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SUNUŞ
Sayın Mali Çözüm Okurları,
Yeni bir sayımızla daha, sizlerin bilgi dağarcığına katkı sağlamak amacıyla değerli hocalarımızın emekleri ile karşınızdayız.
Bizler, sizlerden aldığımız güçle geleceğimizi şekillendirmek, mesleki donanımızı geliştirmek için çalışıyor, hazırlıklarımızı bu beklentiyle planlıyoruz.
Her sayımızda siz değerli takipçilerimizin de çok iyi bildiği gibi yazarlarımızın seçkin makaleleri ile karşılıklı olarak iletişime geçiyoruz.
Mesleğimiz mevzuat ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak sürekli yenileniyor
ve değişim gösteriyor. Bu değişimi yakalama çabasıyla geleceğe hazırlanmak, sizlerin ve sorumluluk sahibi tarafların gayreti ile oluyor. Odamız, bu gelişimin sürekliliğin sağlanmasında başta yayınları olmak üzere eğitimleri ve bilgilendirme
notları ile emeklerini bizlerle paylaşıyor. Bireysel ve kurumiçi mesleki hareketliliğimiz, kişisel bilgi donanımlarımıza bağlı olarak artarak değer kazanıyor.
2010’na kadar öncelikli ÇİN de devam eden ucuz insan gücüne bağlı üretimler yerine dünya marka devlerinin teknolojik altyapılarını güçlendirerek
insansız seri üretim yapabilen robotlar ile üretimlerini gerçekleştirmeleri olanaklı hale getiriyor. Bu haliyle ucuz insan gücüne bağlı üretimleri ülkemize
çekmeye çalışan sistemleri benimsememiz, ülke ekonomisini ve dolayısıyla
mesleğimizi önümüzdeki yıllarda olumsuz yönde etkileyebileceği varsayımını her geçen gün arttırıyor. Yeni bir sanayi devriminin işaretlerini bugünden
görüp değerlendirmek, muhatap olduğumuz işveren ve işveren vekilleri ile bu
bilinci paylaşmak ancak mesleki ve teknolojik donanımlarımız sayesinde bizleri geleceğe taşıyacaktır.
Sizlerle bu sayımızda aşağıda başlıkları yer alan makaleleri paylaşmak
istiyoruz.
• Haksız Rekabeti Önleme Açısından TÜRMOB E-Birlik Yazılımı Hakkında
Meslek Mensuplarının Değerlendirmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
• Yeni Finansal Raporlama Standardı IFRS 16’nın Getirdiği Değişimler
Üzerine Bir Değerlendirme
• Tam Tasdik Vergi Denetimleri İçin Analitik Risk Modeli
• Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi ve Net Satışlar İle Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul Sınai Endeksi Araştırması
• Uluslararası Vergi Hukukunda Kurallar Yeniden Yazılırken ABD’nin
Yeni Model Vergi Anlaşması: Mükemmeliyetçiliğin Kusurları
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Kat Karşılığı Arsasını Yükleniciye Veren Kooperatiflerin Vergisel Yükümlülükleri
Elektronik Faturanın Vergi Kanunları Açısından Değerlendirilmesi
Uluslararası Çifte Vergilendirme ve Mukimlik Kavramı
Bir Teşvik Unsuru Olarak Makine Techizat Finansmanında BSMV İstisnası Uygulaması
Vergi İncelemesinin Yasal Dayanakları, Süreçleri ve Sonuçları
Vergisel İşlemlerde Mükelleflerin Sahip Olduğu Haklar
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6 Puanlık İlave Sigorta Pirim Desteğinde Yaşanan Problemler ve Yeni
Düzenleme?
Saygılarımızla,
Yücel AKDEMİR
İSMMMO Başkanı
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HAKSIZ REKABETİ ÖNLEME AÇISINDAN TÜRMOB
E-BİRLİK YAZILIMI HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ
DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
AN EMPIRICAL RESEARCH ABOUT TURMOB E- CORPORATION
SOFTWARE UPON EVALUATION OF MEMBERS OF THE
PROFESSION
Doç. Dr. Niyazi Kurnaz1*
Arş. Grv. Işık Altunal2**
Ali Özbek3***
ÖZ
Meslek mensuplarının (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavir, Yeminli Mali Müşavir) haksız rekabetini önleme ve haksız rekabet
için mücadele etme açısından geçmişten günümüze kadar bir çok çalışma
yapılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalardan en önemlilerinden birisi de, 13
Aralık 2013 tarihinde 28850 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 01.01.2015
tarihinde yürürlüğe girmiş olan “Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı”dır.
TÜRMOB tarafından uygulamaya kazandırılan yazılımın, meslek mensuplarınca kullanılması ihtiyari olmaktan çıkarılıp mecburi meslek kararı olması
sağlanmıştır. BuçalışmaKütahyailindeçalışmakta olan meslek mensuplarının
haksız rekabet algısını ve onların yazılımla ilgili eleştiri, beklenti ve tutumlarını, haksız rekabeti önlemede E-birlik sisteminin yeterliliğini ve etkinliğini
ölçmek amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Rekabet, Haksız rekabet, E-Birlik Sistemi
ABSTRACT
Lots of researches have been done to preventmembers of thisprofession’
(Public Accountant, Independent Accountant and Financial Advisor, Certified
Public Accountant) unfair competition and struggling against unfair competition from past to present. One of the most important studies in this field is
the Software of Struggle against Unfair Competition published in the Official
1*
Dumlupınar Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman ABD
2
Dumlupınar Üniversitesi, Muhasebe ve Finansman ABD
**
3
SMMM, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü Doktora Öğrencisi
***
Makale Geliş Tarihi:
13.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 10.05.2016
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Gazette with number 28850 in 13 December 2013 and came into force in
01.01.2015. Usage of the software by members of the profession provided by
TÜRMOB, is removed from being optional usage and provided to be compulsory profession decision. This study is done to evaluate the unfair competition perception of the members of profession in Kütahya, and their criticisms,
expectations and attitudes about the software, also evaluate the adequacy and
effectiveness of the E-Unity system to prevent unfair competition.
Keywords:Competition, Unfair Competition, E-Unity System
1. GİRİŞ
Geçmiştengünümüzebir çok piyasada yer alan rekabet olgusu gün geçtikçe önemini ve şiddetini artırmaktadır. Rekabet hemen hemen tüm sektör ve
yapılarda kendini rahatlıkla gösterebilmektedir. Yoğun rekabetin yaşandığı
sektörlerden birisi de, muhasebe sektörüdür. Rekabet, aynı amacı güden kimseler arasında çekişme, yarışma, yarış olarak tanımlanabilir. (www.tdk.gov.tr,
2015). Muhasebe mesleğinde yaşanan rekabetin tanımlanması ise; 21.11.2007
tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleklerine
ilişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı yönetmeliğinde” ifade edilmiştir.
Yönetmeliğe göre haksız rekabet “Meslek mensuplarının birbiriyle ve iş sahibiyle olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerde dürüstlük kurallarına aykırı davranışlar veya mesleki uygulamalardır” şeklinde net bir ifadeyle açıklanmıştır. Haksız rekabeti önlemede başta TÜRMOB (Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) olmak üzere, yönetmelikle oluşturulan TÜRHAK (Türkiye Haksız Rekabetle
Mücadele Kurulu) ve tüm odalara önemli görev ve sorumluluklar verilmiştir.
TÜRMOB tarafından bizzat hazırlanan ve uygulamaya başlatılmış olan
E-Birlik yazılımı sayesinde “TÜRMOB-Odalar ve Meslek Mensupları” arasında üçlü bir bağ oluşturulmuş ve bu bağ içerisindeki yapılacak tüm iş ve
işlemler elektronik sisteme dökülmesi amaçlanmıştır. Böylece işlerin yoğun
bürokrasi ve hantallaşmış yapıdan uzaklaşarak daha kolay, daha hızlı, daha
ekonomik, daha adil bir şekilde yapılması ve ayrıca ülke geneline yayılması
amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamındaöncelikle meslek mensuplarının haksız rekabet algıları ve olaya bakış açıları irdelenmiş olup, zorunlu mesleki karar olan E-Birlik
14
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yazılımı hakkında meslek mensupları üzerinde uygulamanın ne derecede etkin ve yeterli olduğu yapılan anket çalışmasıylaortayaçıkarılaraksonuçlarıistatiksel veri analizi ile birlikte sunulmuştur.
2. HAKSIZ REKABET
Türk Hukukunda haksız rekabet temel olarak iki kanunda düzenlenmektedir.
11.01.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 57.maddesi uyarınca
“Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri
azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı halinde zararın giderilmesini isteyebilir. Ticari işlere ait
haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır” şeklinde bahsedilmektedir. Ayrıca 13.01.2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
54.Maddesi uyarınca da, haksız rekabet hükümlerinin amacı “Bütün katılanların
menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır” şeklinde bilgiler yer
almıştır. (www.kesikli.com, 2016)
Haksız rekabet durumlarının neleri kapsadığı hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun dördüncü kısım 55. maddesinde yer alan haksız rekabet dürüstlük kuralına
aykırı davranışlar ve ticari uygulamalar bölümünde tek tek sayılmıştır.
İlgili kanunda da görülebileceği üzere haksız rekabet unsurlarının neler
olduğu, hangi hareket ve eylemlerin bu kanun kapsamı içerisine girdiği açık
ve net bir şekilde yer verilmiştir. Bu unsurlara uymayan ya da aykırı hareket
edenlere kanun kapsamında çeşitli cezai müeyyideler uygulanmaktadır.
Muhasebe mesleği, ekonominin gelişmesi ve şirket yapılarının daha karmaşık hale gelmesi, mevzuatta yaşanan hızlı değişimler, meslek mensubu sayısında yaşanan hızlı artış ve neticesinde ücret ile ilgili ortaya çıkan haksız
rekabet, mükelleflerin beklentilerindeki artış gibi nedenler dolayısıyla gittikçe
daha stresli ve yorucu bir meslek haline gelmiş durumdadır (Aydemir, 2015,
72). Bununla birlikte iş yapan firmaların artan zorluklarının yanında, haksız
rekabetin çeşitli türleri karşısında onları koruma sorunu ortaya çıkmıştır (Baluta, 2012, 547). Bu koruma ihtiyacı da genellikle ülkemizde kanunlar ya da
yönetmeliklerle sağlanmaktadır.
Ülkemizde muhasebe mesleği icra edilirken uyulması gereken kurallar
kanunlarda belirtilmiştir. Kanunda belirtilmeyen bazı hususlar ise TÜRMOB
tarafından düzenlenen Mecburi Meslek Kararları ile yürütülmektedir (Karabınar ve Çelik, 2014, 37).
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Muhasebe meslek mensupları arasında yaşanan haksız rekabetin ana bölümlerini şu şekilde açıklamak mümkündür; (İSMMMO, 2011, 11-12)
 Meslek eğitimini önemsemeyen, odaların yoğun bir şekilde yaptığı
meslek içi eğitimine katılmayan, teknik donanıma sahip olmayıp büro standartlarına uymayan, nitelikli eleman çalıştırmayan, genel kabul görmüş tek
düzen muhasebe hesap sistemine uymaksızın hesaplar kullanan vb. meslek
mensubu azımsanmayacak kadar çok olduğu,
 Yeni işe başlayan meslek mensuplarının; büro giderlerini karşılamak
ve iş bulamama endişesi ile haksız rekabet konusunun tarafı oldukları,
 Büro Standardı Yönetmeliği olmaması nedeniyle, kapasitelerinin çok
üstünde iş alan meslek mensuplarının yarattığı haksız rekabet konusu olduğu,
 Ekonomik krizin etkilerine bağlanan haksız rekabetin olduğu,
 Bağımsız denetim firmalarının oluşturdukları, anahtar teslimi işlerin
haksız rekabet konusu olduğudur.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği
bakımından rekabetin tanımına bakacak olursak; hizmet piyasalarında faaliyet gösteren SMMM/YMM büro ve/veya organizasyonlarının kendi aralarında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan bir yarış olarak ifade
edilmektedir.Meslekte rekabetin etik kuralların dışına çıkılarak, yasayla belirlenmiş kurallara aykırı biçimde yapılması ise “haksız rekabet” dediğimiz
olguyu doğurmaktadır. Haksız rekabet, meslek mensuplarının birbirleriyle ve
iş sahibi ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerde dürüstlük
kurallarına aykırı davranışları veya meslek uygulamalarını ifade etmektedir
(www.istanbulymmo.org, 2016).
3. HAKSIZ REKABET VE E-BİRLIK HAKSIZ REKABETLE
MÜCADELE YAZILIM PROGRAMI
Meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek amacıyla TÜRMOB
ve TÜRHAK işbirliği sayesinde meslek mensuplarının kullanabileceği “haksız rekabetle mücadele yazılım programı” üretilmiştir. Bu program ilk önce
uygulama alanı olarak pilot il olan Zonguldak ilinde uygulanmış ve başarılı
olduğu tespit edildikten sonra ülke genelinde yaygınlaştırılıp, uygulanmasına
karar verilmiştir.
3.1. E-Birlik Programının Niteliği ve Amacı:
Hizmet sözleşmelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi, sözleşmesinin
oluşturulması, sözleşme bilgilerinin sözleşme hazırlama ve ücret hesaplama
16
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tablosu üzerinde oluşturulması esasına dayanmaktadır. “ISMOS / TÜRMOS”
yazılım programını kullanan odalar bu programı doğrudan üyelerinin hizmetine açabileceklerdir. Bu programı kullanmayan odalar web sayfasında internet
şubesi açarak üyelerine aynı hizmeti sunabileceklerdir. Söz konusu düzenleme
ve denetim ile meslek mensuplarının odaları, meslektaşları ve müşterileriyle
ilişkilerinin yasal düzenlemeler yönünde tanzimi ile haksız rekabet oluşturacak koşulların oluşumunun engellenmesi amaçlanmıştır (TÜRHAK, 2012)
3.2. E-Birlik Programıyla İlgili Eğitim ve Bilgilendirme Çalışmaları:
TÜRHAK, kurulduğu günden bu yana özen gösterdiği ve ilke edindiği
eğitim ve bilgilendirme konusunda 2013 ve takip eden yıllarda uygulanmak
üzere bölge toplantıları planlamıştır. Bölge toplantılarında haksız rekabetle
mücadelenin önemi, haksız rekabetle mücadele yazılımının meslek camiasına
getireceği yararlar meslek mensuplarına anlatılacaktır (TÜRHAK, 2012).
3.3. E-Birlik Haksız Rekabetle Mücadele Programının Faydaları:
Haksız rekabetle Mücadele Programının faydalarını şu şekilde sıralamak
mümkündür; (www.ismmmo.org, 2016).
 İyi meslek mensubunu koruyor olması,
 Tahsilat sorununa büyük ölçüde çözüm getiriyor olması,
 Meslekte kayıt dışılığın önüne geçiyor olması,
 Meslek mensubunun ücret almadan hizmet vermesinin önüne geçiyor olması,
 Haksız rekabetin önlenmesinde olumlu katkı sağlıyor olması,
 Asgari ücret hesaplamasını basit ve doğru yapıyor olması,
 Müşteri transferlerinde önceki meslek mensubunun aldığı ücretten daha
düşük fiyat vermek için geçerli neden yoksa iş kabulünün önlenmesi,
 Müşteriye karşı meslek mensubunun saygınlığının artmasını sağlaması,
 Ülke genelinde uygulanabilir olması,
 Ücret alınmadığı için angarya olan müşterilerden kurtulmayı sağlaması,
 Mükellef bildirimlerinin otomatik olarak yapılması nedeniyle meslek
mensuplarının iş yükünü azaltması,
 Sözleşme yapmadan iş kabul edilemeyeceğini ve sözleşmelerin oda denetimine tabi olduğunu belirtiyor olması,
 Mesleki dayanışmayı artıracak olması,
 Devir teslim tutanağına müşterinin borcu yazılarak, borcunu ödemeyen
müşterinin başka meslek mensuplarınca da işinin yapılmasını önleyecek
olması,
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 Bir önceki meslek mensubunun aldığı ücretin ve ayrılış nedeninin biliniyor olması,
 Müşterilerle ilgili veri kaynağı oluşturması ve odalar tarafından değerlendirme olanağı sağlayacak olması,
 Vergi ve T.C. kimlik numarasından müşteriyi ve işini yapan meslek mensubunu tespit ediyor olması gibi çeşitli faydaları vardır.
3.4. TÜRMOB E-Birlik Yazılımı ve Uygulaması
TÜRMOB E-Birlik uygulaması yazılımı, TÜRMOB’un kendi imkânlarıyla sadece kendi personeli tarafından oluşturularak kullanıcıların istifadesine
sunulmuş olan bir yazılım türüdür. TÜRMOB bünyesine bağlı odalardan biri
olan, Zonguldak SMMMO yazılımın geliştirilmesi adına önemli katkıları olmuştur. E-Birlik yazılımı sayesinde Meslek mensuplarının daha önceden kağıt
ortamında odaya şahsen başvuru yaptığı ruhsat başvurusu, kaşe, mühür, kimlik başvurusu, nakil, tescil başvurusu gibi bir çok işlem bu modül üzerinden
elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bu tür uygulamalar hem zamandan hem
de ekonomik açıdan sağlamış olduğu avantajlar sayesinde önemli ilerlemeler
kaydetmiştir. Ayrıca haksız rekabetin önemli bir unsuru olan sözleşme girişi,
onay ve iptal edilmesi işlemleri de yine bu modülden takip edilebilmektedir.
E-Birlik projesinin meslek odalarına ve TÜRMOB’a getirdiği avantajlar şu
şekildedir; (www.samsunsmmmo.org.tr, 2015)
 Odalar, kendi üyelerine ilişkin bilgileri herhangi bir ek yazılım ya da donanıma ihtiyaç olmaksızın internet üzerinden takip edebileceklerdir.
 Farklı Odalar arasında veri alışverişi mümkün olacaktır. Örneğin nakil
işlemleri, disiplin kararları ve benzeri bilgiler, internet üzerinden, anında
bir Odadan diğer bir Odaya iletilebilecektir.
 Farklı Odalar, kendilerine kayıtlı olan ve üyelerinin farklı illerde açmış
oldukları mesleki büro/şirket şubelerini ve bu şubelere ait bilgilerle, temel
merkez büro şirket bilgilerini takip edebileceklerdir.
 Odalar, kendilerini ilgilendiren ödeme, tahsilat ve benzeri işlemleri, E-Birlik
projesi üzerinden kayıt altına alıp, Luca bilgisayarlı muhasebe programı vasıtasıyla anında ve nizami olarak muhasebeleştirebileceklerdir.
 İnternet üzerinden ve merkezi olarak, herkesin yetkisi dâhilinde ve güvenli olarak paylaşılacağından, meslek mensuplarımız ve Odalar arasında,
Odaların kendi aralarında ve Odalar ile TÜRMOB arasında bilgi fark18
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lılıkları ortadan kalkacaktır. Böylelikle ortak paylaşımlı, merkezi ve her
zaman güncel bir üye kütüğü oluşturulmuş olacaktır.
 TÜRMOB bahsedilen bu işlemler noktasında üst birlik olarak yalnızca bir
onay mekanizması görevini üstlenecektir.
 TÜRMOB, proje kapsamında meslek mensuplarımıza ve Odalara daha iyi
hizmet verebilmek amacıyla, gerekli diğer kurumlarla entegrasyon gerçekleştirerek, ihtiyaç duyulan online servisleri, yazılımları ve altyapıyı
sağlayacaktır.
E-birlik yazılımı MERNİS, Noterler Birliği, Luca gibi çeşitli kuruluşlarla
entegrasyon içerisinde çalışmaktadır. İlerleyen zamanlarda verimliliğin artırılması ve istenen sonuçları ortaya çıkarmak adına Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu gibi birçok kuruluşla entegrenin sağlanması ve ortak çıkar ve fayda için birlikte çalışılması planlanmıştır.
Yazılımın içeriği aşağıdaki gibi belirtilmiştir (Resmi Gazete Mecburi Meslek Kararı, 2013, md.6);
 Meslek mensubunun yazılıma gireceği bilgiler diğer meslek mensuplarının erişimine kapalıdır.
 Odaya bildirilmesi zorunlu sözleşme tipleri yazılımın içine ayrı ayrı eklenebilmektedir.
 Sözleşmenin taraflarına ilişkin her türlü kimlik bilgisine yer verilebilmektedir.
 Sözleşmede belirlenen ücret ile tarifede belirlenmiş olan ücretin karşılaştırmasını sağlayacak bir ücret hesaplama tablosuna yer verilmektedir.
 Sözleşme ücretinin tarifedeki ücretten düşük olması halinde yazılım meslek mensubunu uyaracak özelliğe sahiptir. Bu durumda yazılım meslek
mensubuna düşüklük nedenlerini açıklamaya olanak vermektedir.
 Sözleşmenin sona ermesi halinde, meslek mensubu yazılım üzerinden bu
durumu odasına bildirirken gerekçelerini de açıklayabilmektedir. Sonlandırma işlemi müşterinin borcunu ödememesinden kaynaklanıyor ise borç
miktarı yazılımda görülebilmektedir.
 Sözleşmelerin yürürlüğü süresince meslek mensubunun müşterisine düzenlediği serbest meslek makbuzlarının kaydına olanak tanımaktadır. Bu
bilgilerden hareketle meslek mensubuna yazılım üzerinden çeşitli tablolar
çıkarma olanağı sağlanmaktadır.
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 Sözleşmelerden doğan damga vergisi yükümlülükleri ile ilgili bildirimler düzenlenebilmektedir.
Mecburi meslek kararına göre meslek mensupları ile müşterileri arasında
yeni sözleşme girişi yapmak, fesih-iptal ve devir girişlerinin bildirilmesi kanuni zorunluluktur. Uymayanlar hakkında odalar tarafından disiplin kovuşturması yapılacaktır.
Meslek mensuplarıyla ilgili gerekli bilgiler ve kontroller, E-birlik veri tabanında saklanılmakta ve izlenilmektedir. Yazılım sayesinde hizmet kalitesinin artacağı, haksız rekabetin azalacağı öngörülmektedir. Ayrıca sözlü olarak
iş kabulünün önüne geçilmekte, yazılı hizmet sözleşmesi yapma zorunluğu
getirilmektedir. Sistem, asgari ücret tarifesi veya üstünde iş kabulü halinde
onay vermektedir. Bu şekilde piyasada düşük ücretlerle ya da fiyat indirimi
yaparak haksız kazanç sağlayacak olan meslek mensubunun iş yapmasının
önüne geçilmiş olacaktır. Meslek mensupları, müşterilerine karşı yapmış oldukları hizmetler karşılığında elde edeceği ücreti bir nevi “garanti” sağlanmaya çalışmıştır. Çünkü meslek mensubuna borcu olan ve ödemeyen bir
müşteri, başka bir meslek mensubuna gitse dahi sistem buna izin vermemekte
ancak eski mensubunun borcu olmadığına dair devir onayını alındıktan sonra iş kabulü gerçekleşmektedir.Meslek mensuplarının en büyük sorunu olan
ve mesleğin kanayan yarası olarak gösterilen “Tahsilat Sorununa” bu şekilde
çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Haksız rekabeti önleme adına stajyerler ve
bürolarda çalışan bağımlı meslek mensupları içinde yeni düzenlemeler getirilmiştir. Buna göre stajyerler ya da bürolarda bağımlı olarak çalışan meslek
mensupları, aradan 2 yıl geçmedikçe çalışmış olduğu bürolardaki müşterilerle
sözleşme yapması engellenmiştir. Ancak meslek mensubu yazılı onay verirse
bu durumda çalışması mümkün olmaktadır. Meslekte kayıt dışılığın önüne
geçmesinde de önemli katkıları vardır.
Sisteme giriş iki şekilde yapılabilmektedir. Birincisi TÜRMOB ve Odalarda yetkili olan kişilerin girebileceği ve denetleyebileceği yönetim panelidir.
İkincisi ise meslek mensupların giriş yapabileceği alan olan Meslek Mensubu
giriş panelidir. Bu alanda meslek mensubu paneli kısmı ele alınacaktır.
Meslek mensubu ilk girişinde meslek mensubunun Türkiye Cumhuriyeti
kimlik numarası ve daha öncesinde belirlemiş olduğu parola kısmına giriş
yaparak sisteme giriş yapabilmektedir. Program 4 ana alandan oluşmaktadır.
Birinci alan, meslek mensubuna ait özel bilgilerin yer aldığı bölümdür. Bu
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bölümde, meslek mensubuna ait mesleki bilgiler, iletişim bilgileri, bağımsız
denetçilik lisans bilgileri ve eğitim bilgileri gibi çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. İkinci alan ise, meslek mensubunun başvurular bölümüdür. Bu bölümde
kayıp, çalıntı, ad-soyad değişikliği, yangın, yıpranma vb. gibi nedenlerden
dolayı başvuru yapılabilecek ruhsat, kimlik ve mühür/kaşe alanları bulunmaktadır. Ayrıca yapılan başvurunun takibi amacıyla “Başvuru Durumu” sorgulama kısmı da yer almaktadır. Üçüncü alan ise, sözleşmeler bölümüdür. Bu
bölümde mesleki asgari ücret tarifesi, meslek mensubunun iş kabulünde girmesi gerekli olan “Yeni Sözleşme” alanı ve son olarak da meslek mensubu ile
müşteri arasında yapılmış olan tüm sözleşmelerin listesi yer almaktadır. Dördüncü alanda ise, Sözleşmeler-Devir teslim bölümüdür. Bu bölümde, meslek
mensubunun müşteri devirlerinde, diğer meslek mensubundan cevap onayı
beklediği ya da onay vermesi gerektiği bölümden oluşmaktadır. TÜRMOB
bilgi yazılım uzmanları tarafından geliştirilen E-Birlik yazılımının ana çatılarını buradaki yapılar oluşturmaktadır. Sistemin gelecekte daha da geliştirilmesi beklenmektedir.
4. HAKSIZ REKABETİ ÖNLEME AÇISINDAN TÜRMOB
E-BİRLİK YAZILIMI HAKKINDA MESLEK MENSUPLARININ DEĞERLENDİRMELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
4.1. AraştırmanınAmacı
Araştırmanın amacı, Kütahya ilinde çalışmakta olan meslek mensuplarının haksız rekabet algısını, E-birlik uygulamalarından ne derece memnuniyet
duydukları ve haksız rekabeti önlemede etkin bir araç olup olmadığına ilişkin
tespitler yapmaktır. Araştırmanın diğer bir amacı ise; E-Birlik uygulamalarıyla ilgili atılabilecek önemli yeniliklere ve adımlara ışık tutmaktır. Bu amaçla
meslek mensupları arasında haksız rekabeti önlemek için TÜRMOB tarafından geliştirilen E-Birlik sisteminin başarısını ölçmek ve sistemin işleyişine
yönelik temel problemleri ortaya çıkarıp bunlara yanıtlar aramak ve meslek
mensuplarının geliştirilen E-Birlik sistemi ile ilgili memnuniyet düzeyleri ölçmeye çalışılmıştır. Çalışma Kütahya genelinde yapılmış olup %95 güvenirlik
seviyesine göre evreni temsil edecek şekilde anket verileri meslek mensuplarına doldurtulmuştur. Anket verilerini geliştirmek adına meslek mensupları
ile görüşülmüş onların bilgi ve görüşleri doğrultusunda 21 soruluk 5’li likert
ölçekli bir anket hazırlanmıştır.
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4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
 Araştırma Kütahya ili sınırları içerisindeki meslek mensuplarını kapsayacak şekilde yapılmıştır. Bu nedenle yapılan çalışma diğer illerde yapılabilmesi nedeniyle örnek bir çalışma teşkil etmektedir.
 Çalışma bağımsız çalışan meslek mensupları dikkate alınarak yapılmıştır.
Bağımlı çalışan veya ünvanı olup da hiç çalışmayan muhasebeciler kapsam dışında tutulmuştur. Kütahya meslek odasıyla yapılan görüşme neticesinde 2015 yılı için toplam 187 meslek mensubunun bağımsız olarak
çalıştığı bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan çalışmanın %95 güvenirlik seviyesinde olabilmesi için örneklem olarak 126 meslek mensubuna ulaşılması
gerekmektedir. Çalışma neticesinde 132 meslek mensubuyla hem eğitim
seminerlerinde toplu bir şekilde hem de büro ziyaretleriyle yüz yüze görüşülerek daha önce hazırlanmış olan anketler verilerek doldurulması istenmiş ve anket yöntemiyle görüşme gerçekleştirilmiştir.
 Çalışma yılı olarak 2015 yılı seçilmiştir.
 Araştırma sonuçlarını analiz etmek amacıyla SPSS 15.0 programı kullanılmıştır.

4.3. Araştırma Yöntemi
Meslek mensuplarının E-Birlik sisteminin uygulaması ile ilgili görüş ve
önerileri dikkate alınarak bir anket oluşturulmuştur.
İstatistiksel olarak oluşturulan bir anketin güvenirliğini tespit etmek amacıyla öncelikle faktör analizi sonra her bir faktöre ait güvenirlik analizinin
yapılması gerekmektedir. Hazırlanan anketin yapı geçerliliğini test etmek
amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi Sosyal bilimlerde yapı geçerliliğini test eden yani anketin her bir alt boyutunun güvenirliğinin sayısal
olarak bulunması amacıyla yapılan bir analizdir (Durmuş ve Diğerleri, 2013,
89).Yapılan faktör analizinde faktöre uygun olmayan sorular çıkartılıp analizler tekrar yapılmış ve nihayetinde faktör analizi sonucunda güvenirliği sağlanan iki alt boyut yani iki faktör kalmıştır.21 sorudan oluşan 5’li Likert ölçekli ankette güvenirliği sağlanan sadece 10 soru tespit edilmiş ve bu soruların
güvenirliği ve anketteki soruları açıklama seviyesi de Tablo 1’de verilmiştir.
Güvenirlik analizinden sonra ankete katılanların demografik özelliklerini
açıklayan frekans analizi yapıldıktan sonra sorulara verilen yanıtların ortalamaları ve standart sapmaları açıklanmıştır. Ayrıca sorularla demografik özel22
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likler arasında anlamsal bir ilişkinin olup olmadığı ölçmek amacıyla fark analizleri yapılmış ancak anlamlı bir sonuç elde edilememiştir.
4.4. Araştırmanın Bulguları
Meslek mensuplarının görüşü alınarak hazırlanan ankete yapılan faktör
analizi sonucunda anlamlı iki faktör tespit edilmiş ve bu iki faktörün güvenirlik analizleri sırasıyla yaklaşık %76 ve %71 çıkmıştır. Bu sonuçlar istenen güvenirlik seviyesinin (Cronbach’s Alpha>0,70) üzerinde bir sonuçtur.
Çıkan faktörlerin güvenirliği tespit edildikten sonra faktörü oluşturan sorulara
bakarak ölçmek istenen değere en uygun olan isim faktöre verilmiştir. Buna
göre Faktör 1’in ismine “Haksız Rekabet Algı Düzeyi” Faktör 2’nin ismine ise “Memnuniyet Düzeyi” denmiştir.Tablo 1’den de anlaşılacağı üzere 21
soruluk anketten 10 soru istatistiksel olarak anlamlı çıkmış ve bu sorularda
tabloda belirtilmiştir.
Tablo 1. E-Birlik Anketinin Faktör ve Güvenirlik Analizi Sonuçları
Faktörün
Adı

Faktör 1
(Haksız
Rekabet
Algı Düzeyi)

Soru İfadesi

Faktör
Ağırlıkları

E-Birlik uygulaması sayesinde
mesleki sözleşme yapılmadan
iş kabulünün önüne geçilmesi
mesleğimiz için faydalıdır.

0,775

E-Birlik uygulamalarının kullanımı ücretsiz olarak sürdürülmelidir.

0,770

E-Birlik uygulamasındaki mesleki sözleşmelerin uygunluğunun odalar tarafından kontrol
edilmesi ve denetime tabi tutulması bana güven veriyor.

0,624

E-Birlik uygulamasının çeşitli
yönden avantajları olmuştur.

0,611

E-Birlik uygulaması sayesinde
bir önceki meslek mensubunun
aldığı ücreti ve ayrılış nedenini bildirmesi mesleğin gelişimi
için faydalıdır.

0,533

Faktörün
Açıklayıcılığı
(%)

Güvenirlik
(Cronbach’s Alpha)

29,785

0,761

MAYIS - HAZİRAN 2016

23

MALİ

Faktör 2
(E-Birlik
Memnuniyet Düzeyi)

ÇÖZÜM

E-birlik uygulamasıyla meslek
mensubu ile oda arasında iletişim kopukluğu ve bilgi eksikliğinin azaldığını düşünüyorum.

0,705

E-Birlik uygulamasının şu anki
işleyişinden çok memnunum.

0,618

E-birlik uygulaması sayesinde
parasını alamadığım müşterilerimden tahsilat yapmaya başladım.

0,596

E-Birlik uygulaması mesleki
iyileşmeler sağlamıştır.

0,576

E-Birlik uygulaması sayesinde
sözleşmelerimizi elektronik ortamda düzenleyerek, işlerimizi
kolaylaştırdı.

0,563

22,184

Toplam Faktörün Açıklayıcılığı (%)
KaiserMeyerOlkin Ölçek Geçerliliği
Bartlett Küresellik Testi

Ki Kare
sd
P değeri

0,708

51,969
0,824
434,198
45
0,000

Ankete 37’si kadın 95’i erkek olmak üzere 132 meslek mensubu katılmıştır. Ankete katılan kadın meslek mensuplarının oranı %28, erkeklerin oranı ise
%72 olarak görülmektedir. Ankete katılan meslek mensuplarının sayılarına
bakıldığında 5 meslek mensubununSerbest Muhasebeci, 125 meslek mensubunun Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 2 meslek mensubunun da Yeminli Mali Müşavirolduğu tespit edilmiştir.
Grafik 1. Ankete Katılan Meslek Mensuplarının Cinsiyete ve Ünvanlarına Göre Dağılımı
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Grafik 2’ye bakıldığında en fazla katılımın 35 ve 39 yaş olduğu (30 kişi)
görülmektedir. Diğer meslek mensuplarının da dağılımı Grafik 2’de görüldüğü gibidir. Bu duruma göre her yaş diliminde yakın oranda bir katılımın
sağlandığı anlaşılmaktadır.
Grafik 2: Ankete Katılan Meslek Mensuplarının Yaşlara Göre Dağılımı

Ankete katılan meslek mensuplarının çalışma sürelerine bakıldığında 21
yıl ve üstü çalışan meslek mensuplarının diğerlerine oranla biraz daha fazla
katılım sağladığı tespit edilmiştir.
Grafik 3: Ankete Katılan Meslek Mensuplarının Çalışma Süreleri
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Demografik özelliklerden sonra ankete katılan meslek mensuplarının sorulara verdiği cevaplara bakıldığında ortalamaların iyiye yakın bir derecede
seyrettiği görülmektedir. En yüksek ortalamaya sahip olan soru ifadesinin
“E-Birlik uygulaması sayesinde bir önceki meslek mensubunun aldığı ücreti
ve ayrılış nedenini bildirmesi mesleğin gelişimi için faydalıdır” ifadesi olduğu
görülmüştür. E-Birlik uygulamasının getirdiği yeniliklerden birisi de meslek
mensubundan herhangi bir nedenle mükellefin ayrılabilmesi için meslek mensubunun sistemden “borcu yoktur” şeklinde onay vermesi gerektiğidir. Bu
nedenle meslek mensubu sistemden onay vermeden mükellef defterini başka
bir muhasebecide tutturması söz konusu değildir. Ayrılış nedeninin açık bir
şekilde bildirilmesi hususu meslek mensuplarının memnuniyet derecesinden
en yüksek paya sahip olduğu görülmektedir.
“E-Birlik uygulamalarının kullanımı ücretsiz olarak sürdürülmelidir” ifadesinin yüksek ortalamaya sahip olması ile meslek mensuplarının halen ücretsiz olarak kullandıkları sistemin yine ücretsiz olarak devam etmesini istedikleri anlaşılmaktadır.
Genel itibariyle faktör 1’deki sorular incelendiğinde ortalamaların 4’e yakın olduğu ve ankete cevap verenlerin ise sorulara katıldığını ifade etmektedir.
(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5= Tamamen Katılıyorum’ u ifade etmektedir).
Tablo 2. Anket Sorularının Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Faktör Adı

Faktör 1
(Haksız Rekabet Algı
Düzeyi)
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Soru İfadesi

Ortalama

Standart
Sapma

E-Birlik uygulaması sayesinde mesleki sözleşme
yapılmadan iş kabulünün önüne geçilmesi mesle- 4,08
ğimiz için faydalıdır.

1,14

E-Birlik uygulamalarının kullanımı ücretsiz ola4,55
rak sürdürülmelidir.

1,06

E-Birlik uygulamasındaki mesleki sözleşmelerin
uygunluğunun odalar tarafından kontrol edilmesi 3,80
ve denetime tabi tutulması bana güven veriyor.

1,28

E-Birlik uygulamasının çeşitli yönden avantajları
3,60
olmuştur.

1,33

E-Birlik uygulaması sayesinde bir önceki meslek
mensubunun aldığı ücreti ve ayrılış nedenini bil- 4,80
dirmesi mesleğin gelişimi için faydalıdır.

1,16
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(E-Birlik
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E-birlik uygulamasıyla meslek mensubu ile oda
arasında iletişim kopukluğu ve bilgi eksikliğinin 3,22
azaldığını düşünüyorum.

1,43

E-Birlik uygulamasının şu anki işleyişinden çok
3,38
memnunum.

1,25

E-birlik uygulaması sayesinde parasını alamadı2,50
ğım müşterilerimden tahsilat yapmaya başladım.

1,35

E-Birlik uygulaması mesleki iyileşmeler sağla3,46
mıştır.

1,26

E-Birlik uygulaması sayesinde sözleşmelerimizi
elektronik ortamda düzenleyerek, işlerimizi ko- 3,89
laylaştırdı.

1,35

Faktör 2’nin soruları sistemin daha çok memnuniyet düzeyini ifade eden
sorulardır. En yüksek ortalamaya sahip olan memnuniyet düzeyi ise “E-Birlik
uygulaması sayesinde sözleşmelerimizi elektronik ortamda düzenleyerek, işlerimizi kolaylaştırdı” ifadesidir. Bu ifadeden meslek mensuplarının angarya
iş yükünden biraz olsun rahatladığı anlaşılmaktadır. Genel itibariyle bakıldığında meslek mensuplarının haksız rekabet karşısında eskiye oranla daha etkin kaldıkları görülmüş ancak meslek mensupları için en önemli hususlardan
biri olan mükelleften tahsilat sorununa tam olarak bir çözüm üretemediği nedeniyle sistem eleştirilmiştir. Ancak genel görüşe bakıldığında sistemin yeni
olmasına rağmen iyi düşünülmüş bir sistem olması, sözleşmelerin elektronik
ortamda daha pratik yapılması, meslek mensubunun onayını almadan mükellefin ayrılmasının mümkün olmaması, mesleki sözleşmelerin E-Birlik sistemi
sayesinde denetime tabi tutulması meslek mensuplarının açısından olumlu
karşılanmıştır.
4. SONUÇ
Muhasebe mesleği, ekonominin gelişmesi ve şirket yapılarının daha karmaşık hale gelmesi, mevzuatta yaşanan hızlı değişimler, meslek mensubu sayısında yaşanan hızlı artış ve neticesinde ücret ile ilgili ortaya çıkan haksız
rekabet, mükelleflerin beklentilerindeki artış gibi nedenler dolayısıyla gittikçe
daha stresli ve yorucu bir meslek haline gelmiş durumdadır.
Meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahibi ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerde dürüstlük kurallarına aykırı davranışları ve
meslek uygulamalarını ifade eden haksız rekabetin, muhasebe meslek menMAYIS - HAZİRAN 2016

27

MALİ

ÇÖZÜM

supları tarafından da zaman zaman yapıldığı bilinen bir gerçektir. Bu nedenle
TÜRMOB haksız rekabetin önlenmesi amacıyla geliştirdiği E-Birlik Sistemi
ile bir nebze de olsa meslek mensuplarının ekonomik kararlarında birbiriyle
yarış içerisine girmesini ve bu yarış neticesinde etik kuralların dışına çıkılmasını engellemeye yönelik bir sistem geliştirmeyi başarmış durumdadır.
Çalışmada meslek mensuplarının E-Birlik sistemiyle alakalı memnuniyet
düzeyini ölçmek amacıyla meslek mensuplarının görüş ve önerileri dikkate
alınarak 21 soruluk 5’li Likert tipi bir anket oluşturulmuştur. Oluşturulan anketin geçerlilik ve güvenirlik analizi sonucunda 10 sorunun faktör analizine
ve güvenirliğe uygun olduğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda
“E-Birlik uygulaması sayesinde bir önceki meslek mensubunun aldığı ücreti ve ayrılış nedenini bildirmesi mesleğin gelişimi için faydalıdır” ifadesinin
yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Haksız rekabetin en önemli
unsurlarından biri olan ücret rekabetinin en aza indirilmesi planlanan bu sistemden meslek mensuplarının da memnun oldukları tespit edilmiştir.
“E-Birlik uygulamalarının kullanımı ücretsiz olarak sürdürülmelidir” ve
“E-Birlik uygulaması sayesinde sözleşmelerimizi elektronik ortamda düzenleyerek, işlerimizi kolaylaştırdı” ifadesinin de yüksek düzeyde ortalamaya sahip
olduğu ve bu ifadeden meslek mensuplarının iş yükünü azalttığını, işlerinde
kolaylık sağladığı anlaşılmıştır. “E-birlik uygulaması sayesinde parasını alamadığım müşterilerimden tahsilat yapmaya başladım” sorusunun ortalaması
düşük çıkmıştır. Çünkü çoğu meslek mensubu bu sistemle tahsilatını tam olarak sağlayamadığını ifade etmiştir. TÜRMOB, TÜRHAK ve odalarındaha etkin bir şekilde denetim mekanizmalarını yürütmesi, ayrıca kurallara uymayan
meslek mensupları hakkında daha caydırıcı disiplin cezaları vermesi gerekmektedir. Bundan dolayı tahsilat sorununun TÜRMOB, TÜRHAK ve Meslek
Odaları tarafından yeniden revize edilerek hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.
Ayrıca E- Birlik sisteminin Maliye Bakanlığı, KGK, TOBB,TESK gibi kuruluşlarla entegre çalışması sağlanarak haksız rekabete daha kesin çözümler
sunulması gerektiği önerilmektedir.
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YENİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI “IFRS 16
KİRALAMA İŞLEMLERİ”NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİMLER
ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT ON CHANGES BROUGHT BY THE NEW
FINANCIAL REPORTING STANDARD IFRS 16 LEASES
Arş. Gör. Dr. Murat SERÇEMELİ*4
5
Yrd. Doç. Dr. Meryem ÖZTÜRK**
ÖZ
Şirketlerin finansman sağlama teknikleri arasında önemli bir yeri olan kiralama,birçok farklı sektör ve şirket tarafından kullanılan bir araçtır. Kiralama işlemleri muhasebeleştirilirken ise işlemler, faaliyet kiralaması ve finansal
kiralama olarak ikiye ayrılmakta; finansal kiralama işlemlerinden kaynaklı
varlık ve yükümlülük bilançoda raporlanırken, faaliyet kiralamaları bilanço
dışı işlem olarak görülmekte ve dipnot açıklamalarıyla yetinilmektedir.Dipnotlardaki veriler dikkate alınmadan, sadece mevcut raporlara bakılarak analiz yapıldığında, şirketle ilgili yanlış izlenimler elde edilecektir. Bu durum ise
yıllardır üzerinde durulan ve eleştirilen bir husustur.
Kiralamaların muhasebeleştirilmesiyle ilgili değişiklik yapılmasına yönelik çalışmalar, 1996 yılından itibaren başlamış, 2010 yılında, mevcut standardın değişimiyle ilgili taslak metin yayınlanmış ve uzun zaman ve çabaların
sonucunda nihai halinin,13 Ocak 2016’da, IFRS16 Kiralama Standardı olarak
yayınlanmasıyla sonuçlanmıştır. IFRS16, kiralamanın muhasebeleştirmesiyle
ilgili tek bir model olarak, kullanım hakkı modelini uygulamaya koymaktadır. Buna göre kiracı,birtakım küçük istisnalar haricinde kullanım hakkı verilen varlığı ve kira ödemelerine ilişkin tüm borçlarını,finansal kiralama olarak
aynı şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Kiracı açısından, finansal/
faaliyet kiralaması ayırımı sona erecektir. Çalışmamızın amacı,çok yeni olan
finansal raporlama standardıIFRS 16 Kiralama Standardı ile ilgili farkındalık
oluşturarak, etkileri üzerine değerlendirme yapmaktır. Bu amaçla öncelikle,özellikle 2010 yılı taslak metin çalışması sonrası yapılan çalışmalar irdelenmiş
*4 * Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü
**
5 ** Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, İşletme Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 06.05.2016
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ve ardından IFRS 16 Kiralama Standardının getirdiği yenilikler ele alınmıştır.
Sonuç olarak, kiralamayı kullanan tüm şirketlerin bu değişikliklerden etkileneceği, bu etkinin ise şirketin kiralamayı raporlama tercihlerine, kiralamayı
kullanma yoğunluğuna ve bulunulan sektöre göre değişeceği, hatta bazı işletmelerin finansal raporlarında bu değişikliğin, önemli derecede etkileri olacağı
düşünülmektedir. AyrıcaIFRS 16’nın, kiralamalarını faaliyet kiralaması olarak raporlayan kiracı işletmelerde, varlık ve yükümlülüklerinin daha güvenilir
sunumunun sağlanmasına, şeffaflığın artmasına, şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliğin artmasına, yatırımcıların, kredi derecelendirmekuruluşlarındandaha güvenilir bilgi elde etmesine neden olacağı ifade edilebilir.
Anahtar Sözcükler:Finansal Raporlama Standartları, IFRS 16, Finansal
Kiralama, Faaliyet Kiralaması.
ABSTRACT
Leasing whichplays an important role in providingfinance of companies,
is a toolusedbymanydifferentindustriesandcompanies. Theaccounting of leasing,thetransactionsaredividedintooperational leasingandfinancial leasing;arisingfromfinancial leasing assetsandliabilitiesarereported in thebalancesheet,
operatingleasesevaluate as out of balancesheetandtheyarereported in thefootnotestothefinancialstatementsonly. Withouttakingintoaccountthedata in a
footnote, makinganalysisbylooking at thecurrentreportonly, it will be gettingthewrongimpressionaboutthecompany. This is an issuethatemphasizedandcriticizedovertheyears.
Effortstomakechangesregardingtheaccountingforrental, has started since
1996, in 2010, published a drafttext on thechange of theexistingstandardsandtheresult of a long time andefforttothe final state on January 13, 2016,
andresulted in thepublication as IFRS16 Lease Standard.IFRS 16, put as a
single model withtheaccounting of theleasetois toapplication “therightof
usage model”. Accordingtothis, lessees, exceptfor a smallnumber of exceptionstotherighttouseallassetsanddebtsrelatingtotheleasepaymentsshould be accountedfor in thesamemanner as financialleases.Lessee in terms of financial /
operational leasing divisionwillend. Theaim of ourstudy is tocreateawareness
of newfinancialreportingstandard IFRS 16 andtomakeassessmentstheeffects
of it. Forthispurpose, especiallystudiesmadeafterthedrafttext of the 2010 is
examinedandthendiscussedinnovations of theLease Standard IFRS 16.As a
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result, allcompaniesusingleasewill be affectedbythesechanges, theeffectwillvarytothecompany’srentalreportingpreferences, theintensity of use of theleaseandaccordingtothecurrentsector, oreventhechanges in thefinancialreports of
someenterprises is expectedto be significanteffects. Inaddition, in thecompaniesreportingrental as operatingleases, IFRS 16willleadtomorereliableprovision of assetsandliabilities, increasein transparencyandthecomparabilitybetweencompaniesandmakepossibleinvestorsobtainingmorereliableinformation on
thecreditratingagencies.
Keywords: Financial ReportingStandarts, IFRS 16, Finance Lease, Capital (Operating) Lease.
1.
GİRİŞ
Teknolojide yaşanan hızlı değişim, değişen müşteri beklentileri ve özellikle son
yıllarda artan küresel rekabet sonucunda işletmeler, yeni yatırımlar yapmaya zorlanmakta ve varlıkların edinimi için önemli miktarda fona ihtiyaç duymaktadırlar.
Başlangıçta önemli miktarda fonun uzun vadeli varlıklara yatırılmak istenmemesi
veya satın alma için gerekli olan fonu bulmanın zorlukları sebebiyle işletmeler,
varlıkları satın almadan ziyade kiralama yoluyla edinmeyi tercih etmektedirler.
Kiralama ile ilgili önceki standart olan IAS 17’ye göre kiralama işlemleri faaliyet
ve finansal olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı.
Faaliyet ve finansal olarak sınıflandırmaktan kaynaklanan farklı muhasebe yaklaşımları, aynı finansal olayın farklı şekilde muhasebeleştirilmesine ve
raporlanmasına neden olabilmekte ve neticede bu durum, finansal tablo kullanıcılarının anlaşılır, güvenilir, karşılaştırılabilir ve ihtiyaca uygun şekilde bilgi
almalarına engel oluşturabilmekteydi.
Aynı finansal olayın farklı şekilde muhasebeleştirilmesi nedeniyle standart
belirleyiciler ve diğer ilgililer, kiralamanın muhasebeleştirilmesinin geliştirilmesi hususunda uzun yıllar çalışmalar yapmışlardır. Bu çalışmalar, 1996 yılında G4+1 adı verilen ve çeşitli ülkelerinin muhasebe standartları kurullarındaki
temsilcilerden oluşan bir grup tarafından,kiralamanın finansal ya da faaliyet
kiralaması ayrımına tabi tutulmadan sınıflandırılmasını öneren, bir tartışma
bildirisinin yayınlanması ile başlamış ve 2000 yılında da önerilerin nasıl uygulanacağı üzerine öneriler geliştirilmiştir. 2006 yılında IASB ve FASB kira
muhasebesi üzerine ortak bir standart geliştirmek amacıyla ortak bir proje
başlatmışlardır. Yine IASB ve FASB tarafından 2010 yılında kiralama muha-
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sebesi üzerine nihai taslak standart yayınlanmış, 2013 yılında ise taslak standart revize edilmiş ve sonuç olarak da IFRS 16 Kiralama Standardı, 1 Ocak
2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, 13 Ocak 2016’da
yayınlanmıştır. IFRS 16’ya göre, kiracı açısından kiralama işlemlerinin hepsi,
finansal kiralama işlemi olarak sınıflandırılacak ve bilançoda kaydedilecektir.
Kiraya veren açısından ise önceki uygulamalar arasında önemli bir farklılık
getirilmeyerek, faaliyet ve finansal kiralama ayırımına devam edilecektir.
Çalışmada, öncelikle finansal kiralama işlemlerinde değişim ihtiyacına yönelik çalışmalar ele alınacak, ardından özellikle 2010 yılı taslak metnin yayınlanmasından sonraki literatür incelenecek ve son bölümde ise IFRS 16 sonucu
ortaya çıkan değişiklik ve gelişmeler ele alınacaktır.
IFRS 16 Kiralama İşlemlerine İlişkin Standart ile ilgili değerlendirmeler
yapmak amacıyla hazırlanan çalışmanın öncekilerden farkı, taslak metinler
üzerinden yapılmayarak, ilgili standardın yayınlanmasının ardından yapılan
ilk çalışmalar arasında yer almasıdır.
2.
FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDE DEĞİŞİM İHTİYACINA YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
Standart belirleyiciler ve diğer ilgililer, finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesinin geliştirilmesi hususunda uzun yıllar çalışmışlardır (FASB,
2009:3).
1996 yılında, G4+1 adı verilen, içinde Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda,
İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki muhasebe standartları kurullarındaki temsilcilerden oluşan bir grup tarafından, kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hususunda yeni bir yaklaşım öneren, bir tartışma bildirisi
yayınlanmıştır. Çalışmada, kiralama sözleşmelerinin finansal ya da faaliyet
kiralaması ayrımına tabi tutulmadan sınıflandırılması önerilmiştir. Bu yaklaşıma göre bir kiracı, kira sözleşmesinden kaynaklanan tüm maddi hak ve yükümlülüklerini muhasebeleştirmesi gerekmektedir (McGregor, 1996).
2000 yılında, yine G4+1 grubu tarafından, bu yeni yaklaşımın uygulanmasıyla ilgili bir çalışma yayınlanmıştır. Çalışmada, 1996 yılında yapılan önerilerin nasıl uygulanacağı ve kiralayanın da muhasebeleştirmesini de içeren
öneriler geliştirilmiştir (FASB, 2009).
2002 yılında, IASB ve FASB yüksek kalitede ve birbiriyle uyumlu, finansal raporlama standartları geliştirmek için Norwalk Mutabakat Anlaşmasını
imzalamışlardır (FASB, 2002).
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2006 Temmuz ayında, IASB ve FASB finansal kiralama muhasebesi üzerine ortak bir proje başlatmışlardır. Bu projenin amacı, kira muhasebesi üzerine ortak bir standart üretmektir. İlgili kurullar, ilk başta hem kiracı, hem
de kiralayan açısından muhasebeleştirmeyi ele almayı düşünmüşlerdir. Fakat
2008 yılı Temmuz ayında, aldıkları kararla ilgili standardı kiracı açısından
geliştirmeye karar vermişlerdir. (FASB, 2009:4). 19 Mart 2009’da ise tartışma
bildirisi yayınlanmıştır (FASB, 2009).
Daha sonra Ağustos 2010 yılında,taslak standart yayımlanmış ve 15 Aralık 2010 tarihine kadar kamuoyunun görüşleri toplanmıştır. Tüm bu görüşler
değerlendirilmiş ve taslak standart revize edilerek, 16 Mayıs 2013 tarihinde
yeniden yayımlanmıştır. Revize edilen taslak standart ile ilgili görüşler, 13
Eylül 2013 tarihine kadar toplanmıştır (Şenyiğit, 2014: 291).
Önerilen taslak metinle ilgili bazı şirketler tarafından yapılan ilk yorumlar
şöyledir (Jennings ve Marques, 2013; 54):
McDonald’s, taslak önerinin hem kiracı, hem de kiralayan açısından, gelir/
giderlerinin muhasebeleştirilmesindeönemli etkileri olacağını belirtmişlerdir.
Bununla birlikte ilgili değişikliklerin, finansal tablo kullanıcılarına yeterli bilgi sunamayacağını ve işlemlerin tam olarak gerçekleri yansıtmayacağını ifade
ederek, eleştiride bulunmuşlardır.
Starbucks, kiralamanın ilk dönemindeki kullanım maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, son dönemle kıyaslandığında, net kârlılık üzerinde olumsuz etkilerinin olacağını ifade etmiştir. Bu taslağın, kullanıcıların şirketler arasında
kıyas yapma yeteneğini geliştirmeyeceği, ayrıca gelecekteki sonuçları tahmin
etme ve eğilimleri anlamada, işleri güçleştireceğini belirtmişlerdir.
Toys’R’Us, giderlerin muhasebeleştirilmesi üzerindeki köklü değişikliklerin, finansal bilginin güvenilirliği ve kıyaslanabilirliğini riske atacağını, finansal tablo kullanıcıları ve yatırımcıların uyumlaştırmayı yaparken zorlanacaklarını ifade etmişlerdir.
Sonuçta bu şirketler, kiralanan varlıklar için doğrusal yönteme göre amortisman ayrılmasının uygun olmayan bilgiler sağlayacağını ifade etmişlerdir.
Bugünkü değer yöntemiyle amortisman ayrılmasının, daha sağlıklı sonuçlar
vereceğini belirtmişlerdir (Jennings ve Marques, 2013; 54-55).
Nihai standart yayınlanmadan önce, 1700’den fazla açıklama metninin
analizi, yatırımcılar, analistler, standart belirleyiciler, düzenleyiciler ve muhasebe ve diğer şirketlerle yapılan yüzlerce toplantı, uygulama maliyetlerinin
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ele alındığı 40 saha çalışması ve 15 kamu yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır
(IASB, 2016a: 8).
Sonuç olarak, 13 Ocak 2016 tarihinde, IFRS 16 standardının yayınlanmasıyla,
kiralamaların finansal raporlanmasının geliştirilmesi projesi tamamlanmıştır.
IFRS 16, kiralama muhasebesinde, kiracının kiralamalardan kaynaklanan
haklar ve yükümlülüklerinin, varlık ve kaynaklarda muhasebeleştirilmesini
gerekli kılmaktadır. Yeni yaklaşım, artan açıklıkla birlikte kiracının varlık ve
kaynaklarının, daha güvenilirsunulmasına neden olacaktır. Ayrıca kiracının,
finansal kaldıraç ve işletme sermayesinin daha şeffaf bir şekilde sunulmasını
sağlayacaktır (IFRS16;6).
3.
LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
Literatür irdelenirken, IASB ve FASB tarafından yapılan finansal ve faaliyet kiralamalarıyla ilgili değişiklikleri öngören,taslak metninin yayınlandığı
2010 yılıve sonrasında yapılan çalışmalar dikkate alınmıştır.
Grossman ve Grossman (2010) çalışmalarında, IASB ve FASB tarafından
yayınlanan taslağın etkilerini, 2009 yılı Fortune 500 listesinin en büyük 200
şirketi içinden, 91 şirket seçerek incelemişlerdir. Sonuç olarak, faaliyet kiralamalarının aktifleştirilmesinin, şirketlerin finansal rasyoları üzerine etkileri
olacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca yeni standardın,şirketlerin şeffaflığı ve tutarlılığını artıracağına karşın birtakım yeni problemler de oluşturacağından
bahsetmişlerdir. Bunlar arasında, şirketlerin bilançolarında daha fazla borç
görüneceği ve sonuçta şirketlerin yeni finansman sağlama konusunda zorluklar yaşaması gösterilmektedir.
Deloitte (2011), IASB ve FASB tarafından Ağustos 2010 yılında yayınlanan taslak çalışmasının, şirketleri nasıl etkileyeceğiyle ilgili bir anket çalışması yapmıştır. Çalışma 284 şirketin muhasebe biriminde çalışan üst düzey
yöneticilerine yönelik yapılmıştır. Sonuç olarak, yapılacak değişikliğin etkileriyle ilgili olarak katılımcıların %68’i, borç/özkaynakrasyosunu etkileyeceğini, %44’ü, halen var olan borç sözleşmelerini etkileyeceğini, %40’ı finansman
sağlamayı zorlaştıracağını, %40’ı kısa süreli kiralamaları etkileyeceğini ve
%25’i de kiracıları daha çok satın almaya teşvik edeceğini belirtmişlerdir.
Duke vd. (2012) eserlerinde, IASB ve FASB tarafından 2010 yılında yayınlanan taslak çalışmanın, var olan faaliyet kiralamaları üzerindeki etkileri
ele almışlardır. Bu etkileri görmek için UPS ve FedEx firmalarının raporları
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incelenmiştir. Mevcut standart IAS17’ye göre oluşturulan finansal tablolarını
incelediklerinde,milyarlarca dolarlık borcun sadece finansal tablolarının dipnotlarındagörüldüğünüifade edilmiştir. Yeni önerilen standartla birlikte, faaliyet kiralamalarının, finansal kiralama olarak gösterilmesi durumunda, borç/
öz kaynak rasyosunun, aktif kârlılığının, faiz karşılama oranlarının ve dağıtılmamış kârların azalacağını belirlemişlerdir. Bu etkilerin ise FedEx’te,UPS’ye
göre az da olsa daha küçük olduğunu belirlemişlerdir.
Bashi ve Molla (2013), IASB ve FASB tarafından 2010 yılında yayınlanan taslak çalışmanın etkilerini incelemek amacıyla, Arnavutluk’ta faaliyet gösteren şirketlere anket çalışması yapmışlardır. Katılımcı şirketlerin
%88,89’unun, kiralamalarını faaliyet kiralaması olarak gösterdikleri, sadece
%11,11’lik küçük kısmının, finansal kiralama olarak aktifleştirdikleri görülmüştür. Dolayısıyla IAS 17 standardında yapılacak değişikliğin, bu şirketleri
önemli ölçüde etkileyeceği ifade edilmiştir. Sonuç olarak ilgili değişikliklerin,
şirketlerin finansal tablolarını daha dengeli hale getireceğini ve önemli rasyolarınıetkileyeceğini, borç yapılarını değiştireceğini, idari yükü artıracağını ve
yeni bilgi teknolojileri sistemlerine ihtiyaç duyulacağını belirlemişlerdir. Bununla birlikte şirketlerin, yeni değişiklik taslağıyla ilgili yeterince bilgi sahibi
olmadıklarını tespit etmişlerdir.
Tai (2013), IASB ve FASB tarafından 2010 yılında yayınlanan taslağın,
Hong Kong’da fast-food sektöründe faaliyet gösteren iki şirket üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla yaptığı çalışmanın sonucunda, her iki şirketin de
önemli finansal rasyolarının etkilendiğini tespit etmiştir. Ayrıca, faaliyet kiralamalarının farklı iskonto varsayımları altında aktifleştirilmesi sonucu, hem
aktif kârlılığı, hem de borç/özsermaye oranlarında ciddi değişmelereneden
olduğunu ifade etmiştir.
Dillon (2014), IASB ve FASB tarafından önerilen taslak sonrası, faaliyet
kiralamalarının aktifleştirilmesinin, Güney Afrika’da beş farklı sektörde faaliyet gösteren şirketlerin, finansal tablo rasyoları ve başarısızlık tahmin göstergeleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Sonuç olarak faaliyet kiralamalarının
aktifleştirilmesinin, özellikle kaldıraç etkisi ve borçla ilgili rasyolar üzerinde
olmakla birlikte, birçok finansal tablo rasyosuna ve başarısızlık tahmin göstergeleri üzerinde önemli etkilerinin olacağını tespit etmiştir. Bu durumdan en
fazla perakende sektöründeki şirketlerin etkileneceğini belirtmiştir.
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Adil Ali ve Djärv (2015) çalışmalarında,İsveç’te faaliyet gösteren küçük
ve orta ölçekli şirketlere, IAS17 üzerinde yapılması düşünülen değişikliklerle
ilgili anket araştırması yapmışlardır. Yarı yapısal ve açık uçlu soruların sorulduğu araştırmanının sonucunda, şirketlerin ilgili değişiklikler hakkında farkındalıklarının zayıf olduğu görülmüştür. Konuyla ilgili bilgi sahibi işletmelerin ise yeni standartların, daha fazla idari iş yükü ve karmaşık hesaplamalar
gerektireceğinden, uygulanmasını istemedikleri belirtmişlerdir. Sonuç olarak,
faaliyet kiralaması kullanan tüm işletmelerin, bu değişikliklerden etkilenecekleri ifade edilmiştir.
Sandblom ve Strandberg (2015) çalışmalarında, IAS 17 üzerindeki değişiklikler sonucu yayınlanacak yeni standardın getirdikleri değerlendirilmiştir.
Çalışmada yeni standardın uygulanmasının, şirketlerin pazar değerini artırıp
artırmayacağı, yatırımcıların bu değişikliklerebakış açıları vaka analiziyle ele
alınmıştır. Sonuç olarak ilgili değişikliğin, genel olarak yatırımcılar üzerinde
etkisi olmadığını, faaliyet kiralamasını daha fazla kullanan sektörlerin diğer
sektörlere oranla bu değişikliklerden daha fazla etkileneceği tespit edilmiştir.
4.
IFRS 16 NELER GETİRİYOR
IAS 17 Leasesstandardına göre bir kiralama, satın alma ile benzer ekonomik koşullar sağlıyorsa, varlıklar arasında aktifleştiriliyordu ve finansal kiralama olarak değerlendiriliyordu. Böylece bu varlık, bilançoda görülmekteydi.
Diğer bütün kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak değerlendirilip, bilanço
dışı tutuluyordu. Bu kiralamalar tıpkı bir hizmet sözleşmesi gibi değerlendirilerek, gelir tablosunda gösterilerek giderleştiriliyordu (IASB, 2016a: 3).
IFRS 16 sonrası aşağıdaki değişimler meydana gelmiştir (IASB, 2016b):
• IFRS 16 Leasesstandardı, 13 Ocak 2016 yılında yayınlanmıştır ve 1
Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanması zorunlu olacaktır.
• İsteyen şirketler, IFRS 15 Standardını uygulamak koşuluyla IFRS 16
standardını yayımından itibaren uygulayabilecektir.
• Yeni standardın getirdiği en mühim değişiklik, kiracı açısından, kiralamaların tümünün şirketlerin bilançosunda görünmesini sağlayarak,
varlık ve borçların görünürlüğünü artıracaktır.
• IFRS 16 ile kiracılar artık kiralamaları, faaliyet ya da finansal kiralama
olarak ayırmasına gerek kalmayacak, tüm kiralamalar finansal kiralama olarak sınıflandırılacaktır.
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12 aydan kısa süreli ve kişisel bilgisayarlar gibi düşük değerli varlıklar
bu yükümlülüklerden muaf tutulmaktadır.

Yeni standardın getirdiği faydalar aşağıdaki gibi ifade edilebilir(IASB, 2016b):
• Bir şirketin varlık ve yükümlülüklerinin daha güvenilir sunumunun
sağlanması,
• Şeffaflığı artırması,
• Şirketler arasındaki karşılaştırılabilirliği artırması,
• Yatırımcıların kredi derecelendirme kuruluşları ya da diğer uyumlaştırmalara ihtiyacını ortadan kaldırması. Bilanço dışı kiralamalar bazen
değerinin üzerinde bazen de altında gösterilebilmektedir. Yeni standart
bu problemi de çözmektedir.
IFRS 16 ile ilgili şu önemli rakamlar61*dikkati çekmektedir (IASB, 2016b):
• Dünya borsalarında faaliyet gösteren şirketlerin, halen 3.3 trilyon dolar
değerinde kira sözleşmesi sonucu gerçekleşecek ödemeleri bulunmaktadır.
• Kira sözleşmesisonucu ortaya çıkan borçların yaklaşık %85’i, bilançoda görülmemektedir.
• ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu, 2005 yılında yaptığı bir
çalışmada, Amerikan kamu şirketlerinin, yaklaşık 1.25 trilyon dolarlık
bilanço dışı kira sözleşmesinin olduğunu tahmin etmişlerdir.
• IFRS ya da US GAAP’i kullanan şirketlerin yaklaşık yarısının, bu değişikliklerden etkileneceği ifade edilmektedir.
• Bazı perakendeci şirketlerin, bilanço dışı bıraktıkları kiralamalarının,
bilançoya dâhil edilmesiyle, bilançoda görülen borçlarının 66 katına
çıktığı görülmektedir.
• IASB, yeni standartlarla ilgili istişareler sürdürdüğü dönemde, bir tartışma raporu ve iki taslak metin dâhil 1.700 üzerinde yorum mektubu
almıştır.
IFRS 16 sonrasında aşağıdaki sektördeki şirketlerin etkileneceği düşünülmektedir(IASB, 2016b):
• Havayolu, perakende ve seyahat/eğlence sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin diğer şirketlere nazaran daha fazla etkileneceği beklenmektedir.
16 Tahminler IFRS ve US GAAP kullanan şirketlerden, finansal tablolarından veriler elde edilebilen,
yaklaşık 30.000 şirket örneklemi üzerinden yürütülmüştür.
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Bu sektörlerin bilanço dışı bıraktıkları kiralamaları, toplam varlıklarının %30’una denk gelmektedir.
Aynı zamanda, aynı sektördeki şirketler arasında da önemli farklılıklar
mevcuttur. Örneğin, bazı havayolu şirketlerinin bilanço dışı bıraktıkları kiralamalar, toplam varlıklarından daha fazladır.
Bilanço dışı bırakılan kiralamaların etkisi, bölgeden bölgeye de değişmektedir. IASB tarafından yapılan araştırmaya göre, Kuzey Amerika’daki şirketlerin %62’si, kiralamalarını bilanço dışında bırakmaktadırlar.

