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SUNUŞ
Değerli Mali Çözüm Okurları,
Mali Çözüm 136. Sayımızı; odamızın kurulmasında mihenk taşı olan, yirmi altı yıllık tarihimizde mesleğimizin şekil almasında düşünceleri ve özverili
çalışmaları ile bizleri gururlandıran Kurucu Onursal Başkanımız Dr. Yahya
ARIKAN’a büyük bir gururla armağan ediyoruz. Bu sayımızı şekillendiren değerli hocalarımız makalelerini Kurucu Onursal Başkanımıza ithaf etmektedirler.
Onlara da bu katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Bizleri buruk bir sevinçle ISMMMO yönetiminden ayrılan Kurucu Onursal
Başkanımız, yeni görevinde yeni başarılara imza atmak, enerjisini bir üst yönetime taşımak üzere TÜRMOB seçimlerine katılmıştır. Mesleğimizin Yahya
ARIKAN’ın deneyimleri ve bilgisiyle çok daha ileri gideceğine inancımız sonsuzdur. Kendisine sizlerin huzurunda mesleğimize sağladığı katkılardan dolayı
teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Bu dönemde hepinizin bildiği gibi ülkemiz ve komşu toprakları üzerinde oynanan
insanlık dışı oyunların, yasadışı saldırıların yaşadığımız coğrafyadaki tüm insanlar
üzerinde yarattığı ağır şokun etkileri her geçen gün artarak devam ediyor.
Günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için sarf ettiğimiz eforun yanı sıra işimizle
ve özel hayatlarımızla ilgili geleceğimize yönelik alacağımız kararlar istemediğimiz
halde sekteye uğruyor. Dozu her an artan huzur ve adalete duyduğumuz özlemle yarınlarımızın şekillenmesi ve geleceğimizin planlanması, gittikçe zorlaşıyor.
15.07.2016 tarihinde yaşadığımız demokrasi sınavı ile de ülkemiz toprakları
üzerinde oynanan çirkin oyunların en büyüğüne şahitlik ettik. Verilen bu zorlu
sınav, insanımızı demokrasi ve cumhuriyetin temel taşlarının korunması konusunda daha fazla duyarlı olmaya yöneltmekte ve ihtiyacımız olanın da bu ilkeler
olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.
Mesleğimizi icra ederken yaşanan zorlu koşulların ülkemiz ve dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkileri, bizleri karar almada ve iş planlarımızın
hazırlanmasında güçlüklerle yüzyüze bırakmaktadır. Biz mali müşavirler olarak
çıktığımız yolda güçlükleri aşmak, ülkemizin ihtiyacı olan güveni, adaleti ve
üretimi sağlamak üzere çalışmayı hedefimize koyduk. Mesleğimizin gelişimi,
uluslararası arenada etkin ve üretken olmayı gerçekleştirmek üzere kurumsal
kimliğimizle sizlerle birlikte olmak bizlere gurur ve heyecan veriyor.
Mali Çözüm 136. sayımızda yine değerli yazarlarımızın emekleri ile karşınızdayız. Bu yazımızda da aşağıda başlıklarını bulacağınız güncel makalelerimizle
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bilgi dağarcığınızı geliştirmek ve mesleki donanımınıza katkı sağlamak amacıyla birlikteyiz.
Bu vesileyle tüm okuyucularımızın işlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyoruz.
MAKALE BAŞLIKLARI
 Değer İlişkisi Üzerine Uluslararası Yayınlar
 Normatif Muhasebe Teorileri Kapsamında Ölçüm
 Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesinde Ticari Kazancın Tespiti
 Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Denetim Kalitesi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde Bir Araştırma
 Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Vergilendirme ve Amortisman İşlemlerine Ait İstisnaların Muhasebeleştirilmesi
 Transfer Fiyatlandırmada OECD Yaklaşımı Açısından Geleneksel İşlem Yöntemi ve Uygulama Örnekleri
 Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Hükümsüzlüğü
 Gümrük Uzlaşma Müessesesi Uygulamasında Yasallık Sorunu
 Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Etme Kararlarında Oy Kullanabilirler Mi?
 Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Ticaret Şirketlerinde Belirli Bir
Süre Yönetici Olamaması
 Gelir Vergisi Kanununun 81. Maddesinde Düzenlenen Ferdi İşletmeler İle Kolektif ve Adı Komandit Şirketlerin Sermaye Şirketlerine
Devrinde Katma Değer Vergisi Ertelemesi
 İthalat Sonrası KDV Düzeltmelerinde Yeni Milat
 Adi Şirketlerin Genel Özellikleri ve Bu Şirketlerin Vergilendirilmesi
 İcra Yoluyla veya Diğer Nedenlerle Müzayede Mahallinde Yapılan
Satışların KDV Karşısındaki Durumu ve İstisna Uygulaması
 Serbest Bölgelerde veya Toprak Altı İşletmelerde Çalışan İşçilere
Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Vergisel Boyutu
 3’ lü Savunma Hattının COSO İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Artırılmasında Kaldıraç Etkisi
 Teminat Mektubu ve Hukuki Niteliği
 SMMM Muhasebe Hizmet Sözleşmelerinde Tahsilatin Gerçekleşmemesi Halinde Yeni Bir Öneri Olarak Bildirimsiz (Otomatik) Fesih
Müessesesi
6
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 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan İnşaatların Yapılış Biçimleri,
Devlet Yardımları, Teşvikleri, Muafiyetler, Vergi ve Muhasebe Uygulamaları
 Çağrı Üzerine Çalışmanın Hukuki Sonuçları
 Geçici Koruma Sağlanan Suriye’li Yabancıların Çalışma Esasları
 Müşterinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazası Mıdır?
 İş Kazası Sonucu Sigortalı veya Hak Sahiplerine SGK Tarafından Yapılan Yardımlar İle Açılabilecek Davalar
 İşverenler Tarafından Özel Sağlık Sigortasına Ödenen Primler Sigorta
Primi Esas Kazancına Dahil Edilir Mi?
 İbraname Düzenlenirken İşverenlerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 Geçersiz Sigortalılık Statüsüne Bağlı Olarak Ödenen Primlerin Sigortalı Prim Borçlarına Aktarılmasında Yeni Uygulama
Saygılarımla
Yücel AKDEMİR
Başkan

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

7

MALİ

ÇÖZÜM

HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Değer İlişkisi Üzerine Uluslararası Yayınlar
Literature On Thevalue Relevance
Doç. Dr. Volkan DEMIR - Melik ERTUĞRUL - Ece GÜR

15

Normatif Muhasebe Teorileri Kapsamında Ölçüm
Measurement Under Normative Accounting Theories
Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR

35

Ulusal Ve Uluslararası Boyutuyla Elektronik Ticaretin
Vergilendirilmesinde Ticari Kazancın Tespiti
Determination Of Business Profits In The Taxation Of Electronic
Commerce With National And International Dimensions
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK

49

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Ve Denetim
Kalitesi Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde
Bir Araştırma
Relationship Between Corporate Governance Practices And Audit
Quality: A Study Istanbul Stock Exchange Corporate Governance Index
Yrd. Doç. Dr. Selim CENGİZ - Yrd. Doç. Dr. Yusuf GÖR

61

Avrupa Birliği Mali Yardımlarında Vergilendirme Ve Amortisman
İşlemlerine Ait İstisnaların Muhasebeleştirilmesi
Accounting Of Taxation And Depreciation Exemptions In European
Union Financial Assistance
Yrd. Doç. Dr. Metin YILMAZ - Halil Baba TAKKABULAN

85

Transfer Fiyatlandırmada Oecd Yaklaşımı Açısından Geleneksel İşlem
Yöntemi Ve Uygulama Örnekleri
Samples Of Conventıonal Transactıon Method And Practıces In Terms
Of Oecd Approach In Transfer Prıcıng
Yrd. Doç. Dr. Nalân ECE

8

TEMMUZ - AGUSTOS

101

MALİ

ÇÖZÜM

Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartların Hükümsüzlüğü
Invalidation Of The Unfair Terms In Consumer Contracts
Salih USTA

119

Gümrük Uzlaşma Müessesesi Uygulamasında Yasallık Sorunu
Legalıty Problem On The Enforcement Of Customs Reconcılıatıon
Instıtutıon
Cengiz ÇELİK

133

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketle İşlem Yapma ve Rekabet Etme
Kararlarında Oy Kullanabilirler Mi?
Soner ALTAŞ

147

Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Ticaret Şirketlerinde Belirli Bir
Süre Yönetici Olamaması
Mustafa YAVUZ

155

Gelir Vergisi Kanununun 81. Maddesinde Düzenlenen Ferdi İşletmeler
İle Kolektif ve Adı Komandit Şirketlerin Sermaye Şirketlerine
Devrinde Katma Değer Vergisi Ertelemesi
167
Altar Ömer ARPACI
İthalat Sonrası KDV Düzeltmelerinde Yeni Milat
Eyyup İNCE

173

Adi Şirketlerin Genel Özellikleri ve Bu Şirketlerin Vergilendirilmesi
Rızkullah ÇETIN

179

İcra Yoluyla veya Diğer Nedenlerle Müzayede Mahallinde Yapılan
Satışların KDV Karşısındaki Durumu ve İstisna Uygulaması
Gökhan TEMEL

185

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

9

MALİ

10

ÇÖZÜM

Serbest Bölgelerde veya Toprak Altı İşletmelerde Çalışan İşçilere
Ödenen Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Vergisel Boyutu
Kenan AKBULUT

193

3’ lü Savunma Hattının COSO İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin
Artırılmasında Kaldıraç Etkisi
Dr. Cem Niyazi DURMUŞ - Murat Nail UZEL - Bülent
HASANEFENDIOĞLU

201

Teminat Mektubu ve Hukuki Niteliği
Av. Adem Atakan DAVARCI - Orkun BAYRAM

215

SMMM Muhasebe Hizmet Sözleşmelerinde Tahsilatin
Gerçekleşmemesi Halinde Yeni Bir Öneri Olarak Bildirimsiz
(Otomatik) Fesih Müessesesi
Ali ALTUN - İlke Gökçek GEDIKOĞLU

239

Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan İnşaatların Yapılış Biçimleri,
Devlet Yardımları, Teşvikleri, Muafiyetler, Vergi ve Muhasebe
Uygulamaları
Hüseyin YAKUPÇEBIOĞLU

253

Çağrı Üzerine Çalışmanın Hukuki Sonuçları
Erol GÜNER

269

Geçici Koruma Sağlanan Suriye’li Yabancıların Çalışma Esasları
Cumhur Sinan ÖZDEMIR

281

Müşterinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazası Mıdır?
Recep GÜNER

289

İş Kazası Sonucu Sigortalı veya Hak Sahiplerine SGK Tarafından
Yapılan Yardımlar İle Açılabilecek Davalar
Yasin KULAKSIZ

297

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

İşverenler Tarafından Özel Sağlık Sigortasına Ödenen Primler Sigorta
Primi Esas Kazancına Dahil Edilir Mi?
Gökhan BEDIR

305

İbraname Düzenlenirken İşverenlerce Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mustafa BAYSAL

311

Geçersiz Sigortalılık Statüsüne Bağlı Olarak Ödenen Primlerin Sigortalı
Prim Borçlarına Aktarılmasında Yeni Uygulama
Ahmet ARAS

319
325

Yayın Politikası İlkeleri

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

11

MALİ
MALİ

ÇÖZÜM

ÇÖZÜM

HAKEMLİ YAZILAR
REFEERED PAPERS

MALİ

ÇÖZÜM

@

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

OCAK - ŞUBAT 2016

11

11

MALİ

ÇÖZÜM

DEĞER İLİŞKİSİ ÜZERİNE ULUSLARARASI YAYINLAR
LITERATURE ON THEVALUE RELEVANCE
1
Doç. Dr. Volkan DEMIR*
2
Melik ERTUĞRUL**
3
Ece GÜR***

ÖZ
Çalışmamızda, Web of Science veri tabanındaki SCI ve SSCI kategorilerde
bulunan, konusunda hem value relevance hem de accounting geçen, İngilizce
dilinde yayınlanmış ve araştırma alanı Business Economics olarak belirtilmiş
olan sayısal makaleler kullanılmıştır. Literatür taraması, 2010 yılından başlamakta ve 2016 yılının ilk yarısını kapsamaktadır. Çalışmamızda; finansal
muhasebe, raporlama ve sermaye piyasaları konularında çalışan muhasebe
akademisyenlerinin son yıllarda üzerinde en çok ilgilendikleri konulardan biri
olan “değer ilişkisi (value relevance)” konusundaki yapılmış ciddi çalışmaları
sınıflandırarak, özellikle Türkçe literatüre katkıda bulunmak ve bu konuda çalışma yapacaklara yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Değer ilişkisi, Fiyat modeli, Getiri modeli, Deflatör,
Standart sapma kümelemesi
ABSTRACT
In our literature review study, over the period of 2010 and the first half of
2016, quantitative studies available in the Web of Science (SCI or SSCI) database and categorised as Business Economics in terms of their research areas
are used. All used studies are published in English and they include both value
relevance and accounting words in their topics. The aim of our study is to
classify academically distinctive studies related to the value relevance which
is one of the topics that attracts the interest of accounting academics studying
financial accounting, reporting, and capital markets; and hence, to especially
contribute to the Turkish literature and help future researchers.
Keywords: Value relevance, Price model, Return model, Deflator, Standard error clustering

*1 Galatasaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Öğretim Üyesi
2
Galatasaray Üniversitesi, SBE, İşletme Doktora Programı
**
3
Galatasaray Üniversitesi, SBE, İşletme Doktora Programı
***
*
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GİRİŞ
Değer ilişkisi (value relevance), muhasebe literatüründe yaklaşık olarak
yarım yüzyıldır işlenen bir konu olarak göze çarpmaktadır. Değer ilişkisine
ilişkin bilinen ilk çalışmanın Ball ve Brown (1968) tarafından yapıldığı bilinmektedir (Walker 1997; Anandarajan, Hasan, Işık ve McCarthy2006; Papadatos ve Bellas 2011) Aynı döneme denk gelen vedönüm noktası sayılabilecek
diğer bir çalışmanın da Beaver (1968) tarafından yapıldığı görülmektedir. Bu
iki çalışmayı takip eden yıllarda konuya ilişkin birçok akademik araştırma yapılmış, konunun birçok boyutu çeşitli yöntemlerle analiz edilmiştir. Fakat bilinen anlamda “değer ilişkisi (value relevance)” kavramının ilk kez Amir, Harris ve Venuti (1993) tarafından kullanıldığı belirtilmektedir (Barth, Beaver ve
Landsman, 2001)Değer ilişkisinin her ne kadar bilinen tek cümlelik genel geçer bir tanımı bulunmasa da mevcut literatür, değer ilişkisinin muhasebe verilerinin hisse senedi fiyatlarında ya da getirilerinde meydana gelen değişimleri
ifade yeteneği olarak tanımlanabilmesine imkan sağlamaktadır. Barth,Beaver
ve Landsman (2001) tarafından bir muhasebe bilgisinin, sadece yatırımcıların
hisse senedi değerleme kararları ile ilişkili olması ve hisse senedi fiyatlarında
yansıtılması için yeterince güvenilir olması koşulları altında değer ilişkisinin
bulunduğu açıklanmaktadır. Değer ilişkisi kavramına ilişkin Francis ve Shipper (1999) tarafından getirilen dört alternatif yorum, kavramın açıklanması
noktasında oldukça faydalı bilgiler sunmaktadır (ss.325, 326, 327):
• “Finansal tablo bilgileri, içsel hisse senedi değerlerini yakalayarak
hisse senedi fiyatlarına öncülük etmektedir. Bu bağlamda değer ilişkisi muhasebe bazlı alım-satım işlemlerinin yapılması sonucu ortaya
çıkan kar ile ölçülebilmektedir.”
• “Finansal bilgiler bir değerleme modelindeki değişkenleri içeriyorsa
ya da bu değişkenlerin tahmininde yardımcı oluyorsa değer ilişkileri
bulunmaktadır. Yani indirgenmiş temettü modeli, indirgenmiş nakit
akımı modeli ya da indirgenmiş artık kar modeli için kazançların
değer ilişkisi; gelecek temettüleri, nakit akımlarını, kazançları veya
defter değerlerini tahmin edebilirliği ile ölçülebilmektedir.”
• “Değer ilişkisi, finansal tablo bilgilerinin piyasadaki toplam bilgi
karmasını değiştirebilme yeteneği olarak ölçülmektedir. Yani sözkonusu bilgilerin aslında yatırımcılar tarafından kullanılıp kullanılmadığının istatistiki anlamda ifadesidir. Bu bağlamda değer ilişkisi
yeni haberlerin, yatırımcıların beklentilerini revize etmelerini sağla14
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mak suretiyle, hisse senedi fiyatlarında değişime sebep olması olarak
ölçülmektedir.”
• “Değer ilişkisi, finansal tablo bilgilerinin, hisse senedi değerlerini etkileyen bütün bilgileri (kaynağı önemsenmeksizin) yakalayabilmesi
veya özetleyebilmesi olarak ölçülmektedir. Yani değer ilişkisi, muhasebe bilgileri ve piyasa değeri ya da hisse senedi getirisi arasındaki
uzun dönemli ilişki olarak da düşünülebilmektedir.”
Değer ilişkisi konusuna yönelik bilinen ilk çalışmaların yayın yılı olarak
belirtilen 1968’den itibaren konuya ilişkin yapılan birçok araştırma bulunmaktadır. Holthausen ve Watts (2001) tarafından konuya ilişkin çalışmalar,
göreceli ilişki çalışmaları (relative association studies), artımlı ilişki çalışmaları (incremental association studies) ve marjinal bilgi içerikli çalışmalar
(marginal information content studies) olmak üzere üç ana başlıkta sınıflandırılmaktadır. İlk sınıflandırmaya giren çalışmalar hisse senedi değerleri ya da
getirileri ile farklı muhasebe standartlarına göre raporlanan muhasebe verileri
arasındaki değer ilişkisini kıyaslayan14 çalışmalardır. İkinci grupta ise muhasebe verilerinin hisse senedi değerleri ya da getirileri üzerindeki istatistiki
anlamlılığını ölçen25 çalışmalar yer almaktadır. Son grupta ise bir muhasebe
verisinin yatırımcılar tarafından hâlihazırda kullanılabilecek veri setine bir
katkı sunup sunamadığını inceleyen çalışmalar bulunmaktadır. Genelde analiz
dönemi kısa olan bu çalışmalarda ilgili muhasebe verisinin raporlanmasının,
mevcut durumdaki raporlanan veriye göre getiri üzerindeki anlamlılığı, değer
ilişkisi olarak yorumlanmaktadır. Holthausen ve Watts (2001), yaptıkları literatür taramasına konu çalışmaların %94’ünün ilk iki sınıfa girdiğini ve yalnızca %11’inin son sınıfa dahil olduğunu belirtmektedir.
ÇALIŞMANIN ODAKLANDIĞI LİTERATÜR
Literatür çalışmamızda, Web of Science veri tabanındaki SCI ve SSCI kategorilerde bulunan, konusunda hem value relevance hem de accounting geçen,
İngilizce dilinde yayınlanmış ve araştırma alanı Business Economics olarak
belirtilmiş olan makaleler kullanılmıştır. Literatür taraması, 2010 yılından
başlamakta ve 2016 yılının ilk yarısını kapsamaktadır. Konuya çok genel iki
arama kelimesi girildiği için oldukça alakasız makalelerle karşılaşılmış, kimi
14

Literatürde değer ilişkisi ölçütü olarak regresyon sonucu elde edilen R2 ya da ayarlı R2 kullanılmaktadır. Değer ilişkisi kıyası, bu ölçütlerin birbirleriyle karşılaştırılması şeklinde yapılmaktadır.
25 Eğer bir muhasebe verisinin regresyon sonucunda raporlanan katsayısı istatistiki olarak sıfırdan farklı
ise o verinin değer ilişkisinin olduğu söylenmektedir.
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çalışmalara erişim sağlanamamış venihayetinde 35 sayısal makale ile literatür
taraması detaylı bir şekilde tamamlanmıştır. Literatür taramamız neticesinde
elek üstünde kalan çalışmalar36,74 konularına göre beş ve metodolojilerine göre
üç ana başlık altında ele alınmaktadır.
KONULARINA GÖRE DEĞER İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARI
Değer ilişkisine yönelik çalışmalar, değer ilişkisinde zaman içinde meydana gelen değişimleri inceleyen, farklı standartlara göre değer ilişkisini kıyaslayan, farklı muhasebe kalemlerinin değer ilişkisini irdeleyen, ekstra raporlamanın ya da bir sınıfta yer almanın değer ilişkisi üzerine etkisini analiz eden
ve bu dört grupta dayer almayan diğer çalışmalar olarak konularına göre beş
ana grupta sınıflandırılmaktadır. Her bir sınıf için seçilen beş çalışma genel
hatlarıyla aşağıda sunulmaktadır. Ayrıca Tablo 1’de konuya ilişkin seçilmiş
bütün çalışmalar özetlenmektedir.
İlk sınıfta, değer ilişkisinde zaman içinde meydana gelen değişimleri herhangi
bir muhasebe standardının üstünlüğü ile ilişkilendirmeyen çalışmalar yer almaktadır. Gjerde, Knivsfla ve Sættem (2011), Norveç firmalarına ait 1965-2004 yılları arası veri setini kullanarak değer ilişkisindeki değişimin -beklentilerin ve diğer
ülkeler için var olan literatürün aksine- azalmadığını göstermektedir. Yazarların
Fiyat Modeli85 sonuçları özkaynaklar defter değerinin (ÖDD) ve kazançların69 değer ilişkisinin zaman içinde azalış göstermediğine ve Getiri Modeli sonuçları ise
7
genel olarak değer ilişkisinin bazı dönemler10
için istatistiki olarak anlamlı bir
artış gösterdiğine işaret etmektedir.Beisland ve Hamberg (2013) tarafından İsveç
firmalarına ait 1983-2004 yılları arası veri seti kullanılarak yapılan değer ilişkisi analizi çalışmasında geleneksel olmayan (bazı kaynakların aktifleştirilmesine
imkân tanınmayan) sektörlerdeki değer ilişkisindeki dalgalanmaların kalıcı bir
şekilde daha fazla olduğu ortaya konulmaktadır. Ayrıca yazarlar, yüksek yatırım
seviyesi ve büyüme beklentileri olduğunda geleneksel sektörlerdeki değer ilişkisinin hatırı sayılır bir şekilde düşük olduğunu, yani değer ilişkisinin mevcut
36

Ayrıca, çalışma konusu makaleler, Holthausen ve Watts (2001) tarafından yapılan sınıflandırma
açısından da incelenmiş ve bu 35 makalenin ilk iki grupta yer aldığı belirlenmiştir.
47 Bazı makalelerin konusu doğrudan değer ilişkisi olmasa dahi değer ilişkisi ile ilgili olan kısımları
literatür çalışmamızda kullanılmaktadır.
58 Easton ve Harris (1991) tarafından Getiri Modeli’nin, hisse senedi getirileri ile kazançların ve kazanç
değişimlerinin arasındaki ilişkiyi analiz ettiği ifade edilmektedir. Ohlson’un (1995) Fiyat Modeli ise hem
kazançların hem de ÖDD’nin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkilerini yansıtmaktadır.
69 Okuma kolaylığı ve anlatımda yeknesaklık açısından bu çalışmada kullanılan kazançlar kelimesi, diğer
kapsamlı gelir ve kapsamlı gelir haricindeki bütün karların (örneğin: net kar, olağandışı kalemler öncesi
kar ve AR-GE giderleri düşülmemiş kar) yerine kullanılmaktadır.
7 Yazarlar analiz konusu kırk yıllık dönemi dört alt dönemde incelemektedir.
10

16
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ekonomik konjonktürden oldukça etkilendiğini göstermektedir. Hail (2013) ise
1981-2008 yılları arası 40 ülkeyi kapsayan bir veri setini kullanarak kazançların
değer ilişkisinde azalış olduğunu ve bu azalışın güçlü kurumsal altyapıya sahip
ülkelerde daha belirgin olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca (2013), her ne kadar
8
ÖDD ve kazançların değer ilişkisini yasal gelenek11
ve piyasa entegrasyonu gibi
çeşitli ülke bazlı etkenler için ayrı ayrı analiz etmese de analiz konusu yılları iki
eşit döneme bölerek ilk dönemde değer ilişkisinin düşmekte ve ikinci dönemde
artmakta olduğunu göstermektedir. Pervan ve Bartulovic (2013), dört eski Yugoslavya ülkesine ait 2005-2010 yılları arası veri setini kullanarak değer ilişkisinin yıllar içindeki değişimini ve ÖDD ile kazançların değer ilişkisinin birbirine
üstünlüğünü incelemektedir. Yazarlar her ne kadar değer ilişkisinin yıllar içindeki değişimini istatistiki olarak analiz etmeseler de her sene ve her örneklem
için ayarlı R2 değerlerini sunmaktadır. Bu yıllık ayarlı R2 değerleri her ülke için
oynaklık göstermekte ve temiz bir trend ortaya koymamaktadır. En büyük oynaklığın912 Bosna Hersek’teki Banja Luka Borsası’nda ve en düşük oynaklığın
Slovenya’daki Ljubljana Borsası’nda olduğu görülmektedir. Ayrıca Pervan ve
Bartulovic (2014),ÖDD’nin hisse senedi fiyatları üzerindeki açıklayıcılığının
genel olarak kazançlarınhisse senedi fiyatları üzerindeki açıklayıcılığından daha
yüksek olduğunu da ortaya koymaktadır. Rehman ve Shehzad (2014) tarafından
Pakistan firmalarına ait 2006-2010 yılları arası veri seti kullanılarak değer ilişkisinin yıllar içinde azalmakta olduğu gösterilmekte, fakat bu azalışın istatistiki
olarak anlamlılığı belirtilmemektedir. Ayrıca ÖDD’nin değer ilişkisinin kazanç13
lara göre daha fazla olduğu10
söylenmektedir.
İkinci sınıfta farklı standartlara göre değer ilişkisini kıyaslayan çalışmalar
bulunmaktadır. Devalle, Onali ve Magarini (2010), beş batı Avrupa ülkesine
ait 2002-2007 yılları arası veri setini kullanarak IFRS uygulaması ile birlikte
14
değer ilişkisinde meydana gelen değişim11
ile ÖDD ve kazançların değer iliş12
15
kisinin değişimini araştırmaktadır. Yazarlar, Almanya, İspanya ve İtalya’da
IFRS uygulaması ile değer ilişkisinde istatistiki olarak anlamlı bir düşüş;
Fransa ve Birleşik Krallık’ta artış raporlamaktadır. Ayrıca IFRS uygulaması
ile ÖDD’nin regresyon katsayısında yalnızca Birleşik Krallık’ta artış mey8
11
9
12

Anglo-Sakson Hukuk Sistemi ve Kara Avrupası Hukuk Sistemi gibi.
Analiz konusu beş sene boyunca her ülke için en yüksek ve en düşük ayarlı R2değerleri arasındaki
farkı oynaklık endikatörü olarak düşünüyoruz.
10
13 Değişkenlerin katsayıları karşılaştırılmaktadır.
11
14 Değer ilişkisi hem Fiyat hem de Getiri Modeli kullanılarak incelenmektedir. Her iki Model de birbirini teyit
etmeyen sonuçlar verdiği için bu çalışmaya ilişkin anlattığımız sonuçlar yalnızca Fiyat Modeli içindir.
12
15 Çalışmada regresyon katsayılarının istatistiki olarak kıyası yapılmamıştır.
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dana geldiği gösterilmektedir. IFRS uygulaması ile her ne kadar kazançların
katsayısı Almanya ve İspanya için artmakta ise de istatistiki olarak anlamlılık
derecesinde düşüş kaydedilmektedir. Fransa ve Birleşik Krallık’ta kazançların
regresyon katsayılarının arttığı ve İtalya’da azaldığı da yazarlarca gösterilmektedir.Chalmers, Clinch ve Godfrey (2011), 1990-2008 yılları arası Avustralya firmalarına ilişkin veri setini kullanarak IFRS uygulaması ile ÖDD ve
13
kazançların değer ilişkisinin değişimini16
regresyon katsayılarının istatistiki
kıyası yöntemi ile analiz etmektedir. Bu bağlamda analiz konusu yılları IFRS
öncesi dönem (1990-2004), IFRS geçiş yılı (2005) ve IFRS sonrası dönem
(2006-2008) olarak bölen yazarlar, ÖDD’nin regresyon katsayılarını her üç
dönem için de kıyaslamakta ve istatistiki olarak bir farklılık bulamamaktadır.
Kazançların regresyon katsayıları kıyası sonucunda ise bu katsayıların IFRS
öncesi dönemden IFRS’e geçiş yılında istatistiki olarak anlamlı bir şekilde
arttığı, fakat sonrasındaki kıyasın istatistiki olarak bir anlamı bulunmadığı raporlanmaktadır. Lin, Riccardi ve Wang (2012) tarafından Almanya firmalarına
ait 2000-2010 yılları arası veri seti kullanılarakGetiri Modeli ile kazançların
17
değer ilişkisinin IFRS uygulaması ile azaldığı14
gösterilmektedir. Barth, Landsman, Lang ve Williams (2012), ülkemizin de aralarında bulunduğu 27 ülkeye ait 1992-2009 yılları arası veri setini kullanarak IFRS uygulaması öncesi
ve sonrası ile Amerikan Ulusal Muhasebe Standartları’nın (US GAAP) değer
ilişkisini karşılaştırmaktadır. Yazarlar, Fiyat ve Getiri Modelleri’ni kullanarak,
US GAAP’in değer ilişkisinin hem IFRS uygulaması öncesindeki standartların değer ilişkisinden hem de IFRS’in değer ilişkisinden daha yüksek olduğunu göstermekte; fakat US GAAP ile IFRS uygulaması öncesindeki standartların değer ilişkisi farkının, US GAAP ile IFRS arasındaki değer ilişkisi
farkından istatistiki olarak anlamlı bir şekilde daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca yazarlar, Fiyat Modeli’ni kullanarak, IFRS uygulamasından
sonraki IFRS ve US GAAP arasındaki değer ilişkisi farkının; Anglo-Sakson
Hukuk Sistemi ülkelerinde, ihtiyari olarak IFRS uygulayan firmalarda, uygulama (enforcement) düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde; Kara Avrupası Hukuk
Sistemiülkelerine, zorunlu olarak IFRS uygulayan firmalara ve uygulama düzeyinin düşük olduğu ülkelere göre istatistiki olarakanlamlı bir şekilde daha
az olduğunu da göstermektedir. Choi, Peasnell ve Toniato (2013) tarafından
13
16

Değer ilişkisi hem Fiyat hem de Getiri Modeli kullanılarak incelenmektedir. Fakat regresyon
katsayıları kıyası Getiri Modeli için yapılmadığından ötürü bu çalışmaya ilişkin anlattığımız sonuçlar
yalnızca Fiyat Modeli içindir. Getiri Modeli’nde kazançların regresyon katsayısı ilk ve son dönem için
istatistiki olarak anlamlı, geçiş dönemi için ise istatistiki olarak sıfırdan farksız olarak raporlanmaktadır.
14 Değişkenlerin katsayıları karşılaştırılmaktadır.
17

