görülmemiştir…”, Danıştay 11. Dairesi’nin 03.04.2000 tarih
ve E:1999/5904, K:2000/1235 sayılı kararı; “...ihtiyati tahakkukun kişilerin hukuki durumlarını etkileyen kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte bir işlem olduğu ve ihtiyati tahakkuk sebepleri ile miktarına
yönelik iddialarla dava açılabileceği sonucuna varılmaktadır...”, Danıştay 4. Dairesi’nin 27.09.2006 tarih
ve E:2006/2260, K:2006/1732 sayılı kararı.
6 Aynı yönde: Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 23.02.2001 tarih ve E:2000/326, K:2001/96
37
sayılı kararı.
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7
malıdır. Örneğin, hacizli malları teslim etmeyen38
mükellef hakkında ihtiyati
tahakkuk ve ihtiyati haciz kararları alınmış ise, vergi mahkemesince mükellef
hakkında açılan ceza davası bekletici mesele yapılmalı ve ceza davası sonucunda çıkan karar üzerine de AATUHK’un 17/2-2. maddesindeki nedeninin
gerçekleşip gerçekleşmediği incelenmelidir.

SONUÇ
Mükellefler hakkında kamu alacağının tahsile engel olma suçu nedeniyle
soruşturma açılması AATUHK’un 17/2-2. maddesinde ihtiyati tahakkuk nedeni olarak kabul edilmiştir. Anılan suç nedeniyle ihtiyati tahakkuk yapılabilmesi için öncelikle suçun oluşması ve alacaklı kamu idaresinin o mahaldeki
en büyük memurunun ihbarı üzerine soruşturma açılması gerekir. Bu bağlamda, suçun oluştuğunun yetkili kişi tarafından belirlenmesi üzerine ihbar
yapılmalıdır. Yine bunun için yetkili kişilerin AATUHK’un 110. maddesinde
düzenlenen suça ilişkin yeterli bilgiye sahip olmaları gerekir. Aksi halde, suç
kapsamına girmeyen bir konuda açılan soruşturmaya istinaden ihtiyati tahakkuk kararı alınması ve ihtiyati haciz uygulanması mükelleflerin mülkiyet haklarının ihlal edilmesine neden olur. Yetkili kişilerce, ihtiyati tahakkuk emri
verme hususunda var olan takdir yetkisi kapsamında tahsile engel olma suçunun oluşup oluşmadığının değerlendirilmesi gerekir. Bu bakımdan, salt ceza
soruşturmasına istinaden ihtiyati tahakkuk emri verilmesi yerinde değildir.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun oluşması için öncelikle alacağa yönelik takip işlemlerine başlanılmalıdır. Takip işlemlerine başlanılmasından sonra Kanununda belirtilen şartların oluşması üzerine borçlu hakkında
soruşturma açılır. Soruşturma açılmasından sonra AATUHK’un 17. maddesi
uyarınca ihtiyati tahakkuk kararı alınabilir. Bunun öncesinde ihtiyati tahakkuk
kararı alınması olanaklı değildir. Özetle, ancaködeme emri tebliğinden sonra
AATUHK’un 110. maddesindekiseçimlik hareketleri yapan mükellef hakkında ihtiyati tahakkuk kararı alınabilir. Kamu borçlusu olarak kabul edilen kanuni temsilci, vergi sorumlusu, mirasçı ve kefil, AATUHK’un 110. maddesi
kapsamında suçun faili olabilecek iken, bu kişiler hakkında kamu alacağının
tahsiline engel olma suçu nedeniyle ihtiyati tahakkuk kararı alınamaz. Çünkü
AATUHK’un 17/2-2. maddesinde “mükellef” tabirine yer verilmiştir.
738 Yargıtay, vergi borcu nedeni ile haczedilip kendisine yediemin olarak teslim edilen menkul malları
yapılan uyarıya rağmen süresi içinde ilgili mercie teslim etmeyen kişinin, kamu alacağının tahsiline engel
olma suçundan sorumlu olmayacağına karar vermektedir (Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin 14.10.2009 tarih ve
E: 2009/16200, K: 2009/10841 sayılı kararı).
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Teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk kurumları kamu alacağının korunmasına ilişkin yöntemler olup, bu işlemlerin takip işlemi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan, bu işlemlerin tesis edilmesinden
sonra AATUHK’un 110. maddesi kapsamına giren fillerin işlenmesi halinde
suçun oluştuğundan söz edilemeyeceğinden, bu kapsamda ihtiyati tahakkuk
kararı alınması olanaklı değildir.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçuna ilişkin olarak mükellef hakkında soruşturma açıldığı andan itibaren ihtiyati tahakkuk kararı alınabileceğinden, soruşturma açılıp açılmadığının belirlenmesi gerekir. Herhangi bir
kamu alacağına ilişkin olarak mükellef hakkında bu suç nedeniyle soruşturma
açılabileceğinden, vergi idaresinin bu tür bir soruşturmadan her zaman haberdar olması olanaklı değildir. Örneğin işgal harcına ilişkin olarak AATUHK’un
110. madde kapsamında borçlu hakkında soruşturma açıldığında, ihtiyati tahakkuk talebinde bulunmaya yetkili kişilerin bu durumdan haberdar olmaları
beklenemez. İhtiyati tahakkuka ilişkin olarak yazılı talepte bulunmaya yetkili
kişiler, bu suç nedeniyle mükellef hakkında soruşturma açılıp açılmadığının
tespitini Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden kolayca yapabilir. Bu nedenle, yetkili kişilereUYAP’tan bu suç nedeniyle hakkında soruşturma açılan kişilerin sorgusunu yapabilme yetkisi verilmeli ve bu yönde Adalet
Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı arasında entegrasyon çalışması yapılmalıdır.
Kamu borçlusunun mallarını kaçırması veya hileli yollara sapması ihtimalinin varlığı halinde borçlunun henüz tahakkuk etmemiş vergi borçlarına
ilişkin olarak da ihtiyati tahakkuk kararı alınması mümkündür. AATUHK’un
110. maddesinde yer alan telef etme veyahut değerden düşürme dışındaki fiiller, aslında borçlunun mallarını kaçırdığının veya hileli yollara saptığının
göstergesidir. İhtiyati tahakkuk nedenleri arasında sayılan AATUHK’un 13/3.
maddesi ile 110. madde kapsamında takibata girişilmesi hali benzer nitelikte
hükümler içermektedir. Bu nedenle, uygulamada yeknesaklık ve etkililik sağlamak amacıyla AATUHK’un 17/2-1. maddesinde 13. maddenin 3. bendine
yapılan atfın (ayrıca AATUHK’un 13/3. maddesinde yer verilen ihtimal kelimesinin) metinden çıkarılarak ve fıkra telef etme, değerden düşürme fiillerini
de içerecek şekilde yerinden düzenlenerek AATUHK’un 17/2-2. maddesine
alınmalıdır.
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karşılamaya yetip yetmeyeceğinin, yani tahsil imkansızlığının oluşup oluşmayacağının belirlenmesi için borçlu hakkında başlatılan takip işlemlerinin neticelendirilmesi gerekir. AATUHK’ta düzenlenen bu suçla aynı mahiyette bir
düzenlemeye 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 331. maddesinde yer verilmiştir. Alacaklısını zarara sokmak kastıyla mevcudunu eksiltme suçundan
dolayı failin cezalandırılabilmesi için borçlu aleyhine aciz belgesinin alınması
şarttır. Ancak, AATUHK’un 110. maddesi uyarınca suçun takibi için kamu
borçlusu hakkında aciz fişi düzenlenmiş olması şartı aranmaz.
Kamu alacağının tahsiline engel olma suçunun takibi AATUHK’un 115.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme uyarınca suç, kamu idaresinin o
mahaldeki en büyük memurunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından takip olunur. AATUHK’un 115/2. maddesinde; “Bu suçlar bir hükmi şahsın idare ve muamelelerini görme sırasında işlenmiş ise ceza, hükmi şahsın
ortaklarından, mümessil ve vekillerinden, tasfiye memurlarından idare meclisi reis ve azasından, murakıp ve müfettişlerinden veya müstahdemlerinden
muameleyi yapmış olanlar hakkında hükmolunur.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu hüküm uyarınca tüzel kişilerin yönetimi ve işlemlerinin görülmesi
sırasında bu suçun işlenmesi halinde ceza, fiillin türüne göre ortaklar, kanuni
temsilciler, denetçiler veya işçiler aleyhine hükmolunur. AATUHK’un 110.
maddesinde sayılan tasarrufların bir kısmının ancak yetkili kişilerce yapılabileceği göz önünde tutulmalıdır. Örneğin, tüzel kişilerde satış veya bağışlama
yoluyla bir mal ancak tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerce mülkiyetten çıkarılabilir. Bu noktada, limited şirkete ait malın ortaklar tarafından satıldığı gerekçesiyle suçun oluştuğu ileri sürülemez. Çünkü ortakların böyle bir yetkisi
yoktur. Malın telef edilmesi, değerinden düşürülmesi, gizlenmesi gibi fiiller
tüzel kişinin ortakları veya işçileri tarafından da işlenebilir. Kanun koyucu bu
durumu gözeterek ortakları, işçileri ve denetçileri suçun faili kapsamına dahil
etmiştir.
AATUHK’un 110. maddesinde düzenlenen suça ilişkin benzer bir düzenlemeye İcra ve İflas Kanunu’nun
331. maddesinde yer verilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinde; “Kanunun bu babında yazılı
suçlardan takibi şikayete bağlı olanların müştekisi feragat eder veya borcun itfa edildiği sabit olursa dava
ve bütün neticeleriyle beraber ceza düşer.” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu düzenleme uyarınca borçlu
hakkında tasarrufun iptali davası neticesinde tasarrufun iptaline karar verilmiş ve bunun sonucunda borç
karşılanmış ise İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesi gereğince ceza düşecektir. Bu tür bir düzenleme
AATUHK’da yer almamaktadır. İcra ve İflas Kanunu’nun 354. maddesinde yer alan düzenlemenin kıyasen
kamu alacağının tahsiline engel olma suçu bakımından uygulanması mümkün değildir. Bu nedenle kamu
alacağının tahsiline engel olma suçunun oluşmasından sonra borcun ödenmesi veya tasarrufun iptali yoluyla borcun kapatılması durumunda cezanın düşmesine karar verilemez.
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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TİCARET UNVANININ
BELİRLENMESİ İLE TİCARET UNVANININ MEVZUATA AYKIRI
KULLANILMASININ YAPTIRIMLARI
*
Özkan ARSLAN39

ÖZ
Nasıl ki her gerçek kişinin adı ve soyadı olmak zorundaysa birer tüzel kişilik olan anonim ve limited şirketlerin de birbirlerinden ayırt edilebilmeleri
için ticaret unvanı seçmeleri, seçtikleri bu unvanı ticari işletmeleriyle ilgili
iş ve işlemlerinde kullanmaları zorunludur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Şubat/2015-Ocak/2016 döneminde, ülkemizde kurulan anonim şirket sayısı 12.788, limited şirket sayısı 51.507 olup
ayda ortalama 5.357 adet anonim ve limited şirket kurulmaktadır. 31/01/2016
tarihi itibariyle ülkemizde kurulu bulunan anonim şirket sayısı 110.211, limited şirket sayısı da 747.742’dir(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2015). Dolayısıyla, toplamda 857.953 adet anonim ve limited şirketi ilgilendirmesi nedeniyle bu çalışmamızda, ticaret unvanının nasıl belirlenmesi gerektiği ile ticaret
unvanının mevzuata aykırı kullanılması halinde ilgililerin hangi yaptırımlarla
karşılaşacakları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ticaret unvanı, ek, işletme konusu, devir, idari para
cezası, adli para cezası, tazminat.
1. GİRİŞ
Anonim ve limited şirketlerin birbirlerinden ayırt edilmesini ve bu şirketlerin tanınmasını sağlayan en önemli araç ticaret unvanıdır. Ticaret unvanının
ayırt edici olabilmesi için de seçilen ticaret unvanlarının doğal olarak birbiriyle aynı olmaması gerekir. Ticari işletmenin kârlılığı, sahip olduğu mal varlığı
ve başarılı faaliyetleri ticaret unvanına itibar ve değer kazandırmaktadır. İtibarı yüksek bir ticaret unvanının, sahibi dışında diğer tacirler tarafından kullanılması bir yandan bu unvanı kullanan tacirlerin haksız kazanç elde etmelerine
bir yandan da sahibinin zarara uğramasına neden olmaktadır. Bu nedenle ticaret unvanları ülke genelinde korunmaktadır.

*39 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi

Makale Geliş Tarihi:
29.02.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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2. TİCARET UNVANININ BELİRLENMESİ
2.1. Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (T.C. Yasalar, 2011) (TTK) göre; anonim ve limited şirketler birer ticaret şirketi olup tüzel kişiliğe sahiptirler(TTK, md.124/f.1, md.125/f.1). Ticaret şirketleri, tacir olduklarından dolayı
bir ticaret unvanı seçmek ve seçtikleri bu unvanı ticaret siciline tescil ettirmek ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirmek zorundadırlar(TTK,
md.16/f.1, md.40/f.1).
Anonim ve limited şirket kuruluşu sırasında, kurucular tarafından yapılacak işlerden birisi de kurulacak şirketin ticaret unvanının belirlenmesidir.
Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine ait olduğundan ve ticaret unvanları da ülke genelinde korunduğundan
(TTK, md.50) kurucuların seçecekleri ticaret unvanının daha önce tescil edilip
edilmediğini araştırmaları gerekmektedir. Anılan araştırma, “http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.phpsor” adresinden yapılabilmektedir.
2.2. Ticaret Unvanı Belirlenirken Uyulması Gereken Kurallar
Ticaret unvanı belirlenirken uyulması gereken kurallar, hem TTK’da hem
de TTK’nın 210’uncu maddesine dayanılarak hazırlanan Ticaret Unvanları
Hakkında Tebliğ’de (TUHT) düzenlenmiştir(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
2014). Buna göre;
(i) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında, işletme konusunun
ve şirket türünü gösteren ibarelerin (anonim şirket- limited şirket) bulunması ve bunların Türkçe olması zorunludur(TTK, md.43- TUHT, md.4/f.1). Bu
çerçevede, “ABC Building Anonim Şirketi”, “ABC İnşaat Company” veya
“ABC Limited Şirketi” şeklinde belirlenen ticaret unvanları TTK’ya ve
TUHT’a uygun değildir.
Buna karşın, TTK’nın 46’ncı maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere,
ticaret unvanında yer alan ekin, yabancı bir veya birden fazla kelimeden oluşmasına engel oluşturan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır(TBMM
Adalet Komisyonu, 2007). Ayrıca, ekin hayali adlardan oluşması da mümkündür(TTK, md.46/f.1). Konuyu örneklemek gerekirse bir şirketin ticaret unvanı, “Happy İnşaat Otomotiv Anonim Şirketi” veya “Grand Seyahat Turizm
Limited Şirketi” şeklinde belirlenebilir.
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(ii) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olmamalıdır(TTK,
md.46/f.1-TUHT, md.4/f.2).
(iii) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve
ahlaka aykırı olmamalı, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenmemelidir(TTK, md.46/f.1-TUHT, md.4/f.3).
(iv) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir(TTK, md.46/f.3-TUHT, md.4/f.4).
(v) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularından en az birinin yer alması zorunludur(TTK, md.43/f.1-TUHT, md.4/f.5).
Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanlarında işletme konularının tamamının değil en az birinin yer alması zorunlu olmasına karşın uygulamada birçok şirketin ticaret unvanını, örneğin “ABC İnşaat, Otomotiv, Gıda, Akaryakıt,
Madeni Yağ, Turizm, Mağazacılık, Tekstil, Mermer, Elektrik Üretimi, Ambalaj,
Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” şeklinde belirlediği görülmektedir.
Ticaret unvanının bu şekilde belirlenmesi, aslında şirketin esas faaliyet konusuyla
tanınır hale gelmesini engellemektedir. Yine, bu denli uzun olan ticaret unvanının,
şirketin düzenlediği belgelere sığdırılması da ayrı bir zorluktur.
Öte yandan, gerek anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde gerekse limited şirketlerin şirket sözleşmelerinde, şirketin işletme konusunun esaslı noktalarıyla belirtilmesi ve tanımlanması şart olduğundan (TTK, md.339/f.2-b,
md.576/f.1-b) şirketin esas faaliyet konusunu oluşturan işletme konularının
ticaret unvanında yer verilmesi, bu konularla birlikte diğer işletme konularının ise detaylı bir şekilde şirket esas sözleşmesinde/şirket sözleşmesinde gösterilmesi yerinde olacaktır. Örneğin, “ABC İnşaat, Otomotiv, Gıda, Akaryakıt,
Madeni Yağ, Turizm, Mağazacılık, Tekstil, Mermer, Elektrik Üretimi, Ambalaj, Matbaacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” şeklindeki ticaret unvanına
sahip bir şirketin, esas faaliyet konuları inşaat ve turizm ise bu durumda ticaret
unvanının “ABC İnşaat ve Turizm Limited Şirketi” şeklinde belirlenmesi, diğer işletme konularının da şirket sözleşmesinde ayrıntılı şekilde gösterilmesi
yerinde bir davranış olacaktır. Ancak bu konudaki tercihin, şirkete ait olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü örneğe konu edilen her iki ticaret unvanı
da TTK’ya uygundur.
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(vi) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanındaki işletme konusunu
gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz(TUHT, md.4/f.5). Örneğin, “ABC
İnş., Tur. San. ve Tic. Limited Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı, bu kurala
uygun değildir.
(vii) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında gerçek bir kişinin adı
ve soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren (anonim şirket-limited
şirket) ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz(TTK, md.43/f.2). Örneğin, “ Özkan Arslan İnşaat, Turizm Sanayi ve
Ticaret A.Ş.” veya “ Özkan Arslan İnşaat, Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şrkt.”
şeklindeki ticaret unvanları anılan kurala uygun değildir. Buna karşın, şirketin
ticaret unvanında gerçek kişinin adı ve soyadı bulunmuyor ise şirket türünü
gösteren ibarelerin, baş harflerle kısaltılarak yazılması mümkündür140(Yargıtay
Hukuk Genel Kurulu, 2002).
(viii) Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur(TUHT, md.4/f.5). TTK’da “holding” ibaresi sadece genel kanuni yedek akçelerle
ilgili 419’uncu maddenin dördüncü fıkrasında geçmektedir. Anılan hüküm ise
aynen; “İkinci fıkranın (c) bendi ve üçüncü fıkra hükümleri, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler hakkında uygulanmaz.”
şeklindedir. Holding, bir şirket türü olmayıp başka işletmelere katılarak (iştirak
ederek) kazanç elde edilmesini amaçlayan bir faaliyet konusudur.
(ix) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir.
Örneğin, “Milas Halıcılık Turizm Limited Şirketi” gibi. Ticaret unvanlarında
ülke adları da kullanılabilir. Ancak bunun için o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekmektedir(TUHT, md.4/f.6).
(x) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında
ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler
ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya
kısaltılmış adları kullanılabilir(TUHT, md.4/f.7). Örneğin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 70’inci maddesine göre, belediyeler kendisine verilen görev
ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre şirket kurabil1 “TK.nun 45. maddesi uyarınca Anonim, Limited ve Kooperatif ortakların, unvanlarında işletme konu40
sunun gösterilmesi ve ortaklık nevi’nin ( Anonim Şirket), ( Limited Şirket ) olarak veya bunların kısaltılarak A.Ş., Ltd. Şti. olarak belirtilmesi gerekir. Bu ortaklıkların unvanlarına kişi adları konabilir. Ancak kişi
adları girdiği takdirde nev’ini gösteren ibareler kısaltılarak yazılamaz. ( A:Ş., Ltd. Şti ). Bunların Anonim
Şirket, Limited Şirket diye yazılması zorunludur.”
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mektedirler(T.C. Yasalar, 2005). Eğer Muğla’nın Kavaklıdere Belediyesi bu
amaçla bir şirket kurmuş veya kurulan bir şirkete iştirak etmiş ise Kavaklıdere
Belediyesi’nin ismi bu şirketin ticaret unvanında yer alabilir. “Kavaklıdere
Belediyesi İnşaat Turizm Anonim Şirketi” gibi.
(xi) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin
ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl
geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilemez(TUHT, md.4/f.8).
Yukarıda yer verilen kurallara uygun olmayan ticaret unvanlarının tesciline yönelik talepler ticaret sicili müdürlüğünce reddedilecektir. Red kararına
karşı, sekiz gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerdeki ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine itiraz edilebilir(TTK, md.32,34).
2.3. İltibasın (Karışıklığın) Önlenmesi İçin Ticaret Unvanına Ek Yapılma Zorunluluğu
Anonim veya limited şirket kurucuları tarafından seçilen ticaret unvanı,
daha önce Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğünce tescil edilmiş ise bu
unvan diğer unvandan ayırt edilmesini sağlayacak ek yapılmaması durumunda tescil edilemez(TUHT, md.5/f.1). Konuya ilişkin örnekler şunlardır:
Örnek-1: “ABC İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise “ABC İnşaat Tekstil
Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı ayırt edici
ek yapılmadan tescil edilemez. Çünkü tescili talep edilen ticaret unvanının
ekiyle (ABC) işletme konusunun (İnşaat) ilk ibaresi aynıdır(TUHT, md.5/f.2).
Örnek-2: “ABC İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “ABC Turizm İnşaat Sanayi Anonim
Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilebilir.
Çünkü her iki ticaret unvanının eki (ABC) aynı olmakla birlikte ekten sonra
gelen işletme konusunu gösteren ilk ibareler farklıdır(TUHT, md.5/f.3).
Örnek-3: “ABC Turizm Limited Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı daha
önce tescil edilmiş ise, “ABC Turizm Anonim Şirketi” şeklindeki ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. Çünkü daha önce tescil edilmiş
bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren ibarelerin farklı olması
iltibasa neden olmaktadır(TUHT, md.5/f.4).
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3. TİCARET UNVANININ MEVZUATA AYKIRI KULLANILMASININ YAPTIRIMLARI
Tacirlerin, ticaret unvanını mevzuata uygun kullanmaları gerekmektedir.
Ticaret unvanının mevzuata aykırı kullanılması halinde ise tacirler cezai (idari
para cezası, adli para cezası, hapis cezası) ya da hukuki (maddi ve manevi
tazminat, terkin vb.) yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklardır.
Kanunlarda, bir normun ihlal edilmesi durumunda ilgililere idari para cezası verilmesi öngörülmüş ise karşımızda kabahat oluşturan bir fiil, adli para
cezası ve/veya hapis cezası verilmesi öngörülmüş ise de karşımızda suç oluşturan bir fiil var demektir. Ticaret unvanıyla ilgili olarak kabahat olması nedeniyle idari para cezasını gerektiren fiiller ile suç olması nedeniyle adli para
cezasını ve/veya hapis cezasını gerektiren fiiller çalışmamızın 3.1 ve 3.3 no.lu
kısımlarında gösterilmiştir.
3.1. İdari Para Cezasını Gerektiren Fiiller
TTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrasında; 39 ilâ 45. veya 48.maddeleri ihlal edenlerin 2.000 TL idari para cezasıyla cezalandırılacakları hüküm
altına alınmıştır. “İlâ” kavramının anlamı, belirtilen sayıların da dâhil edildiği aralığı anlatan söz demek olup TTK’nın 39’uncu, 40’ıncı, 41’inci, 42’nci,
43’üncü, 44’üncü ve 45’inci maddelerine konu düzenlemelere aykırı davranılması idari para cezasını gerektirmektedir.
TTK’nın 51’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 2.000 TL tutarındaki idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun (T.C. Yasalar,
2005) 17’nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve
ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulandığından 20122016 döneminde uygulanacak idari para cezaları tablo halinde gösterilmiştir. Diğer taraftan, 5326 sayılı Kanun’un 20’nci maddesi uyarınca TTK’nın
51’inci maddesinin ikinci fıkrasına konu olan fiillerle ilgili soruşturma zamanaşımı süresi üç yıl olduğundan, bu çalışmanın hazırlandığı tarih itibariyle
(25/02/2016) 24/02/2013 tarihinden önce işlenen fiillerden dolayı idari para
cezası verilmesi mümkün bulunmamaktadır.
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İdari para cezasını gerektiren fiiller şunlardır:
(i) Anonim ve limited şirketlerin, ticari işletmelerine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmamaları ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu
unvan altında imzalamamaları(TTK, md.39/f.1, md.51/f.2).
(ii) Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması(TTK, md.39/f.2, md.51/f.2).
(iii) Anonim ve limited şirketlerin, ticari işletmeleriyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret unvanının gösterilmemesi(TTK, md.39/f.2, md.51/f.2).
2 içinde, seçilen
(iv) Ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün41
ticaret unvanının, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve
ilan ettirilmemesi(TTK, md.40/f.1, md.51/f.2).
(v) Anonim ve limited şirketlerin, ticaret unvanıyla birlikte onun adına
imzaya yetkili kimselerin imzalarını notere onaylattırarak sicil müdürlüğüne
vermemeleri(TTK, md.40/f.2, md.51/f.2).
3.2. İdari Para Cezasının Hesaplanması
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15’inci maddesinin ikinci fıkrasında,
aynı kabahatin birden fazla işlenmesi halinde her bir kabahatle ilgili olarak
ayrı ayrı idarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm esas
alındığında, örneğin bir anonim şirketin 2016 yılında düzenlediği 1.000 adet
faturada ticaret unvanını göstermemesi durumunda uygulanacak ceza (1.000
× 2.603) 2.603.000 TL olacaktır. Ancak, kanun koyucu idari para cezalarının
yıkıcı değil caydırıcı olması gerektiğinden hareketle TTK’nın 562’nci maddesinin ondördüncü fıkrasıyla düzenlemeye gitmiştir. Buna göre, TTK’da tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım kararı verilinceye kadar birden çok
işlenmesi halinde kuralı ihlal edenlere bir idari para cezası verilecek ve ilgili
hükme göre verilecek ceza iki kat artırılacaktır. Söz konusu düzenleme nedeniyle örnekteki anonim şirket hakkında 2.603.000 TL değil [2.603 + (2.603 ×
2 = 5.206)] 7.809 TL idari para cezası uygulanacaktır.
3.3. Adli Para Cezasını ve/veya Hapis Cezasını Gerektiren Fiiller
Ticaret unvanının mevzuata aykırı kullanılması halinde ilgililere adli para cezası ve/veya hapis cezası verilmesine ilişkin düzenlemeler sadece TTK’da değil
241 Anonim ve limited şirketlerde bu sürenin 30 gün şeklinde kabulü yerinde olacaktır(TTK, md.354/f.1,
md.587)
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5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2005), 5684 sayılı Sigortacılık
Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2007), 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve
Finansman Şirketleri Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2012) ve 4632 sayılı Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda (T.C. Yasalar, 2001) yer verilmiştir. Suç oluşturan fiiller ve cezaları aşağıda gösterilmiştir.
(i) Bağımsız denetime tabi olan anonim ve limited şirket yönetim organı
üyelerinin ticaret unvanını şirketin internet sitesinde yayımlamamaları halinde anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketin müdür veya
müdürler kurulu üyeleri 100 güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır(TTK, md.39/f.2, md.562/f.12, md.1524).
(ii) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimelerinin Bakanlar
kurulundan izin alınmaksızın ticaret unvanında kullanılması halinde bu fiili
işleyenler üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır(TTK, md.46/f.3, md.51/f.3).
(iii) Ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak başkasına devredilmesi halinde
ticaret unvanını devredenlerle, devralan ve kullananlar üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılacaklardır(TTK, md.46/f.3, md.51/f.3).
(iv) Bankacılık Kanunu’na göre alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilân ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda banka adını ya da banka gibi faaliyet gösterdikleri ya da
banka gibi mevduat veya katılım fonu topladıkları izlenimini uyandıracak söz
ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri, bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaklar,
ayrıca, bu işyerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli olarak kapatılmasına karar verilebilecektir(5411 sayılı Kanun, md.150/f.2).
(v) Sigortacılık Kanunu’na göre, ruhsat almadan risk üstlenmek suretiyle
sigortacılık faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanlarında ya da her türlü belgeleri yahut ilan ve reklamlarında veyahut kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan, bu Kanunda düzenlenen
faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve işaretleri kullanan gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ve altıyüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaklardır(5684 sayılı Kanun, md.35).
(vi) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na
göre, alınması gereken izinleri almaksızın ticaret unvanlarında, her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda şirket gibi
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faaliyet gösterdikleri izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan kişiler,
üç aydan bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu iş yerlerinin bir aydan bir yıla kadar, tekerrür hâlinde ise sürekli
olarak kapatılmasına karar verilebilir(6361 sayılı Kanun, md.46/f.2).
(vii) Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na göre, gereken izinleri almaksızın emeklilik faaliyetinde bulunan veya ticaret unvanları ve
her türlü belgeleri ve ilan ve reklamları ve kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda
bu Kanunda belirtilen kuruluşların adını kullanan ya da bu Kanunda düzenlenen
faaliyetlerde bulundukları izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek
kişiler ile tüzel kişilerin görevlileri üç yıldan beş yıla kadar hapis ve üçyüz günden
ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca idarî tedbir olarak bu
faaliyetlerin yürütülmesine mani olunur(4632 sayılı Kanun, md.23).
3.4. Ticaret Unvanının Haksız Olarak Kullanılmasının Hukuki Yaptırımları
Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından
kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini
veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun
ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak
mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi
üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere, kararın
gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir(TTK, md.52).
4. SONUÇ
Anonim ve limited şirketleri birbirinden ayıran, tanıtan ve onlara hızlı bir
şekilde erişilmesini sağlayan en önemli araç ticaret unvanıdır. Bu nedenle
anonim ve limited şirketler, ticaret unvanı seçmek, bu unvanı tescil ve ilan
ettirmek, ticari işletmesiyle ilgili işlemleri ticaret unvanıyla birlikte yapmak
zorundadırlar. Kanun koyucu bir yandan şirketlerin birbirlerinden ayırt edilebilmeleri için ticaret unvanının belirlenmesi sırasında uyulması gereken kuralları düzenlemiş bir yandan da şirketlerle ilişki içinde olan kişilerin (müşteriler,
tüketiciler, kredi verenler, devlet gibi) hangi şirketle iş yaptıklarını kolayca
bilebilmelerini sağlamaya yönelik tedbirleri almıştır. Günümüzde birçok şirMART - NİSAN 2016
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ketin ve özellikle alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren şirketlerin, ticaret
unvanlarını ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazmadıkları, bunun yerine ticarete konu ettikleri ürünlerin markalarını yazdıkları, aynı şekilde birçok şirketin düzenlediği belgelerde ticaret siciline tescil edilen ticaret unvanını kısaltarak kullandıkları görülmektedir. Mevzuatta, ticaret
unvanının kurallara uygun bir şekilde kullanılmaması halinde cezai ve hukuki
yaptırımlar öngörülmüştür. Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited
şirket müdür veya müdürler kurulu üyelerinin mevzuatta hüküm altına alınan
idari para cezasıyla, adli para cezasıyla, hapis cezasıyla veya tazminatla karşı
karşıya kalmamaları bakımından ticaret unvanını mevzuata uygun bir şekilde
kullanmaları önem taşımaktadır.
KAYNAKÇA
Dış Ticaret İstatistikleri, 22.02.2016 tarihinde http://risk.gtb.gov.tr/istatistikler/istatistikler/dis-ticaret-istatistikleri adresinden erişildi.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (14.02.2014) Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28913 sayılı)