5.
IFRS 16 KİRALAMA İŞLEMLERİ STANDARDI AÇISINDAN
KİRALAMALAR
2005 yılında, ABD menkul kıymetler borsası komisyonu, ABD’deki şirketlerin finansal tablolarında, yaklaşık 1,25 trilyon dolar tutarındakiralamanın,bilanço dışı tutulduğunu tahmin etmişlerdir(IASB, 2016a: 3).Bilanço dışı
tutulan bu işlemler faaliyet kiralaması olarak değerlendirilerek, sadece dipnotlarda açıklanmaktaydı.
Kiralama yükümlülükleriyle ilgili, bilgilerin şeffaflığı konusundaki endişeleri
gidermek için IASB ve FASB birlikte çalışma yapmışlardır. IASB ve FASB, kiracı
açısından,kiralamadan kaynaklanan varlıkların, bilançoda varlık ve kaynaklarda
gösterilmesi gerekliliğini vurgulamışlardır. Çünkü kiracı, kirasını zamanında ödediği takdirde, sözleşme bitimine kadar o varlığın tüm haklarına sahip olmasına
rağmen,kiralamayla ilgili önceki uygulamalar nedeniyle kiralamayla ilgili çoğu
işlem, bilançoda görülememekteydi.Bu kayıp bilginin önemi şirketler, bölgeler ve
endüstrilere göre değişmekteydi (IASB, 2016a: 3).
IAS 17 ve FASB 840 Kiralama standartları, bir kiralamanın satın almayla
benzer koşullara sahip olduğu durumlarda, aktifler altında gösterilmesini esas
almaktaydı. Bir kiralamanın ekonomik olarak satın almayla benzerlik gösterdiği belirlenirse, finansal kiralama olarak sınıflandırılmakta ve şirketin bilançosunda görülmekteydi. Diğer tüm kiralamalar ise faaliyet kiralaması olarak değerlendirilmekte ve bilanço dışında tutulmaktaydı. Bilanço dışı tutulan
kiralamalar, hizmet sözleşmesi gibi değerlendirilerek, sadece gelir tablosunda
giderleştirilip, doğrusal yönteme göre amortize ediliyordu (IASB, 2016a: 3).
IFRS 16 standardı, 1 Ocak 2019 tarihi sonrasında başlayan hesap dönemleri için uygulanması zorunlu olacaktır. Erken uygulama yapmak isteyen şirketler,IFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” Stan40
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dardını uygulamak koşuluyla, standardı uygulamaya başlayabilirler (IFRS16,
paragraf IN2).
IFRS 16 aşağıdaki standartların uygulanmasını kaldıracaktır (IFRS16, paragraf IN3):
(a) IAS 17 Kiralamaİşlemleri
(b) IFRIC 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İçerip İçermediğinin Belirlenmesi
(c) SIC-15 Faaliyet Kiralamaları-Teşvikler
(d) SIC-27 Kiralama işlemlerinin yasal özünün değerlendirilmesi
Kiralamanın tanımı bakımından, IFRS16 ile IAS 17 arasında farklılık bulunmamaktadır. Buna karşın IFRS 16, değişikliklerin nasıl uygulanacağınarehberlik etmektedir. Esasen değişiklik, kontrol kavramı üzerinde gelişmektedir. IFRS 16, kiralama içeren bir sözleşme içeriğinin, kullanıcıya varlığı
kullandığı süre boyunca, kullanım hakkı verip vermediğiyle ilgili açıklamalarıiçermektedir (IASB, 2016a: 11).
Kiralamaların muhasebeleştirilmesiyle ilgili önceki muhasebe modeli
(IAS17), kiracı ya da kiraya veren açısından, kiralamaların finansal ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmasına ve muhasebeleştirilmesine neden
olmaktaydı. Bu model, kiralama işlemlerinin her zaman güvenilir bir şekilde
sunulmadığı gerekçesiyle finansal tablo kullanıcıları tarafından eleştirilmekteydi. Bu eleştirilerin başında da kiracıların faaliyet kiralamalarından kaynaklanan varlık ve yükümlülüklerini muhasebeleştirmesine gerek olmaması geliyordu (IFRS16, paragraf IN5).
IASB ve FASB, birtakım küçük istisnalar haricinde, kiracıların tüm kiralamalarını aynı şekilde tanımlanarak, varlık ve kaynaklarda muhasebeleştirilmesini gerekli kılmasında ortak görüşe varmışlardır. Kiraya veren açısından
ise büyük ölçüde değişiklik öngörülmemiştir. Her iki grup, önceden finansal
kiralama olarak sınıflandırılmış kiralamalar içinse, benzer karara varmalarına
karşın, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış kiralamalar hususunda farklı
görüşlere varmışlardır. IASB, önceden faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralamalar için tüm kiralamaların aynı şekilde sınıflandırılmasını içeren
tek bir model önermesine karşın, FASB iki yönlü bir model önermiştir. FASB
modeline göre, önceki kiralamalar için US GAAP tarafından kiralamaların
finansal ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılması devam etmesi kararı
verilmiştir (IFRS16, paragraf IN7).
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5.1. KirayaVerenAçısındanMuhasebeleştirme
IFRS 16’da kiraya veren açısından, IAS 17’ye göre önemli derecede farklı
bir yükümlülük getirilmemiştir. Kiraya veren yine kiralamalarını finansal ya
da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırmaya devam edecektir (IFRS16, paragraf IN14).
5.2. KiracıAçısındanMuhasebeleştirme
IFRS16, kiralamanın muhasebeleştirmesiyle ilgili tek bir model olarak,
kullanım hakkı modelini uygulamaya koymaktadır. Buna göre kiracı, 12 aydan fazla ve de çok düşük değerli17 olmayan tüm kiralamalarla ilgili varlık
ve yükümlülüklerini aynı şekilde muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Kiracı,
kullanım hakkı verilen varlığı ve kira ödemelerine ilişkin tüm borçlarını, finansal tablolarında raporlamalıdır (IFRS16, paragraf IN10). Yani kiracı, artık
istisnalar haricinde tüm kiralamalarını finansal kiralama olarak muhasebeleştirecek, faaliyet kiralaması ayırımından vazgeçecektir.
Kiracı kullanım haklarını, maddi duran varlıklar gibi kiralamadan doğan
borçlarını da diğer finansal borçlarla benzer şekilde muhasebeleştirecektir.
Sonuç olarak kiracı, kiraladığı varlıkları amortismana tabi tutacak, ödemeleri bugünkü değer üzerinden hesaplayacaktır. Ayrıca,kiracının finansal tablo
dipnotlarında detaylı açıklama28 yapmaları gerekmektedir(IFRS16, paragraf
IN11-13).
IFRS 16, IAS 17’de belirtilen kiralama tanımlamalarını aynen korumaktadır, fakat değişimlerin nasıl uygulanacağıyla ilgili olarak rehberlik yapmaktadır (IASB, 2016a: 11). Yine, finansal kiralamanın muhasebeleştirilmesiyle ilgili IAS17 ile IFRS 16 arasında önemli bir farklılık bulunmamaktadır.
IFRS16’daki temel farklılık,kiralama konusu varlığın kiracı tarafından garanti
edilmiş kalıntı değeri arasındadır(IASB, 2016a: 12). IAS17, kalıntı değerle
ilgili olarak kalıntı değerin, kiracı veya kiracıyla ilişkili taraflarca garanti edilmiş kısmını,garanti edilmiş tutarın herhangi bir durumda ödenebilecek azami
tutarını ifade ederken (IAS17, 1997: paragraf A910), IFRS 16’da, garanti edilmiş tutarın altında kalan, ödenmesi beklenen tutarı ifade eder (IFRS 16, 2016:
paragraf 27).
17 Düşük değerli varlıklara örnek olarak tablet ya da kişisel bilgisayarlar, küçük ofis mobilyaları ya da
telefonlar verilebilir (IFRS16, paragraf B8).
28 Açıklamaların amacı finansal tablo kullanıcılarına kiralamaların bilanço, gelir tablosu ve nakit akımtablosu üzerindeki etkileriyle ilgili önemli bilgileri sunmaktır (IFRS 16, paragraf 51).
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IFRS16’yı uygulayan bir işletme esasen tüm kiralamaları için;
a)
Kiralamalarla ilgili varlık ve borçları bilançoda göstermeli, gelecekteki kira ödemelerini bugünkü değeri üzerinden hesaplamalıdır.
b)
Kiralanan varlıklar için amortisman ayırmalı, yükümlülüklerden
kaynaklanan faiz giderini gelir tablosunda raporlamalıdır.
c)
Toplam nakit ödemeleri esaslarına göre ayrımlanmalı ve nakit akım
tablosundaki faiz giderleri (finansal ya da faaliyet kiralamalarına ait) de ayrımlanmalıdır.
IFRS 16’nın, bilanço dışı bırakılan kiralamaların etkisiyle şirketlerin, bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu üzerinde etkileri olacağı beklenmektedir (IASB, 2016a: 12).
IASB tarafından yapılan bir çalışmada, 14.000 şirketin en son yıllık tablolarında bilanço dışı bırakılan kiralamalar incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda bölgesel olarak şirketlerin bilanço dışı bıraktıkları kiralama oranları ve tutarları
görülmektedir (IASB, 2016a: 14):
Tablo 1: Bölgesel Olarak Bilanço Dışı Bırakılan Kiralamalar
IFRS ya da US GAAP uygulayan kiralamalarını bilanço dışı bırakıp, dipnotBölgeler
larda açıklayan şirketler
%
Kuzey Amerika
62
Avrupa
47
Asya/Pasifik
43
Latin Amerika
23
Afrika/Orta Doğu
23
Ayrıca, bilanço dışı tutulan bu kiralamalara ait borçların tutarı 2.86 trilyon
dolar ve bu tutarın da bugünkü değeri 2.18 trilyon dolar olarak tahmin edilmektedir. IFRS 16’nın, şirketlerin hemen hemen yarısını etkileyeceği düşünülmektedir(IASB, 2016a: 14).
IASB, daha detaylı sonuçlar ortaya koyabilmek için 30.000 şirketiçerisinden,1.145 şirket üzerinde araştırmalar yapmıştır. Bankacılık ve sigortacılık sektöründeki şirketler, diğer şirketlere göre çok büyük veriler içereceğinden liste dışı
tutularak, 1.022 şirket üzerinden analizler yapılmıştır. Çok farklı sektörlerden oluşan bu şirketlerle ilgili aşağıdaki sonuçlar tespit edilmiştir (IASB, 2016a: 15-16):
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Tablo 2: Sektörel Olarak Bilanço Dışı Tutulan Kiralamalar
Ödenecek
bilanço dışı
Toplam
Bilanço
Şirket
Sektör
varlıklar kiralamaların dışı kira
Sayısı
tahmini
(milyon
ödemelebugünkü
dolar)
ri/toplam
değeri3
varlıklar
(milyon dolar)
(%)
Havayolları
50
526.763
119.384
22,7
Perakendeciler
204
2.019.958
431.473
21,4
Seyahat, eğlence
69
403.524
83.491
20,7
Taşımacılık
51
585.964
68.175
11,6
Telekomünikasyon
56
2.487.063
172.644
6,1
Enerji
99
5.192.938
287.858
5,5
Medya
48
1.020.317
55.764
5,5
Distribütörler
26
581.503
25.092
4,3
Bilgi teknolojileri
58
1.911.316
56.806
3,0
Sağlık
55
1.894.933
54.365
2,9
Diğer
306
13.959.223
306.735
2,2
Toplam
1.022
30.943.502
1.661.787
5,4
Tablo 2’de, IFRS 16 düzenlemelerinden en çok havayolları, perakende ile
seyahat ve eğlence sektörlerinin etkilendiği görülmektedir. Bunun sebebi, bu
sektörlerin varlıklarını satın almayla birlikte finansal kiralamayı da yoğunlukla tercih etmelerigösterilebilir.
IAS 17 ile kıyaslandığında IFRS 16, kiraya verenin kiralamalarla ilgili
riskleri nasıl yönettiğiyle ilgili daha detaylı açıklamalar yapmasınıgerektirmektedir (IASB, 2016a: 12).
Yine IFRS 16, IAS17’ye göre şirketlerin, daha doğru bir şekilde kıyaslanabilirliğini artırmaktadır. Aşağıdaki örnekte,iki havayolu şirketinin kıyaslaması
yapılmaktadır. Birinci şirket,uçaklarının yaklaşık %70’ini kiralama yoluyla
edinirken, ikinci şirket uçaklarının %10’undan daha azını kiralama yoluyla
edinmektedir.
31 Bugünkü değer belirlenirken iskonto oranı %5 olarak farz edilmiş, enflasyon düzeltmesi ve vergi etkisi
dikkate alınmamıştır.
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Tablo 3: Aynı Sektörde Faaliyet Gösteren İki Şirketin Kıyaslaması
Havayolu 1 (uçaklarının Havayolu 2 (uçaklarının
%10’undan azını kirala- %70’ine yakınını kiralayan)
yan)
Bilançoda
Şayet tüm
Bilançoda
Şayet tüm
raporlakiralamalar raporlanan kiralamalar
nan
bilançoda
(IAS 17)
bilançoda
(IAS 17) raporlanırsa4
raporlanırsa
(IFRS 16)
(IFRS 16)
Maddi duran
16.908
19.926
15.748
24.020
varlıklar
Uzun vadeli
13.232
16.567
9.615
18.320
borçlar
Öz kaynaklar
6.719
6.402
5.604
5.171
Uzun vadeli
2,0:1
2,6:1
1,7:1
3,5:1
borçlar/Öz
kaynak
Kaynak: (IASB, 2016a: 27).
Tablo 3’te, şayet sadece IAS 17’ye göre raporlanmış finansal tablolara
bakılırsa, 1. şirketin daha iyi durumda olduğu söylenir. Hâlbuki bilanço dışı
tutulan varlıklar, IFRS 16 ile birlikte raporlandığında, bu durumun tam tersi
bir sonuç ortaya çıkmakta ve 2. şirketin finansal verilerinin ve rasyolarının
daha iyi durumda olduğu söylenir. Sonuç olarak, IAS 17’nin yatırımcılar ve
analizciler için yanıltıcı veriler sunduğu ifade edilebilir (IASB, 2016a; 28).
Görüldüğü üzere şirketlerin finansal kiralamayı kullanma yoğunlukları, IFRS
16 değişikliklerinin etkisini de değiştirecektir. Bir şirket kiralamayı ne kadar
fazla kullanıp, faaliyet kiralaması olarak değerlendirip, raporluyorsa yeni değişikliklerden o ölçüde etkileneceği açıktır.
6.
SONUÇ
Kiralama ile ilgili yürürlükteki standart IAS 17’ye göre, kiracı açısından
kiralamalar, finansal ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılabilmekte

4 İki havayolu işletmesinin de aynı koşullarda kiralama yaptıkları düşünülmüş, bugünkü değer belirlenirken
iskonto oranı %5 olarak farz edilmiş, enflasyon düzeltmesi ve vergi etkisi dikkate alınmamıştır.
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ve farklı şekilde muhasebeleştirilebilmektedir. Kiralamalar, finansal kiralama olarak sınıflandırıldığında, şirketin bilançosunda yer almaktayken, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırıldığında ise bilanço dışında tutulmaktadır.
IAS17’deki birtakım yorum farkları nedeniyle özü itibariyle aynı olan iki
kiralama, kimi işletme tarafından finansal kiralama olarak değerlendirmekte, kimisitarafından ise faaliyet kiralaması olarak değerlendirebilmektedir. Bu
şekilde yapılan uygulamalar, kiralama işlemlerinin her zaman güvenilir ve olması gerektiği şekilde sunulmadığı gerekçesiyle, finansal tablo kullanıcıları
tarafından eleştirilmekteydi.
Yapılan bu eleştiriler ve eksiklikler karşısında, IASB ve FASB tarafından,
2010 yılında, kiralama muhasebesi ile ilgili taslak standart ve Ocak 2016’da, 1
Ocak 2019’dan itibaren zorunlu olarak uygulanmak üzere, IFRS 16 Kiralama
standardı yayınlanmıştır. IFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardının getireceği en önemli değişiklik, kiracı açısından kiralamaların faaliyet ya da finansal
kiralama olarak sınıflandırılamaması, tüm kiralamaların finansal kiralama olarak muhasebeleştirilecek olması ve dolayısıyla kiralamaların tümünün işletmelerin bilançosunda görünmesini sağlamasıdır. Kiraya veren açısından ise
IAS17’ye göre büyük bir değişim olmayacak, faaliyet ve finansal kiralama
ayırımı devam edecektir.
IASB,IFRS 16’nın uygulanmasının, şirketlerin bilanço, gelir tablosu ve
nakit akım tablosu üzerinde etkileri olacağı beklemektedir. Değişiklikle birlikte, kiralamalarını bilanço dışı tutan işletmelerin varlıklarında artış, borçlarında artış ve öz sermayesinde azalış; gelir tablosunda ise kira giderlerinde
azalış, amortisman ve faiz giderlerinde artış dolayısıyla faiz, amortisman ve
vergi öncesi kârda, faaliyet kârında, finansman giderlerinde artış meydana gelebilecektir. Finansal kalemlerde meydana gelen değişiklikler de şirketlerin
kaldıraç oranlarının, öz sermaye oranlarının, net kâr marjlarının, öz sermayenin kârlılıklarının, faaliyet kârlarının, faiz karşılama oranlarının değişmesine
neden olabilecektir.
Kiralamalarını faaliyet kiralaması olarak raporlayan tüm kiracı şirketler,
IFRS 16 Kiralama standardından etkilenecek, bu etkinin büyüklüğü ise kiralamayı kullanma yoğunluğuna ve bulunulan sektöre göre değişecektir.
Sonuç olarak, IFRS 16’nın, kiralamalarını faaliyet kiralaması olarak raporlayan kiracı işletmelerde, varlık ve yükümlülüklerinin daha güvenilir sunumunun sağlanmasına, şeffaflığın artmasına, şirketler arasındaki karşılaştırıla46
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bilirliğin artmasına, yatırımcıların, kredi derecelendirme kuruluşlarının daha
güvenilir bilgi elde etmesine neden olacağı düşünülmektedir.
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TAM TASDİK VE VERGİ DENETİMLERİ İÇİNDENETİM RİSKİ
ÖLÇÜMLEME MODELİ
MODELING OF AUDIT RISK ASSESSMENT FOR TAX AUDIT
AND CERTIFICATION
Yrd. Doç. Dr. Alper KARVARDAR*9
ÖZ
Bu çalışma, tam tasdik vergi denetimlerinin içerdiği risk ve belirsizliklerin
gösterimi için analitik bir risk modelinin oluşturulması amacına yöneliktir.
Analitik risk modelleri, denetim çalışmalarında denetim kanıtlarına dayalı olarak, denetçinin karşılaştığı risklerin objektif bir sunumu sağlar. Bu çalışmada
yeminli mali müşavirler (YMM) ile Mali İdare tarafından kullanılabilecek,
tam tasdik denetim çalışmalarının içerdiği vergisel risklerin olasılık ölçümlerini sağlayan, bir analitik risk modeli geliştirilmiştir. Çalışma beşbölümden
oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın kapsamı ve amacı ile ilgili genel
bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde,denetim risk modelleri hakkındaki literatür
değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde,tam tasdik denetim çalışmalarıyla ilgili mevcut hukuki mevzuat incelenmiştir. Dördüncü bölümde,tam tasdik denetimlerine yönelik olarak, Dempster-Shafer teorisinin kanaat fonksiyonları
yapısına uygun olarak geliştirilen bir analitik risk modeli sunulmuştur. Son
bölümde degeliştirilenanalitik denetim riski ölçümleme modelinin,YMM’ler
ve Mali İdareye sağlayacağı yararlar değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler : DenetimRiski Ölçümleme, Tam Tasdik Vergi Denetimi, DS Teorisi
ABSTRACT
Thisstudyaimstodevelop anaudit risk assessmentmodel (ARAM) fortherepresentation of risksanduncertainties ofthetaxauditandcertificationstudies
(TAC).ARAMsprovide an objectivepresentation of risksfacedbyauditorsbased on auditevidences. Inthisstudy, an ARAMwhichprovidesprobabilitymeasurementis developedfor TACstudies. Inthefirstpart of thestudy, general
informationaboutscopeandaim oftheresearchweregiven. Next, ARAM’sliteraturewasevaluated. Then, present legal regulationswhicharerelatedtoTACstu*9 Giresun Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
08.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.04.2016

MAYIS - HAZİRAN 2016

49

MALİ

ÇÖZÜM

dieswereexamined. Afterthat, an ARAMwhichwasdevelopedbased on Dempster-Shafertheory’sbelieffunctionsfor TACwaspresented. Finally, thebenefitsof
thisdevelopedARAMtosworn-in certifiedpublicaccountantsandMinistry of
Finance werediscussed.
Keywords: Audit Risk Assessment, TaxAuditandCertification, DS Theory
1.GİRİŞ
Vergi denetimi kavram olarak vergi sisteminin önemli bir unsurudur. Etkin
bir mali sistemin varlığı için vergi denetimlerinde verimliliğin arttırılması, temel amaçlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde Yeminli Mali Müşavirler (YMM) vasıtasıyla yürütülen tam tasdik çalışmaları, vergi denetimlerinin bir parçası olarak mükellef ile mali idare arasında kurulmuş iki yönlü
bir mekanizmayı temsil etmektedir. Tam tasdik çalışmalarıyla bir taraftan mükellefler faaliyetlerinde yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanırlarken,
bir diğer taraftanda mali idare vergi denetiminde etkinliği sağlamaktadır. Tam
tasdik vergi denetimi esas olarak bir uygunluk denetimi olup, denetim düşüncesinin bir parçası olarak içeriğinde risk ve belirsizlik barındırır. Tam tasdik
denetiminin bünyesinde yer alan denetim riskinin objektif hale getirilmesi
hem YMM’lere hem de mali idareye çeşitli yararlar sağlar. YMM’ler açısından bakıldığında tam tasdik denetiminin getirdiği geniş sorumluluk ciddi bir
problem kaynağıdır. Gerek 3568 sayılı yasa gerekse Maliye Bakanlığı’nın
konu hakkında yayınlamış oldukları yönetmelikler, YMM’lerin sorumluluk
sahalarını adeta sınırsız hale getirmiştir. Tam tasdik çalışmalarında öncelikli
meselelerden biri, incelemeyi yürüten YMM’nin muhtemel olumsuz bir durumda yaptığı çalışmayı nasıl savunacağı konusudur. Mevzuat hükümlerine
bakıldığında çalışma kâğıtlarının bu bağlamda YMM için bir destek unsuru
olduğu görülmektedir. Bir başka anlatımla, yasa koyucu çalışma kâğıtlarının
kullanımını sağlamak suretiyle YMM’nin kendisini savunabilmesine imkân
tanımıştır. Çalışma kağıtları, birer denetim kanıtı olarak tam tasdik raporunda
YMM’nin ulaşmış olduğu kanaatin genel yapısını özetler nitelik taşır. Çalışma kâğıtları ve denetim görüşü arasındaki ilişki nedeniyle tam tasdik çalışmasının sıfır risk anlamına gelmediği açıktır. Bir diğer deyişle, YMM elde
ettiği bulgular ve yürüttüğü çalışmalar neticesinde görüş oluşturduğundan,bir
vergi ziyasının olmadığının yüzde yüz garantisini veremez. Denetim çalışmalarında hata ve hileler nedeniyle çeşitli aksaklıkların yaşanması doğal bir
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durumdur. Bu konuya birçok örnek verebilmek mümkündür. Örneğin mükellef tarafından sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı ve/veya
sahte belge kullanımı suretiyle çeşitli hileler yapılarak YMM’ninaldatılabilmesi her zaman için olasılık dâhilindedir. Yine benzer bir şekilde,YMM’nin
uyguladığı denetim teknikleri nedeniyle işletmede bulunan çeşitli aksaklıkları
tespit edememesi de söz konusu olabilir. Özellikle yargıya intikal etmiş tartışmalı mevzuat uygulamaları nedeniyle tam tasdik raporlarında, tasdiki yapılan
vergi matrahlarında farklılıkların bulunabilmesi olasılığı da dikkate alınması
gereken bir diğer risk ve belirsizlik kaynağıdır. Bu nedenlerle,YMM’nin oluşturduğu denetim görüşünün, objektif bir yapı içinde tanımlanarak, tam tasdik
denetim çalışmasının içerdiği vergi ziyası riskinin tespitine ihtiyaç bulunmaktadır. YMM açısından bakıldığında, tam tasdik denetim çalışmasının içerdiği riskin tespiti,YMM’ninüstlendiği ekonomik risk maliyetini ortaya koyar.
Böylelikle bir denetçi olarak YMM, yüksek risk ihtiva eden konu ve mükellefleri ayırabilecek, bu bilgi ışığında denetimin planlamasını yapmak suretiyle, maliyet ve risk kontrolünü etkin bir şekilde yönetebilecektir. Tam tasdik
çalışmasının denetim riskininölçümlenmesinin mali idarece çeşitli yararları
olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Ulusal bazda bakıldığında Mali İdare bir denetim riskiölçümlemesi vasıtasıyla riskli sektör ve faaliyet alanlarını
daha net bir biçimde görebilecektir. Yine benzer bir şekilde böyle bir risk hesaplama mekanizmasının YMM’lerin yaptıkları çalışmalar üzerindeki kaliteyi
arttırmak suretiyle bir oto kontrol mekanizması yaratacağı söylenebilir. Bir
başka ifade ile Mali İdare, YMM’lerin yapmış oldukları incelemelerdeki vergi
ziyası riskini görerek YMM’ler üzerinde dolaylı bir kontrol imkânına sahip
olacaktır. Bu çalışmanın esas gayesi bu konuda yapılmış uluslararası akademik çalışmalara paralel olarak tam tasdik vergi denetimlerinin içerdikleri denetim riskinin objektif sunumunu sağlayan matematik tabanlı bir analitik risk
ölçümlememodelinin geliştirilmesidir. Çalışmanınkalan kısmıüç alt başlıktan
oluşmaktadır. Birinci bölümde, bu konuda yapılan akademik çalışmalara ait
bir literatür incelemesi yapılmıştır. İkinci bölümde, tam tasdik vergi denetimine ilişkin mevzuat hükümleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, geliştirilen
analitik risk ölçümlememodeli açıklanmıştır. Sonuç kısmında ise, söz konusu
risk ölçümlememodeli tartışılmıştır.
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2.DENETİM RİSK MODELLERİNE İLİŞKİN LİTERATÜR İNCELEMESİ
Denetim risk modellerinin anlaşılabilmesi bakımından iki anahtar kavramın irdelenmesinde fayda vardır. Bunlar sırasıyla riskin ve risk değerlemesinin
ne olduğudur. Covello ve Merkholder (1993:2-3) riskin iki boyutlu bir kavram
olduğunu belirtmiştir: (1)karşıt yönde, olumsuz bir sonucun olasılığı; (2)bu
sonucun zamanlaması, büyüklüğü ve meydana gelişi üzerindeki belirsizlik.
Biçimsel olarak risk, oluşacak belirli bir sonucun meydana gelişinin bilinmediği ve olasılıklardan en az birinin arzu edilmediği, iki veya daha fazla
sonucun mümkün olduğu bir durum veya eylemi temsil etmektedir.Covello ve
Merkholder’a (1993) göre risk kelimesi, olası sonuçların olasılıklarının bilinmediği bir durum ile olası sonuçların olasılıklarının bilindiği bir durumu ayırt
edici bir araçtır. Günümüzde riskin yaygın tanımı arzulanmayan bir sonucun
meydana gelme olasılığı (Ritter, 1981; Wilson, 1984), sonuçların büyüklüğü
veya olasılığı (Hammer, 1972; Lowrance, 1976) olarak ifade edilmektedir.
Risk terimi model sonuçlarını tanımlamakta kullanılırken, belirsizlik terimi
modeldeki güvene dayalı sonuçlardaki güven derecesini tanımlamakta kullanılmaktadır.Risk değerlendirmesi olasılık yaklaşımına göre olaylar, eylemler veya süreçlerle ilişkili risklerin tanımlanması ve ölçülmesine ilişkin olup
muhtemel sonuçların yapısı, zamanlaması veya büyüklüğü hakkındaki belirsizlikleri betimleyen bir olasılık dağılımı üretebilmek için sistematik bir süreçtir. Risk değerlendirme metodu ise bir risk tayininin bir parçası olarak gerçekleştirilen kendi kendine yeten, bağımsız bir prosedür olarak tanımlanabilir.
Covello ve Merkholder (1993:3-5) risk analizinin; tehlikenin tanımlanması,
risk değerlendirmesi ve risk değerlemesi olmak üzere üç aşamayı kapsadığını
belirtmiştir. Covello ve Merkholder (1993:5-6) bir risk değerlendirme modelinin sırasıyla riskin kaynağını, buna maruz kalma sürecini ve kavramlar arasındaki nedensel süreci kapsayanbir risk zinciri ile açıklamıştır. Buna göre bir
risk değerlendirmesi mutlaka üç faktörü belirlemeli, nitelendirmeli ve ölçmelidir. Bunlar; (1)bir risk faktörünü ortaya çıkaran potansiyel kaynak, (2)ortaya
çıkabilecek popülasyonların yapısı, bunlara maruz kalınma süresi, frekansı ve
yoğunluğu, (3)maruz kalma ile çevresel sonuçlar arasındaki ilişki.Covello ve
Merkholder (1993:7-8) bir model kapsamında tam bir risk değerlendirmesinin
yapılabilmesi için birbirleriyle karşılıklı ilişkileri olan dört adımın takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu dört adım sırasıyla; olayların ortaya çıkma52
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larına ilişkin değerlendirme, olaylara maruz kalmaya ilişkin değerlendirme,
olayların sonuçlarına ilişkin değerlendirme ve riskin tahminidir.
Denetim risk modellemesi konusunda yapılan çalışmalar denetim yazınında seksenli yıllara kadar uzanmaktadır. Cushing ve Loebbecke (1983:2341), denetim riski konusunda analitik yaklaşımları tartışmıştır.Ramachadran
(1987:46-47), denetim planlamasında riski belirleyen unsurları incelemiştir.
Aldersley(1989:85-97), denetim risk modelinin sadece denetim yönünün denetçi tarafından saptanmasına yardımcı olmakla kalmadığını, ayrıca denetçinin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirleyen önemli bir kriter sunduğuna işaret
etmiştir.Bu düşünceye göre, denetim risk modeli hem denetimin planlanmasında fayda sağlar hem de bir denetimin aşamalarının değerlenmesine yardımcı olur. Brown ve Solomon(1990:17-38), denetim riskini belirleyen unsurlar arasındaki ilişkiyi inceleyerek, her bir unsurun bir diğerinden bağımsız
olduğuna işaret etmiştir.Vinten (1991:3), riski genel olarak zarar, dezavantaj
veya yıkım olasılığı olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda Vinten (1991:3) denetim riskini, bir denetim planı tasarımı içinde, denetim planlama sürecinin
bir parçası olarak, denetçinin potansiyel risk başlıklarını saptaması şeklinde
açıklamıştır.Quadackers, Mock ve Maijoor (1996:217-237),Hollanda’daki
dörtdenetim firmasının dokuz müşterisi üzerinde yaptıkları bir araştırmadan
elde ettikleri bilgiler ışığında, denetim risk modeline bağlı denetim risklerini,
denetim risk faktörleri ve denetim risk model değişkenleri olmak üzere ikiye ayırmıştır.Quadackers, Mock ve Maijoor (1996:217-237), çalışmalarında
müşteri firmalar arasında ve her bir müşterinin denetim risk faktörleri arasında değişimlerin, denetim risk modeline olan etkilerini incelemiştir. Chong
ve Vinten(1996:35-60) denetim kavramı içeriğinde denetim riskinin tayini
meselesini önemlilik kavramı ile bir arada incelemiştir. Houston, Peters ve
Pratt (1999:281-298), işletme risk ve denetim planlama kararlarında kullanılabilecek bir denetim risk modelini tartışmıştır. Onların çalışması deneysel
bir araştırma içermekte olup, ciddi bir yanlış beyan vakasına dayalı olarak
denetçilerin denetim risk modelinin unsurlarının değerlendirilmesine yöneliktir(Houston vd.,1999:281-298).
Johnstone (2000:1-25), müşteri kabul kararlarında denetlenen firma ile ilgili risk değerlemesini incelemiştir. Johnstone’un (2000:1-25) çalışmasında
sunduğu deneysel tasarım, müşteri firmanın işletme riskini denetim riski ve
denetçinin işletme riskini bir araya getiren vakalar arasındaki bir dizi incele-
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meye dayanmaktadır. Lloyd ve Goldschmidt(2003:21-35), aynı denetim karar
problemi üzerine, farklı karar modelleme yaklaşımları uygulayarak bir karşılaştırma yapmıştır. Onların çalışması borç ve stoklar hesapları üzerindeki
yapısal ve kontrol risk değerlendirmeleri üzerine kuruludur (Lloyd ve Goldschmidt, 2003:21-35).Low (2004:201-219),denetçilerin endüstriyel uzmanlıklarının, denetçilerin denetim planlama kararları ile denetim risk değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini incelemiştir. Low(2004:201-219), çalışmasında,
farklı denetim risk düzeylerini başarmak için spesifik endüstri bazlı vaka bilgisini manüpile ederek, denetçilerin müşteri firmanın endüstri kolu üzerindeki
uzmanlığının, denetçilerin kendi risk tayinleri üzerindeki planlama kararlarının hassasiyetini biçimlendirdiğini ifade etmiştir.Denetçilerin tamamlayıcı
kanıt kaynaklarını değerlendirerek, kendi risk değerlendirmelerini, denetim
süreci içinde güncelleyebilecekleri, denetim kanıtlarına dayalı risk değerlendirme çerçevesi oluşturulmasına yönelik çeşitli çalışmalar (Bell, Peecher, &
Solomon, 2005; Peecher, Schwartz, & Solomon, 2007) yapılmıştır. Bell, Peecher ve Solomon (2005) kasıtlı yanlış beyanlardan endişe duyan bir denetçinin, delil niteliğindeki üçgenleme“evidentiarytriangulation” olarak tanımladıkları bakış açısıyla denetim kalitesini geliştirebileceklerini belirtmiştir. Bell
vd. (2005:29) denetçilerin, işletme yönetiminin kontrolünde bulunan finansal
tablo sürecinden elde ettikleri kanıtların yanı sıra yine işletme yönetiminin
kontrolünde olan yönetimin temel iş süreçlerine ilişkin kanıtları (örneğin iç
kontroller, üretim ve pazarlama raporları) ve önemli bir işletme amacına ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin harici kanıtları (örneğin müşterilerden veya diğer
üçüncü taraflardan gelen bilgi) mukayese ettiklerine işaret etmişlerdir. Peecher
vd. (2007) denetçilerin kullandığı denetim kanıtlarının üçgenlenmesi sürecinin denetçilerin hile saptama kabiliyetlerini arttırdığını belirtmiştir. Troatman
ve Wright (2012) onlarınsöz konusu risk değerlendirme yaklaşımlarını 124
katılımcıyı içeren bir deney ile incelemiştir. Troatman ve Wright (2012:41-43)
denetçilerin aynı anda denetlenen, işletme yönetiminin farklı derecelerdeki etkilerine maruz kalan ve farklı kaynaklardan gelen denetim kanıtlarını dikkate
alarak hile riskini değerlendirdiklerini, kanıtların bir kısmının işletme yönetimi tarafından manüpile edilebileceğini bu nedenle hile riskinin tespitinde
kullanılan denetim kanıtları tiplerinin üzerinde yeniden düşünülmesi gereken
bir konu olduğunu vurgulamıştır. Denetim literatürü incelendiğinde denetim
kanıtlarının farklı tip ve kaynaklarının etkisini inceleyen (Hirst, 1994; Philips,
54
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1999; Cohen, Krishnamoorthy ve Wright, 2000) denetçilerin denetim kanıtlarını elde etmeleri ve kullanmalarına ilişkin beklentilerinin işletme yönetiminin
kendi iş modellerini nasıl gerçekleştirdiklerini anlamalarına bağlı olduğunu
(Kopp ve O’Donnell, 2005; Schultz, Bierstaker ve O’Donnell, 2010) gösteren
çalışmalar olduğu görülmektedir. Modern risk esaslı denetim yaklaşımı, farklı
denetim kanıtlarının elde edilmesi fırsatını veren müşterinin iş modelinin tasarımının anlaşılmasına vurgu yapmaktadır. Bell vd.(2005) denetçilerin müşterilerinin incelenen hesap dönemindeki ekonomik performanslarıyla finansal
tablolarda yer alan tutarlar arasındaki uyumluluk düzeylerini birleştiren kanıt
esaslı risk değerlendirme modelini sunmuştur. Bellvd.’nin (2005) modelinde
denetçilerin, birden fazla kaynaktan elde ettikleri ve yorumladıkları denetim
kanıtları ışığında, müşteriye ilişkin beklentilerini geliştirmede kullandıkları
zihinsel modellerini güncelleştirdikleribelirtilmektedir. Buna göre müşterinin
finansal tablo gösterimleri ile müşterinin iş modelinin faaliyet sonuçları arasındaki uyumluluğun derecesi denetçilerin ilave denetim kanıtları elde etmelerine ilişkin seçimlerine ve onların risk değerlendirmelerine etki edecektir
(Troatman ve Wright, 2012:44). Norman, Rose ve Rose(2010:546-557), 172
deneyimli iç denetçi ile bir deney tasarlayarak iç denetçiler tarafından yapılan
hile risk değerlemeleri ile risk unsurlarının etkilerini incelemiştir.Srivastava
ve Shafer (1992:249-283), bu çalışmaları takiben, denetim riski için kanaat
fonksiyonlarının kullanımını önermiştir. Onların çalışmaları denetim riskinin genişletilmiş birBayesyen yorumunu içermektedir(Srivastava ve Shafer,
1992:249-283).Srivastava,Shenoy ve Shafer (1995:647-664), Dempster-Shafer teoremi çerçevesinde kanaatlerin bir “VE” mantık ağacı içerisinde yayılımını incelemiştir. Srivastava ve Lu( 2002:107-120), kanaat fonksiyonları
temelinde denetim kanıtlarının yapısal incelemesini yapmıştır.
Srivastava, Mock ve Turner (2007:123-151), denetim çalışmalarında kullanılabilecek, risk değerlendirmeleri için analitik formüller geliştirmiştir. Onların çalışması kanaat fonksiyonları düşüncesine dayalı üç temel değişken
tabanlı genel bir formülün üretilmesi üzerinedir. Srivastava, Mock ve Turner(2007:123-151) çalışmalarında, karşılıklı ilişki içeren üç temel değişken
yapısı üzerine kurulu, analitik formüllerin matematiksel ispatını yapmıştır.
Çalışmanın dördüncü kısmında sunulan, tam tasdik vergi denetimleri için analitik model yapısının esasını, adı geçen çalışma oluşturmaktadır. Bu çalışmada
onların bir “VE” mantığı ile oluşturdukları matematiksel alt yapı, tam tasdik
vergi denetimlerinin riskinin belirlemek amacıyla yeniden düzenlenmiştir.
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3.TAM TASDİK VERGİ DENETİM MEVZUATI
3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’n 2.maddesindemeslek konusu olarak, Yeminli Mali Müşavirlerin (YMM)yapacakları işler iki alt başlıkta açıklanmıştır. Buna göre, YMM
meslek konusu, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin muhasebe
sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda
müşavirlik yapmak ve bu konularda belgelere dayalı olarak, inceleme, tahlil,
denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş
vermek, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek,
rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak olarak belirlenmiştir. Aynı kanunun 12. Maddesinde YMM’lerin tasdik
ve tasdikten doğan sorumluluğu tanımlanmıştır. Buna göre YMM’ler gerçek
ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarının ve
beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe
standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik eder.YMM’lerce vergi mevzuatı kapsamında yapılacak tasdik faaliyetinin tanımı ve kapsamı,Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Yeminli Mali
Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konu ve Esasları ve Tasdike
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in 4.ve 7. maddelerinde açıklanmıştır.Söz konusu yönetmeliğin 4. maddesinde tasdik, gerçek veya tüzel
kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin yeminli mali müşavirlerce
denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi, bu inceleme sonuçlarına dayanılarak tasdik kapsamına giren konuların ve belgelerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının imza ve mühür kullanmak suretiyle tespiti ve rapora bağlanması olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğin 7. maddesinde
YMM’lerce vergi mevzuatı yönünden tasdik yapılabilecek olan konu ve belgeler yedi başlıkta sıralanmıştır. YMM’lerce yapılan tasdikin amacı; gerçek
veya tüzel kişilerin, bunların teşebbüs ve işletmelerinin hesap ve kayıtlarının
sonuçlarını gösteren mali tablolarının, yanıltıcı olmayacak biçimde, eksiksiz
ve gerçeğe uygun şekilde düzenlenmesini sağlayarak kamunun istifadesine
sunmak, vergi idaresi ve mükellef ilişkilerinde güveni hâkim kılmaktır (Özel,
1997:28).YMM’lerin tam tasdik faaliyetleri, tasdik sözleşmesi imzalayan mükelleflerin yılsonu beyannamelerinde yer alan bilgilerin dışında, bu konunun
bütünleyeni kabul edilebilecek, incelenen mali dönemde gerçekleşen Gelir,
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Katma Değer, Damga Vergisi beyannamelerindeki bilgilerinde denetlenmesi
ve doğruluğu konusunda herhangi bir aksaklığın bulunmadığına ilişkin bir kanaat oluşturulmasını da kapsamaktadır(Özel, 2003:112-118).YMM’ler tasdik
çalışmasının yürütülmesi sırasında, tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli
miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorunda olup, kanıt miktarlarının yeterli
olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın nitelik ve nicelik açısından önemi,
hatalı veya hileli olma riski, güvenirliği gibi hususları göz önünde bulundurmak zorundadır (HUD,1999:352). YMM’ler tasdik konusu ile alakalı belgelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğunu, tasdik çalışması yürütülen
mükellefin gerçek durumunu yansıtması bakımından önemli düzeyde etkileri
olabilecek hata ve hilelerin ortaya çıkarılması ve düzeltilmesini temin edecek
bir denetim planlaması yürütülmesinden sorumludur. Bu açıdan hata ve hilelerin önlenmesi, ortaya çıkarılması ve düzeltilmesi mükellef ile YMM’nin
sorumluluğu altındadır. Tam tasdik çalışması kavramsal olarak bir uygunluk
denetimi olup, tasdikin doğru olmaması halinde ziyaya uğratılan vergi konuları ve bunlara ilişkin cezalardan YMM’ler mükellefle beraber müştereken
ve müteselsilen sorumludur(3568 Sayılı Kanun, 12.Madde). YMM’ler tasdik
raporlarına esas teşkil eden, denetleme faaliyetlerini tevsik edici nitelikteki
çalışma kâğıtlarını hazırlamak, on yıllık bir süreyle saklamak ve yetkili mercilerce istenmesi durumunda ibraz etmek zorundadır(HUD,1999:352).Çalışma
kâğıtları YMM’lerin incelemelerinde izledikleri denetleme yöntem ve tekniklerini, kullanılan denetleme tekniklerini, toplanan bilgi ve belgelerle ulaşılan
sonuçları gösteren hazırlanması zorunlu belgelerdir (Maliye ve Gümrük Bakanlığı Tasdik Yönetmeliği, 17.Madde).
4.TAM TASDİK VERGİ DENETİM ÇALIŞMALARI İÇİN ANALİTİK DENETİM RİSKİ ÖLÇÜMLEMEMODELİ
Ülkemizde YMM’ler tarafından yürütülmekte olan tam tasdik vergi denetim çalışmaları ve rapor dispozisyonu incelendiğinde bu çalışmaların üç temel
vergi kanunu çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. Bunlar sırasıyla Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve bunlarla bağlantılı olarak Katma Değer Vergisi’dir. Vergi uygulamalarının ve bunlarla ilişkili muhasebe uygulamalarının
birbirleriyle karşılıklı ilişkileri dikkate alındığında tam tasdik raporunun kapsamının bu üç vergi kanunu ile sınırlı tutulamayacağı söylenebilir. Örneğin,YMM’nin yaptığı çalışmalarda Damga Vergisi kapsamında gördüğü bir yanlış-
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lığı tam tasdik sorumluluk kapsamına girmediğinden bahisle yok farz etmesi
veya dikkate almaması mümkün değildir. Benzer bir şekilde, Özel Tüketim
Vergisi ile ilgili bir uygulamanın dolaylı bir biçimde Kurumlar Vergisi matrahı
ile ilişkili olması nedeniyle, mükellef işletmeyi etkilediği açıktır. Bir diğer ifade ile tam tasdik vergi denetim çalışmalarının içerdiği vergisel risk kompozisyonu oluşturulmak istendiğinde, diğer vergi kanunlarının da dikkate alınması
gerekmektedir. Vergi denetimlerinin bir başka özelliği, Mali İdare’nin tasdik
raporunu takip eden yıllarda geçmişe yönelik incelemeler yapabilmesidir. Bu
durum, incelemesi yapılan mali dönemin öncesine ait bir yanlışlığın sonraki
dönemleri etkilemesi anlamına geldiğinden, riskin bir diğer tali kaynağı olarak değerlendirilmelidir.
Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü, aşağıda sunumu yapılan analitik risk
modelinde üç temel iki tali değişken kullanılarak tam tasdik vergi denetimlerinin içerdiği riskler modellenmiştir.Şekil 1’de bu ilişki kısaca özetlenmiştir.
Tablo 1’de aşağıda matematiksel yapısı betimlenen analitik modelde yer alan
kavramlar açıklanmıştır.
mF←KV.GV.KDV({f}) = [ mKV+mGV+mKDV+ + (r1 + r2- r1 r2)mKV+mGVΘmKDV+ + (r1 +
r3- r1 r3)mKVΘmGV+mKDV+ + (r2 + r3– r2 r3)mKV+mGV+mKDVΘ+ (r1r2+ r2 r3 + r1 r3 - 2r1
r2r3)(mKV+mGVΘmKDVΘ + mKVΘmGV+mKDVΘ+ mKVΘmGVΘmKDV+)] / KF			
						
(1)
mF←KV.GV.KDV({~f}) = 1 – (mKV++ mKVΘ)(mGV++ mGVΘ) (mKDV++ mKDVΘ) / KF		
(2)
mF←KV.GV.KDV({f , ~f})= [mKVΘmGVΘmKDVΘ + (1- r1) (1- r2) mKV+mGVΘmKDV+ + (1r1) (1- r3)mKVΘmGV+mKDV++ (1- r2) (1- r3)mKV+mGV+mKDVΘ+ (1- r1r2- r2r3- r1r3+2rr r )(mKV+mGVΘmKDVΘ+ mKVΘmGV+mKDVΘ+ mKVΘmGVΘmKDV+)] / KF			
1 2 3
					
(3)
KF = 1 – [r2 + r1r3(1- r2)]mKVΘ(mGV+mKDV- + mGV-mKDV+) -[r3 + r1r2(1- r3)]
mGVΘ(mKV+mKDV- + mKV-mKDV+) - [r1 + r2r3(1- r1)]mKDVΘ(mKV+mGV- + mKV-mGV+) (r1
+r2 - r1r2)(mKV+mGV-mKDV+ + mKV-mGV+mKDV-) - (r2 +r3 – r2r3) (mKV+mGV+mKDV- +
mKV-mGV-mKDV+) - (r1 +r3 – r1r3) (mKV-mGV+mKDV- + mKV+mGV-mKDV-)			
						
(4)
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mKV+ = mKV Tehdit+ (1 - mKV Emniyet-) / KKV
mKV- = (mKV Tehdit- + mKV Emniyet-mKVTehditΘ) / KKV
mKVΘ = mKVTehditΘ (1 - mKV Emniyet-) / KKV
KKV= 1- mKV Tehdit+mKV Emniyet-							
(5)
mGV+ = mGV Tehdit+ (1 – mGV Emniyet-) / KGV
mGV- = (mGV Tehdit- + mGV Emniyet-mGVTehditΘ) / KGV
mGVΘ = mGVTehditΘ (1 – mGV Emniyet-) / KGV
KGV= 1- mGV Tehdit+mGV Emniyet-							
(6)
mKDV+ = mKDV Tehdit+ (1 - mKDV Emniyet-) / KKDV
mKDV- = (mKDV Tehdit- + mKDV Emniyet-mKDVTehditΘ) / KKDV
mKDVΘ = mKDVTehditΘ (1 - mKDV Emniyet-) / KKDV
KKDV= 1- mKDV Tehdit+mKDV Emniyet-							
(7)
Bu bilgilere göre,modele ilişkin Yeminli Mali Müşavirin incelemeyaptığı
döneme ilişkin tam tasdik çalışmasına ait ulaştığı görüşü açıklayan toplam
kanaat ve olasılık şu şekilde belirlenir;
BelToplam({f)} = 1 – [1 – mÖncekiİnformasyon({f)}][1 – mDiğer Vergi Kanunları({f)}][1 –
mF←KV.GV.KDV({f)}] / KToplam							
(8)
					
PlToplam({f)} = 1 – [1 – mÖncekiİnformasyon({~f)}][1 – mDiğer Vergi Kanunları ({~f)}] [1 –
mF←KV.GV.KDV({~f)}] / KToplam							
(9)
					
KToplam= ∏i (1 - mi({f)) + ∏i (1 - mi({~f)) - ∏i (1 - mi({f,~f))			
(10)
Burada i ∈ { Önceki İnformasyon ,Diğer Vergi Kanunları, F←KV.GV.KDV}
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[1-mF←KV.GV.KDV({~f)}] = (mKV++ mKVΘ) (mGV++ mGVΘ) (mKDV++ mKDVΘ) /KToplam
(11)
		
Vergi Risk Başlıklarının Olasılık Formülleri
PlKV(kv) = PlKV Tehdit(kv)PlKV Emniyet(kv) / KKV					
(12)
PlGV(gv) = PlGV Tehdit(gv)PlGV Emniyet(gv) / KGV					
(13)
PlKDV(kdv) = PlKDV Tehdit(kdv)PlKDV Emniyet(kdv) / KKDV				
(14)
(1 – mÖncekiİnformasyon({~f)})(1 – mDiğer Vergi Kanunları({~f)}) / KToplam = PlÖncekiİnformas({f}) PlDiğer Vergi Kanunları({f}) /KToplam						
yon
				
(15)
Tam Tasdik Vergi Denetim Riski = [(PlÖncekiİnformasyon ({f}) PlDiğer Vergi Kanunları
({f}))/(KToplam KF)]*[(PlKV Tehdit ({kv}) PlKV Emniyet ({kv}))/(KKV)]*[(PlGV Tehdit ({gv})
PlGV Emniyet ({gv}))/(KGV)]*[(PlKDV Tehdit ({kdv}) PlKDV Emniyet ({kdv}))/(KKDV)]		
					
(16)
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Şekil 1:Tam Tasdik Vergi Denetim Riski Değişkenleri Arasındaki İlişki
Diyagramı

Tablo 1: Kullanılan Semboller ve Sembollere İlişkin Açıklamalar
Semboller
F{f,~f}

KV {kv,~kv}

GV {gv,~gv}

KDV {kdv,~kdv}

Açıklama
F İşletmenin yarattığı vergi ziyası değişkenini temsil eder.;f
vergi ziyasının mevcudiyetini, ~f vergi ziyasının mevcut olmayışını betimler.
KV kurumlar vergisi değişkenini temsil eder; kv kurumlar vergisinin doğru belirlenmesini ~kv kurumlar vergisinin yanlış
belirlenmesini betimler. (Bir başka deyişle ~kv kurumlar vergisi bakımından vergi ziyasını temsil eder.)
GV gelir vergisi değişkenini temsil eder; gvgelir vergisinin
doğru belirlenmesini ~gv gelir vergisinin yanlış belirlenmesini
betimler. (Bir başka deyişle ~gv gelir vergisi bakımından vergi
ziyasını temsil eder.)
KDV katma değer vergisi değişkenini temsil eder; kdvkatma
değer vergisinin doğru belirlenmesini ~kdv katma değer vergisinin yanlış belirlenmesini betimler. (Bir başka deyişle ~kdv
katma değer vergisi bakımından vergi ziyasını temsil eder.)
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Semboller
R1 , r1
R2 , r2
R3 , r3

mKV+, mGV+, mKDV+

mKV-, mGV-, mKDV

mKV+, mGV+, mKDV+

EKV Tehdit , EGV Tehdit , EKDV Tehdit

EKV Emniyet, EGV Emniyet, EKDV emniyet

EÖİ
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Açıklama
R1 kurumlar vergisi ile gelir vergisi arasındaki ilişkisel düğümü, r1 bu iki vergi uygulaması arasındaki ilişkinin gücünün betimler.
R2 gelir vergisi ile katma değer vergisi arasındaki ilişkisel düğümü, r2 bu iki vergi uygulaması arasındaki ilişkinin gücünün betimler.
R3 kurumlar vergisi ile katma değer vergisi
arasındaki ilişkisel düğümü, r3 bu iki vergi
uygulaması arasındaki ilişkinin gücünün betimler.
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisinin varlığı hakkında pozitif desteklerin varlığını gösteren m değerlerini betimler.
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisi varlığı hakkında negatif
desteklerin varlığını gösteren m değerlerini
betimler.
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisi hakkındaki değişkenlerin
tüm setlerindeki temel kanaatleri gösteren m
değerlerini betimler.
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisi hakkındaki tehdit faktörleri hakkındaki kanıtlar. (Örneğin YMM
ile Maliye Bakanlığı arasında ihtilaflı konu
başlıkları.)
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisi hakkındaki emniyet faktörleri hakkındaki kanıtlar. (Örneğin emsal
davalar, yargı kararları, muktezalar.)
Denetlenen işletmenin son on yıl içinde temsil ettiği vergi riskiyle alakalı vergi denetim
kanıtları. (önceki YMM’lerin hazırladıkları
raporlar, maliye bakanlığının hazırladığı
raporlar vb.)

MALİ

EDVK

PlÖncekiİnformasyon
PlDiğer Vergi Kanunları
PlKV , PlGV , PlKDV

KToplam , KKV , KGV , KKDV
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Diğer vergi kanunlarıyla ilgili olarak işletmenin sahip olduğu vergi riskleriyle alakalı
denetim kanıtları. (Damga vergisi, ÖTV, motorlu taşıtlar, SGK vb konularla alakalı denetim dokümanları.)
Denetlenen işletmenin son on yıl içinde temsil ettiği vergi riskiyle alakalı vergi ziyası
olasılığı.
Diğer vergi kanunlarıyla ilgili olarak işletmenin sahip olduğu vergi riskleriyle alakalı
vergi ziyası olasılığı.
Sırasıyla kurumlar vergisi, gelir vergisi ve
katma değer vergisi ile ilgili olarak işletmenin sahip olduğu vergi riskleriyle alakalı vergi ziyası olasılıkları.
Normalizasyon sabitleri

5.SONUÇ
Denetim çalışmaları, yapıları itibariyle risk ve belirsizlik kavramlarını içerir. Denetim çalışmalarının başarısı, bu risk ve belirsizlik kaynaklarının tanımına bağlıdır. Denetim çalışmasının yapısının objektif bir sunumu finansal
tablo kullanıcılarına ve denetçilere iki yönlü bir yarar sağlar. Denetçi açısından
bakıldığında denetim sürecinin içerdiği risklerin bir model vasıtasıyla sunumu denetim kalitesinin açık bir göstergesidir. Denetçiler analitik risk modelleri vasıtasıyla denetim risklerini daha iyi bir perspektiften değerlendirebilme
fırsatı bulurlar. Denetim çalışmasında risk ihtiva eden bileşenler ile bu bileşenlerin temsil ettiği risklerin sayısal bir gösterimi daha sonraki denetimlerin
planlanmasına yardımcı olarak, denetimde verimliliğin ve etkinliğin sağlanmasını sağlar. Benzer bir şekilde,finansal tablo kullanıcıları,denetim çalışmasının analitik gösterimi vasıtasıyla denetçinin yürüttüğü faaliyetin niteliğini
daha iyi gözlemleme fırsatı bulur. Denetim faaliyetleri, kullanılan yöntem ve
tekniklerin kapsamına ve uygulamasına bağlı olarak farklı risk düzeyleri betimlemektedir. Denetim riskinin sayısal bir sunumu, tarafların karşılaştıkları
olası hukuki sorumlulukların genel bir çerçevesini ortaya koymaktadır.
Ülkemizde YMM’ler tarafından yapılmakta olan tam tasdik vergi denetimleri, ulusal vergi sistemimizin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bu çalışmaMAYIS - HAZİRAN 2016
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larda şeffaflığın sağlanması hem mükellefler, hem YMM’ler hem de Mali İdare
açısından önemli bir konu başlığıdır. Bu çalışmada, tam tasdik vergi denetimlerinin içerdiği denetim riskleri, matematikselbir yapı üzerinde tanımlanmaya
çalışılmıştır. Denetim riskinin ölçümüne ilişkin analitik bir model tanımlanması, denetim çalışmasının kalitesini arttıracaktır. Bu çalışmanın uygulama kısmında bu konuda uluslararası çalışmalar incelenerek, tam tasdik vergi denetim çalışmalarının yapısına uygun bir tanımlama yapılmaya çalışılmıştır. Tam
tasdik çalışmalarında denetim riskinin ölçümüne yönelik analitik model kullanımı, YMM’ler açısından bakıldığında tasdik raporunun içerdiği vergi ziyası
riskinin açık bir gösterimini sağlar. Mali İdare açısından bakıldığında ise, böyle
bir modelin kullanımı, risk ihtiva eden sektörlerin, bu bağlamda tartışmalı mevzuat uygulamalarının içerdiği vergi ziyasının, ulusal çaplı bir hesaplamasının
yapılabilmesine imkân tanır. Tam tasdik raporunun bir parçası olarak yapılan
denetimin içerdiği vergi ziyası olasılığının ve vergi riskinin hesaplanması, hem
YMM’lerin yaptıkları denetim çalışmalarının mukayesesinin yapılabilmesini
hem de mevzuatta yer alan tartışmaların süratle çözümlenerek olası zaman ve
ekonomik kayıpların önlenmesini sağlayacaktır. YMM’lerin müteselsil sorumlulukları dikkate alındığında böyle bir düzenlemenin YMM lehine hukuki bir
destek oluşturacağı açıktır. YMM’ler yaptıkları çalışmalarında karşılaşabilecekleri olası hile vakalarında yaptıkları çalışmaların kalitesi hakkında tarafsız
ve bilimsel bir değerlendirmeyi denetim kanıtlarına dayalı olarak gösterebilecektir. Adil bir vergilendirme sisteminin tesisi bakımından uluslararası çalışmalara paralel olarak ülkemizdeki vergi denetim çalışmalarının içerdikleri denetim
risklerinin analitik bir gösterimi önemli bir inceleme konusudur.
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AR-GE HARCAMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE
NET SATIŞLAR İLE KARLILIĞA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL
SINAÎ ENDEKSİ ARAŞTIRMASI
ACCOUNTING OF R&D EXPENDITURES AND ITS EFFECT
ON NET SALES AND PROFITABILITY: A RESEARCH IN THE
INDUSTRIAL INDEX OF ISTANBUL STOCK MARKET

*
Öğr. Gör. Dr. Hakan BAYRAKTAROĞLU10

ÖZ
Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) harcamaların gerçeğe uygun bir biçimde değerlemesinin yapılması ve muhasebeleştirilmesinin satışlar ve karlılığa etkisinden dolayı finansal bilgi kullanıcılarıiçin önemli bir konu haline gelmiştir.
Çalışmanın amacı; Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirilmesi ve finansal
tablo kalemlerinden olan net satış hâsılatı,vergi öncesi kar ve dönem net karı
üzerindeki etkisini regresyon modeli ile analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda Borsa İstanbul Sınaî Endeksinde işlem gören 70 işletmeye ait 20112014 tarih aralığındaki finansal veriler kullanılarak analiz edilmiştir.
Araştırma neticesinde, işletmelerin Ar-Ge harcamalarının net satış hâsılatı,
vergi öncesi karlılık ve dönem net karı ile arasında pozitif yönlü anlamlı bir
ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin Ar-Ge bütçesini arttırmasının
satış hâsılatları ve karlılık rakamları üzerinde olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Araştırma-Geliştirme Harcaması, Muhasebeleştirilme, Net Satışlar, Karlılık
ABSTRACT
Financial information has become important issue for their users because of the effect of evaluation and accounting of Research and Development
(R&D) expenditures on sales and profitability according to the most realistic
information.
The aim of this study is to analyze the effect of accounting of R&D ex*10 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik
Yüksekokulu

Makale Geliş Tarihi:
25.01.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 19.04.2016

MAYIS - HAZİRAN 2016

69

MALİ

ÇÖZÜM

penditures on net sales income, profit before taxing and periodical net profit
by means of regression analysis model. For this purpose, financial data which
belong to 2011-2014 period of 70 companies of which stocks have been dealt
in the Industrial Index of Istanbul Stock Market have been analyzed.
As a result of the research, it has been determined that there is a significant
relationship between R&D expenditures and net sales income, profitability before
taxing, periodical net profits. It appears that the increase in R&D budget of companies has a positive effect on their sales income and profitability rates.
Keywords: R&D Expenditure, Accounting, Net Sales, Profitability.
1.GİRİŞ
Finansal tablolardaki bilgilerin bu bilgileri kullanan tarafların ihtiyacını giderebilmesi, işletmelerin varlıklarını gerçeğe uygun bir şekilde değerlemesiyle doğrudan ilişkilidir. İşletmelerin maddi olmayan duran varlıklar içerisinde
Ar-Ge payının giderek artmasından finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaç duydukları bilgilerin üretilmesinde Ar-Ge’nin gerçeğe uygun bir şekilde değerlemeye tabi tutulması ve finansal durum tablosunda raporlanması konusunu
önemli hale getirmiştir (Deran ve Savaş, 2013, 74).
Gelişmiş ekonomilerde Ar-Ge çalışmalarıyla elde edilen verimli ve kaliteli
üretimin işletmelerin satışlarına olumlu olarak yansımaktadır. Ar-Ge harcamaları hem işletme hem de sektöre yönelik bir rekabet avantajı kazandırmaktadır.
Bu doğru bir şekilde uygulandığında küresel pazardan daha yüksek pay alınmakta ve karlılığa ulaşılmaktadır. Satışları ve karlılığı yüksek olan işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerine daha fazla kaynak ayırdıkları görülmektedir (Uzay,
2007). İşletmelerin teknoloji kapasitesini Ar-Ge harcamalarıyla ölçmek genel
olarak kullanılan değişkenlerden birisidir. Ar-Ge’nin en önemli amacı teknolojik ilerlemeleri kullanarak işletmenin kârını sürekli olarak artırmaktır ( Kocamış ve Güngör, 2014, 129).
Bu çalışmanın amacı, Ar-Ge harcamalarının değerlemeye tabi tutulması
ve finansal durum tablosunda sunulma esaslarının; Uluslararası Muhasebe
Standardı ve Türkiye Muhasebe Standardı (UMS/TMS 38) Göre Ar-Ge
Harcamaları ile Tekdüzen Hesap Planı (THP)’na göre muhasebeleştirilmesi
hakkında teorik bilgiler verilerek Borsa İstanbul Sınaî sektöründe işlem gören
işletmelerde Ar-Ge harcamaları ile net satış hâsılatı, vergi öncesi kâr/zararı ve
dönem net kâr/zararı arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edilmesidir.
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2.GENEL OLARAK AR-GE HARCAMALARININMUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) için ayrılan bütçeyle ülke ekonomilerin
kalkınması ve yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesini sağlamaktadır. Ar-Ge
harcamalarıyla işletmeler, teknoloji transferiyle elde edilen teknolojik yenilik,
yeni ürünler geliştirmek, maliyetleri düşürmek gibi kazanımları artık kendi
kaynaklarıyla yapacağı Ar-Ge bilimsel altyapıyı kurması uzun dönemde teknolojik girdilerinde azalmasına neden olacaktır (Walsh, 2003, 20-21). Frascati
Kılavuzunda Ar-Ge tanımı ise: “Temel amaç, ürün veya süreç üzerinde ek teknik iyileştirmeler yapmaktır. Diğer taraftan ürün, süreç veya yaklaşım büyük
ölçüde oluşturulmuşsa ar-ge çalışması bitmiş kabul edilmektedir” biçiminde
olduğu görülmektedir (OECD, 2002, 42).
2.1.Uluslararası Muhasebe Standardı ve Türkiye Muhasebe Standardı (UMS/TMS 38) Göre Ar-Ge Harcamaları
Uluslararası işletmelerin sayısının giderek artması, muhasebe uygulamalarının uyumlaştırılması ihtiyacını doğuran başlıca neden olmuştur. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun amacı (UMSK) küresel muhasebe
standartlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde finansal tabloların
sunulmasında gerekli muhasebe standartlarının geliştirilmesi ve uyumu için
çalışmak ve kamuya açık bir şekilde yayımlamaktır (Gençoğlu,Özerhan ve
Karabınar, 2013, 19).
Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile ilk kez Muhasebe Standartlarını ülkemiz mevzuatına girerek borsada işlem yapan işletmeler Sermaye Piyasası
Kanunu.’na tabi UMS/UFRS ile uyumlu olan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:25 Tebliğini 1.1.2005-09.04.2008 tarihleri arasında uygulamışlardır.
Daha sonra bu işletmelerin finansal raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu (TMSK) tarafından UMS/UFRS’lerin tercümesi olarak hazırlanan ve
Resmi Gazete’de yayımlanan TMS / TFRS’ lere göre hazırlamaları zorunluluğu getirilmiştir (Gençoğlu ve ötekiler, 2013, 22).
Uluslararası muhasebe standartlarında (UMS 38) Ar-Ge harcamalarının
muhasebeleştirilmesine ve finansal tablolarda gösterilmesi dair özel bir düzenleme yapılmamıştır. Çünkü TMS 38, UMS 38’in çevirisidir. UMS 38’de
(TMS 38’de olduğu gibi) Ar-Ge harcamaları; araştırma ve geliştirme harcamaları olarak ikiye ayrılmaktadır. TMS 38 kapsamında Ar-Ge harcamalarının
muhasebeleştirilmesi ile UMS 38’de Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştiril-

MAYIS - HAZİRAN 2016

71

MALİ

ÇÖZÜM

mesi aynı şekilde gerçekleşmektedir. Ar-Ge harcamaları TMS 38’deki düzenleme aynı şekilde UMS 38 için de geçerli olmaktadır.
UMS/TMS 38’e göre Ar-Ge faaliyetlerinin, araştırma aşamasında muhasebeleştirilmesi işletmenin gelecekte muhtemelen ekonomik faydalar sağlayacak bir maddi olmayan duran varlığın mevcut olduğunu göstermesi zor
olduğu içinbu tür harcamalar gerçekleştiklerinde gider olarak muhasebeleştirilir. Geliştirme faaliyetlerinin muhasebeleştirmesi için gerekli olan şartlar ise;
maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi
için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması ve maddi olmayan duran
varlığın kullanılma veya satılma imkânının bulunması, maddi olmayan duran
varlığın muhtemel gelecek ekonomik faydaları nasıl sağlayacağının belli olması gerekmektedir (Denetimnet, 2008).
Ar-Ge faaliyetleri işletme içinde geliştirilen Maddi Olmayan Duran Varlıkların muhasebeleştirilmesi ilgili Türkiye Muhasebe Standardı’nda UMS/TMS
38’e göre, “araştırma faaliyetleri” ve “geliştirme faaliyetleri” olarak iki aşamada
incelenmiştir (Özerhan ve Yanık, 2012, 277). UMS/TMS 38’e göre araştırma
faaliyeti; “yeni bir bilimsel ya da teknik bir bilgi ve anlayışla kazanma amacıyla üstlenilen özgün ve planlı inceleme” olarak tanımlanmıştır. UMS/TMS 38’e
göre yeni bilgi geliştirilmesi amaçlı faaliyetler; araştırma bulguları ve diğer bilgilerin uygulanmasına yönelik olarak değerlendirme ve nihai seçim araştırması;
malzeme, aygıt, ürün, süreç, değerlendirilmesi ve nihai seçimi araştırma faaliyetlerine örnek gösterilmiştir (Ferhatoğlu ve Köse, 2009, 36).
Geliştirme kavramı da UMS/TMS 38’e göre: Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardına göre: “Araştırma bulgularının
veya diğer bulunan bilgilerin; yeni, var olup iyileştirilmiş veya daha sonra ek
gelişmelere konu olmuş maddeler, araçlar, ürünler, hizmetler, işlemler, sistemler, yöntemler veya teknikler için, ticari üretime geçmeden veya kullanmadan
önce bir plana ve tasarıma dönüştürülmesidir” şeklinde yapılan faaliyetlerdir
(Öğredik, 2005, 3). UMS/TMS 38’in 59. paragrafında ise, üretim ve kullanım
öncesi prototip ve modellerin tasarımı, yapımı ve denemelerinin yapılması;
yeni teknoloji içeren alet, model ve kalıpların tasarımı; ticari üretim açısından
ekonomik olmayan bir ölçekteki pilot tesisin tasarlanması, inşası ve çalıştırılması; aygıt, ürün, süreç, sistem veya hizmetler için karar verilmiş bir alternatifin tasarımı, inşası ve denenmesi geliştirme faaliyetlerine örnek gösterilmiştir
(Ferhatoğlu ve Köse, 2009, 37).
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İşletme içi bir araştırma projesine ilişkin harcamaların doğrudan gider olarak muhasebeleştirilmesi gerektiği, geliştirme safhasının araştırma safhasına
göre daha ileri bir safha olması ve ilgili varlığın işletmeye gelecekte ekonomik yarar sağlayacağı muhtemelse işletme bünyesinde yürütülen harcamaların maddi olmayan duran varlık olarak muhasebeleştirilebileceği belirtilmiştir
(http://archive.ismmmo.org.tr).
UMS/TMS 38’e göre işletme tarafından önceki dönem yıllık veya ara dönem finansal tablolarında gider olarak kaydedilen maddi olmayan bir duran
varlığa ilişkin harcamalar, daha ileriki bir tarihte, maddi olmayan bir varlığın
maliyetinin bir parçası olarak kaydedilemez. Maddi olmayan duran varlıklara
ilişkin sonradan yapılan harcamalar, sağlanacak faydanın artması ve harcama tutarının güvenilir bir biçimde ölçülebilir olması ve yapılan harcamanın
ilgili varlık ile ilişkilendirilebilmesi durumunda aktifleştirilebilir ve yapılan
harcamalar maddi olmayan varlığın maliyetine dâhil edilir. Aksi durumda ise,
harcamalar gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmelidir (Öğredik, 2005,67). İşletme içinden üretilmiş olsun veya işletme dışından elde edilmiş olsun
geliştirme ürünleri ile ilgili maddi olmayan varlıklar için kayıtlı değer, gerçeğe uygun değerden düşük olduğu zaman değer düşüklüğü karşılığı ayırma
zorunluluğu bulunmaktadır. Değer düşüklüğüyle ilgili zarar oluştuğu takdirde
bu zararın gelir tablosunda gösterilmesi UMS/TMS 38 açısından uygun olacaktır (Gökçe ve Tellioğlu, 2013, 129).
İşletmelerin Ar-Ge projesi kapsamındaki harcamalarını, işletmenin diğer
faaliyetlerine ilişkin harcamalarından ayırarak, Ar-Ge indiriminin doğru hesaplanmasına imkân sağlayacak biçimde muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. KVK 1 nolu Genel Tebliğine göre yapılan Ar-Ge harcaması sonucunda
bir değer elde ediliyorsa, bu değerden işletmenin gelecek yıllarda da yararlanması kuvvetle muhtemelse, harcama Ar-Ge niteliğinde olsun veya olmasın
aktifleştirilmesi gerekmektedir. Aktifleştirilmesi gerekmeyen harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir (İSMMMO, 2009).
2.2.Tekdüzen Hesap Planına (THP) Göre Ar-Ge Harcamalarının Muhasebeleştirilmesi
Muhasebe Uygulamaları Genel Tebliği (MSUGT)’ne göre, Ar-Ge giderleri
maliyet değeri ile değerlemeye tabi tutulmalıdır. Ar-Ge giderleri hem aktifleştirilebilir hem de dönem gideri olarak muhasebeleştirilebilir. Bu giderlerin
hangi şartlarda aktifleştirilip hangi şartlarda dönem gideri olarak kaydedile-
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ceği konusunda bir netlik bulunmamaktadır. Ancak Ar-Ge faaliyeti sonucunda gelecekte bir faydanın söz konusu olması durumunda, yapılan Ar-Ge harcamaları aktifleştirilebilir. Ar-Ge faaliyeti sonucunda gelecekte bir faydanın
beklenmemesi durumunda; yapılan Ar-Ge harcamaları dönem gideri olarak
muhasebeleştirilmelidir (Deran ve Savaş, 2013, 81).
Ar-Ge harcamaları; malzeme, işçilik, personel ücretleri, araç ve gereçlerin kullanım giderleri, amortismanları ve diğer benzer maliyet kalemlerinden
oluşmaktadır. İşletmede tutulan muhasebe kayıtlarında, yeni ürün ve teknolojiler oluşturulması, var olanların geliştirilmesi ve benzeri amaçlarla yapılan
her türlü giderlerden aktifleştirilen kısım için 63. Ar-Ge Giderleri Hesabı kullanılmaktadır (Gökçe ve Tellioğlu, 2013, 124). Ayrıca Ar-Ge yazılım giderleri,
yayın giderleri, danışmanlık hizmetleri ve buna eş değer hizmet alım giderleri,
patent başvuru giderleri gibi giderler de Ar-Ge faaliyetlerinin maliyet kalemlerini oluşturmaktadır (Yıldız, 2003, 357). Ar-Ge faaliyetinde kullanılmak üzere
satın alınan amortismana tabi iktisadi kıymetler ise Ar-Ge harcamaları dışında
253- Tesis Makine ve Cihazlar hesabında izlenmelidir. (Şeker, 2008, 4).
7/A seçeneğinde Ar-Ge harcamalarının Tekdüzen Hesap Planına göre muhasebeleştirilmesinde yapılacak olan kayıtlar aşağıda gösterilmiştir (İSMMMO, 2009):
• Aktifleştirilerek amortisman yoluyla itfa edilmesi gereken Ar-Ge harcamaları 263 numaralı Ar-Ge Giderleri hesabında izlenmektedir.
• Doğrudan gider yazılabilecek Ar-Ge harcamaları ise, 750 numaralı ArGe Giderleri hesabına kaydedilecektir. Aktifleştirilmeyen Ar-Ge giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme düşen itfa payları 750
nolu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap, “751Ar-Ge Giderleri Yansıtma Hesabı” ile karşılaştırılarak kapatılır.
• “750- Ar-Ge Giderleri Hesabı”nın borcuna kaydedilen tutarlar bu
hesabın alacağı karşılığı, sonuç hesaplarında “630- Ar-Ge Giderleri”
veya ilgili aktif hesaplara (263 numaralı Ar-Ge Giderleri hesabına)
borç kaydedilir. Ar-Ge projesi sonucunda patent alındığı takdirde harcama tutarının 260- Haklar hesabına aktarılması gerekmektedir.
Dönem sonunda, ayrıntılı gider mizanı düzenlenerek, Ar-Ge giderleri sınıflandırılarak aktifleştirilmiş ve dönem gideri olarak yazılmış olan Ar-Ge
harcamalarının tümü, 5746 sayılı kanuna göre kurum kazancından indirilebilmektedir. Eğer o dönem kurum kazancını aşan Ar-Ge giderleri varsa, devre74
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den kısım da gelecek dönemlerde kurum kazancından indirilebilir (Gökçe ve
Tellioğlu, 2013, 130).
Ar-Ge faaliyetlerinin muhasebeleştirilmesi gerektiği konusunda; ilk yapılması gereken Ar-Ge faaliyetlerinin amaçlarına ilişkin soruları netleştirmek olmalıdır. Ar-Ge türünü belirledikten sonra, tek düzen hesap planına göre ayrıca
Ar-Ge ‘nin muhasebeleştirilmesine ilişkin yol haritası ortaya çıkacaktır. Bu
husus aşağıdaki tabloda (Tablo 1) gösterilmiştir.
Tablo 1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi İçin Türüne Göre
Değerlendirilmesi
Ar-Ge Faaliyet
Türü
Kullanılması
Gereken
Hesap
GiderYönetimi
Dönem
Pay
Hak Oluşumu

Firma Kullanımı
AmaçlıAr-Ge

Ürün Amaçlı
Ar-Ge

Satış Amaçlı
Ar-Ge

263- Araştırma ve
Geliştirme Giderleri

263- Araştırma
ve Geliştirme
Giderleri

263- Araştırma
ve Geliştirme
Giderleri

İtfa Edilir

İtfa Edilir

İtfa Edilir

Her Ay

Her Ay

Her Ay

Dönemde Oluşan
Faaliyet
Giderlerinden Pay
Verilmez. (4691 Hariç)

Dönemde Oluşan
Faaliyet
Giderlerinden Pay
Verilmez.

Dönemde Oluşan
Faaliyet
Giderlerinden Pay
Verilmez.

Hak Oluşur

Hak Oluşur
Hak Oluşur
Devir Edilemez
Hakların Devri
Devir Edilemez
(İstisna Durumlar
Devir Edilir
Hariç)
Kaynak:Ar-Geİşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, http://sistemglobal.com.tr/tr/component/k2/item/ download/11_1ef7f1881b09c487b9d050bd82364afc (Erişim Tarihi, 5.11.2015).

3.AR-GE HARCAMALARININ SATIŞLARA VE KARLILIĞA
KATKISI
Ar-Ge harcamaları rekabet gücü ve ekonomik gelişmişliğinin önemli
kriterlerinden birisi olarak kabul edilmektedir. İşletmeler Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda kalite standartlarını yükselterek ve maliyetleri düşürerek rekabet
avantajı sağlayıp ekonomik gelişme ile birlikte toplumsal fayda da sağlamaktadır ( Kocamış ve Güngör, 2014, 132-133).
Türkiye’de 2013 yılı sonunda Ar-Ge harcamalarının Gayri Sâfi Yurtiçi
Hâsıla (GSYİH) içindeki payı %2 olarak hedeflenmiştir. 2014 yılı itibariyle
yürürlüğe giren Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018), Ar-Ge ile ilgili çaMAYIS - HAZİRAN 2016
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lışmalara ağırlık verilmiştir. 2013 yılı sonunda Ar-Ge harcamalarının GSYİH
içindeki payı olarak öngörülen %2’lik hedefe ulaşılamamış ve Onuncu Kalkınma Planı’nda, 2018 yılı sonunda Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki
payının %1,8 olarak belirlenmiş olduğu görülmektedir (London, 2014, 54-55).
Ar-Ge faaliyetlerini yoğun şekilde uygulayan KOBİ’lerin tüm dünyada
toplam istihdam ve katma değer içindeki payı oldukça yüksektir. Ülkeler itibariyle, imalat sanayindeki işletmelerin sayısı istihdamın işletme büyüklüğüne göre dağılımını göstermektedir. Seçilmiş ülkelere ait göstergeler incelendiğinde, KOBİ’lerin ekonomideki paylarının çok yüksek olduğu ve birbirine
yakın seviyede olduğu fark edilmektedir. Katma değer içindeki paylar incelendiğinde ise, Türkiye’de bu oranın düşük olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2. Seçilmiş Ülkelerde KOBİ’lerin Ekonomideki Payı
Tüm İşletmeler
İçindeki Payı (%)

Toplam İstihdam
İçindeki Payı (%)

Katma Değer
İçindeki Payı (%)

A.B.D.

98,90

57,90

50,00

Hindistan
Japonya

97,30
98,20

66,90
66,00

49,30

G. Kore

99,90

87,70

49,20

Brezilya

99,90

67,00

-

Malezya

99,90

67,00

31,20

AB 27

99,80

65,20

57,70

İngiltere

99,60

67,40

51,00

Almanya

99,50

54,10

53,60

İtalya

99,90

60,40

71,30

Türkiye

99,90

81,10

55

Ülke

Kaynak: Charles Darwin, “Dünyada ve Türkiye’de Seçilmiş İnovasyon Göstergeleri”
Firmaların Ar-Ge ve İnovasyon Performansının Stratejik Analizi, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, No: 2014-10, İstanbul. KOSGEB (2011), “2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı”.