18
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Birleşik Krallık firmalarına ait 2003-2007 yılları arası veri seti kullanılarak
kazançların değer ilişkisini araştırmakta ve tahmini kazançların (raporlanan
kazançların)değer ilişkisinin IFRS uygulamasından sonra azaldığı (arttığı) sonucu ortaya konulmaktadır. Böylelikle yazarlar, IFRS uygulamasından önce
firmaların raporlanan kazançlarının analistler tarafından çözümlenebilen ve
hisse senedi fiyatlarına ilişkin bilgi içeren kısımlarının IFRS uygulaması ile
birlikte azaldığı ve IFRS’e göre raporlanan kazançların yatırımcılar için tahmin gücü daha yüksek bir araç olduğu sonucunu çıkarmaktadır.
Üçüncü sınıf çalışmalar, farklı muhasebe kalemlerinin değer ilişkisini irdelemektedir.Aharony, Barniv ve Falk (2010) tarafından 14 AB üyesi ülkeye
ait 2003-2006 yılları arası veri seti kullanılarak şerefiye, araştırma-geliştirme
(AR-GE) giderleri ve yeniden değerleme fonlarının değer ilişkisinin IFRS uygulaması sonrası nasıl değiştiği incelenmektedir. Yazarlar, IFRS öncesi yılki regresyon katsayıları ile IFRS yılındaki regresyon katsayılarını her ülke
15
için ayrı ayrı kıyaslamakta ve genel olarak18
IFRS uygulamasından sonra bu
muhasebe kalemlerinin değer ilişkisinin arttığı sonucunu ortaya koymaktadır.
Jones ve Smith (2011) ABD firmalarına ait 1986-2005 yılları arası veri setini
kullanarakolağandışı kalemlerin, olağandışı kalemler öncesi net karın ve diğer kapsamlı gelirin (DKG) değer ilişkisini incelemekte ve DKG’nin değer
ilişkisinin, diğer iki girdinin değer ilişkisine kıyasla daha az olduğunu ortaya
koymaktadır. Shah, Liang ve Akbar (2013) tarafından Birleşik Krallık firmalarına ait 2001-2011 yılları arası veri seti kullanılarakaktifleştirilmiş AR-GE
ve AR-GE giderlerinin değer ilişkisi incelenmektedir. Yazarlar, bütün yıllar ve
örneklem için yaptıkları analizlerinde aktifleştirilmiş AR-GE’nin değer ilişkisinin olduğunu, fakat AR-GE giderlerinin değer ilişkisinin bulunmadığını
ortaya koymaktadır. Ayrıca yazarlar, analizlerini IFRS uygulaması öncesi ve
sonrası dönem ile küçük ve büyük ölçekli firmalar için genişleterekher iki
ölçekli örneklem için de IFRS uygulaması öncesi dönemde her değer ilişkisi
bulunan AR-GE kalemlerinin IFRSuygulaması sonrasında değer ilişkisinin
kaybolduğunu raporlamaktadır. Venter, Emanuel ve Cahan (2014) tarafından
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yerel muhasebe standartlarına göre raporlanan kazançlar ile bu kazançlardan bazı kalemler çıkarılarak raporlanan ka16
zançlar19 arasındaki değer ilişkisi araştırılmaktadır. Bu çalışmada 2002-2009
15
18

Her ülke için bütün regresyon katsayıları ayrı ayrı kıyaslandığı için -haliyle- bazı ülkelerde bazı
kalemlerin değer ilişkisinin artmadığı görülmektedir. Örneğin, yazarların bir regresyon tablosunda,14 ülke
için 3 muhasebe kaleminin değer ilişkisi kıyası yapılmakta ve 37 katsayı kıyası istatistiki olarak anlamlı
ve pozitif olarak raporlanmaktadır.
16
19 Yazarlar bu uygulamanın yalnızca Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yasal olarak zorunlu ve denetime
tabi olduğunu belirtmektedir.
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yılları arası veri seti kullanılarak kazançlardan çıkarılan kalemlerin değer
ilişkisinin bulunmadığı ve raporlanan kazançların değer ilişkisinin diğer tip
kazançların değer ilişkisine göre daha az olduğu ortaya konulmaktadır. He
ve Lin (2015) tarafından Çin firmalarına ait 2007-2010 yılları arası veri seti
kullanılarak kapsamlı gelir ve DKG kalemlerinin değer ilişkisi incelenmekte,
kapsamlı gelir ile bazı DKG kalemlerinin değer ilişkisinin bulunduğu ve firmayı takip eden analist sayısı arttıkça kapsamlı gelirin değer ilişkisinin arttığı
sonuçları belirtilmektedir.
Dördüncü sınıf çalışmalar, ekstra raporlamanın ya da bir sınıfta yer almanın
değer ilişkisi üzerine etkisini incelemektedir. Lourenço, Branco, Curto ve Eugenio (2012) tarafından Dow Jones Küresel Toplam Hisse Senedi Endeksi’ne (DJGTSM) kote olan en büyük 600 ABD ve Kanada firmasına ait 2007-2010 yılları
arası veri seti kullanılarak Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) olmamanın hisse senedi fiyatları üzerine etkisi analiz edilmektedir. Yazarlar, DJSI’de
bulunmamanın, yalnızca büyük ve karlı olan firmaların hisse senedi fiyatları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir negatif etkisi olduğu sonucunu çıkarmaktadır.
Iatridis (2013) Malezya firmalarına ait 2005-2011 yılları arası veri setini kullanarak çevresel raporlama puanının hisse senedi fiyatları üzerinde istatistiki olarak
anlamlı bir olumlu etkilerinin bulunduğunu ve kazançların değer ilişkisini artırdığını saptamaktadır.Carnevale ve Mazzuca (2014), 14 Batı Avrupa ülkesindeki
bankalara ait 2002 yılının 2. çeyreği ile 2011 yılının 2. çeyreği arası veri setini
kullanarak sürdürülebilirlik raporlamasının hisse senedi fiyatları üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir olumlu etkisinin bulunduğunu, ÖDD’nin değer ilişkisini
istatistiki olarak anlamlı bir şekilde düşürdüğünü ve kazançların değer ilişkisinin
üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Elzahar, Hussainey, Mazzi ve Tsalavoutas (2015) ise anahtar performans göstergelerinin (KPI)
değer ilişkili olup olmadığını Birleşik Krallık firmalarına ait 2006-2010 yılları
arası veri setini kullanarak araştırmakta ve yalnızca finansal kurumlarda KPI’ın
değer ilişkisinin bulunduğu sonucunu çıkarmaktadır. Reverte (2016) tarafından İspanya firmalarına ait 2007-2011 yılları arası veri seti kullanılarak kurumsal sosyal
sorumluluk raporlamasının değer ilişkinin bulunduğu, aynı zamanda hem kazançların hem de ÖDD’nin değer ilişkisini artırdığı gösterilmektedir.
İlk dört sınıfa dahil edilmeyen çalışmalar beşinci sınıfıoluşturmaktadır.
Gaio (2010), kazançların kalitesini değer ilişkisinin aralarında bulunduğu yedi
belirleyici göstergeden oluşan bir ölçekile ölçmekte, 22’si gelişmiş ve 16’sı
gelişmekte olan toplam 38 ülkedeki firmalara ait 1990-2003 yılları arası veri
20
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setini kullanarak çeşitli ülke/endüstri/firma özelindeki faktörlerin bu ölçeküzerindeki etkisini analiz etmekte ve endüstri ve firma özelindeki etkenlerin
17
ülke özelindeki etkenlere göre bu ölçeküzerindeki açıklama gücünün20
daha
fazla olduğunu ortaya koymaktadır. Balachandran ve Mohanram (2011) ABD
firmalarına ait 1975-2004 yılları arası veri setini kullanarak muhasebe ihtiyatlılığı (accounting conservatism) ve değer ilişkisi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yazarlar, örneklemlerini muhasebe ihtiyatlılığına göre düşük ve
yüksek seviyeli, her seviyeyi de kendi içinde durağan ve artan olarak dört
ana gruba ayırarak bu gruplar arası yıllara göre değer ilişkisindeki değişimi
analiz etmekte ve muhasebe ihtiyatlılığındaki artışın değer ilişkisinde istatis18
tiki olarak anlamlı bir düşüşe sebep olmadığı sonucunu ortaya koymaktadır21
.
Gavious ve Schwartz (2011), 1993-1999 yılları arasında NASDAQ’da halka
arz olmuş 40 İsrail firmasının 1999-2004 yılları arasındaki değer ilişkisinde
Tablo 1
Seçilmiş 35 çalışmanın özeti.
Sınıf, çalışmaların sınıflandırılmasını ifade etmekte ve 1 (değer ilişkisinde
zaman içinde meydana gelen değişimleri inceleyen), 2 (farklı standartlara göre
değer ilişkisini kıyaslayan), 3 (farklı muhasebe kalemlerinin değer ilişkisini
irdeleyen), 4 (ekstra raporlamanın ya da bir sınıfta yer almanın değer ilişkisi
üzerine etkisini analiz eden) ve 5 (diğer) çalışmaları sembolize etmektedir.
Model sütununda yer alan F harfi Fiyat Modeli’ni ve G harfi Getiri Modeli’ni temsil etmektedir. Çalışmalarda kullanılan muhasebe kalemleri 1 (ÖDD),
2 (kazançlar), 3 (kazançlardaki değişim), 4 (AR-GE giderleri), 5 (şerefiye),
6 (kapsamlı gelir), 7 (DKG), 8 (DKG bileşenleri), 9 (finansal kaldıraç), 10
(toplam varlıklar), 11 (satışlar) ve 12 (diğer muhasebe kalemleri) olarak raporlanmaktadır. Çalışmalarda kullanılan zaman, endüstri ve zarar kuklası gibi
değişkenler ile muhasebe kalemi olmayan çevre skoru, yayınlama endeksi ve
denetçi tipi gibi değişkenler/kukla değişkenlersınıflandırma dışı tutulmaktadır. Hem F hem de G içeren çalışmalarda var olan 1 yalnızca F için ve 3
yalnızca G için geçerlidir, G için diğer bütün muhasebe kalemlerigenellikle
değişim olarak düşünülmelidir.
17
20
18
21

Ayarlı R2.
Yazarlar, bir muhasebe ihtiyatlılığı ölçümüne göre, düşük-artan örneklemin zaman içindeki değer
ilişkisi değişimi ile düşük-durağan örneklemin zaman içindeki değer ilişkisi değişimi farkının istatistiki
olarak anlamlı bir şekilde pozitif olduğunu da göstermektedir.
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Sınıf Çalışma
3
3
2
5
5
2
5
1
3
2
2
3

4

1
2

22

Aharony, Barniv ve
Falk (2010)
Barton, Hansen ve
Pownall (2010)
Devalle, Onali ve
Magarini (2010)
Gaio (2010)

Dönem

Örneklem

Model

Muhasebe
Kalemleri

2003-2006

14 AB üyesi

F, G

1, 2, 4, 5, 8

1996-2005

46 ülke

F

2, 6, 11, 12

F, G

1, 2, 3

G

2, 3

ABD

F, G

1, 2, 3

Avustralya

F, G

1, 2, 3

1999-2004

NASDAQ’da
kote İsrail firmaları

F, G

1, 2, 3, 4, 11

1965-2004

Norveç

F, G

1, 2, 3

1986-2005

ABD

G

2, 7, 12

1992-2009

27 ülke

F, G

1, 2, 3

2000-2010

Almanya

G

2, 3

2002-2007

Almanya

F

1, 2, 12

2007-2010

DJGTSM’da
kote Kanada
ve ABD firmaları

F

1, 2, 9, 10,
12

İsveç

F

1, 2, 12

Birleşik Krallık

F

1, 2, 12

2002-2007
1990-2003

Balachandran ve Mo1975-2004
hanram (2011)
Chalmers, Clinch ve
1990-2008
Godfrey (2011)
Gavious ve Schwartz
(2011)
Gjerde, Knivsfla ve
Sættem (2011)
Jones ve Smith
(2011)
Barth, Landsman,
Lang ve Williams
(2012)
Lin, Riccardi ve
Wang (2012)
Lopes, Lourenço ve
Soliman (2012)
Lourenço, Branco,
Curto ve Eugenio
(2012)

Beisland ve Hamberg
1983-2004
(2013)
Choi, Peasnell ve
2003-2007
Toniato (2013)

5 Batı Avrupa
ülkesi
22 gelişmiş ve
16 gelişmekte
olan ülke

1

Hail (2013)

1981-2008

40 ülke

F, G

1, 2, 3

4

Iatridis(2013)

2005-2011

Malezya

F

1, 2
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3
4
4
5
3
1
1
3
3
4

Shah, Liang ve Akbar
(2013)
Wang ve Hussainey
(2013)
Carnevale ve Mazzuca (2014)
Goncharov ve Veenman (2014)
Patatoukas, Sloan ve
Zha (2015)
Pervan ve Bartulovic
(2014)
Rehman ve Shehzad
(2014)
Venter, Emanuel ve
Cahan (2014)
Ciftci ve Darrough
(2015)
Elzahar, Hussainey,
Mazzi ve Tsalavoutas
(2015)

2001-2011
1996-2007
2002-2011

Birleşik Krallık
Birleşik Krallık
14 batı Avrupa
ülkesi

ÇÖZÜM

F

1, 2, 4, 12

G

2, 3, 12

F

1, 2, 10

1981-2010

ABD

F

1, 2, 12

1992-2012

ABD

F, G

1, 2, 12

2005-2010

4 eski Yugoslavya ülkesi

F

1, 2

2006-2010

Pakistan

F

1, 2

2002-2009

Güney Afrika
Cumhuriyeti

F

1, 2, 12

1975-2012

ABD

F

1, 2, 12

2006-2010

Birleşik Krallık

F

1, 2

3

He ve Lin (2015)

2007-2010

Çin

F

1, 2, 6, 8, 10

4

Israeli (2015)

2005-2010

4 AB ülkesi

F, G

2, 3, 8, 10,
12

1970-2012

ABD

F

1, 2

2003-2009

Kore

F

1, 2, 9, 10,
12

2005-2011

Almanya

F

2, 4, 10, 12

1991-2008

ABD

F

1, 2, 4, 12

2004-2012

Çin

G

3, 9, 10, 12

2007-2012

İspanya

F

1, 2

5
3
3
4
5
4

Kane, Leece, Richardson ve Velury
(2015)
Lee, Kim ve Davidson (2015)
Salewski ve Zülch
(2015)
Gregory, Whittaker
ve Yan (2016)
Huang, Lee, Lyu ve
Zhu (2016)
Reverte (2016)
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1999 Teknoloji Balonu’nun (Dot-Com Bubble) etkisini araştırmakta ve
Balon yılları olan ilk iki yılda ÖDD ve kazançların değer ilişkisi bulunmadığını göstermektedir. Yazarlar, Balon yıllarını takip eden iki yılda kazançların,
üç yılda da ÖDD’nin değer ilişkisinin bulunduğunu ve sonraki iki yılda kazançlarda bir yılda da ÖDD’de meydana gelen normalleşmeden dolayı her iki
kalemin de değer ilişkisini tekrar kaybettiğini raporlamaktadır. Kane, Leece,
Richardson ve Velury (2015), ABD firmalarına ait 1970-2012 yılları arası veri
setini kullanarak ekonomik durgunlukların değer ilişkisi üzerindeki etkilerini
incelemekte ve ekonomik durgunlukların ÖDD’nin değer ilişkisini artırırken
22
kazançların değer ilişkisiniazalttığını göstermektedir19
. Huang, Lee, Lyu ve
Zhu (2016) tarafından Çin firmalarına ait 2004-2012 yılları arası veri seti kullanılarak muhasebe akademisyenlerinin yönetim kurullarında bulunmasının
kazançların değer ilişkisini artırdığı ve bu artışın büyük denetim şirketlerince2023 denetlenmeyen firmalarda daha fazla olduğu ortaya konulmaktadır.
METODOLOJİLERİNE GÖRE DEĞER İLİŞKİSİ ÇALIŞMALARI
Değer ilişkisine yönelik çalışmalar, metodolojilerine göre, kullanılan hisse
senedi fiyatı tarihi, deflatör çeşitleri ve standart sapma kümeleme yaklaşımlarıolarak üç ana grupta sınıflandırılmaktadır.
Literatür taramamızda kullanılan makalelerin 13 tanesinde mali yıl kapanışından 3 ay sonraki hisse senedi fiyatının ve 11 tanesinde ise mali yıl kapanışı tarihindeki hisse senedi fiyatının kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca mali
yıl kapanışından 4 ay sonraki hisse senedi fiyatını kullanan 5 makale, 6 ay
sonraki hisse senedi fiyatını kullanan 2 makale ve 5 ay sonraki hisse senedi
fiyatını kullanan tek makale bulunmaktadır. Kalan 3 makalede ya kullanılan
hisse senedi fiyatını belirtilmemekte ya da farklı bir araştırma yöntemi kullanıldığı için yukarıdaki sınıflandırmaya dahil edilmemektedir. Araştırmacıların
çeşitli kaygılarla farklı hisse senedi fiyatlarını çalışmalarında kullandığı görülmektedir. Örneğin, Reverte (2016) İspanya’da kurumsal sosyal sorumluluk
raporlamasının genellikle mali yıl kapanışından 3 ile 6 ay arasında yapıldığı
için çalışmasında mali yıl kapanışından 6 ay sonraki hisse senedi fiyatını kullandığını belirtmektedir. Beisland ve Hamberg (2013) mali yıl kapanışından
4 ay sonraki hisse senedi fiyatlarının hem piyasa yanılgısını (hindsight bias)
azaltacağını hem de piyasa ve muhasebe verileri arasında daha iyi eşleştir19
22
20
23

24

Ayrıca yazarlar, karlı ve zarar eden şirketler için de analizlerini tekrarlayarak aynı bulguları raporlamaktadır.
Big 4 ya da Big 8.
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meyi devam ettireceğini ifade etmektedir. Öte yandan, literatürde ağırlıklı bir
şekilde mali yıl kapanışından 3 ay sonraki hisse senedi fiyatı seçildiği için
mali yıl kapanışı tarihindeki hisse senedi fiyatını kullanan bazı çalışmalar,
aynı zamanda mali yıl kapanışından 3 ay sonraki hisse senedi fiyatını kullanarak sonuçlarını teyit etmektedir (örneğin, Lopes, Lourenço ve Soliman,2012;
Lourenço, Branco, Curto ve Eugenio 2012). Shah, Liang ve Akbar (2013)
mali yıl kapanışından 3 ay sonraki hisse senedi fiyatı kullanılmasının sebebini
mali tabloların yayınlanmasını müteakip (genellikle üçüncü ayda) muhasebe
verilerinin piyasa tarafından hemen takip eden dönemki (üçüncü ay sonu) hisse senedi fiyatlarına yansıtılması olarak ifade etmektedir.
24
Fiyat Modeli’nde elde edilen regresyon sonuçlarının ölçek etkisinden21
(scale effect) arındırılıp arındırılmaması literatürde hala güncel bir sorun olarak göze çarpmaktadır. Ölçek etkisinden arındırma için pek çok yöntem öne25
rilmekte ise de kullanılan veri setlerinin farklılıklarından22
ve uygulanan farklı
ekonometrik yaklaşımlardan ötürü yöntemlerin birbirine olan üstünlükleri henüz netleşmiş durumda değildir. Var olan yöntemler arasında; muhasebe verilerini hisse senesi sayısına göre incelemek, verileri olduğu gibi kullanmak, ve23
rileri ÖDD ile bölmek, verileri ÖDD harici muhasebe kalemleri26
ile bölmek
ve verileri bir önceki dönemki piyasa değeri ile bölmek bulunmaktadır. Literatür taramamız neticesinde Fiyat Modeli’ni kullanan çalışmaların dörtte üçünden fazlasının deflatör olarak hisse senedi sayısını kullandığı anlaşılmaktadır.
Literatür taramamız neticesinde alternatif yöntemleri araştıran ve bu deflatör
modelini eleştiren çalışmaların da varlığı görülmektedir. Örneğin, Goncharov
ve Veenman (2014) hangi deflatörün piyasa bazlı muhasebe araştırmaları için
daha uygun olduğunu araştırmakta ve bahse konu beş yöntemin de kazançların ve ÖDD’nin değer ilişkisine çarpıcı bir şekilde etki ettiği sonucunu ortaya
koymaktadır. Örneğin, yazarlar, bir önceki piyasa değeri ile bölünen ÖDD’nin
(kazançların) regresyon katsayısının, hisse senedi sayısı ile bölünen ÖDD’nin
(kazançların) regresyon katsayısının altıda birinden (yarısından) daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, aynı çalışmada bir önceki piyasa değeri
ile bölünen temettülerin regresyon katsayısının istatistiki olarak anlamlı bir
şekilde negatif iken diğer metotlara göre elde edilen temettülerin regresyon
katsayısının istatistiki olarak anlamlı bir şekilde pozitif olduğu sonucu çıkarıl21
24

Ölçek etkisi hakkında detaylı bilgi için okuyucuların Kothari ve Zimmerman (1995) ile Easton ve
Sommers’in (2003) çalışmalarını incelemelerini öneriyoruz.
22
25 Zaman aralığı, seçilen ülke, seçilen endüstriler, vs.
23
26 Satışlar ve toplam varlıklar gibi.
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maktadır. Gjerde, Knivsfla ve Sættem (2011), hisse başına yüksek hisse fiyatlı
firmaların muhtemelen hisse başına yüksek kazanç ve ÖDD’ne sahip olacağı
için hisse senedi sayısını deflatör olarak kullanmanın ölçek etkisine çözüm
olamayabileceğinin altını çizmektedir. Bunlara ek olarak, Devalle, Onali ve
Magarini (2010)European-listed companies have been required to prepare
their consolidated financial statements in accordance with the International
Financial Reporting Standards (IFRS sabit etkiler modeli kullanmanın ölçek
etkisini elimine edeceğini söylemektedir.
Literatür taramamızda metodolojilerine göre makale sınıflandırılmasında
24
standart sapma kümeleme27
farklılıkları göze çarpan bir diğer unsur olarak
karşımıza çıkmaktadır. Standart sapma kümelemelerine göre çalışmalar, kü28
melemenin nasıl yapıldığının açıkça söylenmediği25
ya da tablolarda belirtilmediği sürece sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Bu bağlamda sınıflandırma
dışı bırakılan 16 çalışma bulunmaktadır. Kalan 19 çalışmanın standart sapmalarının 12’sinin tek yönlü kümelenerek ve 7’sinin çift yönlü kümelenerek2629
elde edildiği görülmektedir. Tek yönlü kümelenen standart sapmaların 8 çalışmada firma bazında, iki tanesinin yıl bazında, bir tanesinin endüstri ve diğerinin ülke bazında kümelenerekelde edildiği; çift yönlü kümelenen standart
sapmaların 6 tanesinin firma-yıl bazında ve bir tanesinin ülke-yıl bazında elde
edildiği anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Bu çalışmada 2010 ve sonrasında yayınlanan seçilmiş uluslararası (SCI
ve SSCI) sayısal yayınlar, konularına ve metodolojilerine göre incelenmekte, mevcut literatür okuyucunun bilgisine sunulmaktadır. Çalışma dahilinde
konularına göre makalelerin yoğun bir şekilde;farklı muhasebe kalemlerinin
değer ilişkisini irdeleyen (11 makale) ve ekstra raporlamanın ya da bir sınıfta
yer almanın değer ilişkisi üzerine etkisini analiz eden (8 makale) çalışmalar
gruplarına ait olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca literatürde ağırlıklı olarak mali
yıl kapanışından 3 ay sonraki hisse senedi fiyatının (13 makale) ve mali yıl kapanışı tarihindeki hisse senedi fiyatının (11 makale) kullanıldığı görülmektedir. Literatür çalışmamız, mevcut literatürdeki neredeyse her dört çalışmadan
24
27

Standart sapma, regresyon katsayılarının anlamlılık seviyesini doğrudan etkilediği için önemli bir
metodoloji bileşeni olarak düşünülmektedir.
25 Örneğin, Shah, Liang ve Akbar(2013) değişken varyansa göre ayarlanmış standart sapmalar kul28
landıklarını söylemekte, fakat bu standart sapmaların neye göre elde edildiğini belirtmemektedir.
26 Standart sapmaların çift yönlü kümelenmesi hakkında detaylı bilgi için okuyucuların Petersen (2009)
29
tarafından yapılan kapsamlı çalışmayı incelemelerini öneriyoruz.
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birinin ölçek etkisine karşı hisse senedi sayısının deflatör olarak kullandığını
ortaya koysa da deflatör konusunda literatürde farklı uygulamaların varlığını
ve bu konudaki çeşitli eleştirileri de yansıtmaktadır. Son olarak, mevcut literatürde standart sapma kümelemesinin ağırlıklı olarak tek yönde (genellikle
firma bazında) yapıldığı, fakat çift yönlü standart sapma kümelemesinin (genellikle firma-yıl bazında) de literatürde kullanımının bulunduğu bu çalışmada gösterilmektedir.
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HAPİS CEZASINAMAHKÛM OLANLARIN TİCARET
ŞİRKETLERİNDEBELİRLİ BİR SÜRE YÖNETİCİ OLAMAMASI
*
Mustafa YAVUZ14

ÖZ
Belli bir suçtan mahkûm olanların anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi, limited şirketlerde de müdür olup olamayacağına ilişkin6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununda herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak5237
sayılı Türk Ceza Kanununda, bir kişinin kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olması halinde, bu mahkûmiyetin kanuni sonucu
olarak belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması öngörülmüşve yoksun
kalınacak haklardan biri de “şirket ve kooperatiflerin yöneticisi veya denetçisi
olamamak” şeklinde düzenlenmiştir. Şirketlerde yönetici olamama şeklindeki
hak yoksunluğu süresiz olmayıp, hükmün kesinleşmesiile birlikte başlar ve
mahkûm olunan cezanın infazının tamamlanmasına kadar devam eder.İnfazın
tamamlandığı tarih itibariyle de hiçbir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden ortadan kalkar. İşte bu çalışmada, hapis cezasına mahkûm olanların ticaret şirketlerinde belirli bir süre yönetici olamaması hususu tüm yönleriyle ele
alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Ticaret şirketi, yönetim organı üyesi, belli hakları
kullanmakta yoksun bırakılma, kasıtlı suç, hapis cezası.
1. GİRİŞ
5237 sayılı Türk Ceza Kanununda (T.C. Yasalar, 12.10.2004) (TCK) fer’i
ceza kavramına yer verilmemiş, bunun yerine “hak yoksunlukları” konusu bir
güvenlik tedbiri olarak düzenlenmiştir.Güvenlik tedbirleri, ceza hukukunda
cezanın uygulanmadığı veya uygulansa bile suçları önlemede yetersiz kaldığı
hallerde başvurulan ve geleneksel ceza sistemini tamamlayan hukuki koruma
araçlarıdır. Güvenlik tedbirinin amacı, genel olarak cezada olduğu gibi toplumsal düzeni savunmaktır. Savunma, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel bir
tehlikeye ve suçta tekerrür tehlikesine karşıdır. Güvenlik tedbirlerinin temel
hedefi, suçlunun ıslah edilmesi, toplumsal hayata uyumunun sağlanması ve
nihayet yeniden suç işlemesine engel olmak suretiyle kamu düzeninin korunmasıdır(Aydın, 2012, 341-342).
14
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TCK’da düzenlenen güvenlik tedbirlerinin başındakişinin “belli hakları
kullanmaktan yoksun bırakılması” gelmektedir.Anılan Kanunun 53. maddesinde, kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin bir sonucu olarak kişinin, belirli sürelerde belli hak ve yetkilerin kullanımından
yoksun bırakılması öngörülmüş ve yoksun bırakılma halleri beş bent halinde
sayılmıştır. Söz konusu hak yoksunluklarından biri de kişinin “vakıf, dernek,
sendika, şirket, kooperatifve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya
denetçisi olmaktan yoksun bırakılması”dır. Bu halde, kasıtlı olarak işlenen
bir suçtan dolayı hüküm giyenler, cezanın infazı tamamlanıncaya kadar şirketlerde yönetici olamayacağı gibi yönetici olanların görevleri de cezanın kesinleşmesiyle kendiliğinden düşecektir.
Bu çalışmada, TCK ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar,
14.02.2011) (TTK) hükümleri çerçevesinde, kasten işlenen bir suçtan dolayıhapis cezasına mahkûm olanların ticaret şirketlerinde belli bir süre yönetici
olamaması hususu, öğretideki görüşler ve yargı kararları da göz önünde bulundurularak tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
2. MÜLGA TTK VE YENİ TTK’DAKİ DÜZENLEMELER
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine seçilmeyi engelleyen veya
üyeliğin düşmesine neden olan bir takım kurullar mevcuttur. Bu kurallardan
biri de belli suçlardan mahkûm olmaktır. Konuya ilişin olarak 6762 sayılı
mülga Türk Ticaret Kanununun (T.C. Mülga Yasalar, 09.07.1956) (ETTK)
315/II. maddesinde; “Yönetim kurulu üyelerinden biri iflasa tabi kimselerden
olup da iflasına karar verilir veya hacir altına alınır yahut üyelik için lüzumlu kanuni vasıfları kaydederse, vazifesi sona ermiş olur. Ağır hapis cezasıyla
veya sahtekârlık, emniyeti suiistimal, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarından dolayı mahkûmiyet halinde dahi hüküm aynıdır.” hükmü yer almaktaydı. Anılan
hüküm dolayısıyla, ağır hapis cezasıyla veya sayılan suçlardan mahkûm olanlar, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olamamaktaydı.
Ancak bahsi geçen hüküm, TTK md. 363/II’de “Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik
için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.” şeklinde yer almış ve belli suçlardan mahkûm olma halinde
üyeliğin sona ermesi hususuna yer verilmemiştir. Mezkûr Kanunun yürürlüğe girmesi sonrasında bu durum, artık hangi suçtan mahkûm olursa olsun
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herkesin yönetim kurulu üyesi olabileceği şekilde yorumlanmış ve konunun
TTK’da düzenlenmemesi eleştirilmişti. FakatTCK’nın 53. maddesinde yer
alandüzenleme nedeniyle söz konusu görüşkısa zamanda anlamını yitirmiştir.
Zira sonraki bölümlerde açıklanacağı üzere, kişinin kasten işlemiş olduğu bir
suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olması halinde hakkında uygulanacak
olan güvenlik tedbirlerinden biri de, “şirketlerde yönetici olamamak/yapamamak”tır. Bu halde, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeliğine engel olan
haller değerlendirilirken, TTK’nın 363/II. maddesi ile TCK’nın 53. maddesi
birlikte ele alınması gerekmektedir.
3. BELLİ HALLERDE KİŞİLERİN ŞİRKET YÖNETİCİSİ OLMAKTAN YOKSUN BIRAKILMASI
3.1. Genel Olarak
TCK’nın 53. maddesinin birinci fıkrasında,belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma halleri, sayma yöntemi ile ve sınırlı (tahdidi) sayıda olmak üzere düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde;
“Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin
kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya
seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,
b) Seçme ve seçilme ehliyetinden,
c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,
d) Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest
meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten,
yoksun bırakılır.”denilmektedir.
Görüldüğü üzere, hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni bir sonucu olarak
failin şirketlerde yönetici olması yasaklanmıştır. Şirket deyimi ile kastedilen
ticaret şirketleri ile adi şirketlerdir. Bu halde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma yasağı, TTK bakımından kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler için geçerlidir. Hükümde geçen “yönetici” ibaresiyle kastedilen;
anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde müdür veya
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müdürler kurulu üyeleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerdir.Yasaklanan yetki, şirketlerde “yönetici” veya
“denetçi” olamamaktadır. TTK’da denetçilik (murakıplık) sistemi kaldırılıp
bağımsız denetim sistemi getirildiğinden, denetçi olmaktan yoksun bırakılma
tedbiri, bugün itibariylesermaye şirketleri için geçerli değildir.
Öte yandan, TCK md. 53’te hak yoksunlukları seçenekli olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla hükümlü,bu maddede sayılan hakların tümünden yoksun bırakılır. Bu durumda, kasten işlemiş olduğu bir suçtan dolayı hapis cezası
alan bir kişi, sadece şirketlerde yönetici olmaktan değil, aynı zamanda maddede sayılan diğer haklardan da yoksun kalır. İlgili kişi, söz konusu hakları ne
doğrudan doğruya ne de temsilcisi aracılığıyla kullanabilir. Ancak belirtelim
ki hak yoksunluğu, şirketlerde yönetici olmaya ilişkindir; bu durum şirketlerin
kurucusu veya ortağı olmaya engel değildir. Bu bağlamda, belirtilen şartlar
çerçevesinde mahkûm olan kişi, bir şirkete ortak ise mahkûmiyet boyunca da
ortaklığı devam eder ve seçilme hakkı dışında diğer ortaklık haklarını doğrudan veya vekâleten kullanabilir. Ancak hak yoksunluğuna tabi olan kişi, şirketin kuruluşunda kurucu olabilmekle birlikte, şirket sözleşmesi ile bu kişilerin
ilk yönetim organı üyesi olarak atanması mümkün değildir.
Şirketlerde yönetici olma hakkından yoksunluk dadâhil olmak üzere
TCK’nın 53/I. maddesinde düzenlenmiş olan hak yoksunlukları,hâkimin takdirine bağlı olmaksızınmahkûmiyetin kanuni bir sonucu olarak uygulanmaktadır. Bu hususa ilişkinhâkimin bir hüküm kurması (karar vermesi) gerekli
değildir. Diğer bir deyişle, hak yoksunluğu, hapis cezasına mahkûmiyetin yasal bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkar; ayrıca kararda gösterilmesi
gerekmez. Bu nedenle de, kararda gösterilmemiş olması, kural olarak hükümlü açısından kazanılmış hak oluşturmaz(Karaosmanoğlu, 2008, 67).
3.2. Hak Yoksunluğunun Şartları
Bir kimsenin şirketlerde yönetici olma hakkından ve TCK md. 53/I’de
sayılan diğer haklardan yoksun bırakılabilmesi için kasten bir suç işlemesi
gerekir. Bu kasıtlı suç, doğrudan kasıtla işlenebileceği gibi olası kasıtla da
işlenebilir. İcrai hareketle işlenebilmesi yanında ihmali hareketle de işlenebilir. Taksirle işlenen suçlarda ise anılan hükümde belirtilen güvenlik tedbirleri
kural olarak115 uygulanmaz. Bunun yanında, bir kimsenin şirketlerde yönetici
15
1 Taksirle işlenen suçlarda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaya ilişkin güvenlik tedbiri uygulanmamasının istisnası, TCK’nın 53. maddesininaltıncı fıkrasında düzenlenmiştir. Anılan hükümde, belli bir meslek
veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet halinde, üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının
yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebileceği öngörülmüştür.
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2 doğrudan bu yetkiolma hakkından yoksun bırakılabilmesi için kural olarak16
nin kullanımıyla ilgili bir suç işlemesi gerekmez. Hak yoksunluğunun bir diğer şartı dakişinin,işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmasıdır. Mahkûmiyet dışındaki hallerde (örneğin beraat, davanın reddi/durması/
düşmesi gibi) hak yoksunluğu halleri uygulanamaz.
Diğer taraftan, belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirlerinin
uygulanabilmesi için failinsuçu işlediği sırada 18 yaşını doldurmamış olması gerekir. Aksi takdirdekişi hakkında söz konusu hak yoksunlukları tatbik
olunamaz. Bu halde, fiilin işlendiği sırada 18 yaşını doldurmayan bir kimse,
kasten işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olsa dahi tam ehliyetli
olmak şartıyla her zaman şirketlerde yönetici olabilir.
Son olarak, hapis cezasının ertelenmesi veya hükümlünün koşullu salıverilmesi durumlarında hak yoksunlukları devam eder. Ancak TCK’nın 53.
3
maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında bu kurala bir takım istisnalar17
getirilmiştir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması durumunda ise fail hakkında herhangi bir hak yoksunluğun uygulaması yapılmaz.