T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı)
T.C. Yasalar (31.03.2005) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (25772 sayılı)
T.C. Yasalar (13.07.2005) 5393 sayılı Belediye Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (25874 sayılı)
T.C. Yasalar (10.11.2005) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (25983 sayılı)
T.C. Yasalar (14.06.2007) 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26552 sayılı)
T.C. Yasalar (07.04.2001) 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf
ve yatırım Sistemi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24366 sayılı)
T.C. Yasalar (13.12.2012) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring
ve Finansman Şirketleri Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (28496 sayılı)
Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324),
20.02.2016 tarihinde https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss96.
pdf adresinden erişildi.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (27.02.2002). E.2002/11-62 ve K.2002/115
sayılı kararı. www.kazanci.com.tr Erişim tarihi: 21.02.2016
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BAĞIMSIZ DENETİM SONUCUNDA DÜZENLENECEK GÖRÜŞ
YAZISININ TÜRLERİ VE ŞİRKET YÖNETİMİNE ETKİSİ
Soner ALTAŞ*42
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi Kurumu tarafından
yayımlanan bağımsız denetim standartları uyarınca, bağımsız denetim kuruluşu yahut bağımsız denetçi tarafından yapılacak olan denetimin sonucunun
görüş yazısında açıklanması zorunludur. Görüş yazısı, türüne göre, bağımsız
denetime tabi şirketin yönetimi açısından ibraya dayanak oluşturabileceği gibi
ağır birtakım sonuçlar da doğurabilmektedir. Bu nedenle, denetçinin bağımsız
denetim sonucunda görüş yazısı düzenlerken, elde ettiği yeterli ve uygun denetim kanıtını esas alarak bir değerlendirme yapması gerekir. Bu çalışmada,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ve bağımsız denetim standartlarına göre
denetçi tarafından düzenlenecek olan görüş yazısı türleri ve görüş yazılarının
şirket yönetimine olası etkileri ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: bağımsız denetim, görüş yazısı, olumlu görüş, şartlı
görüş, olumsuz görüş, görüş bildirmekten kaçınma.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. yasalar, 14.02.2011)
(TTK143)’nun 397nci maddesinin birinci fıkrasında “Dördüncü fıkra uyarınca
denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun finansal tabloları denetçi tarafından, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumunca yayımlanan uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu Türkiye
Denetim Standartlarına göre denetlenir.” hükmüne yer verilmiş, anılan maddenin dördüncü fıkrasında ise “398’inci madde kapsamında denetime tabi
olacak şirketler Bakanlar Kurulunca belirlenir.” denilmiştir. Bakanlar Kurulu
da kendisine verilen bu yetki çerçevesinde, 19/12/2012 tarihinde almış olduğu
“Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” (Bakanlar Kurulu Kararı, 23.01.2013) ile bağımsız denetime tabi olan sermaye
şirketlerini (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket)
belirlemiş ve müteakip yıllarda anılan karardaki ölçütler aşağıya çekilerek bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kapsamı genişletilmiştir.
*42 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
143 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK” kısaltması kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
22.02.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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TTK’nın 403’üncü maddesinin birinci fıkrasında göre, denetçi, yapacağı
bağımsız denetimin sonucunu, görüş yazısında açıklayacaktır. Bu yazı, Kamu
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun belirleyeceği esaslar çerçevesinde, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında, denetçinin, denetimin sonucuna ilişkin değerlendirmelerini de içerecektir. Görüş
yazısı, denetim raporundan farklıdır. Nitekim, bu fark, anılan maddede “yazı”
2
denilmek suretiyle açıkça vurgulanmıştır44
. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’na ve bağımsız denetim standartlarına göre denetçi tarafından
düzenlenecek olan görüş yazısı türleri ve görüş yazılarının şirket yönetimine
olası etkileri üzerinde durulacaktır.
2. BAĞIMSIZ DENETİM SONUCUNDA DÜZENLENECEK OLAN
GÖRÜŞ YAZISI TÜRLERİ
TTK’nın 400üncü maddesine göre, denetçi, bağımsız denetim yapmak
üzere, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu
kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir. 660 sayılı KHK’da ise “bağımsız
denetçi” ve “bağımsız denetim kuruluşu” olmak üzere iki tür denetçiye yer
verilmiştir. Denetim, sadece KGK tarafından yetkilendirilen denetim kuruluşları veya denetçiler tarafından yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilir. Bağımsız denetçi; bağımsız denetim yapmak üzere, yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından KGK tarafından yetkilendirilen kişilerdir. Bağımsız denetim kuruluşu ise
KGK tarafından bağımsız denetim yapmakla yetkilendirilen, ortakları yeminli mali müşavirlik ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış
meslek mensuplarından oluşan sermaye şirketlerini ifade etmektedir.
Bağımsız denetim kuruluşu yahut bağımsız denetçi tarafından yapılacak
olan denetim sonucunda düzenlenecek görüş yazısı üç türlü olabilir:
244 TTK’nın anılan maddesinin gerekçesine göre, “yazı” teriminin tercih edilmesinin sebepleri şunlardır:
(1) “Rapor” denilseydi, 402’nci maddedeki denetçi raporuyla karışabilir, hatta onun bir sonucu olarak
görülebilirdi. Oysa TTK’nın amacı, denetçinin ayrı bir yazı vererek sonuç açıklamasıdır. (2) “Görüş”
sözcüğü öznel bir değerlendirmeyi değil, uluslararası standartlara göre varılan neticeyi ifade eder. (3)
Kaynakta kullanılan “not” kelimesinin kavrama uygun olmadığı düşünülmüştür. Bkz. Türk Ticaret
Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
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Olumlu görüş yazısı
Sınırlı olumlu görüş yazısı
Olumsuz görüş yazısı

TTK’da ve bağımsız denetim standartlarında, denetçiye, belli hallerin varlığında, görüş vermekten kaçınma imkanı da getirilmektedir. Bahsigeçen görüş yazıları aşağıda sırasıyla açıklanmıştır.
2.1. Olumlu Görüş Yazısı
Olumlu görüş yazısı, şirketin finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun “Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmedeki finansal raporlamaya ilişkin hükümlere uygun olduğunun” denetçi tarafından
açıklanması ve doğrulanması olup, tabloların sonuçları hakkında genel kurulun karar alabileceği anlamına gelir ve bu sebeple yöneticilerin ibrası için hem
3
esas olur, hem de dayanak oluşturur45
.
Dolayısıyla, denetçi, olumlu görüş verdiği takdirde, görüş yazısında, “öncelikle 398’inci madde ve Türkiye Denetim Standartları uyarınca yapılan denetimde,
Türkiye Muhasebe Standartları ve diğer gereklilikler bakımından herhangi bir
aykırılığa rastlanmadığını; denetim sırasında elde edilen bilgilerine göre, şirketin veya topluluğun finansal tablolarının doğru olduğunu, malvarlığı ile finansal
duruma ve kârlılığa ilişkin resmin gerçeğe uygun bulunduğunu ve tabloların bunu
dürüst bir şekilde yansıttığını” açıklayacaktır464 (TTK, m.403/f.1).
Olumlu görüş yazısında, ayrıca, yönetim kurulunun finansal tablolara
ilişkin konular bakımından sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir sebebin mevcut olup olmadığına ve varsa bu sebeplere işaret edilecektir. Yine,
TTK’ya göre, anılan görüş yazısı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu’nca belirlenecek şekilde ve herkesin anlayabileceği bir
dille yazılacaktır (TTK, m.403/f.2).
Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumlulukları, KGK
tarafından hazırlanıp yayımlanan 30 no.lu Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700)
Hakkında Tebliğ)( Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 18.03.2014) ile düzenlenmiştir. Anılan Tebliğe göre;
345 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
446 Aslında, TTK’nın bu fıkrası ile olumlu görüş yazısında yer verilecek hususlar açıkça belirtilmiştir. Bu
itibarla, anılan ifadelerin aynen olumlu görüş yazılarında kullanılması mümkün olabilecektir.
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- Denetçi raporu, “Görüş” başlıklı bir bölüm içerir.
- Denetçi finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin bir görüş
oluşturur. Söz konusu görüşü oluşturmak için denetçi, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmiş olup olmadığı konusunda bir sonuca varır.
- Denetçi özellikle, geçerli finansal raporlama çerçevesinin hükümleri ışığında:
(a) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının finansal tablolarda yeterli bir şekilde açıklanıp açıklanmadığını,
(b) Seçilen ve uygulanan önemli muhasebe politikalarının uygunluğu ile
bu politikaların geçerli finansal raporlama çerçevesiyle tutarlı olup olmadığını,
(c) Yönetim tarafından yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığını,
(ç) Finansal tablolarda sunulan bilgilerin ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir olup olmadığını,
(d) Hedef kullanıcıların önemli işlem ve olayların finansal tablolarda aktarılan bilgiler üzerindeki etkisini anlamalarını sağlamak amacıyla finansal
tablolarda yeterli açıklama yapılıp yapılmadığını ve
(e) Her bir finansal tablonun başlığı dâhil olmak üzere, finansal tablolarda
kullanılan terminolojinin uygun olup olmadığını değerlendirir.
- Denetçi, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle, geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlandığı sonucuna varırsa olumlu görüş verir.
- Bir gerçeğe uygun sunum çerçevesine uygun olarak hazırlanan finansal
tablolara ilişkin olumlu görüş verilirken, mevzuat tarafından aksi zorunlu kılınmadıkça, denetçi görüşünde birbirine eş değer kabul edilen aşağıdaki ifadelerden biri kullanılır:
(a) Finansal tablolar …, (geçerli finansal raporlama çerçevesi)’ne uygun
olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır veya
(b) Finansal tablolar …, (geçerli finansal raporlama çerçevesi)’ne uygun
olarak doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlamaktadır.
- Uygunluk çerçevesi uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolara ilişkin
olumlu görüş verilirken, denetçi görüşü şu şekilde ifade edilir: “Finansal tablolar, tüm önemli yönleriyle, (geçerli finansal raporlama çerçevesi)’ne uygun
olarak hazırlanmıştır”
142
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Denetçi;
(a) Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, bir bütün olarak finansal
tabloların önemli yanlışlık içerdiği sonucuna varırsa veya
(b) Bir bütün olarak finansal tabloların önemli yanlışlık içermediği sonucuna varmak için yeterli ve uygun denetim kanıtını elde edemezse
BDS 705 (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş
Verilmesi Hakkında Tebliğ) uyarınca raporunda olumlu görüş dışında bir görüş verir. Olumlu görüş dışındaki bir görüş; sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş),
olumsuz görüş veya görüş vermekten kaçınmadır. Bu görüş yazıları, izleyen
bölümlerde izah edilmiştir.
2.2. Şartlı Görüş (Sınırlı Olumlu Görüş) Yazısı
Kavramdan da anlaşılacağı üzere “sınırlı olumlu görüş yazısı”, esasında
olumlu bir yazıdır. Bu yazı denetçinin vardığı sonucun esas itibarıyla, hatta
büyük çapta olumlu olduğunu ifade eder. Bu “olumlu” kanı nesneldir ve yazının yorumunu da belirli kurallar altına sokar. Türkiye Muhasebe Standartları gereği gibi uygulanmış olup da, sadece bazı sonucu değiştirmeyen veya
etkilemeyen aykırılıklar varsa; temel hatalar, aldatmalar, hileler, aykırılıklar,
peçelemeler, gizlemeler, başka türlü göstermeler mevcut değilse; belgesiz kayıt yapılmamışsa, dayanak belgeler sahte değilse, envanterle oynanmamışsa;
aykırılıklar önemli tutarlara varmayan, ihmâl edilebilen tahsil/tahakkuk ilkesi
benzeri uygulamalardan, iskontolardan, değer düzeltmelerinden hatta aktifleştirmelerden doğuyorsa, sınırlı olumlu görüş verilebilir547.
Bu çerçevede, TTK’nın, 403’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası ile denetçiye,
“çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırma” olanağı getirilmiştir. Ancak, sınırlandırılmış olumlu görüş, “finansal tabloların şirketin yetkili kurullarınca
düzeltilebilecek aykırılıklar içerdiği ve bu aykırılıkların tablolarda açıklanmış sonuca etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı” durumlarda verilebilecektir (TTK,
m.403/f.3). Yoksa, sınırlı olumlu görüş yazısında yer alan “sınır”, denetçinin kendisini sorumluluktan korumak için koyduğu çekinceleri ifade etmez, sonuçlara ne
kadar ve ne ölçüde dayanılabileceğini gösterir. “Sınır”ın bu anlamı TTK’nın özel6
liğidir ve denetçiye bu yönde sınırlı olumlu görüş yazısı yazma görevini yükler48
.
Bu itibarla, sınırlamanın konusu, kapsamı ve düzeltmenin nasıl yapılabileceği,
sınırlandırılmış olumlu görüş yazısında açıkça gösterilmelidir (TTK, m.403/f.3).
547 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
648 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
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Denetçinin finansal tablolara ilişkin görüş oluşturma sorumlulukları, KGK
tarafından hazırlanıp yayımlanan 30 no.lu Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğ) (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
18.03.2014) ile düzenlenmiştir. Denetçinin BDS 700 uyarınca bir görüş oluştururken, finansal tablolara ilişkin olumlu görüş dışında bir görüş vermesi gerektiği sonucuna varması durumunda, içinde bulunulan şartlara uygun bir rapor
düzenleme sorumluluğu ise 31 no.lu Türkiye Denetim Standartları Tebliği (Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi (BDS
705) Hakkında Tebliğ) (Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, 18.03.2014) ile düzenlenmiştir. Sözkonusu Tebliğe (BDS 705) göre;
denetçi, aşağıdaki durumlarda sınırlı olumlu görüş (şartlı görüş) verir:
(a) Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların
tek başına veya toplu olarak önemli olduğu ancak finansal tablolarda yaygın
olmadığı sonucuna varırsa veya
(b) Görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde
edememekle birlikte denetçi, -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal
tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli olabileceği ancak yaygın olmayabileceği sonucuna varırsa.
Finansal tablolara ilişkin sınırlı olumlu görüş vermesi durumunda, denetçi;
- Denetçi raporundaki görüş paragrafı için “Sınırlı Olumlu Görüş (Şartlı
Görüş)” başlığını kullanır.
- BDS 700’ün zorunlu kıldığı belirli unsurların yanı sıra, denetçi raporuna
sınırlı olumlu görüşe sebep olan hususun açıklamasını (tanımını) içeren bir
paragraf ekler. Denetçi bu paragrafa, denetçi raporundaki görüş paragrafının
hemen öncesinde yer verir ve “Sınırlı Olumlu Görüşün (Şartlı Görüşün) Dayanağı” başlığını kullanır.
Denetçinin, raporunda yer alan olumlu görüş dışında bir görüş verilmesinin
dayanağı paragrafında açıklayabileceği önemli yanlışlıkların finansal etkilerine
örnek olarak; stokların olduğundan fazla gösterilmesi durumunda gelir vergisi,
vergi öncesi kâr, net kâr ve özkaynak üzerindeki etkilerin tutarı gösterilebilir.
Finansal tablolardaki önemli bir yanlışlıktan dolayı sınırlı olumlu görüş
(şartlı görüş) vermesi durumunda denetçi, “Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı” paragrafında belirtilen hususun (veya hususların) etkileri hariç olmak üzere görüş paragrafında, denetçinin görüşüne göre;
144
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(a) Gerçeğe uygun bir sunum çerçevesi uyarınca raporlama yapılması
durumunda, finansal tabloların, ….. geçerli finansal raporlama çerçevesine
uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunduğunu
(veya doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağladığını) veya
(b) Bir uygunluk çerçevesi uyarınca raporlama yapılması durumunda, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmış olduğunu belirtir.
2.3. Olumsuz Görüş Yazısı
Olumsuz görüş yazısı, şirketin yılsonu finansal tabloları ile yıllık raporunun Türkiye Muhasebe Standartları ile Kanuna (TTK’ya) ve/veya esas sözleşmenin finansal raporlama hükümlerine uygun olmadığını ifade eder. Bu
itibarla, çekincesinin olması durumunda, denetçinin olumsuz görüş yazısı vermesi mümkündür (TTK, m.403/f.3).
KGK tarafından hazırlanıp yayımlanan 31 no.lu Türkiye Denetim Standartları Tebliğine (BDS 705- Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş
Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Tebliğ) göre; yeterli ve uygun denetim kanıtı elde etmiş olan denetçi, yanlışlıkların tek başına veya toplu olarak
finansal tablolar için önemli ve (etkisinin) yaygın olduğu sonucuna varırsa
olumsuz görüş verir.
BDS 450’ye göre yanlışlık; raporlanan bir finansal tablo kaleminin tutarı,
sınıflandırılması, sunumu veya açıklaması ile aynı kalemin geçerli finansal
raporlama çerçevesine göre olması gereken tutarı, sınıflandırılması, sunumu
veya açıklaması arasındaki farklılık olarak tanımlanır. Buna göre, finansal tablolardaki önemli bir yanlışlık,
(a) Seçilen muhasebe politikalarının uygunluğu,
(b) Seçilen muhasebe politikalarının uygulanması veya
(c) Finansal tablolardaki açıklamaların uygunluğu veya yeterliliği
ile ilgili olarak ortaya çıkabilir.
Finansal tablolara ilişkin olumsuz görüş vermesi durumunda, denetçi;
- Denetçi raporundaki görüş paragrafı için “Olumsuz Görüş” başlığını kullanır.
- BDS 700’ün zorunlu kıldığı belirli unsurların yanı sıra, denetçi raporuna
olumsuz görüşe sebep olan hususun açıklamasını (tanımını) içeren bir paragraf ekler. Denetçi bu paragrafa, denetçi raporundaki görüş paragrafının hemen
öncesinde yer verir ve “Olumsuz Görüşün Dayanağı” başlığını kullanır.
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Denetçi, Olumsuz Görüşün Dayanağı paragrafında belirtilen hususun (veya
hususların) öneminden dolayı, görüş paragrafında, denetçinin görüşüne göre;
(a) Gerçeğe uygun bir sunum çerçevesi uyarınca raporlama yapılması durumunda, finansal tabloların …. geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun
olarak gerçeğe uygun bir biçimde sunmadığını (veya doğru ve gerçeğe uygun
bir görünüm sağlamadığını) veya
(b) Bir uygunluk çerçevesi uyarınca raporlama yapılması durumunda, finansal tabloların, tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmamış olduğunu belirtir.
Denetçinin, bir bütün olarak finansal tablolara ilişkin olumsuz görüş vermeyi gerekli görmesi durumunda, denetçi raporunda, aynı finansal raporlama
çerçevesi bakımından tek bir finansal tabloya veya finansal tablonun bir veya
daha fazla belirli unsuruna, hesabına veya kalemine ilişkin olumlu görüş yer
almaz. Bu şartlar altında aynı raporda bu tür bir olumlu görüşe yer verilmesi,
denetçinin bir bütün olarak finansal tablolara ilişkin vermiş olduğu olumsuz
görüşle veya görüş vermekten kaçınma durumuyla çelişir.
2.4. Görüş Vermekten Kaçınma (Görüş Bildirmeme)
Önceki kısımlarda da belirtildiği üzere, denetçinin, denetim sonucunu, bir
görüş yazısı ile bildirmesi zorunludur. Ancak, TTK ile denetçiye, bazı hallerin
varlığında, görüş vermekten kaçınma olanağı da tanınmaktadır. Buna göre,
· Şirket defterlerinde, denetlemenin Kanuna -TTK’nın dördüncü kısmının
üçüncü bölüm hükümlerine- uygun bir şekilde yapılmasına ve sonuçlara varılmasına olanak vermeyen ölçüde belirsizliklerin bulunması,
· Veya şirket tarafından denetlenecek hususlarda önemli kısıtlamaların yapılması
halinde, denetçi, bunları ispatlayabilecek delillere sahip olmasa bile, gerekçelerini açıklayarak görüş vermekten kaçınabilecektir (TTK, m.403/f.4).
Dolayısıyla, sadece bu iki halin varlığında, denetçi görüş vermekten kaçınabilecektir. Bunların dışındaki bir sebepten ötürü, görüş bildirmekten kaçınma
ise söz konusu olmayacaktır.
Ancak hemen belirtmeliyiz ki, TTK’da, kaçınmayı gerektir haller bu şekilde belirtilmekle birlikte, ne TTK’nın m.403/f.4 hükmünde ne de anılan
hükmün gerekçesinde “belirsizliklerin” ve “kısıtlamaların” neler olabileceği konusunda bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu boşluğun, TTK’nın yü146
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rürlüğe girmesinden önce, ikincil mevzuat, öğreti ve mahkeme kararları ile
doldurulacağı kanısındayız. Nitekim, 403. maddenin dördüncü fıkrasının son
cümlesinde, “Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu,
kaçınmanın sebep ve usulü ile buna dair gerekçenin esaslarını bir tebliğ ile
düzenler.” denilmiştir.
KGK tarafından hazırlanıp yayımlanan 31 no.lu Türkiye Denetim Standartları Tebliğine (BDS 705- Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Tebliğ) göre;
- Denetçi, görüşüne dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı
elde edemezse ve -varsa- tespit edilmemiş yanlışlıkların finansal tablolar üzerindeki muhtemel etkilerinin önemli ve yaygın olabileceği sonucuna varırsa,
görüş vermekten kaçınır.
- Yine, denetçi, birden fazla belirsizlik içeren istisnai durumlarda, belirsizliklerin her birine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmiş olmasına bağlı
kalmaksızın, belirsizliklerin muhtemel etkileşimi ve finansal tablolar üzerindeki
muhtemel kümülatif etkileri sebebiyle, finansal tablolara ilişkin görüş oluşturmanın mümkün olmadığı sonucuna varırsa, görüş vermekten kaçınır.
Denetçinin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememesi (denetimin
kapsamının sınırlanması (kısıtlanması) olarak da ifade edilir) aşağıdakilerden
kaynaklanabilir:
(a) İşletmenin kontrolü dışındaki durumlar,
(b) Denetçinin çalışmasının niteliği ve zamanlamasıyla ilgili durumlar
veya
(c) Yönetim tarafından getirilen kısıtlamalar (sınırlamalar).
a) İşletmenin kontrolü dışındaki durumlara verilecek örnekler arasında
aşağıdakiler yer alır:
- İşletmenin muhasebe kayıtlarının tamamen tahrip olmuş olması.
- Topluluğa bağlı önemli bir birimin muhasebe kayıtlarına kamu otoritesi
tarafından süresiz olarak el konulmuş olması.
b) Denetçinin çalışmasının niteliği veya zamanlamasıyla ilgili durumlara
verilecek örnekler arasında aşağıdakiler yer alır:
- İşletmenin, bir iştiraki için özkaynak yöntemini kullanmasının zorunlu
olması ve denetçinin özkaynak yönteminin doğru uygulanıp uygulanmadığını
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değerlendirmek için iştirakin finansal bilgilerine ilişkin yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edememesi.
- Denetçinin görevlendirilmesinin (seçilmesinin) zamanlamasının, denetçiye, fiziki stok sayımını gözlemleme imkânı vermemesi.
- Denetçinin, maddi doğrulama prosedürlerinin uygulanmasının tek başına
yeterli olmadığına ve ayrıca işletmenin kontrollerinin etkin olmadığına karar
vermesi.
c) Yönetimin denetim kapsamına getirdiği sınırlamalardan dolayı yeterli
ve uygun denetim kanıtı elde edilememesi durumuna verilecek örnekler arasında aşağıdakiler yer alır:
- Yönetimin, denetçinin fiziki stok sayımını gözlemlemesini engellemesi.
- Yönetimin, denetçinin belirli hesap bakiyelerine ilişkin dış teyit taleplerini engellemesi.
Denetçinin, bir bütün olarak finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınmayı gerekli görmesi durumunda, denetçi raporunda, aynı finansal raporlama çerçevesi bakımından tek bir finansal tabloya veya finansal tablonun bir
veya daha fazla belirli unsuruna, hesabına veya kalemine ilişkin olumlu görüş
yer almaz.
Finansal tablolara ilişkin görüş vermekten kaçınması durumunda, denetçi;
- Denetçi raporundaki görüş paragrafı için “Görüş Vermekten Kaçınma”
başlığını kullanır.
- BDS 700’ün zorunlu kıldığı belirli unsurların yanı sıra, denetçi raporuna görüş vermekten kaçınmasına sebep olan hususun açıklamasını (tanımını) içeren bir paragraf ekler. Denetçi bu paragrafa, denetçi raporundaki görüş
paragrafının hemen öncesinde yer verir ve “Görüş Vermekten Kaçınmanın
Dayanağı” başlığını kullanır.
Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilemediği için görüş vermekten kaçınması durumunda denetçi, görüş paragrafında:
(a) Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı paragrafında tanımlanan hususun (veya hususların) öneminden dolayı, denetim görüşüne dayanak teşkil
edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediğini ve bu sebeple
(b) Finansal tablolara ilişkin görüş bildirmediğini (vermediğini)
ifade eder.
Yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edemediği için görüş vermekten kaçınması durumunda denetçi, denetçi raporunun giriş paragrafını, finansal tab148
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loları denetlemek üzere görevlendirilmiş olduğunu ifade edecek şekilde değiştirir. Ayrıca denetçi, denetçinin sorumluluğuna ve denetimin kapsamına ilişkin
açıklamayı, yalnızca aşağıdaki hususu ifade edecek şekilde değiştirir:
“Sorumluluğumuz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası
olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürüttüğümüz bağımsız
denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir. Bununla
birlikte, Görüş Vermekten Kaçınmanın Dayanağı paragrafında belirtilen husustan (hususlardan) dolayı tarafımızca, denetim görüşüne dayanak oluşturacak yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilememiştir.”
3. OLUMSUZ GÖRÜŞ VE GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMA YAZILARININ ŞİRKET YÖNETİMİNE ETKİSİ
TTK’nın 403. maddesinin beşinci fıkrasının 13 Ocak 2011 tarihinde kabul
edilen ilk halinde;
“Olumsuz görüş yazılan veya görüş verilmesinden kaçınılan durumlarda
genel kurul, söz konusu finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr
veya zarar ile doğrudan veya dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamaz.
Bu hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve görevinden toplantı
gününde geçerli olacak şekilde istifa eder. Genel kurul yeni bir yönetim kurulu
seçer. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte
genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli
önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar.” hükmü yer almakta idi.
Bu hükme göre, olumsuz görüş yazılan durumlarda; genel kurul, söz konusu
finansal tablolara dayanarak, özellikle açıklanan kâr veya zarar ile doğrudan veya
dolaylı bir şekilde ilgili olan bir karar alamayacak, yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağıracak ve görevinden toplantı gününde geçerli olacak şekilde istifa edecek,
genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek, yeni yönetim kurulu altı ay içinde,
kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatacak ve
bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacaktı.
Ancak, 26/06/2012 tarihli ve 6335 (T.C. Yasalar, 30.06.2012) sayılı Kanun
ile TTK’nın 403. maddesinin beşinci fıkrası;

MART - NİSAN 2016

149

MALİ

ÇÖZÜM

“Olumsuz görüş yazılan hâllerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya
çağırır ve genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede aksi
öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim
kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal
tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar.
Sınırlı olumlu görüş verilen hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar.”şeklinde değiştirildi.
Yapılan bu değişiklikle, olumsuz görüş yazılan hallerde yönetim kurulu,
görüş yazısının kendisine teslim tarihinden itibaren 4 işgünü içinde genel kurul toplantıya çağıracak, ancak istifa etmeyecektir. Genel kurul yapacağı bu
toplantıda yeni bir yönetim kurulu seçecektir. Eğer şirket esas sözleşmesinde
aksine bir hüküm yok ise, genel kurul eski yönetim kurulu üyelerini yeniden
seçebilecektir. Seçilen yönetim kurulu da altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tabloları hazırlayacak ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunacaktır.
Hemen belirtelim ki, anılan değişiklikte “görüş vermekten kaçınma” ibaresine
yer verilmemiş olmasından, bu hükmün sadece olumsuz görüş verilen hallere uygulanacağı sonucu çıkarılmamalıdır. Zira, TTK’nın 403. maddesinin 4. fıkrasında
“kaçınma olumsuz görüşün sonuçlarını doğurur” denilmektedir ve yapılan değişiklikte 403. maddenin 4. fıkrasındaki bu hükme dokunulmamıştır.
Bu açıdan bakıldığında, denetçi tarafından olumsuz görüş yazısı verilmesi yahut görüş vermekten kaçınılması, bu haliyle dahi şirket yöneticileri ile
şirket açısından birtakım ağır sonuçlar doğurabilecektir. Zira, olumsuz görüş
yazılan veya görüş bildirmekten kaçınılan hallerde;
· Yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden itibaren dört
iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağıracak,
· Genel kurul yeni bir yönetim kurulu seçecek (şirket esas sözleşmesinde
aksi öngörülmemişse, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilecektir),
· Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatacak ve bunları denetleme raporu ile
birlikte genel kurula sunacaktır (TTK, m.403/f.5).
Yaptırımı, özellikle şirket yönetimi açısından sıkıntı doğuran bu durumda,
denetçinin, ancak büyük ve geniş kapsamlı aykırılıkların bulunması, durumun
açık ve kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş yazısı vermesi gerekliliği
150
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öne çıkmaktadır. Bu itibarla, denetçinin, resme değil, yoruma ve değerlendirmelere dayalı olumsuz görüş vermesi, TTK’nın sistemiyle de bağdaşmayacaktır. Şartları varsa olumsuz görüş yazısı verilmesi, sadece denetçinin takdirine kalmış bir seçenek değil, aynı zamanda kanunî bir yükümdür749.
4. ÖZET VE SONUÇ
Bağımsız denetim kuruluşu yahut bağımsız denetçi, yapacağı denetimin
sonucunu görüş yazısında açıklamak zorundadır. Görüş yazısı, olumu, şartlı
ve olumsuz görüş yazısı olmak üzere üç türdür. Belirli hallerin varlığında,
denetçi görüş vermekten de kaçınabilir. Denetçinin finansal tablolara ilişkin
görüş oluşturma sorumlulukları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve denetim Standartları Kurumu tarafından hazırlanıp yayımlanan Finansal Tablolara İlişkin
Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğ ve Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Hakkında Tebliğ
(BDS 705) ile düzenlenmiştir.
Denetçi tarafından olumsuz görüş verilen yahut görüş bildirmekten kaçınılan hallerde yönetim kurulu, görüş yazısının kendisine teslimi tarihinden
itibaren dört iş günü içinde, genel kurulu toplantıya çağırır ve genel kurul yeni
bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse, eski yönetim
kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Yeni yönetim kurulu altı ay içinde, kanuna,
esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları
denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar. Sınırlı olumlu görüş verilen
hâllerde genel kurul, gerekli önlemleri ve düzeltmeleri de karara bağlar. Bu
nedenle, bağımsız denetime tabi şirketin yönetimi açısından bir anlamda yaptırım barındırdığını da dikkate alarak, bağımsız denetçinin veya bağımsız denetim kuruluşunun, sadece büyük ve geniş kapsamlı aykırılıkların bulunması
ve açıkça kanıtlanmış olması halinde olumsuz görüş yazısı vermesi ya da şartları mevcutsa görüş bildirmekten kaçınması gerekir. Bunun yanısıra, bağımsız
denetçiler ile bağımsız denetim kuruluşlarının, görüş yazılarında kasıtlı olarak; olumlu görüş bildirilmesi gerekirken olumsuz, olumsuz görüş bildirilmesi gerekirken olumlu, görüş bildirmekten kaçınılması gerekirken olumlu görüş
bildirilmesi hallerinde, faaliyet izinlerinin KGK kararıyla süresiz olarak iptal
edileceğini hatırda tutmaları menfaatlerine olacaktır.