Ar-Ge çalışmasının en önemli amacı teknolojik gelişmeleri kullanarak işletmenin satışlarını ve kârlılığını devamlı olarak artırmaktır. İşletmelerdeki
Ar-ge harcamaları çok sayıda yenilik oluşmasını sağlamaktadır. Bu da ekonomik büyümeyi teşvik etmektedir ( Kocamış ve Güngör, 2014, 129).
Ar-Ge öncelikle şirketlerin kârını arttırmak amacıyla daha az harcama ile daha
fazla mal ve hizmet üretimini sağlamayı amaçlayan bir stratejiyi açıklamaktadır.
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Bununla birlikte mevcut riskler, kurumlar vergisi indirimleri yoluyla hükümetlerce kısmen de olsa finanse edilebilmektedir. Ar-Ge araştırmalarına yönelen bir
firma karlılığını arttırabileceği gibi stratejik öneme sahip vergi planlaması yoluyla
diğer rakip firmalara göre de vergi avantajı sağlayabilmektedir. Firmaların çoğunluğu toplam reklam ve Ar-Ge giderlerini sabit miktarlarda ya da toplam satışlarının belli bir oranında bütçelemektedir (Nar, 2015, 930-931).
Ar-Ge yatırımlarıyla etkin ve sürdürülebilir verimlilik artışı rekabet gücünü belirleyen ana etkenlerdendir. Bölgesel düzeyde rekabet avantajı sağlayarak bölge içinde üretilen katma değerin artırılmasında yeni fikirlerin karlı
ürünlere, süreçlere dönüştürebilme kabiliyeti önemli bir konu haline gelmektedir (İstanbul Kalkınma Ajansı, 2012, 12).
4.LİTERATÜR YAZINI
Del Monte ve Papagni (2003) çalışmalarında, Ar-Ge faaliyetlerinin satışlara olan etkisi 1989-1997 tarih aralığında zaman serisi ile 500 İtalyan üretici firma üzerine yapılmıştır. Ekonometrik analiz iki adımda gerçekleştirildi.
Önce bir panel birim kök testi uygulandı. İkincisi, firma büyüklüğü için hesap verebilir trendlerin değişkenler olup olmadığının araştırılması yapılmıştır.
Araştırma bulgularına göre; İtalya’da daha önce yapılan çalışmalarda anlamlı bir ilişki bulunamadığını, kendi bulgularına göre Ar-Ge faaliyetleri yapan
firmaların satışlarında görülen büyümenin yapmayanlara göre daha fazla olduğunu ileri sürmektedir. Ar-Ge faaliyetleri ve satışların büyümesi arasında
pozitif yönlü bir ilişki bunduğunu tespit edilmiştir.
Yu‐ming vd. (2007) çalışmalarında, Çin’de Ar‐Ge harcamalarıyla GSYİH arasındaki ilişkiyi eşbütünleşme ve nedensellik yöntemi ile araştırmışlardır. Analizde kullanılan veriler 1953-2004 yılları arasında Ar-Ge harcaması
ve GSYİH Çin sonuçlarıdır. Araştırma sonucunda Ar‐Ge ve GSYİH arasında
uzun dönemli eşbütünleşme ilişkisi olduğu, Ar‐Ge’den GSYİH’ya doğru iki
yönlü nedensel ilişkinin varlığı Ar-Ge harcamalarının artması ekonomik büyümeyi sağlayacağını tespit edilmiştir.
Yaylalı, vd. (2010) çalışmalarında, Ar-Ge yatırım harcamalarının ekonomik
büyüme’ye olan etkisini incelemişlerdir. Çalışmada kullanılan Ar-Ge yatırım
harcamaları ve ekonomik büyüme verileri 1990–2009 dönemini içermektedir.
Bu veriler TUİK ve Türkiye Patent Enstitüsü kaynaklarından temin edilmiştir. Çalışmada Ar-Ge ve ekonomik büyümeye ilişkin 1990 – 2009 dönemini
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kapsayan analizlerde ADF, eş-bütünleşme ve nedensellik testleri kullanılmıştır. Ar-Ge ve ekonomik büyüme rakamlarından derlenen veri setinin analiz
edilmesi sonucunda, uzun dönemde Ar-Ge yatırım harcamalarıyla ekonomik
büyüme arasında tek yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu ilişkinin yönü Ar-Ge
yatırım harcamalarından ekonomik büyümeye doğru olduğu gözlemlenmiştir.
Türkiye’de yapılan her bir birim Ar-Ge harcaması uzun dönemde ekonomik
büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir.
Gökçe ve Tellioğlu (2013) çalışmalarında, Ar-Ge giderleri için büyük şirketlerin önemli kaynaklar ayırdığını, devletlerin bu tür harcamaların vergiden
indirilmesine izin vererek, işletmeleri bu konuda teşvik etmesini teorik olarak
incelenmiştir. Ülkemizde de gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde kurum kazancının belirlenmesinde Ar-Ge indirimi yapılması ve 6335
Sayılı kanun, kayıtlama ve finansal raporlamada farklılıklara izin vermektedir.
Araştırma giderleri her zaman dönem gideri olarak kaydedilirken, geliştirme
giderleri de aktifleştirilmektedir. Her iki tür gider de mevzuatımız gereği şirket kazancından tamamıyla indirilebilmektedir. Ancak, muhasebe kaydında
ve finansal raporlarda vergi mevzuatımızın ve muhasebe standartlarının farklılığı göz önünde bulundurulmak zorunluluğu vardır. Çünkü farklı kayıt ve
raporlama biçimleri dönem kârının farklı sonuçlanmasına yol açmaktadır. Bu
karmaşıklıktan kaçınmak ve muhasebede yeknesaklığı sağlamak bakımından,
uluslararası ve ulusal finansal raporlama standartlarına uygun mevzuatın geliştirilmesi sonucuna varmışlardır.
Kocamış ve Güngör (2014) çalışmalarında, teknoloji sektöründe faaliyet
gösteren işletmelerin rekabet üstünlüğü sağlamasında önemli bir role sahip
olan Ar-Ge giderleri ile kârlılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Kârlılık parametreleri olarak brüt satış kârı veya zararından Ar-Ge giderlerini de içeren faaliyet giderleri indirildikten sonra elde edilen kâr veya zarar olan faaliyet kâr/zararı, vergi öncesi kâr/zararı ve vergi sonrası kâr/zararı
olarak da adlandırılan dönem net kâr/zararı kullanılmıştır. Analiz kapsamında Borsa İstanbul teknoloji sektöründe işlem gören 16 firmanın 2009-2013
yılları arasında UFRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş
mali tablolarından finansal performans sonuçları elde edilerek veri seti oluşturulmuştur. Kamuoyu Aydınlatma Platformu resmi internet sitesinden (www.
kap.gov.tr) elde edilen veriler SPSS programı kullanılarak istatistiki olarak
değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Ar-Ge harcamaları ile şirketin faaliyet
78

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

kârı, vergi öncesi kâr ve dönem net kârından oluşan kârlılık değerleriarasında
pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Ünal ve Seçilmiş (2014) çalışmalarında, Ar-Ge harcamalarının firma satış
hâsılatları üzerindeki ve dönem net karlarının Ar-Ge harcamaları üzerindeki
etkinliğini dinamik panel veri modeli ile analiz etmektir. Veri seti Gaziantep’te
Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan 29 firmayı ve 2005-2010 yıllarını kapsamaktadır. Panel veri setleriyle kurulan modellerden birincisi Ar-Ge harcamalarındaki bir artışın net satış hâsılatını artırıp artırmadığını, ikincisi ise firmaların
dönem net kârlarındaki bir artışın Ar-Ge için ayırdıkları payları artırıp artırmadığını analiz edebilmektir. Araştırmada ulaşılan sonuç, işletmelerin Ar-Ge
harcamaları ile net satış hâsılatları ve dönem net kârları arasında pozitif ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Meçik (2014) çalışmasında, OECD ülkelerinde Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin ortaya konulmasında, Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin incelemiştir. OECD ülkelerinde 1990-2012 döneminde Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunda işgücü,
sermaye ve Ar-Ge harcamaları gibi değişkenlerin GSYH üzerindeki etkilerini
araştırmak amacıyla bir model oluşturulmuştur. Modelde farklı değişkenlere
de yer verilmesi mümkün olduğu halde, Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonuna sadece Ar-Ge harcamalarının etkilenmesi ile neticesinde ortaya çıkan sonuçlar araştırılmıştır. Ulaşılan bulgular; işgücü, sermaye ve Ar-Ge harcamaları
değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde pozitif ve anlamlı etkilerinin söz
konusu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme sürecini destekleyici ve pozitif bir unsur olarak değerlendirilmesi
doğru olduğu ve Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme sürecini destekleyici bir unsur olarak değerlendirilmesi mümkün olması tespit edilmiştir
Çiftçi (2014) çalışmasında, Ar-Ge, reklam, pazarlama ve dağıtım ile genel yönetim giderlerinin işletmeler üzerindeki olası etkileri teorik olarak incelenmiştir. Çalışmada 1998-2009 döneminde imalat sanayindeki 9 alt sektöre
ait yıllık verilerin kullanıldığı analizde veri seti küçük, orta ve büyük ölçek
olarak ayrıştırılarak üç ayrı model tahmini gerçekleştirilmiştir. İşletmelerin
Ar-Ge, reklam, pazarlama ve dağıtım ile genel yönetim giderlerinin net satışların karlılığı üzerindeki etkisi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası imalat
sanayii sektör bilançoları verilerinden yararlanarak analiz edilmiştir. Çalışmada ekonometrik yöntem olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmada

MAYIS - HAZİRAN 2016

79

MALİ

ÇÖZÜM

ulaşılan ampirik sonuçlar; küçük işletmelerde yalnızca reklam, pazarlama, ve
dağıtım giderlerinin, orta ölçekli işletmelerde ise Ar-Ge ve reklam, pazarlama ve dağıtım giderlerinin brüt kar marjı üzerindeki etkisi anlamlı olduğunu
göstermektedir. Büyük ölçekli işletmelerde bütün değişkenlerin etkisi anlamlı
bulunurken en büyük etkiye sahip değişkenin genel yönetim giderleri olduğu
tespit edilmiştir.
Korkmaz (2010) çalışmasında, Ar-Ge ve ekonomik büyüme arasında uzun
dönemli ilişkinin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile 1990-2008 dönemleri arasında yıllık veriler kullanılarak araştırılmıştır. Ele alınan değişkenler:  Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) 2005 sabit fiyatları ile veri IMF’nin
Uluslararası Finansal İstatistiğinden (IMF IFS) alınmıştır. GSYİH Deflâtörü;
Ar-Ge verisini reel hale getirmek için IMF’nin IFS’sinden alınmıştır. Ar-Ge:
Sektöre ve harcama grubuna göre toplam araştırma ve geliştirme harcamalarını göstermekte olup bu veri TUİK’in elektronik veri dağıtım sisteminden
(EVDS) alınmıştır.  Sonuçlar her iki değişken arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğunu göstermiş ve söz konusu iki değişkenin uzun dönemde
birbirlerini etkiledikleri sonucuna varılmıştır. Değişkenler arasındaki eşbütünleşmenin varlığına bağlı olarak hata düzeltme modeli kurularak kısa dönemli
ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Granger nedensellik testi sonucunda, kısa dönemde Ar‐Ge harcamalarının GSYİH’yi etkilediğinden üretim faktörlerinin
etkin olarak kullanılması büyümeye pozitif bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Altıntaş ve Mercan (2015) çalışmalarında, Ar-Ge harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri üretim fonksiyonu yardımıyla 21 OECD ülkesi örneğinde 1996-2011 dönemi verileri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada Ar-Ge harcamalarının yanı sıra, sabit sermaye oluşumu ve işgücü artış
oranı değişkenleri de kullanılmıştır. Ar-Ge harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi yatay kesit bağımlılığını dikkate alan panel eş bütünleşme
yöntemiyle analiz etmektir. Analizde yatay kesit bağımlılığını, yani incelenen
ülkelerden herhangi birisinde meydana gelen bir şokun diğerlerini de etkileyeceği varsayımını göz önünde bulunduran yeni nesil panel veri yöntemleri
kullanılmıştır. Analiz sonucunda; Ar-Ge harcamalarındaki artışın ekonomik
büyümeyi güçlü bir şekilde etkilediği, bu etkinin sabit sermaye oluşumu ve
işgücü artış oranından daha yüksek olduğu ve Ar-Ge harcamalarındaki bir birimlik artışın ekonomik büyümeyi 3.4 birim arttırdığı tespit edilmiştir.
Nar (2015) çalışmasında, son yıllarda indirim kalemleri içerisinde yer alan
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Ar-Ge faaliyetlerinin, vergi planlaması araçlarından önemli bir konu olması
teorik olarak incelenmiştir. Ulaşılan sonuçlar ise; kurumlar vergisinde, indirim ve gider kalemleri içerisinde yer alan Ar-Ge harcamalarının bir vergi planlama aracı olarak etkinliği kişi ya da gruplar açısından fayda yönlü imkânlar
sağlarken, işletmeler açısından ise daha büyük vergisel kazanımları beraberinde getirmesi sonucunda dönem net karı üzerindeki vergisel yükü azaltması
işletmenin net karını arttırıcı ve olumlu etkisinin olduğu görülmektedir.
Ar-Ge harcamalarının,finansal tablo kalemlerinden olan net satış hâsılatı
ve karlılık üzerindeki etkisini açıklamak üzere aşağıda sonuçları özetlenen
çalışma yapılmıştır.
5.ARAŞTIRMA
5.1.Veri Yöntem ve Model
Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Sınaî Endeksinde işlem gören işletmelerin Ar-Ge harcamalarıyla gelir tablosu kalemlerinden olan net satış hâsılatı, vergi öncesi karlılık ve dönem net karı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Analiz kapsamında Borsa İstanbul Sınaî Endeksinde işlem gören 70 işletmenin 2011-2014 tarihleri arasında TFRS’ye göre hazırlanmış ve bağımsız
denetimden geçmiş finansal raporlamalarına ait finansal verileri kullanılarak
elde edilen veri setiyle analizler yapılmıştır. Veriler Kamuoyu Aydınlatma
Platformu (KAP) resmi internet sitesinden(www.kap.gov.tr) elde edilerek regresyon modeli kullanılarak istatistikî olarak değerlendirilmiştir.
Analize başlamadan önce bağımlı ve bağımsız değişkenler belirlenmiştir.
Bağımlı değişken, bağımsız değişkenden etkilenen değişkendir. Bağımsız değişken olarak Ar-Ge harcamaları kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak net
satış hâsılatı,vergi öncesi karlılık ve dönem net karı kullanılmıştır. Çalışmada
ilgili değişkenler arasındaki ilişkinin yönü ve etki gücünü ölçebilme adına
regresyon analizi yardımıyla tahminler yapılmıştır. Model tahmin edilirken en
küçük kareler yöntemi kullanılmıştır.
5.2.Araştırma Bulguları
Aşağıdaki tablolarda (tablo 3-4-5) 2011-2014 yılları arası Ar-Ge harcamaları ile işletmelerin net satışları, dönem net karı, vergiden önceki kar arasındaki ilişkinin istatistiksel sonuçları verilmiştir. Bu sonuçlara göre bütün yıllara
ilişkin katsayı olasılık değerleri 0.05’in altındadır. Bu durum katsayıların istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. Ayrıca F testi olasılık de-
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ğerleri de 0.05’in altında olması modellerin bir bütün olarak anlamlı olduğunu
göstermektedir.
Tablo 3. Ar-Ge ve Net Satışlar
Yıllar

Katsayı

T istatistik-prob

Durbin

F istatistik

Prob. F istatistik

2011

92.34048

8.127544-0.0000

2.030353

66.05698

0.000000

2012
2013

22.56734
76.74859

2.700230-0.0087
17.27470-0.0000

1.420153
2.120812

7.291245
298.4152

0.008737
0.000000

2014

35.12927

6.541471-0.0000

2.005545

42.79084

0.000000

Yukarıdaki tablo 3’te 2011-2014 yılları arası Ar-Ge harcamaları ile işletmelerin net satışları arasındaki ilişkinin istatistiksel sonuçlarına göre;bütün
yıllara ilişkin katsayı değerlerinin pozitif olması ilgili yıllarda Ar-Ge harcamaları ile net satışlar arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan Ar-Ge harcamalarının etki gücünün 2012
ve 2014 yıllarından daha fazla olduğu görülmektedir. Ar-Ge harcamalarının
net satışları en fazla arttırdığı 2011 ve 2013 yılları olup; 2011 yılında Ar-Ge
harcamalarındaki bir birimlik artış net satışları 92 birim, 2013yılında Ar-Ge
harcamalarındaki bir birimlik artış net satışları 76 birim artırmıştır.
Tablo 4. Ar-Ge ve Vergi Öncesi Kar
Yıllar

Katsayı

T istatistik-prob

Durbin

F istatistik

Prob. F istatistik

2011

7.073385

4.041079-0.0001

2.029891

16.33032

0.000140

2012

1.570435

2.632641-0.0105

1.513893

6.930796

0.010477

2013

3.220776

7.040751-0.0000

2.109269

49.57218

0.000000

2014

1.121554

2.707222-0.0086

1.979803

7.329051

0.008629

Yukarıdaki tablo 4’te 2011-2014 yıllar arası Ar-Ge harcamaları ile işletmelerin vergi öncesi kar arasındaki ilişkinin istatistiksel sonuçlarına göre; bütün
yıllara ilişkin katsayı değerlerinin pozitif olması ilgili yıllarda Ar-Ge harcamaları ile dönem net karı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan Ar-Ge harcamalarının etki gücünün
2012 ve 2014 yıllarından daha fazla olduğu görülmektedir. Ar-Ge harcamalarının dönem net karını en fazla arttırdığı 2011 ve 2013 yılları olup; 2011
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yılında Ar-Ge harcamalarındaki bir birimlik artış dönem net karını 7 birim,
2013 yılında Ar-Ge harcamalarındaki bir birimlik artış dönem net karını 3
birim arttırmıştır.
Tablo 5. Ar-Ge ve Dönem Net Karı
Yıllar

Katsayı

T istatistik-prob

Durbin

F istatistik

Prob. F istatistik

2011

5.914792

4.063769-0.0001

2.088376

16.51422

0.000131

2012

1.663519

3.183296-0.0022

1.559966

10.13337

0.002197

2013

4.445434

11.55773-0.0000

2.360193

133.5812

0.000000

2014

1.738695

4.304943-0.0001

1.932947

18.53253

0.000057

Yukarıdaki tablo 5’te 2011-2014 yıllar arası Ar-Ge harcamaları ile işletmelerin dönem net karı arasındaki ilişkinin istatistiksel sonuçlarına göre; bütün
yıllara ilişkin katsayı değerlerinin pozitif olması ilgili yıllarda Ar-Ge harcamaları ile dönem net karı arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 2011 ve 2013 yıllarında yapılan Ar-Ge harcamalarının etki gücünün 2012
ve 2014 yıllarından daha fazla olduğu gözükmektedir. Ar-Ge harcamalarının
dönem net karını en fazla arttırdığı 2011 ve 2013 yılları olup; 2011 yılında ArGe harcamalarındaki bir birimlik artış dönem net karını 5 birim, 2013 yılında
Ar-Ge harcamalarındaki bir birimlik artış dönem net karını 4 birim artırmıştır.
Otokorelasyon, çoklu regresyon analizinde hata teriminin birbirini izleyen
değerleri arasında ilişki bulunması halidir. Bu durum, genel doğrusal regresyon modelinin önemli bir varsayımından sapmadır. Genel doğrusal regresyon modeli varsayım gereği olarak, hata terimleri arasında bir ilişki bulunmamaktadır (Wikipedia.org., 2016). Regresyonda temel varsayımlardan biri
hata terimleri arasında ilişki olmamasıdır. Hata terimleri arasında ilişki olması
otokorelasyonun varlığını meydana getirmektedir. Otokorelasyon durumunda
parametrelerin en küçük kareler tahmincileri sapmasız ve tutarlı olup, etkin
değildir. Hata teriminin varyansının tahmincisi sapmalıdır ve bu yüzden parametrelerin varyansları da sapmalı olmaktadır (Yavuz, 2009, 126). Otokorelasyon testi için Durbinwatsın testi kullanılmıştır. Otokorelasyon olmaması için
bu değerin 1,5-2,5 arasında olması beklenmektedir (Kalaycı, 2009).
Analizden elde edilen bulgulara göre Ar-Ge harcamalarının net satış hâsılatı, vergi öncesi kar ve dönem net karı üzerinde olumlu yönde etkisi olduğu
tespit edilmiştir. Verimlilikte, maliyetleri azaltmada, bütçelemede ve üretimin
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kalitesini arttırmada Ar-Ge harcamalarının önemli olduğu sınaîsektöründekiişletmelerin bilanço içerisinde maddi olmayan duran varlık grubunda bulunan
Ar-Ge’nin faaliyetlerine harcamış oldukları bütçelerin satış ve kârlılık kalemleri üzerine olumlu olarak yansıdığı görülmektedir. Ar-Ge bütçeleri bu şekilde
her yıl veya dönem arttırıldığı takdirde ilgili finansal raporlama kalemlerine
olumlu bir şekilde yansıması uzun vadeli Ar-Ge politikasının işletmelerde
planlanmasının yapılmasını zorunlu kılmaktadır.
SONUÇ
Ar-Ge harcamalarının muhasebeleştirmesi UMS/TMS 38 ve Tekdüzen
Hesap Planına uyumlu olacak şekilde kayıtlanması işletmeler açısından önem
arz etmektedir. Finansal tablolar doğru, gerçeğe uygun bir şekilde hazırlanması Ar-Ge harcamalarının finansal performansa yapmış olduğu katkıyı net bir
şekilde göstermektedir. Ar-Ge harcamalarının neticesinde şirketlerin satışlarının ve kârlarının artmasının ortaya çıkması bunun yanında vergiden önceki
karın Ar-Ge yatırımlarında oluşan vergisel risklerin indirimleri yoluyla hükümetlerce kısmen de olsa finanse edilmesi Ar-Ge bütçelerinin arttıracaktır. Eğer
Ar-Ge yatırımlarının şirket karlılığını arttırabileceği gibi stratejik öneme sahip
vergi planlaması yoluyla diğer rakip şirketlere göre de vergi avantajı sağlama imkânı durumunda şirketlerin pek çoğu Ar-Ge yatırımlarını artan satış ve
karlılık oranlarına göre arttıracak şekilde belli bir oranında bütçeleme ihtiyacı
ortaya çıkacaktır. Bu çalışma çerçevesinde ortaya konulabilecek öneriler ve
çalışma sonuçlarından yapılabilecek çıkarımlar ise:
· Ar-Ge harcamalarının artmasıyla; bilançonun maddi duran varlık grubunda bulunan fiziksel değerlere yönelik rakamsal artışların yerini maddi olmayan duran varlık grubunda yer olan Ar-Ge faaliyetleri gibi fiziki olmayan
değerlere yapılan yatırımlar alacaktır.
· Ar-Ge harcamalarının; net satış hâsılatı, vergi öncesi kar ve dönem
net karı üzerinde etkili olduğu anlaşılmaktadır.
· İşletmelerin satış hâsılatı ve karlılığı artırabilmesi için Ar-Ge faaliyetlerine sürekli yatırım yapması sonucunda; maliyeti azaltma, verimliliği sağlama avantajlarının sağlanması rekabet açısından önem taşımaktadır.
· Ar-Ge faaliyetlerinin işletmeye sağlamış olduğu katkılar ise; muhasebe bilgi sisteminin kurumsallaşması, muhasebe departmanındaki personelin uzmanlaşması, Ar-Ge vergisel destek biriminin kurulması, toplam üretim
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kapasitesinin artması, teknolojik yeniliklerin artması, yeni teknolojiye dayalı
ürün üretebilmesi, maddi kaynakların daha verimli kullanılması, sektörde rekabet üstünlüğü sağlamaktır.
.
Bu çalışmada sonuç olarak Borsa İstanbul Sınaî Endeksinde işlem gören
işletmelerde Ar-Ge giderleri ile net satış hâsılatı, vergi öncesi kâr/zararı ve
dönem net kâr/zararı arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak analizi sonucu
Borsa İstanbul Sınaî Endeksinde işlem gören işletmelerin finansal tablolarından elde edilen veriler neticesinde; Ar-Ge harcamaları ile net satış hâsılatı,
vergi öncesi kâr ve dönem net kârı rakamları arasında pozitif yönlü anlamlı bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ar-ge harcamalarının finansal tablo kalemleri
arasındaki pozitif yönlü olumlu ilişki olduğu bu konuda yapılmış olan Yu‐
ming vd. (2007), Del Monte ve Papagni (2003), Yaylalı, vd. (2010), Kocamış
ve Güngör (2014), Ünal ve Seçilmiş (2014), Gökçe ve Tellioğlu (2013), Nar
(2015), Meçik (2014), Çiftçi (2014), Korkmaz (2010) çalışmalarını da doğruladığı görülmektedir. Bundan sonraki çalışmalarda Borsa İstanbul’un farklı
endekslerinde ve farklı sektörlerde bulunan işletmelerin finansal verileri üzerinden maddi olmayan duran varlık grubunda olan Ar-Ge bütçesi harcamalarının işletmelerin finansal raporlamalarına ne yönde etki ettiğine yönelik saha
çalışmaları yapılarak Ar-Ge harcamalarının sağladığı katkılar konusunda daha
kapsamlı bir araştırma yapılabilir.
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ULUSLARARASI VERGİ HUKUKUNDA KURALLAR YENİDEN
YAZILIRKEN ABD’NİNYENİ MODEL VERGİ ANLAŞMASI:
MÜKEMMELİYETÇİLİĞİN KUSURLARI
						

**
Doç.Dr. Tahir ERDEM11

ÖZ
Gerek otomatik bilgi değişimi gerek BEPS Eylem Planı çalışmaları kapsamında uluslararası vergi hukuku alanında tam anlamıyla bir kabuk değişimi yaşanırken, küresel zeminde oyunun kurallarının yeniden belirlenmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başta olmak üzere gelişmiş ülkeler aktif olarak yeni
eğilimler ortaya koymaktadırlar. Bu anlamda, ABD’nin finansal bilgilerin otomatik olarak değişimi konusundaki uygulamasınınfitilini ateşlediği ve G20’nin siyasi
himayesi kapsamında Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün(OECD) bünyesinde dünya geneline yayılan otomatik bilgi değişimi çalışmaları ile eş zamanlı
olarak geliştirilen Matrah Aşındırılmasının Ve Kazanç Aktarılmasının Önlenmesi
Eylem Planı (BEPS Eylem Planı) kapsamında önemli ilerlemeler yaşanmaktadır.
Bu gelişmelerin bir sonraki adımı olarak ABD tarafından kamuoyuna açıklanan
ABD’ninyeni model vergi anlaşması uluslararası vergi hukuku alanında yaşanması muhtemel önemli değişikliklere işaret etmektedir. Bu bağlamda, çalışmamızda
uluslararası vergi hukuku kurallarını şekillendirmek adına yine ABD’nin öncülük
ettiği ve küresel olarak ülkelerin vergi anlaşmaları politikalarını etkilemesi beklenen önemli değişikliklerin ele alınması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: ABDModel Vergi Anlaşması, Çifte Vergilendirme,Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması,Uluslararası Vergi Hukuku, Menfaatlerin Sınırlandırılması, Özel Vergi Rejimi.
GİRİŞ
Uluslararası vergi hukuku gündemi özellikle mükelleflerin sınıraşan işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan bilgi ve belgelere yansıyan vergi kaçırmave
vergiden kaçınma eylemleriyle mücadele açısından her geçen gün yeni bir boyut kazanmaktadır. Özellikle vergi limanı ya da vergi cenneti olarak nitelendirilen bölgeler başta olmak üzere zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerin
sağladığı vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığı imkânlarının kısıtlanması
için küresel anlamda önemli gelişmeler yaşanmaktadır.
*11 * GİB Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
22.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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Bu yönüyle, vergi limanı ya da vergi cenneti olarak nitelendirilen bölgeleri de
kapsayacak şekilde zararlı vergi rekabeti uygulayan ülkelerle mücadele açısından uluslararası vergi hukuku alanında iki önemli adım atılmaktadır. İlk önemli
adım, vergi amaçlarına yönelik olarak küresel anlamda şeffaflığın artırılması ve
ülkeler arasıda bilgi değişimini belirli standartlara kavuşturmak suretiyle kişilerin vergiden kaçınma ya da vergi kaçakçılığı eylemlerini sınırlandırmayı hedeflemektedir. Bu amacı sağlamak üzere bir eşdenetim (peer review) mekanizması
ve notlandırma (rating) işlevi de üstlenen Vergi Amaçlarına Yönelik Şeffaflık ve
1 (Global Forum on Transparency and Exchange
Bilgi Değişimi Küresel Forumu12
of Information for Tax Purposes) oluşturulmuştur.
Şeffaflık ve bilgi değişimine yönelik bu gelişmelerin en önemli boyutlarından birini otomatik bilgi değişimi teşkil etmektedir. Amerika Birleşik
Devletlerinde, ABD mükelleflerinin yabancı hesapları kapsamında beyan dışı
bıraktıkları gelirlerinin tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilen bir politikanın sonucunda otomatik bilgi değişimi öne çıkmıştır. 18 Mart 2010 tarihinde kabul edilen Yabancı Hesapların Vergi Uyumu Yasası (Foreign Account
Tax Compliance Act, “FATCA”) ile ABD mükelleflerinin yabancı (off-shore)
hesapları kapsamında beyan dışı bıraktıkları gelirlerinin tespit edilebilmesi
amacıyla ABD dışındaki finansal kuruluşlarla işbirliği sağlanması öngörülmüştür. (IRC, 2010) Düzenleme kapsamında öngörülen işbirliğinin sağlanamaması durumunda ise uyumsuz sayılan finansal kuruluşlara Amerika kaynaklı gelirlerden yapılan ödemelerden %30 oranında tevkifat yapılması kurala
bağlanmıştır. Otomatik bilgi değişimi yoluyla uluslararası vergi uyumunun
artırılmasını öngören bu işbirliğinin hukukî ve teknik olarak gerçekleştirilmesini teminen ABD tarafından diğer ülkelerin de katılım ve desteğiyle farklı
anlaşma modelleri geliştirilmiştir. (Erdem, 2015)
Otomatik bilgi değişimi mekanizmasının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
2
yaklaşımının G20 ülkeleri13
tarafından da benimsenmesinin üzerine diğer ülkelerin de katılımıyla otomatik bilgi değişimi dünya geneline yayılan bir mekanizmaya dönüşmüştür. Bu alandaki gelişmeler 06 Eylül 2013 tarihinde G20
112 Nisan 2016 itibariyle 133 üye ülkeden oluşan Küresel Forum, 2000’li yılların başında vergi cennetlerine
karşı OECD çalışmaları bünyesinde OECD üyesi ülkelerin oluşturduğu bir forumun devamı niteliğindedir. Şeffaflık ve bilgi değişimi konularında çalışmak üzere kurulan Küresel Forum 2009 yılında G20’nin
talebiyle yeniden yapılandırılmış ve bugün itibariyle vergi amaçlarına yönelik şeffaflık ve bilgi değişimi
konularında aktif bir platformdur.
213 20 Maliye Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı Grubu, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer
alan 19 ülkeden ve Avrupa Birliği Komisyonu’ndan oluşur. Daha çok İngilizce Group of 20 (20 Grubu)
kavramının kısaltması olan G20 adıyla bilinir. Türkiye G20 grubu içinde yer almaktadır.
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liderlerinin otomatik bilgi değişimine yeni küresel standart olarak bağlılıklarını
3
bildirmeleri ile önemli bir ivme kazanmıştır.14
(G20 Liderler Bildirgesi, 2013)
OECD çatısı altında gerçekleşen yoğun toplantılar sonucunda oluşturulan “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişim Standardı” (Common Reporting
Standard, “CRS”) 21/07/2014 tarihinde OECD tarafından yayımlanmıştır.
(OECD, 2014) 2014 yılında Brisbane zirvesinde G20 liderleri tarafından CRS
karşılıklılık temelinde kabul edilmiş ve yasal hazırlıkların tamamlanmasına bağlı olarak 2017 ya da 2018 sonunda G20 ülkelerinin kendi aralarında ve diğer
ülkelerle otomatik bilgi değişimine başlayacakları hususu toplantı bildirgesinde
4
belirtilmiştir.15
(G20 Liderler Bildirgesi, 2015) Bunun yanı sıra Küresel Forum
nezdinde CRS’i uygulama taahhüdünde bulunan idare sayısı Nisan 2016 itibariyle 98’e yükselmiştir. (Küresel Forum Listesi, 2016)
Uluslararası vergi hukuku alanındaki güncel gelişmelerin yaşandığı ikinci
önemli alan Matrah Aşındırılması ve Kazanç Aktarılmasının Önlenmesi Eylem Planı (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting) kapsamında yürütülen çalışmalardır. (OECD, 2013a)Matrah aşındırılması ve kazanç aktarılmasının önlenmesi için küresel anlamda ortak bir yol haritası çizilerek ülkelerin
vergi gelirlerininkorunması sürecine ilişkin gerekli tavsiyelerde bulunma ve
tedbirleri belirleme amacıyla G20 ülkelerinintalebi üzerine OECD tarafından
hazırlanan ve G20 Maliye Bakanlarının Moskova toplantısı sırasında açıklanan (OECD, 2013b)Eylem Planı kapsamında 2 yılı aşkın süredir devam eden
çalışmalar sonucunda Eylem Planını oluşturan 15 Eylem için nihai raporlar
ve çıktılar 5 Ekim 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. (OECD, 2015
5
a) Bu raporların G20 Antalya Liderler Zirvesinde16
onaylanmasının ardından
hazırlık çalışmaları ve tedbirlerin belirlenmesi aşaması tamamlanan Eylemler
için nihai raporlarda öngörülen tedbirlerin uygulanması (implementation) ve
314 “51. We commend the progress recently achieved in the area of tax transparency and we fully endorse
the OECD proposal for a truly global model for multilateral and bilateral automatic exchange of information. Calling on all other jurisdictions to join us by the earliest possible date, we are committed to automatic
exchange of information as the new global standard, which must ensure confidentiality and the proper use
of information exchanged, and we fully support the OECD work with G20 countries aimed at presenting
such a new single global standard for automatic exchange of information by February 2014 and to finalizing technical modalities of effective automatic exchange by mid-2014.” (G20 Liderler Bildirgesi, 2013)
415 “13. …To prevent cross-border tax evasion, we endorse the global Common Reporting Standard for the
automatic exchange of tax information (AEOI) on a reciprocal basis. We will begin to exchange information automatically with each other and with other countries by 2017 or end-2018, subject to completing
necessary legislative procedures….”(G20 Liderler Bildirgesi, 2014)
516 “15. To reach a globally fair and modern international tax system, we endorse the package ofmeasures
developed under the ambitious G20/OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)project.” (G20 Liderler
Bildirgesi, 2015)
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uygulamaların gözetim (monitoring) ve denetimi (review) boyutları mümkün
hale gelmiştir.
Uluslararası vergi hukuku alanında gerçekleşen bu gelişmelerin bir sonraki
muhtemel evresi ise ABD’nin yeni model vergi anlaşmasında varlık kazanan
müesseselerle ipuçlarını vermektedir.(ABD Hanize, 2016a) ABD’nin yeni
model vergi anlaşmasında uluslararası vergi hukuku alanındaki mevcut kuralları etkileyecek nitelikteki yeni müesseseler farklı bir yaklaşım tarzı içinde
kaleme alınmıştır. Diğer bir ifadeyle ABD’nin yeni model vergi anlaşmasındaki değişiklikler uluslararası vergi hukukundaki mevcut kuralları özellikle
çifte vergilendirmeyi önleme (ÇVÖ) anlaşmalarındaki vergilendirme yetkisinin paylaşımı yaklaşımını ve çifte vergilendirmeyi önleme anlayışını farklı bir
noktaya taşıyacak niteliktedir.
ÇVÖ anlaşmaları çifte vergilendirmenin engellenmesi için genel kural
olarak iki aşamalı çözüm üretmektedirler. Bunlar, vergilendirme yetkisinin
paylaşımı kuralları(distributive rules of tax treaties) üzerinden bu yetkinin
aynı konu ya da mükellef için mükerrer uygulanmamasına yönelik önceleyici
unsur olarak vergilendirme yetkisinin ülkeler arasında paylaşımı ve sonradan
çözümyöntemi olarak ise mahsup veya istisna yöntemleri (credit/exemption
methods) kapsamında telafi mekanizmaları (methods for elimination of double taxation) olarak varlık kazanır.
ABD’nin yeni model vergi anlaşmasındaki yeni eğilim ise çifte vergilendirme riskinin bertaraf edilmesinin ötesinde çifte vergilendirmeme ve/veya
ülkelerin anlaşma ile aldıkları vergilendirme yetkisini kullanarak kendi ülkelerinde vergi avantajı yaratmasının engellenmesine yöneliktir. Anlaşmaların
çifte vergilendirmeme ya da vergi kaçırma veya vergiden kaçınma aracına
dönüşmemesi ana amaçlardan biridir. Diğer yandan, anlaşmaların dağıtıcı ve
telafi edici etki ve fonksiyonlarının ötesinde yeni bir işlev olarak ülkelerin vergi gelirlerinin korunması için anlaşmaya taraf ülkelerin vergi politikalarının
haksız/zararlı vergi rekabetine neden olmayacak şekilde aşağıya doğru sınırlandırılmasıda öngörülmektedir. Bu yaklaşım, ÇVÖ anlaşmalarının ülkelerin
vergi haklarını ne şekilde kullanabileceklerine ilişkin sınırlamalarla şekillenme anlayışına dayanmakta, diğer bir ifadeyle ülkelerin zararlı vergi rekabetine
neden olacak ve anlaşmanın tarafı olan diğer ülkeyi olumsuz şekilde etkileyecek vergi politikalarına kısıtlama getirmeyi öngörmektedir.
Bu bağlamda, ÇVÖ anlaşmalarının mükellef ya da anlaşmaya taraf olan
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diğer ülke kaynaklı olarak çifte vergilendirmeme veya vergi kaçırma ya da
vergiden kaçınma aracına dönüşmesi ile zararlı/haksız vergi rekabeti yaratması sonuçlarının önlenmesi yaklaşımıABD’nin yeni model vergi anlaşmasındaaşağıdaki unsurlarla desteklenmiştir;
• Özel vergi rejimi (special tax regime, “STR”) kavramı,
• Menfaatlerin sınırlandırılması kuralı (limitation on benefits, “LoB”),
• İç hukukta gelecekte yapılan değişikliklerin anlaşmaya etkileri (subsequent changes in law).
Bu çalışmamızda, ABD’nin yeni model vergi anlaşması ile öncülük ettiği
uluslararası vergi hukuku alanındaÇVÖ anlaşmaları için vergilendirme yetkisinin paylaşımının ötesinde kullanımıile anlaşmaların suiistimali ve kötüye
kullanılmasının engellenmesi konusundaki yeni norm ve standartların nüvesini teşkil eden yeni yaklaşımıABD’nin yeni model vergi anlaşmasındakihükümler üzerinden ele alınacaktır.
1. ABD’NİN YENİ MODEL VERGİ ANLAŞMASI HÜKÜMLERİNE
BAKIŞ
1.1. Genel Çerçeve
ABD Hazinesi tarafından 17 Şubat 2016 tarihinde ABD’nin anlaşma müzakerelerinde esas alınması için kullanılmak üzere yeni model vergi anlaşması
(2016 Model Anlaşma) metni kamuoyu ile paylaşılmıştır. (ABD Hazine 2016a)
Bu gelişme, aslında sadece ABD’nin kendi ÇVÖ anlaşma müzakere sürecine
esas teşkil eden ülke politikasını belirlemenin ötesinde uluslararası vergi hukuku alanında önemli etkileri bulunan bir adımı teşkil etmektedir. Nitekim, BEPS
Eylem Planı kapsamında OECD bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların bir
kısmında asgari standartların oluşturulmasında ve ayrıca OECD Model Vergi
Anlaşmasının güncellenmesinde esas alınmak üzere ABD’nin yeni vergi anlaşma modelini yayınlaması beklenmekte idi. Bu kapsamda, ABD’nin yeni vergi
anlaşma modeli özellikle “Uygun Olmayan Hallerde Anlaşma Menfaatlerinin
Sağlanmasının Engellenmesi”ne ilişkin 6 ncı Eylem kapsamında geliştirilmeye çalışılan asgari standardın içerinde yer alan “Limitation on Benefits” yani
“anlaşma faydalarının sınırlandırılması” kuralı açısından önem arz etmektedir.
Ayrıca, OECD Model Vergi Anlaşmasının güncellenmesinde özel vergi rejimi
(special tax regime) kavramı ve iç hukukta gelecekte yapılan değişikliklerin
anlaşmaya etkileri (subsequent changes in law) hükümleri de temel yaklaşımı
etkileyebilecek unsurlar olarak öne çıkmaktadır.
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ABD’nin yeni model vergi anlaşmasının takdimine ilişkin açıklamalarda,
yapılan değişikliklerin esaslı unsurlardan ziyade teknik gerekliliklere dayandığı belirtilmişolsa bile sonuçları itibariyle yeni modelde öngörülen müesseseler vergi anlaşmaları sisteminde yaklaşım farklılığı öngören önemli etkiler
barındırmaktadır. ABD’nin yeni model vergi anlaşmasındaki yaklaşım anlaşmanın dibacesine (preamble) de yansıtıldığı üzere artık sadece çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin klasik amacın ötesinde ÇVÖ anlaşması sayesinde çifte vergilendirmeme ya da vergi kaçırma veya vergiden kaçınma
olanaklarıyla daha az vergi ödemeye imkân tanımama hedeflerine yönelmektedir.617 (ABD Hanize, 2016 a ve b)
1.2. ÖZEL VERGİ REJİMİ (SPECIAL TAX REGIME)
ABD’nin yeni model vergi anlaşmasında göze çarpan değişikliklerin başında “genel tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına (l) bendi altında “özel vergi rejimi” kavramı tanımının eklenmesi gelmektedir. Bu tanıma
göre, özel vergi rejimi ÇVÖ Anlaşması kapsamına giren bir vergiye ilişkin
olarak Anlaşmaya taraf bir devlette aşağıdaki koşulların tümünü karşılayan bir
kanun, düzenleme veya idari uygulamayı ifade etmektedir;
i) düzenleme aşağıdaki durumlardan en az biriyle sonuçlanır;
A) Mal ve hizmetlerin satışından elde edilen gelire oranla faiz, gayrimaddi haklar, teminat bedelleri ya da bunların herhangi bir birleşkesi için ayrıcalıklı (daha düşük) bir vergi oranı uygulanması;
B) Mal ve hizmetlerin satışından elde edilen gelire ilişkin matraha uygulanmadığı halde faiz, gayrimaddi haklar, teminat bedelleri ya da bunların
herhangi bir birleşkesi için vergi matrahının hesaplanmasında aşağıdakilere
izin verilmek suretiyle sabit bir indirim sağlanması;
1) Brüt gelirlerden bir istisna sağlanması;
2) Telafi edici bir ödeme yapmaksızın ya da ödeme yükümlülüğü getirilmeksizin indirim imkânı verilmesi;
3) Ödenen ya da tahakkuk eden temettüler (kar payları) için indirim öngörülmesi; veya
4) Anlaşmanın ticari kazançlara ilişkin 7 nci ve ilişkili işletmeye ilişkin
617 “The Government of the United States of America and the Government of __________, intending to
conclude a Convention for the elimination of double taxation with respect to taxes on income without
creating opportunities for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance (including
through treaty-shopping arrangements aimed at obtaining reliefs provided in this Convention for the indirect benefit of residents of third states), have agreed as follows:”
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9 uncu maddelerinde öngörülen ilkelere aykırı bir vergi uygulanması; ya da
C) Sözkonusu ülkede aktif olarak ticari faaliyette ya da işletmesi bulunmayan bir kurumun tüm kazançları ya da yabancı ülke kaynaklı kazançlarına
ilişkin olarak ayrıcalıklı bir vergi oranı ya da vergi matrahından bir önceki (B)
Bölümünün 1, 2, 3 veya 4 üncü bentlerinde belirtilen türden sabit bir indirim
sağlanması.
ii) Gayrimaddi haklar için ayrıcalıklı bir vergi oranı veya vergi matrahında
sabit indirim uygulaması durumunda bundan yararlanma ar-ge faaliyetlerinin
sözkonusu ülkede gerçekleştirilen kısmına özgülenmeşartına bağlanmaz;
iii) genellikle aşağıdaki belirtilen oranlardan en düşüğünden daha az bir
vergi oranı uygulanarak vergi alınmasıyla sonuçlanması beklenir;
A) % 15 vergi oranı; veya
B) Diğer ülkede uygulanan kurumlar vergisi kanununda öngörülen kurumlar vergisi genel oranının % 60’ı;
iv) İlke olarak aşağıda sayılanlara uygulanmaz;
A) Emeklilik fonları;
B) Sadece dinî konular, yardım, bilim, sanat, kültür veya eğitim amacı ile
kurulan ve işletilen kurumlara;
C) Kendisi ya da hissedarları düzeyinde (en fazla bir yıllık vade ile) tek
bir vergilendirmeye muhatap olmaları sağlanan ve ilgili ülkede yatırımcı koruma hükümlerine tabi olan çeşitlendirilmiş menkul kıymet portföyü ve bireysel yatırımcılara sunulan faiz unsurları bulunduran kişiler;
D) Kendisi ya da hissedarları düzeyinde (en fazla bir yıllık vade ile) tek
bir vergilendirmeye muhatap olmaları sağlanan ve baskın olarak gayrimenkul
varlık bulunduran kişiler;
v) (i) ilâ (iv) arasında belirtilen yukarıdaki hükümleri taşıyan ülkeye, bu
ülke ile yapılacak istişare sonucunda diğer ülke tarafından diplomatik kanallarla yapılacak belirleyici bildirim.
Bir ülkenin herhangi bir yasası, düzenlemesi veya idari uygulaması diğer
ülke tarafından özel vergi rejimi tanımlamasının (i) ilâ (v) bentlerindeki hükümleri taşıdığı yönünde belirleme yapılarak yazılı bir kamu bildirimi yapılmasından itibaren 30 gün geçmedikçe özel vergi rejimi olarak muamele
edilmeyecektir.
ABD’nin yeni model vergi anlaşmasının faize ilişkin 11 inci, gayrimaddi
haklara ilişkin 12 nci ve diğer gelirlere ilişkin 21 inci maddelerinde özel vergi
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rejimi kavramına atıf yapılmıştır. Bu kapsamda,anlaşmaya taraf olanbir devlette doğan faiz, gayrimaddi hak bedeli veya diğer gelirler bakımından, bunların diğer devletin mukimi olan lehdarı, ülkesinde bu gelir unsurlarının ödendiği vergilendirme dönemi boyunca herhangi bir zamanda faiz, gayrimaddi hak
bedeli ve diğer gelirler bakımından özel vergilendirme rejimine tabi tutulursa
ilgili anlaşmanın 11, 12 ve 21 inci maddeleri uygulanmayıp, ödeyen (kaynak)
devletin iç mevzuatına göre vergilendirme yapılması öngörülmektedir.718
1.3. MENFAATLERİN SINIRLANDIRILMASI (LIMITATION ON BENEFITS)
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının amacı anlaşmanın isminde
de belirtildiği üzere çifte vergilendirmenin önlenmesi olmakla birlikte uygulamada bazı durumlarda anlaşma hükümlerinin suiistimali ya da kötüye
kullanılması (treaty abuse) yönünde eylemler de ortaya çıkabilmektedir. Bu
eylemler genellikle; anlaşmaların öngördüğü sınırlamaları veya anlaşma hükümlerini kullanarak iç mevzuat hükümlerini dolanmaya çalışmak şeklinde
tezahür etmektedir.Anlaşmaların suiistimali ve anlaşma hükümlerinin kötüye
kullanılmasıanlaşma alışverişi (treaty shopping), transfer fiyatlandırması, üçgenuygulamalar, gelir niteliğinin değiştirilmesi gibi çeşitli biçimlerdegerçekleştirilebilir. (Özgenç, 2011, s. 147-148)
Anlaşmaların suiistimalini ve anlaşma hükümlerinin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik olarak OECD yaklaşımı bünyesinde çeşitli koruyucu
hükümler ve yöntemler geliştirilmiştir. Bunlara örnek olarak,aracı kuruluşun
sahipliğini dikkate alan; gerçeklehdar/yararlanıcı (beneficial owner), şeffaflık
yaklaşımı (the Look Through Approach),kanal yaklaşımı (the Channel Approach), ikamet ülkesindevergilendirmeyi dikkate alan; mukim sıfatının sınırlandırılması (limitationon residence), kapsam dışı bırakma (the exclude approach),
718 “11- 2/c) interest arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other
Contracting State that is a connected person with respect to the payor of the interest may be taxed in the
first-mentioned Contracting State in accordance with domestic law if such resident benefits from a special
tax regime with respect to such interest in its Contracting State of residence;”
“12-2/a) a royalty arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State that is a connected person with respect to the payor of the royalty may be taxed in the first-mentioned Contracting State in accordance with domestic law if such resident benefits from a special tax regime
with respect to the royalty in its Contracting State of residence; and”
“21-2/a) a guarantee fee arising in a Contracting State and characterized as other income by that Contracting State and beneficially owned by a resident of the other Contracting State that is a connected person
with respect to the payor of the guarantee fee may be taxed in the first-mentioned Contracting State in accordance with domestic law if such resident benefits from a special tax regime with respect to the guarantee
fee in its Contracting State of residence; and” (ABD Hanize, 2016a)
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vergilendirmekoşulu (the subject to tax), iyi niyetli yapıları dikkate alan; İyi
niyet koşulu(bona fides clauses) ve menfaatlerin sınırlandırılması koşulu (limitation of benefits)yöntemleri sıralanabilir.(Özgenç, 2011, s. 148)
Uluslararası vergi hukuku alanında temel sorunlardan birine dönüşen
anlaşmaların suiistimaline ve anlaşma hükümlerinin kötüye kullanılmasına
küresel anlamda ortak çözüm üretilebilmesi için BEPS Eylem Planı kapsamındaki 15 Eylemden biri bu konuya özgülenmiştir. Uygun olmayan hallerde
anlaşma menfaatlerinin sağlanmasının engellenmesine ilişkin 6 ncı Eylemde
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının suiistimalin ve/veya kötüye kullanılmasının önlenmesine ilişkin çalışma yapılması öngörülmüştür. Bu çerçevede, çalışmalar sonucunda ülkelerin çözüm yöntemi olarak üzerinde mutabık kalacakları bir asgari standart ve anlaşma suiistimalinin engellenmesi
için koruma sağlayan yeni bir kural ya da kural alternatiflerinin oluşturulması
hedeflenmiştir. Bu bağlamda, 6 ncı Eylem kapsamında 2 yılı aşkın bir süredir
devam eden çalışmaların ürünü olarak ortaya konulan nihai rapor ve çıktılar
OECD’nin internet sitesi üzerinden 5 Ekim 2015 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır. (OECD, 2015)
Bu kapsamda, ÇVÖ anlaşmalarının çifte vergilendirmeme doğurmak ya da
vergi kaçırma veya vergiden kaçınma niyetiyle kullanılmayacağının açıklığa
kavuşturulması öngörülmektedir. Bunun için ÇVÖ anlaşmalarının başlık ve
dibacesine, devletlerin anlaşma alışverişi düzenlemeleri de dahil olmak üzere,
vergi kaçırmak ve vergiden kaçınmak yoluyla vergilendirmeme veya düşük
vergilendirme yaratan fırsatları önlemek niyetiyle anlaşma imzaladıklarının
açıkça belirtilmesi kararlaştırılmaktadır. Buna ilave olarak, ÇVÖ anlaşmalarına suiistimalin ve kötüye kullanımın engellenmesineyönelik genel ve özel
nitelikli kuralı eklenmesi öngörülmektedir. Son olarak, ülkelerin diğer bir ülkeyle vergi anlaşması yapmadan önce göz önünde bulundurmaları gereken
vergi politikası kaygılarının tespit edilmesi hedeflenmektedir.
Bu unsurlar arasında en önemlileri ise suiistimalin ve kötüye kullanımın engellenmesineyönelik genel ve özel nitelikli kurallardır. Anlaşmaların suiistimalinin ve kötüye kullanımının engellenmesineyönelik genel nitelikli kural esas
amaç testi içeren kural (Principal Purpose Test rule-PPT rule) olarak tanımlanabilir. OECD Model Vergi Anlaşmasına da eklenmesi öngörülen alternatiflerden
biri olan esas amaç testi (PPT) sübjektif yönü ağır basan ve eylemin asıl amacı (failin zihni durumu) ile anlaşma menfaati arasındaki ilişkiye ağırlık veren
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bir kuraldır. Subjektif yönü nedeniyle bu kural eleştiri konusu olmuştur.(Lang,
2014) Buna karşın, anlaşmaların suiistimalinin ve kötüye kullanımının engellenmesineyönelik özel nitelikli kural olan menfaatlerin sınırlandırılması (Limitation on Benefits-LoB rule) daha objektif unsurlara dayanan, ancak, çok teknik
ve detaylı bir kuraldır. OECD Model Vergi Anlaşmasına özel kötüye kullanım
kuralı olarakmenfaatlerin sınırlandırılmasıkuralının (LoB rule) eklenmesi de alternatif bir seçenek olarak öngörülmektedir.Ancak, menfaatlerin sınırlandırılması kuralının oldukça teknik ve karışık ve bir o kadar da detaylı olması sebebiyle
Japonyanın önerisi ile OECD bünyesinde basitleştirilmiş versiyonu (simplified
LoB) şeklinde bir alternatif üzerinde çalışılmaktadır.
Özellikle ABD’nin vergi anlaşmalarında yer verdiği menfaatlerin sınırlandırılması (LoB) kuralı, ABD’nin yeni model vergi anlaşmasının 22 nci maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde modelin en uzun ve en detaylı düzenlemelerinden biridir.
Menfaatlerin sınırlandırılması maddesi sadece belirli şartları sağlayan kişilere anlaşma menfaatlerinin sağlanmasına ilişkin olup, bu şartlar, sahiplik
yapısı, yasal yapısı ve faaliyetleri temelinde kuruluşun mukim olduğu devlet
ile yeterli bağı bulunmasını sağlamayı amaçlamaktadır.
1.4. İÇ HUKUKTA GELECEKTE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ANLAŞMAYA ETKİLERİ(SUBSEQUENT CHANGES IN LAW)
ABD’nin yeni model vergi anlaşmasının 28 inci maddesinde anlaşmaya
taraf ülkelerin iç hukukunda gelecekte yapılan değişikliklerin anlaşmaya etkileri (subsequent changes in law) düzenlenmiştir. Bu yeni madde hükmüyle, anlaşmanın imzalandığı tarihten sonra anlaşmanın taraflarından birinin iç
hukukunda yapmış olduğu değişikliklerin anlaşmanın müzakeresi sırasında
öngörülen anlaşma dengesini etkileyecek nitelikte olması durumunda anlaşmanın yeniden gözden geçirilerek ilgili ülkenin iç hukukundaki değişikliklere
uygun tadilin yapılması konusunda taraflar arasında istişareye ve gerekli değişikliklerin yapılmasına imkân tanınmaktadır.
Bu yeni madde kapsamında, bir ÇVÖ anlaşmasının imzasının ardından,
taraflardan biri kurumlar vergisi kanununda öngörülen kurumlar vergisi genel
oranını ülkesinde mukim olan şirketlerin kazançlarının tümüne uygulanmak
üzere % 15 oranından ya da diğer ülkede uygulanan kurumlar vergisi kanununda öngörülen kurumlar vergisi genel oranının % 60 ından düşük olanının
100

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

altına indirirse ya da ülkesinde mukim olan şirketlerin (faiz ve gayrimaddi
haklar dâhil olmak üzere) yabancı ülke kaynaklı kazançlarının tümüne istisna
uygularsa anlaşmaya taraf olan ülkeler anlaşmada öngörülen vergilendirme
yetkisinin dağıtımını bu yeni oranlardan veya uygulamadan kaynaklanan etkiyi bertaraf edecek şekilde yeniden belirlemek üzere istişarede bulunurlar.
Bu istişare sürecinin işlememesi durumunda, aleyhine oran değişikliği
gerçekleşen taraf Anlaşmanın temettülere ilişkin 10 uncu, faizlere ilişkin 11
inci, gayrimaddi haklara ilişkin 12 nci ve diğer gelirlere ilişkin 21 inci madde hükümlerini uygulamayı sona erdireceğini karşı tarafa diplomatik kanalla
bildirebilir. Bu durumda, sözkonusu maddelerin hükümlerinin uygulanması
aleyhine oran değişikliği gerçekleşen taraf ülkenin bu maddelerin uygulamasına son verileceğine ilişkin kamuoyuna yapılan yazılı açıklama tarihinden
itibaren 6 ay sonra anlaşmaya taraf olan her iki ülkede de sona erer.
1. ABD’NİN YENİ MODEL VERGİ ANLAŞMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE MUHTEMEL ETKİLERİ
ABD’nin yeni model vergi anlaşmasına genel çerçeveden bakıldığında, 30
maddeden oluşan yeni model eki protokol metni ile birlikte 70 sayfaya ulaşmaktadır. Anlaşma metninin uzunluğunun ötesinde, ABD’nin yeni model vergi anlaşması içerik olarak da oldukça teknik, karmaşık ve detaylı bir yapıya dönüşmüştür.
Nitekim, özel vergi rejimi tanımı ve bu tanımın diğer maddelerle ilişkisi, menfaatlerin sınırlandırılması maddesinin yapısı ve detayları ve iç hukukta gelecekte
yapılan değişikliklerin anlaşmaya etkileri maddesi birlikte değerlendirildiğinde
ABD’nin yeni model vergi anlaşması klasik çifte vergilendirmenin önlenmesi
amacının ötesinde vergi anlaşması amacını farklı bir noktaya taşımaktadır.
Yeni model, ÇVÖ anlaşmalarındaki klasik yaklaşımı taraf ülkelerin vergilendirme hakkının paylaşımından öte bu hakkın ne şekilde kullanılmasına
ilişkin sınırlamalara dönüştürmektedir. Ayrıca, kişilerin anlaşmalardan haksız
yere yararlanmasının önlenmesi de ana hedeflerden biri olarak ortaya konulmaktadır. Bu yaklaşımla, vergi anlaşmalarının hem mükellefler hem de taraf
ülkeler açısından zararlı/haksız vergi rekabeti kapsamında vergi planlaması
aracına dönüşmesi imkânı ortadan kaldırılmaktadır. Bununla birlikte, yeni
modelde öngörülen hükümler ülkelerin anlaşmada öngörülen paylaşım kurallarına uygun olarak aldıkları vergilendirme haklarını ne şekilde kullanacaklarını da sınırlayıcı nitelik kazanmaktadır.
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ABD’nin yeni model vergi anlaşması teknik içeriği ve detayları dikkate
alındığında ve OECD ve Birleşmiş Milletler Model Vergi Anlaşmaları ile karşılaştırıldığında birçok ülke açısından müzakeresi, sonuçlandırılması ve uygulanması oldukça zor görünen boyutları bulunmaktadır. ABD model vergi
anlaşmasında vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınmanın önlenmesi ve zararlı/
haksız vergi rekabetinin engellenmesi için kaleme alınan hükümlerde mükemmeliyetçiliğin sağlanması ve boşluk bırakmama amacı oldukça teknik ve detaylı bir yazımla sonuçlanmıştır. Bu yazım, birçok ülkenin bu yeni hükümleri
uygulanabilir olarak görmesi için önemli bir zaman dilimi gerektirmektedir.
ABD model anlaşmada öngörülen hükümlerin uygulanmasına yönelik teknik
unsurların hayata geçirilebilmesi ve takibi için ülkelerin kapasite ve altyapısındaki
yetersizliklerin giderilmesini gereklidir. Ayrıca, sözkonusu hükümlerin anlaşmaya
taraf ülkelere sağlayacağı menfaat/fayda ve maliyet analizi açısından da ABD ile
diğer taraf ülkeler açısından asimetri doğabileceği öngörülmektedir.
SONUÇ
Günümüzdeuluslararası vergi hukuku alanında daha önce hiç olmadığı
kadar kapsamlı ve temel değişiklikler gerçekleşmektedir. Özellikle bu alanda uluslararası katılım ve işbirliğinin de artmasıyla hem vergi kaçakçılığı
ve vergiden kaçınma ile mücadele hem de bu hedefi sağlamanın en önemli
araçlarından biri olan otomatik bilgi değişimi konularında önemli gelişmeler
yaşanmaktadır. Küresel zeminde vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile
mücadele için oyunun kuralları yeniden belirlenmektedir.
Bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere gelişmiş ülkeler aktif olarak mücadele için yeni araç ve eğilimler ortaya koymaktadırlar. Bu
anlamda, ABD’nin finansal bilgilerin otomatik olarak değişimi konusundaki
politikasının fitilini ateşlediği ve G20’nin siyasi himayesi kapsamında OECD
bünyesinde dünya geneline yayılan otomatik bilgi değişimi çalışmaları ile eş
zamanlı olarak geliştirilen Matrah Aşındırılmasının Ve Kazanç Aktarılmasının
Önlenmesi Eylem Planı kapsamında önemli ilerlemeler yaşanmaktadır.
Bu gelişmelerin bir sonraki adımı olarak ABD tarafından kamuoyuna açıklanan ABD’nin yeni model vergi anlaşması uluslararası vergi hukuku alanında
yaşanması muhtemel önemli değişikliklere işaret etmektedir. ABD’nin yeni
model vergi anlaşması şekil ve içerik olarak oldukça teknik, karmaşık ve detaylı bir yapıya dönüşmüştür.Yeni model, özel vergi rejimi tanımı, menfaatle102
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rin sınırlandırılması ve iç hukukta gelecekte yapılan değişikliklerin anlaşmaya
etkileri maddeleri ile birlikte anlaşmaların klasik çifte vergilendirmenin önlenmesi amacını yeni bir boyuta taşımaktadır. Yeni model, ülkelerin vergilendirme hakkının paylaşımı ve çifte vergilendirmenin önlenmesi konularının
ötesinde vergilendirme hakkının ne şekilde kullanılabileceğine ilişkin önemli
sınırlamalar getirmektedir. Ayrıca, kişilerin anlaşmalardan haksız yere yararlanmasının önlenmesi de ana hedeflerden biri olarak ortaya koyan yeni modelde, vergi anlaşmalarının taraf ülkeler açısından zararlı/haksız vergi rekabeti
kapsamında mükellefler için vergi planlaması aracına dönüşmesi imkânının
ortadan kaldırılması öngörülmektedir.
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KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) EDİNMEYEN
ŞİRKETLERE CEZA VERİLİR Mİ?
**
Soner ALTAŞ19

ÖZ
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte günlük hayatta olduğu üzere ticari hayatta da bir çok işlem elektronik ortama taşınmaktadır. Bu gerçekten hareketle, 7201 sayılı Kanun ile sermaye şirketlerine, yani, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması
zorunlu hale getirilmiştir. Bazı görsel medyada yer alan yazıların da etkisiyle,
kayıtlı elektronik posta edinmeyen bu şirketleri 250 bin lirayı bulan tutarlarda
para cezasının beklediği yönünde kulaktan kulağa dolaşan kaygılara rastlamak
mümkündür. Bu çalışmada, anılan kaygıları da gözeterek, elektronik tebligat
ve kayıtlı elektronik posta (KEP) yükümlülüğü hakkında bilinmesi gereken
özellikli durumlar ile KEP adresinin nasıl edinileceği, ücretleri ve KEP adresi
edinilmemesi halinde şirketlere para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler : sermaye şirketi, elektronik tebligat, kayıtlı elektronik posta (KEP), elektronik tebligat hesabı, idari para cezası.
1. GİRİŞ
7201 sayılı Tebligat Kanunu (T.C. yasalar, 19.02.1959) (TK120) uyarınca,
kazaî merciler (mahkemeler, yargı organları), 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler,
(III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı
cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler,
köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak elektronik ortam da dâhil tüm tebligat, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya
memur vasıtasıyla yapılmak zorundadır.
Bahsigeçen Kanun, 1959 yılında kabul edilmesine ve yarım asrı aşkın bir süredir uygulanmasına karşılık, sonradan yapılan değişikliklere çağın gereklerine
uygun olarak güncelleştirilmiştir. Çağın gereklerine uyum amacıyla yapılan bu
*19 * Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
120 Çalışmamızda, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu için “TK” kısaltması kullanılmıştır.
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değişikliklerden birisi de, 7201 sayılı Kanuna, 11/1/2011 tarihli ve 6099 sayılı
Kanunla eklenen 7/a maddesidir. Anılan madde ile, sermaye şirketlerine, yani,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik
yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir(Altaş, 07.02.2013). Ülkemizde
2015 yılı Aralık ayı itibariyle faal (aktif) olan limited şirket sayısı 745.430, ano2
nim şirket sayısı 108.825, komandit şirket21
sayısı ise 1.928’dir(http://www.gtb.
gov.tr/data/56879bf71a79f536e0637cff/2015 Yılı Aralık Ayı Veri Bülteni). Bahsigeçen zorunluluk 2011 yılında getirilmekle birlikte, 6099 sayılı Kanunun 18’inci
maddesiyle, sermaye şirketlerine elektronik ortamda tebligat yapılmasına ilişkin
hükmün 19/1/2011’den iki yıl sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alındığından,
anılan zorunluluk 19 Ocak 2013 tarihinde başlamıştır. Ancak, üzerinden uzunca
bir süre geçmesine rağmen, hala e-tebligat yükümlülüğü hususunda anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yönetimlerinin, birtakım
tereddütler ve kaygılar yaşadığını görmekteyiz. Bu kaygılardan en önemlisi, bazı
görsel medyada yer alan yazıların da etkisiyle, kayıtlı elektronik posta edinmeyen
şirketleri 250 bin lirayı bulan tutarlarda para cezası verileceği yönündendir. İşte bu
çalışmada, anılan kaygıları da gözeterek, elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik
posta (KEP) yükümlülüğü hakkında bilinmesi gereken özellikli durumlar ile KEP
adresinin nasıl edinileceği, ücretleri ve KEP adresi edinilmemesi halinde şirketlere para cezası uygulanıp uygulanmayacağı hususları üzerinde durulacaktır.
2. SERMAYE ŞİRKETLERİNE GETİRİLEN ELEKTRONİK TEBLİGAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesinin beşinci fıkrasında, elektronik tebligat
zorunluluğuna ilişkin usûl ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiş, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanıp yayımlanan Elektronik Tebligat
Yönetmeliği(Adalet Bakanlığı, 19.01.2013) (ETY322) ile de konuya ilişkin usûl
ve esaslar belirlenmiştir. Bu usûl ve esaslardan genel olarak bilinmesi lazım
gelenler aşağıda başlıklar halinde ele alınmıştır.
2.a. Elektronik Tebligat Adresi Bildirme Zorunluluğu
Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olduğundan,
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini
221 Komandit şirket sayısı bütün olarak verilmiş olup, bunların kaçının adi komandit şirket kaçının da
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket olduğu belirlenememiştir.
322 Çalışmamızda, Elektronik Tebligat Yönetmeliği için “ETY” kısaltması kullanılmıştır.
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bildirmeleri zorunludur. Elektronik tebligat adresinden kasıt, şirkete ait olan elektronik tebligata elverişli “kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi”dir. Bu çerçevede,
elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak olan şirketin, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmesi gerekir.
Diğer bir deyişle, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici veya yöneticilerin, limited şirketlerde ise müdürün veya müdürler kurulunun, 25/8/2011 tarihli ve 28036
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümlerine göre kayıtlı elektronik
posta (KEP) adresi edinmesi ve bu adresi tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdinde yapacağı işlemlerde bildirmesi gerekir. Kayıtlı elektronik posta
sistemine ne olduğu ve nasıl edinileceği ilerleyen bölümlerde detaylı olarak
belirtilmektedir.
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere ait
elektronik tebligat adresleri ve bu adreslere ilişkin değişiklikler, MERSİS numarasıyla eşleştirilmiş şekilde hizmet sağlayıcılar arasında gerçekleştirilecek
entegrasyon kapsamında, tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin ve tüm hizmet
sağlayıcıların erişimine açık bir şekilde elektronik tebligat hizmeti alanlar listesinde tutulur.
2.b. Elektronik Tebligat Sisteminin İşleyişi
Tebligat çıkarmaya yetkili merciler, elektronik tebligat mesajını, Posta ve
Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne iletirler. Kendisine elektronik tebligat
mesajı ulaşan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, bu mesajı zaman
damgasıyla ilişkilendirerek şirketin elektronik tebligat adresine; şirket diğer
bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağla4
yıcının sunucusuna iletir23
. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer
hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek şirketin
elektronik tebligat adresine iletirler524.
Elektronik yolla tebligat, anonim şirketin elektronik tebligat adresine
(yani, kayıtlı elektronik posta adresine) ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün
sonunda yapılmış sayılır.
423 Elektronik tebligata ilişkin olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek
güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır.
524 Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile diğer hizmet sağlayıcılar, zaman damgası bilgisini ve
mesaj özetini şirkete iletmez, sistemlerinde tutarlar.
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Şirket, elektronik tebligat hesabına, güvenli elektronik imzasını kullanarak
veya hizmet sağlayıcı tarafından verilen parola ve şifre ile birlikte telefonuna
kısa mesajla gelen tek kullanımlık şifre vasıtasıyla erişir.
2.c. Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, hizmet sağlayıcılarını değiştirebilirler, ancak elektronik tebligat hizmetinin kullanıma kapatılması için başvuruda bulunamazlar.
Ancak, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
tüzel kişiliğin sona ermesi ve benzeri sebeplerle elektronik tebligat hizmetinden yararlanma imkanının ortadan kalkması halinde, şirketin elektronik
tebligat adresinin kullanıma kapatılması veya askıya alınması işlemi, ilgili
kurumlar (örneğin; ticaret sicili müdürlükleri) ile Posta ve Telgraf Teşkilatı
Genel Müdürlüğü’nün sistemi arasında sağlanacak entegrasyon çerçevesinde
otomatik olarak yapılabilir.
3. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP) HESABININ TEMİN
EDİLMESİ VE KULLANIMI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)625’nun
1525. maddesinin ikinci fıkrasında “Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu
sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine
sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet
sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne yer verilmiş, bu hükme istinaden
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (KEPY726)
25/08/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve TTK
ile aynı tarihte, yani 1 Temmuz 2012 tarihinde, yürürlüğe girmiştir. Anılan
Yönetmelik kayıtlı elektronik posta sisteminin hukukî ve teknik yönleri ile
işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelikte, kayıtlı elektronik posta (KEP); “elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak
üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın ni625 Çalışmamızda,13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması
kullanılmıştır.
726 Çalışmamızda, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği için
KEPY kısaltması kullanılmıştır.
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telikli şekli”; KEP hesabı ise “orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi
alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabı”
olarak tarif edilmiştir.
3.a. KEP Hizmet Sağlayıcıları ve Başvuru Belgeleri
KEP hesabı almak isteyen anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketler Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarına (KEPHS)
başvuruda bulunurlar827. Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS);
TTK kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik
ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idaredir.
Halihazırda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilen 8 adet KEPHS bulunmaktadır. Bunlar;
- Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.
- TNB Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.
- TÜRKKEP Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılığı ve Ticaret A.Ş.
- INTERTECH Bilgi İşlem ve Pazarlama A.Ş.
- EFINANS Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.
- KEPKUR Yazılım Bilişim Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
- F.I.T. Bilgi İşlem Sistemleri Servisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.
olup, KEP hesabı yukarıda isimleri sayılan KEPHS’lerin herhangi birisinden temin edilebilir(http://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/KEP-Kayitli-Elektronik-Posta-Hizmet-Saglayicilar).
KEPHS, başvuru sahibi ile sözleşme veya taahhütname imzalar. KEPHS,
başvuru sahibi şirketin, KEPHS başvuru formunda belirtilen işlem yetkilisinin
onayını güvenli elektronik imza ile aldıktan sonra ilgili KEP hesabını kullanıma açar.
827 Elektronik tebligat hizmeti almak isteyen şirketler, www.pttkep.gov.tr adresinden online başvuru
bölümüne girip PTTKEP hesabı ön başvurusunu yapabilir, PTT Merkez Müdürlüklerine giderek gerekli
evrakları teslim edip, KEP hesaplarına para yatırarak PTTKEP hesap sahibi olabilirler. PTT Merkez
Müdürlükleri listesine www.pttkep.gov.tr adresinden ulaşılabilir. http://pttkep.gov.tr/online-basvuru,
Erişim: 19/03/2016
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Başvuru için gerekli belgelere baktığımızda ise, listenin ilk sırasında yer
alan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne yapılacak KEP başvurularında, başvuru sahibi şirketten aşağıdaki bilgi ve belgelerin talep edildiğini
görmekteyiz(http://pttkep.gov.tr/basvuru-klavuz-ve-formlar ):
a) Ticaret Sicili Müdürlüklerinden alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS928 numarası bulunan ve ticaret sicili müdürlüklerinde alınacak ticaret sicil
tasdiknamesi veya faaliyet belgesi.
b) Noter onaylı imza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi
yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması,
ayrıca müstenidatı Ticaret Sicil Gazetesi’nin mutlaka bulunması gerekmektedir.) (Noter onaylı imza sirkülerinin aslı PTT’de görüldükten sonra başvuru
sahibine geri verilecektir.)
c) Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü
belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde TC kimlik numarası
bulunan resmî belge.
d) Tüzel kişilik için hazırlanmış olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön
10
Başvuru Formu29
.
e) Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin vekalet verdiği kişi ise; başvuru yapacak kimse ve şirket nam ve hesabına Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti ile ilgili her türlü işlemi yapacak
kişiler için düzenlenmiş, şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve
11
şirket kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi30.
Kanımızca, diğer KEPHS’ler de aynı ya da benzeri belgeleri talep etmektedirler.
928 MERSİS numarası ilgili Tebliğ gereğince KEP hesap adresinin oluşturulmasında kullanılacaktır.
Örneğin; mersisno@hs01.kep.tr veya mersisno.xxxx@hs01.kep.tr (xxxx başvuru esnasında başvuru
formunda belirtilecek bir ibaredir)
10
29 Söz konusu başvuru formu başvuru yapılacak Yetkili PTT Merkez Müdürlüklerinden ya da PTT KEP
sayfasından temin edilebilir.
11
30 Eğer şirketin kanuni temsilcisi yerine onun atadığı bir gerçek kişi başvuru işlemlerini yapacak ise bu
işlem için noter onaylı vekâletname aranır. Vekâletnamede aranacak ifade;
I. Başvuru yapan kişi aynı zaman da işlem yetkilisi olarak atanacaksa;
“…PTT işyerlerinden …’nın kurumumuz adına Kayıtlı Elektronik Posta adresi başvuru yapmasına ve
kurumumuz adına açılan KEP hesap adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına….”
II. Başvuru yapan kişi işlem yetkilisi olmayacak ise;
“…PTT işyerlerinden ….’nın kurumumuz adına Kayıtlı Elektronik Posta adresi başvuru yapmasına
ve …’nın kurumumuz adına açılan KEP hesap adresine işlem yetkilisi olarak atanmasına….” şeklinde
olacaktır.
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3.b. Kayıtlı elektronik posta sisteminin kullanımı
KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında
KEP hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip
alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır.
KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. Hesap sahibinin şirket olduğu durumlarda; KEP hesabı, yetki verilmiş olan işlem yetkilisi tarafından hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır.
KEP hesabı kullanılarak yapılabilecek işlemler ve sonuçları KEPHS ile hesap
sahibi şirket arasında imzalanan sözleşme veya taahhütname ile belirlenir.
Hesap sahibi olan anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilir.
3.c. Kayıtlı Elektronik Postanın Kullanılacağı Diğer Alanlar
TTK’nın 18’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır.
Ayrıca, TTK’ya dayanılarak çıkarılan ve 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği’nin 9uncu maddesine göre; sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar kurulu veya genel kurul toplantılarına,
elektronik ortamda katılabilmek için, toplantıya katılma hakkı bulunanlar, şirketin internet sitesinde hazır bulundurulacak elektronik ortamda toplantıya katılma talepnamesini, toplantı tarihinden bir gün öncesine kadar güvenli elektronik imza ile imzalayarak şirketin KEP hesabına iletmek; şirket de iletilen
bu talepleri aldıktan sonra talepte bulunan kişinin toplantı anında Elektronik
Toplantı Sistemine erişmesi için gerekli tanımlamaları yapmak ve hak sahibinin KEP hesabına bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
3.d. Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı İle İlgili Ücretler
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, kayıtlı
elektronik posta hizmetlere karşılık olarak, KEPHS’ye bir ücret ödeyeceklerdir. Yönetmeliğe göre; KEPHS, sunduğu hizmetlere ilişkin ücretleri belirle-
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mekte serbesttir. Ancak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, ücretlere alt
ve üst sınır getirebilir. Örneğin; Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’nin bu konuda
belirlediği ücretler aşağıdaki gibidir(http://pttkep.gov.tr/ucretler):
12
- Yıllık Abonelik Ücreti31
: 35 TL
13
32
- Yıllık Arşiv Ücretleri : 100 MB kotalı alan ücretsiz, 250 MB kotalı alan
30 TL, 500 MB kotalı alan 50 TL, 1 GB kotalı alan 100 TL, Her ilave 1 GB
kotalı alan 100 TL
14
- SMS Ücreti33
: Her bir SMS gönderim için 10 Kuruş
34
- KEP İletim Ücreti15
: KEP ileti büyüklüğü 0-5 MB arası ise 1.50 TL, 5-10
MB arası ise 3 TL, 10-15 MB arası ise 4.50 TL, 15-20 MB arası ise 6 TL, 2025 MB arası ise 7.50 TL.
35
- E-Tebligat İletim Ücreti16
: Her bir e-tebligat iletimi için 4.50 TL
17
36
- E-Yazışma İletim Ücreti : E-yazışma ileti büyüklüğü 0-5 MB arası ise
35 kuruş, 5-10 MB arası ise 70 kuruş, 10-15 MB arası ise 1.05 TL, 15-20 MB
arası ise 1.40 TL, 20-25 MB arası ise 1.75 TL.
Anılan ücretler, KEP hesabının olası maliyetleri konusunda sermaye şirketlerine bir fikir vermesi amacıyla belirtilmiş olup, diğer KEPHS’lerin talep
ettikleri ücretlere dair bir araştırma yapılmamıştır. Kanımızca, diğer KEPHS’lerde yukarıda belirtilen rakamlara yakın meblağlar da ücret talep etmektedirler.