3.3. Hak Yoksunluğunun Süresi ve Başlangıcı
Kanun koyucu, bir suçu kasten işlemekten dolayı ömür boyu devam edecek bir hak yoksunluğu öngörmemiştir. Bir başka anlatımla,mahkûmiyete
bağlıhakyoksunluğu, süresiz olmayıp belli bir süreyle sınırlandırılmıştır. Buna
göre hem diğer hak yoksunlukları hem de şirketlerde yönetici olamamaya ilişkin yoksunluk, hükmün kesinleşmesi(hapis cezasının fiilen infazına başlama
tarihi)ile birliktebaşlar ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlanmasına
kadar devam eder.İnfazın tamamlandığı tarih itibariyle de hiçbir işleme gerek
kalmaksızın hak yoksunluğu kendiliğinden ortadan kalkar.
Ancak konuyla ilgili olarak bir hususu belirtmek faydalı olacaktır. 4721
sayılı Türk Medeni Kanununun 407. maddesinde, “Bir yıl veya daha uzun
süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır. Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye
başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına
16
2 Bu kuralın istisnası, ilerleyen bölümlerde açıklanacak olan TCK’nın 53. maddesinin beşinci fıkrasıdır.
3 Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi altsoyu üzerindeki
17
velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından TCK md. 53/I’de düzenlenen hak yoksunlukları uygulanmaz. Ayrıca, mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında ‘bir kamu kurumunun veya kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabi bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında
serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etme’ hakkının yoksunluğunun uygulanmamasına karar verilebilir. Bunun yanında, kısa süreli hapis cezası ertelenmiş olan kişiler hakkında da hak yoksunluğu kararı
alınamaz (TCK md. 53/III-IV).
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bildirmekle yükümlüdür.” hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, bir yıl veya
daha uzun süreli hapis cezası alan bir anonim şirket yönetim kurulu üyesinin
ehliyeti kısıtlanmış olacaktır. TTK’nın 363/II. maddesinde de ehliyeti kısıtlananların üyeliğinin herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona
ereceği öngörülmüştür. Bu durum dikkate alındığında, esasen ilgili yönetim
kurulu üyesi hakkında TCK md. 53/I kapsamında hak yoksunluğu uygulanmasa da zaten bu kişinin yönetim kurulu üyeliği kendiliğinden düşmektedir.
Ancak bu durum sadece anonim şirketler için geçerlidir. TTK md. 363/II, diğer şirket türlerinin yönetim organı üyeleri ve yöneticileri hakkında uygulanmamaktadır. TCK’nın 53/I. maddesi ise tüm ticaret şirketi türleri için ve her
durumda uygulama alanına sahiptir. Ayrıca, ilerleyen bölümlerde açıklanacak
olan TCK’nın 53/V. maddesi gereğince de hükümlülerin, bazı hallerde cezanın infazından sonra belirli bir süre daha ticaret şirketlerinin yönetim organlarında görev alması yasaklanmıştır.
TTK md. 53 uyarınca yönetim kurulu üyeliğinin düşmesi ve buna bağlı olarak
bir üyelikte boşalma olması halinde, yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini,
geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına sunar. Bu
yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve
onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar (TTK md. 363).
4.ŞİRKET YÖNETİCİLİĞİ YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMAK SURETİYLE SUÇ İŞLENMESİ HALİNDE UYGULANACAK
GÜVENLİK TEDBİRİ
TCK’nın 53/V. maddesinde, şirketlerde yönetici olma hakkından yoksun
bırakılma da dâhil olmak üzere hak yoksunluğunun, belli hallerdesadece
mahkûm olunan cezanın infazının tamamlanmasına kadar değil, aynı zamanda cezanın infazından sonra da devam etmesi öngörülmüştür.Anılan hükümde, “Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca,
cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir
katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir.
Bu hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, hükümde belirtilen
gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin kullanılmasının
yasaklanmasına karar verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan yasaklama ile ilgili süre, adlî para cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye
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başlar.”denilmektedir. Görüldüğü üzere, şirketlerin yöneticiliğigörevinin kötüye kullanılması veya bu görevin yerine getirilmesi sırasında görevle bağlantılı olan yetkinin kötüye kullanımı sonucu işlenen suçlar dolayısıyla hapis
cezasına mahkûmiyet halinde,kanuni hak yoksunlukları dışında, kötüye kullanılan hak ve yetkinin de (bu defa infazdan sonra) belli bir süre kullanılmasının
yasaklanmasına karar verilecektir. Yasaklılıksüreleri isehapis cezalarında bu
cezanın tahliye tarihinden, adli para cezasında da cezanın tamamen infazından
(ödenmesinden) itibaren başlar.
TCK’nın 53/V. maddesinde belirlenen yasaklama, birçok açıdan aynı
Kanunun 53/I. maddesinde gösterilen hak yoksunluğundan farklıdır. Bir defa
53/I. maddesindeki hak yoksunluğu, yalnızca hapis cezasının sonucu iken,
53/V. maddedeki yasaklama, hem hapis cezası, hem de para cezası418 açısından
söz konusu olabilir. 53/I. maddesinde, hâkimin süre konusunda herhangi bir
takdir hakkı bulunmaz iken, 53/V. maddede yasaklılık süresinin belirlenmesi
hâkimin takdirine bağlıdır. 53/I. maddedeki yoksunluk “hükmün kesinleşmesi” ile başlarken, 53/V. maddesindeki yasaklılık “cezanın infaz edilmesinden”
itibaren başlayacaktır. 53/I. maddesindeki yoksunluğun, cezanın kanuni sonucu olması nedeniyle, iddianamede gösterilmesi, bu konuda ek savunma verilmesi, hükümde belirtilmesi gerekmemekte iken, 53/V. maddedeki yasaklılığın
uygulanması için iddianamede gösterilmesi veya ek savunma hakkı verilmesi
ve kararda gösterilmesi gerekir. TCK’nın 53/I. maddesindeki hak yoksunlukları
tüm kasıtlı suçlar için söz konusu iken, 53/V. maddesindeki hak yoksunluğu,
yalnızca 53/I. maddesindeki gösterilen hak ve yetkinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen kasıtlı suçlar açısından söz konusu olabilir(Yaşar, Gökcan, Artuç, 2010, 1703).
Bu durumda, yöneticilik yetkisinin kötüye kullanılmasına bağlı olarak,
bir şirketin yöneticilerinin örneğin güveni kötüye kullanma (md. 155/II), nitelikli dolandırıcılık (md. 158/I-h), hileli iflas (md. 161), şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi(md. 164), şirkete ait özel belgede sahtecilik (md.
207) gibi bir suçtan dolayı hapis cezası alması halinde, cezanın infaz süresi
dışında ve cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın ya18
4 Kişinin doğrudan adli para cezasından hüküm giymesi halinde, ister cezayı ödemiş isterse ödememiş
olsun, asıl suç her durumda adli para cezası olduğundan, bu halde kişi şirketlerde yönetici olmaktan yoksun bırakılamaz. Bu kuralın istisnası ise TCK’nin 53. maddesinin beşinci fıkrasıdır. Diğer taraftan, hapis
cezası başka bir tedbire çevrilmişse bu durumda kişi hakkında hak yoksunluğu uygulanmaz. Örneğin, kısa
süreli hapis cezasının (hükmedilen bir yıl veya daha az süreli hapis cezasının),TCK md. 50 kapsamında
seçenek yaptırımlardan birine çevrilmesi ve bu halde uygulamada asıl mahkûmiyetin, çevrilen adli para
cezası veya tedbir olması nedeniyle artık ilgili kişi herhangi bir haktan yoksun bırakılamaz. Zira yok
yoksunluğu için asıl mahkûmiyetin hapis cezası olması şarttır.
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rısından bir katına kadar şirketlerde yönetici olma yetkisinin kullanılmasının
yasaklanmasına mahkemece karar verilecektir. Yasaklama kararı hapis cezasının tamamen infaz edilmesi sonrasında devreye girer.Hükümde “yasaklanmasına karar verilir”denildiğinden, hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanması hususunda mahkeme takdir hakkına sahip değildir. Mahkeme, belirtilen
şartların varlığı halinde ilgili kişiler hakkında her durumda yasaklama kararı
alır. Yasaklamanın dayanağının ve süresininise mahkeme kararında kesin ve
açık bir biçimdegösterilmesi gerekir.
Şirketlerin yöneticisi olmayı kötüye kullanarak işlenen suçlarda verilecek
hak yoksunluğunun süresi, faile o suç nedeniyle verilecek cezanın hapis veya
para cezası olması durumları için farklı farklıdır.Eğer işlenen bu suç nedeniyle faile hapis cezası verilecekse, hak yoksunluğu süresi, hükmolunan sonuç
hapis cezasının yarısından bir katına kadardır. Örneğin faile 1 yıl hapis cezası
verilecekse, verilecek hak yoksunluğu 6 aydan 1 yıla kadar olacaktır.Şayet
işlenen suç nedeniyle faile verilen sonuç ceza, adli para cezası ise (bu ceza
doğrudan verilen para cezası olabileceği gibi hapisten çevrilen para cezası
da olabilir), hak yoksunluğu cezasının miktarı, adli para cezasında belirtilen
birim gün sayısının yarısından bir katına kadardır. Örneğin mahkemece sonuç
birim gün sayısı olarak 100 gün belirlenmiş ise hak yoksunluğu süresi 50 gün
ila 100 gün arası olacaktır. Hapisten çevrilenlerde, çevrilmeden önceki miktar
nazara alınır. Faile hem hapis hem de adli para cezası verilecekse, hak yoksunluğu süresi, hapis cezasına göre belirlenir(Yaşar, Gökcan, Artuç, 2010, 1705).
5. BELLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKILMATEDBİRİNİN İNFAZI VE ADLİ SİCİLE İŞLENMESİ
Şirketlerde yönetici olma hakkı da dâhil olmak üzere, TCK’nın 53. maddesinin birinci fıkrasında sayılan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
tedbirleri aşağıda belirtilen esaslara göre yerine getirilir:195
 Mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen ilâm, infaz defterine kaydedilerek infaza başlama ve bitiş tarihleri yazılır. Ancak bu tedbirlerin
infazına, mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak hapis cezasının infazına başlama tarihi ile birlikte başlanır.
 Cumhuriyet başsavcılığınca, hapis cezasının infazına başlanacağı tarih de dikkate alınarak, bu tedbiri içeren ilâmın içeriği, tedbirin konusu ve
5 2016/10218 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza
19
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük, 06.04.2006 tarihli ve 26131 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmış olup, söz konusu hususlar anılan Tüzüğün 57. maddesinde yer almaktadır.
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niteliğine göre ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluğa bildirilir. Cumhuriyet
başsavcılığınca, ayrıca infaza başlama ve bitiş tarihleri de bildirilir.
 TCK’nın 53. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yoksun bırakılma konusu faaliyet ve görevlerle ilgili olarak, tedbirin infazının tamamlanmasından sonra hükümlünün bu faaliyet ve görevlerde bulunabilmesi, 5352
sayılı Adlî Sicil Kanunu(T.C. Yasalar, 01.06.2005) hükümlerine göre temin
edeceği adli sicil kaydının ilgili yere ibrazı ile mümkündür.
Bunun yanında, TCK’nın 53/V. maddesi kapsamında, şirketlerin yöneticiliği görevlerinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis
cezasından ayrı olarak bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi halinde mahkeme ilamı, Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.
Cumhuriyet başsavcılığınca ilam, denetimli serbestlik genel defterine kaydedilir ve hakkında güvenlik tedbiri kararı verilen hükümlüye 10 gün içinde
başvurması hususunda bildirim yapılır. Hükümlünün mazeretsiz olarak belirtilen sürede başvuruda bulunmaması halinde güvenlik tedbirinin infazı, ilgili
kurum ve kuruluşlardan (örneğin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret
sicili müdürlüğünden) istenir. Hükümlünün; süresinde başvurması halinde ise
ilgili personel tarafından denetleme planı hazırlanır. Denetleme planında, güvenlik tedbirinin başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir.Bu plan, hükümlüye, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluğa bildirilir. Hükümlünün denetleme planına
uyup uymadığı şube müdürlüğünce/büroca her zaman denetlenir. Güvenlik
tedbiri sona erdiğinde durum, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kolluğa iletilerek evrakın iadesi istenir, kayıt kapatılır ve evrak mahkemeye iletilmek üzere
Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.620
TCK’nın 53/1 maddesi uyarınca kanuni sonuç olarak belli haklarından
yoksun bırakılma kararları, kural olarak adli sicile bildirilmez. Zira bunlar kanuni sonuç olduğu için mahkemenin hükmünde belirtilmesine de gerek yoktur. Bu nedenle, anılan kararlar adli sicile kaydedilmez. Bununla birlikte, şirketlerin yöneticisi olmayı kötüye kullanarak işlenen suçlar ile TCK’nın 53/V.
maddesi uyarınca ilgili hak ve yetkilerin kötüye kullanılması suretiyle işlenen
diğer suçlar nedeniyle verilen hak yoksunlukları, Adli Sicil Kanununun 4/1-e
maddesi gereğince adli sicile kaydedilir.

620 Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Yönetmeliği, 18.04.2007 tarihli ve
26497 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, bahsi geçen hususlar mezkûr Yönetmeliğin 67. ve 68.
maddelerinde düzenlenmiştir.
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6. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, belli bir suçtan mahkûm olma veya
belli bir sürenin üzerinde hapis cezası alma durumunun, anonim ve limited
şirketlerde yönetim organı üyeliğini sona erdireceğine ilişkin bir hükme yer
verilmemiştir. Ancak kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı hapis cezasına
mahkûm olanların, infaz süresi boyunca şirketlerde yönetim organı üyesi olmasını engelleyen güvenlik tedbiriniteliğindeki 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesi, şahıs ve sermaye şirketleri hakkında da uygulanmaktadır.
Anılan hükme göre, bir kişi kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûm olmuşsa, bu mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak belli hakları
kullanmaktan yoksun bırakılacak olup, yoksun kalınacak haklardan biri de“şirket ve kooperatiflerin yöneticisi veya denetçisi olamamak”tır. Şirketlerde
yönetici olamama ve diğer hak yoksunluğu halleri, hâkimin takdirine bağlı
olmaksızın mahkûmiyetin kanuni bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkmakta ve bu durumun kararda ayrıca gösterilmesi gerekmemektedir.
Mahkûmiyete bağlı hak yoksunluğu süresiz değildir. Bu kapsamda, hem
diğer hak yoksunlukları hem de şirketlerde yönetici olamamaya ilişkin yoksunluk, hükmün kesinleşmesi (hapis cezasının fiilen infazına başlama tarihi)
ile birlikte başlar ve mahkûm olunan cezanın infazının tamamlanmasına kadar devam eder.İnfazın tamamlandığı tarih itibariyle de hiçbir işleme gerek
kalmaksızın hak yoksunluğu kendiliğinden ortadan kalkar. Kasıtlı bir suçtan
dolayı mahkûmiyete bağlı olarakinfazın başlamasıyla birlikte ilgili kişinin şirketlerdeki yönetim organı üyeliği de kendiliğinden düşer ve infaz devam ettiği
sürece yönetim organı üyeliğine seçilemez.
Öte yandan, şirket yöneticiliği de dâhil olmak üzere TCK’nın 53/I. maddesinde sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen
suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet halinde, ayrıca cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar
bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına da karar verilir. Bu halde,
şirket yöneticiliği görevinin kötüye kullanılması veya bu görevin yerine getirilmesi sırasında görevle bağlantılı olan yetkinin kötüye kullanımı sonucu
işlenen suçlar (güveni kötüye kullanma, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas,
şirket ve kooperatifler hakkında yanlış bilgi, şirkete ait özel belgede sahtecilik suçları gibi)nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, kanuni hak
yoksunlukları dışında, kötüye kullanılan hak ve yetki de (şirketlerde yönetici
olmak da) belli bir süre yasaklanır.
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Bu itibarla, yukarıda açıklanan durumlar çerçevesindegerçek kişiler, kasten işledikleri bir suçtan dolayı mahkûm oldukları takdirde, cezanın infazı
süresince ve/veya infazdan sonra da belli bir süre ticaret şirketlerine yönetici
olarak seçilemeyecek/atanamayacak ya da bu görevi ifa ediyorlarsa görevleri
kendiliğinden sona erecektir.
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GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 81. MADDESİNDE
DÜZENLENEN FERDİ İŞLETMELER İLE KOLEKTİF VE
ADI KOMANDİT ŞİRKETLERİN SERMAYE ŞİRKETLERİNE
DEVRİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ ERTELEMESİ
Altar Ömer ARPACI*21
1. GİRİŞ
Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesinde düzenlenen ferdi işletmeler ile
kolektif ve adı komandit şirketlerin sermaye şirketlerine devrinde katma değer
vergisi ertelemesi söz konusudur. Ancak bu maddelerde düzenlenmiş bulunan “devir”, Türk Ticaret Kanunu’nda “birleşme” olarak geçmektedir. Zaten
devir müessesesi şirketlerin birleşmelerinin özel bir şeklini teşkil etmektedir.
Yasal düzenlemeler doğrultusunda devir işlemlerinin yapılması durumunda,
devredilen malların emsal bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak ve beyan edilmeyecektir.Bu durum katma değer vergisi açısından
da bir vergi ertelemesine yol açmaktadır. Bu makalemizin konusunu Gelir
Vergisi Kanununun 81. maddesinde düzenlenen ferdi işletmeler ile kolektif
ve adı komandit şirketlerin sermaye şirketlerine devrinde katma değer vergisi
ertelemesi uygulaması oluşturmaktadır.
2. TEORİK VE HUKUKİ AÇIKLAMALAR
İşletmelerin büyümesi (işletme ölçeğinin büyümesi) ile pozitif içsel ve dışsal ekonomiler (tasarruflar) belirgin bir şekilde artmakta, böylelikle iktisadi
kaynakların etkin kullanımı sağlanmaktadır. Bu pozitif ekonomiler sonucunda
sağlanan avantajların en önemli örneklerini;
- iş bölümü ve uzmanlaşma nedeniyle sağlanan avantajlar,
- gelişmiş teknoloji kullanabilme dolayısıyla ortalama maliyetin düşürülmesi,
- maliyetler içinde genel idare giderlerinin payının azalması,
- pazarlama avantajı sağlanması,
- pazarlık gücünün artarak maliyetlerin düşürülmesi,
- yan sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmesi nedeniyle daha ucuz ilk
madde, yarı mamül ve hizmet temini,
- kalifiye eleman temini,
- alt yapı tesislerinden sağlanan avantajlar,
oluşturmaktadır.
*21 Vergi Başmüfettişi, E. Gelirler Başkontrolörü
Makale Geliş Tarihi:
09.08.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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Şirketlerin birleşme nedeni sadece büyük ölçeğe ulaşmanın sağladığı avantaj değildir. Diğer nedenleri de şu şekilde sıralayabiliriz.
- Şirketler, aralarındaki rekabeti ortadan kaldırmak için birleşebilirler.
- Şirketler, birbirlerini tamamlayan işlerle uğraşıyorlarsa, girdi akışını kolaylaştırmak için birleşebilirler.
- Şirketler, büyük sermayeler sağlamak için birleşebilirler.
Birleşme türleri genel olarak üçe ayrılmaktadır. Bunlar yatay(horizantal),
dikey(vertical) ve karma (conglomerete) birleşmedir.
Yatay birleşmeler aynı sektörde faaliyet gösteren ticari işletmelerin birleşmesi olarak tanımlanabilir. (örneğin otomotiv sektöründe bulunan iki veya
daha fazla firmanın birleşmesi)
Dikey birleşme dikey büyümenin yollarından biridir. Bir üretim sürecinde her bir aşamanın ayrı bir sektör oluşturduğu durumlarda alt ve üst üretim
aşamasında faaliyet gösteren şirketlerin birleşmesidir. Buna örnek olarak un
sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin ekmek üretimi yapan bir şirketle birleşmesini gösterebiliriz.
Karma birleşmeler hem yatay hem de dikey birleşmeleri içerir. İktisadi hayatta aynı ve farklı sektörlerde hızlı bir gelişme sürecine ulaşmak ve yayılmak
için çeşitli sektörlerdeki şirketlerin birleşmesidir.
Vergi uygulamalarına göre işletmelerin birleşmesi ve nev’i değiştirmeleri esas
itibariyle şirketlerin bünyelerindeki aktiflerin içerdiği gizli yedeklerin realize
edildiği anlamında kabul edilmektedir. Oysa şirketlerin ölçek ekonomilerinden
faydalanmak için ekonomik güçlerini birleştirmeleri müessesine vergi hükümleri
ile set çekilmemesi gerekir. İktisadi kalkınmanın temellerinden olan bu durum
ülkemizde de politika olarak benimsenmiş ve vergi uygulamasında vergi yükünün
ertelenmesi şeklinde mevzuatımızda kurumlaşmanın teşviki olarak yer almıştır.122
Gelir Vergisi Kanununun 81. ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17.
maddelerinde bu amaçta hükümler sevk edilmiştir.
122 Vergi kanunlarında öteden beri birleşme ve devir halleri düzenlenmiş ve bazı koşullara uyan devir işlemlerinin vergisiz olarak yapılmasına olanak sağlanmışken, bölünmeyle ilgili bir düzenleme 4684
sayılı Kanun öncesinde yapılmamış ve vergisiz bölünme işlemlerine imkân sağlanmamıştır. Vergi kanunları
ile vergisiz devir işlemine imkan verilmesinin amacı ölçek ekonomisi yaratmaktır. Oysa ölçek ekonomisi yaratmanın, işletmelerin verimli büyüklükte örgütlenmelerini sağlamanın yolu her zaman birleşme ile
sağlanamaz. Ölçek ekonomisine sahip olmayan küçük işletmeler birleştirilerek, büyük, hantal ve verimsiz
işletmeler ise bölünerek ölçek ekonomisine sahip işletmeler yaratılabilir. Bölünme yoluna özellikle büyük
şirketler, belirli bir ölçeğin üstünde azalan verimler yasasının etkisini göstermesinden dolayı başvurabilmektedirler. Bir diğer amaç da uzmanlaşmadan faydalanmak olmaktadır.
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Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan devir işlemleri Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde istisna olarak
ele alınmıştır.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 81 maddesi, “Vergilendirilmeyecek Değer Artışı
Kazançları”nı üç bent halinde açıklamıştır.
Madde metni aşağıdaki gibidir.(1.1.2003 tarihinden geçerli olmak üzere
4783 sayılı Kanunla değişen şekli)
“ Aşağıdaki yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
1 - Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye
dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması.
2 - Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması,
devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz
sermayesi tutarında ortaklık payı alması.(Bu ortaklık payını temsil eden hisse
senetlerinin nama yazılı olması şarttır)
3 - Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev’i değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi
(Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket haline
dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama
yazılı olması şarttır.)”
Yukarıdaki madde hükmüne bakıldığında, bir ve iki numaralı bentler işletmelerin devrine ilişkin hükümleri içermekte, üçüncü bent ise, işletmelerin
nev’i değiştirmesi işlemini açıklamaktadır. Söz konusu devir ve nev’i değiştirme işlemlerinin maddedeki hüküm çerçevesinde yapılması durumunda ise
gelir vergisi açısında herhangi bir vergileme yapılmayacaktır.
3. KATMA DEĞER VERGİSİ ERTELEMESİ
4684 sayılı Kanunla (T.C. yasalar, 03.07.2001) değişik Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-c maddesinde, “ Gelir Vergisi Kanunu’nun 81 inci
maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan
devir ve bölünme işlemleri (Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler
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bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi
hükmü uygulanmaz. İşlem sonunda faaliyetini bırakan, bölünen veya infisah
eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan
veya devir ve bölünme sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak
şekilde indirim konusu yapılır.)” düzenlemesi yapılmıştır.
Sözkonusu hüküm doğrultusunda devir işlemlerinin yapılması durumunda,
devredilen malların emsal bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak ve beyan edilmeyecektir. Bu durum katma değer vergisi açısından da
bir vergi ertelemesine yol açmaktadır.223
Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesinde belirtilen işlemler Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 17/4-c bendi hükmü uyarınca istisna tutulmuştur. Bununla beraber bu işlemlerin istisna kapsamına alınması 4684 sayılı Kanunun ile
yapılan değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi olan 3.7.2001 tarihinden önce katma
değer vergisi uygulamasında bir takım sorunlara yol açmıştı. Eski düzenlemeye göre Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesindeki işlemler kısmî
istisna kapsamına girdiğinden bu işlemler dolayısıyla yüklenilen vergiler indirim konusu yapılamamakta, önceki dönemlerde indirim konusu yapılan vergilerin de işlem tarihi itibariyle indirim hesaplarından çıkarılarak beyan edilmesi ve vergi dairesine ödenmesi gerekmekteydi. Bu durum şirketlere devir
işlemleri nedeniyle getirilmek istenilen vergi kolaylığının ortadan kalkmasına
yol açmaktaydı.
Katma Değer Vergisi Kanununun “indirilmeyecek katma değer vergisi”
başlıklı 30/a maddesinde; “ Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer
vergisi,”nin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Buna göre, katma değer
vergisine tabi olmayan veya katma değer vergisinden istisna olan bir teslim
veya hizmetin mevcut olması durumunda, söz konusu teslim ve hizmete ilişkin daha önce Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesi uyarınca indirim
2 Damga Vergisi Kanunda istisnaları düzenleyen iki sayılı tablonun “Ticari ve medeni işlerle ilgili ka23
ğıtlar” başlıklı bölümünde 5228 sayılı Kanunla değişik 16 numaralı bendinde Anonim, eshamlı komandit
ve limited şirketler ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve sure uzatımlarına ilişkin
olarak düzenlenen kağıtlar. ile yine aynı bölümün 17 numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna edilmiştir.
Harçlar Kanununun 123’üncü maddesine 4684 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile anonim, eshamlı komandit
ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir ve bölünme ve nev’i değişiklileri nedeniyle yapılacak işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.
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konusu yapılan katma değer vergisi tutarlarının indirim kaleminden çıkarılması gerekmekteydi. Bu durumda, bir taraftan mükellefler kanuna uygun bir
şekilde devir işlemini yaparken kurumlaşma gerçekten teşvik edilmekte diğer
taraftan ise yine kanuna uygun bir şekilde devir işlemini yaptıkları için cezalandırılmaktaydılar. Yani kurumlaşmayı teşvik müessesesi bir bakıma anlamını yitirmekteydi.
Bu hususlar göz önüne alınarak 4684 sayılı Kanunla sözü edilen (c) bendinde yapılan değişiklikle, bent kapsamında vergiden istisna edilen işlemler
dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirimine imkân tanınmış ayrıca, işlemi yapanların işlem tarihi itibariyle devreden vergilerinin bulunması halinde bunların yeni işletmelerde indirim konusu yapılmasına imkân tanınmıştır.
4. SONUÇ
Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre ticaret şirketlerinin birleşmesi ve nev’i değiştirmeleri esas itibariyle şirketlerin bünyelerindeki aktiflerin
içerdiği gizli yedeklerin realize edildiği anlamında kabul edilmektedir. Oysa
şirketlerin ölçek ekonomilerinden faydalanmak için ekonomik güçlerini birleştirmeleri müessesine vergi hükümleri ile set çekilmemesi gerekir. İktisadi
kalkınmanın temellerinden olan bu durum ülkemizde de politika olarak benimsenmiş ve vergi uygulamasında vergi yükünün ertelenmesi şeklinde mevzuatımızda kurumlaşmanın teşviki olarak yer almıştır.
GVK ve KVK uyarınca yapılan devir ve nev’i değiştirme hallerinde, devir
alınan kurumun bilançosundaki değerler rayiç üzerinden yeni bir değerlemeye tabi tutulmaz mukayyet değerle birleşilen kuruma intikal eder. Bu suretle
birleşen kurum bilançosunda yer alan aktif kıymetlerin değer artışından doğan gizli yedekler, birleşme (devir) anında vergilendirilmez. Bu vergilendirme
birleşilen kurum bünyesinde realize edildiği tarihte (yani devralınan iktisadi
değerlerin satıldığı tarihte) geçekleşir. Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan devir işlemleri Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
17’nci maddesinde istisna olarak ele alınmıştır. GVK ve KDVK’ nda yer alan
yasal düzenlemeler doğrultusunda devir işlemlerinin yapılması durumunda,
devredilen malların emsal bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmayacak ve beyan edilmeyecektir.Bu durum katma değer vergisi açısından da
bir vergi ertelemesine yol açmaktadır.
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KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı. 1 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama
Tebliği, [çevrimiçi erişim: www.gib.gov.tr]
T.C. Yasalar (06.01.1961) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete
T.C. Yasalar (10.01.1961) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete
T.C. Yasalar (02.11.1984) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
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İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT
Eyyup İNCE*24
ÖZ
İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat
değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV’nin
düzeltmesi işlemine, 21.05.2016 tarihi itibariyle daha önceden indirim
hesaplarında bulunması nedeniyle son verilmiştir. Dolayısıyla bu KDV’nin
iadesine de son verilmiş olup mezkur kapsamdaki mükelleflerin faaliyetlerine
son vermesi ve devreden KDV’nin varlığı halinde fazla veya yersiz ödenen
KDV’nin iade edilmemesi mülkiyet hakkını olumsuz etkileyecektir.
Anahtar Sözcükler: İthalat, Fazla veya Yersiz Ödenen KDV, İade,
Mülkiyet Hakkı.
1. GİRİŞ
İthalat işlemlerinin ardından söz konusu ithalatla ilgili yurt dışındaki
ihracatçı firma aleyhine çeşitli nedenlerden dolayı fiyat (matrah) değişikliği
ortaya çıkabilmekte olup ithalatçı firma ithalat işlemini gerçekleştirirken ilk
fiyat üzerinden gümrükteKDV’yi ödemekte ve ilgili dönem beyannamesinde
indirim konusu yapmaktadır. İthalat sonrasında yurt dışındaki firma aleyhine
oluşan fiyat değişimi söz konusu olduğunda ithalattaki KDV matrahı esasında
bu tutar kadar azalmaktadır.İthalatın yapılmasından sonra yapılan iskonto,
fiyatların düşmesi veya yanlış işlem gibi hususlar dolayısıylafazla ve yersiz
ödenen KDV’nin bulunması halinde indirim hakkına sahip mükelleflerin ilgili
KDV’yi düzeltmesi işlemi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan
Genel Tebliğle (Maliye Bakanlığı 2016) 21.05.2016 tarihinden itibaren
ortadan kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak söz konusu KDV’nin iadesine de son
verilmiştir.
2. İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN
DÜZELTİLMESİ
İthalatta fazla veya yersiz ödenen KDV’nin düzeltilmesinde iki durum
söz konusudur. Bunlardan ilki ithalatın yapıldığı sırada diğeri ise ithalat
işleminden sonra ortaya çıkan durumdur.
24
* Vergi Müfettişi, E. Gelirler Kontrolörü
Makale Geliş Tarihi:
13.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