749 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu Esas No: 1/324, S. Sayısı: 96
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KAYNAKÇA
Bakanlar Kurulu Kararı (14.03.2014) Bağımsız Denetime Tabi Olacak
Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında
Karar. Ankara: Resmi Gazete (28941 sayılı)
Bakanlar Kurulu Kararı (23.01.2013) Bağımsız Denetime Tabi Olacak
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SERMAYE ŞİRKETLERİNİN İNTERNET SİTESİ AÇMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TEKNİK RAPOR İLE KONTROLÜ
Ufuk ÜNLÜ*50
ÖZ
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketlerinin
internet sitesi açma zorunlulukları vardır. Haliyle bu zorunluluk, şirketlerin
üzerine yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan birtakım sorumluluklar yüklemektedir. Bu zorunlulukların yerine getirilmesi, uygulama birliği ve kanuni yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi açısından oldukça önemlidir. Yazımız
içerisinde sermaye şirketlerinin internet sitesi açma zorunluluklarına ilişkin
detaylı açıklamalara yer verilerek, bu hususun ilgili mevzuata uygunluğuna
ilişkin olarak hazırlanan teknik rapora konusuna değinilecektir.
Anahtar Sözcükler: Sermaye Şirketi, İnternet Sitesi, Teknik Rapor.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 397’nci maddesi uyarınca
Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen denetime tabi sermaye şirketlerinin
internet sitesi açma zorunlulukları vardır (TTK, m.397). Bu şirketler kuruluşlarının ticaret sicilinetescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi
açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılmasıgereken
ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar.
Bu bağlamda, söz konusu şirketlerce internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin
usul ve esasları düzenlemek üzere 31.05.2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik (Yönetmelik)” yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik, 2012/4213 sayılı
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar
Kurulu Kararıyla denetime tabi olan, sermaye şirketleri tarafından açılacak
internet sitelerinde ilan edilecek ve erişime açık tutulacak asgari içeriğe, denetime tabi sermaye şirketleri ile” Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıların”
yapacakları işlemlere ve bu işlemlerden kaynaklanan yükümlülüklere ilişkin
usul ve esasları kapsamaktadır. Devam eden süreçte 28.2.2015 tarih ve 29281
*50 Başbakanlık Müfettişi
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sayılı Resmi Gazete ile söz konusu yönetmelikte değişiklikler yapılmıştır.Bu
kapsamda çalışmamız içerisinde, sermaye şirketlerinin internet sitesi açma
zorunluluğuna ilişkin düzenlemelere ve açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.
2. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, teknolojinin gelişimine ve günlük hayatımızdakiyerine paralel olarak, elektronik işlemler ve bilgi toplumu hizmetlerineilişkin hükümlere de yer verilmiştir. Bu hükümlerden birisi internetsitesine
ilişkindir.(Altaş, 2011 : 143)
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1524’üncü maddesine göre, aynı Kanunun 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç ay
içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe
kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır
(TTK, m.1524).
Bu düzenleme, en üst düzeyde şeffaflığın sağlanması amacıyla öngörülmüştür. Web sitesinin, şirketle ilgili bilgilere, şirketin yaptığı açıklamalara, çağrılara,
beyanlara ve hazırladığı belgelere, raporlara, finansal tablolara, sorulan sorulara
verilen cevaplara, herkesin en kolay şekilde ulaşabildiği, en güvenilir şeffaflığı en
üst düzeyde sağlayan araç olduğu düşüncesinden hareket edilmiştir.
Öte yandan, yukarıda anılan Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihi olan
01.07.2013’den itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil
edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması
için özgülemeleri gerekir. Söz konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten
sonra kapsama dâhil olan sermaye şirketlerinin, kapsama girdikleri tarihten
itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü
şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri
gerekir. Ayrıca şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan
kendileri yerine getirebilecekleri gibi Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı1
larından(MTHS)51
destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilirler.
Şirketlerin internet sitelerinde yayımlanacak içerik, sürekli ve en az altı ay
süre için yayımlanmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bununla beraber, internet
1 6102 sayılı Kanunun 1524 üncü maddesi ve bu Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet siteler51
inin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır
bulundurma ve arşivleme dâhil olmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş diğer faaliyetleri
yürüten özel hukuk tüzel kişisi.
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sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin
başına tarih ve parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir.
Ayrıca 6102 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.
3. İNTERNET SİTELERİNDE YAYIMLANACAK HUSUSLAR
3.1. İnternet Sitesinde Sürekli Yayımlanacak Hususlar
İnternet sitesinin açılması ile birlikte; şirketin MERSİS numarası, ticaret
unvanı, merkezi, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı ile anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, limited şirketlerde müdürlerin,
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin ad ve soyadları sürekli olarak yayımlanır (Yönetmelik m.6/1/a).
Ayrıca bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak
limited şirketlerde müdür olarak seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte,
tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin de tescil ve ilan
olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin MERSİS numarası, ticaret
unvanı, merkezi ve tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve
soyadı da sürekli olarak internet sitesinde yayımlanır (Yönetmelik m.6/1/b).
Yanısıra, seçilen denetçinin adı ve soyadı/unvanı, yerleşim yeri/merkezi,
varsa tescil edilmiş şubesi de sürekli olarak yayımlanacak hususlar arasındadır(Yönetmelik m.6/1/c).Sürekli olarak yayımlanacak içeriklerde değişiklik
olması halinde bu içeriklerin yeni hali, değişikliğin meydana geldiği tarihte
internet sitesinde yayımlanır(Yönetmelik m.6/2).
Öte yandan, internet üzerinden halka açık bilgileri yayınlayan Şirket/MTHS’nin kendi sisteminde güvenli e-imzaoluşturma yazılımının olması zorunludur.(TÜBİTAK, 2013)
3.2. İnternet Sitesinde En Az Altı Aylık Süre İçin Yayımlanması Gereken Hususlar
İnternet sitelerinde en az altı aylık süreyle yayımlanacak içerikler Yönetmelikte sayma yöntemiyle belirlenmiştir (Yönetmelik m.6/3). Şöyle ki;
a) 6102 sayılı Kanunun 149 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, son üç yılın finansal tabloları ile yıllık
faaliyet raporları, gereğinde ara bilançoları ortakların incelemesine sunulmak
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üzere genel kurul kararından önceki otuz gün içinde internet sitesine konur.
b) (a) bendinde sayılan belgelerde inceleme yapma hakkının belirtildiği,
bu belgelerin nereye tevdi edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına ilişkin ilan, belgelerin tevdi tarihinden itibaren en az üç iş günü
öncesinde internet sitesine konur.
c) Birleşmeye katılan şirketlerin, alacaklılarına, alacaklarının teminat altına alınması için talepte bulunabileceklerine dair sicil gazetesinde yedişer gün
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ç) Bölünmeye katılan şirketlerden her biri tarafından, 6102 sayılı Kanunun
171 inci maddesi uyarınca bölünme sözleşmesi veya planı, bölünme raporu,
son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ve varsa ara bilançoları üzerinde inceleme yapma hakkına işaret eden ve bu belgelerin nereye tevdi
edildiklerine ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarına dair ilan, bölünme
kararının alındığı tarihten iki ay önce internet sitesine konur.
d) Bölünmeye katılan şirketler tarafından alacaklıların alacaklarını bildirmeye
ve teminat verilmesi için talepte bulunmaya çağrılmasına ilişkin sicil gazetesinde
yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
e) Şirkete fesih davası açılmış ise davanın açıldığı hususu, sicil gazetesinde
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
f) Şirkete açılan fesih davasına ilişkin kesinleşmiş olan mahkeme kararı,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
g) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilan en geç sicil gazetesinde yayımlandığı tarihte internet sitesine konur.
ğ) Anonim şirket genel kurulunda, finansal tabloların ve buna bağlı konuların müzakeresinin bir ay sonraya ertelenmesi halinde, bu duruma ilişkin pay
sahiplerine yapılan ilan, erteleme kararı tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
h) Şirketin genel kurul toplantı tutanağı ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içinde
internet sitesine konur.
ı) 6102 sayılı Kanunun 428 inci maddesi uyarınca organın temsilcisi, bağımsız temsilcisi ve kurumsal temsilciliğe ilişkin ilanlar, ilanın yayımlandığı
gün internet sitesine konur.
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i) Genel kurul kararına karşı iptal veya butlan davasının açıldığı hususu
ve duruşma günü, şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden
itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
j) Genel kurul kararının iptaline veya butlanına ilişkin kesinleşmiş mahkeme
kararı, tescil tarihinden itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
k) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine
konur.
l) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına
ilişkin kararı, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin yeni
şekli, yeni payların itibarî değerleri, cinsleri, sayıları, imtiyazlı olup olmadıkları, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamalar ve kullanılma
şartları ile bunların süresi, prime dair kayıtlar ve bunun uygulanması hakkındaki kurallar şirket sözleşmesine uygun olarak yapılan ilan tarihinden itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
m) Yeni pay alma hakkının kullanılabilmesinin esaslarının belirlenmesine
ilişkin yönetim kurulunun kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
n) Esas sermayenin azaltılması durumunda, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağına
ilişkin ayrıntılı açıklamalar, bu açıklamaların da yer aldığı genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanının sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en
geç beş gün içinde internet sitesine konur.
o) Genel kurulun esas sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı üzerine alacaklılara sicil gazetesinde yedişer gün arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın
yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ö) Mütemerrit pay sahibine temerrüde konu olan pay tutarını bir ay içinde
ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve
sözleşme cezasının isteneceğine ilişkin yapılan davet ve ihtar mesajı, bu davet ve ihtarın sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur. Nama yazılı pay senedi sahiplerine, davet ve
ihtarın ilan yerine iadeli taahhütlü mektupla yapılması halinde, bu davet ve
ihtar iadeli taahhütlü mektubun gönderildiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
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p) Yönetim kurulunun hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
r) Alacaklı oldukları, şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılamayan ya da yerleşim yerleri bilinmeyen diğer alacaklılara yönelik şirketin
sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilmelerine ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılmalarına ilişkin sicil gazetesinde birer hafta
arayla üç defa yapılan ilan, birinci ilanın yayımlandığı tarihten itibaren en geç
beş gün içinde internet sitesine konur.
s) Şirketler topluluğuna dahil bir teşebbüs tarafından payların, 6102 sayılı
Kanunun 198 inci maddesinde belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılmasına ilişkin açıklama, gerçekleşme tarihinden itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
ş) 6102 sayılı Kanunun 966 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca malik ve diğer hak sahiplerinin kimler olduğunun veya yerleşim yerlerinin belli
olmadığı hallerde, geminin gemi sicilinden silinmesine ve belirlenen süreye
ilişkin olarak sicil gazetesinde yapılan ilan, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesinde de ilan edilir.
t) Şirketler topluluğuna dahil olan teşebbüsün ve sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları
ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak yapacakları
açıklama, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
u) Şirketler arasında yapılan hakimiyet sözleşmesi sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
ü) Şirketteki pay sahibi/ortak sayısının bire düşmesi ya da şirketin tek pay
sahipli/ortaklı olarak kurulması halinde, şirketin tek pay sahipli/ortaklı olduğu
hususu ve tek pay sahibi/ortağın adı, soyadı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına
dair bilgiler sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
v) Şirket sözleşmesi ve değişiklikler kuruluşun ya da değişikliğin sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
y) Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanması158
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na ilişkin sözleşme sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş
gün içinde internet sitesine konur.
z) Yönetim kurulunun veya müdürler kurulunun temsile yetkili kişileri ve
bunların temsil şekillerini gösterir kararı, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
aa) Anonim şirketlerde genel kurulun çalışma usul ve esaslarını içeren iç
yönerge ilan tarihini izleyen beş gün içinde internet sitesine konur.
bb) Yönetim kurulunun rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösteren raporu sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
cc) Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir yönetim/müdürler kurulunca hazırlanmış
ve genel kurul tarafından onaylanmış sermayenin azaltılmasına ilişkin rapor,
sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet
sitesine konur.
çç) Yönetim/müdürler kurulunun pay bedellerinin ödenmesine ilişkin çağrı ilanı yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
dd) Yönetim kurulunun mütemerrit pay sahibinin senedini iptal etmesine
ilişkin kararı sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde internet sitesine konur.
ee) Yönetim Kurulu veya müdürler kurulu ile genel kurul toplantılarının
elektronik ortamda yapılması veya bu toplantılara elektronik ortamda katılım
sağlanması hallerinde, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin ispatlandığı teknik rapor, sicil gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren
en geç beş gün içinde internet sitesine konur.
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4. ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMALARINA İLİŞKİN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirketler, 6102 sayılı Kanunun 1524 üncü maddesi252 ve anılan Yönetmelik
hükümleri uyarınca internet sitesinin özgülenmiş kısmında bulunması öngörülen içeriği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir format belirlenmiş ise
o formatta, belirlenmemişse elektronik ortamda MTHS’ye bildirir. Şirketler
tarafından internet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümünün
şirkete ait internet sitesi üzerinden veya MTHS’ler üzerinden arama motorları
tarafından kolay bulunabilmesi için, ana sayfada “bilgi toplumu hizmetleri
şirket unvanı” şeklinde bir ibareye yer verilir zorundadır (TTK, m.1524).
Bununla birlikte, sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, internet sitesinde yer alan içeriğin sitede yayımlanması, değiştirilmesi ve yenilenmesi gibi işlemlerde güvenli elektronik imza ve zaman
damgası kullanırlar.353
252 I - İnternet sitesi
MADDE 1524- (Değişik: 26/6/2012-6335/34 md.)
(1) 397 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret
sicilinetescili tarihinden itibaren üç ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü
şirketçe kanunen yapılmasıgereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. İnternet sitesinde
yayımlanacak içerikler, bu Kanunda belli bir sürebelirtilmiş ise bu süre içinde, belirtilmemiş ise içeriğin
dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil veyailana bağlandığı durumlarda ise tescil
veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde, şirketin kuruluşundaninternet sitesi açılıncaya
kadar geçen sürede yayımlanması gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur.
(2) Birinci fıkrada öngörülen yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesinin sebebini
oluşturur,Kanuna aykırılığın tüm sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olur. Cezai hükümler saklıdır.
(3) İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır. Erişim hakkınınkullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla sınırlandırılamayacağı gibi herhangi
bir şarta dabağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes engelin kaldırılması davasını açabilir.
(4) İnternet sitesinin bu maddenin amaçlarına özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve
parantez
içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Bu ibare ancak bu Kanuna ve bu fıkrada anılan yönetmeliğe
uyulmak suretiyledeğiştirilebilir. Özgülenen kısımda yer alan bir mesajın, yönlendirildiği karinedir. Sitenin, bir numara altında tescili ve ilgilidiğer hususlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.
(5) Bu Kanun ve ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe,
şirketininternet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle internet
sitesine kalır, aksi hâldekonulmamış sayılır.
(6) İnternet sitesiyle ilgili olarak bu Kanunun ilgili maddelerinde ve bu maddede öngörülen düzenlemeler
denetimetabi olmayan sermaye şirketleri hakkında uygulanmaz.
353 Elektronik imzalı belgelerin uzun ömürlü olabilmesi için güvenli elektronik imzaların, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 2/7/2012 tarihli ve 2012/DK-15/299 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan
Elektronik İmza Kullanım Profilleri Rehberinde yer alan Arşiv Elektronik İmza Uzun Dönemli ve SİL
Kontrollü Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P3)’na veya Uzun Dönemli ve ÇİSDuP Kontrollü
Güvenli Elektronik İmza Politikaları (Profil P4)’na uygun olarak üretilmesi ve bu imzaların saklanması
gereken süre içinde belirli zaman aralıklarında arşiv formatında güncellenmesi gereklidir.
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Sahip oldukları internet sitesi üzerinde bu bilgileri sağlayan şirketler, ilgili
bilgilere erişim için internet sitesi içinde “http://firmaalanadi/bilgitoplumuhizmetleri” adresinden yönlenmeyi sağlarlar. Şirketin farklı markalar ve pazarlama amaçları ile birden fazla alan adı sahibi olması durumunda her bir alan adı
için bu ilke uygulanır.
Diğer taraftan şirketler, sahip oldukları internet sitelerinde erişime açık bulundurdukları bilgi ve belgeleri elektronik ortamda arşivlerler.Zira, internet sitesinde yayımlanan içerik, ilgili mevzuatta daha uzun bir süre öngörülmedikçe internet sitesindeki yayımının son bulduğu tarihten itibaren beş yıl süre ile
elektronik olarak arşivlenir. İçeriğin Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)454
ve/veya diğer veri tabanlarına bir MTHS aracılığıyla aktarılması Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu kılınmışsa bu içerik Bakanlık tarafından
belirlenen format ve standartlara uygun olarak ilgili veri tabanına aktarılabilir.
İnternet sitesinde yer alacak içeriğin arşivlenmesinde güvenli elektronik imza
ve zaman damgası kullanılır.
Şirketlerin sahip oldukları internet siteleri, Yönetmelikte öngörülen teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uygun olarak işletilir (Yönetmelik m.11).
Şöyle ki;
• Şirketlerin ve MTHS’lerin, anılan Yönetmelik uyarınca yürütmekle
yükümlü oldukları faaliyetler nedeniyle asgari yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli
ağ ve sistem güvenliğine sahip olmaları gerekir.
• Şirketler ve MTHS’ler, 6102 sayılı Kanunun ve anılan Yönetmeliğin
internet sitesinde bulunmasını öngördüğü asgari içeriğin üçüncü kişilere karşı erişilebilirliğini, bütünlüğünü, güvenliğini, değiştirilmezliğini ve inkar edilmezliğini sağlarlar.
• Şirketler ve MTHS’ler, verdikleri hizmetlere ilişkin sunucuları barındıran veri merkezlerini ve sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içinde kurup işletebilecekleri gibi bulut bilişim teknolojisi de dahil olmak üzere güncel teknolojileri kullanarak yurt dışında da kurup işletebilirler veya hizmet satın alabilirler.
• Şirketler ve MTHS’ler, işleyiş ve güvenlik kriterlerine ilişkin olarak;
454 Ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi
gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulduğu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde oluşturulan ve işletilen merkezi ortak veri tabanını da
içeren bilgi sistemi.
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 ISO/IEC 27001 standardına uyarlar.
 Engelli bireylerin erişilebilirliği sağlamak için ise ISO/IEC
40500:2012 (W3C Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0) standardına uyduklarını taahhüt ederler.
5. TEKNİK RAPOR
Teknik rapor Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından
hazırlanır. Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcıları söz konusu kurum tarafından hazırlanan raporu Gümrük ve Ticaret Bakanlığına vermekle yükümlüdürler. Teknik raporda internet sitelerinin 6102 sayılı Kanuna ve yönetmeliğe
uygunluğu denetlenir. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca kendi
bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda tespit
ettirir(Yönetmelik m.14/1).
Teknik rapor üç yılda bir yenilenir(Yönetmelik m.14/2). Bir başka deyişle, tarih dikkate alınarak teknik rapor, MTHS’lerce üç yılda bir yenilenir
ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına verilir.Haklı gerekçelerin varlığı halinde,
MTHS’lere talepleri üzerine Bakanlıkça toplamı bir yılı geçmemek üzere ek
süre verilebilir. Ek süre meselesi yeni tanımlanmış bir imkandır.
Teknik raporda MTHS’ler;
a) Teknik hususlar ve güvenlik kriterlerine uymakla,
b) Güvenli elektronik imzayı destekleyecek alt yapıyı sağlamakla,
c) Şirketlerin taleplerine göre internet sitesini barındırma veya veri tabanını muhafaza etme fonksiyonlarını yerine getirmekle,
ç) Yürütmekte olduğu faaliyete engel bir durum çıkması halinde bunu yedi
gün içinde Bakanlığa bildirmekle,
d) Bakanlıkça talep edilmesi halinde, MERSİS ve diğer ilgili veri tabanları
ile entegrasyonunu gerçekleştirmekle,
Yükümlüdürler.
6. İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIK
İnternet sitesi açma yükümlülüğüne aykırı hareket edenlere uygulanacak
yaptırım ilişkin düzenleme 6102 sayılı Kanun’un 562’nci maddesinin 12’nci
fıkrasında ifade edilmiştir. Bu kapsamda; 1524 üncü maddede öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz günden
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üç yüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır (TTK,
m.562/12).Dolayısıyla söz konusu yükümlülüğe uymayanlara adli para cezası
verilmesi öngörülmüştür.
7. SONUÇ
İnternet siteleri ile ilgili düzenlemeler gelişmelere açıktır. Çünkü alan çok
dinamik ve bu konudaki uluslararası çalışmalar çok yoğundur. Konuyla ilgili
düzenlemeler en üst düzeyde şeffaflığın sağlanması amacıyla öngörülmüştür.
Şirketlerin internet sitelerinde yayımlanacak içerik, sürekli ve en az altı ay
süre için yayımlanmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş kısmında yayımlanan içeriğin başına tarih ve
parantez içinde “yönlendirilmiş mesaj” ibaresi konulur. Yönlendirilmiş mesaj
zaman damgası ile oluşturulur ve aynı yöntemle değiştirilir. Ayrıca 6102 sayılı
Kanun ve diğer kanunlar uyarınca yapılması gereken ilanlar, ilgili mevzuatta
öngörüldüğü şekilde internet sitesinde yayımlanır.
Son olarak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından
hazırlanan teknik rapor ile internet sitelerinin 6102 sayılı Kanuna ve yönetmeliğe uygunluğu denetlenir. MTHS hizmeti verecek sermaye şirketleri ayrıca
kendi bilgilerini özgüledikleri internet sitelerinin uygunluğunu da bu raporda
tespit ettirir. Teknik rapor üç yılda bir yenilenir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE FESİH SEBEPLERİ VE CEZAİ
SORUMLULUĞUN SINIRLARI
*

Salih ÇALAL55
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketler için fesih mekanizması öngörülmüştür. Bu noktada öngörülen yenilik ise haklı nedenlerle fesih
kurumunun düzenlenmesidir. Bunun yanısıra anonim şirketler açısından anılan Kanun ile düzenlenen alanlardan biri de cezai sorumluluklarıdır. Hukuki
sorumluluktan farklı olarak burada adli ve idari para cezaları ile hapis cezaları
öngörülmüştür. Çalışmamız içerisinde yukarıda belirtilen söz konusu hususlar
ayrıntılarıyla açıklanacaktır.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Fesih, Cezai Sorumluluk
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere anonim şirketler, feshedilmek suretiyle veya kanunlarda
öngörülen diğer hâllerde sona erer. Ayrıca bu şirketlerde, önceden Kanunla
belirlenmiş bazı yükümlülüklere aykırı hareket edenlere karşı, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanunun ceza sistematiğine uygun olarak cezaî müeyyideleröngörülmüştür. Yine benzer şekilde, idari para cezaları da yazımızın konusu içerisinde belirtilecek hükümlere aykırı hareket edenlere uygulanmak üzere 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda belirlenmiştir. Bu çalışmada öncelikle anonim
şirketlerin feshedilerek sona erdirilmesine ilişkin haller anlatılacak ve sonrasında ise cezai sorumlulukların sınırları belirtilecektir.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE FESİH SEBEPLERİ
2.1. Organların Eksikliği Nedeniyle Fesih
Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut
değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin
durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde
durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir.
Mülga Ticaret Kanununa göre, sona erme sebebi olarak öngörülmüş bulu* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
55
Makale Geliş Tarihi:
22.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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nan “hakiki” pay sahiplerinin sayısının beşten aşağıya düşmesi hâli sona erme
sebebi olmaktan çıkarılmıştır. Bunun sebebi, Kanunun tek kişi ile bile anonim
şirket kurulmasına izin verilmesidir.
“Kanunen gerekli olan organlar” teriminin anlamı öğretiyle mahkeme kararlarına bırakılmıştır. Bunun anlamı, denetçinin organ olup olmadığı sorununun cevabı ile açıklık kazanacaktır. Gerekli organın mevcut olmaması ile
kastedilen bu organın gerçekten bulunmamasıdır. Yönetim kurulunun süresi
sona ermiş olmasına rağmen, yeni bir yönetim kurulunun seçil(e)memiş olması veya yönetim kurulu üyelerinin istifaları ile kurulun boşaldığı ve yerlerini
doldurma imkânının bulunmadığı hâllerde yönetim organının mevcut olmadığı kabul edilmelidir.
Yönetim kurulunun mevcudiyetine rağmen, hiç veya gereği gibi toplanamaması somut olayın özelliklerine göre maddenin kapsamında kabul olunabilir.
Düzenlemeyle getirilen diğer bir yenilik, şirketin kanunen gerekli organlarından birinin mevcut olmamasının veya genel kurulun toplanamamasının
devamlılık göstermesidir. Bu “uzun süreden beri” ibaresiyle ifade edilmiştir.
Gerçekten mülga Ticaret Kanununda bu konuda bir ayrıntıya yer verilmemiştir ve bu durum, tartışmaya müsait bir ortam oluşturmuştur. Bu yeni unsur
hükmün uygulanabilme şartıdır.
Devamlılıktan ne kadar bir sürenin anlaşılması gerektiği hususunda kötüye
kullanmaların önüne geçmek ve somut olayın şartlarına göre serbest hareket
edebilme imkânı tanımak için takdir yetkisi hâkime bırakılmıştır. Gerçekten,
süre konulması halinde kötü niyetli kişilerin hem sürenin varlığını hem de
mahkeme sürecini hesaba katarak haksız uygulamalar içerisine girebilecekleri
düşünülmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının fesih davası açma hakkı ile
ilgili bir değişikliğe gidilmemiştir. Mehazda bulunmayan bu hüküm anonim
şirketlere devletin müdahalesi gibi görülebilir. Ancak bugüne kadar Bakanlığın bu yetkisini istisnaen ve büyük bir özenle kullandığı belirlenmiş, yetkinin
korunmasında yarar görülmüştür.
Fesih talebi üzerine ticaret mahkemesinin hemen sona erme kararı vermeyip, uygun bir süre vererek durumun düzeltilmesi için imkân tanınmasına
ilişkin düzenleme mülga Kanundan aynen alınmıştır. Ancak burada bir yenilik
olarak mahkemeye, bu hususta yönetim kurulunu dinleme görevi yüklenmiştir. Dolayısıyla, sona erme kararını verecek olan mahkeme, bu kararı vermeden önce, mutlaka yönetim kurulunu dinlemek zorundadır.
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Diğer taraftan, fesih davası açıldığında mahkeme, taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.
2.2. Haklı Sebeplerle Fesih
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay
sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.
Mülga Kanunda haklı sebeplerle feshi düzenlememiş olması, yargı kararlarında ve öğretide hem tartışılmış hem de eleştirilmişti. Tartışma, boşluğun niteliğiyle
ilgiliydi. Hâkim öğreti ve Yargıtay boşluğun olumsuz olduğunu, bu nedenle Türk
hukukunda böyle bir imkân bulunmadığını ileri sürmüşlerdi. Ancak, Türk hukukunda böyle bir kurumun bulunmasının yararlı olacağı çoğunluk tarafından kabul
edilmekteydi. Dolayısıyla haklı sebeplerle fesih,hakim görüş tarafından benimsenen bir azlık hakkını hukukumuza getirmektedir.
Haklı sebeplerle fesihin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
a) Bu hakkın kullanılabilmesi için esas sermayenin onda birine sahip olmak gerekli ve yeterlidir. Bu oranda paya bir pay sahibinin sahip olması şart
değildir. Birden fazla pay sahibi de bir araya gelerek söz konusu hakkı kullanabilir. Esas sözleşme ile daha düşük bir oran öngörülebilir.
b) Feshin talep edileceği mahkeme, şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesidir.
c) Haklı sebep Kanunda tanımlanmamış, haklı sebepler örnek olarak da
gösterilmemiş, bu kavramın niteliklerinin gösterilmesi ve tanımlanması yargı kararlarıyla öğretiye bırakılmıştır. İsviçre öğretisinde genel kurulun birçok
kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olması, azlık hakları ile
bireysel hakların devamlı ihlalî, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının
engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kâr payının düzenli azalması, haklı sebep sayılmıştır. Buna karşılık varsayımlar ve olumsuz beklentiler haklı sebep sayılmamıştır. İleri sürülen sebeplerin haklı olup olmadığına
karar verecek olan mahkemedir. Mahkeme sebepleri haklı bulsa bile fesih kararı vermek zorunda değildir. Şirketin feshini haklı kılan sebeplerin varlığına
rağmen, yaşatılmasının ekonomik ve rasyonel açıdan daha doğru olacağına
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kanaat getiren mahkeme; şirketi feshetmek yerine, fesih talebinde bulunan
pay sahiplerinin paylarının gerçek değerinin ödenmesine ve kendilerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir
çözüme karar verebilir. Davacıya paranın kimin tarafından ve nasıl ödeneceği,
bu payları geçici olarak şirketin iktisap edip edemeyeceği yargı kararlarına ve
öğretideki görüşlere göre belirlenecektir.
d) düzenlemenin son cümlesindeki “veya duruma uygun düşen ve kabul
edilebilir diğer bir çözümü karar bağlama” inisiyatifi tamamıyla mahkemeye
aittir. İsviçre öğretisinde, mahkemenin kâr dağıtma zorunluğunu karara bağlayabileceği; uygun bir yeni pay sahibinin şirkete alınmasını uygun bulabileceği, hatta şirketi sağlığa kavuşturabilecek kısmî tasfiyeye de hükmedebileceği
belirtilir.
3. ANONİM ŞİRKETLERDE CEZAİ SORUMLULUK HALLERİ
3.1. İdari Para Cezaları
6102 sayılı Kanunda yerine getirilmesi zorunlu hükümler belirtilmiştir. Bu
hükümlerden ihlali halinde idari para cezası yaptırıma bağlananlar şunlardır;
• Tacirlerin tutmak zorunda oldukları “defterler, üçüncü kişi uzmanlara,
makul bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin faaliyetleri ve
finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir” cümlesindeki yükümlülükleri yerine getirmeyenler,
• “Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer
şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür” hükmü uyarınca belgelerin kopyasını sağlamayanlar,
• “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır”
hükmü uyarınca gerekli onayları yaptırmayanlar,
• Şekil kurallarına uygun olarak defter tutmayanlar,
• “Her tacir, ticari işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz
ve doğru bir şekilde gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini
teker teker belirten bir envanter çıkarır” hükmündeki usule aykırı olarak envanter çıkaranlar,
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•

“Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir
veri taşıyıcısı aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine
ait olmak üzere, o belgelerin okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla yükümlüdür; icap ettiği
takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere bastırmalı ve
yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını sunabilmelidir” hükmüne göre belgeleri ibraz etmeyenler,
• “Gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına,
kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara uymak vebunları uygulamak zorundadır”
hükmüne aykırı hareket edenler,
Dört bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
3.2. Adli Para Cezaları
İhlali halinde adli para cezası yaptırımına bağlanan hükümler şöyledir;
“Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin
hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Raporda, şirketin geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,
hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına
yaptığı tüm hukuki işlemlerin ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da
ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer
önlemlerin açıklaması yapılır. Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemlerde, önlemin sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir. Zarar denkleştirilmişse, bunun faaliyet yılı içinde fiilen nasıl gerçekleştiği veya
şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı
ayrıca bildirilir” hükmü ile
“Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından;
bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap
sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen
ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir rapor hazırlattırıp yönetim kuruluna sunmasını ve bunun sonuç kısmının yıllık rapor
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ile denetleme raporuna eklenmesini isteyebilir. Bağlı şirketler, red için yoruma yer bırakmayacak açıklıkta bir haklı sebebin varlığını ispat edemedikleri
takdirde, bu raporun hazırlanması için gerekli olan bilgi ve belgeleri hâkim
şirketin bu işle görevlendirilen uzmanlarına vermekle yükümlüdürler. İstemde
bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu bir üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa bunun sonuçlarından sorumlu olur” hükümlerine aykırı hareket
edenler ikiyüz günden az olmamak üzere adlipara cezasıyla cezalandırılır.
Bununla beraber, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre tutulmakla veya
muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ilebunlara ilişkin bilgileri, denetime tabi tutulan gerçek veya tüzel kişiye ait olup olmadığına bakılmaksızın, denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler
veya eksik verenler ya da bu denetimelemanlarının görevlerini yapmalarını
engelleyenler, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı
takdirdeüçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
6102 sayılı Kanunun;
• “Kurucular tarafından, kuruluşa ilişkin bir beyan imzalanır. Beyan,
dürüst bir şekilde bilgi verme ilkesine göre, doğru ve eksiksiz olarak
hazırlanır” hükmüne aykırı beyanda bulunan kurucular,
• “Pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş
yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz”
hükmüne aykırı olarak pay sahiplerine borç verenler,
• “Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete
nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat
veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz”
hükümlerini ihlal edenler,
Üçyüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.
Ayrıca, ticari defterlerin mevcut olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi
yahut bu Kanuna uygun saklanmamasıhâllerinde, sorumlular üçyüz günden
az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır. “Ayni sermayenin veya
devralınacak işletme ile ayınların değerlemesinde emsaline oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve aynın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya
da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar, bundan doğan zarardan sorumludur”
hükmüne aykırı hareket edenler doksan günden az olmamak üzere adli para
cezasıyla cezalandırılır.
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Son olarak, internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz gündenüçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca
internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun birşekilde koymayan bu fıkrada sayılan failler yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.
3.3. Hapis Cezaları
6102 sayılı Kanunda belirlenen hapis cezaları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun ceza sistematiğine uygun olarak düzenlenmiştir. Bunlar;
“Görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını
açıklamaları yasaktır” hükmüne aykırı hareket edenler, 5237 sayılı Kanunun
239. maddesindeki “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması” başlıklı yaptırıma göre cezalandırılırlar.
“Şirketin kuruluşu, sermayesinin artırılması ve azaltılması ile birleşme,
bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli,
sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan, belgeleri düzenleyenler veya
beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı hâlinde bunlara katılanlar sorumludur” hükmünde belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari
defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırıkayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar
hapis cezasıyla cezalandırılır.
“Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas
sözleşme hükümleri gereğince ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş
gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler” hükmüne aykırı hareket edenler üç aydan iki yıla kadar
hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.
“Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket
kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her
türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasaktır” hükmüne aykırı
hareket edenler altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
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4.SONUÇ
Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez ancak bu şirketin feshi mümkündür. Organların eksikliği ya da haklı sebeplerin varlığı
halinde şirketin feshine karar verilebilir. Bu bakımdan, haklı sebeplerle feshin 6102 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması yeni bir kurumu Türk hukukuna
kazandırmıştır. Nitekim bir önceki Kanun döneminde haklı sebeplerle feshe
ilişkin bir düzenleme yoktur.
Ayrıca 6102 sayılı Kanunda, şirketler hukuku açısından cezai sorumluluk
halleri ve müeyyideler öngörülmüştür. Bu Kanun kapsamındaki idari para cezaları, aksine hüküm bulunmayan hâllerde, mahallin en büyük mülki amiritarafından verilir.Kanunda tanımlanan kabahatlerden birinin idari yaptırım
kararı verilinceye kadar birden çok işlenmesihâlinde, ilgili gerçek veya tüzel
kişiye bir idari para cezası verilir ve ilgili hükme göre verilecek ceza iki kat
artırılır. Ancak,bu kabahatin işlenmesi suretiyle bir menfaat temin edilmesi
veya zarara sebebiyet verilmesi hâlinde verilecek idari paracezasının miktarı
bu menfaat veya zararın üç katından az olamaz.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (12.10.2004). 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25611 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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KURUMLARIN AKTİFİNDE VEYA BELEDİYELER İLE İL ÖZEL
İDARELERİNİN MÜLKİYETİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE
BULUNAN TAŞINMAZLARIN MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞINDA
KDV UYGULAMASI
*
Necmettin GÜNDÜZ56

ÖZ
Kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesi amacıyla vergi mevzuatımızda düzenlenen istisna hükümlerinden biri olan Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesi ile kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel
idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların teslimi katma değer vergisinden istisna edilmiştir.
Çalışmamızda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r düzenlemesinde
yer alan taşınmaz ve iştirak hisselerinin müzayede yoluyla satışının istisna
kapsamında olup olmadığına yönelik değerlendirmelerde bulunulacaktır.
1-GİRİŞ
Kurumlar vergisi mükelleflerinin mali bünyelerinin güçlendirilmesi, batık
kredilerin geri dönüş olanaklarının genişletilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait alacakların tahsilinde çekilen güçlüklerin azaltılması amacıyla
vergi mevzuatımıza getirilen istisna düzenlemeleri ile mükelleflerin bir kısım
kazançları vergilendirilecek gelir kapsamından çıkarılmıştır.
İfade edilen husus doğrultusunda vergi mevzuatımızda düzenlenen istisnalardan ilk akla gelenleri şüphesiz ki taşınmaz ve iştirak hisseleri satış kazanç istisnasıdır. Söz konusu istisna karşımıza iki ayrı formda çıkmaktadır. Bu
formlardan ilki Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde düzenlenen
istisna düzenlemesidir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi düzenlemesine göre, kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan
haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı kurumlar vergisinden
istisna edilmiştir.İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Mezkûr maddede belirtilen koşul*56 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
28.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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ların sağlanması halinde söz konusu taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu
senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların
% 75’lik kısmı istisnadan yararlanacaktır. İstisna kapsamındaki iktisadi kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla devredilmesi
işlemleri ile kamulaştırma işlemleri, kurumların finansman olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında bulunmaktadır.
Taşınmaz ve iştirak hisselerin satış istisnasının karşımıza çıkan ikinci
formu ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f maddesinde yer alan düzenlemedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f maddesinde yer alan düzenleme
uyarınca, bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu
senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde
ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75’lik kısmı
kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
Mezkur madde düzenlemesi ile, bankacılık sektöründe yaşanan krizlerden
sonra ortaya çıkan tahsilat ve borç ödeme güçlüklerinin aşılarak bankaların
mali bünyelerinin güçlendirilmesi, batık kredilerin geri dönüş olanaklarının
genişletilmesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun elinde bulunan bankalara, dolayısıyla da bu fona ait alacakların tahsilinde çekilen güçlüklerin
azaltılması hedeflenmiştir. Buna göre, banka borçları nedeniyle takibe alınmış
veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na borçlu durumda olan kurumlar ile
bunların kurum olan kefillerinin, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fon’a satışından veya diğer şekilde devrinden doğan kazançların tamamı ile bankaların
bu şekilde iktisap ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların % 75’i, en az iki yıl elde tutulma şartı aranmaksızın kurumlar vergisinden
istisna edilmişlerdir. Banka ve finans kurumlarının, bu tür iktisaplar dışında
kalan ve çeşitli nedenlerle iktisap edilmiş olan bu tür kıymetlerin satışında iki
tam yıllık elde tutma şartı aranacaktır.
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2-TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINA İLİŞKİN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNA DÜZENLEMESİ
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin istisna düzenlemeleri
yalnızca Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenlenmemiş olup, kanun koyucu
tarafından söz konusu satış işleminindiğer vergisel yükümlülüklerden de arındırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r
bendinde yapılan düzenlemeye göre;kurumların aktifinde veya belediyeler ile
il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık  taşınmaz ve iştirak
hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir
ve teslimleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Mezkur maddede yer
alan düzenleme bünyesinde hem Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e hemde
aynı Kanun’un 5/1-f düzenlemelerini barındırmakta olup,söz konusu düzenlemeye göre madde kapsamına giren taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında
ortaya çıkacak KDV’nin tamamı istisna kapsamında değerlendirilecektir.
Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışına ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde yer alan istisna hükmü,Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e ve 5/1-f düzenlemelerine paralel bir düzenleme olmakla birlikte,bu kanun hükümlerinden belirli noktalarda ayrılmaktadır.Şöyle ki;
 İstisna uygulaması Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e ve 5/1-f düzenlemelerinde belirli kazanç kısmı ile sınırlı iken (“kazançların %
75’lik kısmı” ve “borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden
kazançlar”),Katma Değer Vergisi istisnası işlem bedelinin tamamına
uygulanabilmektedir.
 Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r bendindeki istisna yalnızca
taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışına uygulanabilecek iken,Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e ve 5/1-f düzenlemeleri bu varlıklara ek
olarak rüçhan hakları, intifa senetleri ve kurucu senet satışlarına da
uygulanabilecektir.
 Bankalara borçlu olanların taşınmaz ve iştirak hisseleri satışına ilişkin
Katma Değer Vergisi düzenlemesinde istisnadan borçlu ve kefil yararlanabilirken, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f düzenlemesinde
borçlu ve kefile ilaveten ipotek verende istisna düzenlemesinden yararlanabilmektedir.
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Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 1/f bendi veya Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 17 inci maddesinin 4/r bendine göz atıldığında söz konusu
kıymetlerin borçlara karşılık olmak üzere bankalara veya TMSF’ye devredilmesi
halinde istisna hükmünün uygulanabileceği anlaşılmaktadır. Görüleceği üzere kanuni takibe alınmış taşınmaz veya iştirak hissesinin (Kurumlar Vergisi istisnasında
kurucu senetleri, intifa senedi ve rüçhan hakkı dahil) gerçek kişi veya banka dışındaki bir kurum tarafından devralınması durumunda istisna uygulanamayacaktır. Hatta ifade edilen kanun maddeleri dikkatle incelendiğinde, kanun koyucunun
kanuni takibe girmiş kıymetleri devralacak bankalarda bile sınırlamaya gittiği görülecektir. Şöyle ki; kanun koyucu gerek Kurumlar Vergisi Kanunu’nda gerekse
Katma Değer Vergisi Kanunu’nda kanuni takibe alınmış kıymetlerin “borçlara
karşılık olarak bankalara veya bu fona devrinden” ifadesini kullanarak devrin yalnızca borçlu olunan bankaya yapılması durumunda istisnadan yararlanılabileceğini ifade etmiştir. (Gündüz ve Evcil, 2016: 35).
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup
Müdürlüğü tarafından verilen özelgede de(İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı,2012)söz konusu istisna hükmünden yararlanılmasının sadece taşınmazın
bankalara satışı veya devri durumunda mümkün olacağı, üçüncü kişilere satış
yapılması halinde, satıştan elde edilen kazancın bankalara olan borçların tasfiyesinde kullanılması durumunda dahi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan istisnadan
yararlanılamayacağı belirtilmiştir.
2-MÜZAYEDE YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLARIN
KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU
Taşınmaz ve iştirak hissesi satış istisnasına ilişkin Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 17/4-r maddesinin parantez içi hükmünde “müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil” ifadesi bulunmaktadır. Söz konusu ifadenin istisna düzenlemesi kapsamında değerlendirilmesinden önce müzayede mahallinde yapılan satışlar ve söz konusu satışların katma değer vergisindeki yeri
hakkında yapacağımız açıklamaların konunun daha iyi anlaşılmasına olanak
sağlayacağını düşünmekteyiz.
Müzayede (mezat ya da açık artırma), taşınır ya da taşınmaz malların en
yüksek meblağı teklif eden kişiye satıldığı bir satış yöntemidir. (https://tr.wikipedia.org,2016) Günlük hayatta, müzayede yoluyla satışa çıkarılan taşınır
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ya da taşınmazın, müzayede mahallinde sahibinin rızası dahilinde satıldığı
durumların yanında, müzayede mahallinde cebr-i icra yoluyla satıldığı durumlara da şahit olmaktayız.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-d maddesi hükmüne göre, cebri icra,
izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık
artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede
mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Vergileme açısından
müzayede yapılan yerin, münhasıran müzayede yapımına tahsis edilmiş olup
olmaması durumu değiştirmez. .Ayrıca söz konusu satışların ticari, sınai, zirai veya mesleki faaliyet çerçevesinde yapılması vergileme açısından önemli
olmayıp, müzayede mahallinde yapılan satışın arızi nitelik taşımasında dahi
katma değer vergisi yönünden vergileme yapılacaktır.
Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya
kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan
malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde
yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse
için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.
Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nin “6. Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlar” bölümünün “6.1. Genel Olarak” başlıklı alt bölümünde müzayede mahallinde yapılan satışlarla ilgili olarak “Kanunun istisna ve
vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.” İfadesi yer
almaktadır. Tebliğ düzenlemesinde kanunun istisna hükümlerinin müzayede
mahallinde yapılan satışlar içinde geçerli olduğuna ilişkin tebliğ açıklamasına
karşın Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r maddesinde olduğu gibi bazı
istisna düzenlemelerinde istisnanın müzayede mahallinde yapılan satışları da
kapsadığı ayrıca madde hükmünde belirtilmiştir. Söz konusu istisna hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:
 30.1.2002 tarihli ve 4743 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan varlık yönetim şirketlerinin bankalar, özel finans kurumları ve diğer mali
kurumlardan devraldığı alacakların tahsili amacıyla bu alacakların teminatını oluşturan mal ve hakların (müzayede mahallinde satışı dahil)
teslimi ile aynı Kanuna göre finansal yeniden yapılandırma çerçeve
anlaşmaları hükümleri kapsamında yeniden yapılandırılan borçların
ödenmemesi nedeniyle bu borçların teminatını oluşturan mal ve hak-
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ların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi,(KDVK md 17/4-l)
 Bankalar Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna teslimi ile bunların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi, bu Fonun devraldığı alacakların tahsili amacıyla, bunların teminatını oluşturan mal ve
hakların (müzayede mahallinde satışı dahil) teslimi ve temettü hariç
ortaklık haklarıyla yönetim ve denetimleri devralınan şirketlerin aktiflerinin Fon alacaklarının tahsili amacıyla (müzayede mahallerinde
yapılan satışlar dahil) teslimi, (KDVK md 17/4-m)
 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi
(müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan
konutun, konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede
mahallinde yapılan satışı dahil).(KDVK md 17/4-ş)
 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair
ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan
emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki
birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil)
kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallinde satışı dahil) devir ve teslimi (KDVK md geçici 31)
 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan
satışlar dâhil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer
vergisinden müstesnadır. (KDVK md geçici 33)
Yukarıda yer verdiğimiz müzayede mahallinde gerçekleşen satışlara iliş178
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kin Katma Değer Vergisi Kanunu düzenlemelerinin kanun sistematiği içindeki
yer alış şekli,düzenlemelerin lafzı ve amacı birlikte değerlendirildiğinde; söz
konusu satışların istisna kapsamında değerlendirilebilmesi için istisna düzenlemelerinde, müzayede mahallinde gerçekleşen satışlarında istisnadan yararlanabileceğinin özellikle belirtilmesi gerektiği, aksi halde istisna düzenlemesinin müzayede mahallinde gerçekleşen satışları kapsamadığı gibi bir sonuç
ortaya çıkmaktadır.
Konuya bu açıdan bakıldığında Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği’nde yer alan “Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar
için de geçerlidir.” İfadesinin kanun hükmüne aykırı olduğu görülecektir.
3- TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞINA İLİŞKİN İSTİSNA DÜZENLEMESİNİN MÜZAYEDE YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SATIŞLAR KARŞISINDAKİ DURUMU
Daha öncede belirtildiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-r
maddesi hükmü ile kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu
olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık   taşınmaz ve iştirak hisselerinin
(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir ve teslimleri
katma değer vergisinden istisna edilmiştir, Söz konusu kanun düzenlemesinde
esasında iki ayrı istisna hükmü yer almakta olup,bu istisnalar “ile” bağlacı ile
birbirinden ayrılmaktadır.
Birinci istisnada “kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile  taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler” katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, istisna düzenlemesinde müzayede mahallinde
yapılan satışlar ibaresi bulunmadığı için taşınmaz ve iştirak hissesinin müzayede yolu ile satılması durumunda katma değer vergisi yönünden istisna
uygulaması söz konusu olmayacaktır.
Diğer taraftan madde metninin “ile” bağlacından sonraki kısımda ise “bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık  taşınmaz ve iştirak
hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) bankalara devir
ve teslimleri” katma değer vergisinden istisna tutulmuş olup, istisna düzenlemesinde müzayede mahallinde yapılan satışlar ibaresi ayrıca yer aldığı için
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bankalara olan borçlar nedeniyle taşınmaz ve iştirak hisselerinin müzayede
yolu ile icraya veren bankaya satışlarında katma değer vergisi istisnası uygulanacaktır.
Nitekim İzmir 3’üncü Vergi Mahkemesinin 2015 yılı içerisinde vermiş olduğu bir kararda da (İzmir 3. Vergi Mahkemesi, 2015) ifade edilenlere paralel
bir karar verilmiş olup,söz konusu kararın ilgili bölümü aşağıya alınmıştır:
“Olayda uygulanacak yasa hükmünde, müzayede istisnasının sadece bankaların borçlularından/kefillerinden yapacağı müzayede ile alımlarına münhasır uygulanacağının belirtildiği, bankalar dışında cebri icra yolu ile devir
ve teslimlerin katma değer vergisinden istisna tutulmadığı, istisnanın kurumların mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin normal yollardan satışları sonucu gerçekleşen devir ve teslimlerinde uygulanacağının düzenlendiği, Yasanın
17/4-r fıkrasının uyuşmazlığa uygulanacak kısmında, Yasada sistematik olarak yer alan parantez içi “(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil)”
hükmünün yer almadığı ve davacının taşınmazı icra müdürlüğü aracılığı ile
yapılan müzayededen/ihaleden aldığı hususları dikkate alındığında, katma
değer vergisi ve tapu işlemleri nedeniyle alınan özel işlem vergisi tahakkukunda hukuka aykırılık bulunmamaktadır.”
4-SONUÇ:
Kanun koyucunun genel düzenlemeden ayrı olarak Katma Değer Vergisi
Kanunu’nun 1/3-g maddesinde müzayede mahallinde yapılan satışları verginin konusuna sokması ve Kanun’un muhtelif istisna maddelerinde “(müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil)”ifadesine yer vermesi hususları göz
önüne alındığında; istisna düzenlemelerinin kanunda ayrıca belirtilmedikçe
müzayede yolu ile satışlar için geçerli olmadığı sonucuna ulaşılacaktır.Söz
konusu husus Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliği’nde yapılan
açıklamaların aksini ifade etmektedir. Hatta bu durum Kanun’un 17/4-r maddesi gibi birden fazla hükümden oluşan kanun maddelerinde de göz önüne
alınmalıdır. Mükelleflerin müzayede yolu ile satın alacakları taşınmaz ve iştirak hisselerinde bu hususu bilerek işlem yapmaları önem arzetmektedir.
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REHBERLİK HİZMETİ VEREN TURİST REHBERLERİNİN
GELİR VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Hakan GÜNER*57
ÖZ
Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlayan, asırlar boyunca topraklarında hüküm sürmüş uygarlıkların başkenti olan Anadolu, yüzyıllardır birçok kavimin
buraya yerleşmesiyle gelişmiş, sonrasında gelen imparatorluklar ve uygarlıklarla da büyük bir kültürel birikime sahip olmuştur. Kültürel mirasın yanında
birçok doğal güzelliğe de sahip olan Türkiye; Karadeniz, Akdeniz, Ege ve
Marmara denizleriyle çevrili olan müthiş coğrafyada yer almaktadır. Her talebe uygun dört mevsim turizm potansiyeline sahip ülkemizde; inanç turizmi,
mağara turizmi, sağlık ve termal turizmi, kış turizmi ve yayla turizmi gibi
turizm çeşitleri yıl boyunca yapılabilmektedir.
Şüphesiz sahip olunan turizm potansiyeli kadar bunların tanıtımı da oldukça önemlidir. Ülkemizdeki tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı
turistlere bilgi vermek ve ülke tanıtımına katkı sağlamak amacıyla yıllardır
faaliyetlerini sürdüren turist rehberliği mesleği, son yıllarda artan önemine
binaen, 6326 (T.C. Yasalar, 22.06.2012) Sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” ile yasal bir altyapıya kavuşmuştur.
Makalemizin amacı turist rehberlerinin vergilendirilmesi ve gelir vergisi
mükellefiyeti kapsamındaki yükümlülüklerinin ele alınması olacaktır.
Anahtar Sözcükler: turist, rehber, turist rehberleri, gelir vergisi
1- GİRİŞ
1.1-Turist Rehberliği Hizmeti ve Turist Rehberi Kavramları
Dünyada boş zamanın artması, ekonomik refah düzeyinin yükselmesi
insanları seyahat etmeye ve dolayısıyla turizme katılmaya yönlendirmiştir.
Uluslararası turizm hareketlerinin artması sonucu ülkeler turizm endüstrisinden daha fazla pay almak ve turizm hareketlerini kendi ülkelerine çekmek
amacıyla çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Bu konuda en önemli görevlerden
biri de ulusal turist rehberlerine düşmektedir. Turist rehberleri ülkelerine gelen
turistin tatilinden tatmin sağlaması, ülkeye tekrar gelmesi ve müşteri sadakati
*57 Vergi Müfettişi
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sağlanması konusunda oldukça etkili olmaktadırlar. Rehberler sadece kendilerini, kendi insanını tanıtmakla kalmayıp ülkesini de en iyi şekilde temsil
eden aracı kişiler konumundadırlar. Turist rehberleri; işletme, bölge ve hatta
ülke imajının gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle turist rehberleri bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ülkesini en iyi şekilde anlatabilecek
durumunda olmalıdır. Bu açıdan ele alındığında turist rehberlerinin rehberlik
eğitimi, sorumlulukları ve görevleri, sahip olmaları gereken özellikleri büyük
önem taşımaktadır. (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013)
Turist Rehberliği mesleğinin taşıdığı bu önem nedeniyle yasal altyapı oluşturulması gerekliliği hasıl olmuş, bu kapsamda ilk olarak 07.06.2012 Tarih ve 6326
Sayılı “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” çıkarılmıştır. Mezkur Kanun’a dayanılarak, turist rehberliği mesleğine kabule, mesleğin icrasına ve turist rehberliği
meslek kuruluşlarının kuruluş ve işleyişine, Kültür ve Turizm Bakanlığının mesleğe ilişkin görev ve yetkilerine, Bakanlık ile meslek kuruluşları arasındaki işbirliğine ve meslek kuruluşlarının Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
düzenlemek amacıyla 26.12.2012 tarihinde “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği(Turist rehberliği Birliği, 26.12.2014)” çıkarılmıştır.
Bahsi geçen Yönetmelik’te;
Turist rehberlik hizmeti: “Seyahat acenteliği faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla kişi veya grup halindeki yerli veya yabancı turistlerin gezi öncesinde seçmiş oldukları dil kullanılarak ülkenin kültür, turizm, tarih, çevre,
doğa, sosyal veya benzeri değerleri ile varlıklarının kültür ve turizm politikaları doğrultusunda tanıtılarak gezdirilmesini veya seyahat acenteleri tarafından düzenlenen turların gezi programının seyahat acentesinin yazılı belgelerinde tanımladığı ve tüketiciye satıldığı şekilde yürütülüp acente adına
yönetilmesi faaliyeti”,
Turist rehberi: “Kanun ve yönetmelik hükümleri uyarınca mesleğe kabul
edilerek turist rehberliği hizmetini sunma hak ve yetkisine sahip olan gerçek
kişi”,
Bölgesel turist rehberi: “Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında belirtilen
coğrafi bölge veya bölgelerde çalışma hak ve yetkisine sahip olan turist rehberleri”,
Ülkesel turist rehberi: “Ruhsatnamesinde ve çalışma kartında ülke genelinde çalışma hak ve yetkisine sahip olduğu belirtilen turist rehberleri”,
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Birlik: “Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında kurulan Turist
Rehberleri Birliği (TUREB)”,
Çalışma kartı: Birlik tarafından basılan ve eylemli turist rehberlerine, kayıtlı oldukları oda tarafından bir yıl süreyle geçerli olmak üzere mesleği fiilen
icra edebileceklerine ilişkin verilen izin belgeleri,
Eylemli turist rehberi: “Çalışma kartı sahibi olup fiilen turist rehberliği
hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip turist rehberlerini”,
Eylemsiz turist rehberi: Ruhsatname sahibi olup çalışma kartı olmayan
turist rehberleri,
olarak tanımlanmıştır.
2- TURİST REHBERLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
2.1- Gelir Vergisi Mükellefiyeti Kapsamında Turist Rehberliği
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (T.C. Yasalar, 06.01.1961)’nun 61’inci
maddesinde; ücretin, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu belirtilmiş olup aynı Kanunun 65’inci maddesine
göre, “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek
kazancı” olarak düzenlenmiştir.
Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almaktadır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 66’ncı maddesinde göre; “Serbest meslek faaliyetini mütat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest
meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı
olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.
Bu maddenin uygulanmasında:
1. Gümrük Komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler,
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar;
2. Bizzat serbest, meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye temin
etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar.
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3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar,
adi komandit şirketlerde komanditeler;
4. Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları;
5. Vergi Usul Kanununun 155’inci maddesinde belirtilen şartlardan en
az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde
veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000›i aşmayan yerlerde
faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden
muaftır);
Bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar.”
213 sayılı Vergi Usul Kanunu (T.C. Yasalar, 10.01.1961)’nun 155’inci
maddesine göre; serbest meslek erbabı için aşağıdaki hallerden her hangi biri
işe başlamayı gösterir:
1- Muayenehane, yazıhane, atölye gibi özel iş yerleri açmak,
2. Çalışılan yere tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade
eden alametleri asmak,
3. Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
4. Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere
kaydolmak.
Mesleki teşekküllere kaydolanlardan görevleri veya durumları icabı bilfiil
mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu ciheti de açıklarlar.”
GVK’nın 66’ncı maddesi hükmü uyarınca VUK’un 155’inci maddesinde
yer alan şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunan
turist rehberlerinin bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaf
sayılacaktır.
2.1.1- Turist Rehberlerin Gelir Vergisi Karşısındaki Durumu
Turist rehberlerinin hak ve yükümlülükleri, 6326 sayılı Kanun ile düzenlenmiş olup söz konusu Kanuna dayanılarak yayımlanan Turist Rehberliği
Meslek Yönetmeliğinde turist rehberleri eylemli ve eylemsiz olmak üzere iki
grupta değerlendirilmiş olup yapılacak açılamalarda bu hususa dikkat edilmesi önem arz etmektedir.
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2.1.1.1- Eylemli rehberler
Fiilen turist rehberliği hizmeti sunma hak ve yetkisine sahip olup meslek
odasına kaydolma, ruhsat ve çalışma kartı alma zorunluluğu bulunanlar eylemli rehber olarak adlandırılır.
Gelir Vergisi Kanununun 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı
bendinin parantez içi hükmüne göre, Vergi Usul Kanununun 155’inci maddesinde yer alan serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden en az
ikisini taşımayan rehberlerin bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden muaf bulunmaktadır.
Eylemli olarak turist rehberliği mesleğini fiilen yapanların;
a) Mesleğin kabul koşullarını taşımaları halinde Kültür ve Turizm Bakanlığından “ruhsatname” almaları,
b) Turist rehberliği faaliyeti ile ilgili olarak mesleki odalara kaydolmaları,
c) Kendilerine, TUREB tarafından basılan ve kayıtlı oldukları oda tarafından
mesleği fiilen icra edebileceklerine ilişkin olarak “çalışma kartı” verilmesi,
ç) TUREB’in resmi internet sitesinde, kimlik bilgileri ile ülkesel veya
bölgesel turist rehberliği, bölgesel turist rehberi ise çalışabileceği bölge veya
bölgeler, yabancı dilleri, eylemli veya eylemsiz olduğuna ilişkin bilgilerinin
yayınlanması,
d) Devamlı olarak rehberlik faaliyetinde bulunduğunu gösteren kartvizit,
broşür veya el ilanları dağıtması, internet sitesi veya yayın organlarında reklamlarını yayınlaması ya da ilgili kişi ve kuruluşlarla internet yoluyla veya
telefon aracılığıyla gerekli haberleşme koordinasyonunu sağlaması,
dikkate alındığında Vergi Usul Kanununun 155’inci maddesinin birinci
fıkrasının (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde yer alan şartlara haiz oldukları
anlaşılmaktadır.
Dolayısıyla, eylemli olarak turist rehberliği mesleğini fiilen yapanların,
Gelir Vergisi Kanununun 66’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı
bendinde yer alan muafiyet hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre, eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi
dairelerince tespit edilenler, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi
tutulur.
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Turist rehberliği faaliyetini süreklilik arz etmeyecek şekilde yapanlar ise
Gelir Vergisi Kanununun 82’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı
bendi kapsamında değerlendirilir.
Öte yandan, Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yayımlanan Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği uyarınca eylemli turist
rehberlerinin, aynı acente ile birden fazla “rehber-acente hizmet sözleşmesi”
yapmaları elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı olma vasfını değiştirmemektedir.
Diğer taraftan, eylemli olarak rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin
Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde tanımlanan ücretin tüm unsurlarını taşıyacak şekilde bir hizmet sözleşmesine dayalı olarak faaliyette bulunmaları halinde ise elde edilen gelir, ücret olarak değerlendirilecek olup bu kişilere yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104’üncü
maddeleri uyarınca vergilendirmeye tabi tutulacaktır.
2.1.1.2- Eylemsiz rehberler
Ruhsatname sahibi ve meslek odasına kayıtlı olmakla birlikte, çalışma
kartı olmayan turist rehberleri eylemsiz rehber olarak tanımlandığından bu
durumdaki turist rehberlerinin, Vergi Usul Kanununun 155’inci maddesinde
yer alan serbest meslek erbabında işe başlamanın belirtilerinden sadece (4)
numaralı bentte yazılı şartı taşıdıkları kabul edilir.
Bu nedenle, bu kapsamdaki turist rehberlerinin, Gelir Vergisi Kanununun
66 ‘ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gelir vergisi
muafiyetinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.
2.2- Gelir Vergisi Tevkifatı
GVK’nın vergi tevkifatını düzenleyen 94’üncü maddesinin birinci fıkrasında, tevkifat yapmakla sorumlu olanlar sayılmış olup söz konusu fıkranın
(2) numaralı bendi uyarınca, serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra
edenlere yapılan ödemelerde tevkifat oranı, 18’inci madde kapsamına giren
serbest meslek işleri için %17, diğerleri için ise %20 olarak belirlenmiştir.
GVK’nın 82’nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde ise,
arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatın arızi kazanç kapsamında değerlendirileceği hükme bağlanmıştır.
Kanunun 96‘ncı maddesinde, vergi tevkifatının 94’üncü madde kapsamına
giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanacağı, hesaben ödeme
188