12
31 Bir yıllık abonelik ücreti olup, yeni kayıtta ve abonelik yenilendiğinde her yıl abonelik başlangıcında
alınır. Üyelik süresi dolmadan hesabın iptal edilmesi halinde yıllık abonelik ücreti geri ödenmez.
13
32 KEP iletilerinin, e-tebligatların vs. 1 yıl boyunca posta kutusunda saklanması için alınan ücretlerdir. Arşiv
(Saklama) hizmetlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan talep ettikleri kotaya göre yıllık abonelik ücreti
alınır. Abonelik süresi bitiminde yada daha önce sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda abonelik ücreti geri
ödenmez. Daha önce sözleşme imzalanmış olup sözleşmesi devam edenlerin kota artırım isteklerinde,eski
kotanın kullanılmayan süresi yeni kota ücretine göre hesaplanarak yeni kota süresine ilave edilir.
33 SMS ile bilgilendirme hizmeti alındığı taktirde gelen herbir KEP iletisi, Elektronik Tebligat yada
14
Elektronik Yazışma için gönderilen bilgilendirme SMS’i başına alınır.
15
34 Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda KEP iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü Elektronik imza ile
imzalanmış KEP paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. KEP ileti büyüklüğü aralık değerlendirmesinde
başlangıç değeri aralığı olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir KEP iletisi için gönderilen
KEP hesabı adresi başına alınır.
16
35 Gönderilen herbir e-tebligat iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına alınır. Tek seferde en fazla
25 MB boyutunda e-imzalı e-tebligat iletisi gönderilebilir.
17
36 Tek seferde en fazla 25 MB boyutunda e-imzalı e-yazışma iletisi gönderilebilir. İleti büyüklüğü
Elektronik imza ile imzalanmış e-yazışma ileti paketinin büyüklüğünü ifade etmektedir. İleti büyüklüğü
aralık değerlendirmesinde başlangıç değeri aralığı olmayıp, bitiş değeri aralığa dahildir. Gönderilen herbir
e-yazışma iletisi için gönderilen KEP hesabı adresi başına ücret alınır. Sadece Kamu Kurumları arasında
kullanılabilir ve ekinde EYP paketi bulunması zorunludur.
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4. KEP ADRESİ EDİNMEYEN ŞİRKETLERE PARA CEZASI VERİLİR Mİ?
Yukarıdaki anlatımlardan sonra, esas konumuz olan KEP hesabı edinmeyen anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere para
cezası verilip verilmeyeceğine geçebiliriz. Hemen belirtelim ki, 7201 sayılı
Kanunda sermaye şirketlerine elektronik tebligat yükümlülüğü getirilmekle birlikte, elektronik posta adresi edinilmemesi hali için herhangi bir ceza
hükmü öngörülmemiştir. Buna karşılık, Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde
kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak
elektronik tebligat adresi edinmeyen anonim, limited ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirketlerin MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine,
elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda
MERSİS’ten sorumlu kurum tarafından bildirim yapılır. Dolayısıyla, elektronik tebligat adresi edinmeyen şirketlerin MERSİS’te kayıtlı olan tebligat
adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda MERSİS’ten sorumlu kurum, yani Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından bildirim yapılır.
Peki, kulaktan kulağa yayılan bu ceza korkusu nereden gelmektedir? Hemen onu da belirtelim, böyle bir ceza vardır, ancak, 7201 sayılı TK ile zorunlu
tutulan yükümlülüğe ilişkin değildir. Anılan yükümlülük ve cezası 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (T.C. Yasalar, 18.10.2016)’dan kaynaklanmaktadır. Anılan Kanuna, 28/6/2014 tarihli ve
6545 sayılı Kanun(T.C. Yasalar, 28.06.2014)’un 87’nci maddesi ile “Elektronik Tebligat” kenar başlıklı 9/A maddesi; 88’nci maddesi ile de 13’üncü maddesine anılan yükümlülüğe aykırılık hali için öngörülen dördüncü fıkra eklenmiş ve anılan hükümler 28 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
5549 sayılı Kanuna eklenen 9/A maddesinde aynen;
“Bu Kanun ve 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanması kapsamında yapılacak tebligatlar,
11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 7/A maddesinde düzenlenen
elektronik tebligata ilişkin usullere bağlı olmaksızın, elektronik ortamda tebliğ
edilebilir ve tebligata elektronik ortamda cevap verilmesi istenebilir. Bu şekilde
yapılan tebligatlar karşı tarafa ulaştığında tebliğ edilmiş sayılır.
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(2) Başkanlık, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli
elektronik adres kullanma ve cevapların elektronik ortamda verilmesi zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” denilmiştir.
Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından oluşturulacak elektronik tebligat altyapısının işleyişine ilişkin usul
ve esaslar ise Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Elektronik Tebligat
Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik(Maliye Bakanlığı,
30.03.2015) ile düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci
fıkrasına göre; MASAK Başkanlığı tarafından 5549 sayılı Suç Gelirlerinin
Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak tebligatların;
bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring,
finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine
elektronik ortamda yapılması esastır.
Aynı maddenin ikinci fıkrasına göre; sermaye piyasaları, ödünç para verme ve diğer finansal hizmetler ile posta ve taşımacılık, talih ve bahis oyunları
alanında faaliyet gösterenler; döviz, taşınmaz, değerli taş ve maden, mücevher, nakil vasıtası, iş makinesi, tarihi eser, sanat eseri ve antika ticareti ile
iştigal edenler veya bu faaliyetlere aracılık edenler ile noterler, spor kulüpleri
ve Bakanlar Kurulunca belirlenen diğer alanlarda faaliyet gösterenler ise,
kendilerine Yönetmelik kapsamında elektronik tebligat yapılması için MASAK Başkanlığı’na başvuru yapabilirler. Başvuruda bulunan bu yükümlülere Başkanlıkça uygun görülmesi halinde elektronik ortamda tebligat yapılır.
Dikkat edileceği üzere, sayılan bu kişiler (gerçek veya tüzel) için elektronik
ortamda tebligat ihtiyaridir. Yani, arzu ederlerse kapsama dahil olurlar, yoksa
bu yönde yükümlü tutulamazlar.
Bu bağlamda, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9/A maddesinin muhatapları, halihazırda sadece bankalar, sermaye
piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta
ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nden ibarettir. Dolayısıyla, sayılan kurum
ve kuruluşların faaliyet izninin alınmasını müteakip doksan gün içerisinde hesap
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açılması için MASAK Başkanlığı’na başvuru yapmaları gerekmektedir. Yönetmelikte kastedilen hesap, elektronik tebligatın yapılması ve cevapların gönderilmesi
amacıyla MASAK Başkanlığı tarafından oluşturulan sistem üzerinde oluşturulan
kullanıcı hesabını ifade etmekte olup, kanımızca KEP’ten farklıdır. Zira, Yönetmelikte “kayıtlı elektronik posta” şeklinde bir ibare yer almamakta olup, “elektronik tebligat hesabı” ibaresi kullanılmıştır.
Anılan yükümlülüğe aykırılık halinde uygulanacak ceza ise, 6545 sayılı
Kanun ile 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine eklenen dördüncü fıkrada
düzenlenmiştir. Anılan fıkrada “Bu Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen
elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen
kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin
Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak
idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez.”
hükmüne yer verilmiştir. Anılan idari para cezası ile üst sınırın 2016 yılı için
güncellenmiş olan tutarları ise, 11.625 TL ve 290.635 TL’dir. Zira, 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu’nun 17nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli
ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru
dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” denilmiştir. Dolayısıyla, bahsigeçen idarî para cezası ile üst
sınırının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanması gerekmektedir. Yeniden
değerleme oranları; 15 Kasım 2014 tarihli ve 29176 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:441) ile 2014 yılı için
% 10,11; 10 Kasım 2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:457) ile 2015 yılı için % 5,58 olarak tespit edilmiştir.
5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, yükümlülüğün ihlal edildiği tarihten itibaren beş yıl geçtikten sonra idari para cezası
verilemez. Bir diğer deyişle, beş yıl geçmekle idari para cezası soruşturma
zamanaşımına uğrar.
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Bu noktada, konumuza ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu (VUK) ile getirilen bir düzenlemeye daha değinmemiz gerekir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres
vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabilir.
Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.
Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli
elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları
belirlemeye yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. Anılan hükme istinaden, vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine
göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik
ortamda tebliğ edilmesine ilişkin usul ve esaslar ise 456 sıra no’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği(Maliye Bakanlığı, 27.08.2015) ile belirlenmiştir.
Sözkonusu Tebliğ ile elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve
kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar;
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi
olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep
edenler
olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükellefi olan sermaye şirketleri, yani, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş koman37
dit şirketler, 1 Nisan 201618
tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak
ve bu tarihten itibaren elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Elektronik Tebligat Adresi, sözkonusu Tebliğde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulacak tebliğe elverişli elektronik ortam olarak tanımlanmaktadır. Elektronik tebligat sistemini kullanmak
üzere, Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirim18
37 456 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde 1 Ocak 2016 olarak öngörülmüş iken, 29/12/2015
tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği ile e-Tebligat sistemine başvuru süreleri 1 Nisan 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
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de bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı
bir zarf verilecektir. VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik
imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi,
internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur. Dolayısıyla, elektronik tebligat
sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. VUK’un 107/A maddesi
gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlar sermaye şirketlerinden
bahsigeçen VUK Genel Tebliği ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için ise,
VUK’un Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanacak, bir diğer
deyişle, 1.370 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Ancak, sözkonusu Tebliğ ile getirilen zorunluluğun, tebligat yöntemi açsıdan pek çok sorunu beraberinde getirdiği yönünde eleştiriler bulunmaktadır.
Getirilen sistem, kişilerin cep telefonlarına “size tebligat yapıldı, lütfen sisteme girip bakınız” şeklinde SMS gönderilmesi veya normal mail adreslerine
bu şekilde mail atılmasını öngörmektedir. Ancak, bu SMS veya mail, tebligat
sayılmamakta, çünkü tebliğ evrakını içermemektedir. Kurulan sistemde İdare,
kişileri SMS veya mail yolu ile uyararak, kendi sistemindeki tebliğ evrakına
bakmaya davet etmektedir. Yoksa kişilerin tasarruf alanındaki bir elektronik
ortama gönderilen / iletilen bir tebliğ evrakı söz konusu olmamaktadır. Bu
noktada da elektronik olarak yapılan tebligatta geçerlilik sorunu ortaya çıkmaktadır(Doğrusöz, 29.03.2016).
Buraya kadar anlatılanları kısaca özetleyecek olursak;
* Bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring,
finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un
9/A maddesi uyarınca MASAK Başkanlığı’na başvuruda bulunup, “elektronik tebligat hesabı” edinmek zorundadırlar. Bahsigeçen kurum ve kuruluşlar
elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde,
2016 yılı için 11.625 TL idari para cezasına muhatap olurlar. Aynı yükümlülüğün bir yıl içinde birden fazla tekrarı halinde ise uygulanacak ceza tutarı
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290.635 TL’ye kadar çıkabilir. Sayılan kurum ve kuruluşlar haricinde kalan
şirketler, kurum ve kuruluşlar, halihazırda, “elektronik tebligat hesabı” edinmekle yükümlü değillerdir.
* 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca ise, anonim,
limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, 1 Nisan 2016 tarihine kadar elektronik tebligat adresi almak ve Maliye Bakanlığı tarafından
internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulan elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar. Anılan sermaye şirketlerinin bu yükümlülüklere uymamaları halinde, 1.370 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
* Ancak, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9/A maddesi ile getirilen elektronik tebligat hesabı ve VUK’un
107/A maddesi uyarınca oluşturulan “elektronik tebligat adresi”, 7201 sayılı
Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesi ile sermaye şirketlerine zorunlu kılınan kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabından farklıdır. Ayrıca, 7201 sayılı Kanunda
sermaye şirketlerine KEP edinme ve elektronik tebligat yükümlülüğü getirilmekle birlikte, elektronik posta adresi edinilmemesi hali için herhangi bir ceza
hükmü öngörülmemiştir.
* 5549 sayılı Kanunun 9/A maddesi kapsamında olan bankalar, sermaye
piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, kurumsal yapıya sahip olup,
ülkemizde ilgili mevzuata harfiyen uymaya gayret eden kurum ve kuruluşların
başında gelmektedirler. Dolayısıyla, anılan yükümlülükleri de zamanında yerine getirdikleri düşünülmektedir.
* Hal böyle olunca, “elektronik tebligat hesabı” ve “kayıtlı elektronik posta hesabı” edinmediği için cezalı durumda olan bir kurum ve kuruluşun da
bulunmadığı kanısındayız. VUK’un 107/A maddesi ile getirilen elektronik
tebligat adresi uygulamasına ile sermaye şirketlerinin meslek mensuplarının
da yönlendirmesiyle uyum sağlayacakları düşünülmektedir.
5. ÖZET VE SONUÇ
7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 7/a maddesi uyarınca, anonim, limited
ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere 19 Ocak 2013 tarihinden
itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu nedenle; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin,
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tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat
adreslerini bildirmeleri, bir başka deyişle kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı edinmeleri gerekmektedir. Ancak, 7201 sayılı Kanunda sermaye şirketlerine elektronik tebligat yükümlülüğü getirilmekle birlikte, elektronik posta
adresi edinilmemesi hali için herhangi bir ceza hükmü öngörülmemiştir.
Buna karşılık, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 9/A maddesi uyarınca, bankalar, sermaye piyasası aracı kurumları, finansal kiralama, faktoring, finansman şirketleri, sigorta ve emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Posta ve
Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, MASAK Başkanlığı’na başvuruda bulunup,
“elektronik tebligat hesabı” edinmek zorundadırlar. Sayılanlar elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, 11.625 TL’den
290.635 TL’ye kadar idari para cezasına muhatap olabileceklerdir. VUK’un
107/A maddesi uyarınca ise, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirketlerin tamamı, elektronik tebligat adresi almak ve Maliye Bakanlığı tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulan elektronik
tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar. Anılan sermaye şirketlerinin bu
yükümlülüklere uymamaları halinde, 1.370 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Dolayısıyla, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerin yöneticilerin, KEP adresi edinmeyenlere yüklü miktarda ceza kesileceği yönündeki her habere kulak asmamalarını ve rahat olmalarını tavsiye
etmekteyiz. Bununla birlikte, KEP’in sağladığı kolaylık ve günümüzde artık
birçok işlemin elektronik ortama taşınması gerçeğinden hareketle ve ayrıca
cezası olmasa da yasa ile getirilen bir yükümlülük olması noktasında, sermaye şirketlerinin biran önce elektronik tebligat adresi edinip yetkili mercilere
bildirmeleri yararlarına olacaktır.
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TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET
ALACAKLILARINA TANINAN HAKLAR VE KORUMALAR
*
Mustafa YAVUZ38
*

ÖZ
Anonim şirketlerin iş, işlem ve faaliyetleri ile mali durumu; şirket ortakları, yöneticileri ve çalışanları yanında, bu şirketlerin alacaklılarını da doğrudan doğruya veya dolayısıyla etkilemektedir. Buradan hareketle ve şirketler
hukukunda geçerli olan “alacaklılarının korunması ilkesi” gereğince, 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirketlerin kuruluş, faaliyet ve sona
erme aşamalarında, şirket alacaklılarını koruyan ve yeni haklar tanıyan birçok
önemli hükme yer verilmiştir. Bu çalışmada, anılan Kanunda anonim şirketlerin alacaklılarına tanınan haklar ve korumalar tüm yönleriyle ele alınmış ve
değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket, şirket alacaklısı,
alacakların hakları, kanuni koruma, fesih davası,
1. GİRİŞ
Ekonomik ve ticari hayatta anonim şirketler, bütün dünyada olduğu gibi
ülkemizde de önemli bir role sahiptir. Söz konusu şirketlerin ekonomiye katkıları genellikle olumlu olmakla birlikte, bazen de piyasa koşullarına bağlı
olarakolumsuz etkileri olabilmektedir. Bu durum ise toplumun bizzat kendisi
yanında ilgili şirketin yöneticilerini, pay sahiplerini, çalışanlarını ve alacaklılarını yakından etkilemektedir(Pekgüçlü, 1995, 4). Buradan hareketle kanun koyucu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011)
(TTK) anonim şirketlerin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenenler içinbir takım haklar ve korumalar öngörmüştür. Belli hallerin varlığı
halinde bazı haklar ve korumalar sağlanan gruplardan biri de “anonim şirketlerin alacaklıları”dır. TTK’da anonim şirketlerin kuruluş, faaliyette bulunma
ve sona erme aşamalarında,alacaklıların çıkarlarının korunması bakımından
birçok önemli hükme yer verilmiştir. Esasen, bu düzenlemeler, şirketler hukukunda geçerli olan “alacaklıların korunması ilkesi”nin mevzuata yansımasıdır.
TTK’da “alacaklı” kavramı, genel itibariyle çok geniş bir şekilde kullanılmıştır. Alacağın, bir sözleşmeden, haksız fiilden veya sebepsiz zenginleşme*38 *Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
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den ya da bir kanun hükmünden doğmuş olması önemli değildir. Bu sebeple,
devamlı olan ve olmayan, dönemsel nitelik taşıyan ve taşımayan, muaccel ve
müeccel, ihtilaflı veya ihtilafsız, şarta bağlı, şartsız, teminatlı, teminatsız ve
kıymetli evraka bağlı ya da bağlı olmayan tüm alacaklar anılan Kanunda tanınan haklardan ve sağlanan korumalardan faydalanabilme imkanına sahiptir.
Bu çalışmada, TTK’da anonim şirket alacaklılarına tanınan haklar ve korumalar hakkında sistematik olarak detaylı ve açıklayıcı bilgi verilmiştir. Ancak
pay sahiplerinin kişisel alacaklılarına sağlanan haklar bu çalışmanın kapsamı
dışındadır.
2. ANONİM ŞİRKET ALACAKLILARINA TANINAN HAKLAR
2.1. Şirket Kuruluşunda Kanun Hükümlerine Aykırı Hareket Edilmesi
NedeniyleFesih Davası Açabilme
Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez. Ancak, şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulu, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı, ilgili alacaklı veya pay sahibi, şirketin feshini şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Görüldüğü
üzere, söz konusu dava hakkı, şirket alacaklılarına da tanınmıştır. Ancak bu
davanın, şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde açılması şarttır. Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir.
Davanın açıldığı ve kesinleşmiş olan mahkeme kararı, mahkemenin bildirimi
üzerine, derhal ve resen ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur (TTK md. 353). Mahkemenin fesih kararı ile birlikte anonim
şirket tasfiyeye girer.
2.2. Yönetimin Devrine İlişkin Yönerge Hakkında Yazılı Olarak Bilgilendirilme
Anonim şirketlerde yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun
tüm üyelerine aittir. Ancakyönetim kurulu, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen
bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili
kılınabilir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan
görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sun122
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makla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan
alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür (TTK md. 367).Ancak, tüm alacaklılara bu hak tanınmamıştır. Alacaklıların, söz konusu yönerge hakkında bilgilendirilebilmesi için korunmaya değer
menfaatleri bulunduğunu ikna edici bir şekilde ortaya koyması gerekir.
2.3. Şirkete Borçlanma Yasağı Kapsamında İlgilileri Doğrudan Takip
Edebilme
Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin
pay sahibi olmayan alt ve üst soyundan biri ya da eşi yahut üçüncü derece
dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin anonim şirkete nakit borçlanması yasaktır. Ayrıca bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve
teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını da devralamaz.
Kanun koyucu, söz konusu yasakların ihlali halinde ilgililer hakkında cezai
sorumluluk öngörmesinden ayrı olarak, şirkete borçlanılan tutar için şirket
alacaklılarının bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda doğrudan takip
edebilme imkanı tanımıştır (TTK md. 395/II).
2.4. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı Kapsamında Yeni Payları Edinebilme
TTK’ya göre sermaye artırımı, “sermaye taahhüdü yoluyla artırım”, “iç
kaynaklardan sermaye artırımı” ve “şarta bağlı sermaye artırımı” olmak üzere
üç şekilde yapılabilir. Kanunda ilk defa düzenlenenşarta bağlı sermaye artırımı esas itibariyle, yeni çıkarılacak tahvillerve benzeri borçlanma araçları
ile alacaklıların, şirketin pay sahiplerine dönüşmelerini amaçlayan, bu yolla
şirkete sermaye sağlayan, finansmana yardımcı olan ve çalışanlar için pay senedi çıkarılmasına olanak veren bir sermaye artırımı yöntemidir. Söz konusu
yöntem, muayyen sermaye sisteminin bir istisnasıdır.
Bu kapsamda, anonim şirket genel kurulu, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas sözleşmede değiştirme veya alım haklarını
kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlamak suretiyle sermayenin
şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. Sermaye, değiştirme veya alım hakkı
kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda
ve ölçüde kendiliğinden artar. Ancak şartlı olarak artırılan sermayenin toplam
itibari değeri sermayenin yarısını aşamaz (TTK md. 463, 464).
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Öte yandan, kendilerine nama yazılı payları iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiştirme veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanlar, esas sözleşmede ve izahnamede belirtilmiş olmadıkça, bu tür payların devirlerinin sınırlandırılmış olduğu gerekçesiyle söz konusu hakları kullanmaktan engellenemez.
2.5. Alacaklılar Lehine İntifa Senedi Çıkarılması
Anonim şirket genel kurulu, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi
değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa
senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Bu intifa senetleri emre ve hamiline
yazılı olabilir (TTK md. 502). Bu durumda, dağıtılabilir kardan yedek akçe
ile pay sahipleri için yüzde beş kar payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda
biri intifa senedi sahiplerine ödenir.Dağıtılabilecek kar mevcut ise şirket karın
dağıtılmamasını kararlaştırmış olsa bile intifa senedi sahipleri esas sözleşmede öngörülen kar paylarını alırlar.
2.6. Organ Eksikliği Nedeniyle Şirketin Feshi İçin Dava Açabilme
Uzun süreden beri anonim şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri
(yönetim kurulu) mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dışında şirket alacaklıları da şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshini
talep edebilir. Mahkeme, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu
kanuna uygun hale getirmesi için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. Dava açıldığında mahkeme,
taraflardan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir (TTK md. 530).
2.7. Belli Hallerde Mahkemeden Tasfiye Memuru Atanmasını İsteyebilme
Tasfiyeye giren anonim şirketlerde temsile yetkili tasfiye memurlarından
en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. Şirketi temsile yetkili tasfiye memurlarından hiçbiri Türk vatandaşı
değilse ve hiçbirinin Türkiye’de yerleşim yeri bulunmuyorsa, mahkeme pay
sahiplerinden veya alacaklılardan birinin veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemiyle, söz konusu şarta uygun birini tasfiye memuru olarak atar
(TTK md. 536/IV, 537/III).
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2.8. Ek Tasfiye İçin Şirketin İhyasını Mahkemeden Talep Edebilme
Anonim şirketin tasfiyesinin kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin
yapılmasının zorunlu olduğu anlaşılırsa, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri ve pay sahipleri dışında alacaklılar da, şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar,
şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini
yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye
memuru olarak atayarak tescil ve ilan ettirir (TTK md. 547).
2.9. Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler, Denetçiler ve
Tasfiye Memurları Hakkında Hukuki Sorumluluk Davası Açabilme
Anonim şirketin kurucuları, yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal
ettikleri, ayrıca denetçi ve özel denetçileri de, kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde, şirket ve pay sahipleri dışında şirket
alaçaklılarına karşı da verdikleri zarardan sorumludurlar (TTK md. 553, 554).
Ancak TTK, şirketin faaliyette olduğu dönem içerisinde dolaylı zararlarından
dolayı alacaklılara sorumluluk davası açma hakkı tanımamıştır. Alacaklılar ancak şirketin iflas etmesi halinde ve bazı şartların varlığında dava açma hakkına
sahiptir. Şirketin iflası halinde de dava açma yetkisi öncelikle iflas idaresine aittir. Alacaklılar böyle bir davanın açılmasını iflas idaresinden isteyebilirler. İflas
idaresi, istem üzerine veya resen bu davayı açmadığı takdirde, her şirket alacaklısı sorumluluk davası açma hakkını haiz olur. Dolayısıyla alacaklılar, dava
haklarını ancak şirketin iflas etmesi ve iflas idaresi tarafından dava açılmaması
(hareketsiz kalınması) halinde kullanabilirler. Alacaklı tarafından açılacak davalarda söz konusu hususlar ön koşul niteliğindedir. Yönetim kurulu üyelerinin
ibra edilmiş olması, alacaklıların dava hakkını ortadan kaldırmaz. Alacaklının
açtığı davada elde edilen hasıla (tazminat), 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu(T.C.
Yasalar, 19.06.1932)hükümlerine göre öncelikle dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye payları oranında davacı ortaklara ödenir; artan olursa iflas masasına verilir. Bunun dışında, İcra ve İflas
Kanunu hükümleri kapsamında, alacaklıların iflası masası tarafından neticelendirilmesine gerek görmedikleri bir iddianın takibinin, hakkı isteyen alacaklıya
devrolunması (temliki) mümkündür (TTK md. 556).
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2.10. Şirketler Topluluğunda Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması Halinde Dava Açabilme
Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz. Ancak kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen denkleştirilmesi veya kaybın
nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı
sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınması durumunda bahsi geçen kural uygulanmaz. Bununla beraber denkleştirme, faaliyet yılı
içinde fiilen yerine getirilmez veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, şirket iflas etmemiş olsa bile alacaklılar, hâkim şirketten ve onun,
kayba sebep olan, yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararının şirkete ödenmesini mahkemeden isteyebilir. Diğer taraftan, bağlı şirketin yöneticileri,
alacaklılara karşı doğabilecek sorumluluklarının tüm hukuki sonuçlarının, bir
sözleşme ile üstlenmesini hâkim teşebbüsten isteyebilir (TTK md. 202).
Bunun yanında, hakim şirket ve yöneticilerinin, tam hakimiyet çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı
içinde denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir
istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklılar hakim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası
açabilirler (TTK md. 206).
3. ŞİRKET ALACAKLILARINA SAĞLANAN KORUMALAR
3.1. Şirket Aktiflerinin, Alacaklıların Alacaklarını Karşılamaya Yetmediğinin Anlaşılması Halinde İflas İçin Mahkemeye Başvurma Zorunluluğu
Anonim 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 halinde yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu
yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Ancak 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 etmesi ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve
geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece
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atanan bilirkişilerce doğrulanması halinde iflas kararı verilmez. Aksi halde
mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak
kabul olunur (TTK md. 376/III).
Bununla birlikte, yukarıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde şirketin
iflasının istenmesi durumunda, anonim şirketyönetim kurulu veya herhangi
bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları
ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu halde İcra ve İflas Kanununun 179 ila 179/b maddeleri uygulanır (TTK md. 377).
3.2. Esas Sermayenin Azaltılmasında Alacaklıların Korunması ve Belli Hallerde Dava Açabilmesi
Sermayenin ihtiyaçtan fazla olması, bilanço zararının kapatılması, şirketin
kendi paylarını iktisabı ve bölünme gibi sebeplerle anonim şirketler sermaye
azaltımına gidebilirler. TTK, sermaye azaltımında alacaklıların korunmasına
ayrı bir önem atfetmiştir. Bu kapsamda,alacaklıların korunmasında öngörülen
önlemlerden birisi, şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette varlığı belirlenmiş olmadıkça sermayenin azaltılmasına
karar verilememesidir.
Alacaklıları koruyucu bir diğer önlem de sermaye azaltımına ilişkin alacaklılara çağrıda bulunulmasıdır. Nitekim genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde yönetim kurulu, bu kararı şirket internet sitesi
açmakla yükümlü ise internet sitesine koyar, bilinen alacaklılara çağrı mektupları gönderir, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve aynı zamanda
şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde, yedişer gün arayla, üç defa ilan
eder. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya teminat altına alınmasını isteyebilecekleri belirtilir (TTK md. 474). İlanların yedişer gün arayla
yapılması zorunludur; söz konusu ilanlar aralıksız olarak yapılamaz. Bununla birlikte sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak
amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veyateminat altına
alınmasından vazgeçilebilir.
Diğer taraftan sermaye, ancak alacaklılara verilen sürenin sona ermesinden
ve beyan edilen alacakların ödenmesinden veyateminat altına alınmasından son-
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ra azaltılabilir; aksi hâlde alacaklılar şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinde sermayenin azaltılması işleminin tescilinin ilan
edilmesinden itibaren iki yıl içinde sermayenin azaltılmasının iptali davası
açabilirler. Teminatın yetersizliği halinde de yargı yolu açıktır (TTK md.475/I).
3.3. Tasfiye Aşamasında Alacaklıların Çağrılması ve Korunması
Tasfiyeye girmiş bir anonim şirketin borçları ödenmedikçe veya gerekli
tedbirler alınmadıkça, tasfiye tamamlanamaz, tasfiye payı ortaklara dağıtılamaz ve şirket ticaret sicilinden terkin edilmez.Bu kapsamda, alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri
bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ve şirketininternet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede
öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş
bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına
bildirmeye çağrılırlar. Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa
alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.139Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık
bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para ise notere depo edilir. Eğer ki, bu
gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının pay
sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmışsa notere
depo edilmesine gerek yoktur (TTK md. 541).
Öte yandan, alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Ancak, hal ve duruma göre alacaklılar için bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de
dağıtmaya izin verebilir (TTK md. 543/II).
3.4. Birleşme ve Bölünme İşleminin Alacaklılar Üzerindeki Etkilerinin
Birleşme/BölünmeRaporunda Gösterilmesi
Birleşme ve bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı
veya birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar (TTK md. 147, 169).
Birleşme/bölünme raporunun düzenlenmesi birleşmeye/bölünmeye katılan
139 Tasfiye halinde bulunan sermaye şirketlerinin, bilinen alacaklılarıyla, ulaşılamayan ortaklarının muaccel
olan veya hakkında uyuşmazlık bulunmayan alacaklarının; depo edileceği banka ve depo edilmesi ile banka
hesabına yatırılan tutarın hak sahiplerine ödenmesine ilişkin usul ve esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 20.03.2015 tarihli, 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin
Tasfiyesinde Şirket Alacaklılarının Alacaklarının Yatırılacağı Bankanın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ”de
düzenlenmiştir.
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şirketlerin büyük ölçekli olması halinde zorunlu iken, küçük ve orta ölçekli
şirketlerde ihtiyaridir. Kanun koyucu, küçük ve orta ölçekli şirketler için tüm
ortaklarının onaylaması şartı ile söz konusu raporun düzenlenmesinden vazgeçilebilmesine imkan sağlamış ve bu hususta küçük ve orta ölçekli şirketlere
kolaylık getirmiştir.Birleşme/bölünme raporunun düzenlenmesi halinde, bu
raporda birleşmenin/bölünmenin, birleşmeye/bölünmeye katılan şirketlerin
alacaklıları üzerindeki etkilerininhukuki ve ekonomik yönden açıklanması ve
gerekçelerinin belirtilmesi zorunludur.
3.5. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Alacaklıların Korunması
Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların
alacaklarını teminat altına almak zorundadır.Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.
Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket
teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir (TTK md. 157).
Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları da, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılır. Bölünmeye katılan şirketler,
bu ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadır. Bölünme ilealacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı halinde, teminat altına almak
yükümü ortadan kalkar.Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, şirket, teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir (TTK md.
174-175). Öte yandan,bölünme sözleşmesi veya bölünme planıyla kendisine
borç tahsis edilen şirket, bu suretle birinci derecede sorumlu bulunan şirket,
alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeye katılan diğer şirketler(ikinci
derecede sorumlu şirketler) müteselsilen sorumlu olurlar.
Tür değiştiren şirketin borçlarından,tür değiştirmeden önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları tür değişikliği sonrasında da devam eder. Ancak bunun
için, bu borçlar birleşme kararının ilanından önce doğmuş olması veya borçları
doğuran sebeplerin bu tarihten önce oluşması gerekir (TTK md. 190, 158).
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Son olarak birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir
şekilde katılmış bulunan bütün kişiler; şirketler veortaklar yanındaalacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan da sorumludurlar.
4. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, alacaklıların korunması ilkesi bağlamında anonim şirketin kuruluş, faaliyet ve sona erme aşamalarında, şirket
alacaklılarını koruyan veya yeni haklar tanıyan birçok hükme yer verilmiştir.
TTK’da anonim şirket alacaklılarına tanınan haklar; şirket kuruluşunda
kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle fesih davası açabilme,
yönetimin devrine ilişkin yönerge hakkında yazılı olarak bilgilendirilme, şirkete borçlanma yasağı kapsamında ilgilileri doğrudan takip edebilme,
şarta bağlı sermaye artırımı kapsamında yeni payları edinebilme, organ
eksikliği nedeniyle şirketin feshi için dava açabilme, belli hallerde mahkemeden tasfiye memuru atanmasını isteyebilme, ek tasfiye için şirketin ihyasını
mahkemeden talep edebilme, kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler,
denetçiler ve tasfiye memurları hakkında hukuki sorumluluk davası açabilme,
şirketler topluluğunda hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde
dava açabilme vealacaklılar lehine intifa senedi çıkarılabilmesi şeklinde
sıralanabilir. Anonim şirket alacaklılarına sağlanan korumalar ise şunlardır:
Şirket aktiflerinin, alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması halinde iflas için mahkemeye başvurma zorunluluğu, esas sermayenin
azaltılmasında alacaklıların korunması ve belli hallerde dava açılabilmesi, tasfiye aşamasında alacaklıların çağrılması ve korunması, birleşme ve bölünme
işleminin alacaklılar üzerindeki etkilerinin birleşme/bölünme raporunda gösterilmesi ve birleşme, bölünme ve tür değiştirmede alacaklıların korunmasıdır.
Anonim şirketlerden alacaklı konumunda bulunanların, TTK’da öngörülen
ve yukarıda özetlenen haklarını bilmeleri ve gerektiğinde bu haklarını kullanmaları alacağın tahsilinde bir güvence sağladığı gibi kendilerininde menfaatine olacaktır.
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BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM
ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINCA DENETÇİ SEÇİLMESİ
MÜMKÜN MÜDÜR?
Özkan ARSLAN*40
ÖZ
1 , 1 Temmuz 2012 tarihinde
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun(TTK)41
yürürlüğe girmesiyle birlikte anonim şirketin iş ve işlemlerinin, murakıp veya
murakıplar kurulunca denetlenmesi sistemine son verilerek anonim şirketlerin
finansal tablolarının konusunda uzman olan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve
Denetim Standartları Kurumunca (KGK) yetkilendirilen bağımsız denetçi veya
bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmesisistemine geçilmiştir.Ancak bu
denetime her anonim şirket değil Bakanlar Kurulunca belirlenen ölçütleri taşıyan anonim şirketler dâhil edilmiştir. Bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin de denetlenmesine yönelik yapılan kanuni düzenleme, 11.04.2013 tarihinde
yürürlüğe girmesine karşın denetime ilişkin yönetmeliğin aradan üç yıl geçmesine karşın Bakanlar Kurulunca çıkarılmaması nedeniyle kanunda öngörülen
denetim fiilen hayata geçirilememiştir.Söz konusu düzenlemeler çerçevesinde
bu çalışmamızda;bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin genel kurullarınca bağımsız denetçi veya bağımsız denetçi niteliğini taşımayan kişilerin
denetçi sıfatıyla seçilip seçilemeyeceği değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Murakıp, denetçi, bağımsız denetim, bağımsız denetçi, tescil.
1. GİRİŞ
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, her anonim şirketin iş ve
işlemlerinin genel kurulca seçilen murakıp veya murakıplar kurulunca denetlenmesi zorunlu iken 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nda(T.C. Yasalar, 2011) her anonim şirketin değil Bakanlar
kurulunca belirlenen anonim şirketlerin finansal tablolarının denetime tabi tutulması öngörülmüştür.
Denetime tabi olacak anonim şirketler, finansal büyüklükleri, istihdam ettikleri işçi sayısı ve faaliyet konuları gibi ölçütler dikkate alınarak Bakanlar
*40 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
141 Çalışmamızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için TTK kısaltması kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
31.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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Kurulunca ilk kez 23.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla
belirlenmiştir(Bakanlar Kurulu, 2013). Bu karara göre ilk etapta 7.300 adet
büyük şirketten 2.500 adedi kapsama alınmıştır(KGK,2013). Bu Karar’da,Bakanlar Kurulunca sırasıyla 10.02.2014(Bakanlar Kurulu, 2014), 29.12.2014
(Bakanlar Kurulu, 2015) ve son olarak da 16.02.2016 tarihinde (Bakanlar Kurulu, 2016) değişikliğe gidilmiştir. KGK tarafından yapılan son Basın Duyurusunda özetle; AB müktesebatına uyum sağlamak üzere, bağımsız denetim
kapsamının zaman içinde kademeli bir şekilde genişletildiği, 19.03.2016 günlü Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla bağımsız denetime
tabi olmaya ilişkin kriterlerin aşağıya çekilmek suretiyle 2016 yılı için bağımsız denetim kapsamının genişletildiği belirtilmiştir(KGK,2016).
Bu arada,28.03.2013 tarihinde kabul edilen 6455 sayılı Gümrük Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun’un (T.C. Yasalar, 2013) 80’inci maddesiyle 6102 sayılı TTK’nın
397’nci maddesine beşinci fıkra eklenmiş ve bağımsız denetim dışında kalan
anonim şirketlerin denetlenmesi hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu fıkrada;denetime ilişkin usul ve esasların, denetim yapacak denetçilerin niteliklerinin, uyacakları etik ilkelerin, görev ve yetkilerinin, seçilmelerinin, görevden alınmalarının veya ayrılmalarının, denetimin ve denetim
raporlarının içeriğinin ve raporun genel kurula sunulmasına ilişkin hususların
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği belirtilmesine karşın anılan yönetmelik
aradan yaklaşık üç yıl geçmesine karşın yürürlüğe konulmamıştır.
Dolayısıyla, 30.04.2016 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren
115.157 adet anonim şirketten (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2016) yaklaşık
(115.157-7.000242) 108.157’si 6102 sayılı TTK’nın 397’nci maddesinin beşinci
fıkrası hükmü gereğince denetime tabi olmasına karşın bu denetim fiilen hayata geçirilememiştir.
2.BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİ
660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye(T.C. Yasalar, 2011) göre, “bağımsız denetim”finansal tablo ve diğer finansal bilgilerin,
finansal raporlama standartlarına uygunluğu vedoğruluğu hususunda, makul
güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edil242 Bağımsız denetime tabi anonim şirket sayısının yaklaşık 7.000 adet olduğu tahmin edilmektedir.
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mesi amacıyla,denetim standartlarında öngörülen gerekli bağımsız denetim
tekniklerinin uygulanarak defter, kayıt ve belgeler üzerindendenetlenmesi ve
değerlendirilerek rapora bağlanmasıdır(660 sayılı KHK, md.2/f.1-b).
6102 sayılı TTK’da kavram olarak “Denetçi” ibaresi tercih edilmiştir.
Anılan Kanun’un 400’üncü maddesinin birinci fıkrasında; denetçinin, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve3568 sayılı Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli malimüşavir (YMM) veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM)
unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye
şirketi olabileceği belirtilmiştir.
660 sayılı KHK’da ise “Denetçi” kavramı yerine “Bağımsız denetçi” ve
“Bağımsız denetim kuruluşu” kavramları tercih edilmiş ve bu kavramlar
6102 sayılı TTK’ya uygun olarak tanımlanmıştır. Buna göre, “Bağımsız denetçi” bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatını almış meslek mensupları arasından KGK tarafından yetkilendirilen kişidir(660
sayılı KHK, md.2/f.1-a).“Bağımsız denetim kuruluşu” da bağımsız denetim yapmak üzere, KGK tarafından yetkilendirilen sermaye şirketleridir(660
sayılı KHK, md.2/f.1-c).
3. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERDE DENETÇİ SEÇİMİ
Anonim şirketlerde denetçinin seçilmesine ilişkin yetki genel kurula ait olup
genel kurulbu yetkisini başka bir organa veya kişiye devredemez. Dolayısıyla denetçinin seçimine ilişkin yetkinin münhasıran genel kurul tarafından kullanılması
zorunludur(TTK, md.408/f.2-c). Bu yetkinin genel kurulca yönetim kuruluna devredilmesine ilişkin genel kurul kararları ile denetçinin yönetim kurulunca seçilmesine ilişkin kararlar ise geçersizdir(TTK, md.391/f.1-d, 447/f.1-c).
6455 sayılı Kanun’un 80’inci maddesiyle 6102 sayılı TTK’nın 397’nci
maddesine beşinci fıkra hükmü eklenmiş ve bu hüküm 11.04.2013 tarihinde
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu düzenlemeyle birlikte anonim şirketler esasen
iki kategoriye ayrılmıştır. Birinci kategoride, Bakanlar kurulunca belirlenen
ölçütleri taşımaları nedeniyle 397’nci maddenin dördüncü fıkrasına bir baş-
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ka deyişle bağımsız denetime tabi olan anonim şirketler, ikinci kategoride de
Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri sağlayamamaları nedeniyle 397’nci
maddenin beşinci fıkrasına tabi olan anonim şirketler yer almaktadır.
TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü fıkrasında; 398’inci madde kapsamında denetime tabi olacak şirketlerin Bakanlar Kuruluncabelirleneceği hüküm altına alındığından Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşıyan anonim şirketlerin genel kurullarınca, KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin
(bağımsız denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu) seçilmesi zorunlu olup bu
konuda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.
Buna karşın, TTK’nın 397’nci maddesinin beşinci fıkrasında; dördüncü
fıkra kapsamı dışında kalan anonim şirketlerin bu fıkra hükümlerine göre denetleneceğinin, denetime ilişkin usul ve esaslar ile bu fıkra uyarınca denetim
yapacak denetçilerin niteliklerine, uyacakları etik ilkelere,görev ve yetkilerine, seçilmelerine, görevden alınmalarına veya ayrılmalarına; denetimin ve
denetim raporlarının içeriğine veraporun genel kurula sunulmasına ilişkin
hususların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kuruluncaçıkarılacak yönetmelikle düzenleneceğinin, Kanunun denetçinin sorumluluğuna ilişkin hükümlerinin, bu fıkra uyarınca denetimyapacak denetçilere de
kıyasen uygulanacağının hüküm altına alınması nedeniyle Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim şirketlerin genel kurullarınca KGK
tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak seçilip seçilemeyecekleri
hususunda iki görüş savunulmaktadır.
Birinci görüş, Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim
şirketlerin genel kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi
olarak seçilemeyeceği yönündedir. Bu görüşü savunanlar, TTK’nın 397’nci
maddesinin beşinci fıkrasıyla dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan anonim
şirketlerin bu fıkra hükmünce denetleneceğinin düzenlendiğini dolayısıyla
Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımayan anonim şirketlerin dördüncü fıkra kapsamında olmadıklarından isteseler dahi KGK tarafından yetkilendirilen kişileri denetçi seçemeyeceklerini, gerek denetçinin niteliği gerekse
seçilmesi hususlarının yönetmeliğe bırakıldığını söz konusu belirlemeler yapılmadan denetçi seçiminin yapılamayacağını, Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar’ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında; bağımsız denetime tabi şirketlerin söz konusu ölçütlerden en az ikisine
ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalması ya da bir hesap
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döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya
daha fazla altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren
bağımsız denetim kapsamından çıkarılacağının düzenlendiğini (Bakanlar kurulu, 2013) öne sürmektedirler.
İkinci görüş ise bir anonim şirketin Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşımasa dahi KGK tarafından yetkilendirilen kişileri denetçi olarak seçebileceği yönündedir. Bu görüşü savunanlar, 6102 sayılı TTK’nın 397’nci
maddesinin beşinci fıkra hükmünün daraltıcı nitelikte yorumlanmaması gerektiğini, söz konusu düzenlemenin bağımsız denetime tabi olmayan anonim
şirket genel kurulunca KGK tarafından yetkilendiren kişilerin denetçi olarak
seçilmesini yasaklamadığını, esas sözleşmeyle veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamayan veya sınırlandırılamayan ortakların bilgi alma
ve inceleme yapma haklarınıngenişletilebileceğini, Bakanlar kurulunun yönetmeliği çıkarmamış olmasının bu hakkın daraltılmasına haklılık kazandırmayacağını ileri sürmektedirler.
Bizce her iki görüşün kendi içinde haklı olduğu yönler bulunmaktadır. Söz
konusu tartışmaların sona erdirilebilmesi bakımından konuyla ilgili yönetmeliğin
Bakanlar kurulunca kısa sürede çıkarılmasının ve bu yönetmelikte özellikle Bakanlar kurulunca belirlenen kriterleritaşımayan anonim şirketlerin bağımsız denetimi tercih edip edemeyeceklerinin, bu denetimi tercih etmeleri halinde TTK’nın
397’nci maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen denetim yükümlülüğünü yerine
getirmiş sayılıp sayılmayacaklarının netleştirilmesi yerinde olacaktır.
Her ne kadar, TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları
hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin
genel kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak seçilip seçilmeyecekleri tartışmalı ise de kanaatimizce bağımsız denetçi niteliğini taşımayan kişilerin genel kurulca denetçi seçilmesi mümkün değildir.
Çünkü anonim şirket genel kuruluna kanunen tanınan yetki denetçiyi seçmek(TTK, md.408/f.2-c) olup denetçinin kim olduğu 6102 sayılı TTK’nın
400’üncü maddesinin birinci fıkrasında, bağımsız denetim yapmak üzere,
1/6/1989 tarihli ve3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli malimüşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim StandartlarıKurumunca yetkilendirilen kişi ve/veya ortakları
bu kişilerden oluşan sermaye şirketi şeklinde belirlenmiştir.

MAYIS - HAZİRAN 2016

137

MALİ

ÇÖZÜM

Dolayısıyla genel kurulun bu tanıma uymayan bir kişiyi denetçi seçmesi
söz konusu olmayacaktır. Böyle bir seçim yapılması halinde bir yandan denetçinin seçimine ilişkin genel kurul kararının hükümsüzlüğü iddia edilebilecek
bir yandan da denetçinin tesciline ilişkin talep ticaret sicili müdürlüğünce red
edilecektir. Çünkü ticaret sicili müdürlüğünün görevlerinden birisi tescil için
aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemektir(TTK, md.32/f.1).
Nitekim Ticaret Sicili Yönetmeliği’nin 34’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; Ticaret sicili müdürü veya müdür yardımcıları tarafından,
tescil edilecek olgunun şirket sözleşmesine ve Kanunun emredici hükümlerine aykırı bulunup bulunmadığının, tescil edilecek olgu bir ticaret şirketinin
organ kararına dayanmakta ise, kararın şirket sözleşmesine ve Kanunun emredici hükümlerine uygun alınıp alınmadığının inceleneceği, ikinci fıkrasında da Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda, tescil için aranan şartlardan
bazılarının eksik olduğunun anlaşılması halinde bu olguların ilgiliye yazı ile
bildirilmesi ve bunların Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi veya şartlara ait eksikliklerin veya belgelerin tamamlanması için otuz
günden fazla olmamak üzere uygun bir süre verileceği, verilen veya ihtiyaca
göre uzatılan süre içinde durumunu Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun
bir hale getirmeyenlerin tescil isteklerinin redolunacağı hüküm altına alınmıştır(Bakanlar kurulu, 2013).
Diğer yandan mevcut durum itibariyle bağımsız denetime tabi olmayan
bir anonim şirketin, ortaklarının bilgi edinme ve inceleme yapma haklarını
güçlendirmek bağlamında finansal tablolarını bir bağımsız denetçiye veya bağımsız denetçi niteliğini taşımayan YMM yahut SMMM’ye ya da konusunda
uzman bir kişiye denetletmesi ve bu denetim sonucunda düzenlenen raporu
genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunması mümkündür.
Bunun için yapılması gereken şirketin finansal tablolarının yönetim kurulunca, konusunda uzman kişilerce denetletilmesi ve denetim sonucunda düzenlenecek raporun ortaklara verilmesiyle ilgili olarak genel kurulca tavsiye
kararı alınmasıdır. Çünkü şirket ortaklarının genel kurul toplantısında yönetim
kurulundan şirketin işleri hakkında bilgi siteme hakları yönetim kurulunun da
istenilen bilgileri hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bağlamında özenli ve gerçeğe uygun olarak verme yükümlülükleri bulunmaktadır(TTK, md.437/f.2).
Genel kurulca alınan tavsiye kararı üzerine şirketin finansal tablolarının konusunda uzman kişilere yönetim kurulunca denetlettirilmesi ve denetim sonuç138
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larının ortaklara bildirilmesi hem hesap verme hem de dürüstlük ilkeleriyle
bağdaşmaktadır. Anonim şirket genel kurulunca denetçi seçilmesine karar verilmediğinden hem denetçinin tescili gündeme gelmeyecek hem de genel kurulun bu kararının hükümsüzlüğü iddia edilemeyecektir. Dolayısıyla, finansal
tablolarını konusunda uzman kişilere denetletmek isteyen anonim şirketler bu
yöntemi tercih edebilecekleridir.
4. SONUÇ
6102 sayılı TTK’nın 397’nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarıyla
anonim şirketler denetim açısından iki kategoriye ayrılmıştır. Bunlardan birisi Bakanlar kurulunca belirlenen ölçütleri taşıyan anonim şirketlerin KGK
tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından bağımsız denetimi, ikincisi de
Bakanlar kurulunca belirlenen kriterleri taşımayan anonim şirketlerin Bakanlar kurulunca çıkarılacak yönetmelik hükümleri gereğince denetlenmesidir.
Bağımsız denetim dışında kalan anonim şirketlerin denetlenmesine yönelik
kanuni düzenleme 11.04.2013 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın bu denetime ilişkin yönetmelik aradan üç yıl geçmesine karşın Bakanlar kurulunca
çıkarılmadığından söz konusu denetim fiilen yapılamamaktadır. Anılan yönetmeliğin yayımlanmamış olması beraberinde bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirket genel kurullarınca, KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin
denetçi olarak seçilip seçilemeyeceği tartışmalarını gündeme getirmiştir. Bu
konudaki birinci görüş bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirket genel
kurullarınca KGK tarafından yetkilendirilen kişilerin denetçi olarak seçilemeyeceği, ikinci görüş de seçilebileceği yönündedir. Her iki görüşün haklı tarafları bulunmakla birlikte Bakanlar kurulunca çıkarılması gereken yönetmeliğin
yayımlanmasının ve bu yönetmelikte tartışılan hususa ilişkin düzenlemeye
gidilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Öte yandan, bağımsız denetime tabi olmayan anonim şirketlerin genel kurullarınca bağımsız denetçi
niteliği taşımayan kişilerin denetçi olarak seçilmesi ise mümkün değildir.
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ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA HÂKİM VE BAĞLI
ŞİRKETLERİN KONTROL ÖLÇÜTÜ
**
Ufuk ÜNLÜ43

ÖZ
Güncel ve kanuni tabiriyle şirketler topluluğu olarak adlandırılan holdinglerin, ticari alandaki sayıları gün geçtikçe artmaktadır. Ticaret şirketlerinden
farklı yasal düzenlemelere tabi olan bu topluluklar, ekonomik/yasal avantajları sayesinde, günümüz koşullarında daha cazip hale gelmişlerdir. Şirketler
topluluğu içerisinde en önemli unsur hâkimiyettir. Bir ticaret şirketi, diğer bir
ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altındatutabiliyorsa şirketler topluluğunu meydana getirme şartı oluşmuş demektir.
Şirketler topluluğunun tepesindeki işletme konumuna ve yetkilerine göre, tek
elden yönetim için gerekli politikaları oluşturup bunu en alttaki şirketlere kadar uygulatabiliyorsa, hâkimiyet ve tek elden yönetim vardır.
Anahtar Sözcükler: Şirketler Topluluğu, Hâkimiyet, Bağlılık, Kontrol
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun hukuk sistemimize kazandırdığı “şirketler topluluğu” kavramı, hakim ve bağlı şirketlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir topluluğu ifade etmektedir. Anılan Kanun’un 195’inci maddesine göre, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı
olarak; oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca,
yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte,
oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret
şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirket olarak adlandırılır.
Bu çalışmada, hakimiyet olanakları temel alınarak oluşturulan şirketler
topluluğuna ilişkin hakim ve bağlı şirket mantığının dayandığı kontrol ölçütü
hususu ele alınacaktır.

*43 * Başbakanlık Müfettişi
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2. ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA KONTROL ÖLÇÜTÜ
Sermaye şirketleri, özellikle anonim şirketler hukuku, uzun yıllardan beri
ekonomik yaşam gerçeğine yabancı bir hukukî varsayımda ısrar etmektedir.
Bu varsayımın veya başka bir deyişle temel hipotezin yanlışlığı gün geçtikçe
daha da belirgin hâle gelmektedir. Bu hipotez, bir şirketler topluluğu içinde
yer alsa, bağlı şirket konumunda bulunsa bile bir şirketin, dolayısıyla bir sermaye şirketinin bağımsız olduğudur. Bir şirket başka bir şirketin hâkimiyeti
altında bulunsa, onun belirlediği politikalar kendi menfaatine uymasa bile uygulamak zorunda kalsa, hâkim şirketin talimatlarını aynen yerine getirmeye
fiilen zorunlu olsa, bu talimatların yerine getirilmesi kendisine kayıp verse
bile bağımsızdır, serbest iradesini kullanır demek gerçeği görmezlikten gelmektir. Bu varsayım gerçeğe gözün kapatılması, yöneticilere, azlığa ve küçük
pay sahiplerine haksızlıklar yapılması anlamına gelmektedir. Kanunlar, şirketler topluluğu olgusunu dikkate almadan, yönetim kurulu üyelerinin özen
borcunu istisnasız düzenlemiş, hâkim şirketin talimatlarına uyan yöneticileri sorumlu saymış, hatta, yargı onları tazminata mahkûm etmiştir. Haklılık
temelinden yoksun bağımsız şirket dogmasına göre, bağlı şirketin yönetim
kurulunun, bu şirketin menfaatini gözeterek karar alması gerekir; aksi halde
sorumlu olur. Oysa, yavru şirketin yönetim kurulu, talimat altında çalışan,
menfaatler çatıştığında, hemen daima hâkim şirketin ve topluluğun menfaatlerini ön planda tutmak zorunda olan, aksi halde işini yitiren, hâkim şirketin,
topluluğun veya makro politikalar sebebiyle bir topluluk şirketinin yararına
olup, kendi ortaklığının kaybı sonucunu doğuran kararlar veren bir organdır.
Hukukî konumu “bağlı yönetim kurulu” terimiyle ifade edilir. Bağlı şirketin
topluluk dışında kalan pay sahipleri de aynı çaresiz konumdadır. Kayıp hatta
zarar tehlikesi altındadır.
6102 sayılı Kanun ekonomik hayat gerçeği ile hukuk kurallarının çelişmemesi gerektiği düşüncesine ağırlık tanımış ve şirketler topluluğunu bazı temel
kurallara bağlamıştır. Kanun “şirketler topluluğu” terimini tercih etmiş, çeşitli
hükümlerinde ise aynı kavramı ifade etmek üzere sadece “topluluk” sözcüğünü de kullanmıştır. Kanunda “şirketler topluluğu” teriminin kabul görmesinin
sebebi, bu terimin hem hukukî olması, hem kavramı tanıtma gücünün bulunması, hem de toplumda yaygınlık kazanmış olmasıdır.
Şirketler topluluğu kavramı yönünden önemli bir sorun da tanımdaki belirleyici unsurun, “hâkimiyet veya tekelden yönetim” mi yoksa “kontrol” mu
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olduğudur. Esasen kim hâkimse, hâkimiyeti de uyguluyordur. Hâkimiyet ve
tek elden yönetim ölçüsüne dayalı sistemde ise hâkimiyet olanaklarının sadece varlığı, hâkimiyetin de uygulandığı şeklinde yorumlanmaz, hâkimiyetin
gerçekten uygulanıyor olması gerekli görülür; bunun (gereğinde) ispatı istenir. Bu anlayışa göre, şirketler topluluğunun tepesindeki işletme konumuna
ve yetkilerine göre, tek elden yönetim için gerekli politikaları oluşturup bunu
en alttaki şirketlere kadar uygulatabiliyorsa, hâkimiyet ve tek elden yönetim
vardır. Yoksa, tek elden yönetimin bulunmaması sebebiyle, her işletme kendi
politikalarını uyguluyor, kendi seçtikleri yoldan gidiyorsa hakimiyet ve dolayısıyla topluluk da yoktur.
Dolayısıyla 6102 sayılı Kanun “kontrol” sistemini temel almış, sadece bir
fıkra düzenlemesinde karine kabul etmiştir. Karineye dayanılması halinde
karşı taraf bunun aksini ispat etmek zorundadır.
3. BAĞLI VE HÂKİM ŞİRKET MANTIĞI
Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak;
oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini,
bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa,
birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirket olarak adlandırılır. Burada “kontrol”
ölçütüne uygun olarak hakimiyet olanakları sayılmaktadır. Sayılan araçlardan herhangi birinin varlığı halinde fiili şirketler topluluğu meydana gelir. Bu,
sözleşmesel şirketler topluluğundan farklı bir topluluğu ifade eder.
Pay sahipleri sözleşmeleri veya oy sözleşmeleri ile birden fazla kişinin
hakimiyeti birlikte kurmaları halinde bunlar arasındaki ilişkinin niteliği, 6102
sayılı Kanunda düzenlenen denkleştirmenin birlikte hâkim olanlar tarafından
nasıl gerçekleştirileceği, pay sahipleri ve alacaklılar tarafından yöneltilebilecek tazminat talepleri bakımından nasıl bir uygulama yapılacağı ve birlikte
hakim olanlar arasında teselsül ilişkisi bulunup bulunmayacağı sorunlarının
çözümü öğretiye ve içtihatlara bırakılmıştır.
Ayrıca bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak esasında hakimiyet kurulması için yeterli değildir. Önemli olan öngörülen oyların
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çoğunluğuna sahip bulunmaktır. Çünkü oyda imtiyaz hakları ve yönetim organındaki çoğunluk sermaye çoğunluğunu tamamen etkisiz duruma getirebilir.
Onun için sermaye çoğunluğuhakimiyetin varlığı yönünden sadece bir karine
olarak görmüştür.
Pay senetleri geniş halk yığınlarına yayılmış, teknik terimle atomize olmuş, pay senetleri borsada işlem gören anonim şirketlerde bazen yüzde yirmibeş-otuz, hatta daha küçük orandaki pay sahiplikleriyle (iştiraklerle) de hakimiyet kurulabilir.
Fiili şirketler topluluğunda bazı şirketler üzerinde hakimiyet bazen doğrudan değil de dolayısıyla kurulabilir. Dolaylı hakimiyet, tek başına ve birlikte
hakimiyet şeklinde görülebilir. Dolayısıyla hakimiyette, hakim şirketin veya
şirketlerin (birlikte hakimiyet) bir şirkette herhangi bir katılma payı bulunmaz, ancak bu şirket, hakim olduğu bir şirket aracılığıyla söz konusu şirket
üzerinde hakimiyet uygulayabilir.
Şirketler topluluğu sermaye şirketlerinden oluşur. Dolayısıyla Kanun, şirket sıfatını taşımayan kişi topluluklarının, şahıs şirketlerinin, tek kişiye, derneğe, iktisadî devlet teşekküllerine ve kamu tüzel kişilerine ait ticarî işletmelerin ve gerçek kişilerin, yani geniş anlamda “teşebbüs”lerin, topluluk üyesi
olmasını kabul etmemiştir. Sistemimize göre yukarıda da açıklandığı gibi bir
kollektif ve komandit şirket, bir topluluk şirketi olamaz. Bir şirketler topluluğunun tepesinde sermaye şirketi olmayan herhangi bir özel veya kamu tüzel
kişisi, gerçek kişi veya ticarî işletme bulunabilir. Bunların merkezleri veya
yerleşim yerleri yurt dışında da bulunabilir. Tüm bu olgular söz konusu topluluğun şirketler topluluğu kabul edilmesine engel olmaz, şirketler topluluğuna
ilişkin özel hükümlerin uygulanmamasının gerekçesini oluşturamaz.
4. SONUÇ
Hâkim ve bağlı şirket mantığı üzerine kurulan şirketler topluluklarının,
ekonomik ve yasal avantajları nedeniyle gün geçtikçe sayıları artmaktadır. Bu
açıdan şirketler topluluğu içerisinde en önemli unsur hâkimiyet ve bu hâkimiyet alanına ilişkin sorumluluklardır. Dolayısıyla, şirketler topluluğu kavramı yönünden önemli bir sorun tanımdaki belirleyici unsurun, “hâkimiyet
veya tekelden yönetim” mi yoksa “kontrol” mu olduğudur. 6102 sayılı Kanun
“kontrol” sistemini temel almıştır. Yazımız içerisinde şirketler topluluğunun
oluşumuna ilişkin tanımda “kontrol” ölçütüne uygun olarak hâkimiyet ola144
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naklarını sayılmıştır. Sayılan araçlardan herhangi birinin varlığı halinde fiili
şirketler topluluğu meydana gelir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (14.02.2011). 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27846 sayılı)
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KAT KARŞILIĞI ARSASINI YÜKLENİCİYE VEREN
KOOPERATİFLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ
*
Hasan Basri CAN44
*

ÖZ
Konut yapı kooperatifleri konut ihtiyaçları karşılamak üzere kurulurlar.
Söz konusu kooperatiflerin genel anlamda kullandıkları usul, arsa sahipleri
ile kat karşılığı inşaat yapım ve satış vaadi sözleşmesi düzenleyerek inşaatı
tamamlanacak konutlardan bir kısmını arsa sahiplerine bir kısmını kooperatife ve hatta kalan bir kısmını taşeron firmaya vermeyi taahhüt ederek konut
yapımını gerçekleştirmektir. Çalışmamız içerisinde arsasını yükleniciye veren
kooperatiflerin vergisel sorumlulukları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Kooperatif, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Yüklenici
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, arsa sahibinin devredeceği
arsa payı karşılığında, yüklenicinin (müteahhidin), kendi malzeme ve imkânlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt ettiği iki tarafada borç yükleyen sözleşmelerdir.
Bu kapsamda çalışmamız içerisinde,kooperatiflerin sahip oldukları arsalarıkat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhitlere vermelerindedikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durularak kooperatiflerin vergisel
sorumlulukları hakkında gerekli açıklamalar yapılacaktır.
2. KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI
Halk arasında kat karşılığı inşaat sözleşmesi olarak bilinen, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı karşılığı inşaatı
yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanır.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri, mevzuatımız gereği, resmi şekilde
tapu müdürlüğü ya da noter kanalıyla yapılması halinde geçerlilik kazanacaktır. Aksi hallerde sözleşme mutlak butlanla batıl olup hukuki bir değer ifade
etmeyecektir.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin meydan gelebilmesi için gerekli bazı
şartlar vardır.

*44 * Başbakanlık Müfettişi

Makale Geliş Tarihi:
24.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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a) Arsa sahibi ile müteahhit arasında geçerli olarak bir anlaşma yapılması,
b) Müteahhidin arsa sahibine ait taşınmaz üzerine inşaat yapma ve inşaat
teslim etme sorumluluğunu alması,
c) Arsa sahibinin taşınmaz devretme borcunu üstlenmesi,
Hususları sözleşmenin sağlıklı şekilde oluşmasını sağlayan unsurlardır.
Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile inşaat süresi, gecikme halinde sözleşmeyi fesih yetkileri ve cezai şartlar, tarafların anlaşmaları doğrultusunda tereddüte yer bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir.Arsa sahiplerine kira bedeli
ödenmesi kararlaştırılmışsa bedel, süre ve şartları açıkça belirtilmelidir.
Sözleşmede inşaat projesinin müteahhit tarafından çizileceği, ruhsat harç
ve masraflarının müteahhide ait olacağı açıkça belirtilmelidir. (Bu hususların
aksi de tarafların anlaşmasına göre kararlaştırılabilir)
İnşaat ruhsatının alınması amacıyla sözleşmede azami bir süre öngörülmelidir. İnşaat süresi ruhsat alınmasıyla başlar. Ruhsat alınması için süre belirlenmesi müteahhidin sözleşmeye bağlılığını arttıracaktır.
Genellikle kat/arsa karşılığı inşaatlarda;
- Kat karşılığı olmak üzere arsa sahibine daire verilmesi durumunda karşılığı ayni olan bir taahhüt söz konusudur. Arsa sahibi arsasının bir kısmını müteahhide devretme, müteahhit ise bunun karşılığında inşa edeceği dairelerin
bir kısmını arsa sahibine devretme taahhüdünde bulunmaktadır.
- Arsa sahibi ticari işletme ise, bu işlem sonucunda arsası aktifinden çıkmakta olup, bunun karşılığında dairelere, işyerlerine veya belli bir nakit paraya sahip olmaktadır. Ticari işletmenin müteahhide devretmediği arsa payı,
müteahhitçe verilen dairelere isabet ettiği için ticari işletme bu iktisadi kıymetleri kayıtlarına arsa payı dâhil olarak kaydetmelidir.
- Müteahhit ise, inşa ettiği dairelerden bir kısmını arsa sahibine vermekte
olup, bunun karşılığında elde ettiği iktisadi kıymet ise müteahhidin arsa sahibinden devraldığı (müteahhide kalan dairelere isabet eden) arsa payıdır. Buna
göre, müteahhit açısından arsa maliyet bedeli, arsa sahibine teslim edilen daire ve işyerlerinin inşaatı için yapılan harcamaların toplamını oluşturmakta
olup, bu bedel inşaat maliyetinin de içerisinde yer almaktadır.
Kat karşılığı inşaat işlerinde konutların; fiilen tamamlanmadan önce kat
mülkiyetine geçilmesi halinde mülkiyetin devri tapuda tescil suretiyle gerçekleştiğinden satışa ilişkin faturanın tapuya tescil tarihinden veya herhangi bir
suretle tapuya tescilinden evvel fiilen kullanılmaya başlanılması amacıyla hak
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sahiplerine tahsis edilmesi durumunda satışa ilişkin olarak konutların fiilen
kullanım için tahsis edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde faturanın düzenlenmesi gerekmektedir.
3. KAT KARŞILIĞI ARSASINI YÜKLENİCİYE VEREN KOOPERATİFLERİN VERGİSEL SORUMLULUKLARI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Muafiyetler” başlıklı 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde; tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç
dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay
verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş
görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile
bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü
maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda
sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı
ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı
kooperatiflerinin kurumlar vergisinden muaf olduğu hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 Seri No’lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliğinin 4.13.1.4.3 “Yapı Kooperatiflerinde Ortak Dışı İşlemler” başlıklı bölümünde; “Yapı kooperatiflerinin, arsalarını kat karşılığı vererek işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılacaktır. Ancak, bu
kooperatiflerin her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmesi halinde, bu
işlem ortak dışı işlem olarak kabul edilmeyecektir...” şeklinde açıklamalara
yer verilmiştir.
Bununla beraber, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;
- 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde gerçekleşen teslim ve hizmetlerin katma
değer vergisine tabi olduğu,
- 2/5 inci maddesinde, trampanın iki ayrı teslim hükmünde olduğu,
- 4/2 nci maddesinde, bir hizmetin karşılığının bir mal teslimi veya diğer
bir hizmet olması halinde bunların her birinin ayrı işlem olduğu, hizmet ve
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teslim hükümlerine göre ayrı ayrı vergiye tabi bulunduğu,
- 10 uncu maddesinin (a) bendinde, vergiyi doğuran olayın; mal teslimi ve
hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde
ise, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi halinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak
üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi ile vuku bulduğu hüküm
altına alınmıştır.
KDV Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ise KDV’den
müstesnadır.
30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; arsa karşılığı inşaat
işinde iki ayrı teslimin olduğu, bunlardan birincisinin arsa sahibi tarafından
müteahhide arsa teslimi, ikincisinin ise müteahhit tarafından arsaya karşılık
olarak arsa sahibine verilen konut veya işyeri tesliminin olduğu belirtilmiş ve
bu teslimlerin her birinin katma değer vergisi karşısındaki durumuna ilişkin
açıklamalara yer verilmiştir.
Diğer taraftan, konut yapı kooperatifleri ile müteahhit firmalar arasında yapılan “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı Gayrimenkul Satış Vaadi ve İnşaat
Sözleşmeleri” ile arsa devrinde vergiyi doğuran olay;
- Arsanın müteahhide devri tapuya tescil ile yapılıyorsa, tescil anında,
- Tapuya tescil yapılmaksızın, yapılan sözleşme ile arsanın kooperatif uhdesinde bırakılması durumunda, inşaatın tamamlanması ve iskan ruhsatının
alınması ile veya sözleşmeye istinaden kooperatiflere bırakılan bağımsız bölümlerin iskan ruhsatının alınmasından önce fiilen kullanım amacıyla tahsis
edilmesi halinde, kullanıma başlama tarihinde (hem arsanın hem de bağımsız
bölümlerin teslimi gerçekleştiğinden),
Gerçekleşmiş olacaktır.
Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 227 inci maddesinde; bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna
göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan
kayıtların tevsikinin mecburi olduğu,
- 229 uncu maddesinde faturanın, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında
müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan
tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu,
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- 231 inci maddesinin 5 inci fıkrasında faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği,
- 232 inci maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit
usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin; birinci
ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden
muaf esnafa sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve almak mecburiyetinde oldukları, bunların dışında
kalanların birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia
veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 50.000.000 (900 TL) lirayı geçmesi veya
bedeli 50.000.000 (900 TL) liradan az olsa dahiistemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesinin mecburi olduğu,
- 262 nci maddesinde maliyet bedelinin, iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara
müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade ettiği,
- 267 nci maddesinde; emsal bedelinin gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde
satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olduğu, emsal bedelinin
sıra ile ortalama fiyat esası, maliyet bedeli esası ve takdir esasına göre tayin
edileceği,
- 269 uncu maddesinde, iktisadi işletmelere dahil bulunan gayrimenkullerin maliyet bedeliyle değerleneceği,
- 270 inci maddesinde de gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satın alma bedelinden başka, noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri
ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedeline ithal etmekte veya
genel giderler arasında göstermekte mükelleflerin serbest oldukları
Hükümleri yer almaktadır.
4. SONUÇ
Kooperatiflerin kendi adlarına tescilli arsaları için müteahhit firmalar ile
yaptıkları kat karşılığı inşaat sözleşmelerine istinaden her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmayacağından kooperatiflerin muafiyet şartlarını taşıması halinde kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanması mümkün bulunmaktadır. Ayrıca kooperatiflerin arsalarını kat karşılığı
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müteahhit firmaya vererek elde edilecek işyeri veya konutların, kooperatifteki
hisse sayısından az olması kurumlar vergisi muafiyetini etkilemeyecektir.
Arsaların müteahhide devrinin tescil anında yapılması veya tapuya tescil yapılmaksızın, yapılan sözleşme ile arsalarınkooperatilerin uhdesinde bırakılması durumları değerlendirilerek fatura düzenlenmesi, düzenlenecek faturalarda, arsaların
iki tam yıldan fazla mülkiyette bulunması nedeniyle Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-r maddesi uyarınca katma değer vergisi hesaplanmaması gerekmektedir.
Son olarak, Vergi Usul Kanunu açısından;
- Müteahhitler tarafından, kat karşılığı olmak üzere arsa sahibine bırakılan
daireler için, söz konusu dairelerin teslim edilmesinden (inşaatın tamamlanarak mülkiyetin alıcıya geçmesinden veya tescilden önce dairelerin alıcıların
kullanımına terk edilmesinden) itibaren yedi gün içerisinde arsa sahibi adına
Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesine göre tespit edilen emsal bedel üzerinden fatura düzenlenmesi,  
- Müteahhitlere teslim edilen arsanın bir iktisadi işletmeye dâhil olması
veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, teslim edilen arsa için arsa sahibi tarafından, müteahhitlerce
arsa sahibine teslim edilen dairelerin emsal bedeli üzerinden müteahhit adına
fatura düzenlenmesi,
- Arsa sahibinin gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde,
arızi bir faaliyet olarak arsasını müteahhide tesliminde, arsa sahibinin mükellef olmamasından dolayı müteahhit tarafından arsa sahibi adına teslim edilen
dairelerin emsal bedeli üzerinden gider pusulası düzenlenmesi,
-Müteahhitlerin kendisine kalan daireleri üçüncü kişilere satması durumunda ise; tapuda tescil işleminin yapıldığı tarihten itibaren, tescilden önce
dairelerin alıcıların kullanımına terk edilmesi durumunda, bu tarihten itibaren
yedi gün içerisinde satış bedeli üzerinden fatura düzenlemesi gerekmektedir.          
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10705 sayılı)
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara Resmi Gazete (26205 sayılı)
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ELEKTRONİK FATURANIN VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Selçuk Turgay AZAK*45*
46
Mustafa BİZİMYER**
**
ÖZ
Vergi mevzuatı kapsamında yer alan iş ve işlemlerin; dinamik, günümüzün
gelişen ve değişen koşullarına göre sürekli kendini yenilemek zorunda olan
bir süreç olduğu bilinmektedir.
Vergi idarelerinin temel amaçlarından biri; mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunu artırıcı uygulama ve sistemlerin geliştirilmesidir. Bu uygulama ve
sistemlerin geliştirilmesi ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin sürdürülebilir bir
biçimde hem mükellefler hem de vergi idareleri tarafından takip edilmesi ve
uygulanmasıyla mümkün olacaktır.
Günümüzde elektronik ortamdaki iş hacminin hemen hemen her faaliyet
alanında giderek artıyor olması vergisel faaliyetlerin de elektronik sisteme entegre olmasını kaçınılmaz kılmaktadır.
Bu düzenlemeler kapsamında en önemli gelişme e-fatura olarak görülmektedir. E-fatura tarafları arasında elektronik olarak dolaşan faturadır. Burada
temel amaç kayıt dışı ekonominin önüne geçmek olmakla birlikte; sürecin
elektronik ortama taşınması ile işletmeler için de pek çok faydalar söz konusu olacaktır. (faturalama masraflarında azalma, mutabakat süresinde kısalma,
daha hızlı tahsilatlar vs.)
Bu çalışmamızda ayrıntılı olarak yukarıda ifade edilen konulara değinilmiş, yasal düzenlemeler eşliğinde açıklamalar yapılmıştır.
Anahtar Sözcükler:Teknoloji ve bilişim,vergisel işlemler,e-Fatura, avantajlar
1.GİRİŞ
Vergisel açıdan hüküm ifade eden işlemlerde teknolojinin artan oranda kullanılmaya başlanması kamu kaynaklarının etkili, verimli ve ekonomik kullanımında
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayıdır ki e-Fatura konusunda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tebliğler yayımlanmaktadır.
Bu tebliğler mükellefleri doğrudan etkileyen ve uymaları gereken zorunlu
*45 * Vergi Müfettişi
**
46 ** Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale Geliş Tarihi:
09.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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unsurları da içerdiğinden özellikle Kurumlar Vergisi mükelleflerince dikkatle
takip edilmelidir.
Elektronik uygulamaların getirdiği yeniliklerin orta vadede mükelleflerin
tüm iş akışını kapsayacağı düşünüldüğünden mükellefler ile vergi idareleri
arasında süregelen geleneksel uygulamaların da bir anlamda rafa kalkacağı
aşikârdır.
E-Fatura, belirli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez bir
şekilde mühürlenmiş, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan elektronik belgedir. E-Fatura, kâğıt fatura ile aynı hukuki
niteliklere sahiptir.
Bu çalışmamızda e-Fatura ile ilgili yasal düzenlemelere yer verilecek olup
bu uygulamaların Kurumlar Vergisi mükelleflerine etkileri ile ilgili değerlendirmeler yapılacaktır.
2. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR
2.1. e-FATURA
2.1.1.Yasal Dayanak
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri, sağladıkları verimlilik ve maliyet avantajı gibi nedenlerle mükelleflere ait iş süreçlerinde gittikçe daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum, özellikle yüksek sayıda
yasal belge ve kayıt ile ilgili süreçleri kağıt ortamında yürütmek zorunda olan
mükelleflere yönelik, gelişen teknolojiye uygun yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun(T.C. yasalar, 10.01.1961) 5766 Sayılı
Kanunun (T.C. yasalar, 06.06.2008) 17 nci maddesi ile değişen Mükerrer 242
nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı; elektronik defter, kayıt ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi, iletilmesi, muhafazası ve ibrazı
ile defter ve belgelerin elektronik ortamda tutulması ve düzenlenmesi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, elektronik ortamda tutulmasına ve
düzenlenmesine izin verilen defter ve belgelerde yer alması gereken bilgileri
internet de dâhil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında Maliye Bakanlığına veya Maliye Bakanlığının gözetim ve denetimine
tabi olup, kuruluşu, faaliyetleri, çalışma ve denetim esasları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenecek olan özel hukuk tüzel kişiliğini haiz bir şirkete aktarma zorunluluğu getirmeye, bilgi aktarımında uyulacak
154