171

MALİ

ÇÖZÜM

İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan vergiler,3065 sayılı Kanunun
48. maddesi hükmüne göre; indirim hakkına sahip olmayanlara Gümrük
Kanununa göre iade olunacaktır.İthalat sırasında fazla veya yersiz uygulanan
verginin indirim hakkına sahip mükelleflere iadesi, mükellefin beyanlarının
düzeltilmesi üzerine bağlı olduğu vergi dairesince gerçekleştirilir. Bunun için,
indirim hakkına sahip mükellef, gümrük idaresine bir dilekçe ile başvurarak,
gümrük idaresi fazla veya yersiz tahsil ettiği vergi tutarını mükellefin vergi
dairesine doğrudan göndereceği bir yazı ile bildirir. Vergi dairesi bu yazı
üzerine iade talebini sonuçlandırır.( Maliye Bakanlığı 2014)
21.05.2016 tarihine kadar ithalat işleminden sonra ortaya çıkan işlemlerde
şekli bir düzeltme söz konusuydu. Konuyla ilgili verilen özelgelerde,
gerçekleştirilen bir ithalatla ilgili olarak yurtdışındaki ihracatçı firma aleyhine
oluşan matrah değişikliğine ilişkin KDV; KDV beyannamesi üzerinde hem
indirim olarak, hem de ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerektiği
belirtilmekteydi. Aşağıda örnek özelgelere yer verilmiştir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 27.08.2013 tarih ve 29044742KDV.1-1357 sayılı özelgesi;
“Fiili ithal tarihinden sonra yurtdışındaki firmanın alış iskontosu
nedeniyle tarafınıza göndereceği “credit note” belgesine istinaden lehinize
bir fiyat indirimi yapılması durumunda, yapılan indirimler nedeniyle işlemin
matrahında değişiklik vuku bulmakta olup, bu değişikliğin Kanunun 35 inci
maddesi hükümlerine göre düzeltilmesi gerekmektedir. Bu itibarla, söz konusu
malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığı
hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel
olarak indirim tutarları da düzeltilecektir.
Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme
dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, «ilave edilecek
KDV» satırında beyan edilmek suretiyle yapılacağından, yurtdışındaki satıcı
adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına
gerek bulunmamaktadır. Öte yandan, düzeltme sonucu «ilave edilecek KDV»
satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması mümkün
bulunmaktadır.”
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 23.07.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.24- 2260 sayılı özelgesi;
“Buna göre, fiili ithal tarihinden sonra transfer fiyatlandırması düzeltmesi
çerçevesinde lehinize bir fiyat indirimi yapılması durumunda, yapılan
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indirimler nedeniyle işlemin matrahında değişiklik vuku bulmakta olup,
bu değişikliğin Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre düzeltilmesi
gerekmektedir. Bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen
KDV tutarlarının indirim konusu yapıldığı hususu da dikkate alınarak,
mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel olarak indirim tutarları
da düzeltilecektir. Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu
vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar,
“ilave edilecek KDV” satırında beyan edilmek suretiyle yapılacağından,
yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı üzerinden
KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.”
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 39044742KDV.1-293 sayılı özelgesi;
“Bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının
indirim konusu yapıldığı hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana
gelen değişikliğe paralel olarak indirim tutarları da düzeltilecektir.
Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme
dönemine ait KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, “ilave edilecek
KDV” satırında beyan edilmek suretiyle yapılacak olup, tarafınıza gönderilen
“debit note” belgesine istinaden yurt dışındaki satıcı firmaya katma değer
vergisi ihtiva etmeyen bir fatura düzenlemeniz ve bu faturayı da kayıtlarınıza
intikal ettirmeniz gerekmektedir. Öte yandan, düzeltme sonucu “ilave edilecek
KDV” satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması
mümkün bulunmaktadır.”
Yukarıda verilen özelgelere göre; ithalatta fazla veya yersiz ödenen KDV,
hesaplanan KDV’ye ilave edip düzeltilecek sonrasında düzeltilen KDV
tekrar indirilecek KDV hesaplarına alınacağı için yapılan düzeltmenin etkisi
bulunmamaktadır. Dolayısıyla yapılan düzeltme, şekli bir hale dönüşmektedir.
21.05.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, ithalatla ilgili olarak ihracatçı
firma aleyhine oluşan matrah değişikliğine isabet eden KDV açısından
herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacaktır. Böylelikle beyannameye
indirim ve ilave edilecek KDV gibi eklemeler de yapılmayacaktır. Buna göre;
indirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden
sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç
dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz
ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından
iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile
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ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri
maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen
vergiler için de geçerlidir.( Maliye Bakanlığı 2016)
Aslında çeşitli sebeplerden dolayı ithalat işleminden sonra ortaya çıkan
fazla veya yersiz KDV’nin “vergilendirmede gerçek mahiyet esastır ilkesi”
doğrultusunda ne indirim hesaplarında kalması ne de şekli bir düzeltmenin
ötesinde iadesinin mümkün olması gerekmektedir.
3. KONUNUN FAALİYETİNE SON VEREN MÜKELLEFLERE
AİT DEVREDEN KDV AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
KDV’nin en önemli özelliği, indirim müessesine sahip olmasıdır.
Mükellefler mal veya hizmet alışları nedeniyle ödedikleri KDV’leri mal veya
hizmet satışları nedeniyle hesapladıkları KDV’den mahsup etmektedirler.
Hesaplanan KDV’nin fazla olması halinde ödenecek KDV, ödenen KDV’nin
fazla olması halinde devreden KDV oluşmaktadır. Faaliyetine devam eden
mükellefler, hesaplanan KDV’yi devreden KDV’den aylık vergilendirme
dönemleri itibariye mahsup edilebilmektedir. Ancak, faaliyete son veren
mükelleflerde devreden KDV bulunması halinde bu KDV, ilgili mükellef
üzerinde bir yük olarak kalmaktadır. Çünkü, devreden KDV’nin iadesi veya
tekrar işe başlanması halinde tekrar dikkate alınması söz konusu değildir.
Konuyla ilgili özelgelere aşağıda yer verilmektedir.
Bursa Vergi Dairesi Başkanlığının 22.05.2014 tarih ve 45404237-130[I14-80]]-163 sayılı özelgesi;
“Buna göre, 04/05/2012 tarihi itibariyle re’sen mükellefiyet terk
işleminin gerçekleştirildiği, 11/11/2013 tarihinde müracaatınız üzerine yeni
mükellefiyet tesis işleminin yapıldığı ve ara dönemde vergisel ödevlerin
yerine getirilmediği dikkate alındığında, terk tarihi itibariyle mevcut bulunan
“Sonraki Döneme Devreden KDV” nin, yeni mükellefiyete ilişkin verilecek ilk
KDV Beyannamesinde “Önceki Dönemden Devreden KDV” olarak dikkate
alınması mümkün bulunmamaktadır.”
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 27.01.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.06.17.01-130 [2011-4-29-15]-128 sayılı özelgesi;
“İade hakkı doğuran işlemleriniz bulunmaması halinde devreden KDV nin
tamamının, iade hakkı doğuran işlemleriniz bulunması halinde ise bu işlemleriniz
nedeniyle yüklenilmeyen kısmının tarafınıza iadesi veya vergi borçlarınıza
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mahsubu mümkün olmayıp, indirilemeyen söz konusu vergilerin KDV Kanununun
58 inci maddesi uyarınca kurumlar vergisi matrahınızın tespitinde gider veya
maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi mümkün bulunmaktadır.”
İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden
sonra meydana gelen azalmalar nedeniyle fazla veya yersiz ödenen KDV’nin
daha önceden indirim hesaplarına alınması nedeniyle iade edilmesi söz konusu
olmayacaktır. Bu mükelleflerin faaliyetlerine çeşitli nedenlerden dolayı sona
erdirmesi ve ilgili KDV dolayısıyla devreden KDV’nin bulunması halindeyse
hiçbir şekilde iade olmayacaktır. Bu durumdaki mükelleflerin mülkiyet hakları
olumsuz etkilenecek olup Anayasanın 35. maddesine aykırılık söz konusu
olacaktır.
4. SONUÇ
21.05.2016 tarihinden itibaren indirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat
matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar
dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından
indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya
yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir
düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki mükelleflerin
faaliyetlerine çeşitli nedenlerden dolayı sona erdirmesi halinde ve ilgili KDV
dolayısıyla devreden KDV’nin bulunması durumunda hiçbir şekilde iade söz
konusu olmayacaktır. Bu durumdaki mükelleflerin mülkiyet hakları olumsuz
etkilenecek olup Anayasanın 35. maddesine aykırılık söz konusu olacaktır.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (21.05.2016).6 Seri No.lu KDV Genel Uygulama
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ. Ankara: Resmi
Gazete (29718 Sayılı)
Maliye Bakanlığı (26.04.214).KDV Genel Uygulama Tebliği. Ankara:
Resmi Gazete (28983 Sayılı)
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ADİ ŞİRKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ
VE BU ŞİRKETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Rızkullah ÇETİN*25
1. GİRİŞ
Şirketler şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ticaret Kanunumuza göre, kollektif şirketler, adi komandit şirketler ve adi
şirketler şahıs şirketleri arasında sayılırken; anonim şirketler, limited şirketler
ve komandit şirketler sermaye şirketleri arasında sayılmaktadır. Adi şirketler
(ortaklıklar) gerçek kişiler arasında tüzel kişiler arasında veya her ikisi arasında da kurulabilirler. Adi ortaklıklar tüzel kişiliğe haiz olmayıp, Borçlar Kanunu
hükümlerine göre kurulur ve son bulur. İştirak halinde mülkiyet esasına göre
faaliyet gösteren adi ortaklıklar elde ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından
bağımsız bir ünite olarak kabul edilmemiştir. Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç ayrı ayrı ticari kazanç sayılmaktadır.
Bu yazımızda adi ortaklığın kurulması, vergilendirilmesi ve özellik arz eden hususlarına ilişkin düzenlemeler açıklanmaya çalışılacaktır.
2. ADİ ORTAKLIĞIN KURULMASI VE ORTAKLIĞIN GENEL
ÖZELLİKLERİ
Adi ortaklıklar 6098 sayılı Borçlar Kanunu(T.C. Yasalar, 2011)’nun 620
ve müteakip maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanun’un 620’nci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak ortak
bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır.
Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir
katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine
eşit olmak zorundadır. Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır.
Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak
sayısına göre belirlenir. Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar
ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.
İştirak halinde mülkiyet esasına göre faaliyet gösteren adi ortaklıklar elde
ettikleri gelirin vergilendirilmesi açısından bağımsız bir ünite olarak kabul
edilmemiştir. Ticari faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına
*25 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
11.07.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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düşen kazanç ayrı ayrı ticari kazanç, serbest meslek faaliyetinde bulunan adi
ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç serbest meslek kazancı, zirai
faaliyette bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç zirai
kazanç sayılmaktadır. Ortaklar kendi paylarına düşen kar veya zararları için
münferiden beyanname vermek zorundadır. Ancak adi ortaklık KDV yönünden vergi mükellefi, gelir stopaj yönünden ise vergi sorumlusu olarak kabul
edildiğinden, KDV beyannamesi ve gelir stopaj beyannamesi adi ortaklık adına verilecektir.
3. ADİ ORTAKLIĞIN VERGİLENDİRİLMESİ
a) Vergi Usul Kanunu’na Göre Adi Ortaklıklar
Adi ortaklıklar vergi mevzuatımız açısından bağımsız bir birim olarak kabul edilmemiştir. Dolayısıyla vergi uygulamasında esas muhatap olarak adi
şirket ortakları müteselsilen sorumlu kabul edilmektedir.
Adi ortaklıklar ortaklık adına kanuni defter tasdik ettirebilmekte, ortaklık
faaliyetlerini bu defterde takip edebilmekte yine ortaklık adına serbest meslek
makbuzu veya fatura bastırabilmektedirler. İsterlerse, ortaklar ortaklıktaki faaliyetlerini, kendi defterlerinde de takip edebilmektedirler.
Vergi Usul Kanunu’nun 177/4’üncümaddesinde adi şirketlerin sınıfının adi
şirketlerin iştigal nevine göre belirleneceği hükme bağlanmıştır. Yani adi şirketin faaliyeti ortakların şahsi işlerinden bağımsız olarak dikkate alınacaktır.
Adi şirketin faaliyetinden ötürü bilanço esasına göre defter tutarken adi ortaklarının şahsı faaliyetleri sonucu elde ettikleri hâsılatının 177’nci maddede
belirtilen hadlerin altında kalması durumunda ortaklar işletme hesabı esasına
göre defter tutabileceklerdir. Aynı şekilde adi şirket II. sınıf tüccar sayılırken adi şirket ortaklarının şahsi faaliyetlerinden dolayı elde ettikleri hâsılat
177’nci maddedeki hadleri aşması durumunda ortakların I. sınıf tüccar sıfatıyla bilanço esasına göre defter tutması mümkün olabilecektir.
Konu hakkında verilen bir özelge aşağıdaki gibidir;
“…, faaliyetinden dolayı işletme hesabı esasına göre defter tuttuğunuz,
aynı zamanda adi ortaklık şeklinde ... faaliyetinden dolayı 2015 yılında bilanço usulüne göre defter tutacağınız belirtilerek, ortağı olduğunuz adi ortaklığın bilanço usulüne göre deftere tabi olmasından dolayı kendi adınıza yapmış olduğunuz ...faaliyetiniz için 2015 yılında işletme usulüne göre mi yoksa
bilanço usulüne göre mi defter tutacağınız hakkında Başkanlığımız görüşünün
talep edildiği anlaşılmıştır.
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… Mezkur Kanunun yukarıda yer verilen 177 nci madde hükmünden de
anlaşılacağı üzere, adi şirketlerin iştigal nevileri maddede yazılı bentlerden
hangisine giriyorsa dahil olacakları tüccar sınıfı o bent hükmüne göre belirlenmektedir. Diğer taraftan, bahse konu maddede adi şirket ortaklarının, ortaklığın dahil olduğu tüccar sınıfına göre defter tutacaklarına dair bir hüküm
bulunmamaktadır.
    Öte yandan, Kanunun 179 uncu maddesinde I›inci sınıftan II›nci sınıfa
geçişe, 180 inci maddesinde ise II›nci sınıftan I›inci sınıfa geçişe ilişkin şartlar belirlenerek bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak sınıf değiştirileceği, 181 inci maddesinde ise ikinci sınıf tüccarlardan
dileyenlerin, bilanço esasına göre defter tutabileceği, bu surette I’inci sınıfa
dahil olanlar hakkında da 180 inci madde hükümlerinin cari olacağı hükme
bağlanmıştır.
    Bu itibarla, ... faaliyetinizden dolayı tutacağınız defterin tayininde ortağı olduğunuz adi ortaklıktan bağımsız olarak Vergi Usul Kanununda yazılı
şartlara göre durumunuzun değerlendirilmesi gerekmektedir.” (Denizli Vergi
Dairesi Başkanlığı, 2015)
396 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler” başlıklı bölümünün 1.1.4. ayrımında açıklandığı üzere,
kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs
bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları
kullanılarak verilecektir. Ortaklık veya şirket adına verilmesi gereken bildirimlerin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi halinde bildirim formları hiç verilmemiş kabul edilecektir.
Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilecek olan usulsüzlük, özel usulsüzlük
ve vergi ziyaı cezaları da adi ortaklık adına kesilecek olup, ortaklar bu cezalardan müteselsilen sorumlu olacaklardır.
b) Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Adi Ortaklıklar
Adi şirketler belirli istisnalar dışında vergi kanunları karşısında bağımsız
bir birim olarak kabul edilmemektedir. Dolayısıyla adi şirket ortakları adi şirketten hisselerine düşen pay için şahsi kazanç olarak yıllık gelir vergisi ve
geçici vergi beyannamesi vereceklerdir.Adi şirket ortaklıkları, adi ortaklığın
ticari faaliyette bulunması halinde söz konusu adi ortaklıktan elde ettikleri
kazancı şahsi ticari kazanç olarak ayrı ayrı beyan etmek zorundadırlar. Dolayısıyla ticari faaliyette bulunan bir adi ortaklığın ortaklarının kazançları ticari
kazanç olarak vergiye tabi tutulacaktır. Adi ortaklıkta ortaklar, basit usulde
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vergiye tabi olabileceği gibi ikinci sınıf tüccar olarak işletme hesabı defteri
veya birinci sınıf tüccar olarak bilanço esasına göre defter de tutabilirler. Söz
konusu ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilirler.
Bir adi ortaklık hem serbest meslek faaliyetinde hem de ticari kazanç faaliyetinde bulunabilir. Adi ortaklığın ortakları bu faaliyetlerden elde ettikleri
kazançları veya zararları verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesine hisseleri oranında dâhil edeceklerdir. Ayrıca adi ortaklık adına yapılan gelir vergisi
tevkifatları adi ortaklığın ortakları tarafından hisseleri oranında gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.
c) KDV Kanunu’na Göre Adi Ortaklıklar
KDV Genel Uygulama Tebliği(Maliye Bakanlığı, 2014)’nin“I/B.7. Adi Ortaklıklarda Vergileme” başlıklı bölümünde aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır;
“KDV uygulamasında adi ortaklıklar, bağımsız işletme birimleri olarak
ayrı vergi mükellefiyetine sahiptir. Buna göre; adi ortaklıklarca defter tutma,
belge düzenleme, muhafaza ve ibraz gibi vergi ödevleri ile beyanname verme
ve vergi ödeme gibi mükellefiyetlerinin ortaklarından ayrı olarak yerine getirilmesi, ortaklığın KDV ile ilgili hesaplarının, ortakların varsa şahsi işletmelerindeki işlemlerden ayrı yapılması gerekir. Adi ortaklıklarda, ortaklığın
sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemleri KDV’ye tabi değildir.
Ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanır. Buna göre bir adi ortaklıkta, ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini
diğer ortaklara veya üçüncü şahıslara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı
ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut
adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu
hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmaz.
Hisse devri işlemleri adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuruyor veya
ortaklık, ortakların kararı ile feshediliyorsa, bu devir işlemlerine vergi uygulanması gerekir. Vergi uygulaması aşağıdaki şekilde yapılır.
Ortaklardan biri veya birkaçının hisselerinin diğer ortak veya ortaklara
devredilmesi suretiyle ortaklığın sona ermesi halinde; devralan ortak veya
ortakların kendi hisseleri ile satın aldıkları hisseler dikkate alınmaksızın, ortaklıkça, devralan ortak veya ortaklara teslim edilen toplam mal bedeli üzerinden KDV hesaplanır. Ortaklık tarafından düzenlenecek olan faturada ayrıca gösterilecek olan bu vergi, ilgili dönem işlemleri ile birlikte adi ortaklığın
son beyannamesine dahil edilerek beyan edilir. Devralan ortak veya ortaklar
tarafından ise genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılabilir. KDV
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yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda, KDV beyannamesi ortaklık adına düzenlenir ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak
suretiyle ilgili vergi dairesine verilir. Ortakların verginin ödenmesi bakımından müteselsil sorumluluk taşımaları nedeniyle, ortakların adı, soyadı, adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir liste vergi dairesine
verilir. Listede yer alan bilgilerde değişiklik olması halinde bu değişikliler de
vergi dairesine bildirilir.”
Yukarıda yer alan Tebliğ’de de açıklandığı üzere adi ortaklıklar KDV açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple ortaklık adına KDV
beyannamesinin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca bir ortağın hissesini devretmesi
halinde ortaklık bozulmuyorsa işlem KDV’ye tabi olmayacak, hisse devri sebebiyle adi ortaklık bozuluyorsa payını devreden ortağın tüm haklarının devri karşılığı belirlenen toplam bedel üzerinden ve adi ortaklık tarafından devralan ortak
adına fatura düzenlenerek KDV hesaplanacaktır. Adi ortaklığın sona ermesi ve
ortaklığa ait “Devreden KDV” bulunması halinde bu vergi tutarı ortakların beyannamelerinde indirim konusu yapılamayacaktır. Çünkü KDV açısından adi ortaklık
bağımsız bir birim olarak kabul edilmektedir.
3065 sayılı Kanunu’nun 17/4-(a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanunu’na göre
basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri KDV’den istisna
edilmiştir. Ortaklarının tamamı basit usule tabi olan adi ortaklıkların teslim ve
hizmetleri de bu hüküm kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna olacaktır.
Ancak ortaklarından en az birisi Gelir Vergisi Kanunu’na göre gerçek usulde vergilendirilen adi ortaklıkların teslim ve hizmetleri istisna kapsamına girmeyecektir.
4. SONUÇ
Adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak ortak
bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır.
Adi ortaklıklar vergi mevzuatımız açısından bağımsız bir birim olarak kabul
edilmemiştir. Dolayısıyla vergi uygulamasında esas muhatap olarak adi şirket
ortakları müteselsilen sorumlu kabul edilmektedir.Ticari faaliyette bulunan
adi ortaklıklarda her bir ortağın payına düşen kazanç ayrı ayrı ticari kazanç,
serbest meslek faaliyetinde bulunan adi ortaklıklarda her bir ortağın payına
düşen kazanç serbest meslek kazancı sayılmaktadır. Ortaklar kendi paylarına düşen kar ve zararları için münferiden beyanname vermek zorundadır.Adi
ortaklığın ortakları bu faaliyetlerden elde ettikleri kazançları veya zararları
verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesine hisseleri oranında dâhil edecekTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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lerdir. Ayrıca ortaklık adına yapılan gelir vergisi tevkifatları adi ortaklığın ortakları tarafından hisseleri oranında gelir vergisinden mahsup edilebilecektir.
Adi ortaklıklar KDV açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilmektedir.
Bu sebeple ortaklık adına KDV beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.KDV
yönünden işletme bazında değerlendirilen adi ortaklıklarda, KDV beyannamesi
ortaklık adına düzenlenir ve ortaklardan birisi tarafından imzalanmak suretiyle
ilgili vergi dairesine verilir. Ortakların verginin ödenmesi bakımından müteselsil
sorumluluk taşımaları nedeniyle, ortakların adı, soyadı, adresleri ve bağlı bulundukları vergi dairelerini gösteren bir liste vergi dairesine verilir.
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İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE
MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARIN KDV KARŞISINDAKİ
DURUMU ve İSTİSNA UYGULAMASI
Gökhan TEMEL *26
GİRİŞ
İcra yoluyla veya diğer nedenlerle müzayede mahallinde yapılan her türlü
satış katma değer vergisine tabidir. Verginin mükellefi satışları düzenleyen
özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlardır. Kurumlarca iki yıldan fazla aktifte
kalmış, emtia niteliği taşımayan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı katma
değer vergisinden istisna tutulmuştur. Bu tür satışların müzayede mahallinde
yapılması durumunda da istisna uygulamasına devam edilecektir. İstisna şartlarının varlığına rağmen işlemin KDV’ye tabi tutulması veya sonradan fark
edilmesi durumunda ise alıcı öncelikle satışı düzenleyen özel veya resmi kişi/
kurum/kuruluşa daha sonrada ilgili vergi dairesine müracaatta bulunarak satış
işlemi nedeniyle kendisinden tahsil edilen katma değer vergisini iade isteyebilecektir. İşlemin istisna kapsamında olduğu kanaatine varan vergi dairesi, işlem nedeniyle daha önce tahsil edilen katma değer vergisini, alıcıya ödenmek
üzere, satışı düzenleyen mükelleflere iade edecektir.
1. MÜZAYEDE MAHALLİNDE YAPILAN SATIŞLARDA
MÜKELLEF/ BEYAN/ ÖDEME
3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık
ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde
yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına
ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.
Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya
kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d) maddesi hükmüne göre, satılan
malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır. Ancak izale-i şüyu çerçevesinde
yapılan satışlarda alıcının hissedarlardan biri olması halinde hissesi, bu hisse
için mülkiyet devri söz konusu olmadığından matrahtan indirilir.
26
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Bu satışlarda giderler dolayısıyla ödenen vergiler, malların kesin satış bedeli
üzerinden hesaplanan vergiden indirilemez, ancak müzayedeyi düzenleyenin komisyonu üzerinden hesaplanan KDV’den indirilebilir. Bir komisyon söz konusu
değilse, yüklenilen vergiler gider veya maliyet olarak dikkate alınır.
Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine getirilir. Başka faaliyetleri dolayısıyla sürekli beyanname vermek zorunda
olmayan resmi kuruluşlar (icra daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün
içinde ödenir. Ancak tahsilât tutarının 50.000TL’yi aşması halinde, bu süre
beklenilmeksizin ertesi gün mesai bitimine kadar ödenmesi zorunludur.
Müzayede suretiyle yapılan satışlarda esas olan organizasyonun düzenlenmesi olup, müzayedeye katılan sayısının birden fazla kişi olmaması, işlemin
mahiyetini değiştirmez.
2. İCRA DAİRELERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA MÜKELLEF/ BEYAN/ ÖDEME
3065 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile Kanunun (17/1) inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara;Sadece vergiye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemler
için beyanname verdirme, beyanname yerine kaim olmak üzere işleme esas belgeleri kabul etme, bu mükelleflere ait verginin beyan ve ödeme zamanı ile tahsiline
ilişkin usul ve esasları belirleme,konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.
Söz konusu yetki çerçevesinde, 3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesi
uyarınca müzayede yoluyla satış yapan icra dairelerinin bu satışlarıyla ilgili
KDV’nin beyan ve ödenmesi ile ilgili işlemleri Bakanlıkça belirlenmiştir.
Buna göre, İcra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi, satışı gerçekleştiren icra daireleri olup, icra dairelerince müzayede mahallinde yapılan
satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin
tahsil edildiği günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine
beyan edilip aynı süre içinde ödenir.Satışa ait KDV’nin bu süre içinde beyan
edilerek ödenmemesi halinde, teslim gerçekleştirilmez.
Bu işlem sırasında her bir satışa ait bilgileri içeren 5 No.lu KDV Beyannamesi kullanılır. Bu beyanname, satışı gerçekleştiren icra dairesi yetkilisi tarafından imza, tarih ve mühür kullanılmak suretiyle onaylanır. Her bir satışa ait
KDV’nin tahakkukuna esas olmak üzere düzenlenen bu belgenin bir örneği ile
vergi dairesi makbuzu, mükellef tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
muhafaza ve ibraz hükümleri çerçevesinde saklanır.
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Ayrıca, İcra dairelerince bir ay içinde yapılan satışlarla ilgili olarak vergi
dairesine beyan edilerek ödenen KDV’ye ait bilgiler, ertesi ayın sonuna kadar,
vergi dairesine bildirilir. Bu bildirim, satışın olmadığı dönemlerde de vergi dairesine verilir. Bildirimin vergi dairesine verilmemesi halinde, 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun (352/II–7)nci maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanır.
3. İŞLEMİN GERÇEKLEŞMEMESİ DURUMU
İcra yoluyla veya diğer nedenlerle müzayede mahallinde yapılan satışlarda, satışın herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde vergi tahakkuk ettirilmez, tahakkuk ettirilen vergi terkin edilir. Buna göre, müzayede suretiyle
yapılan satışlarda herhangi bir nedenle malların alıcıya tesliminin gerçekleşmemesi halinde vergiyi doğuran olay meydana gelmez.
Bu durumda teslimi gerçekleşmeyen mallar için KDV’nin ödenmiş olması
halinde, bu vergi tahakkuktan terkin edilerek, alıcıya ödenmek üzere satışı
yapan kurum veya kuruluşa iade edilir.
4. İKİ TAM YIL SÜREYLE SAHİP OLUNAN İŞTİRAK HİSSELERİ İLE TAŞINMAZLARIN SATIŞINDA İSTİSNA UYGULAMASI
(KDV 17/4-R)
3065 sayılı Kanunun (17/4-r) maddesi uyarınca, kurumların aktifinde veya
belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve
teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil)
bankalara devir ve teslimleri KDV’den müstesna olup, istisna kapsamındaki
kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri ise istisna kapsamı dışındadır.
Öncelikle belirtmek gerekir ki kanunda belirtilen “kurumlar” kelimesi, sermaye
şirketlerini, kooperatifleri, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait ticari işletmeleri, iş ortaklıklarını ifade etmektedir. (5520 sayılı KVK 1.madde)
Diğer taraftan madde hükmüne göre, istisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla
giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir
veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.
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4.1. İştirak Hisseleri ve Taşınmaz Satışlarında İstisna Uygulaması
Satışa konu edilecek taşınmazlar (arsa, arazi, bina) ile iştirak hisselerinin
satışında istisna uygulanabilmesi için kurumların aktiflerinde, belediyeler ile
il özel idarelerinin mülkiyetinde asgari 2 tam yıl (730 gün) kayıtlı bulunmuş
olması gerekmektedir.
İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan (taşınmazların mutat olarak
alım satımının yapılması veya kiraya verilmesi) kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmazların tesliminde istisna hükmü uygulanmaz.
İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlerde uygulanır. Bağış,
hibe şeklinde yapılan devir ve teslimler istisna kapsamı dışındadır.
Ayrıca madde gerekçesinden anlaşıldığı üzere, istisnanın uygulanabilmesi
için; iştirak hisselerinin belediye veya il özel idaresince iktisap edildikleri,
gayrimenkullerin bunlar adına tapuya tescil edildikleri tarihten itibaren, 2 tam
yıl dolduktan sonra devir veya teslime konu edilmeleri gerekmektedir.
4.2. Bankalara Borçlu Olanların ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık
Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna Uygulaması
Bankalara borçlu olanlar ile kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve
iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara
devir ve teslimleri KDV’den istisnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için iştirak hisseleri ile taşınmazların iki yıl aktifte bulundurulması gerekmez.
İstisna sadece bankalara olan borca karşılık, bankalara yapılacak devir ve
teslimlerde uygulanır. Borca karşılık banka dışında üçüncü kişilere yapılan
satışlar, istisna kapsamında değerlendirilmez.
İstisna uygulanabilmesi için, devir ve teslime konu taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankaya borçlu olanlara veya bu borca kefil olanlara ait olması gerekir.
İstisna, satış yoluyla gerçekleştirilen devir ve teslimlere uygulanır. Bağış,
hibe şeklindeki devir ve teslimler istisna kapsamı dışındadır.
5. İCRA YOLUYLA VEYA DİĞER NEDENLERLE MÜZAYEDE
MAHALLİNDEYAPILAN SATIŞLARDA KDV İSTİSNA UYGULAMASI
3065 sayılı KDV kanununun 17/4-r maddesi ile iki ayrı istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir.
Bu düzenlemeye göre;
İlk istisna; kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin
mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleridir.
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İkinci istisna ise; bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar
dahil) bankalara devir ve teslimleridir.
İkinci istisnaya ilişkin madde metninde; bankalara borçlu olanlar ile kefillerinin borca karşılık bankaya yaptıkları devir işlemlerinin, söz konusu devir
işlemi müzayede mahallinde gerçekleştirilmiş olsa dahi KDV istisnasına tabi
olacağı açıkça belirtilmiştir.
Buna karşılık ilk istisna kapsamında yapılan satışların müzayede mahallinde veya icra yolu ile yapılması durumunda istisnanın uygulanacağına dair
madde metninde herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Bu durum kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az
iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların icra yoluyla veya
diğer nedenlerle müzayede mahallindesatışında istisnanın uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini ortaya çıkarmıştır.
Öte yandan konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 60 no’lu Sirkülerin “ İki
Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan Taşınmazların Satışı” başlıklı 8.2.4. ayırımında;
“KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre, kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler KDV’den müstesnadır.
Bu hüküm uyarınca, kurumların aktiflerinde, belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların (arsa, arazi,
bina) satışı KDV den müstesnadır. Bu satışların müzayede suretiyle yapılması halinde de istisna uygulanacaktır…” açıklamalarına yer verilmiştir.
Gelir idaresi 60 no’lu sirküler düzenlemesi ile kanun metninde tartışmalı
halde bırakılan hususa, “….. Bu satışların müzayede suretiyle yapılması halinde de istisna uygulanacaktır…” demek suretiyle, maddenin hükümet gerekçesine uygun şekilde açıklık getirmiştir.
Nitekim, 3065 sayılı kanunun 17/4. Maddesine 5615 sayılı kanun ile eklenen (r) bendine ilişkin hükümet gerekçesinde; “ istisna uygulanabilmesi için,
taşınmaz ve iştirak hisselerinin satılması ve bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali yapısında bir iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu
nedenle, iştirak hisseleri ve taşınmazların para karşılığı olmaksızın devir ve
temliki, takası gibi işlemler istisna kapsamına girmemektedir. Ancak, bu tür
kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra yoluyla devredilmesi
işlemleri ile kamulaştırma işlemleri, kurumların finansman imkanını artıracağından istisna uygulaması kapsamında bulunmaktadır.” Açıklamalarına yer
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verilmiştir. Söz konusu gerekçeden anlaşılacağı üzere yasa koyucu müzayede
mahallinde icra yoluylayapılan satışlar ile rızai yoldan yapılan satışlar arasında herhangi bir fark görmemektedir. İstisna uygulaması ile amaçlanan hedefin kurumların mali yapısını iyileştiren para karşılığı bu tür satışları vergisel
yönden teşvik etmektir. Zira para karşılığı olmaksızın devir, temlik, takas gibi
işlemlerin istisna uygulaması dışında olduğu açıklanmıştır.
Gelir idaresinin oluşan görüşü doğrultusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
26 Ocak 2015 tarihinde vermiş olduğu bir özelgede; taşınmaz sahibi kurumun
satışa konu iktisadi kıymetlerin ticaretini yapmıyor olması ve iki tam yılı aşan süreyle aktifinde kayıtlı bulunması şartlarının birlikte sağlanması halinde taşınmazın
icra müdürlüğünce yapılan ihalede alıcısına devrinin (satışının) kanunun 17/4-r
maddesi uyarınca KDV’den istisna olacağını açıklamıştır.
Dolayısıyla, icra yoluyla veya diğer nedenlerle oluşan müzayede mahallinde satın alınan taşınmazlar için katma değer vergisi ödendikten sonra istisna
kapsamında olduğunun fark edilmesi durumunda öncelikle,müzayedeyi organize eden mükellefe daha sonra ilgili vergi dairesine müracaat ederek, istisna
şartlarının sağlandığının ispatı suretiyle, ödenen katma değer vergisinin iade
alınması mümkün bulunmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel
veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olduğundan iade edilmesi gereken KDV
alıcıya ödenmek üzere satışı yapan bu mükelleflere iade edilir.
Bu durumda, örneğin, İcra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi,
satışı gerçekleştiren icra müdürlüğü olduğundan,ilgili vergi dairesince istisna
şartlarının sağlandığına kanaat getirilmesi durumunda icra müdürlüğü aracılığı ile alıcıya katma değer vergisi iadesi gerçekleştirilecektir.
6. SONUÇ
İcra yoluyla veya diğer nedenlerle müzayede mahallinde yapılan her türlü
satış katma değer vergisine tabidir. Bu satışlarda vergiyi doğuran olay, satışın yapıldığı tarihte vuku bulmaktadır. Verginin mükellefi satışları düzenleyen özel veya resmi kişi ve/veya kuruluşlar olup, 3065 sayılı Kanunun (23/d)
maddesi hükmüne göre, satılan malın kesin satış bedeli KDV’nin matrahıdır.
Bu satışlarla ilgili beyan ve ödeme mükellefiyeti genel esaslara göre yerine
getirilir. Sürekli beyanname vermek zorunda olmayan resmi kuruluşlar (icra
daireleri hariç) tarafından bu şekilde tahsil edilen KDV, yetki alanı içerisinde
bulunulan vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içinde ödenir.
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İcra yoluyla yapılan satışlarda verginin mükellefi, satışı gerçekleştiren icra
daireleri olup, icra dairelerince müzayede mahallinde yapılan satışlar nedeniyle hesaplanan KDV, ilgili mevzuatı uyarınca en geç bedelin tahsil edildiği
günü izleyen günün mesai saati bitimine kadar vergi dairesine 5 No.lu KDV
beyannamesi ile beyan edilip aynı süre içinde ödenir.
3065 sayılı Kanunun 17/4-r maddesinde kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışının katma değer vergisinden istisna
olduğu belirtilmiştir. Ancak, madde metninde,bu kapsamda yapılan satışların müzayede mahallinde veya icra yolu ile yapılması durumunda istisnanın
uygulanacağına dair herhangi bir açıklamaya yer verilmemiştir. Gelir idaresi
60 no’lu sirküler düzenlemesi ile kanun metninde tartışmalı halde bırakılan
hususa, “….. Bu satışların müzayede suretiyle yapılması halinde de istisna
uygulanacaktır…” demek suretiyle, maddenin hükümet gerekçesine uygun
şekilde açıklık getirmiştir.
Dolayısıyla, kurumlarca iki yıldan fazla aktifte kalmış, emtia niteliği taşımayan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışının icra yoluyla veya diğer nedenlerle
müzayede mahallinde yapılması durumunda da istisna uygulamasına devam edilecektir. İstisna şartlarının varlığına rağmen işlemin KDV’ye tabi tutulması veya
sonradan fark edilmesi durumunda ise alıcı öncelikle satışı düzenleyen özel veya
resmi kişi/kurum/kuruluşa daha sonrada ilgili vergi dairesine müracaatta bulunarak satış işlemi nedeniyle kendisinden tahsil edilen katma değer vergisini iade
isteyebilecektir. İşlemin istisna kapsamında olduğu kanaatine varan vergi dairesi,
işlem nedeniyle daha önce tahsil edilen katma değer vergisini, alıcıya ödenmek
üzere, satışı düzenleyen mükelleflere iade edecektir.
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SERBEST BÖLGELERDE VEYA TOPRAK ALTI
İŞLETMELERDE ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖDENEN KIDEM VE
İHBAR TAZMİNATLARININ VERGİSEL BOYUTU
*
Kenan AKBULUT27