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

deyiminin, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade ettiği,
tevkifatın, ücretler dışında kalan ödemelerde gayrisafi tutarlar üzerinden yapılacağı ve kesilmesi gereken verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi
halinde bu verginin, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanacağı.” hükümlerine yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 98’inci maddesinde ise, “94 üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya
tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri
ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar.” hükmü yer
almaktadır.
Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere Gelir vergisi tevkifatı uygulaması açısından, serbest meslek kazancının devamlı veya arızi
nitelikte ya da gelir vergisinden muaf olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
Bu nedenle, her ne şekilde olursa olsun rehberlik hizmeti veren turist rehberlerine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (b) alt bendi hükmüne göre % 20 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılması zorunludur.
Diğer taraftan, ödemenin net tutar olarak belirlendiği durumlarda, tevkifat Gelir Vergisi Kanununun 96’ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında gayri safi tutar üzerinden yapılacaktır.
3- TURİST REHBERLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Turist rehberleri diğer serbest meslek erbabı gibi aşağıda ana hatları ile yer
alan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.
3.1- Belge düzeni
Vergi Usul Kanununun 236’ncı maddesinde, serbest meslek erbabının,
mesleki faaliyetine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha serbest meslek
makbuzu tanzim ederek bir nüshasını müşteriye vermek ve müşterinin de bu
makbuzu istemek ve almak mecburiyetinde olduğu hüküm altına alınmıştır.
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Buna göre, eylemli turist rehberlerinin serbest meslek faaliyetleri nedeniyle, kendilerine yapılacak ödemeler karşılığında serbest meslek makbuzu düzenlemeleri ve diğer vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri zorunludur.
Öte yandan, turist rehberleri söz konusu rehberlik faaliyetini arızi olarak
yapmaları veya muafiyet kapsamında bulunmaları halinde, serbest meslek
makbuzu düzenleyememektedir. Bu durumda faaliyete ilişkin ödemenin, ödemeyi yapan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından gider pusulası
ile belgelendirilmesi ve turist rehberlerinin de gider pusulasını saklaması zorunludur.
3.2- Bildirimler
Eylemli turist rehberleri serbest meslek faaliyetleri kapsamında, işe başlamaları halinde işe başlama tarihinden itibaren on gün, mükellefiyetlerinde
vukua gelen değişiklikleri (adres değişikliği, iş değişikliği v.s) değişikliğin
meydana geldiği tarihten itibaren bir ay, işi bırakanların faaliyetlerinin sona
erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı oldukları vergi dairesine bildirmek zorundadırlar. Söz konusu bildirimlerin yazılı olarak yapılması esas olup
yazılı bildirimler posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilmektedir.
3.4- Defter Tutma
Eylemli turist rehberlerinin; vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumlarının, faaliyet ve hesap neticelerinin tespit edilmesini, vergi ile ilgili muamelelerinin belli edilmesini, vergi karşısındaki durumunun hesap üzerinden
kontrol edilmesini ve incelenmesini sağlayacak şekilde “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmaları zorunludur.
Serbest meslek kazanç defterine, işlemlerin günü gününe kaydedilmesi
gerekmektedir. Serbest meslek kazanç defterlerinin tasdik zorunluluğu bulunmakta olup, bu defterler tasdiksiz olarak kullanılamaz.
3.5- Muhafaza ve İbraz
Serbest meslek erbabından defter tutmak mecburiyetinde olanlar (eylemli turist rehberleri), tuttukları defterlerle vesikaları Vergi Usul Kanunu’nun
253’üncü maddesi gereği ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından
başlayarak beş yıl süreyle muhafaza etmeye mecburdurlar.
Defter tutmak mecburiyetinde olmayanlar (eylemsiz turist rehberleri), almaya mecbur oldukları fatura, gider pusulası ve müstahsil makbuzlarını tanzim tarihlerini takip eden yıldan başlayarak beş yıl süre ile muhafaza etmek
zorundadırlar.
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Defter ve belgeleri muhafaza etmeye mecbur olan serbest meslek erbabı,
muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve diğer kayıtlarını
muhafaza süresi içerisinde, yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz
etmek zorundadırlar.
3.6- Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi
Vergi Usul Kanununun mükerrer 257’nci maddesinin birinci fıkrasının (2)
numaralı bendinde Maliye Bakanlığına mükelleflere muameleleri ile ilgili
tahsilat ve ödemelerini bankalar, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu
zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme
yetkisi verilmiştir. Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, aşağıdaki
mükelleflere;
 Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
 Kazancı basit usulde tespit edilenler,
 Defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
 Serbest meslek erbabı,
 Vergiden muaf esnaf
kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları 7.000 TL’yi (01.01.2016’dan itibaren) aşan tahsilat ve ödemelerini tevsik etmek (belgelendirmek) zorunluluğu getirilmiştir.
Yukarıda ana hatları ile sıralanan zorunluluklara uymayan eylemli turist rehberlerine Vergi Usul Kanunu’nda belirlenen cezaların uygulanacağı tabiidir.
Makalemizin önceki bölümlerinde turist rehberlerinin vergilendirilmesi ve
yükümlülüklerine ilişkin yapılan açıklamaların daha iyi anlaşılabilmesi için
konuya ilişkin aşağıda bir örneğe yer verilmiştir.
Örnek- (S) Turizm Ltd. Şti., seyahat acenteciliği faaliyeti ile iştigal etmekte olup şirket tarafından turistlere verilen hizmetlerin bir kısmının ifası sırasında turist rehberi Bay (B)’den faydalanılmaktadır.
Turist rehberleri Bay (B)’nin (S) Turizm Ltd. Şti.’ye verdiği hizmetin vergi
kanunları yönünden değerlendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
(S) Turizm Ltd. Şti.’ne hizmet veren Bay (B)’nin bu faaliyeti kendi nam
ve hesabına mutad meslek olarak icra etmesi ve vergiden muaf olmaması
halinde, bu faaliyeti nedeniyle serbest meslek erbabı sayılması ve elde edilen kazancın da serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmekte
olup, Bay (B) tarafından (S) Turizm Ltd. Şti. adına serbest meslek makbuzu
düzenlenecektir
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Bay (B)’nin söz konusu faaliyeti arızi olarak ifa etmesi veya gelir vergisinden muaf olması halinde ise elde edilen arızi serbest meslek kazancı ile ilgili
serbest meslek makbuzu düzenlemesine gerek bulunmamaktadır. Böyle bir
durumda işlemin ödemeyi yapan (S) Turizm Ltd. Şti. tarafından düzenlenen
gider pusulası ile belgelendirilmesi ve Bay (B)’nin de gider pusulasını muhafaza ve ibraz yükümlülüğü kapsamında saklaması zorunludur.
Gelir vergisi tevkifatı uygulanması açısından, serbest meslek kazancının
devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmadığından,
(S) Turizm Ltd. Şti.’ne hizmet veren Bay (B)’ye yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin “b” alt bendi hükmüne göre % 20 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, Bay (B) ile (S) Turizm Ltd. Şti. arasında ücret ilişkisini doğuran bir hizmet sözleşmesi olması halinde ise Kurum tarafından Bay (B)’ye
yapılan ödemelerin ücret olarak değerlendirileceği ve Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi hükmü dikkate
alınarak tevkifat yapılacağı tabiidir.
Örnek olayın 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu (T.C. yasalar,
02.11.1984) hükümleri yönünden değerlendirilmesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim
ve hizmetlerin katma değer vergisine tâbi olduğu hüküm altına alınmış olup,
Kanunun 4’üncü maddesinde ise «hizmet», teslim ve teslim sayılan haller ile
mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin; bir
şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek,
muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı
taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükümler çerçevesinde, kuruma rehberlik hizmeti veren Bay (B), bu
faaliyetleri kendi nam ve hesabına mutad meslek olarak icra etmesi halinde,
serbest meslek erbabı sayılacağından verdiği hizmet katma değer vergisine
tabi olacak, aynı faaliyeti arızi olarak yapması halinde ise katma değer vergisinin konusuna girmeyecektir.
Diğer taraftan, Bay (B)’nin ile kurum aralarında yapılmış bir hizmet sözleşmesine istinaden faaliyet icra etmesi sonucu elde edeceği gelir ücret olarak
değerlendirileceğinden katma değer vergisine tabi olmayacaktır.
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Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-b maddesinde, Gelir Vergisi Kanununa göre “gerçek usulde vergiye tabi olmayan
çiftçiler ile aynı Kanunun 66’ncı maddesine göre vergiden muaf olan serbest
meslek erbabı” tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır
Buna göre, mükellef kuruma rehberlik hizmeti veren Bay (B)’nin Gelir
Vergisi Kanununun 66’ncı maddesine göre vergiden muaf olması halinde ifa
ettiği rehberlik hizmetleri Kanunun 17/4-b maddesi kapsamında katma değer
vergisinden istisna olacaktır.
4- SONUÇ
Bir turizm cenneti olan ülkemizin son yıllarda turizme verdiği önem artmış, bu artışın bir sonucu olarak ülke tanıtımına büyük katkı sağlayan turist
rehberlerinin sayısında büyük bir patlama yaşanmıştır. Türkiye’de sayıları
10.000’i aşan turist rehberlerinin vergilendirilmesi meslek yönetmeliğinde
tanımlanan eylemli ve eylemsiz turist rehberi ayrımına göre yapılmaktadır.
Eylemsiz rehberler gelir vergisinden muaf olup, vergilendirilmeleri tevkifat yoluyla yapılacaktır. Eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam
ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları
vergi dairelerince tespit edilenler, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek
kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi tutulacak, turist rehberliği faaliyetini süreklilik arz etmeyecek şekilde
yapanlar ise Gelir Vergisi Kanununun arizi kazançları vergilendirilmesini düzenleyen 82’nci maddesi hükmüne tabi olacaklardır. Eylemli rehberlerden işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanların vergilendirilmesi
ücret kazançları kapsamında ve tevkifat yoluyla yapılacaktır.
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YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE İSTİNADEN GÜMRÜK VERGİSİ
MUAFİYETİ KAPSAMINDA MAKİNE VE TEÇHİZAT İTHALİ
						
Cevdet BOZKURT*58
						
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, gümrük vergisi, dış ticaret yapan iki veya daha fazla ülke
arasında mal ve hizmetlerin ülkeye girişlerinde o ülkenin aldığı para ve parasal değerleri ifade etmektedir. Mevcut durum itibarıyla, ülkemizin uyguladığı
gümrük vergisi oranları Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuru1 ile belirlenmektedir.
lunca imzalanan İthalat Rejimi Kararı59
Yatırım teşvik uygulamalarında ise, ağırlıklı olarak Ekonomi Bakanlığınca yapılan düzenlemeler ön plana çıkmakla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bazı düzenlemelerin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu
çerçevede, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar başta olmak üzere, anılan düzenlemeye dayanılarak hazırlanan alt düzey
hukuki metinler ışığında yatırım teşvik uygulamalarının şekillendiğini ilkesel
olarak belirtebiliriz.
Söz konusu Kararın amacı ise anılan Kararda; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına,
uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek
bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,
uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek şeklinde formüle edildiğini görmekteyiz.
Teşvik sistemi ve destek unsurları ise mezkûr Kararın 4’üncü maddesinde yer almakta olup, buna göre teşvik sistemi; genel, bölgesel, büyük ölçekli
ve stratejik yatırımların teşviki uygulamalarından oluşmaktadır. Genel teşvik
uygulamaları ise; “Gümrük vergisi muafiyeti, Katma Değer Vergisi (KDV)
istisnası, Gelir vergisi stopajı desteği (6 ncı bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için) ile Sigorta primi işveren hissesi desteği (tersanelerin gemi inşa
yatırımları için)” ni kapsamaktadır.
*58 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetçisi
159 Söz konusu Rejim Kararı ekinde vergi oranlarına ilişkin listeler bulunmaktadır.
Makale Geliş Tarihi:
17.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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Bu bağlamda, ilk olarak yatırım malı ve yatırım teşvik belgesi kavramlarını tanımlayacak olursak; Yatırım malı, bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamı mal ve hizmet üretimi için kullanılan her türlü makine ve teçhizat, tesisat
ve yatırım cinsine bağlı olarak mefruşat gibi sabit harcamaları kapsamakta
iken; Yatırım teşvik belgesi ise, Yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden,
yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi
halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkânı sağlayan, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nın amaçları
doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen belgeye karşılık
gelmektedir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım
malı makine ve teçhizatın, İthalat Rejim Kararı’nda belirtilen gümrük vergisinden muaf olarak temin edilebildiğini, bu muafiyete ilişkin düzenlemenin
ise, 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar’ın 9. maddesi ile yapıldığını ilk aşamada dile getirebiliriz.
Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik
belgesine haiz yatırımcıların teşvik belgesi kapsamında yapacakları makine
ve teçhizat ithalinin katma değer vergisinden istisna olduğunu vurgulayabiliriz. Ayrıca, teşvik belgesi konusu makine ve teçhizatın tamamının veya bir
kısmının finansal kiralama yoluyla da teminin mümkün olduğunu ve belli koşullarda gümrük vergisi muafiyeti ve katma değer vergisi istisnası desteklerinden yararlanabileceğini ifade edebiliriz.
II. YATIRIM TEŞVİK BELGESİYLE SAĞLANAN GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ
Üst kısımda dikkat çektiğimiz üzere, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkındaki Karar ile “teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malı
makine ve teçhizatın ithali”, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince
ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Dolayısıyla yatırım
teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilmesi için,
belge kapsamında temin edilecek yatırım mallarının “makine ve teçhizat” niteliği taşıması gerekmektedir. “Makine ve teçhizat”ın tanımı ise 69 seri no.lu
KDV Genel Tebliği ile yapılmıştır.
Söz konusu KDV Genel Tebliği’nde makine ve teçhizat, “amortismana
tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal ve hizmet üretiminde kullanılan
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sabit kıymetler” olarak tanımlanmıştır.Ancak, gümrük vergisi muafiyeti “makine ve teçhizat” niteliği taşımayan bazı mallar için de uygulanabilmektedir.
Bu çerçevede, “Otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım
dönemi içerisinde kalmak kaydıyla monte edilmemiş haldeki (CKD) aksam
ve parçaların ithali ve Gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımlarında
tekne kabuğu ithali” yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi
gereken gümrük vergisinden muaf tutulmuştur. Söz konusu malların “makine
ve teçhizat” kapsamına girmemesi sebebiyle KDV Kanunu’nun 13/d maddesi
kapsamında KDV istisnası uygulanmamaktadır.
Benzer bir şekilde, otomobil üretimi yapan yatırımcıların ithal edeceği
otomobiller için de gümrük vergisi muafiyeti uygulanabilmektedir. Şöyle ki;
otomobil üretimine yönelik olarak asgari 100.000 adet/yıl kapasiteli yeni bir
yatırım yapılması veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az 100.000
adet/yıl artırılması halinde, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının
yüzde yirmisinin gerçekleştirilmesini müteakip, yatırım süresi içerisinde olmak kaydıyla gümrük vergisine tabi olmaksızın yatırımcılara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilmektedir.
Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen toplam otomobil sayısı,
belgede kayıtlı ilave kapasitenin yüzde %15’inin aşamamaktadır. Ancak, belge kapsamında motor üretiminin de yer alması halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde %15’i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim
kapasitesinden fazla olması durumunda otomobil kapasitesi dikkate alınır) yukarıda belirtilen segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilmektedir.
Teşvik belgesi kapsamında; “Otobüs, Çekici (Euro normlarına uygun yeşil
motoru haiz olanlar hariç), Mobilya, Motorbot, Kamyon (off-road truck tipi
karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç),
Transmikser, Beton santrali, Forklift ve Beton pompası” temini ise gümrük
vergisi muafiyeti kapsamı dışındadır.
Her ne kadar sayılan yatırım malları, makine ve teçhizat niteliği taşısa da
gümrük vergisi muafiyetinden faydalanamamaktadır. Ancak, bu durum anılan
malların KDV istisnası desteğinden faydalanamayacağı anlamına gelmemektedir. Ayrıca, makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşine kadar yedek parça,
gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilerek sabit yatırım tutarına
dahil edilebilmektedir.
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Bununla birlikte, yukarıda açıklanan kapsama giren kullanılmış makine
ve teçhizatın yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi ve gümrük vergi muafiyetinden faydalandırılması mümkün bulunmaktadır. Bu çerçevede,
“münferit kullanılmış makine ve teçhizatın ithali” ve “kullanılmış komple tesisin ithali” olarak iki ayrı düzenleme olduğunu söylemek mümkündür.
Bu kapsamda, İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithali mümkün olan kullanılmış veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat (karayolu nakil vasıtaları hariç) ile
İthalat Rejimi Kararının 7’nci maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine
ve teçhizat yatırım teşvik belgesi kapsamında temin edilebilmektedir. Yatırım
teşvik belgesi kapsamında temin edilmek istenen kullanılmış makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere
İlişkin Tebliğ” eki listede yer almaması halinde, Ekonomi Bakanlığı İthalat
Genel Müdürlüğü’nden söz konusu makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararı
uyarınca ithaline izin verildiğine dair bir yazı alınması gerekmektedir.
Kullanılmış komple tesis kapsamdaki tesislerin ithaline yönelik talepler ise
Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce proje bazında değerlendirilmektedir. Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların, tesise ait makine ve teçhizatın
model ve imal yıllarını da gösterir dökümlü fatura veya proforma fatura asılları ile birlikte Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir. Bakanlıkça görevlendirilecek personelin komple tesisin bulunduğu ülkede yapacakları ekspertiz neticesinde uygun görülmesi halinde, kullanılmış komple tesisin teşvik
belgesi kapsamında ithaline izin verilebilmektedir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış münferit makine ve teçhizat
ya da kullanılmış komple tesisin ithalinin uygun görülmesi halinde Ekonomi
Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi ve ithal makine ve teçhizat listesi üzerine ilgili şerhler derç edilir. Ancak, baskı, basım, matbaa, tekstil, hazır giyim
ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış
veya yenileştirilmiş makine ve teçhizat ithal edilememektedir.
Teşvik kapsamında yatırımcılara çeşitli vergi avantajları sağlanmakta olup,
bu bağlamda; Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticari araç yatırımlarında yatırım dönemi içerisinde kalmak kaydıyla CKD
aksam ve parçaları (başka bir yerde montaj edilmek üzere demonte parçalardan oluşan makine ve teçhizatı) ile gemi ve 50 metrenin üzerindeki yat inşa
yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.
198

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

Ancak, toplam ithal makine ve teçhizat bedelinin %5’ini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru
haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, yat, motor bot,
kamyon (offroad-truck tipi ile kara yoluna çıkması mümkün olmayan kaya
tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santralı, forklift ve beton
pompasının teşvik belgesi kapsamında ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.
Ayrıca, yatırım süresi içerisinde kambiyo mevzuatında yer alan ödeme şekillerinden herhangi biri ile ithalat işlemlerine başlanılmış ve bedeli kısmen veya
tamamen ödenmesine rağmen, ithalatı gerçekleştirilmemiş makine ve teçhizatın
ithali, yatırım süresinin bitiş tarihini izleyen dört ay içerisinde, gümrük idarelerince gümrük vergisi muafiyeti uygulanmak suretiyle izin verilir.
III. TEŞVİK UYGULAMALARININ KAPSAMI VE ÖNEM ARZ
EDEN DİĞER HUSUSLAR
Teşvik uygulamaları açısından yukarıda yer verilen bilgilere ilave olarak,
gümrük idarelerince, teşvik kararlarına istinaden düzenlenen teşvik belgesi
kapsamı yatırım eşyasının ithaline ilişkin yükümlülerce yapılacak taleplerde,
teşvik belgesi ile yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin
aslı aranması gerektiğini ilk olarak ifade edebiliriz. Bu belgeler olmadan beyannamenin tescil ve kabul işlemi yapılmaz. Herhangi bir nedenle teşvik belgesi ve yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesi asıllarını, tescil
ve kabul sırasında ibraz edemeyen yükümlülerden, bu belgelerin noter tasdikli
örnekleri bir dilekçe ekinde kabul edilir. Ancak, tahakkukun tebliğine kadar
gerekli meşruhat verilmek üzere bu belgelerin asıllarının ibrazı zorunludur.
İbraz edilmemesi durumunda ithal işlemi tamamlanmaz.Beyannamenin tescili
ve kabulü sırasında beyan edilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine
ve teçhizat listesinde kayıtlı olması gerekir. Aksi takdirde, söz konusu eşya
belge kapsamında değerlendirilmez.
Teşvik belgesinin sayı ve tarihi ile bu belgeye dayanak teşkil eden BKK
sayısı ile ithali gerçekleştirilen eşyanın, yurt dışından temin edilecek makine
ve teçhizat listesinde kayıtlı olduğu sıra numarası beyannameye yazılması ve
ayrıca, yatırım teşvik belgesinin ve yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat listesinin birer örneğinin diğer belgelerle birlikte beyannameye eklenmesi gerekir. Tescil ve kabul memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup
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olmadığı ve beyan edilen eşyanın yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde
beyannamenin tescil ve kabul işlemi yapılır.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında getirilen ve mavi hatta260 işlem gören
beyannameler kapsamı eşya hariç olmak üzere muayene ile görevli memurca eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi
durumunda, yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinin aslına
gerekli meşruhat düşülerek yükümlüye iade edilir. Fatura ile yurt dışından
temin edilecek makine ve teçhizat listesi arasında kıymet ve miktar yönünden
farklılık bulunması halinde ise;
 Kıymete yönelik kalem bazında %50’ye kadar (50 dahil) farklılık için,
3 de göz önü4458 sayılı Gümrük Kanununun 23 ila 31 inci maddeleri61
ne alınmak kaydıyla yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat
listesinin üzerinde herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek kalmadan
ithal işlemi, fatura kıymeti esas alınarak gerçekleştirilir.
 %50’yi aşan farklılıklar için yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat listesinde teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından
Ekonomi Bakanlığı veya ilgili sanayi odası) gerekli düzeltme yapıldıktan sonra işlem sonuçlandırılır.
4
 %50’yi62
aşan fazlalığa isabet eden katma değer vergisi ve varsa gümrük vergisinin yükümlü tarafından peşin ödenmesinin talep edilmesi
durumunda yurt dışından temin edilecek makine ve teçhizat listesinde
herhangi bir değişikliğe gerek kalmadan bu tutarlar tahsil edilerek, ithalata izin verilebilir.
Menşe (kaynak) ülke farklılığında, yurt dışından temin edilecek makine ve
teçhizat listesinin üzerinde herhangi bir düzeltmeye gidilmeden işlem tamamlanır. Öte yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca; gümrük idaresince
tescil edilmiş veya kabul edilmiş beyanname, ait olduğu eşyanın vergileri ve
para cezalarından dolayı taahhüt niteliğinde beyan sahibini bağlayacağından,
teşvik belgeli işlemlerde de beyanla beyan konusu eşyanın birbirine uyumlu
olması esastır. Ancak beyanla beyan konusu eşyanın uyumuna karşın, yurtdı260 Mavi hat; eşyanın veya buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır.
361 Gümrük Kanununun söz konusu maddeleri, gümrük kıymetinin belirlenmesine ait esasları
düzenlemektedir.
462 Önceki Kararda bu oranların %30 olarak belirlendiğini ve bu yeni düzenlemenin yükümlüler lehine
olduğunu vurgulayabiliriz.
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şından temin edilecek makine ve teçhizat listesi ile beyan olunan eşya arasında nitelik yönünden farklılık bulunması durumunda söz konusu listenin beyana uygun olarak teşvik belgesini düzenleyen ilgili merci tarafından Ekonomi
Bakanlığı veya ilgili sanayi odası) düzeltilmesini müteakip işlem ikmal edilir.
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Ekonomi Bakanlığının uygun görüşüne istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen talimata istinaden gümrük idarelerince gümrük vergisi ile katma değer vergisinin
toplam tutarı kadar teminat alınmak suretiyle de müsaade edilebilir. Teminatla
ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azami altı aydır. Teminat süresi
içerisinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı
için müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş
tarihidir. Ayrıca, yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük ve Ticaret
Bakanlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.
Daha önce ifade ettiğimiz gibi, İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan
“Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere
İlişkin Tebliğ” hükümleri uyarınca kullanılmış olarak ithal edilen makine ve
teçhizatın amacı dışında kullanılması veya satılması halinde, sağlanan destek
unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Söz konusu makine ve teçhizat, kullanılmış komple tesis kapsamında temin edilmiş ise 4 ay içerisinde
ihraç edilir veya gümrüklerce yapılacak tüm masraflar yatırımcı tarafından
karşılanmak suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüklere terk edilir(www.ekonomi.gov.tr).
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine
ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Ancak,
söz konusu satışların işletmenin asgarî beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını
engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir.
Diğer taraftan; tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş
yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte, teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı, ihracı, kiralanması Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir. Aynı şekilde, teşvik belgesi kapsamında temin
edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin teşvik belgesi
sahibi yatırımcı tarafından satın alınması ve bu durumu belgeleyen sözleşmeMART - NİSAN 2016
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nin ibrazı koşuluyla diğer bir yatırımcıya bedelsiz olarak geçici bir süre için
verilmesi veya kiralanması, Ekonomi Bakanlığının iznine tabidir.
Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla
birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi
için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış
izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destek unsurları tahsil edilmez.
Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle
iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destek unsurları ilgili
mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır.Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına
bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine
ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve katma değer vergisi
tahsil edilir. Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizata Ekonomi Bakanlığınca verilen devir, satış, ihraç ve kiralama izinlerinin Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına iletildiğini belirtebiliriz.
IV. SONUÇ
Yukarıdaki açıklamalardan görüldüğü üzere; yatırımcıların, gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabilmeleri için öncelikle Ekonomi Bakanlığı ya da
Bakanlığın yetkilendirdiği idareler tarafından düzenlenmiş bir yatırım teşvik
belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Ekonomi Bakanlığı veya yetkili idare, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” hükümleri çerçevesinde, yatırım teşvik belgelerine ekli ithal makine ve teçhizat
listesinde hangi kalemlerin gümrük vergisi muafiyetinden faydalanabileceğine ilişkin bir şerhin ilk aşamada düşülmesi söz konusu olmaktadır.
Ancak ithal edilmek istenen makine ve teçhizatın kullanılmış münferit makine ve teçhizat hüviyeti taşıması ve bu makine ve teçhizatın “Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilecek Maddelere İlişkin Tebliğ” eki
listede yer almaması halinde Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınmış uygunluk yazısının ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.
Sonrasında ise, gümrük idaresinde görevli tescil ve kabul memurunca, teşvik belgesinin geçerli olup olmadığı ve beyan edilen eşyanın ithal makine ve
teçhizat listesinde kayıtlı olup olmadığı kontrol edilerek uygunluğu halinde
beyanname tescil edilerek kabul işlemi yapılır.Muayene ile görevli memurca
eşyanın tespiti ve tahakkuku yapıldıktan sonra uygunluğunun görülmesi du202