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu
Kanun kapsamına giren işlemlerde elektronik imza kullanım usul ve esaslarını
düzenlemeye ve denetlemeye yetkili kılınmıştır.
Ayrıca söz konusu fıkrada, Vergi Usul Kanunu ve diğer vergi kanunlarında
defter, kayıt ve belgelere ilişkin olarak yer alan hükümlerin elektronik defter,
kayıt ve belgeler için de geçerli olduğu; Maliye Bakanlığının, elektronik defter, belge ve kayıtlar için diğer defter, belge ve kayıtlara ilişkin usul ve esaslardan farklı usul ve esaslar belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu çerçevede, Vergi Usul Kanununun Maliye Bakanlığına tanıdığı yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza
ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esaslar 05.03.2010 Tarih ve 27512 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 397 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
açıklanmaktadır. Çalışmamızda mezkûr tebliğin 416, 421, 424, 433, 447 ve
448 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğleri ile değişen güncel haline ilaveten 454 ve
455 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerine ayrıntılı bir şekilde yer verilecek olup
ilgili hususlara aşağıda değinilmiştir.
Önemli Tanım ve Kısaltmalar
Elektronik Kayıt: Elektronik ortamda tutulan ve elektronik defter ve belgeleri oluşturan, elektronik yöntemlerle erişimi ve işlenmesi mümkün olan en
küçük bilgi ögesini ifade etmektedir.
Elektronik Belge:Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmesi zorunlu olan belgelerde yer alan bilgileri içeren
elektronik kayıtlar bütününü ifade etmektedir. Şekil hükümlerinden bağımsızlık vurgusunun özellikle yapılmış olması, kağıt ortamının zorunluluklarından
kaynaklanan bazı şartların özellikle elektronik ortamın özelliğinden dolayı
gerekli olmamasından kaynaklanmaktadır.
Başkanlık:Gelir İdaresi Başkanlığı’nı ifade etmektedir.
Elektronik Fatura: Bu Tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik
belge biçiminde oluşturulmuş faturayı ifade etmektedir.
e-Fatura Uygulaması:Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun
mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan
uygulamaların genel adını ifade etmektedir.
e-Fatura Portalı: e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların, internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile Başkanlık tarafından geliştirilen portalı ifade etmektedir.
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TÜBİTAK – UEKAE: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü’nü ifade etmektedir.
HSM (Hardware Security Module-Donanımsal Güvenlik Modülü):
İçerisine mali mühür sertifikası yüklenebilen ve birim zamanda akıllı karttan
çok daha fazla sayıda işlem yapma kapasitesine sahip aracı ifade etmektedir.
2.1.2. Genel Olarak e-Fatura
Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı
satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak
tanımlanmış, 230’uncu maddesinde ise faturanın şekli belirtilerek içermesi
gereken asgari bilgiler sayılmıştır. Anılan Kanunun 231’inci maddesinde de
fatura düzenlenmesinde uyulacak kaidelere, 232’nci maddesinde ise fatura
kullanma mecburiyetine ilişkin esaslara yer verilmiştir.
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasında yer alan hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden; düzenlenmesi,
müşteriye verilmesi, müşteri tarafından da istenmesi ve alınması zorunlu olan
faturanın, elektronik belge olarak düzenlenmesi, müşteriye elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemeler 397 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin konusunu
oluşturmaktadır.
Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura
ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları
mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir.
2.1.3. e-Fatura Uygulamasından Yararlanma
Vergi Usul Kanununun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda
olan mükelleflere bu Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüştür. (Elektronik Fatura Kayıt
Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen faturalar hariç olmak üzere)
Vergi Usul Kanununun 232’inci maddesi hükmü aşağıda yer almaktadır.
“Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7’inci maddesiyle değiştirilen
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ibare Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit
edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7’inci maddesiyle değiştirilen
ibare Yürürlük: 1.1.1999) basit usulde tespit olunan tüccarlara;
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura
istemek ve almak mecburiyetindedirler.
(2686 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle değişen fıkra) (4444 sayılı Kanunun 13/C-4 maddesiyle değişen ibare Yürürlük: 14.8.1999) Yukarıdakiler
dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde
tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın
aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin (4444 sayılı Kanunun
13/C-4 maddesiyle belirlenen miktarlar Yürürlük; 14.8.1999) 50.000.000 lirayı (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile 1.1.2016’dan itibaren 900,-TL)
geçmesi veya bedeli 50.000.000 liradan (460 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliği
ile 1.1.2016’dan itibaren 900,-TL) az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı
satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.”
Bu durumu Kurumlar Vergisi mükellefleri açısından değerlendirdiğimizde
ise;Vergi Usul Kanununun Birinci sınıf tüccarlar başlıklı 177’inci maddesi
önem kazanmaktadır.
“Aşağıda yazılı tüccarlar, I’inci sınıfa dahildirler.
…………………………………………………..
4. Her türlü ticaret şirketleri (Adi şirketler iştigal nevileri yukarıdaki bentlerden hangisine giriyorsa o bent hükmüne tabidir.);
5. Kurumlar Vergisine tabi olan diğer tüzelkişiler (Bunlardan işlerinin icabı bilanço esasına göre defter tutmalarına imkan veya lüzum görülmeyenlerin, işletme hesabına göre defter tutmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade
edilir.);
6. İhtiyari olarak bilanço esasına göre defter tutmayı tercih edenler.”
Madde hükmünden de görüldüğü gibi birinci sınıf tüccar olarak addedilen
Kurumlar vergisi mükellefleri de fatura düzenlemek zorunda olduklarından
e-fatura uygulamasından yararlanacaklardır.
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421 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği;
Aşağıda yer alan mükellef gruplarına elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğunun getirilmesine yönelik belirlemeler içermektedir.
• Madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan mal alanlardan
31.12.2011 tarihi itibari ile 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip
olanlar,
• 4769 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılına mal alan mükelleflerden 31.12.2011 tarihi
itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
20.06.2015 Tarih ve 29392 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra
No.lu V.U.K. Genel Tebliği ile ise;
421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen
mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma
ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.
a) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve
üzeri olan mükellefler.
b)6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I
sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik
lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal,
inşa ve ithal eden mükellefler. (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde
sağlayan mükellefler 1/1/2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap
dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin
başından itibaren, (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1/1/2016 tarihinden
itibaren, bu Tebliğin yayım tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter
uygulamasına geçmek zorundadır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet
tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren
elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
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Örnek 1: (A) A.Ş. 2015 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt
satış hasılatını aşmıştır. Bu durumda (A) A.Ş.’nin 31/12/2016 tarihine kadar
(bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak 1/1/2017
tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek
zorundadır.
Örnek 2: 1/7/XXXX-30/6/XXXX özel hesap dönemine tabi (B) Ltd. Şti.
30/6/2016 hesap dönemi sonu itibarıyla 10 Milyon TL brüt satış hasılatına
ulaşmış bulunmaktadır. Bu durumda (B) Ltd. Şti.’nin, 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak, kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi (31/10/2016) izleyen özel hesap döneminin başlangıcı olan 1/7/2017 tarihinden itibaren elektronik defter
tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
Örnek 3: (C) A.Ş. ÖTV I sayılı listedeki mallara ilişkin teslim faaliyetinde
bulunması sebebiyle EPDK’dan 5/5/2012 tarihinde lisans almıştır. Buna göre,
bu Tebliğin yayım tarihinden önce lisans alan (C) A.Ş.’nin 31/12/2015 tarihine kadar (bu tarih dahil) gerekli başvuruları yapıp hazırlıklarını tamamlayarak
1/1/2016 tarihinden itibaren elektronik defter tutmak ve e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
454 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 461
Sıra No.lu Tebliğ’de ise;
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki
mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV
hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi
geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.”
İbaresi eklenmiştir.
Uygulamadan yararlanmak isteyen mükelleflerin, başvuru işlemlerini
www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan başvuru kılavuzuna uygun
olarak yerine getirmeleri gerekmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan mükelleflerin kullanıcı hesapları Başkanlıkça tanımlanacak ve aktive edilecektir.
Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından kullanıcı hesabı aracılığı ile
e-Fatura gönderme ve/veya alma işlemleri gerçekleştirilecektir.
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Tüzel kişi mükellef olmayan ve e-fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin uygulama karşısındaki durumu ve uygulamadan yararlanma prosedürleri ise yapacakları başvuru üzerine Gelir İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenecektir.
2.1.4. e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen faturalar
hariç olmak üzere e-Faturanın, 397 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği kapsamında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak düzenlenmesi, gönderme veya
alma işlemlerinin de Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan e-Fatura
Uygulaması aracılığı ile gerçekleştirilmesi zorunludur.
Belirlenen usul ve esaslar ile söz konusu format ve standartlara uygun olarak düzenlenmeyen, düzenlense dahi e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen veya alınmayan herhangi bir elektronik belge, Vergi Usul Kanunu
kapsamında düzenlenmiş fatura hükmünde değildir.
Mükellefler e-Fatura düzenlerken, 397 Sıra No’lu V.U.K. Genel Tebliği’nde
belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili
diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.
e-Fatura Uygulamasının kullanım esasları aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır.
2.1.4.1. e-Fatura Uygulamasının Kullanımı
e-Fatura Uygulaması, elektronik belge olarak düzenlenen faturaların tarafları arasında dolaşımı ile ilgili oluşturma, gönderme ve alma zamanı gibi
önemli kayıtların tarafsız bir biçimde tutulmasını sağlamak ve elektronik belge
olarak oluşturulmuş herhangi bir belgenin sıhhatinden (format ve standartlara
uygunluk, göndericinin kimliği ve doğruluğu, elektronik belgenin geçerliliği
ve içeriğinin bütünlüğü) emin olmak amacı ile G.İ.B. tarafından oluşturulan
uygulamanın genel adıdır.
e-Fatura Uygulaması, bünyesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma işlemlerini yapmak üzere her bir kullanıcıya ait kullanıcı hesabı barındıracak olup,
bu hesap aracılığı ile kullanılabilecek fonksiyonlar, ilgili hesabın ve kullanıcının niteliğine göre şekillenecektir.
e-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri,
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i. Bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla veya
ii. e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonların internet üzerinden genel kullanımını sağlamak amacı ile oluşturulan ve http://www.efatura.gov.tr
internet adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
e-Faturaların taraflar arasında güvenli bir şekilde dolaşımına imkan sağlayan e-Fatura Uygulaması ile ilgili olarak başlangıç aşamasında yukarıda sayılan iki yöntem belirlenmiştir.
2.1.4.1.1. Bilgi İşlem Sistemlerinin Entegre Edilmesi Yoluyla Kullanım
Bilgi işlem sistemleri yeterli olan kullanıcıların, gerekli entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura Uygulamasını doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanmaları mümkündür.
Bununla birlikte mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Başkanlıktan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilirler. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler, e-Fatura Uygulamasına başvuru için
gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru
yapacaklardır. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.
gov.tr internet adresinde yayımlanan teknik kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunludur. Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini e-fatura oluşturma, imzalama, gönderme ve alma amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların
yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel entegratörler bu
faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin
güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme
taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel
entegratörlerin diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından özel entegratörlük izinleri iptal edilebilir. Başkanlık
ayrıca özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye
ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye
yetkilidir. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi,
muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmaz.Elektronik fatura gönderip
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alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunludur.
Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura
uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları
yapacakları başvuru üzerine Başkanlıkça değerlendirilerek elektronik fatura
gönderip almalarına izin verilebilecektir.
Uygulamaya entegre olmak isteyenler, bilgi işlem sistemlerinde gerekli ön
hazırlıkları tamamladıktan sonra, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini
açıklayan dokümanlarla birlikte www.efatura.gov.tr internet adresinde yer
alan başvuru kılavuzuna uygun olarak Başkanlığa başvuruda bulunacaklardır.
Başvurusu uygun bulunanlara entegrasyon işlemlerine başlayabilecekleri
bir yazı ile bildirilecektir. Entegrasyon çalışmaları, başlama yazısı tarihinden
itibaren en geç bir yıl içerisinde tamamlanmak zorundadır. Entegrasyon
sürecini başarı ile tamamlayan mükellefler, Başkanlığın konuya ilişkin yazısı
üzerine, e-Fatura Uygulamasını gerçekleştirdikleri entegrasyon aracılığı ile
kullanmaya başlayacaktır. Başkanlık e-Fatura Uygulamasına entegre olmak
isteyen mükelleflere yönelik olarak genel entegrasyon usulleri belirleyebileceği gibi bilgi işlem sistemleri, kapasite, iş gerekleri ve ihtiyaçları gibi hususları göz önüne alarak özel entegrasyon usulleri de belirleyebilir.
2.1.4.1.2. e-Fatura Portalı Aracılığı ile Kullanım
Bilgi işlem sistemlerinin entegre edilmesi sureti ile e-Fatura Uygulamasını
kullanma konusunda yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen e-Fatura Portalı,
e-Fatura Uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındırmaktadır.
e-Fatura Portalı, oluşturulan kullanıcı hesapları aracılığı ile http://www.
efatura.gov.tr internet adresinde hizmet sunacaktır. Kullanıcılar, e-Fatura gönderme ve/veya alma ile ilgili temel işlemleri, portal içerisinde sunulan ara
yüzleri kullanarak yapabileceklerdir.
2.1.5. e-Faturanın Muhafaza ve İbraz Yükümlülüğü
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerine göre mükellefler, gerek düzenledikleri gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dâhilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.
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e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilemezliği Mali Mühürle ve 5070 sayılı Kanunla getirilen nitelikli elektronik sertifika
ile garanti altına alınmaktadır. Elektronik imzanın ve Mali Mührün doğruluk
ve geçerlilik kontrolünün ancak elektronik ortamda yapılabilmesi nedeniyle
e-Faturanın kâğıda basılarak saklanması söz konusu değildir. Bu nedenle mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-Faturaları, üzerindeki Mali Mühür veya
elektronik imzayı da içerecek şekilde kanuni süreler dâhilinde kendi bünyelerindeki elektronik, manyetik veya optik ortamlarda muhafaza ve istendiğinde
elektronik, manyetik veya optik araçlar vasıtasıyla ibraz edeceklerdir.
Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, arşivlenen faturaların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan her türlü elektronik kayıt ve veri,
veri tabanı dosyası, saklama ortamı ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının
tümünü kapsamakta olup, e-Faturalara istendiğinde kolaylıkla erişebilmeyi,
anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve faturaların okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.
Bu yükümlülük, elektronik faturaların üçüncü kişiler nezdinde muhafaza edilmesi durumunda muhafaza eden için de yasal süreler içinde geçerlidir.
Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecektir. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunludur. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme
yapılmasına engel teşkil etmez.
Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler, elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle
kullanmak zorundadır. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa “Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi” ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunludur. Bu amaçla
başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporunu (BİS) göndermesi gerekmektedir. Başkanlıktan saklama hizmeti verme
izni alan kuruluşlar, hizmet verdikleri mükelleflere ait e-fatura bilgilerini saklama/muhafaza amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni
olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Saklama Hizmeti veren kuruluşlar,
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bu faaliyetleri kapsamında elde ettiği ticari sır niteliğindeki e-fatura bilgilerinin
güvenliğinden ve gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme
taraf olmayan üçüncü kişilerle e-fatura bilgilerini paylaştığı tespit olunan saklama hizmeti veren kuruluşların diğer Kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından saklama hizmeti verme izinleri iptal
edilebilir. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama
yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmez.
2.1.6. Mali Mühür
Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak düzenlemeler çerçevesinde
kullanılmak üzere, tüzel kişi, diğer kurum, kuruluş, işletmelere ve istemeleri
halinde gerçek kişi mükelleflere ait veri bütünlüğünün, kaynağın ve içeriğin
garanti altına alınması ile gerekli durumlarda gizliliğin sağlanması fonksiyonlarının yerine getirilmesi amacı ile oluşturulan ve e-Fatura Uygulaması bünyesinde yapılan işlemlerde kullanılması zorunlu olan Mali Mühür, Başkanlık
adına TÜBİTAK-UEKAE tarafından hazırlanan elektronik sertifika alt yapısını ifade etmektedir.
Kullanım alanı ve bahsedilen fonksiyonları nedeni ile Mali Mühürün, kurumun bildirilen yetkili veya yetkililerinin kontrolü altında kullanılması, yetkili kişi veya kişilerin değişmesi halinde de yeni yetkili veya yetkililerin derhal belirlenmesi ve bunlara ait bilgilerin Başkanlıkça belirlenecek yöntemlerle
bildirilmesi zorunludur.
Tüzel kişilerin ve diğer kurumların herhangi bir nedenle unvanlarının değişmesi halinde, eski unvanı barındıran sertifikaları geçerliliğini kaybedeceğinden, unvan değişikliğini izleyen 15 gün içerisinde yeni unvanına uygun
sertifika başvurusu yapması gerekmektedir.
Sahiplerine kart okuyucuları ile birlikte teslim edilecek sertifikaların HSM
aracılığı ile kullanılması da mümkündür. Ancak bu durumda Mali Mühür Sertifikalarının HSM’lere yüklenmesi işleminin TÜBİTAK-UEKAE veya yetkili
kıldığı kişiler/kurumlar aracılığı ile yapılması ve tercih edilen HSM modellerinin TÜBİTAK-UEKAE tarafından yayımlanacak niteliklere sahip olması
gerekmektedir.
e-Fatura uygulamasından yararlanan mükellefler ile diğer kurum, kuruluş ve
işletmelerin e-faturalarını kendi mali mühür sertifikaları ile onaylamaları veya nitelikli elektronik sertifikaları ile imzalamaları esastır. Ancak e-fatura uygulaması164
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nı özel entegratör vasıtasıyla kullananlar düzenlenecek e-faturaların özel entegratörün mali mühür sertifikası ile onaylanmasına izin verebilirler.
2.1.7. EFKS Kapsamında Düzenlenen Faturalar
Elektronik fatura çalışmaları kapsamında, Başkanlıkça Elektronik Fatura
Kayıt Sistemi (EFKS) adı altında bir başlangıç adımı tasarlanmış ve sınırlı
sayıda mükellef ile protokol imzalanarak uygulamaya konulmuştur.
Bahsedilen mükelleflerin elektronik belge olarak fatura düzenleme ve göndermeye ilişkin almış olduğu EFKS izinleri, Başkanlık tarafından aksi duyuruluncaya kadar geçerli olduğundan, bu mükelleflerin EFKS kapsamında
elektronik belge olarak düzenleyip, müşterilerine elektronik ortamda ilettikleri faturalar da Vergi Usul Kanunu kapsamında geçerli fatura hükmündedir.
2.1.8. Sorumluluk ve Cezai Müeyyideler
e-Fatura düzenleyen mükellefler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul
Kanununda öngörülen cezalar uygulanır.
Mükellefler, e-Fatura Uygulaması kapsamında oluşturdukları elektronik
belgelerde yer verdikleri bilgilerin gerçek duruma uygunluğunu sağlamaktan
sorumlu olup, bu çerçevede Başkanlığın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
e-Fatura düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin gerek kendi sistemlerinde gerekse e-Fatura Uygulamasında meydana gelebilecek arıza ve kesinti
durumlarında fatura düzenleyebilmek için yeteri kadar basılı kağıt fatura bulundurmaları zorunludur.
Başkanlık, gerek görmesi halinde uygulamadan yararlanan mükelleflerin
bilgi işlem sistemini/sistemlerini denetleme yetkisine sahiptir. Bu denetimler
sırasında mükellefler, gerekli her türlü imkânı (uygun donanım ve yazılımlar,
terminallere ulaşım izinleri ve uzman personel gibi) sağlamak zorundadır.
Mükellefler, bilgi işlem sistemini/sistemlerini oluşturan yazılım, donanım,
dosya, dokümantasyon ve diğer unsurları, hiçbir şekilde kısmen veya tamamen
vergi inceleme elemanlarının ve Başkanlıkça görevlendirilecek personelin erişimini ve denetimini engelleyecek bir sözleşme veya lisansa konu edemez.
Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura
ve ilgili mesajları alabilir ve gönderebilir halde açık tutmak zorundadırlar.
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Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon
izinleri iptal edilecek olup, Başkanlık tarafından portal hesapları otomatik olarak açılacaktır. Entegrasyon izni iptal edilen ve portal hesapları açılan mükellefler isterlerse Başkanlıktan izin almış bir özel entegratör ile de anlaşabilir ve
elektronik fatura uygulamasını özel entegrasyon yöntemi ile de kullanabilirler.
Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım,
onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye
uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne
kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı’na
bildirmekle yükümlüdürler. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamaz.
Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere düzenleyecekleri faturaların
elektronik fatura olması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler
hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanacaktır.
Elektronik fatura uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, elektronik fatura
uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik
faturaları almaları zorunludur. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında
Vergi Usul Kanununun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabiidir.
3. SONUÇ
Bu çalışmamızda sırası ile e-faturauygulamaları ile ilgili yasal düzenlemelere yer verilmiş olup sahip olduğu kriterler çerçevesinde söz konusu uygulamaların özellikle Kurumlar Vergisi mükelleflerine etkileri ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.
Günümüz ticaret hacminde küçük, orta veya büyük ölçekli birçok organizasyon gerek vergisel işlemlerinde gerekse de olağan iş akışından kaynaklanan işlemleriyle ilgili kayıtların oluşturulması ve muhafazası sırasında teknolojik olanaklardan yararlanmak istemektedir ve söz konusu bilgi ve iletişimi
faal bir şekilde kullanmaktadır.
E-fatura kullanımı, mükelleflere maliyet avantajı sağlamakla birlikte (kağıt, mürekkep, postalama, arşivleme vs…), müşterilerle mutabakatı ve tahsilatı kolaylaştırır.
Sonuç olarak çalışmamızın 2’nci bölümünde de bu şartların somut durumlar karşısında mevzuat çevresinde değerlendirilmesi yapılmıştır.
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ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME VE
MUKİMLİK KAVRAMI
İlhan ÖZKAN*47*
Şafak USLU*48**
ÖZ
Uluslararası çifte vergilemenin önlenmesinde devletlerce uygulanan yöntemlerden biri anlaşma usulüdür. Bu usulde devletler vergilendirme yetkisini
belli şartlara göre sınırlandırırlar. Anlaşmaya taraf olan devletlerin vergilendirme yetkisi ise mukimlik kavramına göre belirlenmektedir. Çalışmamızda
uluslararası çifte vergileneme ve çifte vergilendirmeyi önlenme anlaşmalarının kapsamını oluşturan mukimlik kavramı detaylı şekilde ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Anlaşma, Çifte Vergilendirme, Mukimlik, İşyeri
1. GİRİŞ
Vergilendirme yetkisi devletlerin, ülkesi üzerindeki egemenliğine bağlı
olarak, vergi alma konusunda sahip olduğu hukuksal ve fiili güçten kaynaklanmaktadır(Anayasa Mahkemesi, 20.10.2000). Küreselleşme süreci ile birlikte uluslararası ekonomik ilişkilerin artması,çifte vergilendirme nedeniyle
ortaya çıkan sapmaların giderilmesi konusunda devletlerin vergilendirme
yetkilerinin sınırlandırılması sonucunu doğurmuştur. Literatürde çifte vergilendirme ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bunlar “vergilendirme yetkilerinin
çatışmasından doğan çifte vergilendirme” ve “ekonomik çifte vergilendirme”dir. Vergilendirme yetkilerinin çatışmasından doğan çifte vergilendirme, vergi
koymaya yetkili iki ayrı otoritenin aynı mükellefe ait gelir ve serveti aynı
vergilendirme dönemi itibariyle aynı veya benzer vergilere tabi tutulmasıdır.
Ekonomik çifte vergilendirme ise, aynı gelir veya servetin iki ayrı kişi elinde mükerrer olarak vergilendirilmesidir(Nazalı, 2015 : 62). Uluslararası çifte
vergilendirmenin önlenmesine yönelik devletler farklı yöntemler uygulamaktadır. Devletlerin kullandığı yöntemlerden bir tanesi iç mevzuat düzenlemeleri ile çifte vergilendirmeyi önlemektir. Nitekim vergi mevzuatımızda çifte
vergilendirmeyi önlemeye yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Örneğin, 193
*47 * Vergi Müfettişi
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sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 123’üncü maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 33’üncü maddesi ile yabancı ülkelerde ödenen vergilerin Türkiye’de mahsubuna imkân tanınmıştır. Bu yöntemlerden bir diğeri ise
uluslararası vergi anlaşmalarıdır. Çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik vergi anlaşmaları devletlerin egemenlik haklarına dayanan vergilendirme yetkisinin belli şartlara göre sınırlandırması esasına dayanmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında vergilendirme yetkisi ise mukimliğin tespiti
ile sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik
tanımı yapılırken ev, ikametgâh, kanuni ana merkez, kayıtlı merkez, yönetim
yeri gibi kavramlar kullanılmış ve bu kriterler nedeniyle o devlette vergi mükellefi olan kişilerin mukim olacağı açıklanmıştır. Çalışmamızda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve bu anlaşmalara göre belirlenen mukimlik
kavramı detaylı şekilde ele alınacaktır.
2. ULUSLARARASI ÇİFTE VERGİLENDİRME
Devletler egemenlik haklarına bağlı olarak vergilendirme yetkilerini sahip
oldukları hukuki ve fiili güç ile kullanırlar. Nitekim Anayasamızın 73’üncü
maddesi ile bu yetkinin hukuki dayanağı belirlenmiştir. Bu yetki ise üç ilke
ile meşruluk kazanmaktadır. Uluslararası vergilemenin temel ilkeleri olan bu
ilkeler ise; kaynak ilkesi, ikametgâh ilkesi ve uyrukluk ilkesidir. Kaynak ilkesi; vergilendirmede herhangi bir ayrım yapılmaksızın vergilendirme yetkisine sahip olan devletin kendi ülkesinde elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
esasına dayanır. İkametgâh ilkesi; bir devletin egemenliği altında ikamet eden
kişilerin nerede doğduğuna bakılmaksızın elde ettikleri her türlü gelirlerinin
vergilendirilmesiesasına dayanır. Uyrukluk ilkesi ise; devletin uyrukluğunu
taşıyan kişilerin yine nerede doğduğuna bakılmaksızın elde ettikleri her türlü
gelirinin vergilendirilmesi esasına dayanır. Devletler vergilendirme yetkilerini bu üç ilkeden biri veya çoğu zaman olduğu gibi birden fazlasına dayalı
olarak tanımlanır. Devletlerin vergilendirme yetkilerini bu ilkelerden birden
fazlasına dayalı olarak veya birine dayalı olmakla birlikte farklı ilkeleri esas
alarak tanımlamaları sunucu uluslararası hukuksal çifte vergilendirme sonucu
ile karşılaşılır. Hukuki anlamda çifte vergilendirme, aynı kişi ve aynı vergi konusu üzerinden, aynı dönemde birden fazla devlet tarafından vergi alınmasını
ifade etmektedir (Beyanname Düzenleme Rehberi, 2016 : 449).
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Bu bağlamda iç hukukumuzda bu ilkelerden bir veya birkaçının vergilendirme yetkisine dayanak teşkil ettiği görülmektedir. 193 Sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 3’üncü maddesinde hem uyrukluk ilkesi hem de ikametgâh ilkesine göre vergilendirme yetkisi tespit edilmiştir. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 3’üncü ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 7’inci maddesi ile tüzel kişiler için vergilendirme başkaca özel şartlara tabi tutulmuştur.
2.1. Çifte Vergilemenin Önlenmesi
Devletlerin vergilendirme yetkilerini farklı ilkelere göre tespit etmesi neticesinde oluşan hukuki çifte vergilendirmeyi önlemek için farklı yöntemler
mevcuttur. Bu yöntemler uluslararası vergi anlaşmaları ve iç mevzuat düzenlemeleri ile çifte vergilendirmenin önlenmesidir.
2.1.1. İç Mevzuat Düzenlemeleri ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi
Devletler hukuki anlamda çifte vergilendirmeyi önlemek için farklı tedbirler alabilirler. Bu tedbirler ise devletlerin vergilendirme yetkilerinin kendilerince sınırlandırılması sonucunu doğurur. Bu konuda üç farklı yöntem
kabul edilmiştir. Bu yöntemlerden ilki mahsup yöntemidir. Mahsup yöntemi
vergi mükellefinin yurt içi ve yurt dışı tüm kazançları üzerinden hesaplanan
vergiden yabancı ülkede ödenen verginin mahsubu şeklinde uygulanır. Nitekim bu yöntemin iç mevzuatımızdaki uygulamasına Gelir Vergisi Kanunu’nun 123’üncü ve Kurumlar Vergisi 33’üncü maddelerinde yer verilmiştir.
Bu madde hükümleri ile vergi mükelleflerinin yurt dışında ödediği vergilerin
belli şartlar dâhilinde mahsubuna imkân tanınmak suretiyle çifte vergilemenin önlenmesi amaçlanmıştır. Diğer bir yöntem ise istisna yöntemidir. İstisna
yöntemi vergi mükelleflerinin yurt dışında elde ettiği gelirlerin vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmaması esasına dayanır ve böylece bu gelir
üzerinden ayrıca vergilendirilmesi engellenmek suretiyle çifte vergilendirme
önlenmeye çalışılır. Son yöntem ise gider yöntemidir. Bu yöntem vergi mükelleflerinin yurt içi ve yurt dışı tüm kazançları üzerinden vergilendirilmesinde
yurt dışında ödenen vergilerin vergi matrahının hesaplanmasında gider olarak
dikkate alınması esasına dayanır. Ancak bu yöntem çifte vergilendirmeyi önleme konusunda etkin olmayıp, vergi yükünün büyük ölçüde mükellef üzerinde kalmasına sebep olmaktadır.
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2.1.2. Uluslararası Vergi Anlaşmaları
Devletlerin iç mevzuat hükümleri ile çifte vergilemeyi önlemeye yönelik
tedbirler alması, çifte vergilendirmeyi tamamen önlemek için yeterli olmamaktadır. Bu nedenle devletler çifte vergilendirmeyi önlemek için uluslararası
vergi anlaşmaları imzalamak suretiyle tedbirler alabilirler.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları için iki anlaşma modeli bulunmaktadır. Bunlar Ekonomi İşbirliği ve Kalkanıma Teşkilatı (OECD) ve Birleşmiş Milletler (UN) tarafından düzenlenen model anlaşmalardır. OECD
modeli, gelir ya da servetin vergilendirilme yetkisinin devletlerarasında paylaştırılmasında ikametgâh devleti esas almakta, kaynak devleti ikincil plana
almaktadır. OECD modelinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında
akdedilen anlaşmalarda yetersiz kalması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin
çıkarlarını koruyacak şekilde alternatif olarak UN modeli düzenlenmiştir ve
modelle kaynak ülkenin vergilendirmesine ağırlık verilmiştir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının uygulamasında en önemli
kavramlardan birisi mukimliktir. Çünkü mukimlik kavramı anlaşmaların kapsamını belirlemektedir. Ayrıca çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında
gelir unsurları tek tek sayılmakta ve vergilemenin her iki devlette de yapıldığı durumlarda çifte vergilendirmeyi önlemek için ödenen verginin mukim
olunan devlette mahsup veya istisna yöntemi öngörülmektedir. Bu nedenle
mukimlik kavramının tespiti önem arz etmektedir.
3. MUKİMLİK KAVRAMI
3.1. Mukim Teriminin Tanımı
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 1’inci maddeleri kişilere ilişkin kapsam belirlemekte, 4’üncü maddelerinde mukimlik kavramının tanımını yapmaktadır. Buna göre anlaşmalar akit devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. Yine bu anlaşmalarda devletlerden
birinin mukimi terimi, “o devletin mevzuatı gereğince ikametgah, ev, kanuni
merkez, iş merkezi veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir” şeklinde tanımlanmıştır. Bu
tanımdan anlaşılacağı üzere mukimlik akit devletlerin iç mevzuat hükümlerine göre tespit edilecek ve o devletlerin mükellefiyeti altında bulunan gerçek
ve tüzel kişiler anlaşma hükümlerinin uygulanması bakımından Türkiye’de
mukim sayılacaklardır. Dolayısıyla çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları
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kapsamında mukimliğin tespiti için, gelir ve kurumlar vergisi açısından kimlerin tam mükellef olduğunun açıklanması gerekmektedir.
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre Türkiye’de
yerleşmiş olanlar ve resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül
ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşlar gelir vergisi uygulaması kapsamında tam mükellef sayılırlar. Mezkûr
kanunun 4’üncü maddesine göre ikametgâhı Türkiye›de bulunanlar (İkametgâh, Kanunu Medeninin 19 uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yerlerdir) ve bir takvim yılı içinde Türkiye’de devamlı olarak altı aydan fazla
oturanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılırlar.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3’üncü maddesine göre kanuni
veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar tam mükellef olarak kabul edilmişlerdir. Kanuni merkezden maksat vergiye tâbi kurumların kuruluş kanunlarında,
tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş
merkezinden maksat ise iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezdir. İç hukukumuzda tam mükellefiyet kriteri olarak ortaya konan
kanuni merkez ve iş merkezi, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer
alan kanuni ana merkez ve yönetim merkezi kavramlarına denk gelmektedir.
3.2. Çifte Mukimlik
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimin kavramı her bir
devletin iç mevzuatına göre tespit edildiğinden, anlaşmaya konu kişilerin iki
akit devlette mukim olmasına yol açmaktadır. Bu durum ise anlaşmalarda çifte mukimlik olarak tanımlanmış ve çifte mukimlik durumunda vergilendirme
yetkisinin hangi kriterlere göre tespit edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının 4’üncü maddelerinde belirtildiği üzere bir gerçek kişinin her iki akit devlette de mukim olması halinde,
bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir:
• Kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu devletin mukimi kabul edilecektir.
• Eğer bu kişinin her iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu devletin
mukimi kabul edilecektir (hayati menfaatlerin merkezi).
• Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı devlet sapta-
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namazsa veya kişinin her iki devlette de daimi olarak kalabileceği bir
meskeni yoksa kalmayı adet edindiği evin bulunduğu devletin mukimi
kabul edilecektir.
Eğer kişinin her iki devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya
her iki devlette de böyle bir ev söz konusu değilse, vatandaşı bulunduğu devletin mukimi kabul edilecektir;
Eğer kişi her iki devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki devletin
de vatandaşı değilse, akit devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.

Ayrıca tüzel kişilerde çifte mukimlik sorunu da anlaşmaların 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre bir şirketin her iki akit devletin de mukimi
olması halinde, çifte mukimlik sorunu iş merkezi, kanuni merkez, kuruluş yeri
gibi kriterlerden birine göre veya karşılıklı anlaşma usulüne göre çözümlenmektedir. Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasındaki Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında bir şirketin her iki akit devletin de mukimi olması halinde, şirket kuruluş yeri ve karşılıklı anlaşma usulü,
Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasında sadece karşılıklı anlaşma usulü, Türkiye
Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşmasında fiili iş merkez, kanuni merkez ve karşılıklı anlaşma usulü ile
mukimliğin tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.
Örnek; Türk vatandaşı Bay (A) çalışmak amacı ile 1980 yılında Almanya’ya gitmiş, 2014 yılına kadar çalıştıktan sonra emekli olmuştur. Bay (A)
aynı zamanda Almanya vatandaşı olmuştur. Ayrıca Bay (A)’nın Türkiye’de
ikametgâhı bulunmakta ve yılın belli dönemlerinde Türkiye’deki bu ikametgâhında kalmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda Bay (A)’nın elde ettiği gelirleri vergilendirme yetkisi hangi devlete ait olacaktır?
Türkiye ile Almanya arasındaki çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 4’üncü maddesinde, akit devletlerin kendi mevzuat uyarınca vergi mükellefiyeti altına giren kişilerin o devletin mukimi olduğu belirtilmiştir. Ayrıca
her iki devlet mevzuatınca mukim sayılan kişilerin yani çifte mukim sayılan
kişiler için vergilendirme yetkisinin hangi devlete ait olduğuna ilişkin kurallar mezkûr maddede düzenlenmiştir. Buna göre bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer bu
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kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi
kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul
edilecektir. Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet
saptanamazsa veya kişinin her iki Akit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulunduğu Devletin
mukimi kabul edilecektir. Eğer kişinin her iki Akit Devlette de kalmayı adet
edindiği bir ev varsa veya her iki Devlette de böyle bir ev söz konusu değilse,
bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir. Eğer kişi her
iki Devletin de vatandaşıysa veya aksine her iki Devletin de vatandaşı değilse,
Akit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir.
Yukarıda açıklandığı üzere ilk Bay (A)’nın Türkiye’deki mükellefiyet durumunun tespit edilmesi gerekmektedir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 3’üncü
maddesine göre Türkiye’de yerleşmiş olanlar ile Türkiye’de bulunan resmi daire,
müessese ve teşebbüse bağlı olarak yabancı memlekette oturan Türk vatandaşları
tam mükellef olarak vergilendirilecektir. 210 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde ise gelir vergisi uygulaması açısından, yabancı memleketin vatandaşlığına
geçmiş, yurt dışında oturma veya çalışma izni bulunan vatandaşlarımızın ikametgâhlarının bulundukları ülkede olduğunu kabul etmek gerektiği, yabancı ülkelere
yaşayan Türk vatandaşlarının kişisel ve ekonomik ilişkilerinin yoğunlaştığı yer,
bulundukları yabancı ülkeler olduğundan, bu ülkeler anlaşmaların uygulanması
bakımından mukim ülke olarak vergileme hakkına sahip olduğu, Türkiyenin ise
ancak kaynak ülke olarak vergileme hakkını sahip olduğu ve bu nedenlerle bu
kişilerin dar mükellef olarak vergilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu nedenle
Bay (A) elde ettiği kazanç ve iratların vergilendirilmesi bakımından Almanya mukimi kabul edilecektir.
Eğer Bay (A) Almanya vatandaşı olmasaydı 112 Seri No’lu Gelir Vergisi
Genel Tebliğinde açıklandığı üzere tam mükellef olarak Türkiye’de mukim
sayılacak, ancak Gelir Vergisi Kanununun 3/2’inci maddesinde istisnai olarak
bulundukları yabancı ülkelerde gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi
tutulmuş olan kazanç ve iratlarının Türkiye’de ayrıca vergilendirilmeyeceği hükmü uyarınca ayrıca vergilendirilmeyecektir. Bu durumda Bay (A)’nın
Almanya mevzuatı uyarınca vergi mükellefi olması halinde, çifte mukimlik
sorunu ortaya çıkacak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının 4’üncü
maddesi uyarınca Türkiye vatandaşı olduğu için Türkiye mukimi sayılacaktır.
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3.3. Mukimlik Belgesi
3 No.lu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinde belirtildiği üzere anlaşmalardan yararlanmak isteyenlerin, mukim oldukları ülkenin
yetkili makamlarından, bu ülkede tam mükellef olduklarına dair mukimlik
belgesi almaları gerekmektedir.
Türkiye’de tam mükellef olan gerçek ve tüzel kişilerin, anlaşmaya taraf
diğer ülkelerde elde ettikleri kazanç ve iratların ilgili anlaşma hükümleri çerçevesinde vergilendirilebilmesi için talep ettikleri mukimlik belgesini düzenlemeye;
1. Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı,
- kendi mükellefleri,
2. Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları,
- kendilerine bağlı vergi dairelerinde sürekli vergi mükellefiyeti bulunan
gerçek ve tüzel kişiler,
- kendi yetki alanlarının sınırları içerisinde ikamet eden ve sürekli mükellefiyeti olmayan T.C. uyruklu gerçek kişiler (potansiyel mükellefler),
3. Gelir İdaresi Başkanlığı (Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı),
- sürekli vergi mükellefiyeti olan/olmayan tüm yabancı uyruklu gerçek kişiler,
- Avusturya, İsviçre ve Suudi Arabistan yetkili makamlarına verilmek üzere mukimlik belgesi talep eden mükellefler,
- 1 ve 2’nci maddelerin kapsamına girmeyen diğer gerçek ve tüzel kişiler
bakımından yetkili kılınmışlardır.
Diğer taraftan anlaşmaya taraf diğer ülkede yerleşik (tam mükellef) olanların Türkiye’de elde ettikleri kazanç veya iratların ilgili anlaşma çerçevesinde vergiye tabi tutulabilmesi için de kendi ülkelerinin yetkili makamlarından mukimlik belgesi almaları ve bu belgenin aslı ile birlikte noterce veya bu
ülkelerdeki Türk konsolosluklarınca tasdik edilmiş Türkçe tercümesinin bir
örneğini ilgili vergi dairesine veya kendilerine yapılan ödeme üzerinden vergi
sorumlularınca vergi tevkifatı yapılması durumunda ise vergi sorumlularına
ibraz etmeleri gerekmektedir. Vergi sorumluları teslim aldıkları söz konusu
mukimlik belgelerini gerektiğinde yetkili makamlara ibraz etmek üzere mu176
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hafaza edeceklerdir. Mukimlik belgesinin ibraz edilememesi durumunda ise
ilgili anlaşma hükümleri yerine iç mevzuat hükümlerimiz uygulanacaktır.
3.4. İşyeri
Mukimlik kavramının unsurlarından biride işyeri kavramıdır. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında belirtildiği üzere bir akit devletin mukimi
olan teşebbüs diğer akit devlette bir kazanç elde ediyorsa kaynak devletin söz
konusu kazancı vergilendirmesi ancak kazancın işyeri vasıtasıyla elde edilmesine bağlıdır. Bu nedenler anlaşmaların 5’inci maddesinde işyeri ayrıca
düzenlenmiştir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında işyeri, bir teşebbüsün işinin
tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer olarak tanımlanmıştır. Ayrıca işyerinin yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı,
petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı
yerleri de kapsadığı belirtilmiştir.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında işyeri tanımı içinde olmayan
durumlar ise ayrıca tespit edilmiştir. İşyeri tanımı içinde kabul edilmeyen bu
durumlar ise aşağıdaki gibidir:
• Teşebbüs tesislerinin, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması;
• Teşebbüse ait mal ve ticari eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir
veya teslim amacıyla elde tutulması;
• Teşebbüse ait mal ve ticari eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıyla elde tutulması;
• İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüs için mal veya ticari eşya
satın alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;
• İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı ve yardımcı
karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması;
• İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, yukarıda bahsedilen faaliyetlerin
birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonucunda kendini gösteren toplu faaliyetin
hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır.
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında belirtilen bazı özel durumlarda da işyerinin oluşup oluşmayacağı ayrıca düzenlenmiştir.
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Teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip veya teşebbüs adına
sürekli olarak emtia stoku bulunduran ve teşebbüse bağlı olarak çalışan
daimi temsilciler de işyeri kapsamındadır. Ancak bir akit devlet teşebbüsü,
diğer devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden
bir simsar, genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi
bir acente vasıtasıyla yürütmesi halinde işyeri oluşmayacaktır.
Bir kişi, bir akit devlette bir teşebbüs namına hareket ederse ve bu teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olup bu yetkisini mutaden
kullanırsa, bu teşebbüs, bu Devlette bu kişinin teşebbüs için gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir.
ir inşaat şantiyesi, yapım veya montaj projesi, belli bir süreyi aşacak
şekilde devam ettiğinde bir işyeri oluşturur. Örneğin Amerika ile imzalanan anlaşmada bu süre 12 ay iken, Almanya ile imzalanan anlaşmada
süre 6 ay olarak belirlenmiştir.
Bir akit devletin mukimi olan bir şirket, diğer akit devletin mukimi
olan veya diğer akit devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi kontrol
eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir işyeri vasıtasıyla veya
diğer bir şekilde), bu şirket diğeri için bir işyeri oluşturmayacaktır.

İşyeri tanımı ve kapsamı sadece ticari kazancın vergilendirilmesinde değil
serbest meslek faaliyeti kabul edilen hizmet ifalarında da önem arz etmektedir. Nitekim çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının serbest meslek kazançlarını düzenleyen 14’üncü maddelerinde belirtildiği üzere yabancı devlet
mukimi teşebbüs çalışanlarının, diğer akit devlette belli bir süre devam eden
hizmet ifalarında işyeri oluşacaktır. Örneğin; Türkiye Cumhuriyeti ile Federal
Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının 14’üncü maddesinde belirtildiği üzere belirli şartlar dahilinde teşebbüs çalışanlarının diğer akit devlette herhangi 12 aylık dönemde 6 ayı aşan sürelerde
devam eden hizmet ifaları işyeri tanımının kapsamında değerlendirilecek ve
vergilendirme hakkı diğer akit devlete ait olacaktır.
Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen
03/09/2014 tarih ve 62030549-120[94-2014/486]-2157 sayılı özelgede“…
Buna göre, Danimarka, Almanya, Hollanda ve ABD mukimi (yerleşik) gerçek
kişilerin Türkiye’ye gelmeksizin Danimarka, Almanya, Hollanda ve ABD’de
icra edecekleri serbest meslek faaliyetleri veya benzer nitelikteki diğer faali178
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yetler dolayısıyla elde edecekleri gelirleri vergileme hakkı yalnızca bu ülkelere aittir. Söz konusu faaliyetlerin Türkiye’de icra edilmesi durumunda ise;
eğer kişi Türkiye’de bu faaliyetleri icra etmek için sürekli kullanabileceği bir
sabit yere sahip ise veya Türkiye’de 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde
toplamda 183 gün veya daha fazla süre kalırsa Türkiye’nin de bu gelirleri
vergileme hakkı bulunmaktadır… ” şeklinde görüş bildirilmiştir.
Elektronik ticarette işyerinin hangi şartlarda oluştuğu konusu özellikle internet üzerinden satışların dünya üzerinde önemli boyuta ulaştığı düşünülürse
ayrıca değerlendirilmelidir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına göre
internet sitesi tek başına bir işyeri kabul edilmemekte olup, bu siteye ulaşım
imkânı sağlayan sunucunun diğer akit devlette sabit olması durumunda teşebbüs için bu diğer akit devlette işyeri oluşmuş sayılacaktır(Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2016 : 520).
Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen
30/12/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 37-2410 sayılı özelgede “…
Öte yandan, web sitesi üzerinden ticaret yapan kişi, kira ya da mülkiyet yoluyla, web sitesini barındıran bir sunucuyu (server) tasarrufu altına alıp çalıştırdığı takdirde, maddenin diğer şartlarını da gerçekleştirdiğinde, bu sunucunun
yerleştirildiği yer kişinin işyerini oluşturmaktadır. Buna göre, internet sitesi
üzerinden elde edilen ticari kazancın diğer Akit Devlette vergilendirilmesi
belli şartlar altında mümkün olabilmektedir. Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait
internet sitesi tek başına bir işyeri kabul edilmemekte olup söz konusu sitenin yüklendiği veya bu siteye ulaşım imkanı sağlayan sunucunun diğer Akit
Devlette sabit olması durumunda teşebbüs için bu diğer Akit Devlette işyeri oluşmuş sayılmaktadır. Dolayısıyla İngiltere mukimi kişinin internet sitesi
üzerinden Türkiye’den elde ettiği ticari kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi
için siteye ilişkin sunucunun Türkiye’de bulunması gerekmektedir.… ” şeklinde görüş bildirilmiştir.
4. SONUÇ
Günümüzde küreselleşme ile birlikteartan uluslararası ticaret sonucu elde
edilen gelirlerin vergilendirilmesi bazı sorunlara yol açmaktadır. Söz konusu
gelirlerin hangi devlet tarafından vergilendirileceği sorunu çifte vergilendirmeye yol açmaktadır. Devletler bu sorunu kendi iç mevzuatlarında alabileceği tedbirlerle birlikte uluslararası vergi anlaşmaları ile de çözebilmektedirler.

MAYIS - HAZİRAN 2016

179

MALİ

ÇÖZÜM

Uluslararası vergi anlaşmalarında söz konusu sorununun gelirin hangi devlet
tarafından vergilendirileceğinin tespiti ile çözüme kavuşmaktadır. Ancak bunun tespiti ise zor olmaktadır. Vergilendirmenin hangi devlet tarafından yapılacağı sorusunun cevabı ise mukimlik kavramında gizlidir.
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BİR TEŞVİK UNSURU OLARAK MAKİNE TECHİZAT
FİNANSMANINDA BSMV İSTİSNASI UYGULAMASI
*
Dr. Mehmet YÜCEL49
*

ÖZ
Mali, iktisadi, sosyal, siyasal vb. nedenlerle getirilmiş olan ve vergi mükellefleri ile vergi konularındaki sınırlamaları ifade eden muafiyet ve istisnalar
tam ya da kısmi, devamlı ya da geçici mutlak ya da şarta bağlı olabilirler.Makine ve teçhizatın finansmanına getirilen BSMV istisnası uygulaması, 6655
sayılı Kanun ile getirilmiş yeni bir istisna uygulamasıdır. Kısaca söz konusu
istisna uygulaması 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak
üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmaktadır. Söz konusu istisna uygulamasının; genel şartlar; uygulama
kapsamındaki makine ve techizatla ilgili şartlar, istisna uygulamasına ilişkin
şartlar olarak tasnif edebileceğimiz bir takım şartları bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler :Vergi İstisnası, Vergi Muafiyeti, Makine ve Teçhizat,
Gider Vergileri, BSMV, Finansman Kredileri, Finansman Maliyeti,
1.GİRİŞ
Vergi istisnası, vergi kanunlarında esas itibariyle vergilendirilmesi öngörülen bir konunun veya nesnenin kısmen veya tamamen, sürekli veya geçici
olarak vergi dışı bırakılmasıdır. Vergi muafiyeti ise, vergi kanunlarında esas
itibariyle kendileri için vergi borcu doğması öngörülmüş olduğu halde, belirli
kişi veya grupların vergi yükü dışında tutulmasıdır. Görüldüğü üzere muafiyet
ve istisna uygulamalarında kişi ya da konu verginin kapsamında olup; vergilendirilmesi gereken kişi ya da konudan çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel,
siyasal ya da mali nedenlerle kısmen ya da tamamen vergi alınmaması söz
konusu olmaktadır (Akdoğan, 1996).
Türk vergi sistemini oluşturan vergi kanunlarında çok sayıda istisna ve
muafiyet uygulaması bulunmaktadır. Gerek istisna, gerekse de muafiyet uygulamalarının altında yatan temel gerekçe, o vergi konusunun ya da mükellefin
*49 * Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
06.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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vergilendirilmemesinden sağlanacak toplumsal yararın, vergilendirme ile sağlanacak toplumsal yarardan daha fazla olduğu düşüncesidir. Örneğin katma
değer vergisi uygulamasında ihracatı arttırmak, ihraç ürünlerine uluslararası
piyasalarda rekabet gücü kazandırmak, ihraç pazarlarını geliştirmek, ülkeye
döviz kazandırmak, dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlamak gibi nedenlerle ihracat istisnası uygulaması yer almaktadır.Türk vergi sistemine 6655
sayılı Kanun(T.C. Yasalar, 2016) ile yeni bir istisna uygulaması getirilmiştir.
Söz konusu istisna uygulaması, sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflere makine techizat finansmanında BSMV istisnasıdır.
Maliye Bakanlığı’nca 90 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği (Maliye
Bakanlığı, 2016) ile, 6802 sayılı Kanun’un(T.C. Yasalar, 1956) 29’uncu maddesinin “z” bendi uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na (T.C. Yasalar,
1957) göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat
sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri
vergisinden istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
2.YASAL MEVZUAT
Bilindiği üzere, 6655 sayılı Kanun(T.C. Yasalar, 2016) ile 6948 sayılı Sanayi
Sicili Kanununa(T.C. Yasalar, 1957) göre verilen sanayi sicil belgesini haiz sanayi
işletmelerince, münhasıran imalat sanayinde kullanmak üzere alınan makine ve
teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralara uygulanan %5 banka ve sigorta muameleleri vergisi istisna kapsamına alınmıştı. Bu
bağlamda 6655 sayılı Kanun’un 1’inci maddesiyle13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı
Gider Vergileri Kanunu’nun istisnaların yer aldığı 29’uncu maddesinin birinci fıkrasına (z) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.
“z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi
sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.).”
Söz konusu bent hükmü ile; sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların
banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması sağlanmıştır. Bu bağ182
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lamda sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflere makine techizat finansmanında
BSMV istisnası uygulamasına yön vermek üzere Maliye Bakanlığı’nca 90 Seri
No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği(Maliye Bakanlığı, 2016) yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğ ile 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin “z” bendi
uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz
sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan
makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden
istisna tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda, Tebliğde, hangi işletmelerin istisnadan faydalanabileceği, hangi makine ve teçhizatın istisna kapsamında alınabileceği, istisnadan faydalanmak için izlenmesi
gereken yöntem ve ibrazı istenen belgeler, istisna kapsamında kullanılabilecek kredi tutarı, istisna şartlarının ihlali durumunda müeyyide uygulamasının
nasıl yapılacağı gibi hususlara ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
3.İSTİSNA UYGULAMASININ AMACI, KAPSAMI VE İSTİSNA
UYGULAMASINA İLİŞKİN TANIMLAR
3.1.İstisna Uygulamasının Amacı
İstisna uygulaması,17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa
göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka
ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını sağlayarak söz konusu
işletmelerin finansman maliyetini azaltmayı, söz konusu işletmelerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin artırılmasına yönelik yeni makine ve teçhizat
yatırımlarının teşvik edilmesini amaçlamaktadır.
3.2.İstisna Uygulamasının Kapsamı
İstisna uygulaması, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat
sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu
işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasını kapsamaktadır.
3.3.İstisna Uygulamasına İlişkin Tanımlar
Sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflere makine techizat finansmanında
BSMV istisnası uygulamasına ilişkin tanımlara, anılan Tebliğin 4’üncü mad-
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desinde yer verilmiştir. Buna göre söz konusu Tebliğde geçen,
a) Finans kuruluşu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca veya kendi
özel kanunlarına göre faaliyet gösteren bankalar ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet gösteren
finansman şirketlerini,
b) Sanayi işletmesi: 6948 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde tanımlanan
işletmeyi,
c) Sanayi sicil belgesi: 6948 sayılı Kanunun 2’nci maddesi uyarınca Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sanayi işletmelerine verilen belgeyi,
ç) Makine ve teçhizat: Sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince, sanayi sicil belgelerinde yer alan üretim konularında kullanılmak üzere alınacak
amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan sabit kıymetleri ifade eder.
4.İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
4.1.İstisnadan Yararlanabilecek Sanayi İşletmeleri
Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için
kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.
4.2.İstisna Kapsamında Kredi Kullanılarak Alınabilecek Makine ve
Teçhizat
-İstisnadan yararlanabilmek için, makine ve teçhizatın münhasıran imalat ve
üretim işlerinde kullanılabilecek mahiyette olması gerekmektedir. Bu kapsamda
imalat ve üretimle doğrudan ilgisi olmayan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik
tescil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat kapsamına
girmez. Örneğin, tekstil ürünleri imalatı alanında faaliyet gösteren bir sanayi işletmesinin imalat konusu ile doğrudan ilgisi bulunan ve işletmenin imalat bölümünde kullanılmak üzere alınan örgü makinasının finansmanı için kullanılan kredi
dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletmede kullanılmak üzere
ısınma sistemine ilişkin alınan kalorifer tesisatının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.
-Sanayi işletmesinin faaliyet konusu bakımından imalat ve üretim işlerinin icrası için ayrılmaz nitelikte bulunan, imalatla ve üretimle doğrudan ilgisi
olan ve 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre ilgili odalar
tarafından tescil edilen iş makineleri dolayısıyla kullanılan krediler istisna
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kapsamında yer almaktadır. Örneğin, madencilik alanında faaliyette bulunan
bir işletmenin madencilik faaliyetiyle doğrudan ilgisi bulunan ve ilgili oda
tarafından tescil edilen iş makinesi mahiyetindeki taşıt alımı için kullanılan
kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, aynı işletme tarafından
çıkarılan madenin taşınmasında kullanılan trafik tescilli ve plakalı kamyonun
alımına ilişkin kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılamayacaktır.
-Bir bütün halinde teslimi teknik olarak mümkün olmadığı için parçalar
halinde alınan ve işletmede kurulumu ve montajı gerçekleştirilen makine ve
teçhizat dolayısıyla kullanılan krediler istisna kapsamındadır.
-Makineyle birlikte alınan ve makinenin ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, makineden ayrı olarak alınan eklentiler ve makineyle birlikte alınsa dahi yedek parçalar istisna kapsamında değildir. Örneğin,
metal sanayi alanında faaliyette bulunan bir sanayi işletmesince alınan torna
makinasının finansmanı için kullanılan kredi dolayısıyla istisnadan faydalanılabilecek; ancak, söz konusu makinenin belli periyotlarla değişimi gereken
yedek parçalarının ve aksesuarlarının alımı için kullanılan kredi dolayısıyla
istisnadan faydalanılamayacaktır.
4.3.İstisna Uygulaması
-İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi
sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi
başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer
örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir.
-Yeni kurulan ve henüz sanayi sicil belgesi almamış olan sanayi işletmeleri
ile sanayi sicil belgesinde yer almayan bir imalat ve üretim alanında faaliyette
bulunacak sanayi işletmelerince imalat ve üretim faaliyetlerinde kullanılmak
üzere alınan yeni makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler
dolayısıyla da kredinin kullanıldığı tarihten itibaren istisnadan yararlanılabilmesi mümkündür. Bu şekilde istisna kapsamında kredi kullanmak isteyen
işletmelerin, makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi
başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturası ile işletmenin kuruluşuna ya da üretim değişikliğine dair Ticaret veya Esnaf Sicil
Gazetesinin birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi
gerekmektedir. Ancak, bu şekilde kullanılan kredilerde, istisnanın baştan itibaren geçerli sayılabilmesi için ilk defa alınacak sanayi sicil belgesinin veya
üretim konusu değişikliğini içeren yeni sanayi sicil belgesinin bir örneğinin,
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her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, kredi kullanım tarihinden itibaren dört ay içinde kredi kullanılan finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
-İstisna kapsamında kredi kullanan sanayi işletmeleri, alınan makine ve
teçhizatın işletme aktifine kaydedildiğini gösteren yasal defter kaydının; kredi
başvurusunda proforma fatura kullanan işletmeler ise ayrıca makine ve teçhizat alımına ilişkin satış faturasının birer örneğini kredi kullanım tarihinden
itibaren bir ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz etmekle yükümlüdür. Bununla birlikte Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan ve
25/10/2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SGM 2014/11
sayılı Sanayi Sicil Tebliğinin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu istenen işletmelerce (halen sanayi sicil
belgesini haiz olarak faaliyette bulunduklarına veya sanayi sicil belgesi için
ilk defa başvurduklarına bakılmaksızın) istisna kapsamında kullanılan kredi
ile alınan makine ve teçhizatın bulunduğu kapasite raporunun bir örneğinin,
her halükarda kredinin kapandığı tarihi aşmamak kaydıyla, dört ay içinde ilgili finans kuruluşuna ibraz edilmesi gerekmektedir. Anılan Tebliğin 4 üncü
maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sanayi sicil kaydı için kapasite raporu
istenmeyen işletmelerden ise ayrıca kapasite raporu aranmaz.
-İstisna, sadece yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizat alımını kapsadığından, sanayi işletmesinin istisna kapsamında kullandığı krediye konu makine ve teçhizatın ilk kullanıcısı konumunda olması gerekmektedir. Bu çerçevede, kullanılmış makine ve teçhizatın finansmanı dolayısıyla kullanılacak
kredilere istisna uygulanmayacaktır. Buna göre, makine ve teçhizatın üreticisi
veya ticaretini yapanlardan alınması esastır.
- İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi alımlarda satış faturasında yer
alan vergiler dahil tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin ödenen her türlü
vergi, resim, harç ve paylar ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamaz.
- İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu
kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi
kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.)
banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.
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4.4.İstisna Şartlarının İhlali
6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi ve bu
Tebliğ hükümlerine riayet edilmeden istisna kapsamında kredi kullandırılması
veya bu Tebliğde belirlenen belgelerin öngörülen sürelerde eksiksiz olarak
finans kuruluşuna ibraz edilmemesi halinde kredinin kullandırıldığı tarihten
itibaren zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle
birlikte tahsil edilir.
5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre mükellef sayılan bir gerçek veya
tüzel kişinin, çeşitli ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve siyasal sebeplerle
vergi dışı bırakılmasıdır. Vergi istisnası ise, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken bir konunun çeşitli ekonomik, mali, sosyal, kültürel ve siyasal sebeplerle aynı kanun veya farklı bir kanunla vergi dışı bırakılmasıdır.
6655 sayılı Kanun(T.C. yasalar, 01.01.2016) ile yeni bir istisna uygulaması
getirilmiştir. Söz konusu istisna uygulaması, sanayi sicil belgesi sahibi mükelleflere makine techizat finansmanında BSMV istisnasıdır.Böylecesanayi
işletmelerince makine ve teçhizatın finansmanı amacıyla kullanılan krediler
BSMV’den istisna edilmiştir.
Söz konusu istisna uygulaması makine alımı için kredi kullanan sanayicilere bir kolaylık getirerek kullanılan kredilerin maliyetini bir nebze de olsa
azaltarak finansman desteği sağlamayı amaçlamaktadır. İstisna uygulaması,
6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi
işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine
ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paraların banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna
tutulmasını kapsamaktadır.
İstisna uygulamasından yararlanmak için, firmanın sanayi işletmesi olması; gerçek veya tüzel kişi olması; firmanın 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununa
göre sanayi sicil belgesine sahip olması, makine ve teçhizat imalat ve üretim
sanayiinde kullanılmak üzere alınması; makine ve teçhizatın yeni(kullanılmamış) olması; makine ve teçhizatın, sanayi sicil belgesinde yer alan üretim konusunda kullanılmak üzere alınması; makine ve teçhizatın amortismana tabi
iktisadi kıymet niteliği taşıyan sabit kıymetlerden olması; alınacak kredinin,
münhasıran makine ve teçhizat için kullanılan kredilerden olması;kredinin,

MAYIS - HAZİRAN 2016

187

MALİ

ÇÖZÜM

banka veya faktöring ve finansman şirketlerinden alınması gerekmektedir.
Makine ve techizatın münhasıran imalat ve üretim işlerinde kullanılacak
mahiyette olması;büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tescil kuruluşlarınca
tescil edilen taşıt araçları vb. makine ve teçhizat niteliğinde olmaması, makine
ve techizatın imalatla direkt ilgili olması;yedek parçaların makinenin ayrılmaz
parçası olması gerekir.
İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu
kontrol ettikten sonra istisna kapsamında kredi kullandırabilecek olup, kredi
kullanım tarihinden itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vs.)
banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.
6802 sayılı Kanun’un 29’uncu maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi ve
Tebliğ hükümlerine riayet edilmeden istisna kapsamında kredi kullandırılması
veya Tebliğde belirtilen belgelerin öngörülen sürelerde eksiksiz olarak finans
kuruluşuna ibraz edilmemesi halinde kredinin kullandırıldığı tarihten itibaren
zamanında alınmayan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte
tahsil edilecektir.
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VERGİ İNCELEMESİNİN YASAL DAYANAKLARI,
SÜREÇLERİ VE SONUÇLARI
**
Ali YUNT50

ÖZ
Günümüzde hesap verilebilirliğin gereği olarak işletmelerin sıklıkla
karşılaşacakları kamu denetiminin mükelleflere yüklediği sorumlulukların
ve bunların sonuçlarının aşamaları ve etkilerinin yasal boyutu, süreci ve
sonuçları bu süreçlerde mükelleflerin yasal başvuru yollarının izleneceği
süreç irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Vergi İncelemesi, Vergi Müfettişi, Mükellef, Rapor,
Başvuru Yolları
1. GİRİŞ
Özel nitelikteki işletmelerin varlığıyla birlikte değişen ve gelişen koşullar,
işletme - devlet - toplum ilişkisine farklı bir boyut kazandırmıştır. Bu dönüşümle
birlikte ortaya çıkan yeni fikirler, bir işletmenin yöneticilerinin sahip olması
gereken sorumluluklarının yeniden ele alındığı ve işletmenin yöneticilerinin
sorumluluklarının neler olması gerektiği, sürdürülebilir bir yapının sosyal
sorumluluklarının yanında, çağdaş gereksinimler ve yasal düzenlemelerden
oluşan boyutudur. Bu bağlamda, işletmelere taraf olan ilgililerine hesap
verebilme sorumluluklarının gereği olarak devletin payının doğru belirlenmesi
ve ödenmesi kamu denetimin gerçekleşmesi ile sağlanmaktadır. Bu süreçte
irdeleyeceğimiz makalemize öncelikle temel kavramlar teorik ve yasal
perspektiften sürece dâhil oldukları ölçüde işlenmiştir. Yine doktrinde farklı
anlamlar da kullanılan ve farklı işlevleri olan denetim, teftiş ve kontrol
kavramları kamu denetimi açısından ortak kavram olarak tek bir kavrama
vurgu yaparak inceleme kavramı adı altında kullanılmıştır. İncelemenin amaç
doğrultusunda yapılmasıyla da vergi incelemesi kavramı oluşmuştur.
Vergi bir hükümet veya kamu otoritesi tarafından kamu giderlerini
karşılamak üzere yasal olarak talep edilen para ödemesidir(TACIS Dictionary
of Taxation Terms, 1996 : 24). Vergi, devlet finansmanına zorunlu katkı
olarak da adlandırılabilir (O,Regan, 2004 : 253). Bir başka tanımlamaya göre
vergi, devlet yönetimine yapılan zorunlu ve karşılıksız ödemeler ile sınırlıdır.
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Bununla birlikte Avrupa topluluğu komisyonu ve onlara bağlı birimler gibi
uluslar üstü kuruluşlara yapılan zorunlu ödemeler de vergi kapsamındadır ve
bu vergiler tahsil edildikleri ülkenin vergi gelirlerinin bir parçası olarak kabul
edilir. Vergiler, mükelleflerin ödediği vergi tutarıyla orantılı olmadan, devlet
tarafından mükelleflere genel fayda sağlanması anlamında karşılıksızdır.
Mükellef ödenen her vergi karşılığında devletten aynı oranda bir fayda ya da
hizmet almaz. Devlete yapılan ve karşılıksız olan her ödeme vergi değildir.
Vergi cezaları, devletlere yapılan zorunlu kredi ödemeleri, sosyal güvenlik
ödemeleri ve diğer cezalar vergi tanımı içinde yer almaz(MAI, 1996 : 3). Vergi
elde edilen gelirle bağlantılı olarak yapılan zorunlu ve karşılıksız ödemelerdir.
Vergi denetiminin en önemli aracı olan vergi incelemesi, mükellefin
ödediği verginin; defter, hesap, kayıt ve belgeler ile gerekli olduğu takdirde
yapılacak muhasebe dışı envanter ve araştırmalardan elde edilecek bulgulara
uygunluğunun incelenerek, doğruluğunun saptanması ve sağlanması
olarak tanımlanabilir.(Denetim İlke ve Esasları, 2011) OECD’ye göre
ise vergi incelemesi mükellefin doğru olarak belirlenmesi ve mükellefin
yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek amacıyla yapılan bir
raporlamadır. Vergi incelemesi diğer inceleme türlerine göre daha detaylı ve
kapsamlıdır. Vergi incelemesiyle ulaşılmak istenen en önemli husus mükellefin
vergi yükümlülüklerinin doğru olarak değerlendirilmesidir (Strengthening
Tax Audit Capabilities , 2006 : 9).
Vergi incelemesi ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Vergi incelemelerinde
vergiye tabii faaliyetlerle ilgili işlemlerin tamamlanması ve elde edilen gelirin
ilgililerce beyan edilmesinden sonra beyan edilen vergilerin defter, belge kayıt
veya hesaplara uygunluğunun kontrol edilmesi, araştırılması ve sonucunda
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespit edilmesi söz konusudur.
(Akdoğan, 1979 : 4)
Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve
esasları düzenlemek üzere çıkarılan, Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik(Maliye Bakanlığı ,31.10.2011) (VİUUEHY)
de vergi incelemesinin tanımı; “Vergi incelemesi: İnceleme yapmaya yetkili
olanlar tarafından, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,
tespit etmek ve sağlamak amacıyla yapılan faaliyeti,” şeklinde yapılmıştır.
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Türk vergi hukukunda vergi incelemesinin kanuni dayanaklarını Vergi Usul
Kanunu (VUK)nun 134-141 maddelerinde sayılmaktadır. Bu maddelerde yer
alan vergi incelemesi ile ilgili düzenlemelerin uygulayıcıları ise yine VUK’nun
135’inci maddesinde belirlenmiştir.
Bu bağlamda, vergi incelemesinin yasal dayanakları, inceleme süreçleri
ve incelemelerin sonuçları makale konumuzun çerçevesini oluşturmaktadır.
Özellikle bu makale konusu vergi mükellefi olan kurum ve kişilerin vergi
1
incelemesinin yasal dayanaklarını, bir vergi incelemesinde (Vergi Müfettişleri51
tarafından yapılan incelemeler) hangi aşamalardan geçildiğini, bu aşamalardan
geçerken kendilerinin hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilmesine yardımcı
olmak amacıyla kaleme alınmıştır.
Vergi inceleme süreci ve sonuçları iki kesimi bağlamaktadır. Birincisi
vergiyi talep eden otorite diğeri ise vergiyi ödeyecek olan mükelleftir. Vergiyi
talep eden otorite vergi incelemesini mükellefiyetin ve vergi miktarının tespiti
amacıyla yaparken, mükellef tarafından ise ödenecek verginin eksiksiz olması,
ileride vergi cezasına muhatap olmamak amacıyla yapılmaktadır. Ülkemizde
vergiyi talep eden otorite geniş anlamda devlet olduğu için devlet adına bu
inceleme çeşitli denetim elemanları vasıtasıyla yapılmaktadır. Bunların
başında da “Vergi Müfettişleri” gelmektedir. Makalenin ilerleyen kısımlarında
Vergi incelemesinin yasal otorite tarafından nasıl yapıldığı ayrıntılı olarak
inceleneceğinden bu kısımda mükellef tarafından yapılan vergi incelemesi
kısaca incelenecektir.
Bir işletme tarafından verilen kararlar, yapılan faaliyetler ve işlemler
çeşitli belirsizlikler doğurabilir. Bu belirsizliklerden bazıları vergi ile ilgilidir.
Bu vergisel belirsizliklerin bir kısmı yergi yasalarının uygulanmasıyla ilgili
olurken, bazıları da belirli durumların uygulanmasından kaynaklanabilir. Bu
belirsizlikler vergi riski olarak adlandırılır (Elgood, Paroissien ve Quimby).
Bir kısmı hatalardan, diğer bir kısmı vergileme konusunda tartışmalı
uygulamalardan ve önemli bir kısmı da kanuna aykırı kasıtlı yanlışlardan
kaynaklan(Söğütlüoğlu,) vergi riski yasaların teknik olarak uygulanmasının
ötesinde bir kavramdır. Giderek karmaşıklaşan vergi mevzuatı ve
düzenlemeleri, önemli muhasebesel gelişmeler, daha fazla şeffaflık ve ortaklara
karşı sorumluluk firmaları vergi riski stratejilerini geliştirme konusunda baskı
altında tutan faktörlerdir(Key Considerations For Your Internal Audit Plan
151 Makalemizde geçen Vergi Müfettişi, Müfettiş kavramları; Vergi Başmüfettişi, Vergi Müfettişi ve Vergi
Müfettiş Yardımcılarını ifade etmektedir.
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Enhancing The Risk Assessment And Addressing Emerging Risks, 20013 : 8).
Bu noktada karşımıza vergi risk yönetimi kavramı çıkmaktadır. Vergi risk
yönetimi, vergi riskini azaltarak, kabul edilebilir makul bir düzeyde tutma
çabasıdır(Tax Risk Management in China, 2012 : 4). İşte mükellef tarafında,
vergi incelemesi yapanlar vergi risk yönetimi personelleridir. Genel anlamda
risk yönetimi iç kontrol birimleri görevleri arasında olması dolayısıyla,
iç denetiminde konusu içine girdiğinden iç denetçiler de günümüzde vergi
incelemesi yapan taraflar arasında yer alabilmektedir.
Ayrıca vergi mükellefleri ya da yatırımcılar zaman zaman dışarıdan
bağımsız bir göz tarafından vergi konusunda denetim isteyebilir. Bu denetim
bağımsız denetim veya dış denetim olarak adlandırılır. Bağımsız denetim,
bağımsız üçüncü bir göz tarafından yürütülen işletmenin hesap ve kayıtlarının
periyodik olarak düzgün ve doğru olarak muhafaza edildiğinin, muhasebe
2
standartlarına ve yasal gerekliliklere uygun olduğunun belirlenmesidir52.
Bu kapsamda Uluslararası Denetim Standartlarında, denetime ilişkin
çeşitli kavramların ne anlamda kullanıldığına da bakmak faydalı olacaktır.
Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu tarafından yayımlanan
Uluslararası Kalite Kontrolü, Denetim, Diğer Güvenceler ve İlgili Hizmet
Beyanları El Kitabında yer alan bazı tanımlamalar şöyledir(International
Auditing and Assurance Standards Board , 2013 : 14-23):
Denetçi, denetimi yapan kişi ya da kişileri ifade etmek için kullanılır,
genellikle denetim firmasındaki denetçi ya da sorumlu denetim birimi
çalışanlarıdır. Uluslararası Denetim Standartlarında denetim, denetçi
tarafından yerine getirilen gereklilik veya sorumluluk olarak ifade edilir, ayrıca
“denetçi” kavramı yerine “sorumlu denetçi” kavramı da kullanılmaktadır.
Sorumlu denetçi, denetlenen firma adına denetim raporunu yazan denetim
firmasının, denetimden sorumlu olan ortağı ya da personelidir.
İç Denetçi, iç denetim fonksiyonunun faaliyetlerini yerine getiren kişidir.
İç denetçi, iç denetim veya dengi birimlerin personeli olabilir.
İç denetim fonksiyonu, firmanın yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol
süreçlerinin etkinliğini artırmak için tasarlanmış güvence ve danışmanlık
faaliyetlerini gerçekleştiren bir fonksiyondur.
İç kontrol, işletmenin hedeflerine ulaşılması konusunda, finansal
raporlamanın, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğinin, yürürlükteki yasal
252 Chartered Institute of Management Accountants, Guidelines on the contribution external audit experience
may make towards a successful application for membership of CIMA, s.1
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düzenlemelere uygunluğu hususunda makul bir güvence sağlamak üzere
yönetim, idare ve diğer personel tarafından tasarlanan, uygulanan ve
sürdürülen bir süreçtir.
2. VERGİ İNCELEMESİNİN YASAL DAYANAKLARI
Vergi incelemesinin kanuni dayanakları; yasama ve yürütme organından
doğan kaynaklar olarak iki başlık altında toplanabilir.
2.1. Vergi İncelemesinin Yasama Organından Doğan Kaynakları
Yasama organından doğan kaynaklardan ilki anayasamızdır. Anayasamızda
vergi konusuyla ilgili çeşitli hükümler bulunmaktadır.
Türkiye’nin milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde sosyal bir hukuk
devleti olduğun altını çizen 2. madde, Devlete vergi yükünü vatandaşlar
arasında adaletli ve dengeli bir şekilde dağıtma görevini yüklemiştir.(Bilici,
207 : 39)
Anayasamızın vergi ödevi başlıklı 73.maddesi aşağıdaki gibidir. “ Herkes,
kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal
amacıdır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur,
değiştirilir veya kaldırılır. Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin
muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun
belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar
Kuruluna verilebilir”(T.C. Anayasa Md. 73, 1982)
Vergi kanunları ise
vergi incelemesi için yasama organından doğan kaynaklardan ikincisidir.
Vergi incelemesinin temeli, VUK vergi incelemeleri başlıklı ikinci bölümde yer
almaktadır. (VUK 134 – 141 maddeler) VUK 134. maddede, vergi incelemesinin
maksadı, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve
sağlamak şeklinde açıklanmaktadır. Diğer maddelerde inceleme yetkililer, hüviyet
ibrazı, incelemeye tabi olanlar, inceleme zamanı, incelemenin yapılacağı yer,
incelemede uyulacak esaslar, inceleme tutanakları yer almaktadır.
2.2. Vergi İncelemesinin Yürütme Organından Doğan Kaynakları
Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynaklarının başında
yönetmelikler gelmektedir. Bu yönetmeliklerin en önemlisi ise Vergi
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Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esasları
düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY’dir. Bu yönetmelikte vergi
incelemesinin esasları düzenlenmiştir.
Vergi incelemesinin yürütme organından doğan kaynakları arasında genel
tebliğler, muktezalar, sirküler, genelgeler ve genel yazılar yer alır.
3
3. VERGİ İNCELEMESİNİN AŞAMALARI53
Vergi İncelemeleri VDKB hazırlanan vergi inceleme rehberi kitapçığında
4 aşamadan oluşturulmuştur. Bu aşamalar aşağıda sıralanmıştır.
 İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama,
 İnceleme,
 Rapor Yazma,
 Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme

3.1. İnceleme Öncesi Hazırlık ve Planlama Aşaması
İnceleme öncesi hazırlık ve planlama aşaması inceleme tutanağı düzenlenip
vergi incelemesine ilişkin sürelerin başlayacağı zamana kadar olan süreci
ifade eder. Bu süreci ise işe başlama ve incelemeye başlama aşaması olarak
ikiye ayırmak gerekir.
3.1.1. İşe Başlama Aşaması
Vergi kanunlarımızda işe başlama ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.
VUK’nun 140’nci maddesinde tam ve sınırlı incelemelerin süresi belirtilmiştir.
Ancak işe başlama Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde
uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere çıkarılan, VİUUEHY de
açıklanmıştır. Yönetmeliğe göre, mükellef hakkında tarh dosyası, bilgi
sistemleri üzerinden ön araştırma yapılması v.b. hususlar işe başlama olarak
nitelendirilmektedir.
4
Görevlendirme (iş emri) yazısının Müfettiş tarafından VDK-BİS54
üzerinden tebellüğ edildiği tarihten başlayıp; işe başlama süresi olan 10 günlük
süredir. Bu dönemde, görevlendirme tarihinden itibaren ilk 10 gün içinde işe
başlanması gerekmektedir.
353 Bu bölümün hazırlanmasında VDK Başkanlığı “İnceleme Rehberi Çalışma Grubu” tarafından kaleme
alınan VDK Vergi İnceleme Rehberinden yararlanılmıştır.
454 Vergi Denetim Kurulu Bilgi İşlem Sistemi Projesi. Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin
gerektirdiği bütün iş süreçlerinin elektronik ortamdan yürütülmesi amacıyla hazırlanan sistemdir.
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İş emrini tebellüğ eden Müfettiş yapacağı inceleme için bir “İnceleme
Dosyası555” açar ve daha sonra incelemenin işe başlama safhasında önemli
gördüğü hususları ve çalışmalarını bu elektronik dosyaya kaydeder.
Yönetmelik hükümlerinden de açıklandığı gibi, işe başlama süresi inceleme
görevinin verilmesinden itibaren on günlük süre olarak belirlenmiştir. Ancak
on günlük süre içinde işe başlanılamaması halinde, işe başlanılamamasını
haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde incelemeyi veren birim on gün ilave
süre verebileceği gibi inceleme görevini başka bir inceleme elemanına da
verebilir.
3.1.2. İncelemeye Başlama Aşaması
VUK’nun 140’nci maddesinde incelemeye başlamadan söz edilmektedir.
Ancak incelemeye başlamadan ne anlaşılması gerektiği konusunda bir
belirleme yoktur. Vergi Müfettişlerince yapılacak vergi incelemelerinde
uyulacak usul ve esasları düzenlemek üzere, 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan VİUUEHY’de incelemeye başlama açıklanmıştır.
İşe başlama aşaması geçildikten sonra, İncelemeye Başlama Tutanağının
imzalandığı tarihe kadar olan süre “İncelemeye Başlama Aşaması” dönemidir.
Bu dönemde, 30 gün içinde İncelemeye Başlama Tutanağı tutulması
gerekmektedir. Ancak, bu süre içerisinde incelemeye başlanılamaması halinde
incelemeye başlanılamamasını haklı kılan bir mazeretin varlığı halinde
en fazla on beş gün ilave süre verebileceği gibi inceleme görevi başka bir
inceleme elemanına da verebilir.
İncelemeye başlama mükellef veya temsilcisi ile birlikte yada mükellefe
ulaşılamaması halinde tek taraflı olarak (iki Vergi Müfettişi tarafından
imzalanır.) düzenlenen İncelemeye Başlama Tutanağı ile son bulur. Bu
tutanak ile mükellefe inceleme konusu hakkında bilgi verilir.
İncelemeye Başlama Tutanağı ile beraber incelemenin konusu, kapsamı
gibi hususlar artık mükellef tarafından da belirli hale gelmiştir. Tutanak
düzenlenmesiyle beraber incelemeler için belirlenen süreler başlamıştır.
Tutanak düzenlenmesiyle beraber vergi incelemesi aşamasına geçilmiştir.