ÖZ
Gerek serbest bölgelerde yer alan işletmeler gerekse toprak altı faaliyet
gösteren işletmeler kendilerine özgü mevzuat ve kuralları olan yerlerdir. Bu
gibi yerlerde çalışan personelin işten ayrılması halinde ödenecek kıdem ve
ihbar tazminatları farklı usullerde işlemlere tabi tutulmaktadır. Söz konusu
kıdem ve ihbar tazminatlarından gelir vergisi ve damga vergisi tevkifatı yapılması yahut bunların gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına tabi olup olmayacağı çalışmamız kapsamında ele alınacaktır.
Anahtar Sözcükler: Serbest Bölge, Toprak Altı İşletme, İşçi, İşveren, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı
1. GİRİŞ
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, ihracata yönelik yatırım ve üretimi
teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak,
işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi, yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili
hususları kapsamak üzere hazırlanmıştır. Serbest bölgede çalışan personelin
işten ayrılması nedeniyle serbest bölgedeki çalıştığı süreye ilişkin olarak ödenen kıdem ve ihbar tazminatının anılan Kanun kapsamında gelir vergisi ve
damga vergisi istisnasına tabi olup olmayacağı önem arz eden bir konudur.
Ayrıca, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher üretiminde çalışan işçilerden işten çıkartılanlara; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında
ödenen ihbar tazminatı ile 1475 sayılı eski İş Kanununun yürürlükte kalan
14 üncü maddesi kapsamında ödenen kıdem tazminatlarından gelir vergisi ve
damga vergisi tevkifatı söz konusu olmaktadır.

*27 Defterdarlık Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
01.07.2016
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2.SERBEST BÖLGEDE ÇALIŞAN PERSONELİN İŞTEN AYRILMASI HALİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; “Ücret, işverene
tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen
para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı),
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde
olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması
onun mahiyetini değiştirmez.» hükmü yer almaktadır.
Öte yandan, aynı Kanunun 25 inci maddesinin (7) numaralı bendinde, 1475
ve 854 sayılı Kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı
ile 5953 sayılı Kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının
24 aylığını aşmayan miktarları gelir vergisinden istisna edilen tazminat ve
yardımlar arasında sayılmış, parantez içi hükümde ise hizmet ifa etmeksizin
ödenen ücretlerin tazminat sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5810 sayılı Kanunla değiştirilen ve 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren geçici 3 üncü maddesinde;
“Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;
a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya
kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinin (b) alt
bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85 ini yurt
dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler
gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni
seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu
oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.”
Hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, Konu ile ilgili olarak 25/11/2008 tarihli ve 27065 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Ge192
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nel Tebliğinde uygulamaya yönelik olarak ayrıntılı açıklamalara yer verilmiş
olup, anılan Tebliğin “4.İstisna Uygulamasında Özellik Gösteren Hususlar”
başlıklı bölümünün dördüncü paragrafında;”- Yurt içinden serbest bölgeye
fason imalat kapsamında getirilen veya dahilde işleme rejimi kapsamında
yurt dışından bölgeye getirilen maddelerin bölge içinde çeşitli işlemlere tabi
tutulduktan sonra ülke içine geri gönderilen veya bu ürünlerden yurt dışına
ihraç edilen ürün bedelleri, %85 ihracat tutarının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır. Bölgedeki işletmelerin fason imalat yanında ayrıca bölge
içinde üretim ve ihracat yapmaları durumunda ise, Kanunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının tespitinde fason imalat dışında üretim yapılan ve
ihraç edilen ürün bedelleri dikkate alınacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.
İstisna kapsamında değerlendirilmeyen fason imalat ise, bir malın mülkiyet ve tasarruf hakkının devralınmaksızın ücreti karşılığı belirli işlemlere tabi
tutularak/işlemlerden geçirilerek tasarruf veya mülkiyet hakkı sahibine iade
edilmesini ifade etmektedir. Örneğin, yurt dışında bulunan yabancı şirketten
tam mükellef kurumun geçici kabul rejimine göre getirdiği ham veya yarı mamul madde ve malzemeyi kendi tesislerinde yurt dışındaki yabancı firmanın
emir ve talimatları doğrultusunda işledikten sonra yurt dışındaki firmaya geri
gönderilmesi suretiyle verilen hizmet fason hizmettir.
Buna göre, serbest bölgede yapılan üretimin fason imalat olarak değerlendirilmemesi için, mülkiyet ve tasarruf hakkı kendisine ait olan ham veya yarı
mamul madde ve malzemeden mamul mal elde edilmesine ilişkin üretimin
tüm aşamalarının serbest bölgede gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan,3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde
gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
12/03/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.
lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin “7.4. Damga Vergisi
ve Harç İstisnası Uygulaması” başlıklı bölümünde;
“3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
uyarınca, 6/2/2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının uygulanma süresi
31/12/2008 tarihi itibarıyla sona ermiştir.
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Anılan Kanunun geçici 3 üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunla değişik
ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan
mükelleflerin, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın
vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Öte yandan, 3218 sayılı Kanun kapsamında serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmaların, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği
tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhasıran serbest
bölgelerdeki faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen
ücretlere ilişkin düzenlenen kâğıtlardan da damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.”
Açıklamalarına yer verilmiştir.
3. TOPRAK ALTI İŞLETMELERDE (MADEN) ÇALIŞAN PERSONELİN İŞTEN AYRILMASI HALİ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene
tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para
ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir...” hükmü
yer almış, 62 nci maddesinde ise, “İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve
talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir...” denilmiştir.
Aynı Kanunun “Ücretlerde” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(3) numaralı bendinde,
“3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları
zamanlara ait ücretleri;” gelir vergisinden istisna edildiği hükme bağlanmıştır.
25.02.1982 tarihli ve 17616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 135 seri
no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “I-İstisna ve Muaflıklar” başlıklı bölümünün “D-Ücretlerde İstisnalar” başlıklı ayrımında,
“1. Toprak Altı Maden İşletmelerinde Çalışanların Ücretlerine Uygulanacak İstisna:
Bilindiği gibi, bu konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 128 Seri Sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde
cevher istihsali ve bununla ilgili diğer işlerde çalışan işçi, mühendis, jeolog,
topoğraf gibi hizmet erbabının münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara
ait ücretleri ile bu tür hizmet erbabına yıllık dönemler itibariyle yapılan ikra194
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miye ve benzeri nitelikteki ödemelerin yer altında çalışılan süreye isabet eden
kısımlarının Gelir Vergisi Kanununun 23/3 üncü maddesi gereğince vergiden
istisna edileceği açıklanmıştır.
Buna göre, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün işlerde çalışan hizmet erbabına hafta tatili ve
genel tatil günleri için ödenen ücretlerin de yer altında geçen zamana isabet
eden kısımları vergiden müstesna tutulacak; resmi tatil günleri dışında kalan
izin günlerine ilişkin olarak ödenen ücretler ise, istisna kapsamına dâhil edilmeyerek vergiye tabi tutulacaktır. Bu tür hizmet erbabının istisna kapsamına
dâhil bulunmayan ve vergiye tabi tutulacak ücretlerinin vergilendirilmesinde
ücretin ödeme dönemine göre genel, özel ve varsa sakatlık indirimleri uygulanacaktır... “ açıklamaları yer almıştır.
Aynı Kanunun 25/7 nci maddesinde, “1475 ve 854 sayılı Kanunlara göre
ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanuna göre
ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz)” nın vergiden
istisna edileceği hükme bağlanmış olup, maddede belirtilen istisna kısmını
aşan tutar ise ücret olarak vergilendirilecektir.
Öte yandan, 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde,
“Kıdem tazminatı: Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1.  İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde
gösterilen sebepler dışında,
2.  İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla;
5.  506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya
aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için
öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince
her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.
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Ancak, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleri ile belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet
memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.”
Hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanununun 120 nci maddesi ile 1475 sayılı Kanunun kıdem tazminatını düzenleyen 14 üncü maddesi
hariç diğer maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Ayrıca, 4857 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde,
“Diğer mevzuatta 1475 sayılı İş Kanununa yapılan atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.
Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci
fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, bu
Kanunun 24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.”
Hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 1475 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen kıdem tazminatı tavan miktarının üzerinde bir ödeme yapılması halinde bu ödeme istisna niteliğinde olmadığından ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun l inci maddesinde, bu
Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu;
3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler
olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen
kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği; 9 uncu maddesinde
ise, bu Kanuna ekli (2) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar” başlıklı bölümünün 1/b fıkrasında, maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı,
aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve
benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (avans olarak
ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek
kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve
havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi olduğu; (2) sayılı tablonun «III- İşçiler, çiftçiler
ve göçmenlerle ilgili kağıtlar» başlıklı bölümünün 3 üncü fıkrasında, toprak
altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili di196
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ğer bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltındaki çalıştıkları günlere ait ücretleri
ve primlerinin-ödenmesinde düzenlenen kağıtların; aynı tablonun “IV-Ticari
ve medeni işlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 34 üncü fıkrasına 5535
sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen ibare uyarınca da, Gelir Vergisi
Kanununun 23 üncü maddesinde belirtilen ücretlere ilişkin kâğıtların damga
vergisinden istisna olduğu hükme bağlanmıştır.
4. SONUÇ
Sadece bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime
ilişkin istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler istisna kapsamında
değerlendirilmekte olup fason imalata ilişkin bedellerin, “ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç edilmesi” kapsamında değerlendirilmesi hukuken mümkün görülmemektedir.Buna göre, serbest bölgede şirketlerce
yapılan faaliyetlerin “fason imalat kapsamında” yapılmaması ve mevzuatta
aranılan diğer şartlarında sağlanması kaydıyla münhasıran serbest bölgede çalışılan süreye isabet eden kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerinin 3218 sayılı
Kanunda belirtilen istisnadan yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca, serbest bölgede faaliyette bulunan şirketler tarafından bu bölgede
istihdam edilen personele, münhasıran serbest bölgede çalıştığı süreye isabet
edecek şekilde yapılacak kıdem ve ihbar tazminatı ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtların, 3218 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca, Avrupa
Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher üretiminde çalışan personelin;
- Çalışma sürelerinin tamamını yeraltında geçirmeleri halinde, bu sürelere
ilişkin olarak ödenen kıdem ve ihbar tazminatlarının tamamının Gelir Vergisi
Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi uyarınca
istisna edilmesi,
- Çalışma sürelerinin bir kısmını yeraltında geçirmeleri durumunda, yeraltında çalışılan süreye isabet eden kıdem ve ihbar tazminatının söz konusu
hüküm uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi,
- Yer üstünde çalışılan süreye isabet eden kıdem tazminatının, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde yer alan esaslar uyarınca ödenen kısmının,
Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı
bendi uyarınca kıdem tazminatı olarak dikkate alınması ve gelir vergisinden
müstesna tutulması, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince ödenTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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mesi gereken miktardan fazla olan (kıdem tazminatının istisna miktarını aşan)
kısmının ise ücret hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması,
- Yer üstünde çalışılan süreye isabet eden ihbar tazminatı kısmının ücret
hükümlerine göre gelir vergisine tabi tutulması,
- Çalışma sürelerinin tamamını yeraltında geçirmeleri halinde, bu sürelere
ilişkin olarak ödenen kıdem ve ihbar tazminatları nedeniyle düzenlenen kağıtların 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV/34 fıkrası
uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi,
- Çalışma sürelerinin bir kısmını yeraltında geçirmeleri durumunda, yeraltında çalışılan süreye isabet eden kıdem ve ihbar tazminatına ilişkin ödemeler
nedeniyle düzenlenen kağıtların söz konusu hüküm uyarınca damga vergisinden istisna edilmesi,
- Yer üstünde çalışılan süreye isabet eden kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin olarak düzenlenen kağıtların 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/I-b fıkrası uyarınca damga vergisine tabi
tutulması,
Gerekmektedir.
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3’LÜ SAVUNMA HATTININ COSO İÇ KONTROL SİSTEMİNİN
ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA KALDIRAÇ ETKİSİ
Murat Nail UZEL
Bülent HASANEFENDİOĞLU
Dr. Cem Niyazi DURMUŞ
ÖZ
Bu çalışmamızda, COSO bazlı iç kontrol sistemi hakkında temel bilgiler
ile esas olarak son yıllarda çok popüler hale gelen,birçok mesleki kuruluş tarafından iç kontrol sistemi uygulamalarında gösterge olarak kabul edilen ve
bundan da önemlisi işletmelerdeki COSO İç Kontrol Sistemlerininoptimizasyonu ile etkili risk yönetimi ve kontrolünde kaldıraç etkisiolduğu görülen 3’lü
Savunma Hattı modelinin birlikte uygulandıklarında yaratacakları sinerjinin
çıktılarının sunulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: 3’lü Savunma Hattı, COSO, İç Kontrol Sistemi, Kaldıraç Etkisi, Risk Yönetimi, Kontrol Ortamı, Kontrol Süreçleri
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere bir işletme yönetiminin beş temel fonksiyonu bulunmaktadır. Bunlar, planlama, örgütleme, yönetme, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarıdır. Son yıllarda küresel iş dünyasında yaşanan büyük mali skandallar ‘iş geliştiren’, ‘kar ettiren’, ‘işletmenin piyasa değerini maksimize eden’,
‘yüksek yönetim kapasitesi olan’, ‘temsil kabiliyeti olan’ vb. üst düzey yönetici özelliklerine birinin daha eklenmesini zorunlu kılmıştır: ‘işletmede etkin
kontrolü sağlayan yönetici’...
İşletme yönetimleri, kontrol fonksiyonlarını işletmeninvizyon, misyon, öz
değerlerini, stratejik planlarını, işletme büyüklüğü ve tabi oldukları regülasyonlarıbaz alarak, kontrol ortamı ve kontrol süreçleri ile proaktif risk yönetim
politikaları eşliğinde yerine getirirler. Araç olarak ise,üst yönetimin (icra ve
karar organları) gözetimi, yönetici kontrolleri, iç denetim, iç kontrol, uyum
kontrolu, finansal kontrol, kalite kontrolu, güvenlik, risk yönetimi vb.birimleri
kullanırlar.Tüm bu kontrollerin etkili, ekonomik ve etkin olmasının ön koşulu
ise işletme içerisinde yer alması gereken entegre olmuş ve senkronize çalışan iç kontrol mekanizmalarıdır. Nasıl ki, yaşamımızı sürdürebilmemiz için
sahip olduğumuz tüm organlarımız birbirine entegre ve senkronize biçimde
Makale Geliş Tarihi:
06.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.10.2016
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çalışmakta ise; işletmede de, tüm hizmet birimlerininkoordinasyon içerisinde
etkili çalışmaları zorunludur. İşletmenin hedeflerini gerçekleştirirken iç ve dış
risklere karşı güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmasıişte bu ön koşulun
varlığına bağlıdır.
2. İÇ KONTROL MEKANİZMALARI
Son yıllarda özellikle gerek ülkeler bazında gerekse uluslararası boyutta‘risk kavramının’ adeta her şeyin üstünde yer alması yönetişimselgözetim,
yasal mevzuat ve düzenleyici kuruluşlardan kaynaklanan talep ve zorunluluklar, bilgi işlem teknolojilerindeki büyük ilerlemeler, küreselleşmeyle birlikte
şirketlerde organizasyonel karmaşıklıklar ve denetim açıkları, suistimali önleyici ve tespit edici etkili mekanizmalara olan ihtiyacın günbegün artması ile
etkin iç kontrol sistemlerinin önemi daha da artmıştır.
İç kontrol mekanizmaları, işletme içi kontrol ortamı, kontrol süreçleri şemsiyesi altında ERP sistemi, iş süreçleri, finansal kontrol, iç kontrol, bilgi ve iletişim
ortamı, uyum kontrolleri, risk yönetimi ve iç denetimden oluşur. Bu sayede, işletmeler bir yandan hedeflerine ulaşırlar, bir yandan performanslarını geliştirirler,
diğer yandan ise küresel rekabet ortamında sürdürülebilirliğini sağlarlar. Etkili,
verimli ve ekonomik kriterlerini yakalayan birbirlerine entegre olan ve senkronize
çalışan bir nevi fren ve denge sistemi (system of checksandbalances) yapısında
olan iç kontrol mekanizmaları ayrıca işletmelere stratejik planlarının gerçekleşmesine katkıda bulunarak rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlarlar.
Günümüzde etkili iç kontrol sistemleri kurumsal risk yönetiminin en güvenilir dayanaklarıdır. Kurumsal risk yönetimi felsefesi proaktif ve sistematik
olmalı,objektif ve hassas analizleri temel almalıdır.
Entegre olan, senkronize çalışan, etkili bir kurum kültürü içerisinde oluşturulup uygulanan iç kontrol mekanizmaları bir işletmede;
 İş süreçlerinin kontrol ortamı tonlamasına uygun olarak yerine getirilmesini sağlar,
 Muhasebe kayıt nizamının intizamı ve güvenilirliğini sağlar,
 Operasyonların etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini temin eder,
 Yasa ve iç düzenlemelerdeki hususların yerine getirilmesini sağlar,
 Doğru, güvenilir ve zamanında raporlamalar üretir,
 Maliyet fayda analizleri yaparak dinamik katkıda bulunur,
 İş süreçleri ve ERP sistemi ile herbir işlemi tarihsel olarak güvenceye
alır.
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Böylece etkili iç kontrol mekanizmaları yer aldıkları işletmelerde;
 Üst yönetimin işletmenin misyon, öz değerleri temelinde stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi işlevine risklerin minimizasyonu ile katkıda bulunur,
 Üst yönetimin iş geliştirme ve yeni fırsatlara konsantre olmasına zaman yaratır,
 İcra ve karar organlarınca yürürlüğe konulan politikalara uygun düzeyde performans sergilenmesini sağlar,
 İşletme paydaşlarına, yöneticilerin iç ve dış mevzuata uygun icraatlardabulunmaları güvencesini verir,
 İşletme aktiflerinin korunmasına katkıda bulunur,
 İşlemlerdeki hata, noksan ve eksiklikleri önler, tespit eder, düzeltir,
 Suistimallere karşı caydırıcılık fonksiyonunu yerine getirir, önler ve
tespit edilmesine yardımcı olur,
 Faaliyetlerin güvenilir, etkili, verimli ve ekonomik sürdürülmesini vekontrolünü sağlar.
3. COSO BAZLI İÇ KONTROL SİSTEMİ
Amerika Birleşik Devletleri’ndeözellikle son yıllarda artan finansal tablolara
dayalı iş suistimallerininaraştırılması ve gereken önlemler için hazırlık yapılması
amacıyla beş meslek kuruluşunun oluşturduğu Treadway Komisyonu;suistimalolaylarınınminimize edilmesi ve ortaya çıkarılması, bakımından iç kontrol mekanizmaları hususunda çalışmalar yapmak üzere COSO’yu (Treadway Komisyonu Sponsor Örgütleri Komitesi) oluşturmuştur. COSO, ilk çalışmalar sonucunda
1992 yılında COSO iç kontrol modelini oluşturmuş ve yıllar itibariyle geliştirerek 2013 yılında modeli güncellemiştir. Günümüzde COSO iç kontrol sistemi, iç
kontrolün tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla birçok kamu
ve özel sektör kuruluşunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
COSO’ya göre,temel amacı işletmenin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak olanİç Kontrol; işletme faaliyetlerinde verimliliğin sağlanması, üretilen
finansal raporların güvenilir olması, gerçekleştirilen işlemlerin iç ve dış mevzuata uyumluluğukonularında makul bir güvence veren bir süreçtir.
COSO bazlı iç kontrol sistemi; Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme,
Kontrol Faaliyetleri,
Bilgi ve İletişim ile Gözetim Faaliyetleri olmak üzere beş temel unsura
dayanır.
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201

MALİ











ÇÖZÜM

Kontrol Ortamı: İşletmenin üst yönetiminin kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır. İşletme içi etik değerleri, iş standartları,
süreçleri ve organizasyon yapısını içerir.
Risk Değerlendirme: İşletmenin karşı karşıya kalabileceği risklerin
operasyonel faaliyetler esnasında dinamik bir süreçte belirlenmesi,
analizi, tanımlanması, minimizasyonu ve izlenmesini içerir.
Kontrol Faaliyetleri:İşletmede oluşturulan politika ve mevzuatlar temelinde risklerin minimize edilmesi bakımından, iş ve bilgi işlem süreçlerinde yer alan önleyici, tespit edici ve yönlendirici faaliyetlerdir.
Bilgi ve İletişim:İşletmenin yönetişim sistemi içerisinde yer alan iç ve
dış paydaşlar arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanması ile
işletmenin kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinin etkinliğine katkıda
bulunmak için zorunlu olan etkili iletişim faaliyetleri yapılır.
Gözetim:İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında risklerin değerlendirilmesi ile işletmenin operasyonel sisteminin etkili, verimli,
ekonomik ve güvenilir işleyip işlemediğine dair anlık ve periyodik
gözden geçirme ve değerlendirmeler.

COSO’ya göre, etkin bir iç kontrol sistemi yukarıda belirttiğimiz beş unsurun dayanacağı onyedi ilkenin yürürlükte olmasına ve beş temel unsurun
birbirleriyle entegre olarak işlemesinebağlıdır.
4. 3’LÜ SAVUNMA HATTI
4.1. 3’lü Savunma Hattı Nedir?
Ortaya çıkışının spor veya askeri kaynaklı olduğuna dair farklı görüşler
olan 3’lü Savunma Hattı, son yıllarda iç kontrol sistemi içerisine entegre edilerek işletmelerin karşı karşıya kaldıkları risklerin etkili yönetilmesinde popüler bir model olarak rağbet görmektedir.
Modelin temel özellikleri;
 Bütünsel yaklaşıma dayanır ve hem kendi savunma hatlarının kendi
aralarında hem de içerisinde yer aldığı sistemlerin unsurlarıyla entegrasyonu sağlar,
 Birimler ve entegre olduğusistemlerin senkronize çalışmalarını sağlar,
 Birimlerin hizmet yapabilme kapasitesini geliştirir,
 Nesnel ve bağımsızdır,
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İşlevsel olarak birbirine karışan değil herbir savunma hattının ayrı bir
karakteristiği vardır,
Her işletmeye uygulanabilen esnek bir yapısı vardır.

Modelin işletmeye kattığı değerleri maddeler halinde aşağıda özetlemekteyiz:
 Üst yönetime makul bir güvence hizmeti vererek yönetişim, risk ve iç
kontrol sistemlerinin optimizasyonu ve etkililiğini sağlayan bir mekanizma oluşturur,
 Entegre yapıdan dolayı sistemlerin kapsama alanlarında boşluk bırakmayarak risk yönetiminde ve kontrolünde ideal etkililik sağlar,
 Modelin paydaşlarınınsenkronizasyonunu sağlar ve böylece daha etkili, etkin çalışılır, bilgi paylaşımı daha verimli yapılır, riskler daha
organize takip edilir, gereksiz tekrarları önler,
 Üretilen ürün veya hizmetin kalite düzeyine olumlu etki yapar,
 İşletme aktiflerinin korunmasına doğrudan etkide bulunur,
 Görev alanlar görev, yetki ve sorumlulukları ile politikalar, prosedürler ve raporlama mekanizmalarını açık ve net olarak bilirler,
 Kayıt nizamını sağlar ve buna dayanarak güvenilir raporlar üretilmesini sağlar,
 Gerçekleştirilen işlemlerin iç ve dış mevzuata uyumluluğuna güvence
sağlar,
Sonuç olarak; uygulandığı işletmede üst yönetime gözetim faaliyetleri açısından yüksek katkıda bulunur, operasyonel faaliyetlerin daha güvenli, etkili,
etkin ve ekonomik yürütülmesini sağlayarak erken uyarı sinyalleri üretir ve
işletmenin operasyonel kapasitesi ile risk yönetimine kaldıraç etkisi yapar.
4.2. 3’lü Savunma Hattının Unsurları
Üst Yönetim, Karar Organları ve Komiteler
İşletmenin tepe yönetimi (icra ve karar organları), risk yönetim sistemleri,
iş süreçleri ve yönetişim sisteminin güvenilir, etkili, etkin ve ekonomik yönetiminden en üst düzeyde sorumludurlar. İşletmenin tüm paydaşları da faaliyetlerin planlanan sistematik doğrultusunda yürütüldüğü hususundagüvende olmak isterler. Güven duygusu ancak etkili bir gözetim sistemi ile tatmin edilir.
Bu kapsamda,işletmede her bir çalışanın sorumluluk hissedeceği kontrol ortamı ile kontrol süreçlerini devreye sokma, etkin bir iç kontrol sistemi oluşturTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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ma ve gözetimde bulunmada birinci derecede icra ve karar organlarının görev
ve yetki alanındadır.Kurulacak etkin iç kontrol sistemi içerisine yerleştirilecek
3’lü Savunma Hattı ile gözetim fonksiyonu teminat altına alınır.
İcra Organı, iç kontrol, risk yönetimi/kontrolü, finansal kontrol, güvenlik, kalite kontrol, yetkili kontrolleri, uyum kontrolleri ile bilgi ve iletişim kanallarını da
etkin kullanarak birinci ve ikinci savunma hattı faaliyetlerinin etkin yürütülmesini
sağlar ve gözetim sorumluluğunu yerine getirir. Bu çerçevede, işletme üst yönetimi erken uyarı sinyallerini takip eder ve riskin minimizasyonu bakımından gereken önlemleri zamanında alır.Yönetim Kurulu ise, Denetleme Kurulu ve üçüncü
savunma hattında yer alan kendisine doğrudan veya dolaylı bağlı olan iç denetim
birimi vasıtasıyla gözetim sorumluluğunu yerine getirir.
Birinci Savunma Hattı:
Birinci Savunma Hattını riskin gerçek sahipleri ve yönetenleri olan operasyonel yönetim oluşturur. Operasyonelyönetim ise, işletme için etkin bir
operasyonel organizasyon tasarlamalı ve üst yönetimin onayıyla uygulamaya
almalıdır. Birinci Savunma Hattında yer alanlar, kesin ve net olarak belirlenmiş görev,yetkive sorumluluklarının gereğini işletmenin kontrol ortamı içerisinde profesyonelce tasarlanmış iş süreçlerine dayanarakyetkili kontrolleri
ve önleyici iç kontrol tedbirleri ile yerine getirir. Bu kapsamda, işletmenin
karşı karşıya kaldığı riskleri belirleme, değerlendirmek, tanımlama, kontrol
etmek,minimize etmeleri ve izlemeleri beklenir. Günlük ve yoğun iş süreci
adımlarındayer alan çalışanlar, yetki-görev-sorumlulukları çerçevesinde, işlemin yapılması esnasında nezaret, gözden geçirme, kontrol öz-değerlendirme,
onay mekanizmaları aracılığıyla işlem sıhhatini sağlamakla yükümlüdürler.
Gözden kaçan ve risk doğuran bir hata veya eksiklik farkedilirfarkedilmez
giderilmelidir. Giderilemezse raporlanmalıdır.
İkinci Savunma Hattı:
İkinci savunma hattı ise, finansal kontrol, risk yönetimi, uyum kontrolleri,
bilgi işlem sistem güvenliği, iç kontrol,fiziki güvenlik, iş güvenliği, bilgi güvenliği, hukuki kontrol, tedarik zinciri kontrolleri ve kalite güvenceden oluşur.
Sözkonusu hatta yer alanlar, riskin gözetimi ve kontrolü fonksiyonlarını bir
nevi yarı bağımsız olarak yerine getirseler de etkili risk yönetimi politikalarının sağlıklı uygulanmasına ve işletme içerisinde doğru bilgi üretimine
katkıda bulunurlar.
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Üçüncü Savunma Hattı:
Üçüncü savunma hattını ise, işletmenin iç denetim birimi faaliyetleri oluşturur. İç denetim birimi, işletme üst yönetimi ve diğer paydaşlara işletmenin
yönetişim sistemi, operasyonel sistem işlemlerive risk yönetimi sisteminin iç/
dış mevzuata uyumu, güvenilirliği, etkinliği,etkililiği ve ekonomikliği konularında bağımsız ve objektif çalışmalara dayanan bilgi güvencesi sunar. Sonuç
olarak, bu değerlendirmeler içerisine birinci ve ikinci savunma hatlarının performans düzeyleri de girmektedir.
Dış Organlar
Özel dış denetim, kamu dış denetim (örneğin Sayıştay, Maliye), düzenleyici kurumlar örneğin BDDK, SPK)ve diğer dış organlar (örneğin Mali Müşavir,
Yeminli Mali Müşavir)işletmeninorganizasyonel yapısının içerisinde yer almazlar. Buna karşın, daha dar kapsamlı da olsa işletmenin etkili risk yönetimi bakımından üç savunma hattına da destek olurlar ve yönetişim sistemine etkinliğine,
üretilen finansal raporların doğruluğunun teyidine, mevzuata uyum faaliyetlerine
ve zaman zaman da olsa işletme iç kontrol mekanizmalarınca farkedilmeyen risklerin (örneğin suistimaller)ortaya çıkmasına da katkıda bulunurlar.
4.3. 3’lü Savunma Hattının Tasarımı
3’lü Savunma Hattının işletmede uygulanması amacıyla öncelikle işletmeye özgü esnektasarımının yapılması gerekir.
Tasarım esnasında dikkate alınması gereken hususlar:
 İşletmenin kurum kültürü,vizyon, misyon, öz değerler, stratejik hedefler,
 İşletmenin büyüklüğü,
 İşletmenin yer aldığı sektör ve tabi olduğu dış mevzuat,
 İşletmenin yönetişim ve operasyonel yapısı,
 İşletme üst yönetim, karar organları ile faaliyet gösterdiği ülkelerde
sektöre özgü düzenlemelerin risk yönetimine yaklaşımları,
 Yönetim Kurulu’ndan en alt kademe çalışana, tedarik zincirinde yer
alan paydaşlara kadar doğru bilgi ve iletişim kanalları oluşturulması
ve eğitimler verilmesi,
 COSO temelli Kontrol ortamı, risk yönetimi, kontrol süreçleri, bilgi
ve iletişim ile gözetim yapılarının ve bağlı oldukları prensiplerin varlığının gözden geçirilmesi, yeniliklerin belirlenmesi,
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İşletme büyüklüğü, sektörel ve ülke özellikleri dikkate alınsa bile her
hattın asgari gereklilikleri olduğu gerçeği,
Birinci savunma hattının riskin sahipleri olduğu, doğrudan riskin etkisini azaltan/arttıran etkiye haiz oldukları,
İkinci savunma hattı bileşenlerin destek hizmetleri verdikleri ve yarı
bağımsız gözetim görevi yaptıkları gerçeği,
Birinci ve ikinci savunma hatlarının esas itibariyle yönetim fonksiyonu kapsamında oldukları ve işletme üst yönetimin yönetimi ve gözetiminde bulundukları,
Üçüncü savunma hattının ise, işletmenin karar organına doğrudan ve
dolaylı bağlı olarak görev yaptığı, yönetsel bir fonksiyonu olmadığı,
işletme paydaşlarına güvence hizmeti sunduğu, hizmet kalitesinin artması için İç Kontrol ve 3’lü Savunma Hattı sistemlerinden beklentiler,
Her üç savunma hattının ayrı karakteristiği olduğu, bu nedenle fonksiyon tanımlarının birbiriyle karıştırılmaması,
Dış organların bazılarının doğrudan işletme politika ve uygulamalarını değiştirecek düzeyde olduğu,
Savunma hatlarının görev ve sorumluluklarını uygun biçimde ve hakkıyla yerine getirmesi hususları...