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

rumunda, ithal makine ve teçhizat listesinin aslına gerekli meşruhat düşülerek
yükümlüye iade edilir
Gerek yürürlükte olan karar ve tebliğ, gerekse daha önceki karar ve tebliğ hükümleri gereğince teşvik belgesi kapsamında yurt dışından getirilerek
serbest dolaşıma sokulan makine ve teçhizatın tümünün veya bir bölümünün
ithal tarihi üzerinden istinat ettiği karar ve tebliğlerde belirtilen süre geçmeden izinsiz olarak satışı, devri veya temlikinin tespiti halinde ithalat sırasında uygulanan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun çerçevesinde geri alınmaktadır.
Teşvik belgesi kapsamı makine ve teçhizatın devir, satış, ihraç ve kiralama
işlemlerinde gümrük idarelerince; Ekonomi Bakanlığınca devir, satış, ihraç ve
kiralama işlemlerine ilişkin verilen izinde, herhangi bir müeyyide ön görülüp
görülmediği hususuna da dikkat edilir. Müeyyide ön görülmüş olması hâlinde
Gümrük Kanunu ve teşvik mevzuatı uyarınca gerekli işlemler yapılır. Devir
konusu makine ve teçhizata ait serbest dolaşıma giriş beyannamesi üzerine
şerh düşülür ve devir alan firmadan, tüm yükümlülüklerin yerine getirileceğine dair taahhütname alınır. Ayrıca, yatırımcı firma unvanı değişikliğinde,
bu firmaya ait yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan ithalat işlemlerine
ilişkin ithal belgeleri üzerine yeni firma unvanı işlenir.
Öte yandan, ithal makine ve teçhizatın tümünün veya bir bölümünün ithal
tarihi itibariyle süre dolmadan izinsiz olarak satışı, devri veya temliki ile ilgili
fiillerin 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinden, teşvik belgesinin iptal edildiği veya belge kapsamındaki
makine ve teçhizat için destek unsurlarının kaldırıldığı hallerde; yararlanılan
destek unsurlarının 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki
Kanun hükümleri çerçevesinde tahsili sağlanır. Aynı şekilde, kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya satılması hâlinde sağlanan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınarak,
söz konusu makine ve teçhizat gümrük idaresine iade edilir.
Bunlarla birlikte, yatırımcıların haklı bir neden olmaksızın, tahsis amacına
yönelik olarak ithal ettikleri eşyayı, ithal amacı dışında yatırım teşvik belgesinde belirtilen şartlara aykırı veya izinsiz olarak kullandıkları veya sattıklarının tespiti halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet
nedeniyle suç duyurusunda bulunulacağı ve ayrıca, belirtilen eylemden dolayı
aynı zamanda ceza koyan diğer yasa hükümlerinin ihlalinin söz konusu olması
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halinde, bu yasa hükümleri uyarınca da işlem yapılacağının bilinmesi gerekir.
Son olarak, KKDF mevzuatı uyarınca, kabul kredili, vadeli akreditif ve
mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranının % 6 olarak tespit edildiğini, ancak yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan bir destek unsuru olmamasına rağmen belge kapsamında 1 yıl ve daha uzun vadeli yapılan ithalatlarda
KKDF kesintisi yapılmadığı hususuna dikkat çekmek isteriz.
KAYNAKÇA
Ekonomi Bakanlığı (15.06.2012). 2012/3305 sayılı Yatırımlarda devlet
yardımları hakkında karar.Ankara Resmi Gazete (28328 sayılı)
Ekonomi Bakanlığı (16.06.2012 tarihli). 2012/1 sayılı Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararın uygulanmasına ilişkin tebliğ. Ankara:Resmi Gazete ( 28329 )sayılı
http://www.ekonomi.gov.tr
http://www.gtb.gov.tr
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TÜRK BORÇLAR KANUNU IŞIĞINDA ASGARİ ÜCRETTEKİ
ARTIŞIN İHALE KAPSAMI SÖZLEŞMENİN FESHİ İLE FİYAT
FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ
*
					
Yasin ÖNCÜ63
				
1. GİRİŞ
Kamu idarelerince kamu kaynağı kullanılmak suretiyle çeşitli hizmet alımı
gerçekleşmekte ve bu alıma bağlı olarak personel çalıştırılması söz konusu
olmaktadır. Bilindiği üzere, kamu alımlarına ait ihale süreci için 4734 sayılı
Kamu İhale Kanunu kullanılırken, bu alımlarla ilgili olarak idare ile istekli arasında sözleşme imzalandıktan sonraki süreçte164 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
İdarelerce imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerin bir kısmında, istihdam edilen bazı işçilerin ücretinin
asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak ödenmesi yönünde düzenleme
yapılmasına karşın, 2016 yılı asgari ücretinin beklenenden daha fazla artması
sebebiyle bu işçilerin ücretlerinin ödenmesinde ödenek yetersizliği yaşanabileceği ifade edilerek, bu durumun 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir
sebep kabul edilip edilemeyeceği ve sözleşmenin feshinin mümkün olup olmadığı konuları gündeme gelebilmektedir.
Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, işin niteliği dikkate
alınarak, çalıştırılacak personele brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin belirli
bir yüzde (%) fazlasının personel ücreti olarak ödenmesi öngörülmektedir.
Asgari ücret ise bir sosyal politika aracı olarak kullanılan ve çalışanlara
devlet tarafından tespit edilen ücretin altında ödeme yapılmasını engelleyen
işçiyi koruyucu bir uygulamadır. Asgari ücrete yönelik temel düzenleme, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesinde yer almaktadır. Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile belirlenmekte ve Komisyon kararları
kesin olup Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir.

*63 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Başdenetçisi
164 İdare ile teklif sahibi istekli arasında imzalanan sözleşmeden sonra, istekli “Yüklenici” konumuna geçmektedir.
Makale Geliş Tarihi:
08.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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Önceki yıllarda 1 Ocak-30 Haziran ile 1 Temmuz-31 Aralık dönemi için iki
asgari ücret belirlenirken 2016 yılı için tek asgari ücret belirlenmiş olup, bu
tutar aşağıdaki tabloya yansıtılmıştır265.
Tablo:1
2015-2016 YILLARINA AİT ASGARİ ÜCRET TABLOSU
YIL

2015 ( 1Temmuz-31 Aralık)

2016 (1 Ocak-31 Aralık)

NET ASGARİ ÜCRET

1.000,54 TL

1.300,99 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

1.273,50 TL

1.647,00 TL

İŞVERENE MALİYET

1.496,36 TL

1.935,23 TL

Ayrıca, konuyla ilgili olarak Kamu İhale Kurumunca, 28.01.2016 tarihli ve
2016/DK.D-11 sayılı KİK Kararı alınmış olup, çalışmamızda söz konusu KİK
Kararı içeriği de dikkate alınmıştır.
2. ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ SÖZLEŞMENİN FESHİNE GEREKÇE OLUŞTURABİLİR Mİ?
Kamu ihale sözleşmelerinin yürütülmesi aşamasında karşılaşılan mücbir
sebeplerin sözleşmelere etkisine ilişkin olarak, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebep” başlıklı 10’uncu maddesinde;
“Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller aşağıda belirtilmiştir:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı.
e) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi durumlar da dahil olmak
üzere, idare tarafından yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş
olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin
bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin
meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
zorunludur.” hükmü, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 25.3’üncü maddesinde de
konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.
265 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, 2015/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu
Kararının 31 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdiğini ifade edebiliriz.
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4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c)
ve (d) bentlerinde hem “öngörülmezlik” hem de “önlenemezlik” şartlarının
bir arada gerçekleştiği durumların mücbir sebep olarak kabul edildiği dikkate alındığında, Kurumca (e) bendi çerçevesinde belirlenecek “benzeri diğer
haller” için de bu iki kriterin bir arada bulunması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
Zira, mücbir sebep olduğu kabul edilen olaylar, öngörülemez ve önlenemez olduğu için sözleşmenin ifasını sürekli ya da geçici olarak imkânsız kılan durumlardır. Bir başka ifadeyle, 4735 sayılı Kanun’da düzenlenen haliyle
mücbir sebepler, yüklenicinin kusuru olmaksızın, sözleşme konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen durumlardır.
4735 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin ikinci fıkrasında mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı
olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi
gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında hangi durumların mücbir sebep olarak kabul edilebileceğine ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde; asgari ücret değişikliği sebebiyle ortaya çıkan mali güçlüklerin, yukarıda belirtilen şartları taşımaması sebebiyle, bu hususun 4735 sayılı Kanun’un 10’uncu
maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.
3. ARTIŞIN FİYAT FARKI ÖDEMELERİNE ETKİSİ
Fiyat farkına ilişkin yasal düzenleme ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer almaktadır. Anılan maddede, “Sözleşme türlerine göre fiyat farkı verilebilmesine ilişkin esas ve usulleri tespite
Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca ihale edilen işlerde, 22/5/2003 tarihli
ve 4857 sayılı İş Kanununun 2 nci maddesinde tanımlanan asıl işveren-alt
işveren ilişkisi çerçevesinde alt işveren tarafından münhasıran bu Kanun
kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarına ait işyerlerinde çalıştırılan
işçileri kapsayacak olan toplu iş sözleşmeleri; alt işverenin yetkilendirmesi
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kaydıyla merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin üyesi bulunduğu
kamu işveren sendikalarından birisi tarafından 18/10/2012 tarihli ve 6356
sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre yürütülür
ve sonuçlandırılır. Toplu iş sözleşmesinin kamu işveren sendikası tarafından
bu fıkraya göre sonuçlandırılması hâlinde, belirlenen ücret ve sosyal haklardan kaynaklanan bedel artışı kadar idarece fiyat farkı ödenir. Kamu işveren
sendikası tarafından yürütülmeyen ve sonuçlandırılmayan toplu iş sözleşmeleri için fiyat farkı ödenemez, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin yedinci
fıkrası esas alınarak asıl işveren sıfatından dolayı ücret farkına hükmedilemez ve asıl işveren sıfatıyla sorumluluk yüklenemez. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin esas ve usuller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görüşü
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenir…” hükmü ile fiyat farkının
ödenmesine ilişkin kurallar belirtilmiştir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında uygulanacak fiyat farkı hesabına ilişkin
usul ve esaslar ise anılan maddeye dayanılarak hazırlanan ‘4734 sayılı Kamu
İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat
Farkına İlişkin Esaslar’da düzenlenmiştir.
Esasların 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasında, “İhale dokümanında sözleşme
kapsamında çalıştırılacak personele brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret ödenmesi öngörülmüş ise, uygulama ayında fiilen ödenen ücret üzerinden fiyat farkına esas olacak brüt maliyet bulunur ve fiyat farkı, bu maliyete
asgari ücretteki brüt artış oranı uygulanarak hesaplanır. Ulusal bayram ve genel
tatil günleri ile fazla çalışma ücretiyle ilgili olarak bu fıkraya göre belirlenen ücret
esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” düzenlemesi yer almaktadır.
Özetle, yukarıda yer verilen düzenlemeler uyarınca, asgari ücret değişikliği sebebiyle ortaya çıkan farkların idarelerce Fiyat Farkına İlişkin Esaslar
çerçevesinde yüklenicilere ödenmesi gerektiğini vurgulayabiliriz.
4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Anlatılanlar ışığında; idarelerce imzalanan personel çalıştırılmasına dayalı
hizmet alımı ihalelerine ilişkin sözleşmelerin bir kısmında, istihdam edilen
bazı işçilerin ücretinin asgari ücretin belirli bir oranda fazlası olarak ödenmesi
yönünde yapılan düzenlemelere rağmen, 2016 yılı asgari ücretinin beklenenden daha fazla belirlenmesi sebebiyle, bu işçilerin ücretlerinin ödenmesinde
ödenek yetersizliği yaşanmasına bağlı olarak, bu durumun 4735 sayılı Kamu
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İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e)
bendi kapsamında mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği söz konusu olabilmektedir.
Ayrıca, asgari ücret değişikliğine bağlı olarak, sözleşme konusu işlerde ifa
imkânsızlığından ziyade mali zorluklar sebebiyle sözleşmenin feshinin gündeme gelmesinin yanında, asgari ücrette meydana gelen artışın sözleşmenin
yürütülmesinden beklenen ekonomik faydayı ortadan kaldırmasına yönelik
gerekçeler de ileri sürülebilmektedir.
Bununla birlikte, sözleşme aşamasında karşılaşılan bazı durumlarda borcun ifası tamamen imkânsız olmamakla beraber, edimin ifası çok zorlaşmakta
ve ortaya çıkan yeni gelişmeler sözleşme taraflarına ağır mali yükler getirebilmektedir. Bu durumunda, bir mücbir sebep ya da ifanın imkânsızlığından
ziyade aşırı ifa güçlüğü söz konusu olmakta, borcun ifası hâlâ mümkün görünmesine rağmen, edimler arasındaki dengenin bozulmuş olması sebebiyle,
sözleşmenin değişen şartlar altında yürütülmesi borçlunun ağır mali yüklere
katlanmasına yol açabilmektedir. Sözleşme kurulduktan sonra meydana gelen
bu gibi değişiklikler sözleşmenin bir tarafı için aşırı ifa güçlüğünü ortaya çıkarırsa, mağdur taraf sözleşmenin uyarlanmasını talep edebilmektedir.
4735 sayılı Kanun’da aşırı ifa güçlüğüne yönelik bir hüküm yer almamaktadır.
Ancak anılan Kanun’un 36’ncı maddesinde, Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür. Bu çerçevede,
sözleşme şartlarında meydana gelen olağanüstü değişmeler neticesinde sözleşmenin yeni şartlara uyarlanması 4735 sayılı Kanunda öngörülmemiş bir müessese
olduğundan Borçlar Kanunu hükümlerine başvurulması mümkündür.
Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Aşırı ifa güçlüğü” başlıklı 138’inci maddesinde ise aktarılan duruma ilişkin olarak, “Sözleşmenin
yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen
olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve
sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini
dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve
borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden
doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin
yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak
dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.” hükmü yer almaktadır.
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Bu itibarla; Borçlar Kanununun anılan maddesi çerçevesinde sözleşme
şartlarının olağanüstü değişmesi nedeniyle taraflardan birinin sözleşme ile
üstlendiği edimini yerine getirmesi olağanüstü derecede zorlaşmış ise, işlem
(sözleşme) temelinin çöktüğü ve mevcut koşullar çerçevesinde taraflardan
üstlendikleri edimi yerine getirmelerinin beklenmesinin dürüstlük kuralına
aykırılık teşkil edeceği iddia edilerek mahkemeden sözleşmenin mevcut olağanüstü şartlara göre uyarlanması ya da sözleşmenin feshi/sözleşmeden dönme talep edilmesi mümkündür.
Dolayısıyla işçilere ödenecek ücretlerin asgari ücretin belirli bir yüzde fazlası olarak belirlendiği ihalelerde, asgari ücret artışının beklenenin çok üzerinde olması sebebiyle ifanın zorlaşması ve sözleşme sonucu elde edilecek
faydadan çok daha ağır mali külfet getirmesi söz konusu ise bu durumda mahkemeden uyarlama talebinde bulunulabilecektir.
Sonuç olarak;
Hizmet alımı ihalelerinde, asgari ücret artışı sebebiyle özellikle işçilere
ödenecek ücretin asgari ücretin belli bir oranda fazlası olarak belirlendiği
işlerde, ortaya çıkan maliyet artışının 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi çerçevesinde mücbir sebep olarak kabul edilemeyeceğine; ancak ortaya çıkan durumun
6018 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki düzenlemeler çerçevesinde çözüme
kavuşturulabilineceğini ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (04.01.2002) 4734 sayılı Kamu ihale kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24648 sayılı)
T.C. Yasalar (05.01.2002) 4735 sayılı Kamu ihale sözleşmeleri kanunu.
Ankara: Resmi Gazete (24648 sayılı)
T.C. Yasalar (11.01.2011). 6098 sayılı Türk borçlar kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (27836 sayılı)
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İŞÇİNİN SAĞLIK NEDENLERİNE DAYANAN
DEVAMSIZLIĞINDA BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUSLAR
Erol GÜNER*66
I.GİRİŞ:
Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş
sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli
olsun ya da olmasın karşı tarafa bir önel verilmeksizin derhal bildirimsiz
fesihle sona erdirilebileceği gibi, süresi belirli değilse karşı tarafa belirli bir
önel verilerek veya önele ait ücretini peşin ödeyerek bildirimli fesihle sona
erdirilebilecektir.
4857 sayılı İş Yasası, bildirimli feshi hem işçi hem de işveren yönünden
tek ve aynı maddede düzenlemesine karşın, bildirimsiz feshi işçi ve işveren
açısından ayrı maddelerde düzenlemiştir(4857/24, 25. Md. ).
4857 sayılı İş Yasasında devamsızlık nedeni ile hizmet akitlerinin feshi, “
İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı “ başlıklı 25. Maddesinde iki
farklı şekilde düzenlenmiştir. Birinci düzenleme; Sağlık Sebepleri başlıklı
25/1. Maddesinin a. Fıkrasına göre; “ İşçinin kendi kastından veya derli toplu
olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa
veya sakatlığa uğraması halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı
ardına üç işgünü veya bir ayda beş işgününden fazla sürmesi, (a) alt bendinde
sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde
işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin
işyerindeki çalışma süresine göre 17. Maddedeki bildirim önellerini altı hafta
aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. Maddedeki
sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması
nedeni ile işine gidemediği süreler için ücret işlemez.” İkinci düzenleme;
Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri başlıklı 25II. maddesinin g fıkrasına göre; “ işçinin işverenden izin almaksızın veya
haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki
defa herhangi bir tatil gününden sonraki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine
devam etmemesi “ dir.

*66 İş Başmüfettişi İş Teftiş Kurulu Bşk.Yrd

Makale Geliş Tarihi:
09.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016

MART - NİSAN 2016

211

MALİ

ÇÖZÜM

II. YASAL DÜZENLEME:
Hizmet akitlerinin feshinde işverenlerin hangi tür kayıt ve belge tutmaları
gerektiği yasada açıkça yer almamış, sadece 19. Maddesinde “ işveren fesih
bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin şekilde
belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir
işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili
nedenlerle feshedilemez. Ancak, işverenin 25. Maddenin II. numaralı bendi
şartlarına uygun fesih hakkı saklıdır. “ şeklinde hüküm yer almıştır. Bu
bağlamda, bütün hizmet akitlerinin sona ermesinde genel hukuk hükümlerinin
geçerli olduğu, olayı ortaya koyan kayıt ve belgelerin tutulması gerektiği,
kayıtların yasal düzenlemelere ve mantık esaslarına uygun olması gerektiği
sonucuna ulaşılmaktadır.
4857 sayılı İş Yasasında devamsızlık nedeni ile hizmet akitlerinin feshi,
“ İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı “ başlıklı 25. Maddesinde
iki farklı şekilde düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 25-I ve 25-II-g.
Maddelerinde düzenlenen hükümlere göre;
İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı;
MADDE 25. - Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı
hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini
beklemeksizin feshedebilir:
I- Sağlık sebepleri:
a. İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut
içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması
halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya
bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
b. İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu
ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca
saptanması durumunda.
(a)
alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza,
doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih
hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci
maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum
ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.
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Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği
süreler için ücret işlemez. ……………
İşçi feshin yukarıdaki bentlerde öngörülen sebeplere uygun olmadığı
iddiası ile 18, 20 ve 21 inci madde hükümleri çerçevesinde yargı yoluna
başvurabilir.
II- Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri;:
…………………………..
g- “ işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden
sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi “ durumunda
işverenin işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme
hakkı bulunmaktadır.
III. ÖNEMLİ HUSUSLAR VE UYGULAMADA KARŞILAŞILAN
VEYA KARŞILAŞILABİLECEK SORUNLAR:
A- Önemli Hususlar:
1- Yasal hükümler bağlamında haklı bir mazereti olmaksızın yapılan
devamsızlık ile sağlık nedenleri ile yapılan devamsızlık sonucunda yapılacak
fesih arasında farklılıklar bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Yasası’nın. Derhal fesih hakkını kullanma süresi başlıklı
26. Maddesine göre; “ 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyi niyet
kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan
sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu
diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde
fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin
olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanamaz. Bu haller
sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen
süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır. “
İşverenin Sağlık nedenleri ile Bildirimsiz Fesih Hakkı, yasanın 26.
maddesinde de belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere
dayanarak yasanın 25-II. Bendi bağlamında yapılan bir fesih olmadığından
6 işgünlük ve 1 yıllık hak düşürücü süre kapsamında olmayıp koşulların
oluşması halinde makul bir süre içinde yapılabilecek bir haktır. 4857 sayılı
İş Yasası’ nın 25-II-g bendine göre yapılan bildirimsiz ve tazminatsız fesih,
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yasanın 26. maddesi hükümleri kapsamında olduğundan fesih hakkının
belirtilen hak düşürücü süreler içinde kullanılması gerekmektedir.
2- Sağlık nedenleri ile işçinin iş sözleşmesinin işverence bildirimsiz ve
tazminatsız olarak feshedilmesi durumunda halen yürürlülükte bulunan
1475 sayılı İş Yasası’ nın 14. maddesine göre işçinin hizmet süresinin 1 yılı
doldurması durumunda yasal kıdem tazminatı hakkı doğmakta olup tahakkuk
ve tediye edilmesi gerekmektedir. İşçi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa
göre de kanunun aradığı diğer koşulları taşıması halinde İşsizlik Ödeneğinden
yararlanacaktır. 5838 sayılı Yasa ile işverenin İşyerinden Ayrılma Bildirgesi
(İAB) verme yükümlülüğü ortadan kalktığından işçi, işverenin Sosyal
Güvenlik Kurumuna vereceği Sigortalı İşten Ayrılma Bildirgesine göre bu
hakkından yararlanma olanağına sahip olacaktır. 4857 sayılı İş Yasasının
25-II-g bendine göre yapılan bildirimsiz ve tazminatsız fesihte ise koşulların
tam olarak gerçekleşmesi ve kanıtlanması durumunda işçinin yasal kıdem
tazminatı ve işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı olmayacaktır.
3- Sağlık nedenleri ile yapılan devamsızlık işçinin haklı bir mazeretine
dayandığı kabul edilerek 4857 sayılı İş Yasası’ nın 25-II-g bendinde belirtilen
devamsızlık dışında değerlendirilmektedir. Ancak 4857 sayılı İş Yasası’ nın
25-I. Maddesinde belirtilen koşulların varlığı halinde haklı bir mazereti olsa
bile işçi tarafından yapılan ve çalışma yaşamımızda“ Sağlık Nedenleri İle
Devamsızlık “ olarak adlandırılan devamsızlıklarda da işverene bildirimsiz
ve tazminatsız olarak fesih hakkı tanınmıştır.
B- Uygulamada Karşılaşılan veya Karşılaşılabilecek Sorunlar:
SORU 1: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle almış
olduğu rapor süresi bildirim önelinin tespitinde dikkate alınacak mıdır ?
CEVAP 1: Hayır alınmayacaktır. Raporun başladığı gün itibariyle işçinin
mevcut hizmet süresine göre 4857 sayılı İş Yasasının 17. maddesine göre
bildirim öneli belirlenecek, alınan rapor süresi bu bildirim önelini 6 hafta
aşıyorsa işverenin 4857 sayılı İş Yasasının 25-I. Maddesine göre sağlık
nedenlerinden dolayı bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.
SORU 2: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle bildirim
önelini altı hafta aşan bir raporunun olması durumunda işverenin bildirimsiz
fesih hakkı ne zaman başlayacaktır?
CEVAP 2: Rapor süresi içinde hizmet akitleri askıda olduğu için fesih
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hakkı da askıdadır. Dolayısıyla işverenin bildirimsiz fesih hakkı rapor
süresinin bitimi ile başlayacak ve sonuç doğuracaktır. Ancak işçi ile yapılan
sözleşme belirli süreli bir sözleşme ise ve sözleşme de rapor süresi içinde
bitiyorsa ayrıca fesih hakkının kullanılmasına gerek bulunmamaktadır.
SORU 3: İşçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi nedenlerle aldığı
bildirim önelini altı hafta aşan bir raporunun tek bir rapor mu olması gerekir?
Parça parça alınan raporların süresinin bildirim önelini altı hafta aşması
halinde de bildirimsiz ve tazminatsız fesih hakkı doğar mı?
CEVAP 3: İşverenin sağlık nedenleri ile işçinin iş sözleşmesini bildirimsiz
ve tazminatsız olarak fesih hakkını düzenleyen 25-I.b bendinin alt bendi hükmü
incelendiğinde; “ İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından
yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması
halinde, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş
iş gününden fazla sürmesi nedeni dışında, işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik
gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı
hafta aşmasından sonra doğar.” İfadesinden işçinin söz konusu durumlar nedeni
ile işe devamsızlığının aralıksız mı aralıklı olacağı konusunda açıklığın olmadığı
görülmektedir. Bu konuda yerleşik yargı ve doktrin kararları da bulunmamaktadır.
Yerleşik yargı ve doktrin kararları oluşuncaya kadar bildirim önelini 6 hafta aşan
rapor süresinin verilen bir veya ara verilmeden verilen birkaç rapor süresi dikkate
alınarak belirlenmesi, işverenin yönetim hakkı, işçiden yeterince yararlanabilme,
işyerinin faaliyet gösterme kabiliyetinin ve verimliliğinin azalmaması hususları
dikkate alınarak makul süre içindeki almış olduğu rapor gün sayısı toplanarak
bildirim önelinin altı hafta aşan süresinin belirlenmemesi gerekmektedir.
III.SONUÇ :
4857 sayılı İş Yasası’nın 25. Maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin bildirimsiz
ve tazminatsız fesih yolu ile sona erdirilebilmesi hükümleri kamu düzeni ile
ilgili emredici kurallar olup, işverenlerin iş disiplini sağlayabilmelerine olanak
tanımaktadır. Söz konusu nedenlerin varlığı halinde işverenler bildirimsiz
fesih hakkını kullanabilecektir. Belirtilen bu hakkın kullanılmasında mevzuat
hükümlerine uygun hareket edilmesi gerekmektedir. Bildirimsiz fesih nedeninin
geçerli kayıt ve belgeler ile ortaya konması, belirtilen süreler içinde de bu hakkın
kullanılması uygun olacaktır. Yönetme ve sadakat borçlarının bir sonucu olan
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bildirimsiz fesih hakkı işverence mevzuat hükümlerine uygun olarak objektif iyi
niyet kuralları çerçevesinde kullanılmalı, maddi-manevi zararlar önlenebilmeli,
işyeri disiplini ve otoritesi sağlanmalıdır.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 25-I ve 25-II-g maddesinde gösterilen koşullar
bağlamında haklı bir mazereti olmaksızın yapılan devamsızlıklar ile sağlık
nedenleri ile yapılan devamsızlıklarda işverenin işçinin iş sözleşmesini
bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkı bulunmaktadır. Devamsızlık
birinde haklı bir mazerete dayanmamakta, diğerinde ise haklı bir mazerete
dayanmış olsa bile yasada belirtilen durumun ( 4857–25-I. Maddesi
hükmünün) gerçekleşmesi halinde de işverene yine iş sözleşmesini
bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme hakkını tanımaktadır. Sadece İş
sözleşmesinin feshi sonucunda işçinin elde edeceği kazanımlarda farklılıklar
olmaktadır. Makalemizde iki durum hakkında yasal düzenlemeler bağlamında
bilgiler verdikten sonra önemli hususlara ve uygulamada karşılaşılan veya
karşılaşılabilecek sorunlara dikkate çekmeye çalıştık.
İş Hukukundaki genel prensip, işçi iddia eder, işveren ise işçinin iddiasının
aksini ispatla yükümlüdür şeklindedir. Bu doğrultuda işverenlerin işçilerin
iddiaları karşısında haksız duruma düşmemeleri, haksız durumda bulunan
işçiye yasal tazminatlarını da ödemek durumunda kalmamaları için gerekli
kayıt ve belgeleri tutmaları uygun olacaktır.
Her fesihte olduğu gibi işverenlerin Medeni Yasanın 2. maddesinde
öngörülen iyi niyet ölçüleri doğrultusunda haklarını kullanmaları
gerekmektedir. 4857 sayılı İş Yasası’ nın 18, 19, 20 ve 21. maddelerinde
düzenlenen ve çalışma yaşamımızda İş Güvencesi düzenlemeleri olarak
bilinen hükümler doğrultusunda, verilecek mahkeme kararları ile yeni
maliyetleler ile karşı karşıya kalmamaları, istihdam etmek istemedikleri işçileri
tekrar çalıştırmak zorunda olmamaları için iş sözleşmelerinin feshinde yasal
hükümler doğrultusunda hareket etmeleri, gerekli kayıt ve belgeleri tutmaları
ve yasada açıkça düzenlenmeyen ve uygulamada karşılaşılan sorunlar ile
ilgili belli bir araştırma sonucunda elde edilecek doğru ve mantıklı yorumlar
sonucunda hareket etmeleri yerinde olacaktır.
KAYNAKÇA
						
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE MESLEKİ EĞİTİM
KARĞAŞASI
Recep GÜNER*67
ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre
mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bu kapsamda işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendireceği çalışanlarına mesleki eğitim aldırması gerekmektedir. Özellikle bu
konu kapsamında yanlış anlaşılan ve uygulamada sorunlar yaşanan bir çok
huşu bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerdeMesleki Eğitim,
Çalışanların Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre
mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer
alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz. Bu kapsamda işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde görevlendireceği çalışanlarına mesleki eğitim aldırması gerekmektedir.Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerdeÇalıştırılacakların Mesleki EğitimlerineDair
Yönetmeliğin 6’ıncı maddesinde mesleki yeterlilik belgesi dâhil olmak üzere
hangi belgelerin mesleki eğitim belgesi sayıldığı belirtilmiştir.
25.05.2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Meslekî
Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ işverene tebliğin ekinde yer alan ve mesleki eğitim alınması
gereken tehlikeli ve çok tehlikeli olan işlerde çalışanlarına mesleki yeterlilik
belgesi aldırma zorunluluğu getirmiş. Tebliğ bu yükümlülük için tebliğin yayım tarihi (25.05.2015) itibariyle 12 aylık bir geçiş dönemi öngörmüştür. Bu
durum mesleki eğitim konusunda bir kargaşaya sebep olmuş ve akıllara mesleki eğitimle ilgili birçok soruyu getirmiştir;
*67 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi, Elektrik ve Elektronik Müh.