555 VİUUEHY 8. maddesinde tanımlanmıştır. Elektronik ortamda yada kağıt ortamında tutulan inceleme
ile ilgili yazılar, tutanaklar, dokümanların yer aldığı dosyadır. Ayrıca bu dosyanın RDK’nın rapora ilişkin
nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana iletildiği tarihi takip eden 15 gün içerisinde ilgili inceleme ve
denetim birimine iletilmesi gerekmektedir.
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3.2. Vergi İncelemeleri Aşaması
Vergi incelemesi, mükellef veya temsilcisi ile temas kurularak bir
“İncelemeye Başlama Tutanağı” alınmasıyla ya da tek taraflı olarak Tutanağın
düzenlenmesiyle başlar. Tutanağın imzalandığı tarih “İncelemeye Başlama”
tarihidir. Söz konusu tutanağın bir örneği bağlı olunan denetim birimine, bir
örneği de mükellefin bağlı olduğu Vergi Dairesine gönderilir.
“İncelemeye Başlama Tutanağı”nın imzalandığı ilk görüşmede, mükellefe
incelemenin mahiyeti, incelemenin tam veya sınırlı olmasına göre muhtemel
süresi hakkında bilgi verildikten sonra hangi yasal defter ve belgelerini
getireceği konusunda izahatta bulunulur. Bunun için mükellef “İncelemeye
Başlama Tutanağını” imzaladığı tarihte kendisine defter ve belgelerinin
teslimini isteyen bir yazının da elden tebliğ edilmesi halinde VUK’ da yazılı
olan 15 günlük sürenin başlatılması sağlanmış olacaktır.
Mükellefin defter ve belgeleri mutlaka tutanak düzenlenmek suretiyle
teslim alınmalıdır. Eğer mükellef defter belge ibrazından kaçınırsa, diğer
adreslerine yazışmalar yapılarak mükellefe ulaşılmaya çalışılacaktır.
Vergi incelemesi, mükellefin vergisel yükümlülüklerini tam olarak,
doğru biçimde ve zamanında yerine getirip getirmediğini, vergi yasalarını
doğru uygulayıp uygulamadığını araştırmak bunun için hesaplar üzerinden
veya karşıt incelemeler yoluyla kontroller yapmak ve kanıtlar toplamaktır.
“Tam” ve “Doğru” kavramları bir vergi incelemesinde anahtar sözcüklerdir.
Müfettiş, yasal defter ve kayıtların vergisel bütün yükümlülükleri tam olarak
yansıttığından ve yapılmış olan bütün kayıtların olayları doğru yansıttığından
emin olmalıdır.
Vergi İncelemesi sırasında tespit edilen hususlar ile mükellefle (veya
ilgili taraflarla) konuşulan ve görüşülen konuların yazılı olarak saptandığı
ve karşılıklı olarak imzalandığı belgeler “Tutanak” olarak adlandırılır. VUK
141 inci maddesi ve VİUUEHY’in 15 ve 16’ıncı maddelerinde tutanaklar her
yönüyle açıklanmıştır.
Tutanaklarda, Müfettişin incelemeyle ilgili tespitleri kadar varsa karşı
tarafın itiraz ve mülahazalarına da yer verilmeli ve mükellef veya nezdinde
inceleme yapılan ve diğer ilgililere herhangi bir zorlama olmadan imzalatılmalı,
imza eden ilgililere de birer nüshası verilmelidir.
Esasen vergi incelemesi sırasındaki diğer işlemlerin de tutanak ile tespit
edilmesi esastır. Bu nedenle, lüzum görülmesi halinde mükellefle olan diğer
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işlemler de, İncelemeye Başlama Tutanağı, Defter ve Belge Teslim Alma
Tutanağı, Defter ve Belge İade Tutanağı, Arama Tutanağı ve Mühür Bozma
Tutanağı gibi isimler altında bir tutanağa bağlanır.
Vergi inceleme aşaması tutanağa alınan hükümler doğrultusunda vergi
incelemesinin rapor düzenlenmesi aşamasına kadar olan süreyi kapsar. Vergi
inceleme aşaması incelemeye başlama tutanağının düzenlendiği tarihten tam
inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde
ise en fazla altı aydır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde bu
süreler 6 ay daha uzayabilir.
Vergi incelemeleri için belirlenen bu süreler içinde incelemelerin
tamamlanamaması halinde ne olacaktır. Süreler geçtikten sonra incelemelere
devam edilmemeli mi, yoksa incelemelere son verilmelidir. Uygulama da
incelemeler belirlenen bu süreler geçmiş olsa da devam edilmektedir. Bazı
uzmanlar bu sürelerin hak düşürücü süre olduğu ve süreler bittikten sonra
inceleme yapılamayacağı yönünde görüş bildirmektedirler. Ancak idare
tarafından uygulanan ve tarafımca da benimsenen görüş; bu sürelerin idari
süreler olduğu, incelemeye devam edilmesi gerektiği yönündedir. Zaten bu
konuda aksi yönde bir içtihat, bağlayıcı mahkeme kararı bulunmamaktadır.
3.3. Rapor Yazma Aşaması
Vergi Müfettişleri yaptıkları çalışmaların sonuçlarını işin özelliğine
göre rapor veya yazıyla tespit ederler. Yapılan çalışmalar sonrası vergi
müfettişlerince saptanan mali mevzuat ile diğer ilgili mevzuata aykırılık içeren
tespitler ile görüş ve öneriler esas olarak raporla sonuçlandırılırlar. Bunlar
dışında kalan hususların ise yazıyla tespit ve sonuçlandırılması mümkündür.
31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Denetim
Kurulu Yönetmeliğinde, yapılan çalışmalar sonrası düzenlenecek raporlar şu
şekilde ifade edilmektedir.
 Vergi inceleme raporu,
 Vergi suçu raporu,
 Görüş ve öneri raporu,
 Cevaplı rapor,
 Genel kuruluş raporu,
 Genel durum raporu,
 Ön inceleme raporu,
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 Soruşturma raporu,
 Disiplin soruşturması raporu,
 Bilim raporu,
Yukarıda sözü edilen raporlarda vergi incelemeleriyle ilgili olanlar; “Vergi
inceleme Raporu”, “Vergi Tekniği Raporu”, “ Vergi Tekniği Raporları (Sahte
Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme)”, “Vergi Suçu Raporu”
ve “Görüş ve Öneri Raporu”dur. Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde ana
hatlarıyla raporlar düzenlenmiştir.
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği, Vergi Müfettişlerince düzenlenecek
raporları düzenlenme amaçlarını dikkate alarak tanımlamış bulunmaktadır.
Söz konusu raporlar aşağıda belirtilmiştir:
1) Vergi İnceleme Raporları: Vergi Usul Kanunu ile gelir kanunları
uyarınca yapılan vergi incelemeleri sonrasında saptanan hususların ifade
edildiği raporlardır.
2) Vergi Tekniği Raporları: Yürütülmekte olan incelemelerde birden
fazla mükellefi veya vergi türünü ya da aynı mükellefin birden fazla
vergilendirme dönemini kapsayan eleştiri konusu yapılabilecek hususların
tespit edilmesi halinde, konunun tek bir raporda ifade edilebilmesi
amacıyla düzenlenen raporlardır. Bu raporlar, düzenlenecek vergi inceleme
raporlarının ekini oluşturmak ya da incelemeler sırasında saptanan ancak
beyan dönemi henüz gelmemiş vergilerle ilgili olarak saptanan hususlarda
ilgili makamları bilgilendirmek amacıyla düzenlenirler.
3) Vergi Tekniği Raporları (Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı
Belge Düzenleme): Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge
düzenleyen mükellefler hakkında düzenlenen rapordur.
4) Vergi Suçu Raporları: Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesi
kapsamındaki fiillerin tespiti durumunda Cumhuriyet Savcılıklarına suç
duyurusunda bulunmak amacıyla düzenlenen raporlardır.
5) Görüş ve Öneri Raporları: İhbar üzerine başlatılan incelemelerde,
muhbirin ihbar ikramiyesine hak kazanıp kazanmadığına yönelik olarak
Vergi Müfettişinin görüşleri ile 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamındaki meslek
mensuplarının cezai sorumluluklarına ilişkin olarak düzenlenirler.
Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerde ve
bunların uygulamalarında görülen noksanlar ve bunların düzeltilmesi
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yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkındaki
düşünce ve teklifler de Görüş ve Öneri Raporuna bağlanır. (Yönetmelikte
ismen sayılmamakla birlikte uygulamada kullanılan vakıflar için vergi
muafiyetine, derneklerin kamuya yararlı olup olmadığının tespitine,
YMM’lerin disiplin suçuna ilişkin ve benzeri konular da mevcuttur.
Bu konular için ayrı raporlar düzenlenebileceği gibi Görüş ve Öneri
Raporlarının da kullanılabileceği düşünülmektedir.)
3.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme Aşaması
İnceleme sonucunda Müfettiş tarafından yazılan raporların Vergi Denetim
Kurulu Başkanlığı (VDKB) Standartlarını karşılayıp karşılamadığı yönünden
değerlendirilmesi Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca yapılır. Rapor
Değerlendirme Komisyonları (RDK) bir anlamda VDKB’nın “Kalite Kontrol”
mekanizmalarıdır.
VUK’da 646 sayılı kanun ile yapılan değişiklikle, RDK’nın nasıl
oluşturulacağı açıklanmıştır. VUK 140. maddesinde RDK ile ilgili hükümler
yer almaktadır. “ Vergi Müfettişleri ile Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından
düzenlenen vergi inceleme raporları, işleme konulmak üzere ilgili vergi
dairesine tevdi edilmeden önce, meslekte on yılını tamamlamış en az üç Vergi
Müfettişinden oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonları tarafından
vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ,
sirküler ve özelgelere uygunluğu yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanla
komisyon arasında uyuşmazlık oluşması halinde uyuşmazlığa konu vergi
inceleme raporları üst değerlendirme mercii olarak, Maliye Bakanlığınca
belirlenen tutarları aşan tarhiyat önerisi içeren vergi inceleme raporları
ise doğrudan, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde bir Başkan
Yardımcısının başkanlığında dört grup başkanından oluşan beş kişilik merkezi
rapor değerlendirme komisyonu tarafından vergi kanunları ile bunlara ilişkin
kararname, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu
yönünden değerlendirilir. İncelemeyi yapanlar, bu komisyon tarafından
yapılacak değerlendirmeye uygun olarak düzenleyecekleri vergi inceleme
raporlarını işleme konulmak üzere bağlı oldukları birime tevdi ederler.
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu ile diğer rapor değerlendirme
komisyonları yaptıkları değerlendirme sırasında, verilmiş bir özelgenin
369 uncu maddenin birinci fıkrası kapsamında olduğu kanaatine varmaları
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halinde, söz konusu özelge, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonundan
üç üye ile 413 üncü maddeye göre oluşturulan komisyondan iki üyenin
katılımıyla oluşturulacak beş kişilik bir komisyon tarafından değerlendirilir.
Bu komisyonca verilen kararlar, ilgili rapor değerlendirme komisyonu ile
incelemeye yetkili olanı bağlar.
Bu maddede belirlenen esaslar çerçevesinde, vergi incelemelerinde
uyulacak diğer usul ve esaslar, komisyonların teşekkülü ile çalışma usul ve
esasları ve Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu tarafından doğrudan
değerlendirmeye tabi tutulacak vergi inceleme raporlarının tutarları, Maliye
Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenir.”
Raporlar, 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelikte (RDK Yönetmeliği) açıklandığı gibi
yapılmaktadır.
RDK aşamasında, mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonunca
dinlenmesini isteme hakkı bulunmaktadır. RDK gerekli gördüğü durumlarda
ya da talepleri üzerine vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından
düzenlenen vergi inceleme raporları hakkında mükellefi dinleyebilirler.
Mükellefler, RDK tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi inceleme
tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi taleplerini içeren bir
dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup Başkanlıklarına da
başvurabilirler
4. DÜZENLENEN RAPORLAR SONUCUNDA DENETİM
BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenen vergi inceleme
6
raporları, rapor değerlendirme servisi56
ile RDK’na gönderilir. Vergi
Müfettişleri tarafından düzenlenen Raporlar 6009 sayılı yasayla VUK’nun 140.
maddesinde yapılan değişiklikle oluşturulan RDK tarafından değerlendirilir.
VDKB Yönetmeliğinde 02.10.2013 tarih ve 28703 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan değişiklikle yönetmeliğin 71/A maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir. “ 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile
656 Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Değerlendirme Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının
213 VUK 140. Maddesine göre oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonuna iletilmesi ve Rapor
Değerlendirme Komisyonundan gelen raporların Rapor Servislerine iletilmesi görevini yerine getirir.
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Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile belirlenen Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının değerlendirmesine tabi olmayan rapor ve
yazılarında, mevzuat yönünden tenkidi gereken hususlara ya da maddi hata
ve noksanlıklara rastlanan Vergi Müfettişleri, duruma göre Başkanlıkça
veya ilgili Grup Başkanlığınca uyarılır. Uyarma sonucunda görüş birliğine
varılamadığı takdirde konu, Başkanlıkça seçilecek üç Vergi Müfettişine
7
birlikte incelettirilir. Bu inceleme sonucuna göre işlem yapılır.”57
VDKB tarafından hangi raporların RDK tarafından değerlendirileceği,
hangi raporların RDK tarafından değerlendirilmeyeceği belirlenmiştir. RDK
değerlendirmesine tabi olmayan Raporlar ise yönetmeliğin 71/A maddesinde
de belirtildiği üzere değerlendirilir.
Komisyonlar, değerlendirmesine tabi olan raporları, raporların komisyonlara
iletildiği tarihten itibaren en geç altmış gün içerisinde değerlendirir.
Komisyonlar, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenecek vergi
suçu raporları için, raporların komisyonlara iletildiği tarihten itibaren en geç
altmış gün içerisinde mütalaa verir.
Raporlar, rapor değerlendirme komisyonları tarafından mevzuata uygun
bulunması halinde, karar tutanağı ile birlikte Rapor Değerlendirme Servisine
iletilir.
RDK ile raporu düzenleyen Vergi Müfettişinin anlaşamaması halinde,
Raporlar değerlendirilmek üzere Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonuna
gönderilir. Ayrıca bir vergi türü ve vergilendirme dönemi için düzenlenen
vergi inceleme raporunda tarhı öngörülen vergi tutarının, 2016 yılı için
8
14.100.000-TL’yi58
aşması halinde, söz konusu rapor, doğrudan Merkezi
Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilir.
RDK Yönetmeliğine, 15.10.2014 tarih ve 29146 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde
uygulama birliğinin sağlanması için rapor değerlendirme komisyonlarının
oluşturulması başlıklı 4/A maddesi eklenmiştir. Bu değişiklikle beraber, vergi
incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve uygulama birliğinin
sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef grubuna yönelik olarak
yapılan incelemeler neticesinde Vergi Müfettişleri tarafından düzenlenen vergi
inceleme raporlarını değerlendirmek üzere, rapor değerlendirme komisyonları
757 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmelik, Madde: 71/A, (31.10.2011 Tarih ve 28101 Sayılı T.C.
Resmi Gazete).
858 Bu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında
artırılır. Bu hesaplamada yüz bin TL’ye kadar olan küsuratlar dikkate alınmaz.
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oluşturulabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, oluşturulacak rapor değerlendirme
komisyonu sayısı ile bu komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara
ilişkin konu, sektör veya mükellef grupları Başkanlık tarafından belirleneceği
ifade edilmiştir.
RDK Yönetmeliğinde, yapılan bu değişiklikle birlikte VDKB bünyesinde
bulunan tüm Grup Başkanlıklarında yeminli mali müşavirlerin disiplin,
mali ve cezai sorumluluklarına ilişkin olarak düzenlenecek raporların
değerlendirilmesi amacıyla İhtisas Rapor Değerlendirme Komisyonu
oluşturulmuştur. Oluşturulan bu komisyon sadece yeminli mali müşavirler
hakkında düzenlenen raporları değerlendireceklerdir. Ancak aynı inceleme
emrinde yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen raporlar dışında
bulunan raporlarda bu komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilen Raporlar
sonucunda Raporlarda işleme konulmak üzere Rapor Değerlendirme Servisine
iletilir.
Rapor Değerlendirme Servisi, Raporları ilgili birimlere ve vergi dairesine
gönderilmek üzere Rapor İzleme servislerine959 gönderilir. Rapor İzleme
servisleri, raporları ilgili vergi dairesine ve gönderilmesi gereken birimlere
gönderir. Ancak Raporların uzlaşma kapsamında olması halinde, Raporlar
10
herhangi bir yere gönderilmeden Uzlaşma Servisine60
gönderilir. Uzlaşma
Servisince, Tarhiyat Öncesi Uzlaşması yapılan Raporlar ilgili birimlere ve
vergi dairesine gönderilmek üzere Rapor İzleme servislerine gönderilir.
5. DÜZENLENEN RAPORLAR SONUCUNDA MÜKELLEFLER
TARAFINDAN YAPILABİLECEK İŞLEMLER
Ülkemizde vergi mükellefleri genel itibariyle hak ve ödevlerini bilmemekte
yada kamu otoritesi karşısında haklarını savunamamaktadır. Özellikle
kurumsal olarak yönetilmeyen küçük esnaf ve KOBİ’lerin büyük çoğunluğu
haklarında düzenlenen raporlara karşı hangi başvuru hakları olduğunu
bilmemektedirler. Bu nedenle de işin uzmanlarından (Mali Müşavir, Yeminli
Mali Müşavir ve Avukatlardan) bilgi almaktadırlar. Ancak bazen bu bilgileri
almak kendilerine masraflı olmakta ya da zamanında bilgi almadıkları için
başvuru yollarını kaçırmaktadırlar.
959 Grup Başkanlıklarında yer alan Rapor Servisleri Vergi Müfettişlerinin raporlarının ilgili birimlere
gönderilmesi ve diğer görevleri yerine getirir.
10
60 Grup Başkanlıklarında yer alan uzlaşma servisleri, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olan Raporların
uzlaşmalarının yapılması görevleri yerine getirir.
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Mükelleflerin bilinçlendirilmesini sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla
vergi incelemesinin tek yetkili kurumu olan VDKB tarafından “ Vergi
İncelemelerinde Mükellef Hak Ve Yükümlülükleri” adlı broşür çıkarılmış ve
kurumun internet adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca GİB tarafından da benzer
broşürler basılmakta ve mükellefler bilgilendirilmektedir.
Vergi mükelleflerinin, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen
raporlara karşı başvurabilecekleri bazı yollar bulunmaktadır. Bunlar aşağıda
sıralanmıştır.
 Raporlar işleme konulmadan dinlenme talebi,
 Uzlaşma Talebi,
 Cezalarda İndirim Talep Etme,
 Vergi ve Cezanın İtirazsız Ödenmesi,
 Dava Açma,
 İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesi ya da Yargıya Gitmeden
Uyuşmazlığın İdari Aşamada Çözülmesi
 Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru.
5.1. Raporlar İşleme Konulmadan Dinlenme Talebi
Makalemizin 3.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca Değerlendirme
Aşaması bölümünde açıklandığı üzere, mükelleflerin Rapor Değerlendirme
Komisyonunca dinlenmesini isteme hakkı bulunmaktadır.
Mükellefler, RDK tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi inceleme
tutanaklarına kaydedilmesini isteyebilecekleri gibi taleplerini içeren bir
dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi bitmeden Grup Başkanlıklarına da
başvurabilirler. Mükellefler RDK sözlü ve yazılı bilgi belge sunarak, inceleme
elemanlarınca düzenlenecek raporlarda kendilerince hata yapılmasını önlemek
isterler. Dinlenme talebi sırasında mükellefler yanlarında mali müşavir,
yeminli mali müşavir ve avukat bulundurabilir.
5.2. Uzlaşma Talebi
Uzlaşma müessesesi VUK’nun Ek 1 ve Ek 13. maddeleri ile bu iki madde
arasındaki ek maddelerde düzenlenmiştir.
Uzlaşma müessesesi idare ile mükellef/işveren arasında ortaya çıkan
uyuşmazlıkların idari aşamada çözümlenmesinde başvurulan araçlardan
biridir.(Karyağdı ve Aysoy, 2013 : 53)

MAYIS - HAZİRAN 2016

203

MALİ

ÇÖZÜM

Uzlaşma müessesesi kanunda tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası
uzlaşma olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. VDKB Grup Başkanlıkları
bünyesinde tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmaktadır. Tarhiyat sonrası uzlaşma
ise Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) bünyesinde (Merkezde, Vergi Dairesi
Başkanlıklarında, Vergi Dairelerinde) yapılmaktadır.
Tarhiyat sonrası uzlaşma kapsamına vergi aslı ile vergi aslına bağlı olarak
kesilen vergi ziyaı cezası, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamına ise vergi
aslı, vergi ziyaı cezası ile kesilecek usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezası
alınmıştır. İki uzlaşma müessesesi arasındaki temel farklar özel usulsüzlük
cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamında olması, vergi salınmadan ve
ceza kesilmeden, vergi ceza ihbarnamesi mükellefe tebliğ edilmeden tarhiyat
öncesi uzlaşmanın yapılmasıdır.
Ayrıca, 306 Seri No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca bilmeden sahte fatura
kullandığı tespit edilen mükelleflerde adlarına salınacak vergi ve kesilecek
cezalar için tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden
faydalanabilmektedirler. Ancak, bilerek sahte fatura kullanan ve sahte belge
düzenleyen mükellefler, VUK ek madde 1’de yer alan 359’uncu maddede
yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve
kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç hükmü gereği
uzlaşma müessesesinden yararlanamamaktadırlar.
Sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada kullanma
fiili mükellefler için önemli bir konu olduğundan, bu fiiller nedeniyle oluşan
cezaları biraz daha açmanın doğru olacağı kanaatindeyiz.
Sahte yada muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme yada
kullanma fiili vergi suçunu oluşturmaktadır. Vergi suçu; vergi mükellef veya
sorumlularıyla bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin VUK’da
tanımı yapılan davranış biçimleriyle vergi kanunlarının hükümlerini ihlal
etmeleridir.
VUK’ da, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı fatura düzenleyen
veya kullananlar için vergi cezası ile hapis cezası olmak üzere iki tür ceza
birlikte uygulanmak üzere öngörülmüştür.
Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar
VUK’ nun kaçakçılık suçları ve cezaları başlıklı 359 uncu maddesinde;
“ a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz
mecburiyeti bulunan;
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1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek
olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap
açanlar veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının
azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter,
belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler,
2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı
noter tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında
vergi incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi,
bu fıkra hükmünün uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir
muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet
veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı
itibariyle yanıltıcı belgedir.
b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve
ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter
sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak
koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte
olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele veya durum olmadığı
halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.
c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması
bulunan kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı
halde basanlar veya bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
371. maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara
bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.
Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların
uygulanması 344. maddede yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına
engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.
Anılan madde uyarınca, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleyenler
ve bu belgeleri kullananların onsekiz aydan üç yıla kadar, belgelerin asıl ve
suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri
kullananların ise üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı
belirtilmiştir.
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Türk Ceza Kanununun 51. maddesine göre; işlediği suçtan dolayı iki yıl
veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum edilen kişilerin cezalarının
ertelenebileceği(T.C. Yasalar, Md. 51 26.09.2004) hükme bağlanmıştır. Bu
durumda onsekiz ay ile iki yıl arasında hapis cezası alanların cezalarının
ertelenebilmesi mümkündür.
TCK’nın 21. maddesinde suçun oluşması kastın varlığına bağlanmıştır.
Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme incelemelerinde
sahte fatura düzenleme fiili bilmeden işlenemeyeceğinden kasıt unsuru karine
olup, yargı kararları da bu yönde olduğundan ayrıca değerlendirilmesine
gerek yoktur.
Ancak sahte belge veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanımı
nedeniyle yapılan incelemelerde mükelleflerce sahte belge kullanımı fiilinde
kasıt unsurunun bulunup bulunmadığı durumunun açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir. Dolayısıyla inceleme sonucunda düzenlenecek rapor türleri
ve eleştirilen hususlar bu konunun açıklığa kavuşturulmasından sonra
netlik kazanacaktır. Bu netlik ise VUK 306 Sıra Nolu Genel Tebliğ ve KDV
Uygulama Genel Tebliği ile inceleme elemanlarınca yapılan incelemeler
sonucunda sağlanmaktadır.
Sahte belge kullanan mükelleflerle ilgili incelemelerde dikkat edilecek
husus, sahte belgenin mükellef tarafından bilerek kullanılıp kullanılmadığının
belirlenmesidir. Bilerek kullanma konusunda inceleme elamanının vereceği
karar belirleyici olacaktır. İnceleme elamanı da, bu kararı verirken kasıt
unsurunun bulunup bulunmadığına araştıracak ve değerlendirmesini buna
göre yapacaktır.
Sahte belge kullanma incelemelerinde inceleme elemanı tarafından
değerlendirme yapılırken kullanılan faturanın değer olarak yüksekliği,
kullanılan fatura tutarının toplam alışlara oranı, fiili veya kaydi envanter ya
da randıman incelemesi, karşıt inceleme ve tespit, nakliye, ödeme/tahsilat vb.
kanıtlarla tespiti göz önünde bulundurulur. Sahte faturayı bilmeden kullandığı
tespit edilen mükellefler, adlarına kesilmesi öngörülen vergi ve cezaları için
uzlaşma hükümlerinden faydalanabilmektedir.
Vergi Ziyaı Cezası
VUK’ nun 341. maddesinde vergi zıyaı, “ mükellefin veya sorumlunun
vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik
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yerine getirmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya
eksik tahakkuk ettirilmesi” şeklinde tanımlanmıştır.
Aynı kanunun 344. maddesinin ikinci fıkrasında da vergi ziyaına kaçakçılık
suçunu düzenleyen 359. maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde
bu cezanın üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanacağı
düzenlenmiştir.
VUK 367. maddesinde 359. maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya
hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca
uygulanmasına engel teşkil etmez hükmü yer almaktadır. Sahte fatura
düzenlenmesi tek başına vergi ziyaı suçunun oluşmasına neden olmamakta,
aynı zamanda bu faturaların kullanılması da gerekmektedir.
Vergi ziyaı suçunun oluşabilmesi için kasıt yani bilme unsuru aranmaz.
Vergi ziyaı suçunda suçun oluşabilmesi için vergi kaybının meydana gelmesi
yeterlidir. Uygulamada Vergi Müfettişlerince tanzim edilen inceleme
raporlarının çok büyük bir kısmında Vergi Usul Kanunu 306 Seri Nolu
Genel Tebliğine atıf yapılarak mükelleflerin sahte veya muhteviyatı itibarıyla
yanıltıcı belgeyi bilmeden kullandığı değerlendirmesi yapılarak bir kat vergi
ziyaı cezası önerilmektedir
Makalemizde tarhiyat öncesi uzlaşma (TÖU) müessesesinin işleyişi ve
sonuçları ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.
TÖU talebinde bulunabilecek ve uzlaşmaya katılabilecek olanlar;
 Mükellef,
 Noterden alınmış vekâletnameye dayanarak mükellefi temsil eden kişiler,
 Tüzel kişiler, küçükler ve kısıtlılarla, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde
bunların kanuni temsilcilerdir.
Ayrıca, uzlaşma sırasında mükellef isterse, bağlı olduğu meslek odasından
bir temsilci veya 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli
Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odasından bir meslek
mensubunu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma komisyonu toplantısında
görüşlerini açıklamak için katılabilirler, ancak tutanakları imzalayamazlar.
Ayrıca, meslek mensupları ile avukatların, uzlaşma görüşmelerine
katılabilmelerinin hukuki bir belgeye (sözleşme, vekâletname vb.)
dayandırılması ve söz konusu belgenin aslı veya onaylı bir örneğinin uzlaşma
görüşmesi sırasında komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
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TÖU vaki olması ve uzlaşma tutanağının düzenlenmesi uzlaşma görüşmesi
sonunda, komisyonun teklifinin mükellefçe kabul edilmesi durumunda
“uzlaşma vaki olmuş” sayılır. Mükellefin; uzlaşma komisyonunun davetine
katılmaması, uzlaşma görüşmesine geldiği halde uzlaşma tutanağını
imzalamaması veya ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi halinde “uzlaşma
temin edilememiş” sayılır. Uzlaşma görüşmesi sonucunda komisyonun
teklifinin mükellef tarafından kabul edilmemesi halinde “uzlaşma vaki
olmamış” sayılır. Mükellef, komisyonun teklifini sonradan kabul etme
imkânına da sahiptir. Tutanak ve inceleme raporunun vergi dairesine
ulaşması üzerine mükellef, vergi dairesi tarafından düzenlenen vergi/ceza
ihbarnamesinin tebliğ tarihini takip eden günden itibaren işlemeye başlayacak
olan 30 günlük vergi mahkemesinde dava açma süresinin son günü mesai saati
bitimine kadar, uzlaşma komisyonunun teklifini kabul edebilir. Bu takdirde,
söz konusu dilekçe ile başvuru tarihi itibariyle uzlaşma vaki olmuş sayılır ve
buna göre işlem yapılır.
TÖU görüşmesi sonucunda düzenlenen tutanaklar kesindir ve ilgili vergi
daireleri tarafından gerekli işlemlere hemen başlanır. Üzerinde uzlaşma
sağlanan veya tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz
ve hiçbir merciye şikâyette bulunulamaz. TÖU’dan yararlanan mükellef,
üzerinde uzlaşılan ceza için cezalarda indirim hakkından yararlanamaz. TÖU
görüşmeleri sonucunda uzlaşma temin edilemez veya uzlaşma vaki olmaz ise
mükellefler verginin tarhı ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası
uzlaşma talep edemezler. Uzlaşılamayan vergi ve cezaya ilişkin olarak vergi
dairesince düzenlenen ihbarnameye karşı, ihbarnamenin tebliğ tarihini takip
eden 30 gün içerisinde yargıya başvurma hakkı ve cezada indirim hakkı
devam eder.
TÖU kapsamında uzlaşılan vergi ve cezalara ilişkin tutanak tahakkuk
fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı, vergi ve cezaların ödeme sürelerinden
önce mükellefe tebliğ edilmişse; kanuni ödeme sürelerinde, ödeme süreleri
kısmen veya tamamen geçtikten sonra mükellefe tebliğ edilmişse; uzlaşma
tutanağının tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenir. Ayrıca, üzerinde
uzlaşılan vergi miktarına ayrıca bu verginin normal vade tarihinden uzlaşma
tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için VUK’nun 112. maddesine
göre gecikme faizi hesaplanır.
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5.3. Cezalarda İndirim Talep Etme
Cezalarda indirim, VUK’nun 376. Maddesinde “ İkmalen, re’sen veya
idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden
arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef
veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün
içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda
belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde
ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi
cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa
bu madde hükmünden faydalandırılmaz. Yukarıdaki hükümler vergi aslına
tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”şeklinde
düzenlenmiştir.
Bu düzenlemeye göre, mükellefler uzlaşma müessesesinden
yararlanmadıkları, dava konusu yapmadıkları (davadan vazgeçerlerse de
yararlanabilirler) vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için
ihbarnamenin tebliğinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine
başvurarak cezalarda indirim müessesesinden yararlanabilirler.
5.4. Vergi ve Cezanın İtirazsız Ödenmesi
Mükellefin vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen raporlara karşı
başvurabilecekleri yolları kullanmadan, tarhiyatların kesinleşmesi neticesinde
vergi ve cezanın tamamını ödemesidir. Ancak, böyle bir durum genellikle
olmamakta ve mükellefler uzlaşma talep etmekte yada dava açmaktadır.
Ancak bu yolların başvuru sürelerinin geçirilmiş olması halinde mükellefin
yapabileceği tek şey vergi ve cezanın ödenmesidir.
5.5. Dava Açma
Vergi cezalarını ortadan kaldıran müesseselerden biri de vergi
61
uyuşmazlıklarının yargı yoluyla çözüm sürecini ihtiva eden dava açmadır.11
Vergi incelemeleri sonucunda incelenen mükellef nezdinde bir matrah
farkına rastlanması halinde inceleme elemanı raporunda, mükellef aleyhine
11
61 Bilici, s.214.
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vergi ve/veya gerekiyorsa ceza tarhiyatı yapılmasını önerilir. Raporlar uzlaşma
talepli olması halinde uzlaşma yapıldıktan sonra, uzlaşma kapsamında
olmaması halinde ise doğrudan Vergi Dairelerine gönderilir. Daireler takdir
yetkisi olmaksızın gerekli tarhiyatları yapmak zorundadır.
Tarhiyat yapılmasının önerildiği raporlar, rapor olarak kaldığı sürece
mükellef aleyhine sonuç doğurması mümkün olmadığından dava konusu
edilemez. Ancak bu raporlara dayanarak mükellef aleyhine işlem yapıldığında,
örneğin cezalı tarhiyat yapılıp vergi/ceza ihbarnamesi tanzim edilerek
mükellefe tebliğ edildiğinde, dava konusu yapılabilir, ihbarname ile birlikte
2
dayanağını oluşturan raporun da iptali talep edilebilir.62
Mükellefler ve kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere
ve kesilen cezalara karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. Vergi
mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi,
tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla
alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan
tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen
vergilere karşı dava açamazlar. Bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri
mahfuzdur.
Vergi ve ceza ihbarnamelerinin muhataba tebliği tarihinden itibaren 30
gün içerisinde mükellef veya vergi sorumlusu uyuşmazlık konusu vergi ve
cezaları tarh ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesinde
doğrudan dava açabilir.   Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya
ceza muhatabı; tarh edilen vergiye veya kesilen cezaya, uzlaşmanın vaki
olmadığına dair tutanağın kendisine tebliğinden itibaren genel hükümler
dairesinde ve yetkili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu takdirde,
dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az kalmış ise bu müddet tutanağın
tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar.
Mükellefler genelde uzlaşma ile dava yolu arasında gidip gelmektedirler.
Burada konunun iyi tetkik edilerek, uzman kişilerden yardım alınarak hangi
başvuru yolunun seçileceği iyi belirlenmelidir. Ancak, mükellefler bazen idare
ile sorun yaşamamak, KDV Uygulama Genel Tebliği gereği özel esaslarda yer
almamak için uzlaşma yolunu seçerek, uzlaşma sonucu belirlenen vergi ve
2 Bumin, Doğrusöz, “İnceleme raporları ve dava hakkı”, 25.06.2009 tarihli Referans Gazetesi yazısı,
62
http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/%C4%B0nceleme%20raporlar%C4%B1%20ve%20
dava%20hakk%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi:27.04.2014.
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cezaları 1 ay içinde ödeyerek idare ile sulh olmak istemektedirler.
Ayrıca mükellefler kendileri için telafisi güç ve imkânsız sonuçlar
doğuracak durumlarda dava açarken davalarını yürütmeyi durdurma talepli
açmalarında fayda vardır. Çünkü yürütmeyi durdurmanın kabulü halinde
kendileri için önerilen iş ve işlemler devam etmeyecektir, mahkeme kararına
kadar askıda kalacaktır.
Dava açma konusu irdelenirken ihtirazi kayıtla beyana karşı dava açma
hususu akla gelebilir. Akıllarda kalan bu soruyu netleştirmekte fayda olduğunu
düşünüyorum. İhtirazi kayıt mükellefler tarafından verilen beyannameler için
söz konusu olabilir. Bizim makale konumuz vergi incelemeleri sonucunda
düzenlenen raporlar olduğu için düzenlenen raporlar sonucu mükelleflerin
kendilerine tebliğ edilen vergi ceza ihbarnamelerine ihtirazi kayıtla itiraz
etmek gibi bir hakları bulunmamaktadır. Mükellefler kendilerine tebliğ edilen
vergi ceza ihbarnamelerine karşı açıkladığımız başvuru yollarından uygun
olanına başvurabilirler.
5.6. İdari Yargılama Usulü Kanunun 11. Maddesi ya da Yargıya
Gitmeden Uyuşmazlığın İdari Aşamada Çözülmesi
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun “Üst Makamlara Başvurma”
Başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasında, ilgililer tarafından idari dava açılmadan
önce, idari işlemin kaldırılması, geri alınması değiştirilmesi veya yeni
bir işlem yapılması üst makamdan, üst makam yoksa işlemi yapmış olan
makamdan, idari dava açma süresi içinde istenebileceği, bu başvurma,
işlemeye başlamış olan idari dava açma süresini durduracağı; 2. fıkrasında,
altmış gün içinde bir cevap verilmezse isteğin reddedilmiş sayılacağı; 3.
fıkrasında da İsteğin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması halinde dava
açma süresi yeniden işlemeye başlayıp başvurma tarihine kadar geçmiş
sürenin de hesaba katılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu başvuru yolu, mükelleflerin dava yoluna gitmeden önce yapılan idari
işlemin düzeltilmesi için başvurabileceği yollardan biridir. Şikâyet yoluyla
Maliye Bakanlığına başvuru ile benzer bir uygulama olmakla birlikte bu
başvuru yolundan ayrılan yönleri kişinin başvuru yapmasının şart olması ve
dava açma süresinin durmasıdır.
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5.7. Şikâyet Yoluyla Maliye Bakanlığına Başvuru
Maliye Bakanlığı yapılan tarhiyata karşı vergi mahkemesinde dava açma
süresi geçtikten sonra vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve ödeme emri ile
haciz işlemlerini içeren tahsilât aşamasında yapılan vergi hataları dolayısıyla
düzeltme talepleri reddolunan mükelleflerin şikâyet taleplerini incelemektedir.
Düzeltme başvurusu vergi dairesince reddolunduktan sonra şikayet yoluyla
Maliye Bakanlığı’na başvuran mükelleflere Maliye Bakanlığı’nın açık ret
cevabı vermesi veya 60 günlük süresinde cevap vermemek suretiyle zımni
ret cevabı vermesi üzerine mükelleflerin yaptıkları düzeltme başvurusunun
reddolunması durumunda söz konusu idari işlemin iptal edilmesi hususunu
yargıya taşımaları mümkündür.
Bu durumda mükellefler bağlı oldukları vergi dairesinin bulunduğu yerdeki
vergi mahkemesinde dava açabileceklerdir. Ancak dava şikâyet yoluyla
başvuru yapılıp reddolunduktan sonra açılabilir.
Şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurulmasında dava açma süreleri
dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde
Danıştay’da ve İdare Mahkemelerinde 60 gün, Vergi Mahkemelerinde ise 30
gündür.
6. SONUÇ
Ülkemizde vergi mükellefleri genel itibariyle hak ve ödevlerini bilmemekte
yada kamu otoritesi karşısında haklarını savunamamaktadır. Bu nedenle de son
yıllarda kamu otoriteleri mükellef hak ve ödevlerine daha önem vermektedir.
Bu amaçla da vergi incelemesinin tek yetkili kurumu olan VDKB tarafından
“ Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak Ve Yükümlülükleri” adlı broşür
çıkarılmış ve kurumun internet adresinde yer almaktadır.
Özellikle son yıllarda Vergi Müfettişi sayısında artışlarla beraber inceleme
sayılarının da artması, daha çok mükellefin incelenmesi anlamına gelmektedir.
Bu nedenle; vergi incelemeleri sırasında ve sonrasında mükelleflerin sonradan
pişman olmamaları için hak ve ödevlerini bilerek hareket etmesi yerinde ve
doğru bir hareket şekli olacaktır.
Vergi mükelleflerinin, vergi inceleme elemanlarınca düzenlenen raporlara
karşı yapılabilecek 7 başvuru yolu bulunmaktadır. Bunlar; raporlar işleme
konulmadan dinlenme talebi, uzlaşma talebi, cezalarda indirim talep etme,
vergi ve cezanın itirazsız ödenmesi, dava açma, idari yargılama usulü kanunun
212

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

11. maddesi ya da yargıya gitmeden uyuşmazlığın idari aşamada çözülmesi,
şikâyet yoluyla Maliye Bakanlığına başvurudur.
Mükellefler, yukarıda belirtilen yollardan kendilerine en uygun olanını
seçerek, başvuru yolları ve süreleri dikkate alarak bu yollara başvurması kendi
yararına olacaktır.
Uzlaşma müessesesi mükellefler tarafından en fazla kullanılan başvuru
yollarından birisidir. Daha sonra dava açma yolu mükellefler için önemli başvuru
yollarından birisidir. Ancak, dava için yargı kararlarının iyi irdelenmesi, daha
önce benzer konularda verilen kararların tetkik edilmesi, kazanılabileceğine
inanılan tarhiyatlar için dava açılması daha doğru olacaktır. Çünkü davanın
kaybedilmesi durumunda vergi ve cezanın tamamı ile dava süresince geçen
zaman için hesaplanacak gecikme zammı ödenmesi gerekecektir. Ayrıca, dava
açılması halinde yürütmeyi durdurma talep edilmesi doğru olacaktır. Çünkü,
yürütmeyi durdurma talep edilmemesi halinde vergi dairesi tarafından vergi ve
ceza ihbarnamesi istinaden önerilen vergi ve cezalar tahsil edilmeye çalışılacaktır.
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VERGİSEL İŞLEMLERDE MÜKELLEFLERİN
SAHİP OLDUĞU HAKLAR
Necmettin GÜNDÜZ*63*
ÖZ
Vergisel işlemlerin doğru, adil ve eşit bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için
bireylerin sahip olduğu haklar hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olması
gerekmektedir. Yeterli bilgiye sahip olunması vergisel işlemlerin ihdas edilmesi sırasında yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesini sağlayacaktır.
Çalışmamızda mükelleflerin gerçekleştireceği vergisel işlemlerde ve haklarına yapılacak vergi incelemelerinde sahip oldukları haklara ilişkin bilgilere
yer verilecektir.
1.GİRİŞ
Anayasamızın 2’nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk
milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” denilerek, devletimizin insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Madde hükmünde yer
alan “hukuk devleti” kavramı; sınırları içerisinde kamu erkinin değişmezlik
ve süreklilik temeline dayalı olarak değer ve hukuk düzenine bağlı olduğu bir
devlet şeklini(https://tr.wikipedia.org/wiki/Hukuk_devleti) ifade etmektedir.
Nitekim Anayasa Mahkemeside 1992 yılında vermiş olduğu bir kararda(Anayasa mahkemei, 17.06.1992), “hukuk devleti olmak, yönetilenlere hukuk
güvencesi sağlamaktır.” İfadesini kullanmıştır.
Hukuk devleti olmanın bir zorunluluğu olarak haklar ve yükümlülükler başta
anayasa olmak üzere kanun ve diğer yasal düzenlemeler ile güvence altına alınmıştır. Bu güvencelerden biride Anayasanın 73’üncü maddesinde “Vergi Ödevi”
başlıklı hükmü ile getirilmiştir. Söz konusu anayasa hükmüne göre Vergi, resim,
harç ve benzeri malî yükümlülükler yalnızca kanunla konulabilecek, değiştirilebilecek veya kaldırılabilecektir. Dolayısıyla bu anayasal hüküm gereğince vergisel
yükümlülükler düzenleyici işlemler ile getirilemeyecektir.
Bununla birlikte uygulamada anayasa ve vergi kanunlarına aykırı vergisel düzenlemeler ve işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Kanuna aykırı vergisel düzen*63 *Vergi Müfettişi
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leme veya işlemden olumsuz yönde etkilenecek tarafın, ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek adına yasal haklarını bilmesi gerekmektedir. Haklarını bilen bir
mükellef bu kapsamda gerekli başvuru yollarına giderek vergisel işlemi yürüten
birimlerin keyfi uygulamalarının sonuçlarını ortadan kaldırabilecektir.
2.MÜKELLEFLERİN VERGİSEL İŞLEMLERE İLİŞKİN SAHİP
OLDUĞU HAKLAR
Mükelleflerin vergisel işlemlere ilişkin sahip olduğu hakları kaynağına
göre ikiye ayırabiliriz:
• Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar
• Anayasa ve Diğer Kanunlarda Yer Alan Haklar
2.1.Vergi Kanunlarında Yer Alan Haklar
Vergi kanunlarında yer alan haklar başlığı altında ifade edebileceğimiz
mükellef haklarını kendi içerisinde üçe ayırabiliriz:
• Genel Haklar
• Vergi İnceleme Sürecindeki Haklar
• Vergi İnceleme Sürecinin Tamamlanması Sonrası Haklar
Söz konusu haklara ilişkin açıklamalara aşağıda başlıklar altında yer verilmiştir.
2.1.1. Genel Haklar
Genel haklar, mükelleflerin vergisel işlemleri gerçekleştirdiği sırada sahip
oldukları haklardır. Bu haklara ilişkin açıklamalar aşağıda yer alan alt başlıklar altında ifade edilmiştir.
2.1.1.1.İspat Hakkı
Mükellefler, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetini yemin hariç her türlü delille ispatlama hakkına sahiptirler. Bu kapsamda
mükellefler vergisel işlemlerinin doğruluğunu şahit ifadesi dahil dahili ve harici
unsurlarla ispatlayabilirler. Ancak, vergiyi doğuran olayla ilgisi tabii ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamayacaktır.
Öte yandan, iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymayan veya olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia olunması halinde ispat
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külfeti bunu iddia eden tarafa ait olacaktır. Bu kapsamda, ekonomik, ticari
ve teknik icaplara uygun olarak yapılan bir tarhiyata karşı, mükellefin itiraz
etmesi halinde ispat külfeti mükellefe ait olacaktır.
2.1.1.2.Vergi Mahremiyetinin Korunması Hakkı
Vergi Usul Kanunu’nun 5’inci maddesi hükmüne göre aşağıda yazılı kimseler görevleri dolayısıyla, mükellefin ve mükellefle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya
mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lazım gelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef’ine kullanamazlar;
• Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar;
• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli
olanlar;
• Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler;
• Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler.
Bu yasak, yukarıda yazılı kimseler, bu görevlerinden ayrılsalar dahi devam
eder. Bununla birlikte;
- Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde
gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir
ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, bağlı oldukları vergi
dairelerince beyannamelerinin verildiği yıl içinde dairenin münasip yerlerine
asılacak cetvellerle ilan olunur. Mükellefin bağlı bulunduğu teşekkül varsa, bu
ilan orada da yapılır.
- Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları
Maliye Bakanlığınca açıklanabilir.
- Kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak
talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik
bilgiler verilebilir.
- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına
bildirilmesi de vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.
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Vergi mahremiyetine uymaya mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal
edenler, Türk Ceza Kanununun 239’uncu maddesi hükümlerine göre bir yıldan üç
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ilecezalandırılırlar.
2.1.1.3. Sürelere İlişkin Haklar
Özel kanunlarda yer alan düzenlemeler müstesna olmak üzere mükelleflerin sürelere ilişkin sahip olduklar haklar Vergi Usul Kanunu’nda hüküm altına
alınmıştır. Mezkur kanunda yer alan sürelere ilişkin haklar aşağıda tadadi olarak ifade edilmiştir:
- Vergi Usul Kanunu’nun 13’üncü maddesinde yazılı olan mücbir sebeplerin bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar vergi muameleleri
ile ilgili süreler işlemez. Mükellefler mücbir sebebi ispat veya tevsik etmeleri
koşuluyla veya mücbir sebebin malum olması durumunda madde hükmünde
ifade edilen haktan yararlanabilirler. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 373’üncü
maddesi uyarınca mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum
ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilmez.
- Vergi Usul Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre; vergi muamelelerinde
süreler vergi kanunları ile belli edilir. Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde
15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder.
- Vergi Usul Kanunu’nun 17’inci maddesi uyarınca, mükellefler, zor durumda bulunmaları halinde Maliye Bakanlığı’ndan vergi muamelelerine ilişkin ödevleri süresi içinde yerine getiremeyeceğini yazılı olarak bildirmek
koşuluyla ek süre talep etme hakkına sahiptir. Maliye Bakanlığı mühletin verilmesi halinde verginin alınmasının tehlikeye girmemesi koşuluyla, kanunî
sürenin bir katını, kanunî sürenin bir aydan az olması halinde bir ayı geçmemek üzere, münasip bir mühlet verebilir. Bu mühletin verilebilmesi için:
- Mühlet isteyen, sürenin bitmesinden evvel yazı ile istemde bulunmalıdır.
- İstemde gösterilen mazeret, mühlet verecek makam tarafından kabule layık görülmelidir.
- Mühletin verilmesi halinde verginin alınması tehlikeye girmemelidir.
- Vergi Usul Kanunu’nun 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne
göre, kanuni veya ek süreler içinde verilen vergi beyannamelerinde vergi
matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş olması durumunda; takdir komisyonu tarafından mükellefe, 15 günden az olmamak üzere bir süre verilerek
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vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini ibraz etmeye
davet olunacağı hüküm altına alınmıştır. Bu davet üzerine mükellefin, istenilen bilgileri vermesi ve kanuni defterlerini ibraz etmesi durumunda, defter ve
vesikalar ihticaca salih bulunmak şartıyla, takdir komisyonu tarafından takdir
olunacak matrah, mükellefin defter ve vesikaları ile kayıtlarına göre tespit olunacak miktardan fazla olamayacaktır.
- Ölüm dolayısıyla mükellefin vergisel ödevlerinin mirasçılara geçtiği
durumlarda vergi kanunlarında ayrıca bir hüküm bulunmaması koşuluyla,
mirasçıların kendilerine geçen ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve
beyanname verme sürelerine üç ay eklenecektir. Diğer taraftan Vergi Usul
Kanunu’nun 372’nci maddesi hükmü uyarınca ölüm halinde vergi cezası da
düşeceği için mirasçıların ölenin vergi cezalarını ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
- Vergi Usul Kanunu’nun “Veraset ve İntikal Vergisinde Ek süre” başlıklı 342’nci maddesinde, veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde
tahakkuk muameleleri yapılmak için beyanname verme süresinin sonunda
başlayarak 15 gün bekleneceği; beyannamenin bu 15 günlük süre içinde verilmesi durumunda vergi ziyaının olmamış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, mükellefçe tebliğ edilmek şartı ile yeniden 15 günlük mühlet verileceği; beyannamenin bu 15 günlük süre içinde verilmesi durumunda yine vergi
ziyaının olmamış sayılacağı kabul edilecektir.
2.1.1.4. Terkin Talep Hakkı
Mükellefler, yangın, yer sarsıntısı, yer kayması, su basması, kuraklık, don,
muzir hayvan ve haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden:
• Varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükelleflerin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili bulunan vergi borçları ve vergi
cezalarını;
• Mahsullerinin en az üçte birini kaybeden mükelleflerin, afete maruz
arazi için zararın tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesadüf
eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen Arazi Vergisi borçları ve vergi
cezalarını;
Maliye Bakanlığına başvurarak zararla mütenasip olmak üzere, kısmen
veya tamamen terkin edilmesini talep etme hakkına sahiptirler.
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2.1.1.5.Düzeltme ve Şikâyet Hakkı
Mükellefler, vergiye müteallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan
hataların düzeltilmesini bağlı bulundukları vergi dairesinden yazı ile isteyebileceklerdir. Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştay’dan geçmiş olan muamelelerde vergi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı
kararları kesinleşmiş olsa bile, ifade edilen usul dairesinde düzeltilebilecektir.
Ancak söz konusu hatalar hakkında yargı mercileri tarafından bir karar verilmiş olması durumunda düzeltme yapılamayacaktır.
Vergi mahkemesinde dava süresi geçtikten sonra mükelleflerce yapılan
düzeltme taleplerinin reddolunması halinde, mükelleflerin Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı’na şikayet yolu ile
başvuru hakları bulunmaktadır. Ancak şikâyet yolu ile Bakanlığa başvurulabilmesi için öncelikle, düzeltmeye yetkili vergi dairesine düzeltme talebinde
bulunulması ve bu talebin de reddedilmiş olması gerekmektedir. (Maliye Bakanlığı 20.12.1988)
2.1.1.6.Yoklama Sırasındaki Haklar
Mükellefler mükellefiyetleri ile ilgili yapılan yoklamalarda, yoklamaya
yetkilisinden yoklamaya yetkili olduklarını gösteren fotoğraflı resmi vesikalarını göstermelerini isteme hakkına sahiptirler. Ayrıca söz konusu yoklama sonucunda yoklamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen yoklama fişlerinin
birinci nüshasının yoklaması yapılan mükellefe veya yetkili adamına bırakılması gerekmektedir. Yoklama anında bu kişiler bulunmazsa bilinen adresine 7
gün içinde posta ile gönderilmesi gerekmektedir.
2.1.1.7.Pişmanlık Talep Hakkı
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde düzenlenen Pişmanlık ve Islah müessesesi ile Emlak vergisi hariç beyana dayanan vergilerde;
vergi ziyaı cezasını gerektiren fiilleri işleyen mükelleflerle bunların işlenişine
iştirak eden diğer kişilerin, kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi hâlinde, haklarında aşağıda yazılı kayıt ve
şartlarla vergi ziyaı cezası kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır.
- Mükellefin keyfiyeti haber verdiği tarihten önce bir muhbir tarafından
her hangi resmi bir makama dilekçe ile veya şifahi beyanı tutanakla tevsik
edilmek suretiyle haber verilen husus hakkında ihbarda bulunulmamış olması.
(Dilekçe veya tutanağın resmi kayıtlara geçirilmiş olması şarttır.)
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- Haber verme dilekçesinin yetkili memurlar tarafından mükellef nezdinde
her hangi bir vergi incelemesine başlandığı veya olayın takdir komisyonuna
intikal ettirildiği günden evvel (Kaçakçılık suçu teşkil eden fiillerin işlendiğinin tespitinden önce) verilmiş ve resmi kayıtlara geçirilmiş olması.
- Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin mükellefin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde tevdi olunması.
- Eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının mükellefin keyfiyeti haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde tamamlanması veya düzeltilmesi.
- Mükellefçe haber verilen ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin,
ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla
birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmesi.
Ayrıca mezkûr kanunun 359’uncu madde hükmünde pişmanlık şartlarına
uygun olarak durumu ilgili makamlara bildirenler hakkında kaçakçılık suçu
hakkında işlem yapılmayacağı belirtilmiştir.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesinde yer alan yasal
düzenlemeden de anlaşılacağı üzere Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanabilmek için vergi ziyaının meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu
nedenle matrah ve/veya vergiyi arttırıcı nitelikte verilmeyen beyannamenin
Pişmanlık ve Islah hükümlerinden yararlanılarak verilmesi mümkün değildir.
Yine mükellefin verdiği beyanname, matrah ve/veya vergiyi arttırıcı nitelikte
olsa dahi zarar beyanı veya mahsuplar nedeniyle ödenecek verginin bulunmaması halinde de pişmanlık ve ıslah hükümlerinden yararlanılamayacaktır.
2.1.1.8.Özelge Talep Hakkı
Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığından veya bu hususta yetkili kıldığı
makamlardan, vergisel işlemlerde yaşadıklar tereddütleri açıklığa kavuşturmak için yazı ile özelge isteyebileceklerdir. Özelge talepleri, mükellefler ile
vergi sorumluları, bunların mirasçıları, yetki belgesine sahip kanuni temsilcileri veya vekillerince yapılabilecektir. Bununla birlikte odalar ve birlikler gibi
mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç olmak üzere,
üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamayacaktırlar. Ancak,
bu kuruluşlar Başkanlıktan, vergilendirme ile ilgili konularda özelge niteliğinde olmayan görüş talep edebileceklerdir.264
264 395 sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin “Özelge Talebinde Bulunabilecekler” başlıklı 4’üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, üyelerine bildirilmek üzere özel-
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Öte yandan“Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair
Yönetmelik” te yer alan açıklamalara göre mükelleflerin aşağıdaki başvuruları özelge kapsamında değerlendirilmeyecektir:
• Başkalarının vergi durumları hakkında bilgi ve izahat talepleri.
• Yargıya intikâl etmiş olaylara ilişkin izahat talepleri.
• Hakkında vergi incelemesi yapılmakta olan mükelleflerce veya vergi
sorumlularınca incelemeye konu olan işlemlerle ilgili izahat talepleri.
• Somut bir olaya dayanmayan, teorik hususlara ilişkin bilgi ve izahat
talepleri.
• Mücbir sebep hâli ilanı, vergi borçlarının terkini, belge düzenine ilişkin yetkilerin kullanılması gibi kanunlarla uygulamanın tespitine dair
Maliye Bakanlığına yetki verilen konulara ilişkin talepler.
• Mükelleflerin ve vergi sorumlularının vergi uygulamaları ile ilgili işlemlerinin gerçekleşmesinden sonra yaptıkları başvuruları ile Kanunun 122 nci maddesine göre vergi hataları ile ilgili yapılan düzeltme
talepleri ve 124 üncü maddesine göre Maliye Bakanlığınca incelenecek olan şikâyet yoluyla müracaatlar.
• Sözlü veya yazılı olarak veya internet aracılığıyla, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve 4982 sayılı Bilgi Edinme
Hakkı Kanunu uyarınca yapılan talepler.
Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde Vergi Usul Kanununun 369’uncu maddesi uyarınca, mükellefler
hakkında vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
2.1.2. Vergi İnceleme Sürecindeki Haklar
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Maksat” başlıklı 134’üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu hüküm altına alınmıştır.
ge talebinde bulunamayacak olup,talebin üyelerin kendileri tarafından yapılması gerekmektedir.” Şeklindeki düzenleme Danıştay 4’üncü Dairesinin 08.03.2011 tarih ve E:2010/1129 K:2011/982 sayılı kararı
ile iptal edilmiş olup, Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 30.04.2013 tarih E:2013/561 K:2013/158
sayılı kararı ile temyiz talebi reddedilerek karar onanmıştır. Bunun üzerine Maliye Bakanlığınca yayımlanan “Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde yapılan
düzenleme ile “odalar ve birlikler gibi mesleki kuruluşlar, kendi mükellefiyetleri ile ilgili olanlar hariç
olmak üzere, üyelerine ilan etmek amacıyla özelge talebinde bulunamayacaktırlar. Ancak, bu kuruluşlar
Başkanlıktan, vergilendirme ile ilgili konularda özelge niteliğinde olmayan görüş talep edebileceklerdir”odalar ve birliklerin mükellefleri için özelge niteliğinde olmayan görüş talep etme imkânı sağlanmıştır.
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Söz konusu kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere vergi incelemesinin
amacı vergi idaresinin gelir elde etmesi veya incelemeleri mükellefleri cezalandırma aracı olarak kullanmak değil; mükellefler tarafından ödenmesi
gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanmasıdır. Bu kapsamda vergi incelemesi yapılırken mükelleflerin haklarının vergi
incelemesine yetkili olanlarca gözetilmesi gerekmektedir. Söz konusu haklar
aşağıda tadadi olarak sayılmıştır:
• Mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlardan, incelemeye
başlamadan önce memuriyet sıfatlarını belirtmelerini ve vergi incelemesi yapmaya yetkili olduklarını gösteren kimliklerini ibraz etmelerini isteme hakkına sahiptirler.
• Mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlardan, incelemenin
iş yerinde yapılmasını isteme hakkına sahiptirler. İş yerinin müsait olmaması, ölüm, işin terk edilmesi gibi zaruri sebeplerle incelemenin iş
yerinde yapılması imkânsız olması halinde veya rızaları dâhilinde mükellefler incelemenin vergi incelemesi yapmaya yetkili kişinin çalışma
adresinde yapılmasını da isteyebilirler.
• Mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlardan, incelemenin
kapsamını (tam/sınırlı),incelemeye alınma gerekçesini, incelenen vergi türünü ve inceleme dönemini öğrenme hakkına sahiptirler.
• İncelemenin vergi incelemesi yapmaya yetkili kişinin çalışma adresinde yapılması halinde istenilen defter veya belgeleri belli edilen zamanda getirmeyen mükellefler, haklı bir nedene dayanmak koşulu ile defter
ve belgelerini daireye getirmeleri için uygun bir süre talep edebilirler.
• Mükellefler vergi incelemesine başlanıldığı hususunu gösteren tutanağın bir örneğinin kendilerine verilmesini isteme hakkına sahiptirler.
• Mükellefler vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından istenilen defter ve belgelerin kendisinden yazılı olarak istenilmesi hakkına sahiptir.
Yazılı olarak istenilen defter ve belgelerin tesliminde mükelleflere defter ve belgeleri teslim ettiğine dair bir tutanağın verilmesi gerekmektedir. Mükellef yazıya gerek kalmaksızın defter ve belgelerini ibraz
etse dahi defter ve belgeleri tutanak karşılığında teslim etme hakkına
sahiptir. Ayrıca mükellefler, Bakanlığın elektronik olarak tutulmasına
izin verdiği defter ve belgeleri elektronik ortamda ibraz edebilirler.
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Vergi incelemesinin mükellefin işyerinde yapılması halinde, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, nezdinde inceleme yapılanın izni
olmaksızın resmi çalışma saatleri dışında inceleme yapamazlar. Bu
nedenle mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlardan vergi
incelemesinin çalışma saatleri içerisinde yapılmasını isteyebilirler.
Mükellefler vergi mahremiyetlerinin korunması hakkına sahiptirler.
Tutanak düzenlenmesi ve inceleme ile ilgili emniyet tedbirlerinin alınması
gerektiği hallerde, vergi incelemesi resmi çalışma saatleri dışında da yapılabilir. Bu durumda mükellef veya vergi sorumlusu, işyerindeki faaliyetlerin sekteye uğratılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir.
İncelemeye yetkili olanlar tarafından lüzum görüldüğü takdirde inceleme, işletmeye dâhil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına ve beyannamelerde gösterilmesi gereken unsurların tetkikine de
teşmil edilebilir. Böyle bir durumda mükellefler fiili envanter çalışması nedeniyle katlandığı giderlerin kendisine ödenmesini isteyebilirler.
Mükellefler vergi incelemeleri ile ilgili görüşmelere, yasal olarak yetkilendirilmiş olması ve temsil belgesinin görüşmelerden önce incelemeye yetkili olanlara ibraz edilmiş olması koşuluyla, Serbest Muhasebeci, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler veya avukatların
kendisiyle birlikte katılmasını sağlamak ya da kendisini temsilen yetkili
bir temsilcisini göndermek hakkına sahip bulunmaktadır.
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, inceleme esnasında gerekli
görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını ayrıca tutanaklar ile tespit ve tevsik edebilirler. Böyle bir durumda
mükellefler itiraz ve mülahazaları ile ibraz ettikleri özelgelerin bu tutanaklara geçirilmesini isteyebilirler.
Mükellefler vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca hazırlanan tutanakları imzalamaktan imtina edebilirler. Ancak tutanakları imzalamaktan çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve
hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, nezdinde inceleme
yapılandan rızasına bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh
edilen vergiler ve kesilen cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez.
İlgililer her zaman bu tutanakları imzalayarak defter ve belgeleri geri
alabilirler.
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İlgililer vergi incelemesi sırasında düzenlenen tutanağı okuma, içerdiği hususların doğruluğu, defter kayıtlarına, belgelere ve ifadelere uygunluğunu anladıktan sonra birlikte (Vergi İncelemesini yapan yetkili
ile) imzalama ve dolayısıyla tutanağın içerdiği hususlardan haberdar
olma hakkına sahiptir.
İncelemeye başlanıldığı tarihten itibaren, tam inceleme yapılması halinde en fazla bir yıl, sınırlı inceleme yapılması halinde ise en fazla
altı ay içinde incelemeleri bitirmeleri esastır. Bu süreler içinde incelemenin bitirilememesi halinde ek süre talep edilebilir. Bu talep vergi
incelemesine yetkili olanların bağlı olduğu birim tarafından değerlendirilir ve altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. Bu kapsamda
mükelleflerin incelemenin yasal olarak belirlenmiş süreler içerisinde
bitirilmesini, süresinde bitirilemeyen incelemenin bitirilememe nedenlerinin yazılı olarak kendisine bildirilmesi haklarına sahiptir.
Mükellefin defter ve belgelerinin, ilgili rapor değerlendirme komisyonunun rapora ilişkin nihai değerlendirmesinin incelemeyi yapana
iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bir tutanak ile
iade edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda mükellefler incelemenin
tamamlanmasını müteakip 15 gün içinde defter ve belgelerini alma
hakkına sahiptir.
Mükellefler sulh yargıcının istenilen yerlerde arama yapılmasına ilişkin vermiş olduğu kararın kendilerine gösterilmesini isteyebilirler.
İhbar üzerine yapılan aramada ihbar sabit olmazsa nezdinde arama yapılan kimse muhbirin adının bildirilmesini isteyebilir.
Mükellefler arama kapsamında yapılan incelemenin çabukça ve her
işten önce yapılmasını isteme hakkına sahiptirler.
Mükellefler inceleme sırasında vergi ile ilgisi olmayan şahsi ve özel mektup ve diğer evrağı makbuz karşılığında geri alma hakkına sahiptirler.
Mükellefler, ilgili memurun huzurunda, arama kapsamında el konulan
defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler yapmaya ve bunlardan suret ve kayıtlar çıkarmaya yetkilidirler.
Mükellefler arama kapsamında yapılan incelemeye ilişkin tutanaklara
diledikleri itiraz ve mülahazaları kaydettirebilirler.
Mükellefler suç delili teşkil etmemesi kaydıyla incelemenin bitirilmesine ilişkin tutanağı imzalayarak defter ve vesikalarını geri alabilirler.
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Mükellefler defterlerin geri verilmesinden sonra idare ile birlikte kararlaştırılan münasip bir süre içinde yapamadığı kayıtları defterlerine
yapabilir. Bu kapsamda idare ve mükellefin birlikte kararlaştıracağı
süre bir aydan az olamaz. Mükellefler dilerse defterlerinin muhafaza
altına alındığında işlemlerini yeniden tasdik ettireceği defterlere kayıt
ve iadesi halinde iade edilen defterlere intikal ettirebilirler.