Bu ilkeler çerçevesinde bir işletmede 3’lü Savunma Hattının tasarımını ve
uygulama ön hazırlığını aşağıdaki adımlarla gerçekleştirebiliriz:
 İşletmenin vizyon, misyon, öz değerler ve stratejik hedeflerinin öğrenilmesi, analizi,Üst yönetimin etkili risk yönetimi konusundaki beklentilerinin öğrenilmesi,
 Üst yönetimin risk iştahının öğrenilmesi ve işletmenin karşı karşıya
olduğu risklerintam kapsanması bakımından risk haritasının hazırlanıp savunma hatlarıyla ilişkilendirilmesi,
 Üst yönetimin gözetim ve raporlamada hassasiyetlerinin öğrenilmesi,
 İşletmeye ilişkin gereken bilgilerin detaylı olarak toplanması,
 Detaylı planın yapılması,
 Mevcut kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinin gözden geçirilmesi,
 İç ve dış kaynaklardan bilgilerin toplanması,
 Karşı karşıya kalınacak risklerle ilgili önleme, tespit etme ve minimizasyon politikalarının tasarımı,
 Bilgi ve iletişim etkinliğinin tasarımı,
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Hatlarda yer alan birim ve sistemlerin birbirleriyle entegre ve senkronize çalışmalarının tasarımı,
Hatların gereksiz tekrarlar (duplication) üretmesinin önlenmesi,
Risk kontrolünde açıklar içermeyecek risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin tasarımı,
Gözden geçirmeler, kontroller, güncellemelerle 3’lü Savunma Hattı
sisteminin etkin olarak idame ettirilme koşullarının tasarımı,
3’lü Savunma Hattı unsurlarının birebir COSO İç Kontrol Sistemi beş
unsuru ve bağlı oldukları 17 prensiple ilişkilendirilmeleri,
Taslağın hazırlanması paydaşlarla tartışılması, üst yönetime sunulması, onayı takiben uygulama hazırlıkları yapılması ve ön eğitimlerin
verilmesini içerir.

4.4. 3’lü Savunma Hattının İşletmedeUygulaması
Bir önceki bölümde belirttiğimiz çerçevede COSO İç Kontrol Sistemi ile
entegre olarak tasarımı tamamlanan 3’lü Savunma Hattı sistemi işletmenin üst
yönetimi (bazen Yönetim Kurulu’nun da doğrudan veya Denetim Komitesi ile
dolaylı olarak) kararlarıyla yürürlüğe girer. Yani, sistematik temele dayanan
organizasyonel planlama yapıldı ve şimdi sahneye çıkma zamanı!
İşletmede uygulamaya başlanacak modelin unsurları (ve hatları) ne kadar
kesin, net ve birbirinden ayrı karakteristiklerde tasarlanırsa uygulamada elde
edilecek performans düzeyi o kadar yüksek olur. İşletme üst yönetimi de, kurum içerisinde oluşturulacak kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinde modelin
öneminin bir defa daha altını çizmeli, kontrol ortamı çerçevesinde ve ayrıca
entegre/senkronik çalışması konusunda gereken desteği vermelidir.
Uygulama esnasında üst yönetimin gözetim fonksiyonuaktif ve dinamik
halde yerine getirilmeli, erken uyarı sinyalleri mutlaka değerlendirilmeli ve
işler iyi giderken ‘ufak tefek’ diye tanımlanan riskler önemsenmeli ve proaktif
olarak minimizasyonuyönetilmelidir. Sistemin ortaya çıkardığı ve raporladığı risklere, üst yönetimce gereken hassasiyet gösterilmezse işletme içeriden
yavaş yavaş erozyona uğrar ve ileride ya bütçe (gelirlerin azalması/giderlerin
artması), ya teslimat zaman ve kalite koşullarının yerine getirilmemesi, ya
suistimal fırsatları yaratılması ya da mutsuz paydaşlar yaratılması vb. sonuçlarla işletmeye olumsuz etkisini gösterir. En kötüsü bu faktörlerin bir arada
yaşanmaya başlamasıdır ki; bu durum, işletmeyi tasfiyeye kadar götürebilir.
Zaten yapılan araştırmalara göre, genelde riskler tek başına değil birlikte orTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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taya çıkmaya veya farkedilmeye başlanıyor, böylece işletmeye vereceği darbe
daha şiddetli oluyor.
Modelin uygulanmasında en temel unsur üst yönetimin kararlılığı ise, ikinci temel unsur çalışanların ve diğer paydaşların sistemin uygulanması esnasında gösterecekleri katkıdır.Katkı düzeyinin yüksek olması, gönülden olması
uygulama öncesi ve esnasındaki eğitimlerle birebir ilişkilidir.Yani, ‘sistemi
kurduk tıkır tıkır işler’, hatalı bir yaklaşım tarzı olacaktır. Günümüz işletmelerinde insan kaynakları istihdam politikaları ‘yetenek avcılığı’ üzerine kurulmuştur. Yetenekli ve becerikli, kendini geliştiren insanların işletmede görev
ve sorumluluk alanlarına katacakları değerin sınırı yoktur. Bu konuda son olarak belirtmek gerekir ki, her bir savunma hattında yer alan yöneticiler ve diğer
çalışanlar öncelikle kendi görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olmalı
ve ona uygun hareket etmelidir.
Günümüzde yüksek bilgi işlem teknolojilerine dayanmayan hiçbir küresel
veya büyük/orta ölçekli yerel firmanın yaşama şansı yoktur. İş süreçlerinin
yürütülmesi, görev-yetki-sorumlulukların yerine getirilmesi, veri analizlerinin yapılması,uyum kontrolleri, bilgi işlem üzerinden üretilen raporlamalar
ve iç denetimde kullanılan bilgi işlem destekli sürekli denetimler, bilgi işlem
güvenliği gibi hususlar sistemin işleyiş kalite düzeyine doğrudan etki eden
unsurlardır.3’lü Savunma Hatlarının birbirleriyle ve bağlantılı organlarla ilişkileri ve herbirininkendine özgü fonksiyonlarının açık ve net olarak belirlenmesinde yaşanan zorluklar bilgi işlem teknolojisiyle aşılacaktır.
Sistemin verimli işlemesi için hatlar ve diğer paydaşlar arasındaki etkili
bilgi ve iletişim ile koordinasyon konusu çok önemlidir.Burada sorumluluk
tamamen orta ve üst düzey yöneticilerin omuzları üzerindedir. Çalışanları ve
diğer paydaşları yaratacakları öğrenen kurum kültürü atmosferi içerisinde bilinçli olarak yönlendirmeleri gerekir. Bu durum, çalışanlarda hem motivasyonu hemekip ruhunu hem de işletmenin temel değerlerine bağlılığı arttırır.
Sonuç ise, performansın ve yaratıcılığın artmasıdır.
Sistem uygulanırken işletmenin büyüklüğü ve imkanları elveriyorsa, bir
3’lü Savunma Hattı Uygulama Komitesi kurulabilir. Mümkün değilse, İç
Kontrol Mekanizmaları Komitesi içerisinde veya İcra Komiteleri ve Denetim
Komiteleri uhdesinde sistemin performansı gözlemlenebilir.Gözetim ve geri
beslemelerle edinilen veriler dikkatlice analiz edilir, gereken aksiyonlar alınırveiçsel/dışsal faktörlerin zorladığı yeniliklerle sistem güncellenir.
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Sonuç olarak, uygulamada sistemin temel fonksiyonunun iç kontrol sisteminin risk yönetimi ve kontrollerinde etkinliğinin arttırılması olduğu unutulmamalıdır. Uygulama yukarıdaki çerçevede başarılırsa, sistemin de iç kontrol
sistemi performansına yapacağı kaldıraç etkisi mutlak olur.
4.5. Üçlü Savunma Hattının Koordinasyonu
3’lü Savunma Hattı isminde de açıkça yer aldığı üzere üç ayrı hattan oluşan ve ayrıca işletmenin yönetim kurulu ve üst yönetimi ile dış organların yer
aldığı entegre bir sistemdir. Bundan dolayı, sistem içerisinde yer alan paydaşların verimli bir senkronizasyon düzeyi yakalamak bakımından koordinasyonu – özellikle günlük yoğun iş akışı, aşırı hedef baskıları, tedarik zinciri
ilişkileri vb. konular nedeniyle – daha fazla önem hatta sistemin başarısı için
hayatiyet arzetmektedir.
İşletmelerde çağdaş gelişmeler ışığında profesyonelce tasarlanan ve sonrasında yürürlüğe giren sadece 3’lü Savunma Hattı değil; örneğin COSO bazlı iç kontrol sistemi, en kapsamlı ERP sistemi, en önemli uzmanlarca hazırlanan iş süreçleri
büyük bir heyecan ve iştahla uygulanmaya başlanır fakat bir süre sonra amaçlanan
verimin alınmadığı görülür. Tabii ki, suç sistemlerde ve sistemleri geliştirenlerde, kuranlarda aranır! Gözden kaçan ise, üst yönetimin günlük operasyonelyapıya
müdahaleleri, sistemlere ilişkin ortaya çıkan bilgi eksiklikleri, sistemlerin yönetici
ve uygulayıcılarının kendi aralarında ve ilgili diğer birimlerle etkili iletişim kuramamaları, sistemin ortaya çıkardığı ve değerlendirmeye alınması gereken bazı
verilerin göz ardı edilmesi, içsel ve dışsal gelişmelerin yeterince dikkate alınmaması, gereken güncellemelerin yapılmaması, profesyonel desteğin dışlanması ve
faaliyetler devam ederken gereken eğitimlerle donanımın güçlendirilip taze tutulmaması gibi faktörlerdir...
Koordinasyonda, etkili bilgi ve iletişim yapısından önce, işletmenin kontrol ortamı, kontrol süreçleri ve risk yönetim politikalarının temelinde etik
değerlerin, üst yönetimin konuya ilişkin hassasiyetlerinin,iş süreçlerinin, görev-yetki-sorumlulukların açık ve net olarak belirlenmesi ve her savunma hattının ayrı bir karakteristiğinin olduğu gerçeğine göre hareket edilmesi gelir.
İşletme içerisinde dikey/yatay, çapraz vb. formatlarda uygulanacak etkili
bilgi ve iletişim ortamı ise, hem 3’lü Savunma Hatları paydaşlarının birbirlerini daha iyi anlamalarınıve işbirliğini sağlar hem gereksiz yere tekrar (duplicate) işlem ve raporlamalardan kaçınılır hem de dinamik yapı içerisinde sisteme
yönelik gereken güncellemeler ihmal edilmez, sonuç olarak COSO bazlı iç
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kontrol faaliyetlerinde daha fazla etkinlik sağlanır. Böylece, risk silolarında
yaratılan çok fazla miktarda ve birbiriyle tutarsız, bir anlamda ‘gereksiz’ ve
zaman zaman aynı bilgileri içeren verilerin de daha sistematik hale gelmesinin
yolu açılacaktır.Faaliyetlerin yürütülmesi esnasında tüm paydaşların aynı dili
konuşmasıyla işletme içerisinde riskin etkili yönetim ve kontrolünde proaktif
bir ortam oluşur.
Sistemin bileşenlerinin koordinasyonunda sağlanacak başarı düzeyi, sistemin entegre olduğu sistemlere yaratacağı değer çıktılarına doğrudan etkide
bulunacaktır.
5. 3’LÜ SAVUNMA HATTININ COSO İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA KALDIRAÇ ETKİSİ
COSO iç kontrol sistemi içerisine adeta ‘gömülerek’ uygulanmaya başlayacak entegre ve senkronize çalışma performansı sergileyen 3’lü Savunma
Hattı, COSO bazlı iç kontrol sisteminin risk yönetiminde etkinliğini kayda
değer ölçüde arttırır. Bu duruma kaldıraç etkisi denildiğini daha önce sizlerle
paylaşmıştık.
3’lü Savunma Hattının COSO bazlı iç kontrol sistemine katacağı değerleri
özetlersek, kaldıraç etkisinin temellerini daha net görme olanağına kavuşuruz:
 3’lü Savunma Hattı entegre bir sistemdir fakat COSO ile uyum ve
bütünlük sağlar,Hatların ve dahil olduğu iç kontrol sisteminin unsurlarının senkronize çalışmasını sağlar,
 COSOİç Kontrol Sistemi’ninbeş temel unsuru ve bu unsurlara ilişkin
on yedi prensibin içerisine 3’lü Savunma Hattının unsurları gömülerek, işletmenin karşı karşıya kalabileceği tüm risklerin yönetim ve
kontrol sürecinin etkili biçimde yürütülmesini sağlar,
 Sistemin paydaşları arasında kurulacak koordinasyonla verimsizliklerin önüne geçilir,Her bir hattın ve içerisinde yer alan birim ve çalışanların görev alanları ve sorumlulukları ve birbirleriyle olan ilişkileri açık ve net olarak belirlendiği için işlevini yerine getirmeye daha
konsantredir. Böylece, risk yönetim kapsama alanlarında da boşluk
bırakmaz,
 Esnek bir sistemdir, işletme ve ülke gerçeklerini dikkate alır,
 Güvence görevini yerine getirir, yönetişim sisteminin itibarına olumlu
etki yapar,
 Riskleri caydırıcı, önleyici ve tespit edici özelliği vardır,
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Risk değerlendirmelerinin daha nesnel yapılmasını sağlar,
Alınan aksiyon planlarının uygulanmasında zaman kazandırır,
Etkili bilgi ve iletişim ortamını temel alır, katkıda bulunur,
Verilerin sistematik ve koordine biçimde değerlendirilmesini sağlar,
tutarsız bilgileri ve çift işlemleri ayıklar, önler, sistemlerin işlemesinde, risklerin yönetilmesi ve raporlama süreçlerinde aynı dilin konuşulmasını sağlar,
 Oluşturduğu dinamik ve proaktif ortamla risk analizlerindeki nesnelliğe (dolayısıyla etkili risk yönetim ve kontrol politikalarının oluşturulmasına) katkıda bulunur,
 İşletme içi güvence hizmetlerinde ekonomikliği sağlar,
 Yapısal doğası gereği işletmenin yönetişim sistemine değer katar.
Yukarıda belirttiğimiz tüm bu noktalar, 3’lü Savunma Hattı Sistemi’nin
COSO İç Kontrol Sistemi içerisinde uygulanmasıyla sağladığı kaldıraç etkisiyle, işletme üst yönetiminin kontrol fonksiyonunu yerine getirmede en temel
enstrümanlarından birisi olarak yer almasını gerektiğini açık ve net olarak gösterir. Bu nedenle, birçok uluslararası mesleki ve düzenleyici kuruluşlar COSO
İç Kontrol Sistemi uygulamasında 3’lü Savunma Hattından yararlanılmasını
yüksek etkililik için bir gösterge (benchmark) olarak kabul etmektedirler. Sistemin uygulanmasında yüksek etkililiğin ve verimliliğin devam etmesi için
değişen içsel ve dışsal koşullara göre güncellemeler yapılması ve periyodik
olarak performansının değerlendirilmesi gerekir.





SONUÇ
Görüldüğü üzere makalemize yönetimin kontrol fonksiyonu üzerinden giriş yaptık ve aynı konunun altını çizerek sonlandırıyoruz. Sonuç olarak diyebiliriz ki, işletme üst icra ve karar organları işletmenin yönetişim, iç kontrol
ve risk yönetim sistemlerinde güvenilirliği, etkinliği, etkililiği ve ekonomikliği sağlamak istiyorlarsa, COSO İç Kontrol Sistemi ile birlikte 3’lü Savunma
Hattı sistemini işletmelerinde yukarıda belirttiğimiz esaslar çerçevesinde biran önce uygulamaya başlamaları gerekmektedir.
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TEMİNAT MEKTUBU VE HUKUKİ NİTELİĞİ
Av.Adem Atakan DAVARCI
Orkun BAYRAM
ÖZ
İnsanlık tarihi boyunca ticari hayat sınırlarını sürekli zorlamıştır. İhtiyaçlar
arttıkça insanlar arası alışveriş de artmıştır. İletişimin artması farklı ihtiyaçları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde ticaret ihtiyacın da ötesinde lüks olarak da
kendini göstermektedir. Talebe yetişmek için üretimin artması gerekmekte,
hammadde ve üretime bağlı diğer alımlar da artmaktadır. Aynı zamanda uluslararası ticari şirketlerin farklı ülkelerde büyük yatırımlar yapması ve ihale
alması durumu da söz konusudur. Son yüzyılda ortaya çıkan bu akışkanlık
ticaretin gelişmesini de hızlandırmıştır. Farklı ülke şahıs ve tüzel kişilikleri,
sınırları aşarak birbirlerine mal satabilir hale gelmiştir. Ticarette rakamlar ve
mesafeler arttıkça risk de büyümüştür.
Ticarette tarafların birbirlerini tanımaması bir risktir. Kendi ülkesinde mal satan biri dahi ticari hayatta bir güvenceye ihtiyaç duyar. Karşı tarafı tanımak ve
mali durumunu bilmek ister. Sınırların ortadan kalkması birbirlerini tanımayan
şahısların ticaretini daha da artırmıştır. Tarafların ödeme gücü, mali durumu, bulundukları ülkenin hukuk düzeni birbirleri açısından tam bir kapalı kutudur.
Tarafların arasındaki güven boşluğunu ortadan kaldıracak ve aralarındaki
ilişkiyi sağlama alacak bir formül hep aranmıştır. Bazı teminat türleri masraflı ve belirli aşamalara bağlıdır. Rehin, ipotek, kefalet gibi teminatlar daha
masraflı ve paraya çevrilmesi uzun zaman alan ve ülkelere göre farklılık gösterebilen bir yapıdadır. Daha sorunsuz bir güvenceye ihtiyaç vardır. Garanti
mektupları da bu ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmıştır.
Garanti mektupları bankalar tarafından düzenlenmektedir. Mektup düzenlenirken bankanın kendi müşterisini tanıması yeterlidir. Karşı taraf ticaret
yaptığı şahıstan bağımsız bankaya güvenmektedir. Taraflar bankanın garantisinde iş yapmak durumundadır. Çalışmamızda anlatacağımız üzere mektubun paraya çevrilmesi diğer teminat türlerine göre çok daha kolaydır. Garanti
mektupları ticari hayatta, paranın tahsilini veya malın teminini garanti etmektedir. Mektuba bağlanan risk tacir açısından risk olmaktan çıkmaktadır.
Ülkemizde garanti mektubuna yönelik hukuki bir düzenleme yoktur. Mahkeme yorumları ve içtihatlar, yargılama alanında belli bir hukuki seviyeye
Makale Geliş Tarihi:
28.09.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.10.2016
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gelmiştir. Milletlerarası Ticaret Odası tarafından oluşturulan kurallar uygulamada bankalara yol göstermektedir ve uluslararası teminat mektuplarında
bağlayıcılığı vardır.
Çalışmada, teminat mektubunun hukuki yapısı yargı kararları ve doktrin
ışığında tartışılmıştır. Ortaya çıkacak sorunların çözümü de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Her ne kadar belirli seviyede bir hukuki yapıya kavuşmuş
gibi gözükse de daha anlaşılır ve uluslararası düzenlemeler ışığında ayrı bir
düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Garanti Mektubu, Banka, Hukuk, Ticaret, Milletlerarası Ticaret Odası
GİRİŞ
Teminat mektupları ticari hayatta çok sık kullanılan bir müessesedir. Ticari
hayatta tarafların birbirine güven duyması ticari hayatı kolaylaştıran, tarafların birbirleri olan alışverişlerini hızlandıran bir durumdur. Karşılıklı güvenin olmaması
ticarette risk ihtimalini ortaya çıkarır. Bu riskin neticesinde fiyat artışı kaçınılmazdır. Taraflar kendi aralarında riski ortadan kaldırmak için çeşitli arayışlara girmiştir. Ortaya konulan çözümlerden biri de teminat mektuplarıdır.
Teminat mektubu diğer teminat türlerinin aksine paraya çevrilme konusunda hızlı ve az masraflı olması sebebiyle daha çok tercih edilmektedir Bu
denli yaygın kullanılması uyuşmazlıkları da beraberinde getirmektedir. Teminat mektupları nakdi ya da gayrinakdi kredi, kefalet ya da garanti sözleşmeleri
olarak çoğu kez tanımlanmış, uygulamada hukuksal niteliği çokça tartışılmıştır. Tartışmaların bazıları uygulamada karşılaşılamayacak kadar küçük ayrıntılar ve belirsizlikleri de beraberinde getirmektedir.
Hukukumuzda hukuksal bir tanımı yapılmadığından ortaya çıkan uyuşmazlıklara kıyasen ilgili hükümler uygulanmaktadır. Mahkemelerin yaptığı yorumlar
aynı tanımlamayı kabul etse bile kendi içinde dahi çelişmektedir. Bazı tartışmalar
belirli aşamada sona ermiş gibi gözükmektedir. Ancak sözleşmenin kurulması gibi
temel konularda dahi kanunlarımızda değişikliğe gidilmiş olması teminat mektuplarının hukuki durumunu da yakından ilgilendirmektedir.
Teminat mektupları özellikle yabancı yatırımcılar açısından da önemli
bir araçtır. Hukuka güven duyulması ve sınırları belli, tanımları yapılmış bir
düzenleme ile konunun çözümü gerekmektedir. Milletlerarası Ticaret Odası
tarafından oluşturulan “Banka Teminat Mektuplarına İlişkin ICC Kuralları”
(URDG 758) uygulamada bankalara yol gösterse bile daha çok uluslararası
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teminat mektuplarında bağlayıcılığı vardır. İç hukuk da ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümünde bağlayıcılığı bulunmamaktadır.
Mektubun hazırlanması, bankaya ibrazı, ödenmesi, ödenmesinin engellenmesi, haczi gibi çok önemli ve birden fazla kanunun alanına giren konular
yer almaktadır. Uyuşmazlıklar daha çok yargı kararları ve doktrin tarafından
ortaya konulan çözümlerle sağlanabilmektedir.
Ancak ne yazık ki ülkemizde gerek doktrin gerekse yüksek yargı merci
çoğu konuda çelişmekte özellikle Yargıtay’ın görüş değişikliklerine çok sık
rastlanmaktadır. Kanunda var olan boşluk sebebi ile birbirine çok ters kararlar
çıkabilmektedir.
Teminat mektuplarının sık kullanılması ile günümüze kadar ortaya çıkan
hukuki sorunlara mahkeme ve doktrin tarafından getirilen çözümler, teminat
mektubunu metnini daha az sorun çıkarır bir hale getirmiştir. Her sorunun çözümü ile düzenenlenen teminat mektupları değişmiş ve giderek daha az problemler yaşanmaya başlanmıştır. Ancak uluslararası düzenlemeler esas alınarak uygulamada açıklığı en az seviyeye getirecek düzenlemeye ihtiyaç vardır.
Çalışmada daha çok ortaya çıkan sorunlar ve getirilen çözümler ile hukuki
görüşlere yer verilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde teminat mektubunu
tanımlanmıştır. İkinci bölümde hukuksal niteliği ve bu konuda yapılan tartışmalar ele alınmıştır. Üçüncü ve Dördüncü bölümde ise uygulamada teminat
mektubunun kullanılması ve bu sırada ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi
ele alınarak konulara ilişkin yargı kararlarına yer verilmiştir.
1. TEMİNAT MEKTUBU
1.1. Tanım
Teminat mektubunda üçlü bir yapı söz konusudur. Temel ilişkide birbirlerine karşı yükümlülükleri olan iki taraf ve temel ilişkide borç altına giren
tarafın borcunu üstlenen üçüncü bir kişi olan banka vardır. Teminat mektubu
bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin alacaklısı aynı zamanda temel ilişkinin de
alacaklısıdır. Borçlusu ise bankadır.
Banka ile garanti alan (muhatap) arasında akdedilen, bankanın genellikle
müşterisinin (lehtar) talebi üzerine, muhatabın kabulü ile onun muhataba karşı
asıl sözleşmede yükümlü olduğu edimi ifa etmemesi veya metinde düzenlenen
başka bir riskin gerçekleşmesi durumunda belirli bir meblağa kadar ödemede
bulunmayı taahhüt ettiği, bankaya bağımsız bir borç yükleyen sözleşmedir.
(Akyazan, 1974: 567) Kıymetli evrak değildir. (Şanlı ve Ekşi, 2005: 178)
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Banka muhatap edimini, mektupta belirtilen meblağ ile lehtara karşı garanti altına almaktadır. (Taşpolat, 1989:21) Ticari hayatta alacağın teminat altına
alınması tacirin kendini güvende hissetmesini sağlar. (Kuntalp, 1995: 265)
Alacağın rehin veya ipotek gibi kurumlarla teminat altına alınabilmesi çok
sık karşılaştığımız durumlardır. Bu şekilde teminat alınmışsa teminatın paraya
çevrilmesi ayrıca hukuki işlem gerektirmektedir. İcra yoluyla yapılan işlemler
zaman alır ve teminat beklenenden daha düşük seviyede paraya çevrilebilir.
Bu durumda alacaklı alacağını tamamıyla karşılayamayabilir. Teminat mektubu diğer teminat türlerine göre daha sağlam ve hızlı bir yapıdır.
Teminat mektupları masrafsız ve hızlı bir şekilde paraya çevirme imkânı olması sebebi ile ticari hayatta daha çok tercih edilmektedir. (Başara, 2009: 302)
Borçlunun temel ilişkideki yükümlülüğü bir miktar paranın ödenmesi olabileceği gibi bir işin yapılması şeklinde de olabilir. (Sayın, 2007: 11-12)Temel
ilişki özel ya da kamusal karakterli bir sözleşme olabilir. (Tekinalp, 2009: 511)
1.2.Unsurları
Banka teminat mektuplarının hukuki niteliği olan garanti sözleşmesi Borçlar Kanunu’nda bir sözleşme türü olarak düzenlenmemiştir. Başkasının fiilini
taahhüt, garanti sözleşmesine en yakın düzenlemedir. Bu kapsamda teminat
mektubu sözleşmesinin unsurları içtihat ve doktrin ışığında belirlenmelidir.
(Reisoğlu, 2007:170) Borçlar kanununda ayrıca bir düzenleme bulunmadığından Borçlar kanunu “üçüncü kişinin filini üstlenme” başlıklı 128.maddesi
kıyasen uygulanır.
a. Sözleşme ilişkisi kurulmalıdır
Banka teminat mektubunun hukuki niteliği garanti sözleşmesidir. Garanti sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu nedenle sadece
bankanın imzasını içerir. Sözleşmenin diğer tarafı olan muhatabın imzasını
içermemektedir. (Kahyaoğlu , 1996: 45)
Bankanın muhataba yaptığı icap reddedilmemişse zımnen kabul edilmiş
sayılır ve sunulan teminat mektubunun içeriğine uygun olarak teminat mektubu sözleşmesi kurulur. (Doğan, 2002: 17) Muhatabın teminat mektubunu
teslim almasını zımni kabul olarak nitelendirebiliriz. (Reisoğlu, 2003: 90)
Teminat mektubu metni kural olarak şekle bağlı değildir. Ancak ispat hukuku açısından yazılı olması gerekir. Aksine hüküm yoksa imzasının ıslak
imza olması zorunludur. Hukukumuzda imza incelemesinin fotokopi üzerin216
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den yapılması kabul görmemektedir. Bu nedenle fotokopi veya fax ile düzenlenmiş teminat mektubu hukuki sonuç doğurmaz. Banka teminat mektupları,
sözleşmeden doğan bir teminat olarak kabul edildiğinden Elektronik İmza
Kanunu’ nun 5. maddesi gereği elektronik imza ile düzenlenemezler. (Aral,
2009: 188-190) Yeni borçlar kanunu 14.maddesi güvenli elektronik imza ve
onaylanmış fax vb iletişim araçları ile gönderilen ve saklanabilen metinlerin
de yazılı şekle uygun olduğunu düzenlemiştir. (Demir, 2012: 10)
805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında
Kanun gereği Türkçe düzenlenmelidir. Aynı zorunluluk yabancı ülkede kurulmuş Türkiye’de şubesi olan bankalar için de geçerlidir. (Bahtiyar, 2007: 1737)
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 04.12.2007 Tarih, 2006/8049 esas ve 2007/15338
sayılı kararında “(…)davalı bankanın metne İngilizce olarak yazılmış vade
şartına dayanamayacağına” hükmetmiştir.
b. Risk önceden belirlenmelidir
Banka teminat mektubu sözleşmesi ile lehtarın teminat mektubu metninde
belirtilen olaya bağlı riskler güvence altına alınmaktadır. (Arkan, 1992: 61)
Banka teminat mektubu ile garanti edilen risklerin hangi ilişkiden kaynaklanabilecek riskler olduğu taraflarca önceden belirlenmelidir. (Doğan, 2005: 40)
Yargıtay 19.HD. 18.12.2000 Tarih, 7107 Esas ve 8738 sayılı kararında, “(...)
Gerçekten bir sözleşmenin geçerli olması için, onun taraflara yüklediği hak ve
borçların tereddüde yer vermeyecek şekilde açık, başka bir deyimle konusunun
gereği ve yeteri kadar belli ve sınırlı olması gerekir” ifadesine yer vermiştir.
Riskin önceden belirlenebilir olması gerektiği Yargıtay Hukuk Genel Kurul’un 28.11.2001 Tarih, 2001/19-998 Esas ve 2001/1088 sayılı kararında da
“(...) doğmuş ve doğacak her türlü borcun garanti edildiğinden söz etmek,
boyutları belli olmayan ( belirsiz ) bir edimin garantisi anlamına gelir ki, bu
da garanti sözleşmesiyle bağdaşmaz.” açıkça ifade edilmiştir.
Teminat mektubu düzenlendikten sonra lehtar ile muhatabın teminat mektubunda sözü edilen sözleşme şartlarını değiştirmeleri, lehtarın yeni yükümlülükler
üstlenmesi, garanti edilen riskin kapsamı dışında kalmaktadır. (Arkan, 1992: 75)
Yargıtay 19. HD. 14.12.1999 Tarih, 1999/4793 Esas ve 1999/7676 sayılı
kararında da benzer görüşte kalarak “(…) öte yandan garanti verenin muvafakati olmadan esas akdi ilişkideki koşulların borçlu aleyhinde ağırlaştırılması veya borçlunun yeni yükümler üslenmesi garanti edilen riskin kapsamı
dışında kalır” şeklinde hüküm kurmuştur.
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Hukuk Genel Kurulunca verilen diğer bir kararında da “(…)Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle; teminat mektubunda yazılı
riskin yorum yoluyla değiştirilemeyeceği ve genişletilemeyeceği hususunun
açık bulunmasına,” diyerek “risk”in yorum yoluyla da genişletilemeyeceğine
hükmedilmiştir. (YHGK 28.1.2007, 2007/11-852, K.2007/892)
Ancak banka sadece sözleşme tutarını bilerek riski üstlenmişse sözleşme
bedelini artırmayan asıl sözleşmenin esaslı şartlarında yapılan değişiklik bankayı yükümlülükten kurtarmaz. (Akyol, 2006: 57)
c. Vaat edilen meblağ belirli olmalıdır
Banka tarafından üstlenilen risk karşılığında ödenecek meblağ belirli olmalıdır. Meblağın yazı ile de yazılması ortaya çıkacak ihtilafın çözümünde
yardımcı olacaktır aynı zamanda maddi hata yapılmasını sona erdirecektir.
(Kahyaoğlu, 1996: 52)
Riskin gerçekleşmesi ile birlikte lehtar belirtilen tutarı almaya hak kazanır.
Ayrıca bankanın riskin gerçekleştiğini araştırma zorunluluğu yoktur. Banka
ilk yazılı talepte meblağı ödemek zorundadır. (Arkan, 1992: 61)
Ödenmesi vaat edilen meblağın, riskin gerçekleşmesi sonucunda ortaya
çıkan zararın tazmini niteliğinde olduğu (Reisoğlu, 1963: 72) ya da temel
ilişkiden bağımsız bir para borcu olduğu doktrinde savunulmaktadır. (Doğan,
2005: 193, Kahyaoğlu, 1996: 60) Garanti mektubu ile ödenmesi vaat edilen
tutar temel ilişkiden bağımsız olmasına rağmen soyut borç taahhüdü niteliğinde değildir. Garanti, teminat sebebinden soyut bir işlem olmayıp, teminat
amacı başka bir işlemin garantisi niteliğindedir. (Tekinalp,2009: 512)
d. Bağımsız bir sözleşmedir
Banka teminat mektubunun bu özelliği onu feri yükümlülük içeren teminat
amaçlı kefalet gibi diğer benzer sözleşmelerden ayırt eder. (Doğan, 2005: 42) Buradaki bağımsızlık, bir sözleşmenin varlığının ve içeriğinin başka bir sözleşmeye
bağlı olmamasıdır. (Erdoğan, 2000: 48-49) Garanti, hangi ilişkiden doğan rizikonun güvence altına alındığını göstererek ferdileşmektedir. (Arkan, 1992: 64)