Makale Geliş Tarihi:
30.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 14.04.2016
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 Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Kimler mesleki yeterlilik belgesi almalıdır?
 Mesleki eğitim yükümlülüğü ertelendi mi?
 Mesleki eğitim alan çalışanın mesleki yeterlilik belgesi alması gerekir mi?
 Mesleki eğitimin iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden farkı nedir?
 İşveren çalışanlarına kendi işyerinde mesleki eğitim verebilir mi?
1. MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEDİR? KİMLER MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMALIDIR?
Mesleki yeterlilik belgesi ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren bir belgelerdir.Mesleki yeterlilik belgesi MYK(Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme sonucunda başarılı
olan bireylere verilir. Mesleki yeterlilik belgesi bireyin söz konusu işin gerektirdiği vasıfları taşıdığının bir göstergesidir. Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile
en az lisans düzeyinde öğrenimi gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla
düzenlenmiş olan meslekler168 dışında bütün mesleklere için mesleki yeterlilik belgesi zaman içinde zorunlu hale gelecektir.Meslekî Yeterlilik Kurumu
Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğilk
etapta 40 adet mesleğe belge zorunluluğu getirmiş ve mesleki yeterlilik belgesi olmayan çalışanların tebliğin ekinde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacağını ortaya koymuştur. Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik
eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve
bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar bu hükmün dışında tutulmuştur. Bu
kapsamda işveren 25.05.2016 tarihinden sora söz konusu tebliğde yer alan ve
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesi olmayanları çalıştıramayacak. Mesleki yeterlilik eğitimi alınması gereken bazı işler şu şekilde
sıralanmaktadır; soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri, fayans, porselen
ve seramik imaline ait işler, duvar, sıva, yalıtım, boya, baca vb. yapı işleri, her
türlü zeminin hafriyatı, yarma ve doldurulma işleri, selülozik, sentetik ve her
çeşit boya imali işleri, her türlü siloculuk işleri, itfaiye işleri vb.
168 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kanunu Madde 2
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2. MESLEKİ EĞİTİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ ERTELENDİ Mİ?
Yapılan iş sağlığı ve güvenliği denetimlerde özellikle işverenler tarafından
söz konusu tebliğin yanlış anlaşıldığı, mesleki yeterlilik belgesiyle beraber
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim yükümlülüğünün de ertelendiğinin sanıldığı görülmüştür. Bu yanlış anlaşılmanın en büyük
sebebiTehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerdeÇalıştırılacakların
Mesleki EğitimlerineDair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göremesleki yeterlilik belgesinin tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde gerekli olan mesleki eğitim
belgesi olarak kabul edilmesidir. Genel olarak mesleki yeterlilik belgesindeki
ertelemenin mesleki eğitim belgesi için de geçerli olduğu sanılmaktadır. Şu
an mevzuatımızda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde alınması gereken mesleki
eğitim belgesi için bir erteleme söz konusu değildir. Erteleme sadece mesleki
yeterlilik belgesi için geçerli olup, 25.05.2016 tarihine kadar tehlikeli ve çok
tehlikeli işlerde çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunlu değildir ama
mesleki eğitim belgesi zorunludur.
3. MESLEKİ EĞİTİM ALAN ÇALIŞANIN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMASI GEREKİR Mİ?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 17’inci maddesine göre
işveren tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim aldığını belgelemeyenleri çalıştıramaz. Bu kapsamda tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim aldığına dair belgelerinin olması gerekmektedir.
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerdeÇalıştırılacakların Mesleki
EğitimlerineDair Yönetmeliğin 6’ıncı maddesine göre mesleki eğitim belgesi
sayılan kurs, eğitim ve belgeler şunlardır;
a. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme
belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık
ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,
b. İş Kur Tarafından kontrol faaliyet gösteren kurslar tarafından verilen
mesleki eğitim kurslar ve iş başı eğitimleri sonunda verilen bitirme belgesi,
c. Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,
d. Ateşçilik yeterlilik belgesi,
e. Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
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f. Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,
g. Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı
tarafından denkliği sağlanan belgeler,
h. Mesleki yeterlilik belgesi.
Yukarıda saymış olduğumuz belgelerden birisine sahip olanlar 25.05.2016
tarihine kadar mesleki yeterlilik belgesi olmaksızın tehlikeli ve çok tehlikeli
işlerde çalıştırılabilir. Söz konusu tarihten sonra herkesin mesleki yeterlilik
belgesi alması gerekmektedir.Sadece ustalık belgesi almış olanlar ile Millî
Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olanların
almış oldukları belge ve diplomalarında belirtilen alanlarda çalıştığı sürece
mesleki yeterlilik belgesi almasına gerek yoktur.
4. MESLEKİ EĞİTİMİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNDEN FARKI NEDİR?
Mesleki eğitim ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi sıkça birbirine karıştırılmaktadır. Esas itibariyle mesleki eğitim bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olup
hem genel iş sağlığı ve güvenliği konularını hem de mesleki riskleri içermektedir. İşveren çalışanın yapmış olduğu işe bakmaksızın bütün çalışanlarının
iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasını sağlamalarıdır. Buna karşın sadece
tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim alması gerekmektedir.
5. İŞVEREN ÇALIŞANLARINA KENDİ İŞYERİNDE MESLEKİ
EĞİTİM VEREBİLİR Mİ?
Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda mesleki eğitim
belgesi verilebilir. Bunun için genellikle bir halk eğitim merkezi veya özel
eğitim kurumuile protokol yapılması gerekmektedir. Eğer işyerinde usta öğretici belgesi olan birisi varsa teorik ve uygulama eğitimini verebilir, olmaması
durumunda halk eğitim öğretmen ataması yapacaktır. Mesleki eğitim kapsamında verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimini işyerinde görevli iş güvenliği
uzmanı verebilir. Sadeceharç ödemesi yaparak işveren kendi işyerinde çalı220
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şanlarına gruplar halinde mesleki eğitim verilmesini sağlayabilir. Kursların
tamamlanması ile eğitim dosyaları halk eğitim merkezine yollanır, gerekli
incelemeler yapıldıktan sonra halk eğitim merkezi sertifikasyon işlemlerini
yaparak mesleki eğitim belgeleri düzenlenr. Yalnız verilen mesleki eğitim
belgeleri25.05.2016 tarihine kadar geçerli olup, bu tarihten sonra tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerde çalışacak olanların mesleki yeterlilik belgesi alması gerekecektir.
SONUÇ
Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim belgesi olmadan çalıştırılan işçi başına 2016 yılı için 527 TL idari para cezası öngörülmektedir.
MYK’nın zaman içerisinde bütün meslekler için mesleki yeterlilik zorunluluğu getireceği aşikârdır. Ustalık belgesi almış olanlar ile meslekî ve teknik
eğitim okullarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olanların
mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu değildir. Sanıldığı gibi tehlikeli ve
çok tehlikeli işlerde mesleki eğitim ile ilgili bir erteleme söz konusu değildir.
Erteleme sadece mesleki yeterlilik belgesi için geçerlidir. Mesleki eğitim konusunun tam olarak oturmamış olması ve mesleki eğitim verem kurumların
yetersiz kalmasından dolayı Çalışma Bakanlığı yapmış olduğu iş sağlığı ve
güvenliği denetimlerinde mesleki eğitim konusuna bir nebze de olsa toleranslı
davranmaktadır. İşverenlerin söz konusu duruma büyük özen göstermesi ve
çalışanlarına mesleki eğitim aldırması son derece önemlidir.
KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (13.07.2013). Tehlikeli ve Çok
Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerdeÇalıştırılacakların Mesleki EğitimlerineDair Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (28706 sayılı)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (25.05.2015). Meslekî Yeterlilik
Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere
İlişkin Tebliğ. Ankara : Resmi Gazete (29366 sayılı)
Mesleki Yeterlilik Kurumu (30.12.2008). Meslekî Yeterlilik, Sınav Ve
Belgelendirme Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (27096 sayılı)
Recepguner.com/Mesleki Eğitim:http://www.recepguner.com/index.php/
mesleki-egitim
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T.C. yasalar (19.06.1986). 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (19139 sayılı)
T.C. Yasalar (30.06.2012). 6331 sayılıİş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (28339 syaılı)
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ÇALIŞANLARA SAĞLANAN TİCKET, MULTİNET, SODEXO,
SETCARD VE YEMEK KUPONU GİBİ YARDIMLARIN SİGORTA
PRİMİNE TABİ TUTULMASINDA TEREDDÜT EDİLEN
HUSUSLAR
					
*
Ali TERZİOĞLU69
70
						
Yahya Kemal KOÇ**
							
GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas
kazançları, aynı Kanunun 80 inci maddesinde düzenlenmiştir.
Kanunun ilgili maddesinin “a” fıkrasında prime tabi kazançlar, “b” fıkrasında da prime tabi tutulmayacak kazançlar sayılmış ve “c” fıkrasında; “(b)
bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas
kazanca tabi tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine
dair muafiyet ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz”
hükmü düzenlenmiştir.
Son dönemlerde işyeri uygulamalarında çalışanlara sağlanan ticket, multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponu gibi yardımların prime tabi tutulup
tutulmaması hususunda bazı tereddütlerin oluştuğu anlaşılmıştır.
Bu kapsamda; 4/1-a sigortalılara sağlanan bahsi geçen yardımların ‘ayni
yardım’171 kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunu,mevzuat hükümleri ve çeşitli görüşler çerçevesinde açıklamakta fayda bulunmaktadır.
Bu çalışmada; öncelikle prime tabi tutulması gereken kazançların neler
olduğu, nasıl prime tabi tutulması gerektiği kısaca açıkladıktan sonra, prime
tabi olmaması gereken ayni yardımlar ile ticket, multinet, sodexo, setcard ve
yemek kuponu gibi yardımların niteliği incelenecektir.
Anahtar sözcükler:ayni yardımlar, yemek kuponu, prime esas kazanç
*69 Emekli SGK Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı.
**
70 E.Sosyal Güvenlik Denetmeni, E.Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü v., İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı.
171 Ayni yardım; çalışana nakit ödeme yerine, her türlü mal (ayın) ile ödenen ve sosyal yardım niteliği
taşıyan ödemeler.
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I- PRİME TABİ TUTULAN KAZANÇLAR
5510 sayılı Kanunun prime esas kazançları düzenleyen 80 inci maddesinin (1).
fıkrasında;(T.C. Yasalar, 16.06.2006)
“Prime esas kazanların hesabında;
- Hak edilen ücretler,
- Prim, ikramiye niteliğindekiher çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan
ödemeler,
- İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarlar,
- İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince hak edilen ücretler ve prim,ikramiye vb nitelikteki kazançlar”
olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamının
esas alınacağı öngörülmüştür.
Kanun maddesinden anlaşılması gereken husus, sigortalıların ücretlerinin,
ücreti hak etmiş oldukları ayın prime esas kazancına; prim, ikramiye ve bu
nitelikteki diğer ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar adına ödenen
özel sağlık sigortası ile bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilmesidir.
Örneğin; çalışanın 2016/Ocak ayındaki çalışmalarına ait hak kazandığı ücreti, ödeme dönemi olarak ücretini 2016/Şubat döneminde veya daha sonraki
bir dönemde alsa dahi veya bu döneme ait ücretini işverenden almasa dahi
yine bu ayın (2016/Ocak) prime esas kazancına dahil edilecektir.
Ücret dışındaki prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak ile işverenler tarafından işçiler adına özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik
sistemine ödenen tutarların brüt toplamı ise ödendikleri ayın prime esas kazancına tabi tutulmaktadır.
Kanuna göre ücret dışındaki bu tür ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın
aşılması durumundatavanı aşan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.
Bu durumun istisnası ise toplu iş sözleşmesine tabi işyerleri işverenlerince
veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sigortalılar adına sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin hizmet akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir tarihte ödenmesi durumudur. Belirtilen bu
mercilerce sigorta primine esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak
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suretiyle prime esas kazancın tabi olduğu en son ayın kazancınadâhil edilir.
Bu durumlarda sigorta primlerinin, yukarıda belirtilen mercilerin kararlarının kesinleşme tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde, gecikme
cezası ve gecikme zammı alınmaz ve idari para cezası uygulanmaz.
Özetle; ücretlerin hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulması, diğer ödemelerin ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dâhil edilmesi, ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırı aşıyor ise, aşması
nedeniyle prime tabi tutulmayan kısmının, ödemenin yapıldığı ayı takip eden
aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki
ayların prime esas kazançlarına ilave edilir.
Çalışanın ücreti dışında, ödemenin yapıldığı ayı takip eden iki ayda tavanı
aşan kazançlarıyla ilgili, İşveren Uygulama Tebliğinin Prime Esas Kazancın
Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler başlıklı 7.5. numaralı maddesinde; “ … ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak
kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca
dahil edilemeyeceği … ” hususu hükme bağlanmıştır (Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 01.09.2012).
II- PRİME TABİ OLMAYAN KAZANÇLAR
5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin (1). fıkrasının (b) alt bendinde;
“Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı
mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel
sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas
kazanca tabi tutulmaz” hükmü yer almaktadır.
Aynı maddenin devamında yer alan (c) alt bendinde ise; “(b) bendinde belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni
yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemeler prime esas kazanca tabi
tutulur. Diğer kanunlardaki prime tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet
ve istisnalar bu Kanunun uygulanmasında dikkate alınmaz” denilmektedir.
Kanun’un 80 inci maddesinde yer alan hükümleri ayrıntılı olarak açıklayacak olursak;
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•
•
•
•

Sigortalılara yapılan;
Ayni yardımlar,
Ölüm, doğum ve evlenme yardımları,
Görev yollukları, seyyar görev tazminatı,
Kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,
• Keşif ücreti,
• İhbar ve kasa tazminatları,
• SGK tarafından yıllar itibariyle tutarları belirlenecek yemek, çocuk ve
aile zamları,
• İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin
%30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik
katkı payı tutarları,
Prime tabi tutulmayacak kazançlar arasında sıralanmıştır.
Yukarıda belirtilen istisnalar dışında her ne ad altında yapılırsa yapılsın
tüm ödemeler ile ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin
prime esas kazanca tabi tutulması gerekmekte olup, diğer Kanunlardaki prime
tabi tutulmaması gerektiğine dair muafiyet ve istisnalar 5510 sayılı Kanunun
uygulanmasında dikkate alınmamalıdır.(SGK, 2013)
Yukarıda maddeler halinde yer verilen kazançlardan;‘ayni yardım’ niteliğinde olanlarla ilgili,bu ödemelerin kapsamı ve prime tabi tutulması hususunda işverenler arasında farklı uygulamalar söz konusu olmaktadır.
İşverenlerce yaşanan tereddütleri ortadan kaldırmak ve konu ile ilgililiteratürdekitartışmaları irdelemek maksadıyla,‘ayni yardım’ niteliğinde olan
kazançların prime tabi tutulması durumunu incelemekte fayda bulunmaktadır.
III- AYNİ YARDIMLAR
İşveren Uygulama Tebliği’nin Ayni Yardımlar başlıklı 7.8.1. maddesinde;
“İşverenlerce sigortalılara mal olarak yapılan yardımlar, tutarları üzerinde durulmaksızın, prime esas kazançlara dahil edilmeyecektir” ifadesine yer verilmiştir(Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 01.09.2012).
Mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere ayni yardımların, 4/1-a kapsamında sigortalı olarak çalışanların,prime esas kazancına dahil edilmemesi,
yerinde bir uygulama olarak görülmektedir.
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Ancak ayni yardımların ne olduğu ve ayni yardımlardan ne anlaşılması
gerektiği hususları,zaman zamanliteratürde tartışma yaratmakta ve işverenler
açısından kazanç bildirimlerinde belirsizliklere neden olmaktadır.
Ayni yardımdan anlaşılması gereken, sosyal veya kişisel bir ihtiyacın karşılanması yolunda yapılan bir yardım olmasıdır (Özdemir, 2014).
Ayni yardımların sigortalılara nakden ödenmesi halinde (örneğin yağ parası, un parası, ayakkabı parası gibi) prime tabi tutulması gerekmektedir (Sosyal
Güvenlik Bakanlığı, 01.09.2012). Örnekle açıklamak gerekirse; özellikle Ramazan ayında birçok işyerinde çalışanlara erzak yardımı yapılmaktadır. Yapılan yardım ayni nitelikte olduğundan prime tabi tutulmamalıdır. İşverenin
erzak yardımı değerindeki 200 TL parayı çalışanına vermesi durumunda ise
yardımın niteliği değiştiğinden, yapılan nakdi ödeme prime tabi tutulmalıdır.
Son dönemlerde sıklıkla rastlanan ve işverenler arasında tereddütlere neden olan bir diğer husus ise; çalışanlara ayni yardım niteliğinde yapılan ticket,
multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponu vb ödemeler olarak karşımıza çıkmaktadır.Adı geçen yardımların sigorta primine tabi olup olmayacağı konusunda tereddütler olduğu görülmektedir (Işıklı, 2009).
5510 sayılı Kanundan önce yürürlükte bulunan mülga 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 77 inci maddesinde; “ … Şu kadar ki, ölüm, doğum
ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları, ayni yardımlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca miktarları yıllar itibariyle belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, sigorta primlerinin hesabına
esas tutulacak kazançların aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz. Bunların
dışında her ne ad altında ödeme yapılırsa yapılsın tüm ödemeler prime tabi
tutulur …” hükmü amir kılınmış ve işverence personeline sağlanan her türlü
ayni yardım herhangi bir limit öngörülmeksizin prime esas kazanç dışında
tutulmuştur (T.C. Yasalar,29.07.1964).
Ayrıca, 506 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde verilen bir yargı
kararında yardımın ayni ya da para olarak yapılmasının bir önemi bulunmadığı belirtilmiştir.
Şöyleki ilgili kararda; “ … Şu kadar ki, yolluklar, çocuk ve aile zamları, ölüm,
doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar sigorta primlerinin hesabına
esas tutulacak ücretlerin aylık tutarının tespitinde nazara alınmaz,” denilmektedir. Görülüyor ki, maddenin birinci bendinde işçilere ödenen ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki istihkakların sigorta primine matrah olacağı öngörülmüştür.
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Daireler arasındaki uyuşmazlık, herhangi bir sebeple yemek verilmeyen sigortalılara ödenen yemek parasının, prim veya ikramiye niteliğinden ziyade
bir ücret olup olmadığı merkezinde toplanmaktadır.
O halde; ücret nedir? Ücret, genel anlamda, bir kimseye bir iş karşılığında
işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve nakden ödenen meblağ
olarak tanımlanmıştır. Anlaşılıyor ki, ücret görülen bir işin karşılığı olmak
gerekir ve eşit işe eşit ücret deyimi de ücret niteliğini tamamlayan bir kuraldır.
Bu nedenle yemek parasını görülen işin karşılığı değil maddenin istisnaları
meyanında ve ücrete dahil edilmeyecek ödemeler arasında yer alan ayni yardım olarak tanımlamak ve yemek yerine bedelinin verilmiş olması da bu yardımın niteliğini değiştirmemek gerekir …” hükmüne varılmıştır (Yargıtay İçtihati Birleştirme Genel Kurulu, 24.05.1974).
Ancak, 5510 sayılı Kanununun 80 inci maddesinde yer alan “… ayni yardım yerine geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerprime esas kazanca tabi
tutulur …” ifadesiyle, ayni yardım niteliğindeki ödemelerin nakdi olarak yapılması durumunda, prime tabi tutulup tutulmayacağı ile ilgili ortaya çıkan
tartışmalarsonuçlanmıştır.
Ancak, işverenlerce sigortalılara sağlanan ticket, multinet, sodexo, setcard
ve yemek kuponu yardımlarının ayni olup olmadığı ve prime tabi tutulup tutulmayacağı konusunda uygulamada çelişkili durumlarla karşılaşılmaktadır.
Bir görüşe göre; çalışanlara nakdi herhangi bir ödeme yapılmadan ticket,
multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponu vbverilmek suretiyle yemek yardımı sağlanması durumunda, sağlanan bu yardım tutarlarınınSGK primine
dâhil edilmemesi gerekmektedir.
Aynı görüşü savunanlara göre; nakit olarak ödenmeyen ayni yardım niteliğindeki bu ödemeler için net tutarın brüte çevrilerek bordro üzerinden prime
tabi tutulmasına gerek yoktur.
Devredilen Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından konuyla ilgili yayınlanmış olan 16-310 sayılı Genelgenin ilgili bölümü şu şekildedir272; “ … sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları
işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından
örneğin yemek kuponu karşılığında, gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında
yemek verilmesi üzerine, işverence bu firma veya şahıslara fatura karşılığında
yemek bedeli olarak ödeme yapılması halinde, bu nitelikteki fatura bedellerinden sigorta primi tahakkuk ettirilmemesi gerekmektedir …”
2 Bkz. SSK, 16/02/2004 tarih, 16-310 ek sayılı genelge.
72

228

MART - NİSAN

MALİ

ÇÖZÜM

Bununla birlikte ayni yardım olarak kabul edilen ticket, multinet, sodexo,
setcard ve yemek kuponu vb, yardımlarına alternatif bir görüş daha bulunmaktadır.Bu görüş, işverenler tarafından çalışanlarına ödenen ticket, multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponuvb, ödemelerin tamamının sigorta primine tabi tutulması yönündedir.
Görüşü savunanların en önemli dayanak noktası; özellikle son dönemlerde SGK Müfettiş ve Denetmenlerince yapılan denetimlerde ticket, multinet,
sodexo, setcard ve yemek kupon’larınınprime tabi tutulması gerektiği yönünde raporlar düzenlenmesi ve işverenlerden bu doğrultuda taleplerde bulunmalarıdır.
SGK Müfettiş ve Denetmenlerinin büyük çoğunluğu, yaptıkları denetim ve
incelemeler sonucu, işverenlerin çalışanlarına sağladıkları bu tür menfaatleri
ayni nitelikte kabul etmemektedir.
Bunun temelgerekçesi ise;işverenlerin çalışanlarına sağladıkları ticket,
multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponu gibi ödemelerinİşveren uygulama
tebliğinin Yemek Paraları (Yardımı) başlıklı 7.7.1. maddesindeki gibi değerlendirilmesi gerekliliğidir(Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 01.09.2012).
İşveren uygulama tebliğinin ilgili maddesinde;“Sigortalılara yemek parası
adı altında yapılan ödemelerin, işyerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak
16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek
verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı, prime esas
kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecektir”denilmektedir.
Denetimlerde SGK Müfettiş/Denetmenleri; çalışanlara yemek parası adı
altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutarları, tebliğ
hükmü gereğince aşağıdaki gibi hesaplamaktadır.
Brüt Günlük Asgari Ücret X % 6 X (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı)
Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,
“Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası”
Örneğin; çalışanın ticket kartına ayda 200 TL ödeme yükleniyor ve kişi de
ay içerisinde 22 iş günü çalışıyor olsun. (Brüt asgari ücret: 1.647 TL)
Ödenen Yemek Parası 200 TL – İstisna Tutarı 72,60 TL (1.647*6%) = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası 127,40 TL.
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Burada dikkat çekilmesi gereken ilk husus ticket, multinet, sodexo, setcard
ve yemek kuponlarına yüklenen ödemelerin ‘ayni yardım’ olup olmadığı hususudur.
Çalışanların işverenlerinden temin etmiş oldukları, amacı işyerinde günlük yemek ihtiyacının karşılanması olan bu argümanları, amacının dışında
kullanarak (market, manav, restoran gibi yerlerde) başka menfaatlere çevirme
durumları söz konusu olabilmektedir. Bu tür argümanların market, restoran
gibi yerlerde alışveriş amacıyla kullanılması, yapılan ödemenin ayni yardım
kapsamında olmasını etkilememelidir. Sonuç olarak yapılan ödemeler çalışanlara nakdi olarak değil, yukarıda bahsi geçen yemek kartı hesaplarına yatırılarak yapılmaktadır.Önemli olan husus işverenin sigortalıya yaptığı bu yardımın
nakit ödeme olmamasıdır.
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, işverenin talebi üzerine
31.07.2014 tarihli yazısında; “…alışveriş hediye çeklerinin hamiline üzerinde
yazılı tutar kadar alışveriş yapma imkanı sağlayan bir ödeme aracı olduğu,
bu çeklerin, işçilere gördükleri işe karşılık olmaksızın, belli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak işveren tarafından yardım amaçlı verildiği ve sadece
ayakkabı, giyim, erzak vb. gibi çekte belirtilen ihtiyaca karşılık çek hamiline
alışveriş yapma imkanı sağladığı, dolayısıyla ücret yada ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almadığından, alışveriş/hediye çeklerinin prime esas
kazanca dahil edilmemesi gerekmektedir…” görüşü belirtilmiştir.
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, işverenin talebi üzerine
07.01.2016 tarihli yazısında; “…Ticket, Sodexo, Multinet ve Setcart gibi yemek kartlarına işverenlerce yüklenen tutar kadar, yemek çekleri ise hamiline
üzerinde yazılı tutar kadar, sigortalıya yemek yeme imkanı sağlayan bir ödeme
aracı olduğundan, bu kartların/çeklerin sigortalılara, gördükleri işe karşılık
olmaksızın, işverenler tarafından yardım amaçlı verildiği, işverence söz konusu karta yüklenen yada çekte yazılı bedelde belirtilen tutarın ihtiyaca karşılık
yemek yeme imkanı sağladığı, dolayısıyla ücret ya oda ücret niteliğinde kazanç kavramı içinde yer almadığından, bahse konu yemek kartları/çeklerinin
prime esas kazancadahil edilmemesi gerekmektedir…” görüşü belirtilmiştir.
SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce, işverenin talebi üzerine cevap yazısında; “… işverenler tarafından sosyal amaçlı olarak sigortalılara
verilen hediye çeki ve çekiliş ile verilen telefonun ücret ya da ücret niteliğinde
kazanç kavramı içinde yer almadığı, ayni yardım olarak nitelendirilebileceği
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ve bunların prime esas kazanç niteliğinde değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak sigortalılara sosyal yardım niteliğinde verilen hediye çekleri ve çekiliş
ile verilen telefon bedellerinin sigorta primine esas kazanç tutarına dahil edilmemesi gerekmektedir...” görüşü belirtilmiştir.
05.02.2007 tarihli E.2006/4180, K.2007/1193 sayılı kararda, “…
sosyal amaçlı olarak veya işverenin yasa ve sözleşme dışında sigortalısına
yaptığı yardım ve ödemeler prim hesabında nazara alınmazlar ve prime tabi
tutulmazlar. Bu ödeme veya yardımlar ücret ve benzeri ödemelerden tamamen
farklı nedenlere dayanırlar. İşin karşılığı olmaktan ziyade insani değer yargıları sonucu verilirler. Yasa bunları sayarak belirtilmiştir. Bu yardımlar ölüm,
doğum ve evlenme yardımları, yolluklar, kıdem, ihbar ve kasa tazminatları,
ayni yardımlar, yemek, çocuk ve aile zamlarıdır.” görüşü belirtilmiştir.
Bu bakımdan ticket, multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponlarına yüklenen ödemelerin niteliği de gıda yardım paketi ile aynı durumdadır. Yardım,
sigortalılara nakdi olarak yapılmamaktadır ve sigortalılar bu kartlar ile diğer
sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Ayrıca, kartlara yapılan bu ödemelerin nakite çevrilme durumu da söz konusu olmamaktadır. Hal böyle olunca,
çalışanlara ayni olarak verilen yemek kuponlarından SGK primi kesilmesi yönünde yapılacak uygulamalar, çalışanların en temel ihtiyacı olan yemek ihtiyacını karşılamak isteyen işverenlere adeta ceza niteliğinde olmaktadır.
Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yargı kararları ile SGK görüş
yazıları birlikte değerlendirildiğinde; yerleşmiş uygulama,ticket, multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponlarına yüklenen ödemelerden prim kesilmeyeceği yönünde olmasına rağmen SGK Müfettiş/Denetmenlerince zaman zaman
durumun bu şekilde değerlendirilmemesi çelişkili bir durumu ortaya çıkarmaktadır.
İşyeri denetimlerinde, SGK Müfettişi/Denetmenince ticket, multinet, sodexo, setcard ve yemek kuponlarının prime tabi tutulması gerektiği yönünde
bir tespityapılır ise;
İşverenden geriye dönük ek Aylık Prim Hizmet Belgesi verilmesi istenilecek, verilmemesi durumunda; belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı,
işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanarak, SGK primlerinin süresinde
ödenmemesi nedeniyle fark primler gecikme zammı ve gecikme cezası ile
birlikte işverenden tahsil edilecektir.
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SONUÇ
Günümüz çalışma koşullarında işverenler çalışanlarına ticket, multinet,
sodexo, setcard ve yemek kuponu gibi ödeme kalemlerini yaygın vermek istemekle birlikte; SGK’da bu konuda Denetim birimleri ile üniteler arasında görüş birliğinin olmaması gerekçesiyle, işverenler açısından bu tür ödemelerin
prime esas kazanca dahil edilmesi noktasında tereddütler oluşmaktadır.
Ayni yardımlar, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a kapsamında sigortalı çalışanların prime esas kazançlarına dahil edilmemekte olup, kanımızca makale içerisinde açıklanan gerekçelerle çalışanlara ticket, multinet, sodexo, setcard ve
yemek kuponları ile yapılan yardımlar da yardımın niteliği itibariyle ‘ayni’
olarak değerlendirilmelidir.
Ancak, son dönemlerde yerleşmiş SGK görüşlerinde ve yargı kararlarında
bu ödemeler ayni yardım kapsamında değerlendirilmektedir. Hal böyle olmakla birlikte işyeri denetimlerinde yukarıda ticket, multinet, sodexo, setcard
ve yemek kuponu türündeki ödemeler, prime esas kazanca dahil edilmesi gereken ödemeler kapsamında değerlendirilip, sonucunda işverenlere idari para
cezası uygulama riski halen bulunmaktadır.
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YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA BORÇLANMA
MİKTARININ BELİRLENMESİ
*
Mustafa ŞEN73