2.1.3.Vergi İnceleme Sürecinin Tamamlanması Sonrası Haklar
Vergi inceleme raporlarının, rapor değerlendirme komisyonlarına intikal
ettirilmek üzere ilgili inceleme ve denetim birimine teslim edildiği tarih, incelemenin tamamlandığı tarihtir.Vergi incelemesinin tamamlanması sonucu tarh
edilen vergi ve kesilen cezalara karşı;
• Dava açma
• Uzlaşma
• Cezada İndirim Talep Etme
Hakları bulunmaktadır. Bu haklara ilaveten mükellefler vergi incelemesine
yetkili olanlarca düzenlenen raporlara ilişkin Rapor değerlendirme komisyonlarında dinlenme talebinde bulunabilirler. Söz konusu haklara ilişkin açıklamalara aşağıda alt başlıklar halinde yer verilmiştir.
2.1.3.1.Rapor Değerlendirme Komisyonlarında Dinlenme Talebinde
Bulunma Hakkı
Rapor Değerlendirme Komisyonları vergi inceleme roporlarının vergi mevzuatına uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini denetleyen komisyonlardır.Söz
konusu komisyonlar gerekli gördükleri takdirde vergi inceleme raporları hakkında
mükellefi dinleyebilirler. Buna ilaveten mükelleflerde rapor değerlendirme komisyonlarında vergi incelemesi ile ilgili olarak dinlenme talep edebilirler. Mükelleflerin böyle bir talepleri olması durumunda, Rapor Değerlendirme Komisyonları
tarafından dinlenmek için taleplerini, vergi inceleme tutanaklarına kaydedilmesini
isteyebilecekleri gibi taleplerini içeren bir dilekçe ile rapor değerlendirme işlemi
bitmeden Grup Başkanlıklarına da başvurabilirler.
2.1.3.2.Cezada İndirim Talep Etme Hakkı
Vergi Usul Kanununun 376’ncı maddesine göre, ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden
228

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya
vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen
türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
• Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde
üçte biri,
• Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının üçte biri,
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıdaki yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde
hükmünden faydalandırılmaz. Ayrıca ifade edilen düzenleme vergi aslına tabi
olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanabilecektir.
2.1.3.3.Uzlaşma Talep Hakkı
Uzlaşma, mükelleflerin, yargı yoluna başvurmasını önlemeyi amaçlayan
bir uyuşmazlık çözüm yoludur. Söz konusu çözüm yolunda mükellef ile vergi idaresi, tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmaktadırlar. Vergi
hukukumuzda uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki
şekilde düzenlenmiştir.
Tarhiyat öncesi uzlaşma, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca yapılan vergi incelemelerine dayanılarak tarh edilecek ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin
olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını
kapsayan uzlaşma türüdür. Bununla birlikte Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu
maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek
vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilecek cezalar tarhiyat
öncesi uzlaşma kapsamına girmez.
Tarhiyat sonrası uzlaşmada ise tarhiyat öncesi uzlaşmanın aksine mükellef
uzlaşma talep ettiğinde hakkında ikmalen, re’sen veya idarece bir tarhiyat
yapılmıştır. Söz konusu uzlaşmanın kapsamına ikmalen, re’sen veya idarece
salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları girer.
Bununla birlikte tarhiyat öncesi uzlaşmanın aksine tarhiyat sonrası uzlaşmada usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Kanunun 344 üncü maddesinin
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üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve
cezalar girmez.
Uzlaşma görüşmeleri sırasında mükellef isterse bağlı olduğu meslek odasından bir temsilci ve 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre kurulan meslek odalarından bir meslek mensubu bulundurabilir. Bu kişiler uzlaşma görüşmelerinde
sadece görüş açıklayabilirler, görüşmeler sonucunda düzenlenecek tutanaklara imza atamazlar.
2.1.3.4.Dava Açma Hakkı
Mükellefler vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların
zam ve cezalarından doğan uyuşmazlıklarda:
• Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın;
• Tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde tebliğin;
• Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin;
• Tescile bağlı vergilerde tescilin;
yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde dava açma hakkına sahiptirler. Vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ
edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması lazımdır.
Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen
vergilere karşı dava açamazlar. Bunun tek istisnası ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerdir.
2.2.Anayasa ve Diğer Kanunlarda Yer Alan Haklar
Anayasanın “Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı”
başlıklı 74’üncü madde hükmüne göre;
“Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet
eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında,
yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu, gecikmeksizin dilekçe
sahiplerine yazılı olarak bildirilir.
Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.”
Söz konusu anayasa düzenlemesinden de görüleceği üzere mükelleflerin
vergisel işlemlerle ilgili olarak;
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Dilekçe,
Bilgi edinme,
Kamu Denetçisine başvurma
hakları bulunmaktadır. Söz konusu haklara ilişkin açıklamalar aşağıda
açıklanmıştır.
2.2.1. Dilekçe Hakkı
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 3’üncü maddesi hükmüne göre, tam mükellefler kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve
şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve yetkili makamlara
yazı ile başvurma hakkına sahiptirler. Dar mükellefler ise karşılıklılık esası
gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla dilekçe hakkından
yararlanabilirler.
Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır.
İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe
Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme
ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir.
Yetkili makamlara yapılan dilekçe ile başvurularhakkında ise dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içinde gerekçeli olarak cevap verilir. İşlem safahatının duyurulması halinde alınan sonuç ayrıca bildirilir.
2.2.2.Bilgi Edinme Hakkı
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 4’üncü maddesi hükmüne göre,
herkes bilgi edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte dar mükellefler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık
ilkesi çerçevesinde, bilgi edinme hakkından yararlanırlar. Bilgi edinme hakkı mükelleflere hem müracaat hem de şikayet imkanı sağlamaktadır.
Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki  her türlü
bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik
tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bununla birlikte bilgi edinme başvurusu,
başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya  belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar,
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ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz
cevap verebilirler.
Mükellefler vergisel işlemlerin yerine getirilmesi sırasında karşılaştıkları
hukuka ve ahlaka aykırı davranışları, BİMER (Başbakanlık İletişim Merkezi), VİMER (Vergi İletişim Merkezi) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na
şikâyet edebilirler.
2.2.3. Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı		
6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 5’inci maddesi hükmüne göre, Kamu Denetçiliği kurumu, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir.
Bununla birlikte;
• Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile resen imzaladığı kararlar ve emirler,
• Yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler,
• Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar,
• Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki faaliyetleri,
kurumun görev alanı dışındadır.
Kamu denetçisine, gerçek ve tüzel kişiler başvurabilirler. Başvuru sahibinin talebi üzerine başvuru gizli tutulur. Ayrıca Kuruma başvuruda bulunulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda öngörülen idari
başvuru yolları ile özel kanunlarda yer alan zorunlu idari başvuru yollarının
tüketilmesi gereklidir. Ancak Kamu Denetçiliği Kurumu, telafisi güç veya
imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hâllerde, idari başvuru yolları
tüketilmese dahi başvuruları kabul edebilir.
Kamu Denetçisine, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla da
başvurulabilir. Yapılacak başvuruya idare tarafından verilecek cevabın tebliği tarihinden, idare başvuruya altmış gün içinde cevap vermediği takdirde bu sürenin
bitmesinden itibaren altı ay içinde başvurulabilir. Dava açma süresi içinde yapılan
başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur. Başvurunun Kurum
tarafından reddedilmesi hâlinde, durmuş olan dava açma süresi gerekçeli ret kararının ilgiliye tebliğinden itibaren kaldığı yerden işlemeye başlar.
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3-SONUÇ
Türk vergi sisteminde mükellef haklarının önemli bir kısmı kanunlarda düzenlenmesine karşın, bu haklara ilişkin sistematik bir düzenleme yapılmadığı
için, mükellefler vergisel işlemlere ilişkin haklarını yeterli derecede bilmemektedirler. Bununla birlikte mükelleflerin gerçekleştireceği vergisel işlemlerde
sahip olduğu hakları eksiksiz kullanabilmesi için hakları hakkında yeterli
derecede bilgi sahibi olması gerekmektedir.Bu kapsamda mükelleflerin sahip
oldukları haklar çalışmamızın önceki bölümlerinde genel hatları ile açıklanmıştır.
Diğer taraftan mükellef haklarının bilinirliğinin yaygınlaştırılmasına
ilişkin olarak vergi idaresi de gerekli adımları atmalı; atacağı bu adımlarla,
mükellefiyetin başlangıcından sonra ermesine kadar geçen süre içerinde gerçekleştirilecek vergisel işlemlere ilişkin sahip olunan haklar konusunda mükellefleri bilgilendirerek adil ve hukuka uygun bir vergi sisteminin oluşumuna
katkıda bulunmalıdır.
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GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI
Metin ÇELİK*65*
ÖZ
31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci
maddesinde yapılan düzenleme ile ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici
gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir. Bu amaçla ticari, zirai, veya mesleki
faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, elde ettikleri söz
konusu kazançlarının 75.000 Türk Lirası tutara kadar olan kısmı için, mezkur
maddede yer alan şartlar dâhilinde kazanç istisnası sağlanmaktadır. Ayrıca bu
maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye
Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde söz konusu istisnanın uygulanmasına
ilişkin usul ve esaslara yönelik olarak 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği 05.05.2016 tarih ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
1. GİRİŞ
Günümüzün modern ekonomilerinde vergilerin sosyal ve iktisadi hayata
önemli etkilerinin olduğu yadsınamaz bir gerçek olup vergiler, ekonomi yönetimleri tarafından etkin bir maliye politikası aracı olarak da kullanılmaktadır.
Ekonomi yönetiminden sorumlu birimler mali, sosyal, ekonomik nedenlerle
veya mükerrer vergilemeyi önlemek, ülkenin sosyal refahını artırmak, ekonomik gelişmeyi teşvik etmek ya da üretim kapasitesini artırmak gibi nedenlerle
indirim, istisna, muafiyet gibi çeşitli tanımlamalar altında vergi gelirlerinden
vazgeçebilmektedir. Türk vergi sisteminde de sayılan bu ve benzeri amaçlara
ulaşabilmek için çeşitli muafiyet ve istisnalar varlığını sürdürmekle birlikte
kısa bir süre önce Gelir Vergisi Kanununda yapılan düzenleme ile belirli şartları taşıyan gelir vergisi mükelleflerinin belirli bir tutara kadar olan kazançları
gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Bu bağlamda çalışmamızda, 10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunun yeniden düzenlenen mükerrer 20’nci maddesi ile getirilen
*65 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
10.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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genç girişimcilerde kazanç istisnasına ilişkin yapılan düzenlemelerin ayrıntıları açıklanmaktadır.
2. GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI
10.02.2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak bu tarihten itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren 6663 sayılı ‘Gelir Vergisi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1’inci
maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesinde
yapılan düzenleme şu şekildedir:
“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi
mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları
takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu
kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir
vergisinden müstesnadır.
1. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,
2. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat,
hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),
3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları
taşıması,
4. Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli
hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden
bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar
(bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,
5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.
İstisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna
haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık beyanname verilir.
Bu istisnanın, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”
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Madde metninde açıkça belirtildiği üzere söz konusu istisnadan yararlanabilmek için sayılan şartların tamamının sağlanması gerekmektedir. Buna göre
ticari, zirai veya mesleki bir faaliyeti icra etmek amacıyla adlarına ilk defa
mükellefiyet tesis ettirilen, mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle yirmi dokuz
yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin ticari, zirai veya mesleki
kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı; işe başlamanın kanuni
süresi içinde bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi ve mevcut bir işletmeye veya mesleki
faaliyete sonradan ortak olunmaması şartlarının tamamının yerine getirilmesi
durumunda faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bununla birlikte faaliyetin
adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların
işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması gerekmektedir.
Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç
olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin
ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan
veya kayın hısımlarından devralınmamış olması da sayılan şartlar arasındadır.
Maddede ayrıca istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hâllerinde dahi yıllık
beyanname verileceği, istisnanın Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi
uyarınca yapılacak tevkifata engel olmadığı ve maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı’nın yetkili olduğu hüküm
altına alınmıştır.
İstisna sadece tam mükellef gerçek kişilere tanınmış olup dar mükellefiyet
kapsamındaki gerçek kişilerin bu istisnadan faydalanmaları mümkün değildir.
Şartların sağlanması durumunda istisnadan, ticari, zirai veya mesleki faaliyete
başlanılan yıl ve bu yılı takip eden iki yıl olmak üzere toplamda üç yıl için
yararlanılması mümkündür.
İstisnadan faydalanabilmek için işe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerektiğinden 213 sayılı Vergi Usul Kanununun işe başlamayı
bildirme ile ilgili 153 ve müteakip madde hükümlerinin titizlikle dikkate alınması gerekmektedir.
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2.1. 292 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği İle Belirlenen Usul Ve
Esaslar
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ‘Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası’
başlıklı mükerrer 20’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan hüküm ile,
söz konusu istisna maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek adına Maliye Bakanlığı yetkili verilmiş olup Bakanlık (Gelir İdaresi
Başkanlığı), istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 292 Nolu
Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlemiştir.
2.1.1. İstisnanın Genel Şartları
Mezkûr Tebliğin “İstisnadan Faydalanacaklar Ve Faydalanma Şartları”
başlıklı 3’üncü maddesine göre istisnadan; ticari, zirai veya serbest meslek
faaliyeti nedeniyle adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilmiş ve
mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam
mükellef gerçek kişiler yararlanabilecek olup bu kişilerin aşağıda sayılan şartların tamamını taşımaları zorunludur.
a) İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmesi: Mükelleflerin söz konusu istisnadan faydalanabilmeleri için işe başlamayı kanuni süresi içerisinde
bildirmeleri gerekmektedir. İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilip
bildirilmediği hususu, 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tespit edilir. İşe başlama bildiriminin Vergi Usul Kanununda yer alan süre içerisinde yapılmaması durumunda, söz konusu istisna
hükmünden yararlanılamaz.
b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından
sevk ve idare edilmesi: İstisnadan yararlanılabilmesi için mükellefin kendi
işinde bilfiil çalışması veya kendi işinde bilfiil çalışmadığı durumlarda ise işin
kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Bir şahsın kendi işinde bilfiil çalışması, işinde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir
mesai sarf etmesidir. İşte bilfiil çalışılmasa dahi iş sahibi tarafından işin sevk
ve idaresinin kendi elinde tutulması, işin yürütülmesiyle ilgili kararların alınması, planlanması veya denetiminin yapılması gibi durumlarda da istisna şartı
ihlal edilmiş olmaz. Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi şartını sağlayan mükelleflerin, faaliyetin yürütülebilmesi için çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırması istisna şartını bozmaz.
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Seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar
dolayısıyla geçici sürelerde fiilen işin başında bulunulmaması halinde de söz
konusu şart ihlal edilmiş olmaz.
2.1.2.

Faaliyetin Ortaklık Olarak Yürütülmesi

Adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle faaliyette bulunan mükellefler de ayrı ayrı istisnadan yararlanabilir. Budurumda mükelleflerin istisnadan yararlanabilmeleri için tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını taşımaları
gerekmektedir. Ortaklardan herhangi birinin istisna şartlarını taşımaması halinde, diğer ortaklar da istisnadan faydalanamaz.
Örnek: Bay (A), Bay (B) ve Bay (C), 17.02.2016 tarihinde adi ortaklık
şeklinde lokanta işletmeciliği faaliyetine başlamış olupfaaliyete başlanıldığı
tarihte Bay (A) 27, Bay (B) 29, Bay (C) ise 32 yaşındadır. Buna göre; Bay
(C), 29 yaş şartını ihlal ettiğinden ortakların hiçbiri istisnadan faydalanamayacaktır.
2.1.3. İşletmenin Devralınması
Bir işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, istisnadan yararlanılabilmesi için işletmenin ya da mesleki faaliyetin devralındığı kişinin eş
veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından
olmaması gerekmektedir.
Örnek: Bay (D), 20.02.2016 tarihinde babasına ait oto yıkama işletmesini
devralmak suretiyle ticari faaliyete başlamıştır. Bay (D)’nin, işi devraldığı babasının 1. derece kan hısımı olması nedeniyle, istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır.
Ölüm dolayısıyla eş ve çocuklar tarafından işletmenin veya mesleki faaliyetin devralınması halinde, devralan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin
şartların tamamını taşımaları kaydıyla, ölen mükellefin istisnadan faydalanıp
faydalanmadığına bakılmaksızın devralan eş veya çocuklar istisnadan üç vergilendirme dönemi boyunca yararlanır.
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2.1.4. Mevcut Bir İşletmeye Veya Mesleki Faaliyete Sonradan Ortak
Olunmaması
Mükelleflerin mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak
olmaları durumunda istisnadan yararlanmaları söz konusu olmaz.
Buna göre, mevcut işletmeye veya ortaklığa sonradan ortak olunması durumunda, diğer tüm şartları taşısalar dahi, ortakların hiçbiri bu istisnadan yararlanamaz.
2.2. İstisna Uygulaması
İstisnadan, 6663 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 10.02.2016
tarihinden itibaren ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle adlarına ilk
defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunanlardan Kanunda öngörülen şartları
taşıyanlar yararlanır. Dolayısıyla bu tarihten önce işe başlayan mükelleflerin
söz konusu istisnadan yararlanmalarına imkân bulunmamaktadır.
2.3. Yararlanılacak İstisna Tutarı
İstisna, her vergilendirme döneminde yıllık 75.000 Türk lirası olarak uygulanacak olup bir vergilendirme döneminde istisna tutarının altında kazanç
elde edilmesi durumunda ise istisnadan yararlanılmayan tutar ertesi yıla devredilmez.Takvim yılı içerisinde işe başlanılması veya işin terk edilmesi durumlarında; işe başlama tarihinden yılsonuna kadar olan kıst dönem bir vergilendirme dönemi, takvim yılı başından işin terk edildiği tarihe kadar olan kıst
dönem ise bir vergilendirme dönemi sayılacak olup bu dönemler için istisnadan tam olarak yararlanılır.
Örnek:01.03.2016 tarihinde avukatlık faaliyetine başlayan ve istisnadan yararlanma şartlarının tamamını taşıyan Bayan (C)’nin 01.03.2016 31.12.2016 tarihleri arasında elde ettiği serbest meslek kazancı 50.000 Türk
lirasıdır. Bayan (C)’nin elde ettiği serbest meslek kazancının 50.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanılacak olup kalan 25.000 Türk liralık tutar
ertesi yıla devredilemeyecektir. Bayan (C), faaliyetini 31.10.2017 tarihinde
terk etmiştir. Bayan (C)’nin 01.01.2017- 31.10.2017 tarihleri arasında elde
ettiği serbest meslek kazancı 80.000 Türk lirasıdır. Mükellef söz konusu kazancın 75.000 Türk liralık kısmı için istisnadan yararlanacak olup kalan tutar
olan 5.000 Türk liralık kazancı ise gelir vergisine tabi olacaktır.
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İstisna, ticari, zirai veya mesleki faaliyetten dolayı kazanç elde eden ve
şartları sağlayan gerçek kişilere uygulandığından,istisna şartlarını taşıyan mükelleflerin bir vergilendirme döneminde anılan faaliyetlerden bir veya birkaçından kazanç elde etmeleri durumunda söz konusu istisna beyan edilen bu
gelirlerin toplamına uygulanır. İstisna, her durumda ticari, zirai veya mesleki
faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyetinin tesis olunduğu dönemden başlamak üzere üç vergilendirme dönemi ile sınırlı olup önceki faaliyete devam edilirken yeni bir faaliyete başlanılması istisna süresini uzatmaz.
2.4. Diğer Hususlar
Bu istisnanın, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi uyarınca tevkif
suretiyle ödenecek vergiye etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Gelir Vergisi
Kanununun 94’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında bulunanlar tarafından, istisnadan yararlananlara tevkifat kapsamında ödeme yapılması durumunda, gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun mükerrer 20’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmemesi veya
istisna haddinin altında kazanç elde edilmesi hallerinde dahi yıllık beyanname
verilir.” hükmü gereği, istisnaya konu kazancın elde edilmesi sırasında tevkif
edilen vergilerin tamamı beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilebilir. Mükellefler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesinin
gelir bildirimi tablolarına istisna düşüldükten sonra kalan tutar yazılır.
İstisnadan yararlanan ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının
(basit usulde vergilendirilenler, Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamında kazanç elde edenler ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç)
geçici verginin hesabında da söz konusu istisnayı dikkate alacakları tabiidir.
Kazanç istisnasından yararlanan mükellefler beyana tabi başka bir gelirlerinin olması durumunda da ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla
istisnadan yararlanabilirler.
Örnek: Bayan (F), istisna kapsamında 2016 yılında 60.000 Türk lirası serbest meslek kazancı ile 20.000 Türk lirası kira geliri elde etmiştir. Bayan (F),
bu gelirleri nedeniyle verdiği yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek kazancına isabet eden 60.000 Türk liralık geliri için istisnadan
yararlanabilecek olup 20.000 Türk liralık kira geliri nedeniyle istisnadan yararlanmasısöz konusu olmayacaktır.
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2.5. Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarla İlgili Özel Hüküm
6663 sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun ‘Diğer
İndirimler’ başlıklı 89’uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre, ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin kazançlarının yıllık 8.000 Türk
Lirasına kadar olan kısmı ticari kazançtan indirilebilecek; ancak Gelir Vergisi
Kanununun mükerrer 20’nci maddesinde yer alan kazanç istisnasından faydalanan mükellefler ayrıca bu indirim avantajından faydalanamayacaktır.
3. SONUÇ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20’nci maddesinde yapılan
düzenleme ile ticari, zirai, mesleki faaliyetleri nedeniyle adlarına ilk defa gelir
vergisi mükellefiyeti tesis olunan yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişi genç girişimcilere kazanç istisnası getirilmiştir.İstisna ile yeni
iş kuran (adına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilecek olan) gençlerin kazançlarının belirli bir tutara kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi
alınmaması suretiyle bu kişilerin ekonomik hayata girişimci olarak katılmaları bu suretle de işsizliğin azaltılması, üretimin artırılması gibi makroekonomik
hedeflerin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. İstisnaya ilişkin hükümlerin
10.02.2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olduğu hususu dikkate alınıp bu
tarih itibariyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettiren 29 yaşını doldurmamış kişilerin, aranan diğer şartları da sağlamaları durumunda istisnadan
faydalanmaları mümkündür.
KAYNAKÇA
6663 Sayılı Kanun Gerekçesi [t.y.]. [y.y.] : [yayly.y.]
Maliye Bakanlığı, (05.05.2016). 292 Sıra Nolu Gelir Vergisi Kanunu
Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (29703 Sayılı).
T.C. Yasalar, (04.01.1961). 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10703 Sayılı).
T.C. Yasalar, (31.12.1960). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (10700 Sayılı).
T.C. Yasalar, (29.01.2016). 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete
(29620 Sayılı).
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ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR
Fehmi EGE*66*
ÖZ
Ticari ve zirai kazançları üzerinden vergilendirilen mükelleflere özgü
olarak 213 sayılı VUK un 323. maddesi ile düzenlenen ‘’Şüpheli Alacak’’
müessesesi esasen söz konusu mükelleflerin gerçek kazançları üzerinden
vergilendirilmelerini amaçlamaktadır. Yazımızda, bahse konu müesseseden
yararlanabilmek için gerekli şartların ifade edildiği VUK un 323. maddesi
lafzında önemli gördüğümüz kavramları açıklayacak ayrıca bahse konu düzenleme hakkında özellikli olduğunu düşündüğümüz hususlara açıklık kazandırmaya çalışacağız.
Anahtar Kelimeler; Şüpheli Alacak, Şüpheli Alacak Karşılığı, Alacaklarda Amortisman
İlgili Kanunun Sayısı / Kısaltılmış Adı

İlgili Kanunun Maddesi / Fıkrası / Bendi

213 / VUK

Md. 323

1.GİRİŞ
Günümüz ticari koşullarında işletmeler kazançlarınıartırabilmek adına satışlarını vadeli şekilde gerçekleştirmekte olup bu türden satışlar ticari alanda
rekabet edebilmek adına neredeyse zorunluluk arz eder hale gelmiştir. Örneğin, nakit paranın alım-satımlarda nadiren kullanıldığı tekstil piyasasında satışlar 8-10 ay ortalama vadelerle gerçekleştirilmekte bu durumda tedarikçiler
piyasada var olabilmek için peşin satış fiyatlarının üzerine vade farkı eklemek
suretiyle satış yaparak karlarını artırmaktadırlar. Vadeli mal alan işletmeler ise
bu türden alımları dolayısıyla kendilerine finansmanimkanı sağlamış olmaktadırlar. Vadeli satışların alıcı-satıcı açısından ifade ettiğimiz türden olumlu
yanları mevcut olsa da bilhassa satıcılar açısından tahsilatta yaşanabilecek sıkıntılar göz önüne alındığında olumsuz yanları dabulunmaktadır.
Ticari ve zirai kazançları üzerinden vergilendirilen mükellefler, vadeli satışlarındabedelleri tahsil etmeseler dahi elde etmiş oldukları gelir unsurunda
tahakkuk esasının geçerli olduğundan hasılat kaydı yapmaktadırlar. Sürecin
*66 * Vergi Müfettiş Yardımcısı
Makale Geliş Tarihi:
06.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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devamında, yapılmayan tahsilat sonuç hesaplarına yansıyarak mükellefin dönem matrahına ilave olmakta sonuç olarak tahsilat yapılmamış olsa da vergi
tahakkuk ettirilmektedir. Örneklendirdiğimiz durumdaki olumsuzluk ise alacağın tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda vukuu bulmakta, bu halde
satış yapan mükellefler elde ettikleri gerçek kazançları üzerinden vergilendirilmemiş olmaktadır.
Yazımızda, yukarıda belirttiğimiz olumsuzlukların önüne geçilebilmesi
amacıyla kanun koyucu tarafından 213 sayılı VUK un 323. maddesi ile düzenlenen ‘’Şüpheli Alacaklar’’ müessesesini mezkur madde lafzında önemli
gördüğümüz kavramlar çerçevesinde açıklamaya çalışacak ve konu hakkında
özellikli gördüğümüz hususları çalışmamız devamında ayrıca işleyeceğiz.
2.VUK 323 ÖNEMLİ KAVRAMLAR
Makalemiz konusu olan VUK un 323. maddesindeki önemli kavramları
açıklayacağımız bu kısımda madde lafzına yer verilmesi yerinde olacaktır.
İlgili madde metni aşağıda yer almaktadır.
‘’Madde 323 – Şüpheli Alacaklar
Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak
şartıyla;
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar;
2. Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen
borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklar;
Şüpheli alacak sayılır.
Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir.
Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.
Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri dönemde kar-zarar hesabına intikal ettirilir.’’
2.1.Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdamesi İle İlgili Olma
Alacağın şüpheli hale gelmesi sonucunda karşılık ayrılabilmesi ve bu karşılığın dönem kazancının tespitinde gider olarak kabul edilebilmesi için öncelikle söz konusu alacağın ticari veya zirai kazancın elde edilmesi ve bu faaliyetlerin idame ettirilmesi ile ilgili olması gerekmektedir. Örneğin, kazancın
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1 işelde edilmesi veya idamesi ile hiçbir bağlantısı olmayan ve esasen fiktif67
lemlere dayanan ‘’hatır senelerinden’’268 kaynaklanan alacaklar şüpheli alacak
olarak dikkate alınarak karşılık ayrılamayacaktır. Burada önem arz eden husus
düzenlemenin amacının mükelleflerin kazanç elde ederken veya faaliyetlerini
idame ettirirken maruz kalacakları vergi yükünün ortadan kaldırılması olduğundan kazanç elde edilmesi veya faaliyetin idamesi ile ilgili olmayan alacaklar için karşılık ayrılamamaktadır.
Alacağın, kazancın elde edilmesi veya idame edilmesi ile ilgili olması kavramı bir görüşe göre söz konusu alacağın satışı gerçekleştiren mükellef tarafından hasılat olarak kaydedilmesine bağlanmıştır. Ancak özellikle şüpheli
alacak ayrılması uygulamasında avansların durumunu açıklanırken üzerinde
duracağımız gibi bir başka görüşe göre ise evvelden hasılat kaydı yapılmamış
olması karşılık ayrılması hususunda önem arz etmemekte, esas olan işlemin
3 ve kazancın elde edilmesi ve idame ile ilgili olmasıdır.
gerçek mahiyeti69

2.2.Dava veya İcra Safhasında Olma
Şüpheli alacaklar için karşılık ayırma suretiyle gider yazılması sonuç hesaplarını etkileyerek mükelleflerin matrahlarını aşındıracağından söz konusu uygulamada keyfilik bırakmamak ve uygulamanın mükellefler tarafından suiistimal edilmesini engellemek amacıyla alacağın şüpheli hale geldiğinin tevsikini sağlamak
adına alacakların dava veya icra safhasında olması şartı getirilmiştir.
Alacağın dava aşamasında olması dava dilekçesinin ilgili makamlara verilmesi ile gerçekleştiriliyor olsa da ayrılan karşılık sonucu kayıtlara girecek
karşılık giderinin kanunen kabul edilen gider niteliğinde olması için dava takibinin mükellefler tarafından ciddi şekilde yapılması gerekmektedir. Aynı
durum icra takibi içinde geçerli olup icra safhasında olma kaydıyla karşılık
ayrılmak için ilgili makamlara dilekçe verilmesi yeterli olmayıp sürecin ciddiyetle takibi gerekmektedir.
2.3.Protesto veya Yazı İle Birden Fazla İstenilme
Alacakların bir kısmı mükellefin iş hacmi veya dava/icra takip masrafları
göz önüne alındığında küçük alacak olarak nitelendirilebilmektedir. Bu tip
167 Fiktif: Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca
268 Hatır Senedi: Kişinin kredi gereksinmelerini karşılamak amacıyla, karşılıklı güven ilişkisi içinde
bulunduğu üçüncü kişilerden ticari işlemlere dayalı gerçek bir alacak olmaksızın aldığı ve bankaya kırdırdığı veya başkasına ciro ettiği senet
369 Gerçek mahiyet, 213 sayılı VUK un 3. maddesinde düzenlenmiştir.
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alacakların şüpheli hale geldiğinin tevsik edilebilmesi için borçluya protesto çekilmesi veya alacaklı tarafından borcun yazı ile birden fazla defa talep
edilmiş olması yeterli sayılmıştır. Protesto çekilmesi işlemi noterler aracılığı
ile yapıldığından tevsikte herhangi bir tereddüt yaşanmayacaktır ancak yazı
ile isteme durumunda mükelleflerin bilhassa inceleme elemanlarına durumu
açıklamaları gerecektir.
VUK 323. maddenin açıklamaya çalıştığımız bu kısmında yer alan ‘’küçük alacakların’’ tanımı kanun metninde veya alt düzenlemelerde net şekilde
sayılmamıştır. Ancak 284 sıra no’ lu VUK Genel Tebliği’ nde yer alan ifadelerden, dava ve icra takip masraflarının oluşturduğu maliyetin takibi yapılacak
olan alacakla kıyaslanması yoluyla alacağın ‘’küçük alacak’’ kapsamına girip
girmeyeceği belirlenecektir.Dava/icra takip masrafının maliyetinin dava edilen veya icra takibi yaptırılacak olan alacak tutarından fazla olması halinde
protesto veya yazı ile birden fazla isteme yolu ile de alacak şüpheli sayılabilecek ve karşılık ayrılabilecektir.
Konuyla ilgili olarakGelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen 22.06.2011
tarih ve B.07.1.GİB.4.06.18.02-32323-8114-449 sayılı özelgenin metnine
aşağıda yer verilmiştir;
“Dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacakların tespiti
açısından dava edilecek alacak için avukatlık ücreti, yargı harcı, notere yapılacak ödemeler ile posta giderleri toplamı dikkate alınarak tahmini bir dava
maliyeti bulunacak ve bu tutar alacakla kıyaslanacaktır. Tahmini dava maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, mahkemeye başvurulmadan
protesto veya yazı ile bir defadan fazla istenerek tahsil edilemeyen alacak için
karşılık ayrılması
mümkün olabilecektir. Buna göre, söz konusu alacağınızın dava ve icra
takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardan olup olmadığının tespiti açısından yukarıdaki kıyaslamayı yapmanız gerekmektedir. Tahmini dava
maliyetinin alacaktan daha büyük olması halinde, mahkemeye başvurmadan
protesto etmeniz veya yazı ile bir defadan fazla istemenize rağmen tahsil edemediğiniz takdirde,söz konusu alacağınız için şüpheli alacak karşılığıayırmanız mümkündür.’’
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2.4.Değerleme Gününün Tasarruf Değerine Göre Pasifte Karşılık
Ayırma
Şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık, değerleme gününde bilançonun
pasif kısmında yer alan karşılık hesapları kullanılmak suretiyle ayrılacaktır.
Değerleme günü, 213 sayılı VUK un 259. maddesinde açıklanmış olup ilgili
madde metni şu şekildedir;
‘’Değerlemede, iktisadi kıymetlerin vergi kanunlarında gösterilen gün ve
zamanlarda haiz oldukları kıymetler esas tutulur.’’
Değerleme gününde karşılık ayırmak, bir görüşe göre alacağın şüpheli hale
geldiği yılda karşılığın ayrılması gerektiği şeklinde yorumlanıyor olsa da diğer
bir görüş ayrıca Danıştay’ ın bazı kararları dikkate alındığında izleyen yıllarda
da karşılık ayrılabilmektedir. Söz konusu tereddüt hakkında kendi kanaatimizi
de içeren detaylı açıklama çalışmamızın ilerleyen kısmında yapılacaktır.
Bu başlık altında değinilmesi gereken bir diğer husus ise karşılığın değerleme gününde alacağın tasarruf değerine göre ayrılacak olmasıdır. Tasarruf
değeri, 213 sayılı VUK un 264. maddesi ile düzenlenmiş olup mezkûr madde
metni aşağıdaki gibidir;
‘’Tasarruf değeri, bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz
ettiği gerçek değerdir.’’
2.5.Teminatsız Kısım İçin Karşılık Ayrılır
Şüpheli alacak karşılığı düzenlemesinin temelinde, alacağın tahsilinin şüpheli
hale gelmesi yatmaktadır. Alacaklar teminata bağlanabilecek olup teminatlı alacakların tahsili şüpheli hale gelmesi söz konusu olmayacaktır. Teminatlı alacakların tahsilatında şüphe olmayacağı için bu türden alacaklar için karşılık ayrılamayacaktır. Şüpheli hale gelmiş alacakların bir kısmının teminatlı olması durumunda
ise karşılık ancak teminatsız kısım için ayrılabilecektir.
Bu başlık altında ifade edeceğimiz diğer husus ise ayrılan karşılığın hangi alacakla ilgili olduğunun karşılık hesabında gösterilmesinin gerekliliğidir.
Düzenlemenin yapıldığı madde metninde de yer verilen bu durum muhasebe4
nin ‘’tam açıklama’’70
ilkesinin de bir gereğidir. Karşılığın hangi alacak için
ayrıldığının gösterilmesi mali tablolardan yararlananlara da ayrıca kolaylık
sağlayacaktır.
470 Tam Açıklama Kavramı: Muhasebenin temel kavramlarından birisi de bilgi vermektir. Tablolar
işletmenin bilgilerine ihtiyaç duyan ve öğrenmek isteyen ilgi gruplarına yardımcı olacak ölçüde yeterli ve
anlaşılır olmalıdır. Örneğin borç tutarı yazılırken bunların biçimi, vadesi, ayrı şekilde belirtilmelidir.
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3.ÖZELLİKLİ HUSUSLAR;
3.1.Kamudan Olan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılması
Şüpheli alacaklar hakkında düzenlemenin yapıldığı VUK 323. maddede
alacağın şüpheli olarak dikkate alınabilmesi için gerekli şartlar sayılırken,
borçlu tarafın statüsü veya kişiliği hakkında herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir. Bununla birlikte, kamudan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı
ayrılması noktasında görüş birlikteliği yoktur. Konu hakkında bir kısım görüşe göre, kamu tüzel kişiliğine haiz olan bir kurumdan olan alacağın vadesinde
veya gecikmeli de olsa devlet varlığını sürdürdüğü müddet içerisinde muhakkak tahsil edileceği göz önüne alınmalıdır. Bu neviden alacakların şüpheli
hale gelmesinden söz edilemeyecek olup söz konusu alacaklar için karşılık
ayrılması mümkün olamayacaktır. Örneğin, X Ltd. Şti.’ nin Karayolları Genel
Müdürlüğü’ nden olan alacağının tahsilinin şüpheli hale geldiği gerekçesi ile
diğer koşullar sağlansa dahi karşılık ayrılamayacaktır.
Diğer bir görüşe göre ise yukarıda da ifade ettiğimiz üzere alacağın şüpheli
hale gelmesi ve karşılık ayrılması sürecinde borçlunun mahiyeti hakkında herhangi bir kanuni düzenleme bulunmadığından kamu tüzel kişiliklerini diğer
özel hukuk tüzel ve gerçek kişilerinden ayırmak doğru olmayacaktır ve bu
türden alacaklar için de diğer şartların sağlanması halinde karşılık ayrılabilecektir. Karşılık ayrılma noktasında esas olan VUK 323 de yer alan düzenlemedeki şartların sağlanmış olmasıdır. Söz konusu koşulların sağlanmış olması
halinde alacak kamu tüzel kişiliklerinden olsa dahi karşılık ayrılabilecek olup
Hesap Uzmanları Danışma Kurulu’ nun 28.05.1962 tarihli ve 116 yayın sıra
no’ lu kararı da bu görüşü desteklemektedir.
Tartışmalı olan bu husus hakkında bizim kanaatimiz ise alacağın gerçek
mahiyetinin göz önüne alınması gerektiği olup kamudan olan alacağın dev5 gibi sıra dışı durumlar haricinde
letin borçlarını ödeyemediğini ilan etmesi71
er yada geç ödeneceğinin dikkate alınması dolayısıyla bu türden alacakların
şüpheli hale gelemeyeceği yönündedir. Şüpheli hale gelemeyecek bu neviden
alacaklar için karşılık ayrılmasının 213 sayılı VUK un 3. Maddesi dikkate
alındığında uygun olmayacağı görüşündeyiz.
3.2.Karşılığın Ayrılma Zamanı
Şüpheli alacaklar için karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminin değerleme gününde ayrılacağı hususunda genel bir kanaat mevcut
571 Moratoryum: Borçlunun, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını
ödeyemeyeceğini ilân etmesidir.
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olup bu hususta bizde karşılığın alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde ayrılması gerektiği düşüncesindeyiz. Her ne kadar VUK 323. maddede
açık bir düzenleme yapılmamış olsa da, şüpheli alacaklara karşılık ayrılması
amortisman başlığı altında alacaklarda amortisman kısmında düzenlendiğinden karşılık ayrılma zamanı hususunda amortismanlar hakkında uygulanan
genel koşullar dahilinde hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buradan
hareketle, amortisman ayrılırken her yılın değer kaybının ilgili olduğu hesap
döneminde ayrıldığı, ayrılmama durumunda ise izleyen yıllarda geçmiş yıllarda ayrılmayan amortismanın ayrılamadığı gibi şüpheli alacaklar için ayrılacak
karşılık da alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminin sonunda ayrılmalıdır. Amortisman ayrılması mükellefin ihtiyarında olduğundan şüpheli alacak
için karşılık alacağın şüpheli hale geldiği dönemde ayrılmadığı durumda mükellefin ihtiyarını karşılık ayırmama yönünde kullandığı varsayılacak ve bu
nedenle izleyen dönemlerde karşılık ayıramayacaktır.
Kanaatimiz yukarıda ifade ettiğimiz yönde olmakla birlikte karşılığın ayrılacağı zaman hakkında yargı organlarınca verilmiş olan aksi yönde kararlar da
mevcuttur.(Danıştay 4. Dairesi, 10.11.1992) Yaygın görüşü destekleyen yargı
kararı ise Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu tarafından 08.12.2006 tarihinde (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 08.12.2006) verilmiş olup şüpheli alacak karşılığının ancak alacağın şüpheli hale geldiği hesap döneminde
ayrılabileceği belirtilmiştir.Söz konusu kararın gerekçesinde, mükelleflere bu
konuda serbesti tanınması halinde, mükelleflerin karşılığı en çok kar ettikleri
dönemde ayırmak suretiyle matrahlarında aşınma meydana getirecekleri bunun ise şüpheli alacak karşılığı ayrılması hususunda yapılan yasal düzenlemenin mantığı ile bağdaşmayacağı ifade edilmiştir.
3.3.Avanslar İçin Karşılık Ayrılması
Ticari hayatta üreticiler ağırlıklı olarak en az maliyetlerini karşılayacak
oranda avans almak suretiyle üretim süreçlerini başlatmakta olup bu şekilde
taraflar arasında meydana gelecek herhangi bir uyuşmazlık halinde zararlarını minimize edebilmektedirler. Üretici örneği avans kullanımı açısından tek
değildir günümüz ticari hayatında avanslar pek çok alım-satım faaliyetinde
önemli rol oynamaktadır.
Avansların geri tahsil edilmesi gerektiğinde, tahsilatın şüpheli hale gelmesi
sonucunda karşılık ayrılarak şüpheli alacak karşılığı müessesesinden yararlanılıp yararlanılamayacağı tartışmalı bir mevzuudur. Avanslar için karşılık
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ayrılamayacağını savunanlara göre, bir alacak için karşılık ayrılabilmesi için
öncelikle söz konusu alacağın bir mal teslimi/hizmet ifası sonucunda oluşmuş
olması gerekmekte ayrıca avans alan mükellef tarafından hasılat kayıtlarına
intikal ederek dönem matrahının içerisinde yer alması gerekmektedir. Ancak,
avans verildiğinde herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadığından
avansı alan tarafından söz konusu tutarlar hasılat kayıtları ile ilişkilendirilmez
ve dönem matrahının içerisinde yer almaz. Avanslar hasılat kayıtlarına yansıtılmadığından avansı alan mükellef açısından vergi yükü oluşturmayacak ve
bu süreç neticesinde avanslar için karşılık ayrılamayacaktır.
Diğer bir görüşe göre ise avanslar ticari hayatın bir gereği olduğundan mahiyeti bakımından kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olmakta bu nedenle
VUK 323 de ifade edilen diğer şartların da ilaveten sağlanmış olması kaydı ile
avanslar için karşılık ayrılabilecektir. Bu görüşü savunanların öne sürdüğü bir diğer dayanak ise, alacakların hasılat kaydedilmesinin karşılık ayrılması hakkında
düzenlemenin yapıldığı ilgili maddede açıkça sayılmamış olmasıdır.
Avanslar için karşılık ayrılabileceği yönünde Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı
tarafından 23.08.2011 tarihinde verilen B.07.1.GİB.4.16.17.02VUK1125183
sayılı özelge özetle aşağıdaki gibidir;
“Bu itibarla, ileride teslim alınacak bir hizmet için sipariş avansı niteliğindeki ödemelerin ticari faaliyetin devamı için yapılması vebu tür ödemelerin Kanunun 323’üncü maddesinde belirtilen şartları haiz olması halinde,
bu ödemelerin tahsil edilemediği durumlardakarşılık ayrılması mümkün bulunmaktadır. Bu açıklamalara göre, yaz sezonunda müşteri göndermek üzere ... Oteline yaptığınız avans mahiyetindeki ödemelerin ticari faaliyetinizin
devamı için yapıldığı anlaşıldığından, ticari bir alacak niteliği kazanan bu
tür ödemeleriniz için Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesinde belirtilen
diğer şartlarında sağlanması halinde icra takibine başladığınız yıl karşılık
ayırmanız mümkündür.”
Yukarıda yer verilen özelgeden de anlaşılacağı üzere idare avanslar için
karşılık ayrılması konusunda hasılat kaydı yapılmasını (mal teslimini/hizmet
ifasını) zorunlu bir unsur olarak aramamakta esasen söz konusu avansın ticari
kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olması hususunun sağlanmasını yeterli görmektedir.
Aksi yönde yargı kararları mevcut olsa da672, bizim kanaatimiz deavanslar
672 Danıştay Dördüncü Dairesi’ nin 30.03.1998 tarih ve 1998/1256 no.lu Kararı ayrıca Danıştay Üçüncü
Dairesi’ nin 29.03.2005 tarih, 2005/503 Karar ve 2004/101 Esas sayılı Kararı
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hasılat kayıtlarına yansıtılmadığından dolayı ticari/zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olsalar da bu neviden alacaklar için karşılık
ayrılamayacağı yönündedir.
3.4.KDV için Karşılık Ayrılması
Katma değer vergisi, yapılan teslim ve hizmetlerin muhasebe kayıtlarında
hasılat kalemleri ileilişkilendirilmemektedir. Ancak, katma değer vergisinin
tahsil edilemediği durumda teslimi yapan/hizmeti ifa eden mükellef açısından
söz konusu vergi yük teşkil edecektir. Bunun yanı sıra katma değer vergisinin
ticari/zirai kazancın elde edilmesi veya idamesi ile ilgili olduğu son derece
açıktır. Tahsil edilemeyen kdv ler için karşılık ayrılması hususu uzun zaman
tartışılmış olup idare 334 sıra no’ lu VUK Genel Tebliği’ nde yaptığı düzenleme ile VUK 323. maddede belirtilen şartların sağlanması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve KDV beyannamelerinde beyan edilmesi halinde
karşılık ayrılabileceğini ifade etmiştir.
3.5.Kefaletli Alacaklarda Karşılık Ayrılması
Şüpheli alacaklar hakkında düzenlemenin yapıldığı VUK 323. maddede,
karşılığın alacağın teminatlı olan kısmı dışındaki bölümü için ayrılabileceği
hususu ifade edilmiştir. Kanun lafzında teminat türü hakkında bir belirleme
yapılmamış olup alacakların kefalet ihtiva eden kısımları için karşılık ayrılıp
ayrılamayacağı konusunda iki farklı görüş mevcuttur.
Bir kısım görüşe göre,alacağın şüpheli hale gelerek karşılık ayrılması sürecinde kefaletin bir etkisi olmamakta yani alacağın kefalet içeren kısmı dadahil
tamamı için karşılık ayrılabilmektedir. Bu görüşü savunanların öne sürdüğü
yasal dayanaklardan biri, teminatların sayıldığı 6183 sayılı Amme Alacakları
Tahsili Usulü Hakkında Kanun’ un 10. maddesinde kefalet dışındaki teminatların sayılmış olmasıdır. Şahsi kefalete ise mezkur kanunun 11. maddesinde
ayrıca yer verilmiştir. Kefaleti teminat olarak görmeyen bu bakış açısının bir
diğer dayanağı ise kefaletin (özellikle şahsi kefalet) alacağın tahsili açısından
diğer teminat türlerinin (örneğin gayrimenkul ipoteğinin) sağladığı korumayı
sağlamıyor olmasıdır.
Bizimde katıldığımız diğer bir görüş göre, kefalette bir teminat aracı olup
alacağın güvence altına alınması amacıyla tesis edilmektedir. Ayrıca yukarıda
yer verdiğimiz görüşte öne sürülen 6183 sayılı kanundaki sıralamadan hare-
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ket ederek yapılan yorumda doğruyu tam anlamıyla yansıtmamaktadır çünkü
şahsi kefalet de ilgili kanunda teminatlar başlığı altında düzenlenmiştir. Kefaletin teminat olarak kabul edilip edilmemesi hususunda ise konu hakkında
özel düzenlemenin yer aldığı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu dikkate alındığında kefaletin bir teminat vasıtası olduğu anlaşılabilmektedir. Kefalet içeren
alacakların kefaletli kısımlarına da karşılık ayrılabilmesi için kefilin de ayrıca
takip edilmesi ve takibin neticesiz kalması gerekmektedir.
3.6.Banka Mevduatı İçin Karşılık Ayrılması
7 ile mevduat kabul etme izni kalVergi idaresi, Bakanlar Kurulu Kararı73
dırılan bankada bulunan mevduat için karşılık ayrılabileceğini bildirmiştir.874
Esasen bankaya yatırılan mevduat ticari/zirai faaliyetle ilgili olma kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu tür mevduatlar için karşılık ayrılamayacağı noktasında yaygın bir kanı mevcuttur. Ancak günümüzde paranın (ihtiyaç
fazlası kısmının) kasada bekletilmesi rasyonel olmayacağından mükellefler
getiri elde etmek ve parasının güvenliğini sağlamak amacıyla nakit mevcutlarını bankalarda vadeli/vadesiz mevduat olarak değerlendirmektedir. Bankalara yatırılan nakitlerin vade sonunda veya dilendiğinde çekilemeyeceği/tahsil
edilemeyeceği anlaşıldığında VUK 323. maddede yer alan diğer şartların da
ayrıca sağlandığı varsayıldığında söz konusu banka mevduatları için karşılık
ayrılabilmelidir düşüncesindeyiz. Burada şunu da belirtmek gerekir ki, Türkiye’ de bireysel mevduata verilen 50.000 TL tutarındaki devlet garantisini
de karşılık ayırırken ilaveten dikkate almak gerekecek ve 50.000 TL tutarının
tenzili suretiyle kalan kısım için karşılık ayrılabilecektir.
4.SONUÇ
Şüpheli alacak müessesesi esasen, ticari ve zirai kazanç elde eden mükelleflerin yaptıkları satışlar karşılığında tahakkuk eden alacaklarını tahsil
etmelerinde sorun yaşanmaları halinde vergi yüküne maruz kalmamaları adına yapılmış bir düzenlemedir. Çalışmamızda, öncelikle ‘’Şüpheli Alacaklar’’
hususunun düzenlendiği 213 sayılı VUK un 323. maddesinde yer alan önemli
kavramları açıklamaya çalıştık. Yazımızın devamında, şüpheli alacak uygulamasında tereddüt oluşturan hususlara kendi kanaatimizi içerecek şekilde yer
773 Günümüzde bankaların mevduat toplama izni Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından
kaldırılabilmektedir.
874 Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’ nün Ankara Valiliği’ ne gönderdiği 20.06.1997 tarihli ve
26108-26115 sayılı yazısı
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verdik. Sonuç olarak kanun koyucunun tereddüt hasıl olan hususları yapacağı
düzenlemeler ile açık hale getirmesi bu vesile ile yargı organları kararları ile
verilen özelgelerin kendi içlerinde ve birbirleri ile olan uyumsuzluğunu da
ortadan kaldırmasının yerinde olacağı kanaatindeyiz.
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DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDA KİLİT
PERSONEL İSTİHDAMI
Mustafa ŞEN*75

ÖZ
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette
bulunan ve özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar olarak bilinen yerlerde kilit personel istihdam edilmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu
kapsamda,özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar ve kilit personel kavramları ile bu kavramlar kapsamında değerlendirilecek personelin istihdam
usullerine yazımız içerisinde yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Doğrudan Yabancı Yatırım, Kilit Personel, Çalışma İzni
1. GİRİŞ
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’na göre “yabancı” kelimesi, Türkiye
Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade eder. Bu kişilerin Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemek amacıyla 06.03.2003 tarih ve 25040 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4817 sayılı “Yabancıların Çalışma
İzinleri Hakkında Kanun” hazırlanmıştır. Benzer şekilde 4875 sayılı Doğrudan
Yabancı Yatırımlar Kanunu, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında
uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve
tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin
esasları düzenlemek üzere 05.06.2003 tarihinde kabul edilmiştir.
4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu
personelin çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları ise 29.08.2003 tarih ve 25214
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Çalışmamız
içerisinde anılan yönetmelik kapsamında özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlar ve kilit personel hakkında açıklamalarda bulunulacaktır.
*75 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
17.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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2. ÖZELLİK ARZ EDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Öncelikle belirtmek gerekir ki, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı
Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik, özellik arzeden doğrudan
yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu
kilit personele uygulanmaktadır. Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile, özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan
yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin
çalışma izinlerinde ise 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Bir yatırımın özellik arz eden doğrudan yabancı yatırım kategorisine girmesi işçin belli bazı şartlar vardır. Bu kapsamda özellik arzeden doğrudan
yabancı yatırımlar, 4875 sayılı Kanun kapsamına giren ve aşağıdaki şartların
en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder;
a) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk
Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon
Türk Lirası olması,
b) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk
Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon
ABD Doları olması,
c) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk
Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar
Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
d) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olması,
e) Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha
doğrudan yabancı yatırımı bulunması.
3. KİLİT PERSONEL İSTİHDAMI
Söz konusu yönetmeliğe göre, Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe
sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli “Kilit
Personel” sayılır;
• Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
• Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
• Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini de256
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netlemek veya kontrol etmek,
Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak,

Alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür,
genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri
mevkilerde görev yapan kişi,
• Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi
için temel sayılan bilgiye sahip kişi,
• İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına
yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi.
Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personelin çalışma izni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir. Aynı şekilde, 4875 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren irtibat
bürolarında, yetki belgesi sahibi en fazla bir kişiye; büro faaliyetleri için
son yıl içinde yurt dışından en az 200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz
getirilmiş olması kaydıyla, Bakanlıkça çalışma izni verilir.
Özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel statüsündeki yabancılar, yurt dışında çalışma izin başvurularını uyruğunda bulundukları veya daimi ikamet ettikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
temsilciliklerine yapabilirler. Temsilcilikler başvuruları doğrudan Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirirler.
Başvuruda gerekli olan belgeler, yatırımın özellik arz eden doğrudan yabancı yatırım ve personelin kilit personel olup olmamasında göre iki farklı
şekilde talep edilir.
a) Şirket veya şubenin “özellik arzeden doğrudan yabancı yatırım” olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler:
1) Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 400 milyar Türk
Lirası olduğuna ilişkin belgeler (Defter kaydının şirket onaylı sureti, şirket
onaylı bilançosu, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi gibi belgeler),
2) Şirket veya şubenin yaptığı son yıl ihracat tutarının en az 1 milyon
ABD Doları olduğuna ilişkin belgeler (İhracat bedeline ilişkin banka dekontu,
banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi
belgeler),
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3) Şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 30 trilyon Türk Lirası
olduğuna ilişkin belgeler (Şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler),
4) Şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı
en az 250 personelin istihdam edilmesi durumunda, bu durumu belgeleyen
Sosyal Sigortalar Kurumu bordrosu gibi belgeler,
5) Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen
asgari sabit yatırım tutarının en az 10 trilyon Türk Lirası olduğunu belgeleyen
Yatırım Teşvik Belgesi, Turizm Teşvik Belgesi gibi belgeler,
6) Ana şirketin, merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede
daha doğrudan yabancı yatırımı bulunduğunu gösteren Faaliyet Belgesi veya
Faaliyet Raporu veya ilgili ülke resmi makamlarından alınacak yazı ile istihdam edilecek kilit personelin yurt dışındaki ana şirket tarafından görevlendirildiğine ilişkin görevlendirme yazısı.
b) Yabancı personelin kilit personel olduğuna ilişkin bilgi ve belgeler:
1) Kilit personelin tanımının yapıldığı 4 üncü maddenin (a) bendinde yer
alanlar için imza sirküleri fotokopisi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, yönetim kurulu veya ortaklar kurulu kararı fotokopisi gibi belgeler,
2) Kilit personelin tanımının yapıldığı 4 üncü maddenin (b) bendinde
yer alanlar için bonservis ve tercümesi, diploma sureti ve tercümesi ile bu kapsamdaki personelin istihdam edileceği alana yönelik diğer belge ve bilgiler ve
tercümesi (Örneğin ihracat elemanları için ülkeler bazında ihracatı gösteren
ilgili bankaca onaylı banka dekontu, banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi, şirket onaylı gelir tablosu gibi belgeler),
Bunların dışında ayrıca:
c) İrtibat bürosu faaliyetleri için, son yıl içinde yurt dışından en az
200.000 ABD Doları veya karşılığı döviz getirilmiş olduğuna ilişkin belgeler
(Büro yetkilisi için yetki belgesi ve döviz transferi ile ilgili banka dekontu,
banka yazısı, döviz alım belgesi fotokopisi gibi belgeler),
d) Her biri eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurulmuş, işveren kaşesi ve
yabancı personelin orijinal imzasını ve yabancı personelin vesikalık fotoğrafını içeren, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan Yabancı Personel Bildirim Formu (4 adet),
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e) Yabancı Personel Bildirim Formunda işveren ve yabancı personelin
her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel akit sözleşmesi veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından
kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti,
f ) Yabancı personelin ilgili Türk Konsolosluğundan veya noterden
onaylı ve geçerlilik süresi dolmamış pasaport sureti ve tercümesi,
g) Yabancı personelin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun
Uygulama Yönetmeliği ekinde yer alan “özgeçmiş formatı”na uygun olarak
doldurulacak özgeçmiş formu,
h) İşveren tarafından hazırlanacak çalışma izni talep dilekçesi.
4. SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancıların Türkiye’de çalışabilmelerine ilişkin Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun düzenlenmiş iken, yukarıda tanımlamaları yapılan özellik arzeden doğrudan yabancı
yatırımlarda çalışacak kilit personele istihdamına ilişkin Doğrudan Yabancı
Yatırımlar Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik düzenlenerek yürürlüğe konulmuştur.
Bir yatırımın özellik arz eden doğrudan yabancı yatırım kategorisine girmesi
ve yine Türkiye’de Kurulu bir şirkette çalışan personelin kilit personel olarak
sayılması için belli bazı şartlar vardır. Ayrıca özellik arzeden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personelin çalışma izni Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilir.
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ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMAYA
YÖNELİK İŞLEMLER
Kenan AKBULUT*76
ÖZ
Asgari işçilik incelemesi, işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (Kurum),
emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi
için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç
tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde
kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan sigortalı
sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate
alınarak devamlı işyerleri hakkında yapılan asgarî işçilik incelemesini ifade
etmektedir.Asgari işçilik incelemesi devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılır.
Anahtar Sözcükler: Asgari İşçilik İncelemesi, Uzlaşma, Sigorta Primi
1. GİRİŞ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer
alan devamlı mahiyetteki işyerleri, geçici veya mevsimlik olmayan, işyeri tescilinde 1 veya 2 mahiyet kodunda tasnif edilmesi gereken veya bu şekilde
tasnif edilen işyerleridir.
Asgari işçilik incelemelerinde uygulanan uzlaşma kurumu, 25.04.2009
tarih ve 27210 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Anılan yönetmelik, Sosyal
Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi sonucunda tespiti yapılan ve sigortalılara mal edilemeyen fark sigorta primine esas kazanç
matrahı üzerinden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanacak
sigorta primi ve buna bağlı uygulanacak idarî para cezalarını kapsamaktadır.
2. UZLAŞMANIN MESELESİ
2.1. Uzlaşma Talebi
Asgari işçilik incelemelerinde uzlaşma talebi işveren tarafından yapılır.
Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan işverenin bizzat veya noterden alın* Defterdarlık Uzmanı
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mış vekaletnameye dayanarak vekili vasıtasıyla; tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunların
kanunî temsilcileri marifetiyle yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına başvurması esastır.
Uzlaşma talep dilekçesi inceleme yapan müfettişe yahut grup başkanlığına
veya ilgili il müdürlüğüne de verilebilir.
Ayrıca Nezdinde inceleme yapılan işverenler, incelemeye ilişkin tutanağın
düzenlenme tarihinden, konuya ilişkin raporun Kurumun ilgili birimine gönderilmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler. Sosyal Güvenlik Müfettişi veya Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik
ve Teftiş Başkanlığınca nezdinde inceleme yapılan işverene uzlaşmaya davet
niteliğinde bir yazı gönderilmez. Şu kadar ki Müfettiş tarafından, işveren ile
birlikte incelemeye ilişkin tutanağın düzenlenmesi esnasında, işverene uzlaşma hakkının olduğu hatırlatılır ve bu durum da tutanakta belirtilir.
2.2. Uzlaşmadan Vazgeçilmesi
Uzlaşma talebinin varlığı kadar, uzlaşmadan vazgeçilmesi de mümkündür.
Uzlaşma talebinde bulunan işveren, tayin edilen uzlaşma gününden önce yazılı olarak Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına veya Uzlaşma Komisyonuna bu
talebinden vazgeçtiğini bildirebilir. Bu durumda işveren uzlaşma talep etmemiş gibi işlem tesis edilir.
2.3. Uzlaşma İşlemlerinin Tespiti ve Bildirilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, işverenin uzlaşma talebi üzerine aylık yahut iki aylık periyotlar dahilinde uzlaşma gününü
belirler ve uzlaşma gününden en az bir ay önce durumu ilgili komisyon başkanına ve incelemeyi yapan Müfettişe bildirir. Kendisine uzlaşma günü bildirilen Müfettiş, gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim
tutarı ve uygulanması önerilen idarî para cezası miktarını içeren bir yazıyı
üç gün içinde ilgili uzlaşma komisyonu başkanına sunar. Komisyon başkanı
ise uzlaşma gün ve saati ile gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte
hesaplanan prim tutarı ve uygulanması önerilen idarî para cezasını bir yazı ile
uzlaşma gününden en az onbeş gün önce işverene bildirir.
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2.4. Uzlaşma Komisyonunun Çalışma Usulü
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerince, devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemelerine bağlı olarak kurulacak komisyon;
Rehberlik ve Teftiş Başkanınca Müfettişler arasından belirlenecek üç asıl ve
üç yedek üyeden oluşur. Komisyona kıdemli olan Müfettiş başkanlık eder.
Komisyonlar, üyelerinin tamamının katılması ile toplanırlar ve çoğunlukla
karar verirler. Yukarıda belirtilen uzlaşma gün ve saatinde Rehberlik ve Teftiş Başkanınca belirlenmiş üyelerden birinin toplantıya katılmasının mümkün
olmadığı hallerde, katılamayan üyenin yerine yedek üye toplantıya katılır.
Belirlenen uzlaşma günü bildirildikten sonra işverenin veya işveren vekilinin; yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza,
ağır hastalık ve tutukluluk, yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel olacak
yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler, kişinin iradesi dışında vukua
gelen mecburi gaybubetler, sahibinin iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla
defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi herhangi bir mücbir sebeple toplantıya katılamayacak olması halinde uzlaşma görüşmesi ya aynı gün
belirlenen ya da sonradan belirlenerek işverene bildirilecek bir başka tarihe
Komisyon başkanınca ertelenir.
Uzlaşma sağlandığı takdirde bu durum bir tutanak ile tespit edilir. Uzlaşma
tutanağında;
a) İşverenin adı soyadı/unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ve adresi, işyerinin bağlı olduğu il müdürlüğü ve işyeri sicil numarası,
b) İncelemenin konusu, dönemi, tespit edilen ve sigortalılara mal edilmeyen sigorta primine esas kazanç farkı, hesaplanan prim aslı tutarları ve önerilen idarî para cezalarının kanunî dayanakları ve miktarları,
c) Üzerinde uzlaşılan prim aslı miktarı,
ç) Uzlaşılan idarî para cezası miktarı,
d) İncelemeyi yapan Müfettişin adı ve soyadı
Hususların yanı sıra uzlaşma ile ilgili açıklamalar yer alır.
3. UZLAŞMA SAĞLANAMAYAN HALLER
Aşağıda yer alan durumların varlığı halinde uzlaşma sağlanamamış sayılır;
a) Komisyonun davetine icabet etmemesi,
b) Uzlaşmaya geldiği halde uzlaşma tutanağını imzalamaması,
c) Uzlaşma tutanağını ihtirazı kayıtla imzalamak istemesi,
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d) İşverenin veya işveren vekilinin bilinen en son adresine uzlaşma günü bildirme yazısının tebliğ edilememesi ya da tebliği yapılan yazıda belirtilen tarih ve
yerde işveren veya işveren vekilinin uzlaşma toplantısına katılmaması.
4. UZLAŞMA VE SONRASINDAKİ İŞLEMLER
4.1. Kısmi Uzlaşma
Kısmi uzlaşma, işverenin talebi üzerine ortaya çıkar. Uzlaşma görüşmeleri
sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulması halinde, tutanağın açıklama
bölümünde raporda belirtilen sigortalılara mal edilmeyen sigorta primine esas
kazanç matrahı üzerinden hesaplanacak prim aslı tutarı veya idarî para cezalarından hangileri için uzlaşma talep edildiği ve bunlara ilişkin olarak uzlaşılan
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı ve idarî
para cezası miktarı belirtilir.
4.2. Uzlaşma Dava Konusu Edilir Mi?
Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişlerince, devamlı mahiyetteki işyerlerinde
yapılan asgarî işçilik incelemelerine bağlı olarak kurulacak uzlaşma komisyonu;
Rehberlik ve Teftiş Başkanınca Müfettişler arasından belirlenecek üç asıl ve üç
yedek üyeden oluşur. Bu komisyonların, uzlaşma neticesinde düzenleyecekleri
uzlaşma tutanakları kesin olup, gereği Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlıkları ve
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince derhal yerine getirilir. Uzlaşma konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya işveren vekilince dava açılamaz ve hiçbir
mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz. İşverenler, üzerinde uzlaşılan idarî para
cezaları için ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlandırılmaz.
4.3. Uzlaşmaya Uymama Hali
Gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte hesaplanan prim aslı tutarları ve idarî para cezalarının toplam tutarı uzlaşma tutanağının düzenlendiği
tarihten itibaren bir ay içinde ödenir.
Uzlaşma, uzlaşma tutarının tam olarak ödenmemesi halinde bozulur. Böylece uzlaşılan tutarlar kazanılmış hak teşkil etmez. Bu durumlarda, ilgili il müdürlüğü Müfettiş raporuna göre işlem yapar. Uzlaşmanın temin edilememiş
veya uzlaşma görüşmesinde uzlaşmaya varılamamış olması veya uzlaşmanın
bozulması hallerinde işveren veya işveren vekili, bu konuya ilişkin daha sonra
tekrar uzlaşma talep edemez.
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4.4. Fark Sigorta Primlerinin Ortaya Çıkması
Fark sigorta primlerinin ortaya çıkması halinde bunların uzlaşma kapsamında olup olmadığı sorusu akla gelir. Bu açıdan, inceleme esnasında sigortalılara mal edilemeyecek olan fark sigorta primlerinin yanı sıra sigortalılara
mal edilecek olan fark sigorta primlerinin de ortaya çıkması halinde sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primleri uzlaşma kapsamına alınamaz.
Ayrıca sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primleri ve bu sigortalıların çalışmalarının bildirilmemesi veya eksik bildirimi nedeniyle uygulanacak
olan idarî para cezaları da uzlaşma konusu yapılamaz.
5. SONUÇ
Devamlı mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik incelemelerinde
uzlaşma müessesesi uygulanmaktadır. Uzlaşma talebi, incelemesi yapılan işveren tarafından yapılmakta ve uzlaşma komisyonunca değerlendirilmektedir.
Uzlaşma bir tutanak ile tespit edilir ve bu tutanak, uzlaşma komisyonu başkan
ve üyeleri ile işveren veya işveren vekili tarafından imza olunur. Uzlaşma
konusu yapılan tutarlar hakkında işveren veya işveren vekilince dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayet ve itirazda bulunulamaz.Uzlaşma görüşmeleri
sırasında kısmi uzlaşma talebinde bulunulabilir. Uzlaşma, uzlaşma tutarının
tam olarak ödenmemesi halinde bozulur.İnceleme esnasında sigortalılara mal
edilemeyecek olan fark sigorta primlerinin yanı sıra sigortalılara mal edilecek
olan fark sigorta primlerinin de ortaya çıkması halinde sigortalılara mal edilecek olan fark sigorta primleri uzlaşma kapsamına alınamaz.
KAYNAKÇA
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FATURALANDIRMA HİLELERİ
BILLING SCHEMES
Serkan ERCİNLER*77
ÖZ
Toplumların çok büyük bir kısmını olumsuz etkileyen hileli eylemler birçok şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Hile türlerinden birisi de çalışanlar tarafından yapılan hileler kapsamında değerlendirilen faturalandırma hileleridir.
Şirket çalışanlarının sahte ya da hileli olarak değiştirilmiş evraklar (fatura,
fiş, satın alma formu, vb.) kullanarak çalıştığı şirketin kendi çıkarları doğrultusunda harcamalar yapmasını sağlamaya yönelik olan bu hile türü paravan
şirketlerin kurulması, suç ortağı olmayan satıcı firmaların kullanılması ya da
şirket kaynaklarıyla şahsi satın almaların gerçekleştirilmesi olmak üzere üç
şekilde yapılmaktadır. Faturalandırma hilelerinde, şirketin nakit değerlerinin
yasa dışı kullanımını amaçlayan bir hilekar için kilit nokta mağdur olan şirketin ödemeyi yapmasını bir şekilde sağlamaktır.
Çalışmanın amacı, iç ve dış denetçiler, yöneticiler ve hile konusuyla ilgilenen
kişilerde faturalandırma hileleri hakkında bir bilinç oluşturmaktır. Çalışmada faturalandırma hilelerinin her üç yöntemi hakkında bilgiler verilmiş olup, ayrıca bu
hileleritespit etmek ve bu hile türlerinden korunmak için neler yapılması gerektiği
sorusuna cevaplar verilmiştir. Çalışmada hileli eylem örneklerine ve yerel mevzuatlardan daha ziyade tüm ülkelerde geçerli olabilecek açıklamalara yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Hile, Faturalandırma Hileleri
ABSTRACT
Fraudulent activities that adversely affect a large part of societies can be realized in many ways. One of the fraud types is billing schemes which are considered
within the scope of occupational frauds. This fraud type which companies’ employees cause their employers to issue payments for their own purposes as using
false or fraudulently changed documents (such as invoce, voucher, purchase order) are done in three different ways as forming a shell company, billing schemes
involving non-accomplice vendors or personal purchases with company funds. In
billing schemes the key point for a fraudster whose target is illegal usage of company’s cash assets is to make the victim company pay him.
*77 SMMM, CFE
Makale Geliş Tarihi:
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The aim of this article is to establish an awareness on billing schemes among
both of internal and independent auditors, managers and individuals who interested in fraud. In this article informations about each of the three methods of billing
schemes and also answers to the questions of what should be done to detect and
prevent frauds are given. In this article, examples of such fraudulent activities and
explanations which are applicable to all countries inspite of local regulations.
Keywords: Fraud, Billing Schemes.
GİRİŞ
Hile, yasal olamayan çıkarlar sağlamak amacıyla yanıltıcı davranışlarda
ve/veya beyanlarda bulunmaktır. Hile faaliyetleri karşımıza birçok türde çıkabilmektedir. Hile türlerinin bazıları çalışanlar tarafından yapılan hileler başlığı altında sınıflandırılmaktadır ve bunlardan birisi de çalışanlar tarafından
yapılan hileli şirket harcamalarıdır. Faturalandırma hilelerini kasa hırsızlığı
gibi diğer nakit hilelerinden ayıran en önemli unsur şirket çalışanlarının amacının şirketin varlıklarını direk olarak çalmaktan ziyade çalıştığı şirketin kendi
yasal olmayan çıkarlarına hizmet edecek şekilde harcamalar yapmasını sağlamak ve bunu gerçekleştirebilmek için çalıştığı şirkete ikna edici bir şekilde
sahte ya da yanıltıcı evraklar sunmaktır.
ACFE (Sertifikalı Hile Uzmanları Derneği) ‘nin harcama hileleri üzerine
yapmış olduğu 2009 tarihli global hile anketi verilerine göre faturalandırma
hileleri, harcama hileleri içerisinde en yaygın olan hile türüdür. Ayrıca, harcama hilelerinin bir diğer türüolan çek tahrifatı hilelerinden sonraen yüksek ortalama zararıveren hile türüdür. Bu veriler, faturalandırma hilelerinin üzerinde
durulması gereken bir konu olduğunu net bir şekilde göstermektedir.
1. PARAVAN ŞİRKETLER ARACILIĞIYLA FATURALANDIRMA
HİLELERİ
1.1. Paravan Şirketlerin Kurulması
Paravan şirketler, aktif olarak faaliyette bulunmayan ve yasadışı faaliyette
bulunmak amacıyla kurulan şirketlerdir. “Esas itibariyle, paravan şirketler sadece kağıt üzerinde vardır; şirketlerin gerçek bir mevcudiyeti ve personelleri
yoktur ve herhangi bir şey üretmezler.” (Kinner ve Vona, 2016, 1) Paravan
şirketler kara para aklama, hayali satışlar (dolayısıyla aynı zamanda finansal tablo hileleri) ve vergi kaçakçılığı gibi birçok yasadışı ekonomik kazanç
268