218

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

1.3. Tarafları
a. Garanti veren - banka
Teminat mektuplarında garanti veren sıfatı genellikle bankalar tarafından kullanılmaktadır. Bunun nedeni gerek teminat mektuplarının güçlerini arkalarında
bulunan bankaların saygınlığından almaları ve gerek 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve gerekse 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sunulacak teminat mektuplarının bankalarca düzenlenmesi zorunluluğudur. (Barlas, 1986: 51)
Gayri nakdi kredi ilişkisi olduğu için bankacılık kanununa tabidir. Kredi
limiti üzerinde bir tutarda düzenlense bile geçerlidir. (Reisoğlu, 2003: 86 )
Yargıtay HGK. 21.03.1962 Tarih, E. T/10 Esas ve 19 sayılı kararında“davacının bu iddiası iyi niyet kaideleri ile asla bağdaşmaz. Başka bir deyimle davacı
bu isteğinde iyi niyetli olarak telakki etmeye imkân yoktur” demek suretiyle limiti
üzerinde olan kredileri de geçerli saymıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta muhatabın kötüniyetli olmaması gerektiğidir. Muhatap, kredi sınırının aşılarak teminat
mektubu düzenlendiğini biliyor veya bilebilecek durumda ise iyiniyetli sayılmaz.
Muhatabın kötü niyeti olması hali bankanın teminat mektubu nedeniyle muhataba
ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. (Arkan, 1992: 71)
Kredi limitine göre farklı organlar yetkili olacaktır. Bank. K m.51 çerçevesinde kredi açma konusunda yetki yönetim kuruluna aittir. Bu yetki alt birimlere genel müdürlük veya şubelere verilebilir. (Güney, 2012: 89)
b. Muhatap-teminat alan
Muhatap hem asıl ilişkinin hem de garanti sözleşmesinin tarafıdır. (Kahyaoğlu, 1996: 23, Reisoğlu, 2003: 25) Temel ilişki nedeniyle lehtarın yükümlüğünü yerine getirilmemesi riskine karşılık banka, muhataba garanti vermekte
ve bu garantinin hükümlerini düzenleyen teminat mektubunu muhataba sunmaktadır. (Doğan, 2005: 95) Kamu, gerçek veya tüzel kişiler muhatap taraf
olabilir. (Barlas,1986: 51) Garanti verenle muhatap aynı kişi olursa, hukuki
sonuç doğmaz. (Barlas,1986: 52)
c. Lehtar
Lehtar, fiili banka tarafından taahhüt edilen kişidir. (Akyazan, 1969: 16)
Bankanın kredi müşterisidir ve temel ilişkide yükümlülük altına giren kişidir.
(Erdoğan, 2000: 51) Muhataba hitaben teminat mektubu düzenlenmesi hususunda talepte bulunan kişidir. Lehtar gerçek veya kamu hukuku ya da özel
hukuk tüzel kişisi olabilir. Lehtar birden fazla kişi de olabilir. Teminat mektuTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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bunu ödeyen bankanın, kontrgaranti veya sebepsiz zenginleşmeye dayanarak
lehtara rücu edebileceği göz önüne alındığında, lehtar fiil ehliyetine sahip olmalıdır. Ancak lehtarın ehliyetsiz olması, teminat mektubu sözleşmesini geçersiz hale getirmez. Nitekim lehtar ile banka arasındaki ilişkinin geçersizliği
teminat mektubu sözleşmesini etkilemez. (Arkan, 1992: 70)
Banka’nın kendi borcu için teminat mektubu vermesi hukuki bir sonuç doğurmayacaktır. Yargıtay farklı bir kararında bir bankanın düzenlediği süresiz
ve kati teminat mektubuna dayanarak, o banka lehine ihtiyati haciz kararı verilmesinde usulsüzlük bulunmadığına hükmetmiştir. ( Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu, 09.06.2004 t., E. 2004/4-351, K. 2004/339 )
2. TEMİNAT MEKTUBUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ
2.1. Genel Olarak
Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu teminat sağlama borcuna ilişkin
genel bir düzenleme içermemektedir. Borcun yerine getirilmesinde borçlunun
verebileceği teminat türleri konusuna değinmemektedir. (Kuntalp 1995: 266)
Genellikle devlet ihale kanunlarında tanımlanmıştır. Hukukumuzda banka teminat mektubunun ilk uygulamasının dayanağı olan 1025 sayılı ve
12.03.1927 tarihli Hükümetle Efrad Arasında Teati Olunacak Mukavelename
ve şartnameler Hakkında Kanun’un 1. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunca
yürürlüğe sokulan 08.01.1928 tarih ve 6048 sayılı Kararname’den kaynaklanmaktadır. Devlet ve Kamu kuruluşlarınca yapılan arttırma, eksiltme ve ihaleler nedeniyle bu Kararnamede kabul edilebilecek “teminatı katiye mektubu”,
“teminatı muvakkate mektubu” adı altında teminat mektubu metinleri düzenlenmiştir. (Reisoğlu, 2003: 21)
Banka teminat mektuplarının doktrin ve mahkeme içtihatlarındaki ayırım
olan kefalet veya garanti sözleşmesi olarak nitelendirilmesi, bu iki sözleşme
türü arasında çeşitli açılardan esaslı farklar bulunması ve bunun sonucu olarak, kabul edilen niteliğe göre uygulanacak hükümlerin ve varılacak çözümlerin de değişmesi nedeniyle büyük önem taşımaktadır. (Barlas, 1986: 28)
2.2. Kefalet Sözleşmesidir Görüşü
Banka, lehtarın sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde muhatabın, banka teminat mektubunda tespit edilmiş olan tutara kadar uğrayacağı
zararları karşılayacağını taahhüt etmektedir. (Doğan, 2005: 30)
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Taahhüt edilen tutarın altında zarar olması halinde ise mektupta belirtilen
tutara bakılmaksızın zarara nispetinde ödeme yapılacaktır. Bu görüşün ortaya
çıkmasında bankanın müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla teminat mektubunu
imzalaması da etkili olmuştur. Kefalet olarak nitelendirdiğimizde banka kefil,
alacaklı ise muhatap-garanti alandır. Asıl ilişkideki alacaklı teminat mektubu
ilişkisinde de alacaklı durumundadır. (Altıok ve Erem, 1967: 105)
2.3. Garanti Sözleşmesidir Görüşü
Yargıtay teminat mektubu metninde yer alan yazılı istek üzerine, derhal ve
herhangi bir itiraza veya hüküm istihsaline mahal kalmaksızın ödeme taahhüdünü
esas alarak Garanti sözleşmesi olarak değerlendirmiştir. (Barlas, 1986: 34)
Yargıtay’ın 13.12.1967 Tarih, 1966/16 esas ve 1967/7 sayılı vermiş olduğu içtihadı birleştirme kararı ile “(...) Bankanın sıfatı, teminatı veren olduğundan, taahhüdü; esas sözleşmeyi yapan taraflardan ve esas akitten ayrı ve
tamamıyla müstakildir. Bankanın taahhüdü lehdarın borcunun geçerliliğine
ve varlığına bağlı olmaksızın garanti taahhüdü olarak tecessüm eder. Banka bu teminat mektubu ile bir sözleşmeye bağanmış şahsın vecibesini yerine
getirmesini ve yerine getirmediği takdirde teminatı alan şahıs için doğacak
tehlikeleri kısmen veya tamamen üzerine alır.” ifadesine yer vermiştir.
Yargıtay teminat mektuplarının garanti sözleşmesi niteliğinde olduğunu
Hukuk Genel Kurulu’nun 11.06.1969 Tarih, 1969/4 esas ve 1969/6 sayılı kararında “(…)Kefilin taahhüdü feri olmasına karşılık 3. şahsın fiilini taahhüt
şeklinde yapılan garanti anlaşmaları feri mahiyette değildir. Garanti veren
müstakil bir taahhüt altına girmiştir. Asıl borç tediye ile ve sair surette düşerse kefalet gibi feri haklar da düşer. Borçlar Kanunu’nun 113. maddesinde anlamını bulan ferilik vasfı garanti akitlerinde yoktur. Garanti veren asıl
borçla ilgili değildir.(...)Asıl borçlu bu defileri dermeyan etmek hakkını haiz
ve kefilde kanunen buna mecbur olduğu halde banka bunları ileri sürmekten
feragat etmek suretiyle asıl borçludan daha ağır bir külfet altına girmiş durumdadır.” ifadesiyle bir kez daha içtihadı birleştirme kararı ile kabul etmiştir.
Uygulamda, banka teminat mektubu metinlerinde “protesto keşidesine ve
hüküm istihsaline gerek kalmaksızın ve borçlunun rızasını almaksızın ilk yazılı talepte derhal ve gecikmeksizin” şeklindeki ödeme taahhüdü yer almaktadır.
Bu ifadeler banka teminat mektuplarının garanti sözleşmesi olarak değerlendirilmesine olanak vermiştir. Yargıtay içihatı birleştirme kararları da uygulamayı bu yönde bir düzene sokmuştur. Her ne kadar “müşterek ve müteselsil
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kefil” gibi ibareler mektuba konulmuş olsa da bu durum garanti sözleşmesi
kavramını etkilememiştir.
Garanti verenin borcu fer’i nitelikte değildir. Garanti veren bağımsız bir
taahhütte bulunmuştur. Bu sebeple fer’i diyemeyiz. Asıl borç sona erse bile
sona garanti verenin borcu sona ermez. Asıl borcun sona ermesi garanti altına
alınan riskin de ortadan kalkmasına sebep oluyorsa garanti borcu sona erer.
(Tekinay vd., 1985: 309)
Mektup metninde müşterek ve müteselsil kefaletten söz edilse dahi, kefalet
sözleşmesi olarak kabulü mümkün olmayacaktır. (Reisoğlu, 2003: 31)
Kefalet sözleşmesi belli bir miktar belirtme ve yazılı yapılma zorunluluğu varken garanti sözleşmesinde yoktur. Kefalet asıl borca bağlı iken garanti
bağımsız bir borçtur. Bu nedenle kefalette asıl ilişkiden doğan defi ve itirazlar ileri sürülebilir ve halefiyet mümkündür. Ancak garanti sözleşmesinde asıl
sözleşmeden kaynaklanan defi ve itiraz ileri sürülemez ve halefiyet ise yoktur.
(Reisoğlu, 2003: 53)
Bankanın taahhüdünün geçerliliği, lehtarın borcunun geçerliliği ve mevcudiyetine bağlı değildir. Banka teminat mektuplarının kefalet veya garanti sözleşmesi olarak vasıflandırılmasında nazara alınacak kıstaslardan feri’lik-aslilik kıstasına göre; bankanın taahhüdü, lehtarın borcunun geçerliliği ve mevcudiyetine bağlı değilse garanti taahhüdü olarak, aksi takdirde kefalet olarak
tanımlanır. (Barlas, 1986: 34)
Teminat mektubunun garanti veya kefalet sözleşmesi yanda karma bir sözleşme olarak düzenlenmesi mümkündür. Dolayısıyla somut olaya göre değerlendirilmelidir. Türk bankası tarafından dışarıda yerleşik kişilere verilen veya
yabancı banka tarafından Türkiyede yerleşik kişilere verilen teminat mektubu:
olması durumunda davaya bakan hakimin hukukuna göre hukuki nitelliği belirlenir. (Şanlı ve Ekşi, 2005: 189-190)
3.TEMİNAT MEKTUBUNUN PARAYA ÇEVRİLMESİ
3.1.Banka Teminat Mektuplarında Riskin Gerçekleşmesi
Teminat mektubunun türlerine göre riskin gerçekleşmesi durumu da farklılık gösterir. Geçici teminat mektuplarında, ihaleye teklif veren isteklinin
sözleşme imzalamaması veya kesin teminat mektubunu ihaleyi yapan idareye
sunmamasıdır. Avans temınat mektuplarında, sözleşmenin kısmen veya tamamen feshine rağmen yükleniciye verilen avansın geri ödenmemesidir. Kesin
Teminat Mektuplarında, sözleşme kapsamında ödenmesi gereken bir paranın
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ödenmemesi, sözleşmenin kısmen veya tamamen feshedilmesi risk olarak düzenlenmiş olabilir. Risk teminat mektubunda düzenlenir. (Aral, 2009: 185)
Risk gerçekleşmeden paraya çevrilme halinde lehtar, borçlarını tamamen
ifa ettiğini ve paraya çevirme talebinin haksız olduğunu iddia ederek teminat
mektubu bedelinin iadesini, temel ilişkiye dayanarak talep edebilir; ayrıca bu
yüzden uğradığı zararların tazminini de isteyebilir. (Aral, 2009: 192)
3.2. Banka Teminat Mektubunu Paraya Çevirme Talebi
a. Ödeme talebi
Banka teminat mektubunda garanti edilen edim sonucunun gerçekleşmediğini ileri sürerek, banka teminat mektubu bedelinin kendisine ödenmesini muhatap, bankadan talep eder. Bu talep yenilik doğuran bir haktır. Tek taraflı ve
varması gereken bir irade beyanı ile kullanılır. Gerçek kişi ise paraya çevrilme
talebi bizzat kendisi tarafından veya yetkili vekili tarafından yapılmalıdır. Tüzel kişi ise yetkili organı tarafından paraya çevirme talebi yapılmalıdır. Banka,
ödeme talebinde bulunanın kimliğini “uygun bir özenle” araştırmalıdır. (Aral,
2009:185)
Kamu kurumu ise, banka teminat mektubunda muhatap olarak gösterilen
birimin en üst amiri veya onun yetkili kıldığı kişi tarafından talep yapılabilir.
(Reisoğlu, 2003:247)
Talebin vekil aracılığıyla yapılıyor ise, genel vekâletnameye dayanan paraya çevirme taleplerinin yeterli olmadığı ve vekâletnamelerde açık yetkinin
aranması gerektiği ileri sürülmüştür. (Doğan, 2005:192-193) Ancak genel
vekâletname yeterlidir.
Yargıtay 11. HD. 30.01.1997 Tarih, 1996/6738 esas ve 1997/441sayılı kararında “ (...)Vekâlet akdinin geçerliliği herhangi bir şekil şartına tabi
değildir. Davacının, davalı bankaya hitaben yazdığı “bankadaki hesapları
üzerinde her türlü tasarrufta bulunması için yetkiyi içeren” yazı ile vekâlet
sözleşmesi oluşmuş bulunmaktadır. BK.388. maddesinde yazılı hususi yetkiyi
gerektiren hususlar arasında banka hesabından para çekilmesi mevcut değildir.” hükmüne yer vermiş ve Borçlar Kanunu’nun 388. maddesinin üçüncü
paragrafında düzenlenen özel yetkiyi gerektiren durumların sınırlı olarak düzenlendiğine işaret etmiştir. Borçlar Kanunu’nda özel yetki gerektiren haller
arasında teminat mektuplarının paraya çevrilmesi talebi bulunmamaktadır.
Ahzu kabz yetkisi de gerekli değildir. Eski HUMK’ a göre genel vekâletname ahzu kabz yetkisini de içermelidir. Aksi takdirde vekil sadece nakde
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çevirme talebini sunabilecek ancak tahsilât yapamayacaktır. Yeni kanuna göre
vekile özel yetki verilmesini gerektiren haller arasında ahzu kabz da sayılmamıştır. Dolayısıyla vekil, vekâletnamede özel yetki olmasa da ahzu kabz
yetkisine sahiptir. (Yeni HUMK m.74)
Lehtar ödeme talebinde bulunamaz. (Reisoğlu, 2003: 248) Bu hakkı sadece muhatap kullanabilir.
Alacağın temliki halinde: Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, borçlunun iznine gerek olmadan üçüncü bir kişiye devretmesine alacağın
temliki denir. (Oğuzman ve Öz 2009: s.919) Paraya çevirme talep hakkı tek
başına devredilemez. Garanti sözleşmesi bir bütün olarak devredilmedikçe,
teminat mektubunun nakde çevrilmesini talep hakkı devredilemez. (Reisoğlu,
2003: 202)
Henüz doğmamış olan alacağın devrinde, teminat mektubunu düzenleyen
bankanın onayına gerek vardır. Bankanın onay vermemesi halinde alacak devredilmiş olacak bunun yanında alacağa ilişkin talep hakkı muhatapta kalacaktır. (Kahyaoğlu, 1996: 103)
Muhatabın teminat mektubundan doğan alacağı haczedilebilmesi
hali: Muhatabın alacaklıları ödeme talebinde bulunulmuş olsun veya olmasın İcra iflas Kanunu’nun 89. maddesine göre teminat mektubundan doğan
alacağı haczettirebilirler. (Barlas, 1986: s. 86) Paraya çevirme talebinin yapılmamış olması halinde, Haciz durumunda riskin gerçekleşmesine rağmen
muhatabın ödeme talebinde bulunmaması sorun yaratacaktır. Bankalar, teminat mektubu düzenleyerek lehine garanti verdikleri kişiye gayrinakdi bir kredi
açmaktadırlar. Bu kredinin nakden tahsil edilebilir bir alacağa dönüşebilmesi
rizikonun gerçekleşmesi ve ödemenin muhatapça yazılı olarak talep edilmesi
gerekmektedir. (Kaya, 1995: 216)
Ödeme talebi olmadıkça banka teminat mektubu nedeniyle bir alacak doğmayacaktır. Bu sorunun çözümü hususunda doktrinde iki görüş vardır. İlki,
haciz koyduran alacaklının İcra İflas Kanunu’nun 120. maddesinin birinci fıkrasından yararlanarak haciz konusu alacağı devralıp bankaya karşı doğrudan
doğruya ödeme talebinde bulanabileceği görüşüdür. (Barlas, 1986: 87) Diğeri
ise banka teminat mektubunda haciz koyduran alacaklı, İcra İflas Kanunu’nun
120. maddesinin ikinci fıkrasına göre bankadan alacağını muhatabın dava
hakkını kullanmayı üzerine alarak yapabilecektir. (Canbolat, 2008:166)
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b. Ödeme Talebinde Süre
Banka teminat mektubu metninde riskin gerçekleşmesi halinde ödenmesi
taahhüt edilen bedelin ödenmesinin ne zaman yapılacağında dair bir hüküm
bulunabilir. Bölye bir belirleme yapılmışsa risk gerçekleşse dahi ödeme talebi
için bu tarih beklenecektir. (Canbolat, 2009: 127)
Banka, mektupta belirlenen süreden önce ödeme yaparsa riski üzerine alır
ve ödediği meblağı lehtardan alamama riski doğar. (Kahyaoğlu, 2996: 66-67)
Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar (URDG 758) 14. maddesine göre
ödeme talebi, garanti şartlarına uygun olarak ve vadede veya vadeden önce
yapılabilir. Banka teminat mektubunun vadeli olup olmamasına göre ödeme
talebinin ne zaman yapılması gerektiği farklılık arz edebilecektir.
Vadeli banka teminat mektuplarına, “vadenin sonuna kadar yazılı olarak
nakde çevirme talebi gelmediği takdirde teminat mektubunun hükümsüz kalacağına” şeklinde kayıt konulabilir. Bu yönde bir kayıt varsa, talep riskin
gerçekleşmesinden vade bitimine kadar yapılabilir. Talep vadeden sonra ise
reddedilmelidir. Bu yönde bir hüküm yoksa riskin gerçekleşmesinden itibaren
genel zamanaşımı süresi içinde paraya çevirme talebi yapılabilir. Bu durumda
vade sonunda teminat mektubu geçersiz hale gelmez. Bu görüş bankaları 10
yıl gibi çok uzun süre risk altında tutması ve uluslararası uygulamaya ters
düşmesi nedeniyle eleştirilmiştir. (Aral, 2009: 192-193)
Süresiz Banka Teminat Mektuplarında Talep Süresi: Vadesiz banka teminat mektuplarında, muhatap zamanaşımı süresi içerisinde mektubun nakde
çevrilmesi yönündeki talebini bankaya sunmalıdır. Zamanaşımı süresi, teminat mektubundan doğan alacağın muaccel olmasından itibaren genel zamanaşımı süresidir. (Aral, 2009: 193)
• Zamanaşımını Mektubun Bankaya Verilme Tarihinden İtibaren Başlar Görüşü: İlk talepte derhal ödeme yükümlülüğü bulunduğundan verilme tarihinden itibaren zamanaşımı süresi başlar. ( Akyazan, 1975: 12-13)
• Zamanaşımını Riskin Doğumundan İtibaren Başlar Görüşü: Garanti veren bankanın borcu riskin doğumu ile başlayacağından borcun
riskin doğumu ile başlayacağı dolayısıyla zamanaşımı süresininde bu
tarihten başlayacağı savunulmuştur. Baskın olan görüş bu görüştür.
(Tekinalp, 2009: 539, Aral, 2009: 193)
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3.3. Ödeme Talebinin İçeriği
Şarta bağlı olan ve olmayan ayrımı yababiliriz. Şarta bağlı değil ise sadece
yazılı ödeme talebi yeterlidir. Şarta bağlı ise şartın gerçekleştiğini gösteren
belgelerinde bulunması gerekir.
5070 Sayili Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik ortamda yapılan
başvuru geçerlidir. Aynı şekilde fax veya muhatap tarafından imzalanmış telgraf yoluyla başvuru yapılmışsa bunu da geçerli kabul etmek gerekir. (Aral,
2009: 187) Yargıtay, faks ile yapılan yazışmaları, yazılı şartın geçerlilik
değil ispat şartı olduğu durumlarda geçerli saymıştır. (19 Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu 12.3.1997 t., E. 1996/11 951, K. 1997/178. )
Taleple birlikte teminat mektubunun aslının ibrazı zorunlu değildir. (Arkan, 1992: 70)
Yargıtay 19. H.D. 15.6.2001 Tarih, 2001/511 esas ve 2001/4641 sayılı kararında, “Teminat mektubunun kaybedilmiş olması veya herhangi bir şekilde
zayi edilmesi halinde, muhatabın teminat mektubundan kaynaklanan hakkı
ortadan kalkmamakta, kıymetli evrakta olduğu gibi teminat mektubunun zayi
nedeniyle iptalinin mahkemeden istenmesi gerekmemekte, sonuç olarak muhatabın talep hakkı devam etmektedir” şeklinde hükme yervermiştir.
Riskin gerçekleştiğini bildirme yükümlülüğü vardır ancak sadece beyan
yeterlidir. Ayrıca riskin gerçekleştiğini ispat etme yükümlülüğü yoktur. (Reisoğlu, 2003: 253) Ödeme talebinin içeriğine ilişkin şekil şartı da yoktur. (Aral,
2009: 190) “Uzatınız” veya “ödeyiniz uygulamada en çok karşımıza çıkan
ifadelerdendir. Bu taleplerde lehtarın yükümlülüğü bildirilmediğinden yani
riskin gerçekleştiğine dair bir açıklama yapılmadığından banka için ödeme
yükümlülüğünün doğmadığı savunulmuştur. (Barlas, 1986: 65)
Birörnek kuralları 23.maddesi uyarınca “öde” veya “süreyi” uzat talebi
geldiğinden garantör talebi 30 gün bekletir ve lehtara durumu bildirir. Banka
süreyi uzatma talebini reddederse ödemeyi yapar. Süre uzatma talebini kabul
ederse bu durumda ödeme talebi düşer. Banka, lehtar tarafından aksi bildirilse bile, süreyi uzatmayı kabul etmek zorunda değildir. Birörnek Kurallar 15.
Maddesi uyarınca muhatap temel ilişkide lehtarın hangi yükümlülüğünü ihlal
ettiğini de bildirmelidir.
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3.4. Paraya Çevrilmesi İstenen Teminat Mektubunun ve İstenen Miktarın Belirtilmesi
Miktarın belirtilmesi kısmi ödeme hali olma durumunda kalan miktar için
sorumluluk devam edeceğinden önemlidir. (Barlas, 1986: 63)
Muhatap bankaya hangi teminat mektubundan dolayı başvuru yaptığını ve
talep ettiği miktarı belirtmek zorundadır. Aksi halde banka ödemekten kaçınabilir. Yargıtay 11. HD 28.10.2003 tarih, 2003/3378 esas ve 2003/10059 sayılı kararında nakde çevrilmesi istenen mektubun “şahsileştirilmesi” ve talep
edilen miktarın belirtilmesinin zorunlu olduğunu açıkça ifade etmiştir. Ödeme
istenen meblağın para cinsi de talepte gösterilmelidir.
Bankaların “TL” üzerinden mektubu düzenlemeleri kanusunda sınırlama yoktur. Dövizle belirlenmiş olmasına rağmen paraya çevirme tarihindeki cari döviz
kuru üzerinden ödenmek üzere hazırlanan mektuplar içinde sınırlama yoktur. Bu
şekilde hazırlanan mektup da gerçek manada döviz kaydı yoktur. Bu kayıt paranın
değerini koruması için konulmuştur. ( Doğan, 2005: 361-362)
Döviz üzerinden düzenlenmesinde Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar gereğince lehtar Türk-muhatap yabancı ise serbesttir.(
Doğan, 2005: 362-363) Lehtar yabancı muhatap Türk ya da yabancı ise yine
serbesti söz konusudur. (Doğan, 2005: 364)
Muhatap ve lehtar Türk ise şartlara bağlanmıştır. Bankaların döviz üzerinden teminat mektubu düzenlemelerine belli şartlarda izin verilmiştir. Bankaların yabancı para üzerinden teminat mektubu düzenlenebilmesi için Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın izni gerekir. Aksi halde teminat mektubunun geçersizliği gündeme gelebilecektir. (Doğan, 2005: .362-363)
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1963 tarihli bir kararında kabul ettiği ve
doktrinde savunulan bir görüşe göre de Türk Parasını Koruma mevzuatı
emredici niteliktedir. Bunun sonucu olarak, Bakanlığın izninin alınmasının
öngörüldüğü hallerde, izin alınmadan bankaların teminat mektubu vermeleri mutlak butlanla batıldır. (Yargıtay HGK, 08.05.1963 tarih, E.1963/22 K.
1963/16)
Ancak teminat mektubunu geçersiz kılmak yerine vade tarihinde cari döviz
kuru üzerinden Türk Lirası olarak ödeme şeklinde geçerli saymak Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ihlal edilmediği sonucunu verecektir. (Reisoğlu, 2003: 455.)
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3.5.Şartlı Banka Teminat Mektuplarında Ek Belgeler
Mektup metninde paraya çevirme talebi ile birlikte bazı belgelerinde sunulması gerektiğine dair bir kayıt var ise ödeme talebinin geçerli olabilmesi
için belirtilen belgelerin de sunulması gereklidir. (Aral, 2009: 191)
Banka bu belgelerin sadece dış görüntüsüne göre bir inceleme yapacaktır.
Belgelerin geçerliliğini araştırmakla yükümlü değildir. Eğer makul bir inceleme ile ortaya çıkmayacak bir şekilde sahte düzenlenmişse muhataba yapılan
haksız ödemeden bankanın lehtara karşı bir sorumluluğu doğmayacaktır. Banka sedece belgenin varlığına bakar ve tespit eder ayrıca belgenin geçerliliğini
araştırma hakkı da yoktur. (Kahyaoğlu, 1996: 64)
Birörnek Kurallar 19. Maddesinde düzenlenmiştir. Banka yazılı talep belgesi de dâhil olmak üzere garantide belirtilen ve kendisine ibraz edilen bütün
belgelerin şekil bakımından garanti şartlarına uygun olup olmadıklarını, garanti metni ve Birörnek Kurallar’a göre inceleyecektir.
3.6. Paraya Çevirme Talebin Sunulacağı Yer
Ödeme talebi mektubu veren bankaya karşı yapılmalıdır. (Aral, 2009:
186) Bankaların şubelerinin bankadan ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Aksi, banka teminat mektubunda düzenlenmemişse ödeme talebi banka
teminat mektubunu düzenleyen şubeye yapılabileceği gibi diğer şubelere de
yapılabilir. (Reisoğlu, 2003: 262)
Birörnek Kurallar 3. Maddesine göre bankanın farklı ülkelerdeki şubeleri
ayrı bir tüzel kişilik olarak yorumlanmaktadır. Talep sadece mektubu veren
bankaya yapılacaktır şeklinde bir şart konulabilir. Birörnek Kurallar 14.’e
göre ödeme talebi, bankaya garantinin düzenlendiği yerde veya garanti metninde diğer bir yer düzenlenmişse bu yerde sunulacaktır.
4.TAZMİN TALEBİ KARŞISINDA BANKANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Bankanın İnceleme Yükümlülüğü
Bankaya, ödeme talebi yapıldığında, öncelikle verdiği mektubun metnini
incelemeli ve metinde öngörülen şartlara uygun hareket etmelidir. (Aral,
2009: 195)
Birörnek Kurallar 6. maddesine göre banka, belgeleri inceleyecek, ancak
malların veya hizmetlerin yerine getirilip getirilmediği ile ilgilenmeyecektir.
20. maddesine göre ise garantör, ödeme talebinin sonradan tamamlanacağına
dair beyan yoksa talebi, beş iş gününde incelemekle yükümlüdür. Bu süre
vadeden etkilenmez.
228
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4.2. Bankanın Lehtara İhbar Yükümlülüğü
Banka ile lehtar arasında öncelikle gayrinakdi kredi ilişkisi bulunmaktadır.
(Aral, 2009: 192) Banka ile lehtar arasındaki ilişki, karşılık ilişkisi olarak adlandırılmaktadır. Karşılık ilişkisinin hukuki mahiyeti vekâlet sözleşmesidir.
Banka ile lehtar arasında bulunan vekâlet sözleşmesi gereğince, banka yükümlülüklerini yerine getirirken lehtarın talimatlarına uygun, özenli ve sadakatli davranmalıdır. (Aral, 2009: 19)
Bankanın, ödeme talebinde bulunulması halinde lehtara karşı, bilgi verme
yükümlülüğü bulunmaktadır. Lehtar bu sayede haksız yapılan bir başvuru karşısında önlem alabilecektir. (Aral, 2009: 194)
Banka yükümlülüğünü yerine getirmezse ya da gecikirse, sözleşmenin
müspet ihlali dolayısıyla lehtarın tazminat talebine hakkı olduğu ileri sürülmüştür. (Tekinalp, 2009: 526)
Bir örnek Kurallar 16. Maddesine göre banka gecikme olmaksızın lehtara
ödeme talebini ihbar ile yükümlüdür. Ayrıca garanti süresinin uzatılmasına
ilişkin bir talep alırsa bunu da lehtara bildirecektir. 22. Maddesine göre uygun
ödeme talebinin ve diğer belgelerin suretleri gecikmeksizin lehtara gönderilecektir. Ancak bu gönderme, ödemeyi durdurma hakkı vermez.
4.3. Bankanın Ödeme Yükümlülüğü
Banka, muhatabın paraya çevirme talebinin, mektup metnine uygun olduğunu belirlediği durumda, mektup metninde yazan meblağa kadar talep edilen
miktarı ödeme yükümlüdür. Bu yükümlülük muhatap ile arasındaki garanti
sözleşmesinden doğmaktadır. (Kahyaoğlu, 1996: 67) Bankanın bu yükümlülüğüne uymaması halinde muhatap bankaya karşı cebri icra yoluna başvurabilir. Ayrıca banka bu durumda muhataba tazminat ödemek zorunda kalabilir.
Birörnek Kurallar 20. maddesi de aynı şekilde “banka ödeme talebi uygunsa
ödeme yapmakla yükümlüdür. “ şeklinde ifade etmektedir.
a. Muacceliyet
“İlk talepte” kaydı var ve talep usulüne uygun ise ödeme borcu muaccel
hale gelir. Muhatap ödeme talebini riskin gerçekleşmesi sonucunda yapacaktır. (Reisoğlu, 1989: 77) Birörnek Kurallar 14 ve 15. maddesine göre, banka
garanti bedelini ödeme yükümü garantide belirlenmiş bulunan belgelerin yazılı ödeme talebi ile ibraz edilmesi durumunda ortaya çıkmaktadır.
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b. Ödemenin kapsamı
Banka muhatabın yapacağı talep kadar ödemeyi, mektupta yazılı meblağ
ile sınırlı olmak kaydıyla tam olarak ödemek zorundadır. Banka kısmi ödeme
yapmak isterse muhatap kabul etmek zorunda değildir. (Kahyaoğlu, 1996: 69)
Ödemenin kapsamını mektup metnine göre belirlenecektir. Birörnek Kurallar 12. maddesine göre, garanti metnindeki hüküm ve şartlar ile Birörnek
Kurallarnın bu hüküm ve şartlarla uyumlu kuralları kapsamında, garanti metninde belirtilen meblağa kadar sorumludur. 17. Maddesine göre kısmi ödeme
talebi ve birden fazla ödeme talebi yapılabilir. Bu durumların aksi garanti metninde düzenlenebilir.
c. Ödeme yeri
Banka garanti sözleşmesi nedeniyle kendi borcunu ifa eder aksi kararlaştırmamışsa ifa yeri, ifa zamanında muhatabın ikametgâhının bulunduğu yerdir.
İfa yeri zımnen de belirlenebileceğinden ödeme talebinin bankaya yapılmasının ödemenin de bankada yapılması yolunda taraflar arasında zımni anlaşma
olduğu şeklinde yorumlanabileceği savunulmuştur. (Kahyaoğlu, 1996: 69)
Birörnek Kurallar 20. maddesine göre ödeme yeri garantinin düzenlendiği
yerde veya garanti metninde ödeme yeri olarak belirtilen yerdir.
d. Ödemenin yapılacağı şahıs
Muhataba veya vekiline ya da onun kanuni temsilcisine ödenecektir. Ancak muhatabın bu hakkını devri halinde ise devralana ödeme yapılacaktır.
(Canbolat, 2008: 159, Reisoğlu, 2003: 211, Tekinalp, 2009: 538)
4.4. Bankanın Defi ve İtirazları İleri Sürme Yükümlülüğü
Banka varsa defi ve itirazlarını ileri sürerek ödeme yapmama yükümlülüğü
altındadır.
a. Bankanın defi ve itirazları
Paraya çevirme talebine rağmen bazı durumlarda nakde çevrilmemektedir.
Ancak bu durumlar, ilk talepte ödeme yükümlülüğü bulunduğundan ve talebin
haklı olup olmadığını veya hakkını kötüye kullanıp kullanmadığını araştırmadan derhal ödemek zorunda olduğundan istisnai ve sınırlıdır. (Reisoğlu, 2003:
28) Lehtarın banka çalışanları ile anlaşarak hile ile bankaya zarara uğratması
durumunda ve muhatabın kötü niyetli olması halinde yani muhatabın bu du230
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rumu bildiği veya bilmesi gerektiği durumda ödeme yapmayı reddedebilir.
(Aral, 2009: 196, Kahyaoğlu, 1996: 76, Tekinalp, 2009: 534)
Lehtar ile arasındaki ilişkiden kaynaklı olarak muhataba karşı ödeme yapmaktan kaçınamaz. Örneğin lehtar ile aralarındaki ilişkinin hile nedeniyle
geçersiz olduğunu veya lehtarın banka teminat mektubu nedeniyle kendisine
ödemek zorunda olduğu komisyon ve masrafları ödemediğini, ileri sürerek
ödeme talebini reddedemez. (Tekinalp, 2009: 534)
Eğer mektupta belirtilen risk lehtar ile muhatap arasında uyuşmazlık konusu
ve uyuşmazlığın sonucunun bekleneceği yönünde bir kayıt varsa, banka ödeme
yapmamakla yükümlüdür. Bu gibi durumlarda lehtar bankayı da davada taraf
göstererek mahkemenin banka hakkında da karar vermesini sağlamalıdır. Banka
teminat mektubu soyut olarak düzenlenmişse banka, lehtarın temel ilişkiden kaynaklanan borcunu lehtarın ölümünü, iflasını, konkardato teklifinin kabul edildiğini
ya da lehtarın garanti alana karşı taahhüdünü yerine getirmesini engelleyen sebepleri ileri sürerek muhataba ödeme yapmaktan kaçınamaz. (Kahyaoğlu, 1996:. 73,
Reisoğlu, 2003: 57-59) Yargıtayın da kararları bu yöndedir.
Yargıtay 19. HD 02.10.1998 Tarih, 1998/3247 esas ve 1998/5718 sayılı
kararında, “(…) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici
sebeplere ve özellikle teminat mektubunun BK.nun 110. maddesinde yazılı 3.
şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti akdi olmasına, teminat mektubunun konusunun, muhatabın işletme konusu dışında kalmasının, lehtarın edimini garanti eden bankanın teminat mektubu yükümlülüğünü etkilemeyeceğine, muhatabın usulüne uygun olarak yazılı tazmin talebinde bulunmasına ve
alacağın likit olup tazminata hükmedilmesinde bir isabetsizlik olmamasına ”
şeklinde hükmederek temel ilişkinin geçersizliğinin banka teminat mektubu
sözleşmesinin geçerliliğini etkilemeyeceğini ortaya koymuştur.
Banka, temel ilişkiden doğan borcun kanuna aykırı olduğu savunmasında
da bulunamayacaktır. ( Aral, 2009: 197)
Yargıtay HGK 19.10.1988 tarih, 1988/3-668 esas ve 1988/811 sayılı kararında, “(…)Bu sebepledir ki diğer hukuksal ilişkilerin hükümsüz olması
Borçlar Kanunu’nun 110. maddesi açısından borçlunun fiilinin taahhüt edilmesini de hükümsüz kılmaz. 3. bir şahsın fiilini taahhüdün az önce de açıklandığı üzere bağımsız niteliği haiz bulunması sebebiyle, tahliye taahhüdünün
geçersiz olup olmaması bu hukuksal ilişkiyi etkilemez. (…)” demiştir. Temel
ilişkideki taahhüdün geçersizliğinin garanti sözleşmesindeki taahhüdün geçerliliğini etkilemeyeceğine hükmetmiştir.
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Ancak mektup soyut olsa da risk temel ilişki ile bağlantılıdır. Riskin gerçekleşmediği veya gerçekleşmesinin imkânsızlığı açık ve kesin delillerle ortaya konabiliyorsa banka ödeme yapmayacaktır (Tekinalp, 2009: 527)
Örneğin, temel ilişkinin yürürlüğe girmesi ihracat lisanlarının muhataba
sunulması şartına bağlı ise ancak lehtar bu lisansları muhataba sunamamışsa
temel ilişki yürürlüğe giremeyecektir. Yürürlüğe girmeyen bir sözleşmenin
zamanında ve gereği gibi yerine getirilememesinde söz edilemeyeceğine göre
risk doğamayacaktır.
Yargıtay 15. HD, 29.6.1977 Tarih, 1977/971, esas ve 1977/1438 sayılı
kararında “…Davacıların anılan sözleşmenin yüklediği yapım borcunun muacceliyeti işaret edildiği üzere, olumlu sonucun alınması ile mümkündür. Ne
var ki yapılan denemeden Türkiye’deki fenni olanaklarla böyle bir tecrübenin yapılamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durumda ek sözleşmede
kararlaştırılan mimari plan ve detayların yapılma borcu mümkün olmadığından davacıların sözü geçen borçtan kurtuldukları, Borçlar Kanunu 20 ve
117. maddeler göz önünde tutularak teminat mektuplarının serbest bırakılmaları gerekir” ifadesinde belirtildiği gibi riskin gerçekleşmesini engelleyen
temel ilişkideki imkânsızlıkların teminat mektubu ilişkisini de etkiler.
Uluslararası nitelkteki teminat mektuplarında iki banka arasındaki ilişki
nedeniyle ortaya çıkacak defi ve itirazlar muhataba karşı ileri sürülemeyecektir. (Kahyaoğlu, 1996: 76) Ayrıca bankaları bağlayan genelge ve tebliğlere
aykırılık halinde de bunlardan haberi olmayan ve haberi olması gerekmeyen
muhataba karşı bu durum ileri sürülemeyecektir. (Kahyaoğlu, 1996: 74) Mektubun sahte olmasi halinde ödeme yükümlülüğü yoktur. (Arkan, 1992: 71,
Kahyaoğlu, 1996: 77)
Mektup şartlı olarak düzenlenmişse banka bu şartların gerçekleşmediğini
muhataba karşı ileri sürebilir. Talebi alan banka derhal lehtara durumu bildirmelidir. Şartların gerçekleştiğinin ispatı muhataba ait olacaktır. Banka şartların gerçekleşmediğini ileri sürerek ödemeden kaçınabilecektir. Bankanın yetkili organları tarafindan düzenlenmemesi halinde ödeme yükümlülüğü yoktur.
Ancak buna rağmen banka, muhataba teminat mektubu ile bağlı olduğunu bildirirse teminat mektubu geçerli olur. (Arkan, 1992:. 71, Kahyaoğlu, 1996: 77)
Zamanaşımı halinde ödeme yükümlülüğü yoktur. Muhatap ödeme talebini
zamanaşımı süresi içerisinde bankaya sunmalıdır. (Tekinalp, 2009: .534)
Banka teminat mektubu hukuki niteliği garanti sözleşmesidir. Sözleşme
yapılırken ortaya konulan iradenin hata, hile ve tehdit ile sakatlanmamış ol232
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ması gerekmektedir. (Aral, 2009: 198, Arkan, 1992: 71, Kahyaoğlu, 1996:77)
Lehtarın bankayı aldatmasını banka iyiniyetli muhataba karşı bu durumu
ileri süremeyecektir. Muhatap biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa banka teminat mektubunu nakde çevirmekten imtina edebilir. İspat yükü bankadadır.
(Tekinalp, 2009: 534)
Banka şube müdürünün tehdit edilerek (ikrah ile) teminat mektubu alınması durumunda banka verdiği teminat mektubu ile bağlı olmayacaktır. (Reisoğlu, 2003: 291) Bankanın tehdit edildiğini ileri sürebilmesi için muhatabın bu
durumdan haberdar olması veya durumu bilebilecek durumda olmasına gerek
yoktur. (Canbolat, 2009: 174)
Mektup metninde takas def’inden feragat etmedikçe muhataptan olan alacağı varsa takas definde bulunarak ödeme yapmaktan kaçınabilir. (Canbolat,
2009: 184, Reisoğlu, 2003: 66) Lehtarın, temel ilişki nedeniyle muhataptan
olan alacağını bankaya temlik etmesi sonucu bankanın takas definde bulunarak ödemeyi reddetmesi kabul edilmez. (Arkan, 1992: 75, Reisoğlu, 2003: 66)
Muhatabın ödeme talebi, açık ve kesin delillerle ispatlanacak şekilde haksız ve dürüstlük kuralına aykırı ise banka ödeme talebini reddedecektir. Açık
ve kesin kanıtlar lehtar tarafından bankaya sağlanmalıdır. Teminat mektubunun nakde çevirme talebinin hakkın kötüye kullanımı olduğunu ispatlama
yükümlülüğü lehtara aittir. (Aral, 2009: 193, Canbolat, 2009: 197, Reisoğlu, 2003:288, Tekinalp, 2009: 527) Ayrıca bunun mutlaka açık olması ve
bu açıklık, gönderilen mala ilişkin uzman bilirkişilerin raporları veya hakem
mahkemesinin kararı, kabul belgesi, konşimento gibi yazılı delillerle ispatlanmalıdır. (Arkan, 1992: 82) Hakkın kötüye kullanılması ile hakkın bulunmaması arasında sonucu bakımından fark yoktur. Her iki halde de banka ödeme
talebini reddedecektir. (Reisoğlu, 2003: 29)
b. İhtiyati tedbir
Muhatabın ödeme talebinin haksız olduğunu açık ve kesin delillerle lehtar
tarafından ispatlamasına rağmen banka kabul etmez ise bu durumda lehtar ancak mahkemeye başvurarak ihtiyati tedbir kararı alarak ödemeyi durdurabilir.
İhtiyati tedbir kararı alınabilmesi için ödeme talebinin, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde veya teminat mektubunun amacının dışında olacak şekilde
yapılması gerekmektedir. (Canbolat,2009: 302, Doğan,2005: 168, Reisoğlu,
2003: 304)
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Lehtar ödemeyi engellediği için diğer tarafın doğması muhtemel zararını
karşılanması için mahkeme teminat yatırılmasına hükmeder. (Reisoğlu, 2003:
305)L ehtar, tedbir kararının alınmasından itibaren 10 gün içerisinde muhatap
aleyhine dava açmalıdır. Böyle bir dava açılmadığı takdirde ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden kalkacaktır.
SONUÇ
Banka teminat mektuplarınun bağımsız bir sözleşme olması ve hukuki niteliği itibari ile garanti sözleşmesi olması hususunda doktrin ve Yargıtay nerdeyse görüş birliğine varmıştır. Bir kaç farklı görüş hukuki değerlendirmenin
ötesine geçmemiş ve taraftar bulamamıştır.
Uygulamada böylesine önemli bir konuda ayrıca bir düzenleme bulunmamaktadır. Uluslararası uygulamalar karşısında Türk bankalarının ya da işletmelerinin tereddüte yer vermeyecek şekilde bir ayrıntılı bir düzenlemeye
ihtiyaç vardır. Öncelikle kendi iç hukukumuz bir örnek kurallarında bulunan
düzenlemelere paralel hale getirmemiz gereklidir. Farklı hukuk dallarından
karma yorumlarla ticarette böylesine önemli bir kurumun tanımlanması ve
uyuşmazlıklara çözüm aramak yetersiz bir yöntemdir.
Teminat mektubunda zamanaşımı hususu, haczi, talep hakkının devri,
Türkçe hazırlanma zorunluluğu, yabancı para üzerinden düzenlenmesi hususu ayrıca düzenlenmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Şu ana kadar gelinen nokta
gözardı edilmeden ve uygulamada karışıklığa yol açmayacak yeni ve ayrı bir
düzenleme yapılmalıdır.
Kısa ve öz düzenleme ile uygulamada tereddüt bırakmayacak bir yapı
oluşturulabilir. Teminat mektubuna olan gereksinim ve teminat mektubunun
kullanılmasının alışılmış olması bu düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır.
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SMMM MUHASEBE HİZMET SÖZLEŞMELERİNDE
TAHSİLATIN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE YENİ BİR ÖNERİ
OLARAK BİLDİRİMSİZ (OTOMATİK) FESİH MÜESSESESİ
Ali ALTUN1*
İlke GÖKÇEK GEDİKOĞLU2**
KAPSAM
Serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinde yaşanan sorunlarından
biri olan tahsilat sorununun çözümünde araç olarak üretilen Haksız Rekabetle
Mücadele Yazılımı üzerine ilave çözümlerin geliştirilmesi, uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesi yazımızın çıkış noktasıdır.
Bu yazımızda; mevcut sözleşme düzeninde uygulamada yaşanan fesih sürecinin nasıl işlediğine değinilip, farklı bir çözüm olarak sözleşmelerde bildirimsiz (otomatik) fesih müessesesi öneri olarak sunulmaktadır.
Sözleşmeye konu olan hukuki dayanak ve tarafların karşılıklı yükümlülükleri incelenip, iş sahibi ve serbest muhasebeci mali müşavirin (SMMM) haklarından bahsedildikten sonra bildirimsiz (otomatik) fesih müessesesi öneri
olarak sunularak, nasıl işlerlik kazanabileceği anlatılmıştır.
BİLDİRİMSİZ (OTOMATİK) FESİH FİKRİNİN ÇIKIŞ NOKTALARI
Çoğu zaman meslek mensupları sahip oldukları haklarını tam olarak nasıl
koruyacaklarını bilemiyorlar.Haklarını korumalarının en temel yöntemi olan
sözleşme düzenlemekten türlü nedenlerle imtina ediyorlar. Oysa ki meslek,
yoğun şahsi emek ve mesai ile mesleki bilgi birikimine dayanmakta ve SMMM’lerin yoğun kişisel sorumluluğu altında yürütülmektedir. Bu denli yoğun
sorumluluk ve iş yükü taşıyan meslek mensubu, sıra emeğinin karşılığını almaya geldiğinde, haksızlığa uğramamak için mutlaka sözleşme yapmalıdır.
SMMM, mesleğini icra ederken türlü külfet ve zahmet altına girmenin yanında, sıklıkla tahsilat sorunu ile de karşılaşmaktadır.Tahsilatın yapılmamasına paralel başlayan kalite ve düzensizlik mesleki verimi, olumsuz yönde
etkilemektedir.
Bu durum hem meslek mensubu hem de kamusal açıdan çeşitli zararlar
doğurmaktadır. Verimsiz bir muhasebecinin üreteceği mali raporların sağlıklı
*1
**
2