ÖZ
Yurtdışı hizmet borçlanması, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarına
sosyal güvenlik sistemi kapsamında tanınmış önemli bir haktır. Söz konusu
borçlanma türü yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren ve ne yazık ki yeterli bilgiye sahip olunamaması nedeniyle istismar edilen bir alan haline gelmiştir. Bu yazımız kapsamında yurtdışı hizmet
borçlanmasında oldukça önemli bir konu olan ve birçok kişinin zihinlerinde
yaşanan sorunlara cevap niteliğinde olacak borçlanma miktarının belirlenmesi
konusu üzerinde durulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Yurtdışı Hizmet Borçlanması, Borçlanma Süresi,
Borçlanma Miktarı, Prim
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere, Türk vatandaşlarının yurt dışında 18 yaşını doldurduktan
sonra, Türk vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu
süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri
ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, sosyal güvenlik kuruluşlarına
prim ödenmemiş olması ve istekleri halinde, 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” hükümlerine göre sosyal
güvenlikleri bakımından değerlendirilir. Söz konusu kişiler ile yurt dışında
çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri sigortalının Türkiye’de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türkiye’de çalışması
varsa en son tabi olduğu sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle
bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.Bu çalışmada, yurtdışında geçen
süreleri borçlandırılarak aylık almaya hak kazanan kişilerin borçlandıkları
sürenin nasıl değerlendirildiği ve yurtdışı hizmet borçlanmasında borçlanma
miktarının belirlenmesi konularında açıklamalar yapılacaktır.
*73 Gümrük ve Ticaret BakanlığıMali Hizmetler Uzmanı
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2. BORÇLANILAN SÜRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bilindiği üzere, ülkemiz ile sosyal güvenlik antlaşması imzalanmış ülke
olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları yurtdışında geçen
hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına
göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler. Borçlanma
kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını
olarak geçen sürelerdir.
Borçlanma için öncelikle “yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi” doldurulmalıdır. Ayrıca yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması için bunların
borçlanma başvuru sırasında belgelendirilmesi zorunludur.
Başvuru sahibince yurtdışı borçlanma talep dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde
kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay
30 gün üzerinden hesaplanır.
Sosyal Güvenlik Kanunlarına tabi hizmetleri olanların, borçlandıkları gün
sayısı, prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine   eklenir. Sigortalılığın
başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç
tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür.
Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını
tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek
suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması
durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten
borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.
Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı
Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak sosyal güvenlik
sözleşmesinde özel hüküm bulunan 18 ülkedeki (Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsviçre, Kanada, Kebek, KKTC, Lüksemburg,
Makedonya ve Slovakya) sigortalılık sürelerini borçlananların bu ülkelerdeki
ilk işe başlama tarihi; Türkiye’de hiç çalışma yoksa ya da Türkiye’deki sigor234
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talılığın başlangıç tarihinden önce ise, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının
tespitinde Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilecektir.
Yurtdışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 5510 sayılı Kanuna göre hangi sigortalılık haline göre geçmiş sayılacağının belirlenmesinde; Türkiye’de
sigortalılık varsa borçlanma talep tarihindeki en son sigortalılık haline göre,
sigortalılık yoksa 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(b) bendi kapsamında (bağımsız çalışanlar) geçmiş hizmet süresi olarak kabul
edilir.
3. YURTDIŞI SÜRELERİNE AİT BORÇLANMA MİKTARININ BELİRLENMESİ
Öncesinde, borçlanılacak her bir gün için 3,5 dolar üzerinden tahakkuk
ettirilen borç tutarı, 08.05.2008 tarihinden sonra yapılan veya yapılacak olan
başvurular için geçerli olmak üzere değiştirilmiştir. Buna göre, başvuru tarihindeki 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 82
nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında
seçilecek günlük kazancın yüzde 32’si, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilen borç tutarıdır. 3201 sayılı Kanun uygulaması yönüyle 08.05.2008
tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddenin birinci fıkrasında günlük kazancın alt sınırı, İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük
işçiler için belirlenen bir aylık brüt asgarî ücretin otuzda biri, üst sınırı ise
günlük kazanç alt sınırının 6,5 katı olarak belirlenmiştir. Yurtdışı sürelerinin
borç tutarının hesabında kullanılması ile sınırlı olmak üzere buradaki alt sınırı
yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu durumda, Sosyal
Güvenlik Kurumuna ödenecek olan borçlanma tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan günlük prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla başvuru sahibince seçilen kazancın yüzde 32’sinin borçlanılmak istenen
gün sayısı ile çarpımı kadardır. Başvuru tarihi, borçlanma talebine ilişkin dilekçenin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihtir. Ancak, taahhütlü, iadeli taahhütlü
veya acele posta olarak gönderilen yurtdışı borçlanma taleplerinde, dilekçenin
postaya verildiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Konuyla ilgili örnekler şu şekildedir;
Örnek 1:
18.09.2012 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas asgari kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu
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varsayalım. Bu durumda ödenmesi gereken borç tutarı: 18.09.2012 tarihi itibari ile prime esas asgari günlük kazanç 31.35.-TL’dir Borçlanma talebinde
bulunulan tarih itibari ile geçerli olan günlük prime esas kazancın alt sınırı
31.35 TL, üst sınırı ise bunun 6,5 katı, yani 203.78 TL’dir. Seçilen prime esas
kazanç alt ve üst sınırlar arasında bulunduğundan borcun tespitinde öncelikle
yüzde 32 oranı uygulanmak sureti ile bir günlük borç miktarı, daha sonra bu
miktar 7200 ile çarpılarak 20 yıllık borç miktarı hesaplanacaktır. Buna göre,
bir günlük borçlanma miktarı 31.35 x %32 = 10.032.- TL, 20 yıllık (7200 gün)
borçlanma karşılığı ödenecek miktar ise 10,032 x 7200 gün = 72230,40-TL’dir.
Örnek 2:
20.08.2012 tarihinde yurtdışında geçen 20 yıllık sigortalılık süresini günlük prime esas kazancın üst sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunulduğunu varsayalım. Bu durumda ödenmesi gereken borç tutarı: Borçlanma
talebinde bulunulan tarih itibari ile geçerli olan günlük prime esas kazancın
üst sınırı (azami) 203.78 TL’dir. Borcun tespitinde öncelikle yüzde 32 oranı
uygulanmak sureti ile bir günlük borç miktarı, daha sonra bu miktar 7200 ile
çarpılarak 20 yıllık borç miktarı hesaplanacaktır. Buna göre, bir günlük borçlanma miktarı 203.78 x %32 = 65.2096.- TL, 20 yıllık borçlanma karşılığı
ödenecek miktar ise 65.2096 x 7200 = 469509,12.-TL’dir.
4. SONUÇ
Türk vatandaşları, yurtdışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri
ile bu sigortalılık süreleri arasında veya sonundaki işsizlik sürelerinden her
birinde bir yıla kadar olan kısmının ve yurtdışında ev kadını olarak geçen
sürelerinin, talepleri halinde borçlandırılarak sosyal güvenlikleri bakımından
değerlendirilmesi neticesinde aylık almaya hak kazanmaktadırlar.
Başvuru sahibince yurtdışı borçlanma talep dilekçesinde borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde
kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınır.
Ayrıca başvuru tarihindeki 5510 sayılı Kanununun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas asgari ve azamî günlük kazanç arasında seçilecek günlük
kazancın yüzde 32’si, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilen borç
tutarıdır.
236
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MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM
YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KURALLAR NASIL DEĞİŞTİ?
*
Kenan AKBULUT74
*

ÖZ
Mesleki eğitimler, ihtiyaç duyulan mesleklere teknik eleman sağlamak
üzere gerekli bilgi ve becerilerin verildiği eğitimlerdir. Mesleki eğitimlere
ilişkin kurslar ve programlar, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun onayı
ile hazırlanır ve Türkiye İş Kurumu tarafından ilan edilir. Bu kursları başarıyla tamamlayanlara ilişkin asgari sayıda istihdam zorunluluğu ve buna ilişkin
yükümlülükler vardır. Söz konusu bu yükümlülüklerle ilgili olarak 2016 yılı
Şubat ayında yapılan düzenlemelerle, kapsamlı bir değişiklik yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Mesleki Eğitim Programları, İstihdam Yükümlülüğü,
İşgücü Hizmetleri
I. GİRİŞ
Bilindiği üzere, işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda Türkiye İş
Kurumu tarafından; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ile iş ve meslek
danışmanlığı faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Anılan Kurumca gerçekleştirilen bu faaliyetler aktif işgücü hizmetleri olarak adlandırılmaktadır. Bir başka
ifadeyle aktif iş gücü hizmetleri, istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel
politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere yapılan faaliyetlerdir.
Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen aktif işgücü hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla 12/03/2013 tarih
ve 28585 sayılı Resmi Gazete’de “Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği” yayımlanmış ve sonrasında 12/02/2016 tarihinde yapılan değişiklikler ile mesleki eğitim programları kapsamında istihdam yükümlülüğüne ilişkin kurallar
değiştirilmiştir.
Bu çalışmada, yukarıda belirtilen ve oldukça önemli hale gelen söz konusu
değişiklikler ve Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, yıllık iş* Defterdarlık Uzmanı
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gücü eğitim planı çerçevesinde oluşturulacak mesleki eğitim programlarında
eğitim alan kursiyerlerin istihdamına ve bu istihdam yükümlülüğünün şartlarına değinilecektir.
II. MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI
Yıllık iş gücü eğitim planı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince en
geç ilgili yılın ocak ayında hazırlanmaktadır. Ancak,yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs açılabilmesi için işgücü piyasasından veya
işyerlerinden talep gelmesi gerekir. Söz konusu talepten sonra İl İstihdam ve
Mesleki Eğitim Kurulunun onayını müteakip on beş gün içerisinde yıllık iş
gücü eğitim planı ilan edilerek Türkiye İş Kurumunun internet sayfasında yayımlanır. Ayrıca mesleki eğitim kurslarının açılmasına ilişkin talebin, il müdürlüğünce yapılacak çalışmalar sonucunda Türkiye İş Kurumu kayıtlarından
karşılanamaması halinde, sadece karşılanamayan kısım için mesleki eğitim
kursu açılabilir.Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile talep alınmaksızın da
istihdam garantisiz olarak kurs düzenlenebilir.
Yıllık iş gücü eğitim planında yer almayan bir meslek için hizmet alımı yöntemi ile kurs düzenlenmek istenildiğinde; Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğünden uygunluk onayı alınması ve İl İstihdam ve Mesleki Eğitim
Kurulunun onayıyla planda değişiklik yapılması gereklidir. Bununla beraber,
planda yer almayan bir meslek için işbirliği yöntemi ile kurs düzenlenebilir.
Ancak kurs düzenlenen bu meslek, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun
yapılacak ilk toplantısında plana eklenir.
Mesleki kurs eğitim programları MEB tarafından onaylanır. MEB, kurs
eğitim programlarının müfredatının 21/09/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilikler Kurumu Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen Ulusal Meslek Standartlarıyla
uyumlu olmasını sağlar.
Mesleki eğitim programlarında kursiyerlere bilgi ve becerilerin kazandırılması için verilecek toplam kurs süresi; kursun düzenleneceği meslek konusunda Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği süre, ulusal meslek standartları ve/
veya ulusal yeterlilikler, işgücü piyasası ihtiyaçları ve kursiyerlerin nitelikleri
gibi hususlar göz önünde bulundurularak belirlenir ve toplamda yüz altmış
fiili günü aşamaz. Kursların, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada
altı günü geçmemek üzere en az otuz en fazla kırk saat olması gerekir. Yarım
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günlük tatiller dahil olmak üzere milli, dini bayramlar ile resmi tatil olan günlerde eğitim yapılamaz ve bu süreler toplam eğitim gününe dahil edilemez.
III. İSTİHDAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Mesleki eğitim programlarına ilişkin kurslardan beklenen en önemli sonuç,
bu kurslardan eğitim alanların istihdam edilmesidir. Buna ilişkin olarak yukarıda anılan Yönetmeliğin ilgili maddesine göre; kursiyerlerin en az yüzde ellisi,
kurs sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde işe
başlatılmak şartı ile yüz yirmi günden az olmamak üzere en az fiili kurs günü
kadar istihdam edilir. Yüklenicinin, bu otuz günlük süre içinde başvurması ve il
müdürlüğünün uygun görmesi halinde; işe başlatma süresi en fazla doksan güne
uzatılabilir. Başvurunun yapılması ve il müdürlüğünce başvurunun sonucunun
yükleniciye yazılı bildiriminden itibaren geçen sürelerde otuz günlük bu süre
durur. İstihdam edilen kişilerin işe giriş bildirgeleri gerekli denetim ve incelemelerin yapılabilmesini teminen işe girişi takip eden en geç otuzuncu gün yüklenici
tarafından il müdürlüğüne yazılı olarak teslim edilir.
Bu düzenlemeyle, asgari sınırlarda istihdam yükümlülüğü ifade edilmiştir.
Kursiyerlerin en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün yahut en az fiili kurs süresi kadar istihdam edilecektir.
Bununla beraber, ilgili İl müdürlüğüne tahsis edilen eğitim bütçesinin yüzde beşini geçmemek üzere, sadece kamu kurum ve kuruluşları (devlet üniversiteleri dâhil) ile Anayasanın 135 inci maddesinde belirtilen kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları ile hizmet alımı kapsamında istihdam taahhüt
oranı en az yüzde yirmi olarak kurs düzenlenebilecektir.
İstihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğundadır. İstihdamın değerlendirilmesinde, esas olarak kursiyerin eğitim aldığı
mesleğin Türk Meslekler Sözlüğündeki dörtlü birim grup kodu dikkate alınır.
Ancak, il müdürlüğünce sözleşme veya protokolde belirtilmek şartı ile Türk
Meslekler Sözlüğündeki kurs düzenlenen mesleğin bulunduğu benzer dörtlü
birim grubu içerisinde yer alan mesleklerde de kursiyerlerin istihdam edilmeleri de kabul edilecektir. Kursiyerlerin çeşitli sebeplerle yanlış meslek kodu
ile istihdam edildiği durumlarda, SGK mevzuatı gereğince meslek kodunda
yapılacak düzeltmeler, kişinin işe giriş tarihinden itibaren geçerli sayılacaktır.
Kurs konusu meslek veya kabul edilecek mesleklerde olmak şartı ile kursiyerlerin yüklenici tarafından veya kendi çabaları ile istihdamları veya kendi
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işlerini kurmaları yüklenicinin istihdam taahhüdünün değerlendirilmesinde
dikkate alınacaktır. Belirtilen durumlarda gerçekleşen istihdamın geçerli bir
istihdam olarak kabul edilebilmesi için bu istihdamın yüz yirmi günden az
olmamak üzere en az fiili kurs günü kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
İstihdam yükümlülüğünün kısmen yerine getirilmesinde ve/veya istihdam
edilenlerin ayrılması durumunda; istihdam yükümlülüğünün, ayrılmayı takip
eden otuz gün içinde mezun kursiyerler arasından, yeterli olmaması halinde
diğer kursiyerler arasından, bunun da yeterli olmaması halinde, yüklenicinin
yazılı talebi sonunda il müdürlüğünce en geç üç işgünü içinde gönderilen liste
dikkate alınarak aynı veya yakın mesleklerde eğitim almış kişiler öncelikli
olmak üzere, Türkiye İş Kurumuna en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla
kayıt olmuş kişiler arasından eğitim verilen meslekte tamamlanması gereklidir. Otuz günlük sürenin hesaplanmasına, yüklenicinin il müdürlüğünden liste
talep tarihi ile il müdürlüğünün listeyi yazılı olarak yükleniciye teslim ettiği
tarih arasında geçen süreler dahil edilmez. Buna rağmen istihdam edilecek
kişi bulunamaması halinde, Kuruma en geç istihdamın başlama tarihi itibarıyla kayıt yaptırılmak şartı ile diğer işsizler arasından yüklenici tarafından tespit
edilen kişilerin istihdamı kabul edilebilecektir.
İstihdam edilmiş olmalarına rağmen istihdam süresi tamamlanmadan ayrılan kursiyerin yerine süresi içinde istihdam edilen kursiyer, ayrılan kursiyerden kalan süreyi tamamlar. İstihdam yükümlülüğü, kesinleşen kursiyer
sayısına göre tespit edilir. İstihdam edilmesi gereken kişi sayısı; kesinleşen
kursiyer sayısının, istihdam yükümlülük oranı ile çarpımı sonucu bulunacak
sayıdır. Bu çarpım sonucu bulunacak kesirli rakamlar, tama iblağ olunur ve
yüklenicinin istihdam etmesi gereken kişi sayısı bu şekilde belirlenir. Özel
sektör işyerleri ile düzenlenen kurslarda; istihdam yükümlülüğünün yerine
getirilebilmesi için kursiyerlerin yükleniciye bağlı işyeri veya işyerlerinde
istihdam edilmesi gerekir. Diğer yükleniciler ile bunların birlikte kurdukları konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları, kursiyerleri kendi bünyelerinde istihdam
etmek suretiyle istihdam yükümlülüğünü yerine getiremez. Özel sektör işyerlerinin kendi aralarında kurdukları konsorsiyumlarda istihdam yükümlülüğü
bu işyerlerinin herhangi birinde yerine getirilebilir. Özel sektör işyerleri ile
diğer hizmet sağlayıcıların birlikte kurdukları konsorsiyumlarda ise istihdam
yükümlülüğü sadece özel sektör işyerinde yerine getirilir.
İstihdam yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren
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fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar sürede tamamlanması gerekmektedir.
Süresi yüz yirmi günden az olan kurslar için bu süre üç yüz altmış gün olarak
uygulanır. Kurs sonrasında aynı meslekte işbaşı eğitim programına katılanlar
için bu süre ilgili programının bittiği tarihten itibaren başlar.Yükleniciler, istihdam yükümlülüğünün yerine getirildiğini SGK işe giriş bildirgesi ve SGK
sigortalı hizmet listesi gibi belgeler ile belgelendirmek ve il müdürlüğüne belirtilen süreler içinde vermek durumundadır. İl müdürlüğü, istihdam yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin ve kursiyerlerin istihdamına ilişkin
ücretlerinin ödenip ödenmediğinin tespiti için yüklenici ve/veya kursiyerlerden bunlar dışında da bilgi ve belge isteyebilir ve yerinde denetim veya inceleme yapabilir.
Kursiyerlerin kendilerine teklif edilen işlerden birinin kabul etmesi gerekir.
Bir başka ifadeyle kursiyerlerin, yüklenici taahhütnamesine ve kişinin ikametgah, öğrenim durumu, cinsiyet, yaş gibi niteliklerine uygun olarak kendilerine
teklif edilen en az üç iş teklifinden birini kabul etmesi gerekir. İl müdürlüğünce kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın teklif edilen işi kabul etmeyen
veya istihdam edildiği işten mazeretsiz olarak ayrılan kursiyer, yirmi dört ay
süresince kurs ve programlardan yararlanamaz.
Ayrıca istihdam yükümlülüğüne ilişkin aşağıdaki şartlara da uyulması gerekir;
• Engellilere ve hükümlülere veya eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenecek kurslarda istihdam yükümlülüğü ilgili mevzuatında belirlenir.
• İstihdam edilecek kişilerin yazılı olarak rızası alınmak ve eğitim alınan
meslekte istihdam edilmek şartları ile yükleniciler, bu kişileri başka
ilde veya yurt dışında işe yerleştirme hizmetine dair ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak kaydıyla başka ülkede istihdam edebilirler.
• Kursun başlama tarihinden önceki bir yıl içerisinde çalışmış oldukları
işyerinde işe yerleştirilenler istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi hesaplanırken dikkate alınmazlar.
Diğer taraftan, istihdam yükümlülüğünün;
• Süresi içinde hiç yerine getirilmemesi halinde; kursiyerler için ödenen sigorta primleri ve kursiyer zaruri giderleri hariç, yükleniciye yapılan KDV
dahil tüm giderler yasal faizi ile birlikte alınır, teminat gelir kaydedilir
ve varsa teminat gelir kaydedilir ve yüklenici ile yirmi dört ay süresince
hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
• Süresi içinde eksik gerçekleştirilmesi halinde; ödenen sigorta primleri
ve kursiyer zaruri giderleri hariç, KDV dahil toplam kurs giderinin,
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istihdam edilmesi gereken kursiyer sayısına bölünmesi ile bulunan kişi
başı ortalama maliyetin istihdam edilmeyen kursiyer sayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, yükleniciden geri alınır veya varsa bunların
alacaklarından mahsup edilir. Geri alınacak ve/veya mahsup edilecek
tutar, toplam kurs giderinden fazla olamaz. Yasal faiz bu hesaplamanın
dışında tutulur. Ayrıca istihdam edilmeyen kursiyer sayısının, istihdam
edilmesi gereken toplam kursiyer sayısına oranı kadar teminat miktarı
gelir kaydedilir ve yüklenici ile on iki ay süresince hizmet alımı ve
işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol imzalanmaz.
Süresi geçtikten sonra gerçekleştirilmesi halinde; yükümlülüğünü yerine getiren yüklenicinin durumunu belgelemesi ve konunun değerlendirilerek uygun bulunması halinde yüklenici ile hizmet alımı ve işbirliği kapsamında sözleşme veya protokol yapılmamasına ilişkin yaptırım
il müdürlüğünce sistem üzerinden kaldırılır. Bu hususa ilişkin durum
tutanak ve eki belgelerle dosyada muhafaza edilir. Gelir kaydedilen
teminat iade edilmez.

III. SONUÇ
Yukarıda ayrıntıları verilen mesleki eğitim programları sonrası istihdam
yükümlülüğü kapsamında, yıllık iş gücü eğitim planı ilgili yılın ocak ayında
hazırlanır ve yıllık işgücü eğitim planında yer alan mesleklerde kurs açılabilmesi için öncelikle işyerlerinden talep gelmesi gerekir.Bu talep sonrası kurslar açılarak kursiyerlerin eğitimine geçilir. Mesleki eğitim programlarından
yararlanan kursiyerlerin istihdam yükümlülüğü, yüklenicinin yani hizmetlerin
yürütülmesi amacıyla sözleşme ve/veya protokol imzalanan hizmet sağlayıcılarının sorumluluğundadır. Bu sorumluluğun yukarıda yer alan açıklamalara
uygun olarak yerine getirilmesi gerekir.
12.02.2016 tarihinde gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında, “yarı zamanlı, periyodik çalışma, yevmiyeli eleman, ekstra eleman gibi çalışma durumunda istihdam yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılmaz” hükmü anılan
yönetmelikten kaldırılmıştır. Ayrıca işe giriş bildirgelerinin verilme süreleri
otuz güne çıkarılmış ve metinde yer alan “süre” ibareleri “gün” e çevrilmiştir.
Yanısıra, istihdam yükümlülüğünün sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren fiili kurs süresinin en fazla üç katı kadar sürede tamamlanması gerektiği
düzenlenmiştir. Süresi yirmi günden az olan kurslar için bu süre üç yüz altmış
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güne çıkarılmıştır. Nihayetinde il müdürlüklerine kursiyerlerin istihdamına
ilişkin ücretlerinin ödenip ödenmediğinin tespitini yapma yetkisi verilmiştir.
KAYNAKÇA
Türkiye İş Kurumu (12.03.2013). Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği.
Ankara : Resmi Gazete (28585 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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l
▪
İngilizce abstract  (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
İngilizce olarak belirtilir.
l
▪
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
l
▪
Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı
olmalıdır.
l
▪ Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı
bölüm de bulunmaktadır.  
l
▪
Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
l
▪ Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
l
▪ Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak
biçimde hazırlanacaktır.
l
▪ Sayfa sağ, sol üst taraftan  2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak
şekilde ayarlanmalıdır.

2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal
özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
l
▪
Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
l
▪
Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını
yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem
ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler,
uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır)
belirlenir ve  okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
l
▪
Asıl metinin elaltında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
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Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
l
▪
Amaç
l
▪
Kapsam
l
▪
Yöntem
l
▪ Bulgular
l
▪
Sonuç,
l
▪
Yazarın görüş ve yorumları
l
▪
Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
l
▪ Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda
açıklamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstüne yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”,
“Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı;
edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.
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3. TELİF HAKKI
Mali Çözüm dergisinde 75. sayıdan başlayarak her yazı için bir telif hakkı
ödeme kararı alınmıştır. Buna göre her yazı için net 250.- TL, değerlendirme
yapan her hakem için de değerlendirme karşılığı 150.- TL ödenecektir.
Her yazar ve hakemin Yayın Kuruluna yazdığı her yazıda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bildirmesi beklenir:
Adı, soyadı, iş adresi, e-posta adresi, banka hesap numarası.
4.KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
Mali Çözüm Dergisinde Kullanılan kaynakça ve dipnot verme tekniği
olarak  American Psychological Association (APA) kullanılmaktadır.
TEK YAZARLI KİTAP
Bozkurt, Nejat (2006). Muhasebe denetimi. İstanbul : Alfa
TEK YAZARLI MAKALE
Sipahi, Barış (2004). “Entellektüel sermayenin finansal tablolarda raporlanmasına ilişkin yaklaşımlar” MUFAD.24 (2004): 146-149.
İKİ YAZARLI KİTAP
Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan (2008) SMMM staja başlama ve
SMMM yeterlilik sınavlarına hazırlık için muhasebe. İstanbul : İSMMMO
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer fiyatlaması  manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan “Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı” Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul
s.99-121.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ
Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması: metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan bildiri.
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği
ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development
of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting
Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde .
ScienceDirect veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(20194 sayılı)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (26981 sayılı)
MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.
DEF. 0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul : İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
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DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı Karar.
Ankara : Danıştay 7. Dairesi
5.DİPNOT VERME TEKNİKLERİ
TEK YAZARLI KİTAP
(Bozkurt, 2006, 48)
TEK YAZARLI MAKALE
(Sipahi, 2004, 147)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Demir ve Bahadır, 2008, 124)
İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler  (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)
YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)
TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)
YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)
MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)
YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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