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

elde etme amacıyla kurulmaktadır.Paravan şirketler, aynı zamanda çalışanlar
tarafından yapılan hile çeşitlerinden biri olan faturalandırma hilelerinin de konusuna girmektedir.
Paravan şirketler birçok hileli işlemin bir aracı olmasına rağmen bu şirketlerin kurulması genel olarak basit sayılabilecek birkaç prosedürden oluşmaktadır. Faturalandırma hileleri, sahte evraklar ile de gerçekleştirilebilmekle beraber şirket kuruluşlarının genel olarak kolay ve maliyeti düşük prosedürleri
içermesinden dolayı paravan şirket kuruluşları evrakta sahteciliğe göre daha
çok tercih edilen yöntemdir. Ayrıca, paravan şirketler aracılığıyla elde edilen
hileli kazanımların ortaya çıkma olasılığı evrakta sahteciliğe göre çok daha
düşüktür. Kurucuların, paravan şirket kuruluşlarından sonraki ilk işlemi şirket
adına banka hesabı açmak olacaktır ki, yine bu işlem de maliyeti düşük olan,
şirket evraklarının ibrazı gibi basit sayılabilecek prosedürlerden oluşmaktadır.
Hile soruşturmasını yürüten bir uzman için şirket kuruluşu ve banka hesabı
prosedürlerine hakimolmak hile soruşturmalarında son derece önemlidir. Faturalandırma hilelerinde hilekarlar çoğunlukla hileye maruz kalan şirkette çalışmaktadırlar ve kurdukları paravan şirketler çalıştıkları şirketin tedarikçisi durumundadır. Bu tür bir hilenin araştırılması durumda, paravan olduğu düşünülen şirketin
ortaklık yapısı, iş tanımı, kuruluş tarihi gibi çeşitli bilgiler kontrol edilerek tedarikçi konumdaki şirkete ait bilgiler ile hile yaptığı düşünülen şirket çalışanları
arasında bir bağlantı kurulabilir. Bu tür bilgileri kamusal platformlarda elde etmek
mümkündür. Örneğin, ülkemizde internet ortamında ticaret gazetesi sorgulaması
ile şirketlere ait birçok bilgi temin edilebilmektedir.
“Suç işleyen bazı kişiler, kimliklerinin kayıt taramasıyla tespit edilmesinin
önüne geçmek amacıyla paravan şirketlerini başka bir isim üzerine kurabilir.
Örneğin, şirket çalışanları için paravan şirketlerini eşlerinin ya da yakın akrabalarının ismine kayıtlı olarak kurması genel bir uygulamadır. Erkek hilekarlar
sık bir şekilde paravan şirketlerini eşlerinin kızlık soyadları üzerine kurarlar.
Bir şirket çalışanı paravan şirketini tamamen hayali bir kişi üzerine de kurabilir.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 196) Örneğin, Hürriyet Gazetesi’nin
5 Ekim 2012 tarihli online haberine göre, Ankara’da çöp toplayarak geçimini
sağlayan bir kişi, evine gelen haciz işlemi üzerine yaptığı araştırmada üzerine
şirket kurulduğunu öğrendi. Bu kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlatan
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokakta yaşayan madde bağımlısı bir kişinin üzerine 8 şirket, 56 yaşındaki Ayşe B. adındaki bir kadının üzerine ise 44
şirket kurulduğunu tespit etti. (Hürriyet Gazetesi – Online, 2012)
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1.2 Paravan Şirketler Tarafından Düzenlenen Faturaların İbrazı ve
Onayı
Bir paravan şirket kuruluşu için gerekli olan evrakları düzenleyen ve bu
paravan şirketin banka hesaplarını açan hilekardaha sonrasında çalıştığı şirkete hayali bir malın ve/veya hizmetin faturasını düzenlemekte ve yasal olmayan bir gelir elde etmektedir. Çok büyük bir profesyonellik gerektirmeyen bu
faturalar şahsi bilgisayarlarda dahi tasarlanabilmektedir.
“Paravan şirket entrikalarındaki zorluk faturaların yaratılması değil, hileye
maruz kalan şirketin bu faturaları ödemesini sağlamaktır. Hayali satın almalardaki (dolayısıyla faturaların ödenmesinde) yetkilendirme anahtar bir noktadır. ACFE kayıtlarında yer alan paravan şirket vakalarının büyük bir kısmında
hileyi yapan kişi hileli olarak sunmuş olduğu faturaları aynı zamanda onaylayan pozisyonunda yer almaktadırlar”. (Wells, 2011, 97)
“Görevlerin ayrılığı ilkesinin uygun bir şekilde uygulandığı şirketlerde,
onaylama yetkisine sahip şirket çalışanları bazen sahte makbuz, fiş gibi belgeler ya da satın alım teklif formları yaratmakta ve bu tür evrakların hazırlanma sorumluluğundaki kişilerin imzasını taklit etmektedirler. Sonraki adımda
hileyi yapan kişi kendisinin yaratmış olduğu bu hileli belgelerini dayanak
gösterek ödemeleri onaylamaktadır. Bu durum, söz konusu belgelerin şirket
prosedürlerinin zorunlu kıldığı üzere her iki çalışan tarafından da imzalandığı
izlenimini vermektedir.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1440).
Eğer hile yapan kişi ödemenin gerçekleştirilmesi için herhangi bir yetkiye sahip değilse, bu yetkiyi kullanan yöneticisinin ihmalkarlığından, dikkat eksikliğinden ya da satın alıma konu olan mal ve/veya hizmet hakkındaki teknik yetersizliğinden faydalanmak isteyecektir. Satıcı faturalarının kabul edilmesi ve satıcılara
yapılacak ödemelerin onaylanması gibi şirket işlemlerinin etkili bir iç kontrol mekanizmasının var olduğu bir şirket kültüründe gerçekleştirilmesi oldukça önemlidir. Mesleki profesyonelliğin yerine aşırı güven duygusunun hakim olduğu bir
personel-yönetici, diğer bir ifade ile işlemi gerçekleştiren – işlemi onaylayan kişilerin ilişkisinde yöneticilerin aldatılması olasılığı çok daha yüksektir. Bu durum
sadece yöneticilerin aldatılması olarak değil, farklı departmanda benzer konumdaki çalışma arkadaşlarının aldatılması olarak da karşımıza çıkmaktadır.
İç kontrol mekanizmalarının etkin olduğu durumlarda bile faturalandırma
hileleri gerçekleştirilebilmektedir. Kendi aralarında gizli bir anlaşma (muvazaa) yapan şirket çalışanları iç kontrol mekanizmasının etkinliğini saf dışı
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bırakarak çalışanlar tarafından yapılan hilelerin çeşitli türlerini gerçekleştirebilmektedirler. Bunlardan birisi de faturalandırma hileleridir.Buna basit
bir örnek olarak paravan şirketten düzenlenmiş olan bir faturanın satın alma
departmanında görevli bir çalışan tarafından onaylandıktan sonra,muhasebe
personeli tarafından rahatlıkla şüphe uyandırabilecek olmasına rağmenbu
faturanın muhasebe kaydının yapılması, başka bir şirketpersoneli tarafından
ödemenin gerçekleştirilmesi ve bu hileli işlemden her üç personelin de yasadışı gelir elde etmesi verilebilir.
1.3 Aktarmalı Faturalandırma Hileleri (Pass Through Schemes)
Paravan şirketlerin kullanıldığı faturalandırma hilelerinde faturanın konusunu oluşturan mal ve/veya hizmet genellikle hayalidir fakat aktarmalı
faturalandırma hilelerinde farklı bir yöntem söz konusudur. Genellikle satın
alma departmanı yetkilileri tarafından gerçekleştirilen bu tür hileli işlemlerde,
şirket çalışanları şirketin ihtiyaç duydukları malları direk olarak tedarikçiden
satın almak yerine kurmuş oldukları paravan şirketler aracılığıyla satın almakta ve sonrasında da bu malları daha yüksek bir fiyattan çalıştıkları şirketlere
satmaktadırlar.
2. SUÇ ORTAĞI OLMAYAN SATICILAR ARACILIĞIYLA YAPILAN FATURALANDIRMA HİLELERİ
2.1 Öde ve İade Al Hileleri (Pay-and-returnSchemes)
“Faturalandırma hilelerinde paravan şirketlerin kullanılması yerine, bazı
şirket çalışanları hileli eylemin farkında olmayan üçüncü taraf satıcılara ait
yasal faturaları kullanarak hileli harcamalar gerçekleştirmektedirler. Öde-ve-iade al hilelerinde, bir şirket çalışanı tamamen yasal olan satıcılara karşı yapılacak olan ödemelerde kasıtlı olarak yanlışlık yapar. Bunun yöntemlerinden
biri amaçlı bir şekilde mükerrer ödeme yapmaktır. Örneğin, bir şirket çalışanın kasıtlı olarak bir fatura için mükerrer bir ödeme gerçekleştirmesi ve daha
sonrasında satıcı şirketi arayarak göndermiş olduğu çeklerden birinin iadesini
istemesi olasıdır. Sonraki adımda bu şirket çalışanı iade olunan çeki ele geçirecektir.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1.443)
Öde-ve-iade-al hileleri aynı zamanda çeklerin hile yapan kişiler tarafından
kasıtlı olarak farklı bir tedarikçiye gönderilmesişeklinde de olabilmektedir.
Hileyi yapan kişi, tedarikçiyi arayarak kendilerine çek gönderiminin yanlış-
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lıkla gerçekleştirildiğini belirtmekte ve çeklerin kendi adına geri gönderilmesini talep etmektedir. Çekin alan bu kişi daha sonrasında çeki bozdurarak nakit
elde ederek amacını gerçekleştirmiş olmaktadır. Çekin bozdurulması aşamasında da başka bir hilenin uygulanması söz konusu olacaktır. Örneğin, çek
üzerinde tahribat yapmak, prosedürdekibir noksanlığı tespit etmek, vb.. Bu
hilenin doğru tedarikçiye kasıtlı bir şekilde fazla bir ödeme gerçekleştirilmesi
şeklinde deyapılması mümkündür.
2.2.Suç Ortağı Olmayan Satıcılara Düzenlenen Faturalarda Yer Alan
Tutarların Kasıtlı Olarak Yükseltilmesi
“Bir şirket çalışanı tarafından hileli faturalar yaratılarak işverene karşı yapılan“faturalarda yer alan tutarların yükseltilmesi hileleri”nin birçoğunda paravan şirketler kullanılır. Bir şirket çalışanı tarafından gerçek bir satıcı şirkete
ait faturaların kullanılması genel bir şey değildir. Yine de, bazı durumlarda bir
şirket çalışanı gerçek bir satıcı şirketin faturalarında oynamalar yaparak onları
değiştirebilmekte ya da satıcı faturalarının sahte bir kopyasını yaratabilmektedir.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1444)
3. HİLELİ FATURALANDIRMA YÖNTEMİYLE ŞİRKET KAYNAKLARINDAN ŞAHSİ SATIN ALMALAR
Bu hileli yöntemde şirket personeli şirketin kaynaklarıyla kendisi, ailesi,
arkadaşı ya da başka bir kişi için mal veya hizmet satın almakta ve bu mal
veya hizmetin bedelini şirketine ödettirmektedir. Ödemeler gerçekleşmeden
önce harcamanın şirket için yapıldığı izlenimini veren belgeler sunulmakta ya
da var olan belgeler üzerinde hileli değişiklikler yapılmaktadır.
3.1. Hilekarın Faturaları Onaylama Yetkisine Sahip Olduğum Durumlarda Şahsi Satın Almalar
Satın almatekliflerinin yapılmasınınve bu tekliflerin onaylanmasının aynı
kişi tarafından gerçekleştirilmesine imkan vermeyecek şekilde tasarlanmamış
olan bir satın alma döngüsü şirketin iç kontrol mekanizmasındaki bir eksikliğe
işaret etmektedir.
Bu hileli yönteme örnek olarak aşağıdaki olayı verebiliriz:
“Halka açık bir şirketin merkezinden uzak bir şubesinde çalışan bir yönetici,şirketin satın alım tekliflerinin sunulmasından ve ayrıca tedarikçi firmalara
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yapılacak olan ödemelere konu olan faturaların onaylanmasından sorumluolan kişiydi. Bu yönetici, kendi ihtiyaçları olan çeşitli teknolojik cihazları ve
ev eşyalarını çalıştığı şirket için hazırlamış olduğu tekliflere eklemiştir. Bu
satın alım tekliflerinin onaylanmasından da kendisi sorumlu olduğundan dolayı tespit edilmesi kolay olan bu hileli eylemleri rahat bir şekilde gerçekleştirebilmiştir. Yönetici, ayrıca sipariş etmiş olduğu ürünlerin teslimat adreslerini değiştirmiştir ve böylece teslimatlar kendisinin tercih ettiği adreslere
yapılmıştır. Bu şahsi amaçlı satın almalar hileye maruz kalan şirkete yaklaşık
olarak 300.000 dolara mal olmuştur.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1445)
Satın alımları onaylayan bir şirket personelinin satın alım tekliflerini de hazırlamasınaimkan vermeyecek şekilde tasarlanmış olan iç kontrol ortamında
da bu hileli yöntemlere rastlamak mümkündür. Şirketin faaliyet döngüleri (satın alım, satım, vb.) içerisinde onay yetkisine sahip kişiler genellikle yönetici
düzeyindeki şirket personelleridir. Ast-üst ilişkilerinin kurumsal profesyonelliğe dayanmadığı bir yönetim tarzında yöneticilerin kendi departmanlarında
görevlendirilmiş olan personeller üzerinde baskı kurmaları her zaman mümkündür. Böyle bir baskının varlığı yöneticilerin astlarına şiddet veya tehdit
içeren mesajlar vermesi şeklinde olabileceği gibi bir çalışanın yöneticisine
karşı etik ilkeleri gözardı etmesine neden olacak derecede bir saygı duyması,
terfi ya da prim gibi amaçlar için onu memnun etme ihtiyacı duyması ya da
yöneticisinin makamı itibariyle ona karşı basit bir şekilde korku ve telaşın
hakim olduğu davranışlarda bulunması şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir.
Yukarıda bahsedilen durumlar haricinde, satın alım onay yetkisine sahip,
fakat teklif sunma yetkisine sahip olmayan hilekarlar satın alma formlarında
teklif sunma yetkisine sahip kişilerin imzalarını taklit edebilir ya da formu
sadece kendileri tarafından imzalanmış şekilde dosyalayabilirler. Diğer bir
ifadeyle, satın alma formlarında sadece onay imzası vardır fakat teklifi hazırlayan kişinin imzası yoktur. Hatta bu kişinin böyle tekliften haberi dahi
yoktur.Bu tür yöntemler daha çok büyük olmayan ve denetimden geçmeyen
şirketlerde görülebilmektedir.
3.2 Hileli Satın Alma Teklifleri
Satın alımları onaylama yetkisine sahip olmayan şirket çalışanları hileli
bir satın alım teklifini çeşitli şekilde yapabilmektedirler. Bunlardan bazıları
sahte satın alım evraklarının sunulması, satın alım formlarında hileli değişik-
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likler yapılması veya onay yetkisine sahip kişilere ait imzaların taklit edilmesi
şeklinde olmaktadır.Diğer bir durum ise, satın alım için yapılan açıklamaların
malın tabiatına uygun olmamasıdır. Örnek olarak aşağıdaki olayı verebiliriz:
“Şirketin bir mühendisi 30.000 dolardan daha yüksek bir değerde şahsi mal satın almıştır. Tedarikçi şirket ile anlaşan bu mühendis aynı zamanda satın alınan bu
materyallerin teslim alınmasından da sorumludur. Bu sebepten dolayı bu mühendis satın almış olduğu malları, malın tabiatına aykırı bir şekilde “bakım malzemeleri” olarak tanımlayabilmiştir. Satıcı faturaları bu doğru olmayan tanımlamaya
uygun olacak şekilde değiştirilmişti.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1447)
“Eğer bir hilekar satın alım teklifinde tahrifat yaparsa, teslimatın yapıldığı
sırada bu hileli eylemin tespit edilebilmesi olasıdır. Örneğin,eğer “bakım malzemeleri” sipariş edilmiş bir satın alım teklifi söz konusu olduğu halde ev mobilyalarının teslimatı durumda bu kişinin hile yaptığı açık bir şekilde ortaya
çıkacaktır. Teslimattaki bu problem hilekarın gelen sevkiyatların tesliminden
sorumlu olması durumunda ortadan kalkabilmektedir. Hilekar teslim alınan
malzemelerin “bakım malzemeleri” olduğunu onaylayabilir.” (FraudExaminers Manuel, 2015, 1447)
4.FATURALANDIRMA HİLELERİNİN ORTAYA ÇIKARILMASI
Söz konusu hileleri tespit etmek için aşağıdaki maddeler göz önünde bulundurulmalıdır:
• Faturalarda yer alan bilgilerde herhangi bir eksiklik olup olmadığına dikkat edilmelidir. Faturalarda yer alması gereken azami bilgiler vergi mevzuatları ile belirlenmiştir. Bir faturanın üzerinde, fatura tarihi, fatura düzenleyen şirketinünvanı, telefon numarası, adresi, mal ve hizmet açıklamaları
ve adetler gibi bilgilerdeki eksiklikler hileli bir işlemi işaret edebilir.
• Faturayı düzenlemiş olan şirketin adres bilgilerini incelemek önem arz etmektedir. Faturada adres bilgisinin yer almasına rağmen bir adresin şüphe
uyandıracak şekilde olması ve adresin bir işyerinden daha ziyade bir konut
adresine ait olduğu izlenimini vermesi durumunda hileli bir işlemin söz
konusu olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bazı şehirlerde aynı sektöre
ait şirketlerin lokasyonları benzer bölgelerde yer almaktadır. Örneğin, kurumsal yönetim danışmanlığı hizmeti faturalarında hizmeti sunan şirketin
bir organize sanayi bölgesinden daha çok finansal kuruluşların faaliyet
gösterdiği bir adreste bulunması daha olasıdır.
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Faturalar üzerinde yazan telefon numaraları da hilelerin tespit edilmesinde şirket adresleri kadar önemli yer tutmaktadır. Fatura üzerinde
yazan numaralardan faturayı düzenleyen şirketlere ulaşımlarda sıkıntı
yaşanması bir kırmızı bayraktır. (Paravan şirket için geçerli olabilecek bir durum) Ayrıca, ister şüpheli bir durumdan dolayı isterse de
operasyonel herhangi bir nedenden dolayı yapılacak olan bir telefon
görüşmesinde şüpheli durumların varlığı tespit edilebilir. (Aktarmalı
faturalandırma hileleri için geçerli olabilecek bir durum)
Güvenirliğinden şüphe edilmeyen tedarikçiler haricindeki şirketlere
belli aralıklarla ziyaretler gerçekleştirilmeli ya da genel değerlendirmeler yapmak amacıyla telefon görüşmeleri yapılmalıdır. Böylelikle
şirketlerin paravan olup olmadıkları ortaya çıkarılabilir.
Şirket kayıtlarında bir tedarikçiye ait faturalarda yer alan numaraların
uzun bir dönem içerisinde sadece bir şirkete fatura düzenlendiği izlenimini uyandıran durumlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin, bir
tedarikçi tarafından Ocak ve Mayıs ayları arasında bir şirkete düzenlenmiş olan 5 adet faturaya ait numaraların 2019, 2020, 2021, 2022 ve
2023 olduğu bir durumda bu tedarikçi şirketin başka şirketlere neden
fatura düzenlemediği sorusunun sorulması gerekir. Aynı durum, Ocak
ayında tedarikçi şirket tarafından düzenlenmiş bir faturanın numarası
2019 iken, Mayıs ayında aynı tedarikçi tarafından düzenlenmiş olan
bir diğer faturanın numarasının 2010 olmasında da geçerlidir.
Bir şirket tarafından düzenlenmiş olan faturalarda yer alan tutarların birbirlerine çok yakın olması ve/veya bu fatura tutarlarının şirket prosedürlerinde yer alan bazı limitlerin hemen aşağısında olması da dikkate alınması
gereken bir durumdur. Örneğin, 10 bin lira üzerindeki her bir harcamanın
direktör onayına tabi tutulduğu bir durumda, bir tedarikçi şirket tarafından
bir ay içerisinde düzenlenmiş 8 adet faturanın her birisine ait tutarın 9.000
ile 9.999 lira arasında değişiyor olması incelenmesi gereken bir durumdur.
Paravan şirketler aracılığıyla yapılan hileler kolay olması nedeniyle mal
alımından daha çok hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır. Bundan dolayı
danışmanlık gibi hizmetleri içeren faturalara ayrıca dikkat edilmelidir.
Birçok hile tekniğinin tespitinde olduğu gibi faturalandırma hilelerinde
de analitik analiz önemli yer tutmaktadır. Danışmanlık hizmetlerinde
artış, stok ve satış ilişkilerinde orantısız artış ve azalışlar gibi konulara
dikkat edilmelidir. Örneğin, stoklar kaleminin bir önceki dönem ile
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güncel dönemdeki tutarlarıı karşılaştırıldığında, satışlara oranla daha
yüksek bir atış gözlemlenmesi fatura tutarlarının yüksek gösterildiği
ya da çift ödeme yapıldığı olasılığını akıllara getirmektedir. Faturalandırma hilelerine yönelik analitik analizler özellikle küçük ölçekli
şirketlerde oldukça yararlıdır.
Bilgi teknolojilerinin kullanıldığı analizler belli aralıklarla yapılmalıdır. Aslında önemsiz ya da gereksiz olduğu düşünülen basit bir excel
çalışmasıyla dahi bulgular elde edilebilmektedir. Örneğin, aynı adrese
kayıtlı gözüken birden fazla tedarikçi şirketin varlığı ve bir şirket çalışanı ile bir tedarikçi şirketinin çakışan adresleri basit bir çalışmayla dahi tespit edilebilecek durumlardır. Tedarikçi şirketler tarafından
düzenlenmiş olan faturaların ortalama tutarlarını, ödeme şekillerini,
hangi aylarda hangi sıklıklarda alım yapıldığı gibi bir çok istatistiki
verileri ortaya koymak zaman ve maliyet açısından oldukça zahmetsiz
fakat bir o kadar da faydalıdır.

5.FATURALANDIRMA HİLELERİNİN ÖNLENMESİ
Hilelerin engellenmesinin hilelerin tespit edilmesinden daha kolay olması
bütün hile türleri için geçerli olan bir durumdur. Çalışanlar tarafından yapılan
hilelerin engellenmesinde iç kontrol tasarımının etkin ve etkili olması tartışılmaz bir gerekliliktir. Faturalandırma hilelerinin engellenmesinde aşağıda
sıralanmış olan açıklamalar göz önünde bulundurulmalıdır:
• Şirket prosedürlerinin belirlenmesinde görevlerin ayrılığı ilkesi eksiksiz bir şekilde uygulanmalıdır.
• Şirket personelleri etik kurallar ve hile konularında belli aralıklarla ve
sürekli olarak eğitilme tabi tutulmalıdırlar. Fakat, şirketin hazırlamış
olduğu, hileleri engelleme programındaki bilgi ve belgelerin verilecek
olan eğitimlerde yer almamasına ayrıca özen gösterilmelidir. Hileli eylemde bulunma niyetindeki bir şirket çalışanının bu tür bilgilere sahip
olması şirketin zararına olacaktır.
• Şirket çalışanlarına (sadece faturalandırma hilelerine yönelik olarak
düşünecek olursak satın alma departmanı çalışanlarına) verilen maaşların yeterli ve adil olması şirket çalışanlarını hile yapmaya yönelten
unsurların azaltılmasınısağlayacaktır. Maaşların yeterli olması, ekonomik gerekçelerle hile yapmaya yeltenme duygusunu; maaşların adil
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olması ise bir hileli eylemin haklı gerekçelerle yapılmış olduğu hissiyatını köreltecektir.78
Şirketlerde ihbar hatlarının oluşturulması gerekmektedir. Hileli eylemin farkında olan bir şirket çalışanı herhangi bir nedenden dolayı
ihbarda bulunmaya temkinli yaklaşabilir. İhbar eden kişilerin kimli1 kesin bir şekilde temin eden bir whistleblowing
ğinin saklı kalmasını
politikasının varlığı hile ile mücadelede şirketlere büyük avantajlar
sağlamaktadır. Şirket çalışanlarını ihbar etmeye teşvik eden tek önemli
faktör kimliklerin gizli kalması değil, aynı zamanda bu ihbarların şirket yetkilileri tarafından önem verilerek değerlendirildiğinin mesajının
verilmesidir.

SONUÇ
Çalışanlar tarafından yapılan hile türlerinden birisi olan faturalandırma
hileleri de diğer tüm hile türlerinde olduğu gibi şirket yöneticileri, devlet kurumları, iç ve dış denetçiler ve yatırımcılar gibi toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren bir konudur. Harcama hileleri içerisinde maliyeti ve sıklığı en
yüksek olan hilelerden birisi olan faturalandırma hileleri büyük çoğunlukla
paravan şirketler aracılığıyla yapılmaktadır. Ülkelerin çoğunda ise şirket kuruluşları ve banka hesap açılışları çok zor olmayan prosedürlerin tamamlanması ile yapılabilmektedir.
Hileli eylemlerin engellenmesi onları tespit etmekten daha kolaydır. Bu nedenle, faturalandırma hilelerine neden olabilecek ortamların ortadan kaldırılması
amacıyla iç kontrol mekanizmalarının iyi tasarlanmış olması oldukça önemlidir.
Bunun yanı sıra, çalışanların eğitilmesi, ihbar hatlarının kurulması ve adaletli bir”
personel yönetiminin olması da gerekli olan diğer önleyici faktörlerdir.
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SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KOLAYLAŞTIRILMIŞ
BİRLEŞME USULÜ
*
Arş. Gör. Kağan TURAN79

ÖZ
Şirket birleşmelerinin hangi şartlarda ve nasıl yapılacağı 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunumuzun (TTK) 136. ila 158. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Buna göre, birleşme sözleşmesinin hazırlanmasıyla başlayan ve ticaret siciline tescil ve ilanla sona eren bir takım işlemler dizisinin yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte, birleşmeye katılan şirketler sermaye şirketiyse ve ortakların zarara uğrama tehlikesi yoksa şirketler kolaylaştırılmış bir
şekilde devralma yoluyla birleşebilirler. Ancak, birleşmenin basit usulde uygulanabilmesi için Kanunun aradığı birtakım şartlar da sağlanmak zorundadır.
İşte, biz de bu usulün hangi durumlarda ve hangi şekilde uygulanabileceğini,
sağladığı kolaylıklara da değinerek inceleyeme çalışacağız.
Anahtar Sözcükler: Şirket Birleşmeleri, Sermaye Şirketleri, Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü, Kolaylaştırılmış Birleşmenin Sağladığı Kolaylıklar.
1-GİRİŞ
Şirket evlilikleri olarak bilinen şirket birleşmeleri, üretim usullerinin birleşerek daha etkin kullanılmasını sağladığı, dolayısıyla verimliliği arttırdığından iktisadi hayatın vazgeçilmezlerindendir. Öte yandan, birleşmenin gerçekleşmesi, başta ortaklar olmak üzere birleşmeye katılan şirketlerle ilişkisi
bulunan kişilerin haklarının zayi olmaması ve birleşmeden sonra da ortaya
çıkan şirkete güvenilirliğin sağlanabilmesi için hukuki anlamda bir takım prosedürlerin yerine getirilmesi şarttır.
Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına
göre devralan şirketin paylarının devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir (TTK m. 136/3). Birleşmeyle, devralan
şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde (küllen) ve kendiliğinden devralmış olur. Birleşme neticesinde devrolunan şirket tasfiyesiz şekilde sona erer ve ticaret sicilinden silinir.
Diğer yandan, birleşme, alacaklıların haklarının zarara uğraması olasılığı
yoksa kolaylaşmaktadır. Bu sebeple şartları varsa Kanun koyucu, birleşme
*79 Karadeniz Teknik Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
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sözleşmesini yeterli bulmuş, birleşme raporuna, birleşmenin denetlenmesine,
inceleme hakkı sağlanmasına, hatta bunun genel kurulun onayına sunulmasına gerek görmemiş, bu işlemlerin yapılıp yapılmamasını birleşen şirketlere
bırakmıştır (TTK m. 155 Gerekçe).
Çalışmamızda, kolaylaştırılmış usulün sağladığı olanakların daha iyi anlaşılması için öncelikle olağan birleşme usulü özet halinde sizlere sunulacak,
ardından kolaylaştırılmış birleşmenin hangi şirketlere uygulanabileceği izah
edilecek, son bölümde de sistemin getirdiği kolaylıklar üzerinde durulacaktır.
2-OLAĞAN BİRLEŞME USULÜ
Şirket birleşmeleri, kanunda yer verilmemiş olmakla birlikte uygulamada,gizlilik ve “duediligence” anlaşmalarının yapıldığı hazırlık ve müzakere evresiyle başlamaktadır.Taraflar bir araya gelerek öncelikle, müzakere sürecinde
paylaşacakları bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması (dışa karşı) ve bu
bilgilerin suiistimale yol açacak şekilde tarafların kendi menfaatine (içe karşı)
kullanılmamasını amaçlayan bir gizlilik anlaşması (non-disclosureagreement)
yaparlar (Karahan/Keşli, 2013, 184).Daha sonra, bağımsız ve alanında uzman
kişilerce hazırlanan ve şirketin finansal, hukuksal, operasyonel, vergisel, insan
kaynakları, çevresel konulara ilişkin risk alanlarını gösteren bir rapor olan
“duediligence” alarak süreci ve şartları müzakere ederler. Şartlarda anlaşıldığı
takdirde, Kanunda öngörülen işlemler ve belgeleri hazırlama sürecine girilir.
Bunlardan ilki, içeriği TTK m. 146’ te belirtilen ve yönetim organınca
yazılı şekilde düzenlenmesi gereken birleşme sözleşmesidir.Yazılı şekil geçerlilik şartı olduğundan, buna uyulmaksızın hazırlanan sözleşme geçersiz
olur ve birleşmenin tescilini de hükümsüz hale getirir.Birleşme sözleşmesini
hazırlama ve imzalama yetkisi yönetim kuruluna ait olmakla birlikte, sözleşmenin birleşmeye katılacak şirketlerin genel kurullarınca Kanunda öngörülen
nisaplarla onaylanması gerekir.Genel kurulların onayına kadar, birleşme sözleşmesi askıda geçerlidir. Bu sebeple, onaydan önce bağlayıcı bir birleşme
sözleşmesi yoktur (TTK m. 145 Gerekçe).
Daha sonra, şirket eğer devralma şeklinde birleşiyorsa, devralan şirketin
sermayesini arttırması gerekecektir. Ayrıca, birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son
bilançonun çıkarılmasından sonra birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir
ara bilanço çıkarmak zorundadır (TTK m. 144).
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Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya birlikte,
içeriği TTK m. 147’ de gösterilen, birleşmenin amacı ve sonuçlarını gösteren
birleşme raporu hazırlarlar.Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, usulüne
uygun olarak hazırladıkları birleşme raporu ile birleşme sözleşmesinive son
üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara
bilançolarını, incelenmek üzere, merkezleriyle şubelerinde, halka açık anonim
şirketler ise Sermaye Piyasası Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul
kararından önceki otuz gün içinde sunmakla yükümlüdürler (TTK m.149).
Birleşmeye katılan şirketler tarafından birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organları, birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurur (TTK m.152/1).
Devralan şirket, birleşmenin gereği olarak sermayesini arttırmışsa, ek olarak
esas sözleşme değişiklikleri de ticaret siciline sunulur (TTK m.152/2). Devrolunan şirket, birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder (TTK m.152/3).
Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil
anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer (TTK m.153/1). Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı
olur. Ancak bu sonuç, devralan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına
hareket eden kişinin elinde bulunan paylar ile devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde bulunan paylar için
doğmaz (TTK m.153/2). Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
(TTSG) ilan olunur (TTK m.154).
3-KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME USULÜ
Kural olarak şirketler yukarıda belirtilen işlemleri gerçekleşmek suretiyle
birleşebilirler. Bununla birlikte, TTK ile getirilen önemli bir yenilik olarak,
istisnai hallerde ve belirli şartları taşıyan şirketlere mahsus olmak üzere, daha
kolay bir birleşme usulü düzenlenmiştir (Yazıcı, 2013, 828). Kanun koyucunun kolay birleşmeye olanak tanıdığı durumlar, ortakların korunmasına ilişkin
hükümlerin uygulanmasını gerektirmeyecek hallerdir (Şener, 2015, 32). Zira
birbiriyle sıkı ilişki içerisinde olan, hatta çoğunlukla hâkimiyet ilişkisi içerisindeki şirketlerin birleşmesinde, sürenin gereksiz yere uzaması ve lüzumsuz
emek ve para harcanmasının önüne geçilmesi amacıyla, konu TTK’ da olumu
bir şekilde kaleme alınmıştır (Güner, 2011,96). Kaynağını İsviçre Birleşmeler
Kanunu’ndan alan bu yeni düzenleme, uygulamada sıklıkla karşılaşılan birleşmeleri daha basit bir usulde tamamlama olanağı tanımaktadır. Belirtelim ki,
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kanunda öngörülen şartlara haiz şirketlerin kolaylaştırılmış usule göre birleşme imkânları olsa dahi, bu usulü uygulayıp uygulamamak kendi takdirlerine
bırakılmıştır (Göktürk, 2013, 652).
Kolaylaştırılmış birleşme, öngörülen şartların varlığı halinde yalnızcabirleşmeye katılan şirketlerin tamamının sermaye şirketi olması halinde uygulanabilir.
Buna göre, kolaylaştırılmış birleşme anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler için geçerli olup, şahıs şirketlerine kıyas yoluyla tatbik
edilemez. Yine, kooperatifler de sermaye şirketi olarak kabul edilmediğinden, birleşen şirketlerden birisinin kooperatif olması durumunda kolaylaştırılmış usulün
uygulanması mümkün değildir (Bilgili ve Demirkapı, 2013, 85).
Kolaylaştırılmış usul, bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” olması halinde mümkündür (A ve B şirketinin B
şirketi bünyesinde birleşmesi). Şirketlerin birleşerek yeni bir şirket içinde bir
araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” için geçerli
bir uygulama değildir (A ve B şirketinin birleşerek C şirketini oluşturması).
Sermaye şirketlerine özgü olarak ve sadece devrolma şeklinde birleşmeler için öngörülmüş olan kolaylaştırılmış birleşmeye tabi olabilecek şirketler
TTK m. 155’ te düzenlenmiştir.Maddenin ilk fıkrasında, iki farklı varsayım
söz konusudur ve her ikisinde de oy hakkı veren payların yüzde yüzüne sahip
olma olgusu vardır:
a) Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı
veren bütün paylarınasahiplerseveya
b) Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin
oy hakkı veren tüm paylarına, sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış
düzene göre birleşebilirler.
Maddenin (a) bendine göre, hem devralan hem de devrolunan şirket sermaye şirketidir ve devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy
hakkı veren paylarının tamamına sahiptir (TTK m. 155 Gerekçe). Diğer bir
ifadeyle, X A.Ş., yüzde yüzüne ve oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğuyavru ortaklığı Y A.Ş. ile devralmak suretiyle birleşmektedir. Önemle
belirtmek gerekir ki, bu varsayımda tersine bir birleşme, yani yavru şirketin
ana şirketi devralması olanaklı değildir (Pulaşlı, 2012, 137).
Maddenin (b) bendi iki kardeş sermaye şirketinin birleşmesini konu almaktadır. Kardeş sermaye şirketi, aynı hâkimiyet altında bulunan şirketler de282
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mektir. Maddenin gerekçesinde kolaylaştırılmış birleşmenin nasıl olabileceği
şu örnekle açıklanmıştır: “Meselâ birleşen A limited ile B limited şirketinin
oy hakkı veren bütün paylarına C anonim şirketi ile gerçek kişi D sahipse, A
ve B kardeş şirketlerdir. Kanun koyucu burada da kolaylaştırılmış birleşmeyi
uygun bulmuştur. Bu varsayımda birleşen sermaye şirketlerinin oy hakkı veren paylarının yüzde yüzü bir şirkete, bir gerçek kişiye veya miras şirketi, adî
şirket gibi kişi gruplarına ait olabilir.”
Gerek bir sermaye şirketinin oy haklarının yüzde yüzüne sahip olduğu
yavru şirketi devralarak birleşmesi, gerekse kardeş sermaye şirketlerinin birleşmeleri daha çok topluluk şirketlerinin içerisinde görülen birleşmelerdir
(Tekinalp, 2013, 136).
Maddenin ikinci fıkrasındaki şirketler için öngörülenhâkimiyet oranı ise
yüzde doksandır. Burada birleşmeye iştirak edilmemesi durumunda en fazla
yüzde ona kadar tolerans tanınmıştır. Bu sebeple, kolaylaştırılmış birleşmeye
gidilirken, azınlıkta kalan ortaklar korunmuştur. Hükümdeki (a) ve (b) bentleri koruma araç ve şartlarını göstermektedir (TTK m. 155 Gerekçe) :
Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına
değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta
kalan pay sahipleri için;
a) Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesişirket payları yanında, 141. maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin
tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve
b) Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel
edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması, hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.
Dikkat edilirse, Kanun koyucu bu fıkrada öngörülen şirketler için “oy hakkı veren payların” en az yüzde doksanını aramaktadır. Buna göre, oy hakkı
vermeyen paylar ile devrolunan şirketin iktisap etmiş olduğu kendi payları
hesaplamaya dâhil edilmemelidir (Bilgili ve Demirkapı, 2013, 86). Maddede
ayrıca, azınlıkta kalan pay sahiplerini korumak amacıyla, uygun bir ayrılma
akçesi verilmesi kaydıyla çıkma hakkı tanınması ve birleşme sebebiyle ek
ödeme borcu veya herhangi bir şahsî sorumluluğun doğmaması gerektiği ifade edilmiştir.
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4-KOLAYLAŞTIRILMIŞ BİRLEŞME USULÜNÜN GETİRDİĞİ
KOLAYLIKLAR
4.1-DEVRALANIN DEVROLUNANIN OY HAKLARININ YÜZDE
YÜZÜNE SAHİP OLDUĞU BİRLEŞMELERİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR (TTK m. 156/1)
Birleşmeye katılan ve TTK m. 155/1’de öngörülen şartlara uyan sermaye
şirketleri, birleşme sözleşmesinde, TTK m. 146/1 (a) ve (f) ilâ (i) bentlerinde
gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Buna göre, kolaylaştırılmış usulde
birleşme sözleşmesi,
a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret
unvanını ve merkezini,
f) Gereğinde 141. madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına
yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, içermesi zorunludur.
Bu sermaye şirketleri, TTK m. 147’ de öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye ve TTK m. 149’ da düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini TTK m. 151 uyarınca genel
kurulun onayına da sunmayabilirler. Buna karşın, yönetim organınca hazırlanmış ve yukarıdaki hususları içeren yazılı birleşme sözleşmesinin ticaret
siciline tescili ve TTSG’ de ilanı şarttır.
4.2-DEVRALANIN DEVROLUNANIN OY HAKLARININ YÜZDE
DOKSANINA SAHİP OLDUĞU BİRLEŞMELERİN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR (TTK m. 156/2)
Birleşmeye katılan ve TTK m. 155/2’ de öngörülen şartlara uyan sermaye
şirketleri, birleşme sözleşmesinde, sadece 147. maddenin ikinci fıkrasının (a),
(b) ve (f) ilâ (i) bentlerinde gösterilmiş bulunan kayıtlara yer verirler. Buna
göre, kolaylaştırılmış usulde birleşme sözleşmesi,
a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret
unvanını ve merkezini,
b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını;
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devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına
ilişkin açıklamaları,
f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini,
g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına
yapılmış sayılacağı tarihi,
h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, içermesi zorunludur.
Bu şirketler TTK m. 147’ de öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye ve
birleşme sözleşmesini TTK m. 151 gereğince genel kurula sunmaya da zorunlu değillerdir. Bununla birlikte, TTK m. 149’ da öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tescili için ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce
sağlanmış olması gerekir. Ayrıca, birleşmenin geçerli olabilmesi için birleşme
sözleşmesinin ticaret siciline tescili ve TTSG’ de ilanı da şarttır.
TTK m. 155’ in ilk fıkrasında yer alan ve yüzde yüz hâkimiyet esasına
dayalı olan şirketlerin birleşmesi, ikinci fıkrada yer alan ve yüzde doksan hâkimiyet esasına dayananlara göre, nispeten daha kolay şekilde yapılabilmektedir. Birleşme sözleşmeleri daha dar kapsamda hazırlanabilmekte ve ayrıca
TTK m. 149’ da öngörülen, menfaat sahiplerine yönelik birleşme sözleşmesi
ve diğer belgeleri inceleme hakkı da tanınmamaktadır. Öte yandan, her iki
fıkrada yer alan şirketler, birleşme raporunun hazırlamak ve birleşme sözleşmesini genel kuruluna sunmak zorunda değillerdir.
5-SONUÇ
Sermaye şirketlerine özgü olarak ve sadece devralma şeklinde birleşmeler için öngörülmüş olan kolaylaştırılmış birleşmeye tabi olabilecek şirketler
TTK m. 155’ te iki fıkra halinde düzenlenmiştir.İlk fıkrada düzenlenen şirketlerde payların yüzde yüzüne sahip olma olgusu vardır. Kanun koyucu burada,
uygulamada sıklıkla karşılaşılan ana şirket ve yavru şirketin birleşmesi ile iki
kardeş şirketin birleşmesini konu almıştır. İkinci fıkrada ise, devralan sermaye
şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren
paylarının en az yüzde doksanına sahiptir. Buna göre, birleşmenin kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilmesi için, azınlıkta kalan pay sahiplerine uygun
bir ayrılma akçesi verilmesi kaydıyla çıkma hakkı tanınmalı ve birleşme sebebiyle ek ödeme borcu veya herhangi bir şahsî sorumluluğunun doğmaması
gerekmektedir. Görüldüğü üzere, ikinci fıkra uyarınca kolaylaştırılmış bir-
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leşmeye gidilirken, bir taraftan birleşmeye iştirak edilmemesi durumunda en
fazla yüzde ona kadar tolerans tanınmakta, diğer taraftan da azınlıkta kalan
ortaklar korunmaktadır.
İlk fıkrada sayılan şirketler, TTK m. 147’ de öngörülen birleşme raporunu
düzenlemeye ve TTK m. 149’ da düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla
yükümlü olmadıkları gibi, birleşme sözleşmesini TTK m. 151 uyarınca genel
kurulun onayına da sunmayabilirler. İkinci fıkrada anılan şirketler ise, TTK m.
147’ de öngörülen birleşme raporunu düzenlemeye ve birleşme sözleşmesini
TTK m. 151 gereğince genel kurula sunmaya da zorunlu değillerdir. Bununla
birlikte, TTK m. 149’ da öngörülen inceleme hakkının, birleşmenin tescili için
ticaret siciline yapılan başvurudan otuz gün önce sağlanmış olması gerekir.
Ayrıca belirtmek gerekir ki, iki fıkrada anılan şirketlerin birleşme sözleşmeleri de, olağan birleşmede öngörülen birleşme sözleşmesine göre daha dar bir
kapsam ihtiva etmektedir. Diğer yandan, birleşmenin geçerli olabilmesi için
her iki fıkrada düzenlenen şirketlerin de birleşme sözleşmesini ticaret siciline
tescil ve TTSG’ de ilanı etmeleri zorunludur.
Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, kolaylaştırılmış birleşme süreci ciddi şekilde kısaltarak daha az emek ve maliyetle
uygulayıcılara birleşmeyi tamamlama olanağı sağlamaktadır.Uzun süren
müzakereler ile iktisadi ve muhasebe işlemleri hesaba katıldığında, hukuki
anlamda sağlanacak böyle birkolaylığın ticari hayatımıza katkısı azımsanmayacak niteliktedir.
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KADIN İŞÇİLERİN GECE POSTALARINDA
ÇALIŞTIRILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Erol GÜNER*80
					
I. GİRİŞ
Çalışma hayatında işçilerin özelikle bazı işlerde gece çalıştırılmaları, bir
gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak gece çalışmasının bazı zorlukları
olduğu da ortadadır. Bu yüzden kanun koyucu gece çalışmasının ayrıca düzenlemiştir. 4857 Sayılı İş Kanunun 69. maddesinin gerekçesinde gece süresi tanımlanmadığı, gece çalışmalarının nasıl yapılacağı düzenlendiğinden, madde
başlığı, “Gece Süresi ve Çalışmaları” olarak değiştirilmiş, ancak madde içeriği bakımından mülga 1475 Sayılı İş Kanunun 65. madde hükmü kural olarak
muhafaza edilmiş; ancak Avrupa Birliği Direktifine uyum sağlamak amacıyla,
eklenen dördüncü fıkrada gece çalıştırılacak işçilerin sağlıklarının korunması
için işe başlamadan önce ve çalışırken periyodik sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu belgeleyen işçiye
mümkünse gündüz postasında durumuna uygun iş verilmesi yükümlülükleri
getirilmiş ve son fıkra ile postası değiştirilecek işçinin kesintisiz en az 11 saat
dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamayacağı hükmü kabul edilmiştir.
Gece çalışması, günlük normal çalışma bağlamında bir çalışma olduğundan çalışma sürelerine ilişkin genel rejim içinde yer almakla birlikte, gecenin
doğal olarak uykuya ayrılan bir gün dönemi olması itibariyle işçilerin korunması amacıyla özel bir takım kuralların kabulü zorunlu olmuştur Günlük
çalışma sürelerine ilişkin olarak 4857 sayılı İş Kanununun 63. Maddesinde
getirilen sınırlamalar sadece işçiler için olup, işyerlerinin yirmi dört saat açık
kalması mümkündür. Böyle bir durumda çalışmanın bir kısmının geceye rastlaması kaçınılmazdır. 4857 sayılı İş Kanununun 69. Maddesine göre; çalışma
hayatında gece, en geç 20.00’ de başlayarak en erken sabah 08.00’ e kadar
geçen ve herhalde en fazla onbir saat süren dönemdir.
Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları 6331 sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30. Maddesine istinaden çıkarılan Kadın
İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğinde
düzenlenmiştir. Makalemizde 4857 sayılı İş Yasası ve söz konusu yönetmelik
bağlamında kadın işçilerin gece çalışma döneminde çalıştırılma koşullarını ve
esaslarını incelemeye çalışacağız.
*80* İş Teftiş Kurulu Bşk. Yrd., İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
09.03.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.06.2016
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II. YASAL DÜZENLEME
4857 sayılı İş Kanununun 69 ve 73. Maddelerinde gece süresi ve gece çalışmalarıyla ilgili usul ve esaslar düzenlenmiştir.
“Gece süresi ve gece çalışmaları”
Madde 69 - Çalışma hayatında «gece» en geç saat 20.00›de başlayarak
en erken saat 06.00›ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren
dönemdir.
Bazı işlerin niteliğine ve gereğine göre yahut yurdun bazı bölgelerinin
özellikleri bakımından, çalışma hayatına ilişkin “gece” başlangıcının daha
geriye alınması veya yaz ve kış saatlerinin ayarlanması yahut gün döneminin
başlama ve bitme saatlerinin belirtilmesi suretiyle birinci fıkradaki hükmün
uygulama şekillerini tespit etmek yahut bazı gece çalışmalarına herhangi bir
oranda fazla ücret ödenmesi usulünü koymak veyahut gece işletilmelerinde
ekonomik bir zorunluluk bulunmayan işyerlerinde işçilerin gece çalışmalarını
yasak etmek üzere yönetmelikler çıkartılabilir.
İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/20156645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece
çalışması yaptırılabilir.
Gece ve gündüz işletilen ve nöbetleşe işçi postaları kullanılan işlerde, bir
çalışma haftası gece çalıştırılan işçilerin, ondan sonra gelen ikinci çalışma
haftası gündüz çalıştırılmaları suretiyle postalar sıraya konur. Gece ve gündüz
postalarında iki haftalık nöbetleşme esası da uygulanabilir.
Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az onbir saat dinlendirilmeden diğer
postada çalıştırılamaz.”
“Gece çalıştırma yasağı”
“Madde 73 - Sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve
genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır. “ Onsekiz yaşını doldurmuş kadın
işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte gösterilir.”
Kadın işçilerin gece postalarında çalıştırılma koşulları son olarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 30. maddesine istinaden çıkarılan Kadın
İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkındaki Yönetmelikte
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düzenlenmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 73. Maddesine istinaden çıkarılmış
olan yönetmelik ise yürürlükten kaldırılmıştır.24.07.2013-28717 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik;
Medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını doldurmamış kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun gece postasında çalıştırılamayacağı,
1- Çalışma süresinin yedi buçuk saatten fazla olamayacağı,
2- Gece postalarında çalıştırılacak kadın işçilerin, uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden işyerine götürüp getirmekle yükümlü olunduğu,
3- Kadın işçilerin, gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce işyeri hekimi, işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri,
bunların bulunmadığı yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu,
sağlık ocağı, Hükümet veya belediye doktorlarına muayene ettirilerek, çalışmalarına engel bir durumun olmadığına dair sağlık raporlarının alınmasın şart
olduğu, bu işçilerin muayenelerinin her altı ayda bir tekrarlanması gerektiği,
4- Kadın işçilerin, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın işçiler ise doğum tarihinden başlamak üzere
altı ay süre ile gece postalarında çalıştırılamayacağı, emziren kadın işçilerde
bu süre, ana ve çocuğun sağlığı açısından gerekli olduğunun işyeri hekimi,
işyeri ortak sağlık birimi, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı
yerlerde sırasıyla en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, Hükümet
veya belediye doktoru raporuyla belgelenmesi halinde bir yıla kadar uzatılabileceği,
5- Gece postalarında kadın işçi çalıştırmak isteyen işverenlerin gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listelerini, iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere işyerinde saklaması,
6- Kadın işçinin kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya
ayrı bir işyerinde çalışıyor ise, kadın işçinin isteği üzerine, gece çalıştırılması,
kocasının çalıştığı gece postasına rastlamayacak şekilde düzenlenmesi, aynı
işyerinde çalışan karı kocanın aynı gece postasında çalışma isteklerinin, işverence, olanak oranında karşılanması gerektiği hususlarını düzenlemiştir.
23.04.2015 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” nun 37. Maddesi ile 4857 sayılı İş Kanununun
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69. Maddesinde değişiklik yapılmış,4857 sayılı İş Kanununun 69. Maddesinde; ‘… İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemeyeceği yönündeki
hükümde, “Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde
işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir…’ şeklinde düzenleme getirilmiştir.Yeni düzenlemenin kadın işçilerin gece postalarında çalıştırma koşullarında herhangi bir değişiklik
getirmemiştir. Zira 4857 sayılı İş Kanununun 73 ve 76. Maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda ve söz konusu kanunun 30. Maddesine
istinaden çıkarılan yönetmelikte bir değişiklik yapılmamıştır.
Bu bağlamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 30. maddesine
istinaden çıkarılan “Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik” (24.07.2013-28717 tarih ve sayılı resmi gazete) ile herhangi bir değişikliğin olmadığı, onsekiz yaşını doldurmamış kadın,
çocuk ve genç işçilerin çalıştırılamayacağı, Onsekiz yaşını doldurmuş kadın
işçilerin gece postalarında çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların söz konusu
yönetmelikte belirlendiği, medeni durumuna bakılmaksızın on sekiz yaşını
doldurmamış kadın işçilerin her ne şekilde olursa olsun gece postasında
çalıştırılamayacağı,çalışma süresinin yedibuçuk saatten fazla olamayacağı, gece postalarında çalıştırılacak kadınişçiler hakkında ilgili yönetmelikte
belirlenen hususların dikkate alınması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
III. SONUÇ
Günümüzün değişen ekonomik, teknolojik ve sosyal şartları içerisinde
bazı işler niteliğinden ötürü hem gündüz hem de gece yapılmak zorundadır.
Serbest piyasa ekonomisinin hâkim olduğu günümüzde işletmeler ve ekonomiler dünya ile bütünleşmektedirler. Değişen bu piyasa şartlarında günümüzün klasik işletmecilik anlayışı ve İş Hukuku kuralları da bu değişime uyum
sağlamak zorundadır. Sayılan bu nedenlerden dolayı işletmelerin gece çalışmasına gitmeleri tercihten öte bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Çalışma şartları ve işletmecilik anlayışı ne kadar değişirse değişsin, tüm ilke
ve kurallar hayatın merkezinde yer alan insan içindir. Bu yüzden İş Hukuku insanı, piyasa ekonomisinin kurallarından kurtararak insan onuruna yaraşır bir hayat
ve çalışma şartları sağlamak amacıyla bir takım kurallar koymaktadır.
4857 Sayılı İş Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
bu kanunlara istinaden çıkarılan yönetmeliklerde gece çalıştırma ile ilgili usul
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ve esaslar belirlenmiştir. Kadın işçiler ayrıca da korunmuş ve Kadın işçilerin
gece postalarında çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar ayrı bir yönetmelikte
de düzenlenmiştir. 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanun
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelik hükümlerinde bir değişiklik yapmaması, yeni bir yönetmeliğin de yürürlüğe girmemesi
nedeniyle 6645 sayılı Kanun kadın işçilerin gece çalıştırmasını düzenleyen
usul ve esaslarda değişiklik getirmemiştir. Kadın işçilerin 24.07.2013-28717
tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kadın İşçilerin
gece çalışma döneminde “Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında
Yönetmelik” hükümleri dikkate alınarak çalıştırılması yerinde olacaktır. Aksi
takdirde idari para cezası ile Yargıtay’ın yerleşik kararlarıyla da desteklendiği
üzere gece çalışma süresinde 7,5 saati aşan her çalışma için fazla çalışma ücreti ödenmesiyle karşı karşıya kalınacaktır.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
KAPSAMINDA PARA CEZALARIVE İTİRAZ YOLLARINDA
YAPILAN SON DEĞİŞİKLİKLER
*
Recep GÜNER81
**
Lütfi ALPSOY82

ÖZ
İdari para cezaları 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamında yoğun
uygulanan bir idari yaptırım türüdür. Bu sebepten ötürü 6331 sayılı Kanunun
kapsamında idari para cezalarının uygulandığı mevzuata aykırılıkların, idari para cezası uygulanmasının usul ve esaslarının ve uygulanan yaptırımlara
karşı başvurulabilecek hukuki yolların ortaya konulması büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, idari
Para Cezası, Para Cezasının Uygulanması, İtiraz Yolları
GİRİŞ
2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayımlanarak
işverenin kamu ve özel hukukta dağınık halde bulunan iş sağlığı ve güvenliği
yükümlülüklerinin müstakil bir kanununda vücut bulması sağlanmıştır. 6331
sayılı Kanun işverene iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması, alınan
önlemlerin kontrol edilmesi, çalışanların alınacak önlemlerin karar sürecine
dâhil edilmesi, risk değerlendirmesi yapılması gibi birçok sorumluluk yüklemektedir. 6331 sayılı Kanun’da yer alan normların işyerlerinde uygulanmasını
sağlamak amacıyla yükümlülüğünün yerine getirmeyen işverenlere idari para
cezaları öngörülmektedir.Çalışanların için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının tesis edilmesi ve işverenlerin gerekli önlemleri almasının sağlanması
ancak idari para cezalarınınetkili, önleyici, uygulanabilir ve caydırıcı nitelikte
olması ve etkin bir şekilde uygulanması ile mümkündür.(Süzek, 2012 : 115)
1. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATINDAİDARİ PARA
CEZALARININ YERİ
İş sözleşmesinin, edimin ifasında işçi üzerinde işverenin egemenliğini kurduğu itiraz edilemeyecek bir durumdur. İş ediminin borçlusu olarak işçi, edim
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi, Elektrik ve Elektronik Müh.
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** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi, Makine Y. Müh.
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programını kendisi organize etmemekte, faaliyeti işveren tarafından planlanmaktadır.(Mollamahmutoğlu, 2008 : 264) İşçi, işverenin emir ve talimatları
doğrultusunda kendisine verilen işten kaynaklanan riskler nedeni ile beden
ve ruh sağlığı bakımından tehlike altına girmektedir(Eren, 1984 : 35). İşçinin, işverenin emir ve talimatları çerçevesinde, işveren tarafından kurulmuş
organizasyonun bir parçası olarak risklere maruz kalması durumu işverenin
söz konusu risklere karşı iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almasını gerektirmektedir(Süzek, 2012 : 18). Günümüz şartlarında iş sağlığı ve güvenliği
önlemlerine yapılan harcamaların işveren tarafından lüzumsuz görülmesi,
çalışanlarda ve işverenlerde yeterli düzeyde güvenlik kültürünün oturmamış
olması ve daha fazla kar elde etmek arzusunda olan işverenlerin yükümlülüklerinden olanak buldukça kaçınmayı tercih etmesigerekli önlemlerin alınmasının işverenin salt iyi niyetine bırakılamayacağını göstermiştir(Akbulut,
2007 : 127). Söz konusu sebeplerden ve daha birçoğundan ötürü işyerinde
uygulanması gereken iş sağlığı ve güvenliği normlarının kanunlarca belirlenmesi ve devletin çalışma hayatına müdahale etmesi kaçınılmaz hale
gelmiştir(Arıcı, 1999 : 104 ve Süzek, 2012 : 109). Bu kapsamda İş Kanunu,
Borçlar Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu vb. yasa ve yönetmeliklerde çalışanların ruh ve vücut bütünlüğünü korumaya yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ülkemizin 2005 yılında AB (Avrupa Birliği) ile müzakerelere oturması
ve yerel mevzuattın AB direktifleri ile uyum sürecinin başlatılmasıbununla
beraber onaylanan ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmelerinin yerine
getirilmesi çabası daha geniş kapsamlı müstakil bir iş sağlığı ve güvenliği
kanununa ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur.Uzun bir bekleyişten sonra
2012 yılındayayımlanarak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kademeli bir geçiş dönemi öngörülmüştür.6331 sayılı Kanunu’n çalışma hayatına
girmesiyle beraber 4857 sayılıİş Kanunu’ndaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili
maddelerdençalışma süreleri, çalışma koşulları ve ara dinlenmeleri gibi hususlardaki hükümler haricinde neredeyse tamamını yürürlükten kaldırılmıştır.6331 sayılı Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki birçok iş sağlığı ve güvenliği ilgili hüküm ve düzenlemeyi ortadan kaldırmakla beraber bu Kanunda
olmayan çalışan temsilcisi, ulusal İSG konseyi, büyük endüstriyel sanayilerin
denetimigibi yeni düzenlemeler getirmekte ve emrettiği yükümlülüklerin yerine getirilmesini çoğunlukla idari para cezasına bağlamaktadır.
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2. 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PARA CEZALARININ
UYGULANMASI
6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezaları denetime yetkili iş müfettişleri tarafından tanzim edilen tutanağa paralel hazırlanan rapora göre
uygulanır. İş müfettişi teftiş sırasında tespit ettiği mevzuata aykırılıkları ve
gerekli gördüğü hususları bunların yanında teftiş sırasında giderilmesini sağladığı mevzuata aykırılıkları tutanakta belirtir. Hazırlanan raporda tespit edilen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanırken teftiş sırasında
giderilen noksan hususlar için uygulanmaz. İş müfettişleri tarafından düzenlenen raporlar İş teftiş Grup Başkanlıklarında kurulan rapor okuma servisleri tarafından mevzuata uygunluk yönünden incelenir. Raporlarda müfettişin
mevzuata dayanan görüş ve kanaatlerine müdahale edilemez. Çalışma ve İş
Kurumu il Müdürlükleri gereği yapılmak üzere doğrudan gönderilen iş teftişi
raporlarında belirtilen işlemleri geciktirmeksizin yerine getirir. Ancak, raporda maddi hata veya mevzuata açıkça aykırı yönler bulunması halinde, raporu
işleme koymaz ve aykırılığı gerekçeleriyle birlikte İş Teftiş Kurul Başkanlığına intikal ettirir. İş Teftiş Kurul Başkanlığının vereceği karar, Bakanlık görüşü
olarak uygulamaya esas alınır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Kanunu’nun26/2’inci maddesine göre idari para
cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce
verilmektedir. İş müfettişlerinin direk olarak idari para cezası verme yetkisi
bulunmamaktasadece para cezasına karar vermektedirler, para cezasının uygulanması Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce yapılmaktadır. 6331 sayılı
Kanun kapsamında idari para cezaları uygulanırken işyerinde istihdam edilen çalışan sayısı ve işyerinin tehlike sınıfı göz önüne alınarak aynı miktarda
veya belli oranda arttırılarak uygulanır. Daha önce bütün işyerleri için aynı
miktarda idari para cezası uygulanması 6645 sayılı torba yasa ile değiştirilip
idari para cezalarının miktarı işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre
tekrardan düzenlenmiştir. Buna göre 6331 sayılı Kanunu’n 26’ıncı maddesinde belirtilen idari para cezaları:
 Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
 On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
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Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
 Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak idari
para cezaları uygulanmaktadır.
Bilindiği gibi bireyin işlemiş olduğu eylemden veya sebep olduğu olaydan
dolayı ortaya çıkan aykırılık ile uygulanacak olan idari yaptırım arasında adalet ve hakkaniyet ilkelerine uygun bir ölçü bulunması gerekmektedir.(Ozay,
1985 : 57) Bu noktada sadece maktu nitelikte olan idari para cezalarının işyerlerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bağlı olarak belli oranda arttırılması
son derece yerinde bir uygulamadır.
3. YERİNE GETİRİLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLER İÇİN HER
AY İDARİ PARA CEZASININ TEKRARLANMASI
İdari para cezaları için erteleme, iştirak, adli sicile kayıt, kast, taksir
ve tekerrüre kurumlarının işletilmesi pekte söz konusu değildir(Mahmutoğlu, 1995 : 81). Bilindiği gibi tekerrür kelime anlamı olarak “tekrar etme,
tekrarlama” anlamına gelmektedir.(Hukuk Sözlüğü) Ceza Hukuku’nda tekerrür daha önce işlediği suçtan mahkûm olduktan sonra mahkûmiyetin kesinleşmesinden sonra kanunda öngörülen süre geçmeden yeni bir suçu işlemesi
olarak tanımlanmaktadır.(Dönmezer ve Erman, 1994 : 125) Suçun tekrar
işlenmesi ile ceza belirli değişkenler göz önünde bulundurularak ağırlaştırılır.
İdari yaptırımlarda konu olan eylem ve olaylar tekerrür uygulamasına esas
teşkil etmez(Oğurlu, 173) ama mevzuatta tekerrür uygulamasını içeren düzenlemeler mevcuttur. Her ne kadar Kabahatler Kanunu’nda tekerrür uygulaması yer almasa da bazı özel düzenlemelerle uygulanmaktadır. İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu’nda yer alan katlamalı idari para cezaları tekerrür uygulamasına örnek olarak verilebilir. 6331 sayılı Kanunun 10’nuncu maddesine
göre risk değerlendirmesi yapmayan veya yaptırmayan işverene 2016 yılı için
3906 TL idari para cezası uygulanmakta eğer işveren risk değerlendirmesi
yükümlülüğünü yerine getirmemekte ısrar ederse noksanlığın devam ettiği
her aybaşına 5860 TL idari para cezası öngörülmektedir. Bu durumda risk
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değerlendirmesi yapmayan işverene ilk önce 3906 TL para cezası; eğer 2016
yılı içinde risk değerlendirmesi yükümlülüğünü yerine getirmemeye devam
ederse 5860x12=70320 TL idari para cezası uygulanır.
Kanun’da katlamalı idari para cezası öngörülen hükümler şu şekilde sıralanmaktadır; 6’ıncı madde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam edilmemesi,
10’nuncu madde risk değerlendirmesi yapılmaması, 11’inci ve 12’inci maddeleri acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım, tahliye, 25’inci
madde işin durdurulması halinde işçilerin ücretlerinin ödenmemesi, 29’uncu
madde güvenlik raporu hazırlamaksızın işyeri açmak ve son olarak 30’uncu
maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesi
şeklinde sıralanmaktadır.
4. 6331 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN PARA
CEZALARINA İTİRAZ YOLLARI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında uygulanan idari
para cezaları 30 gün içerisinde işveren tarafından derhal ödenebileceği gibi
daha sonra cebri yolla da tahsil edilebilmektedir. 6331 sayılı Kanunu’n14’üncü maddesinde belirtilen iş kazalarını ve meslek hastalıklarını bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezaları hariç
olmak üzere bu Kanuna göre tahsil edilen idari para cezaları, iş sağlığı ve
güvenliği ile ilgili eğitim ve araştırma-geliştirme projelerine ilişkin harcamalarda kullanılmaktadır. 6331 sayılı Kanunu’na dayanılarak verilen idari para
cezasını kanun yoluna başvurmadan önce ödeyen kişiden bunun dörtte üçü
tahsil edilmektedir. Kanun kapsamındauygulanan idari para cezalarının tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda dörtte bir oranında
bir indirim yapılmakta ve işverenin bu karara karşı kanun yoluna başvurma
hakkı saklı kalmaktadır. İdari para cezalarının, ilk taksitinin peşin ödenmesi
koşuluyla, bir yıl içinde ve dört eşit taksit halinde ödenmesine karar verilebilmektedir. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde idari para
cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilmektedir.
6331 sayılı Kanun’da uygulanan idari para cezalarına itiraz ile ilgili hüküm bulunmadığından dolayı genel hükümler uygulanmaktadır. Kabahatler
Kanunu 27’inci maddesi kapsamında 6331 sayılı Kanuna dayanılarak uygulanan idari para cezaları kararına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden
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itibaren en geç 15 gün içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilmektedir.
15 gün içinde başvuru yapılmazsa idari para cezası kesinleşmekte ancak mücbir sebebin varlığı dolayısıyla 15 günün geçirilmiş olması halinde bu sebebin
ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde karara karşı başvuruda
bulunulabilmektedir. 6331 sayılı Kanunu’n 14’üncü maddesinde belirtilen iş
kazalarını ve meslek hastalıklarını bildirim yükümlülüğünüyerine getirmeyenler için uygulanan idari para cezalarının tebliğ, itiraz ve tahsilinde 5510
sayılı Kanun’un 102’inci maddesi hükümleri uygulanmaktadır.
SONUÇ VE KANAAT
Toplum yaşamını düzenleyen hukuk kurallarının etkililiği taşımış oldukları yaptırım unsuruna bağlıdırlar. Bu kapsamda idari yaptırımlar düzenin
sağlanması ya da düzenin bozulmasının engellenmesi amacıyla uygulanmakta
ve yaptırım içermeyen hukuk kuralları etkinlik noktasında eksik olarak değerlendirilmektedir.(Soyaslan, 1990 : 119) Genel itibariyle idari para cezaları bozulan hukuki düzeni eski haline getirmeyi amaçlayan onarıcı ve zararın
meydana gelmesinden önce uygulanabilen önleyici nitelikte yaptırımlardır.
(Süzek, 1985 : 255) 6331 sayılı Kanun kapsamında idari para cezasının uygulanmasının amacı iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda ortaya çıkan
zararın tanziminden ziyade işverenin gerekli önlemleri almasının sağlanmasıdır. Bu noktada söz konusu idari para cezalarınınuygulandığı mevzuata aykırılıkların, idari para cezası uygulanmasının usul ve esaslarının ve uygulanan
yaptırımlara karşı başvurulabilecek hukuki yolların ortaya konulması büyük
önem arz etmektedir.
KAYNAKÇA
Akbulut, Ali Şahin (2007). İş Hukukunda İdari Para Cezaları. Ankara :
Turhan Kitapevi
Arıcı, Kadir (1999). İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Dersleri. Ankara : Tes-İş
Eğitim
Dönmezer, Sulhi ve Erman Sahir (1994). Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.III, 11. bs., İstanbul : Beta
Eren, Fikret (1984). Borçlar Hukuku ve İş Hukuku Açısından İşverenin
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Sorumluluğu. Ankara : Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PİRİM DESTEĞİNDE YAŞANAN
PROBLEMLER VE YENİ DÜZENLEME?
Davut ULUÖZ, MBA*83
I. GİRİŞ
Bakanlar Kurulunca illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede, üretim ve istihdamı artırmak ve böylece
ekonomik gelişmenin teşvik edilmesi amacıyla, 21/5/2013 tarihli ve 6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 81 inci maddesine ikinci fıkra olarak eklenen “On ve
üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı)
bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama
süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmüyle 6 puanlık ilave
teşvik getirilmişti.
Bu teşvik, 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen 5 puanlık işveren pirim indirimine üzerine ilave olarak uygulanmakta ve böylece toplam prim indirimi %11 olmakta ve bu illerde yatırım
yapan işverenlerimize böylelikle çok önemli ekonomik avantaj sağlayarak
daha rahat personel istihdam edebilemektedir.
Ancak, uygulamada yaşanan sorunlar ve işverenlerin yoğun talebi üzerine
6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yer alan düzenlemeyle bu teşvikin kapsamı genişletilmiştir.
Türkiye’de 51 ilde ve Gökçeada/Bozcaada’da uygulanan, on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine Hazinece karşılanan 5 puanlık işveren primi indirimine ilave altı puanlık indirim uygulamasında “on ve üzerinde sigortalı
çalıştırma” şartı kaldırılmıştır.
Makalemizde konuyla ilgili yaşanan “teşvikten yararlanmadaki on sigortalı şartı” ve getirdiği sorunlar üzerinde durulacak ve bu sorunun çözümü açısından faydalı bir düzenleme olduğumütalaa edilen yeni düzenleme üzerinde
durulacaktır.
*83 *T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Danışmanı/Müfettiş, Crummer Graduate School of
Business, Florida, 2013.
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II.

MEVCUT DÜZENLEME
6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasına “On ve
üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı)
bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı
üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik
endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama
süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” Hükmü eklenmiş idi.
Bilahare, Bakanlar Kurulunun 14.7.2013 tarihli 30.5.2013 tarihli ve
2013/4966 sayılı
Kararnamenin Eki Kararı ile 4 yıl, 5 yıl ve 6 yıl olarak uygulanacak iller
itibarıyla belirtilmiştir. Buna göre; aşağıdaki tabloda (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan yerlerde faaliyet gösteren işyerlerinden, 5510 sayılı Kanunun
81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, aynı
Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında on (dahil)
ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerleri yararlanabilmektedir.
Uygulamanın detayları ve diğer şartları Sosyal Güvenlik Kurumunun
22.7.2013 tarihli ve 2013/40 sayılı “6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta
primi teşviki düzenlemeleri” konulu genelgesi ile belirlenmiştir.
(I) SAYILI LİSTE
(4 yıl)
Afyonkarahisar
Amasya
Artvin
Bartın
Çorum
Düzce
Elazığ
Erzincan
Hatay
Karaman
Kastamonu
Kırıkkale
Kırşehir
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(II) SAYILI LİSTE
(5 yıl)
Adıyaman
Aksaray
Bayburt
Çankırı
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Kahramanmaraş
Kilis
Niğde
Ordu
Osmaniye
Sinop

(III) SAYILI LİSTE
(6 yıl)
Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa

MALİ

Kütahya
Malatya
Nevşehir
Rize
Sivas
Trabzon
Uşak

Tokat
Tunceli
Yozgat

ÇÖZÜM

Şırnak
Van
Bozcaada-Gökçeadai lçeleri

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen 5 puanlık işveren pirimi indiriminden sonra ilave 6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanabilmek için, her bir işyeri bazında Kuruma bildirilen
sigortalı sayısının on (10) ve üzerinde olması gerekmekte, sigortalı sayısının
onun (10) altına düşmesi halinde o ay için sigorta primi teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.
Teşvikten Yararlanabilecek Sigortalılar ile İşverenler
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanmakta olan, on (10) ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel
sektör işyeri işverenleri, İşyerinin yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari
para cezası borcunun bulunmaması (eğer varsa yapılandırılmış veya tecil ve
taksitlendirilmiş olması), işverenin Türkiye genelindeki işyerlerinden dolayı
borcunun aylık asgari ücretin brüt tutarından az olması şartıyla bu teşvikten
yararlanabilmektedirler.
5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki ilave
6 puanlık sigorta primi teşvikinden yararlanmak amacıyla, 46486 / 56486 /
66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilmektedir.
Buna karşın,
• Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlardan,
• Yurtdışında çalışan sigortalılardan,
• 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki işletmelerde eğitim gören öğrencilerden,
• Meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında
zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,
• Yalnızca işsizlik sigortası primlerine tabi olanlardan,
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Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malullüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan,

dolayı, söz konusu prim indiriminden yararlanılamamaktadır. Bu nedenle,
2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91 ve 92 nolu
belge türleri ile 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin seçilmesine sistem tarafından izin verilmemektedir.
Örneğin, sigorta primi teşviki kapsamına giren ve yukarıda (II) sayılı listede yer alan Erzurum ilinde faaliyet gösteren (F) gerçek kişisine ait işyerinde
13 sigortalının çalıştığı ve bahse konu sigortalılardan,
• 5 sigortalının 06111 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesiyle,
• 1 sigortalının 54857 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesiyle,
bildirildiği varsayıldığında, diğer şartların da sağlanması kaydıyla kalan
7 sigortalının 56486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık
prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Teşvik ne zaman Sona erecek?
Sigorta primi teşviki, Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 1/1/2013 tarihinden 30/5/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki;
• sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren işyerleri için
31/12/2016 tarihi itibariyle,
• (II) sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren işyerleri için
31/12/2017 tarihi itibariyle,
• (III) sayılı liste kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri
için 31/12/2018 tarihi itibariyle,
sona erecektir.
Teşvikten Yararlanmadaki On Sigortalı Şartı
On ve üzerinde sigortalı sayısı hesaplarken, SGK sadece SSK kapsamında
çalıştırılan sigortalıları dikkate almakta, özellikle şirket ortağı olan Bağ-Kurlu sigortalıları dikkate almamaktadır. SGK’ya göre, on ve üzerinde sigortalı
çalıştırma tabirinden kastedilmeye çalışılan SSK kapsamında sigortalılardır.
Bu sebeple, teşvike ilişkin şartların düzenlendiği fıkrada, “on ve üzerinde si306
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gortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere” ifadesi gereği işyerinde 10 ve
üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri bu teşvikten yararlanacaktır. Ancak, sigortalıdan anlaşılması gereken ise Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilmiştir ve
bu hükümde sigortalı, “Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından
adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi”
tanımlanmıştır. Yani, sigortalı tabiri hem SSK, hem Bağ-Kur hem de Emekli
Sandığı kapsamında çalışan tüm sigortalıları kapsamaktadır.
Nitekim bu hükümden önce sigorta teşviğini düzenleyen 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun “Sigorta primi işveren hissesi teşviki” başlıklı dördüncü
maddesi uyarınca;
“31/12/2012 tarihine kadar uygulanmak üzere 2 nci maddenin (a) bendi
kapsamındaki illerde;
a. 1.4.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, en az on işçi çalıştırmaları koşuluyla, bu iş yerlerinde
çalıştırdıkları işçilerin,
b. (Değişik: 28/3/2007-5615/24 md.) 1.4.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden asgarî on işçi çalıştıranların iş yerlerinde fiilen çalışan işçilerin,
Prime esas kazançları üzerinden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun
72 ve 73 üncü maddeleri uyarınca hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı, diğer yerlerdeki iş yerleri için yüzde sekseni Hazinece karşılanır.”
Bu hükümlerden de görüleceği üzere Kanun Koyucu 5084 sayılı Kanunda
“on ve üzerinde işçi” ifadesini kullanarak hizmet akdiyle çalışanların yararlanması gerektiğini hükme bağlamıştır. Buna karşın, 6486 sayılı Kanunla getirilen düzenlemede işçi tabiri terkedilmiş ve sigortalı tabiri tercih edilmiştir.
İşte bu sebeplerle, “on ve üzerinde sigortalı çalıştıran” ifadesi uygulamada
sorunlara neden olmaktadır. Özellikle, zaman içinde sigortalıların şirketin hisselerinden bir bölümünü veya tamamını satın alarak şirkete ortak olduklarında
şirkette çalışan sigortalıların kompozisyonu değişmekte 1.10.2008 öncesinde
SSK ile Bağ-Kur arasında yapılan protokol gereği, önce başlayan sigorta devam etmekte ve çalışanların şirkete ortak olması durumunda bir kesinti olmadığı durumda 2008 sonrasında da bu kişiler SSK’lı olarak bildirilmeye devam
etmektedir. Ancak, şirkete ortak olmada durumu 2008 sonrasında ise bu kişilerin SSK ile ilişiği kesilmekte, Bağ-Kur ile ilişkilendirilmektedir.
MAYIS - HAZİRAN 2016

307

MALİ

ÇÖZÜM

Daha önce SSK kapsamında 10 sigortalı bulunurken, bu sayı örneğin 9
SSK’lıya düşmektedir. Bu durumda işverenlerin teşvikten yaralanma hakkını
geri almaktadır. Öte yandan, uygulamada, birçok işveren, daha önce SSK kapsamında bildirilen sigortalıları 2008 sonrasında şirket ortağı olduklarında bu
sigortalıları SSK kapsamında bildirmeye devam etmektedir. Bu durumda da
teşvikten yararlanırken şirket ortağı olan sigortalıyı SGK bu on sigortalı arasında sayılmadığından 5510 sayılı kanunun 4 üncü maddesinin Birinci fıkrası
b bendi kapsamında bildirilmesi gerekirken aynı yasanın a bendi kapsamında
bildirildiğinden bahisle, geriye doğru teşvikten yararlanılan tüm primleri faiziyle birlikte geri istemektedir.
III. YENİ DÜZENLEMENİN GETİRDİKLERİ
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle
“Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik, 6663 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 10/2/2016 tarihini takip eden ay
başında (01.03.2013 tarihinde) yürürlüğe gireceği adı geçen Kanunun 35 inci
maddesi ile hüküm altına alınmıştır.
Böylece, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yani
SSK’lı sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine uygulanmak üzere, birinci
fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan 5 puanlık teşvike ilave
olarak, Bakanlar Kurulunca yukarıdaki tabloda belirtilen yerlerde brüt asgari
ücret üzerinden altı puan ilave teşvik uygulanacaktır. Bu teşvikten yararlanabilmek için işveren SSK kapsamında yani hizmet akdiyle en az bir sigortalı
çalıştırma durumundadır.
Bu değişikliklerle, Kanun koyucu söz konusu teşvikten yararlanmak için
daha önce aradığı şirket ortaklarını da içeren “sigortalı” kriterini, “4/a sigortalısı” kriteriyle değiştirmiştir. Böylelikle yukarıda belirtilen “sigortalı” tabirinin nasıl anlaşılması gerektiği daha da açıklığa kavuşmuştur. Bu düzenlemeyle sigortalı ile 4/a sigortalısı arasında bir farklılık gözettiğini, daha önce
tüm sigortalıların dikkate alınmasını isterken artık sadece 4/a sigortalılarının
dikkate alınması gerektiğini ortaya koymuştur.
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IV. SONUÇ
Sigorta primine esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak ilave 6 puanlık sigorta primi teşviki, prime esas kazanç
üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık
ve ölüm sigorta primlerinden 5 puanlık prim teşviki ile birlikte uygulanmaktadır. Böylece işveren hissesi sigorta primi teşviki toplam oranı %11
olmaktadır.
6663 sayılı Torba Kanunda yer alan düzenlemeyle 5510 sayılı Kanunu 81
inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “on ve üzerinde sigortalı çalıştıran
işyerlerine” ibaresinin “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilerek teşvkin kapsamı genişletilmiştir. Öte yandan, sigortalı ibaresinin yarattığı sorunlar, 4/a kapsamında sigortalı ibaresi ile çözüme kavuşturulmuştur.
Bu teşvik ile birlikte, sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı illerde yatırım
yapan işverenlerimize 6 puanlık ilave prim avantajı sağlamaktadır. Böylece
yatırım sahiplerine ekonomik avantaj sağlayarak, işveren olmaya özendirilmektedir.
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(29620 sayılı)
T.C. Yasalar, (21.05.2013) 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Ankara: Resmi Gazete (28661 sayılı)
T.C. Yasalar, (06.02.2004) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Ankara:
Resmi Gazete (25365 sayılı)
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İLKELERİ
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Ö NEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
▪l Yayımlamama kararı verebilir,
▪l düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
▪l hakem değerlendirme süreci başlatabilir.
Hakem değerleme sürecinde yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup yayın kuruluna gönderir. Yayın Kurulu’da gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir. Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
▪l Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
▪l Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
▪l Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir
tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
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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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