SMMM-SUD Sistem Uygulama Danışmanı
SMMM

Makale Geliş Tarihi:
20.10.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 27.10.2016
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olması beklenemez. Bu anlamda tahsilat sorunu sadece meslek mensubunun
değil kamu oyununda bir bütün olarak sorunudur.
Meslek mensubunun gecikmiş tahsilatın çözümsüz hale geleceğini bilmesine rağmen, sözleşmenin fesih aşamasına getirilmesi uzun zamanını almaktadır.Fesihin kesinleşmemesi, meslek mensubunun ne yapacağına karar verememesi, iş yoğunluğu ve en çok da fesih prosedürünün taşıdığı risk ve zaman
faktörleri tahsilatın yapılamama riskini artırmaktadır.
Tahsilata bağlı fesih durumundaönce sözleşme haklı nedenle iptal edilmeli, ardından mükellefe bildirim yapılmalı ve işi sona erdiğinin haber verilmesi
zorunludur.
Haksız fiilin bildirim sorumluluğun, mağdur olan tarafta yani SMMM’de
olması problemin çözümü ile ilgili olarak ek bir baskı oluşturmaktadır.Bu
süreç meslek mensubunun hızlı hareket etmesini zorlaştırırken, buna paralel
geciken ödemeler zamanla yüklü alacağa dönüşmektedir.
Meslek mensubunun kendisini bu durumdan koruyacak mekanizmalara
ihtiyacı vardır.İşte bildirimsiz (otomatik) fesih bu zararı ortadan kaldırmaya
yönelik bir güvenlik sistemi önerisidir.
MESLEK MENSUBUNUN İŞ SÖZLEŞMESİ SÜRECİNDE KARŞILAŞABİLECEĞİ SORUNLAR
Varolan durum:
Tüm ekonomik sistemlerde üretici; kullandığı hammaddeyi, harcadığı
emeği hesaplar ve bunu karşılayan bir bedel belirleyip alıcıya sunar.Alıcı,
malı elde edebilmek için o bedele katlanır ve satın alır.Hizmet üretiminde
de sonucun fiziki olamayışı, hizmet bedelinin alınmasında çeşitli zorluklar
doğurmaktadır.
Bir hizmet üreticisi olan SMMM, bir işletmenin tüm mali tabloların sağlıklı bir şekilde hazırlanması, defterlerin ve belgelerin usulüne uygun kayıt altına
alınması, raporlanması, yasal yükümlüklerin aracı ve sorumlu sıfatıyla yerine getirilmesi (Beyan Verilmesi) ve mali yönden denetlenmesinden sorumludur. Bu
hizmetin de somut yansıması bulunmamaktadır ve hizmet alanın, yani iş sahibinin
fiyat algısı maalesef çoğunlukla hizmet maliyetinin altındadır.
İş sahibi tarafından meslek mensubunun yaptığı işin önemsiz veya basit
görünmesi, muhasebenin devlet için yapılmasının yarattığı külfetten memnun
olunmaması gibi durumlar, fiyatlandırma konusunda sorunlar yaşanmasına
sebep olamaktadır.
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Meslek mensubu ve iş sahibi arasındaki süreçte, hizmetin üretilmesinden önce
başlayan sorunlar, hizmetin ifasının ardından ücretin tahsiline dek sürer. Sorunun
belki de en can alıcı kısmı ücretin tahsilinin gerçekleşmemesidir. SMMM’nin ücretini tahsil edemediği durumda, güvencesi başlangıçta yaptığı sözleşme olacaktır.
Bu nedenle sözleşmeye dayalı hizmet ifası kaçınılmazdır.Hizmet, mutlaka sözleşmeye dayalı gerçekleşmelidir.(T.C. Yasalar, 13.06.1989) Sözleşmenin varlığı iki
taraf için de ispat açısından gerekli ve şart koşuldur.Ayrıca asgari ücret tarifesine
uygun bir ücretin belirlenip sözleşmede belirtilmesi 3568 Sayılı Meslek Kanunu
ve Yönetmelikleri açısından zorunludur.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Odaları Birliği (TÜRMOB), Meslek mensuplarının yaşadığı sorunlara çözüm
getirebilmek için çalışmalar yapmaktadır.Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı da bu amaçla geliştirilmiştir.
HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE YAZILIMININ MESLEĞE
KATKILARI
TÜRMOB’un mesleği geliştirmeye yönelik faaliyetleri çerçevesinde geliştirilen Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımı ile ilgili mecburi meslek kararı,
13 Aralık 2013 tarihinde Resmi Gazete’de meslek kararı olarak yayımlanmış
ve yazılıma 1 Ocak 2015 tarihi itibari ile de uygulama zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre tüm sözleşmelerin elektronik tanzimi TÜRMOB E-Birlik
sistemine girilmesi zorunludur.(Arıkan, 2014 : 9) Bu işlem, E-SÖZLEŞME
değildir.TÜRMOB tarafından hazırlanan E-Sözleşme taslağı henüz mali idare tarafından kabul görmemiştir. Uygulanan bu şekliyle, sadece sözleşmenin
tanzimi ve sözleşme bilgilerinin E-Birlik üzerinden yapılması ile iptal, devir,
tashilat, fesih süreçlerinin sistem tarafından izlenebilmesini içermektedir.
Haksız Rekabet Yazılımı veri tabanına bağlı olarak yapılan tüm sözleşmeler TÜRMOB tarafından takip ve kontrol edilebilir hale gelmiştir. Bu mecburi
meslek kararı; yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmemesi,
ücret tarifesine uyulması ve bunun sonucunda ücretsiz veya tarifenin altında iş
görülmesinin önüne geçilmesi, sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye
bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.( Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılmasına Yönelik Mecburi Meslek Kararı
)
Çünkü meslek mensubuna borcu olan ve ödemeyen bir müşteri, başka bir
meslek mensubuna gitse dahi sistem buna izin vermemekte ancak eski menTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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subunun borcu olmadığına dair devir onayını alındıktan sonra iş kabulü gerçekleşmektedir.(Kurnaz, Altunal ve Özbek, 2016 : 16)			
Henüz sistem amaçlanan nihayi haliyle, yani yaptırımları yönüyle devreye
alınmamış, hali hazırda geçiş sürecindedir.Bu yönüyle bir veri ambarı şeklinde çalışmaktadır.Sistemin tüm yaptırımlarıyla uygulamaya geçtiği takdirde
meslek mensupları için çok faydalı olacaktır.Bu yeni sistem, meslek mensuplarının ücret ve ödeme ile ilgili olarak yaşadıkları sorunların çözülebilmesi
için olumlu bir başlangıçtır. Haksız Rekabet Yazılımı üzerinden sisteme sözleşme girme zorunluluğu ile standart sözleşme kullanımı etkin bir uygulama
haline gelmiştir. Yine de bu sistemde şimdilik dileyen kendi sözleşme formatını kullanabilmektedir.Sözleşme şekli serbest olarak hazırlanabilmektedir.
Haksız rekabet programının kullanılması tahsilat yapılamayan müşterinin
bir başka meslek mensubunca işlerinin kabulunun önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Sözleşme düzenlenmesi ve sonrası, devam eden safhalarda tahsilatı sorunlu hale gelen işler için en sağlıklı yöntem ise sözleşmenin süresinde
feshidir. Bize göre sözleşmenin feshi, sade ve kontrol edilebilir bir yönteme
dayalı olmalıdır.Bu çalışmamızın temel amacı bu konuya çözüm üretmektir.
TAHSİLATIN GERÇEKLEŞMEMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞMENİN FESHİ
Sözleşmelerde tarafların birbirlerine karşı yükümlülükleri yönetmelikte tanımlanmıştır.(TBMM, 03.01.1190, Md. 25) Taraflar haklı nedenlerle veya
karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.
Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler bir ay içinde devir teslim tutanağı düzenlenmek suretiyle sahiplerine geri verilir.Tarafların tazminat
hakları genel hukuk kurallarına tabidir.Ücretin ödenmemesi ve meslek
mensubuna tevdi edilen belgelerin sağlıklı ve güvenilir olmaması fesih
de meslek mensubunun haklı gerekçesidir.(İleri, 2015 : 117) Devir teslim
gerçekleşmediği takdirde durum, meslek mensubu tarafından bağlı bulunulan odaya bildirilir.(İleri, 2015 : 113-124)
Tahsilat sorunu ile ilgili olan hükümler ve sözleşmenin feshi yönetmelikte
açıklanmıştır.(TBMM, 03.01.1990 Md. 26) SMMM, ücretini tahsil edemediği takdirde haklı gerekçe ile sözleşmeyi fesih yoluna gitmelidir.Bizim görüşümüze göre, iş ilişkisi SMMM tarafından bitirilmiş gibi görülse de
aslında sözleşmeyi sona erdiren taraf iş sahibidir.Çünkü, Haksız Rekabet
Yönetmeliği’ne göre Asgari Ücret Tarifesi’nin altında ücret talep etmek
240
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veya ücretsiz hizmet vermek, haklı fesih sebebidir(TÜRMOB, 21.11.207,
md. 27).SMMM, tahsil edemediği ücrete rağmen beyan vermeye devam
ediyorsa da bu durumda, süre üç ayı aşmamalıdır.
Mevcut uygulamada, üç ay sonunda mutlaka fesih kesinleşmelidir.Tahsil
edilemeyen alacak için ihtar çekilmesi sözleşmenin feshini bildirilmesi gerekiyor.Aksi durumda sözleşme hükümleri devam ettiği için hizmeti durdurma
halinde mesleki kusur işlenmiş oluyor.Bu bildirimin yapılması zorunluluğu
hali, meslek mensubu için yeni bir müşgül durum doğurmaktadır.
Hem müşterisine ihtar çekecek, bir hukuki süreç başlatacak hem de İŞE
SON vermeyi kesinleştirecektir. Devir teslim için davet vererek, defterleri sahiplerine ulaştırmakla yükümlü olacaktır.Bunları yapmazsa meslek kusuru işlemiş sayılacaktır.Zaten yoğun bir çalışma düzenine sahip serbest muhasebeci
mali müşavir için yeni bir külfet daha demektir. Çoğu muhasebeci bu karmaşık yol yerine zamana yayarak beklemeyi tercih eder. Bekledikçe üzerindeki
alacak yükü büyümeye devam eder, sonuçta yaptığı işin karşılığını alamadan
hem emeğini hem de zamanını kaybetmiş olur.
Uygulamada sözleşme iş akışı aşağıdaki diyagramda görülüğü şekilde
gerçekleşir:
1.SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Mevzuata uygun, eksik hüküm içermeyen bir sözleşme kurulur.
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2. HİZMETİN BAŞLAMASI
3.HAKLI BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ SÖZLEŞMENİN FESİH
OLUNMASI
Telefonlara cevap vermeme, eksik bilgi verme, tahsilat yapılamaması.

4.FESİH BİLDİRİMİ
İlgiliye tebliğ edildiği tarihtir. İşlemleri bırakma bir aydır.
5.DEFTER VE BELGE İADESİ
Mükellef almazsa ilgili vergi dairesine 1 ay içinde teslim edilir.
6.GEREKLİ BELGELER
İhtarname, teslim tutanağı, vergi dairesi belge teslim dilekçesi

Uygulamada yaygın olarak kullanılan TÜRMOB standart sözleşmelerinde
bazı farklılıklar olsa da sözleşme feshine ilişkin hükümler birbiri ile aynıdır.
(İleri, 2015 : 113-124) Henüz hizmet veren iş ilişkisi başlamadan yani sözleş242
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me aşamasında tahsilat sorunu için önlem alınırsa meslek mensubu için daha
az riskli bir iş süreci gerçekleşir.
BİLDİRİMSİZ (OTOMATİK) FESİH MÜESSESESİ NEDİR?
Bildirimsiz yani otomatik fesih en basit haliyle, sözleşmenin iş sahibinin
kendi iradesi ile yaptığı eylemler nedeniyle sözleşmenin kendiliğinden feshi
olarak tanımlanabilir. Hizmet alan müşteri hizmet bedelini ödemeyerek zımni
olarak hizmet almaktan vazgeçtiğini göstermektedir. Bu durumun hukuki sonuçlarına katlanmak zorundadır.
Bu durumu meslek mensubu lehine kullanacak bir güvenlik mekanizmasına ihtiyaç vardır.Mevcut sözleşme örnekleri içersinde bu konunun çözümü
için hükümler yer almamaktadır.
SMMM’ler için matbu bir sözleşme örneğini kullanmak genellikle pratiklik sağlamaktadır. Çoğu meslek mensubu da internet üzerinden kolaylıkla
ulaşılabilecek matbu bir sözleşme örneğini kullanır.
Bildrimsiz fesih için Türkiye genelinde tüm meslek mensupları tarafından yaygın olarak kullanılan sözleşme örneğine konulacak bir madde ile gerekli düzenleme gerçekleşebilir. Şöyle ki, sözleşmenin iş sahibinin ödeme
yükümlülüğünü gerçekleştirmemesi halinde, tek taraflı olarak hizmet
almaktan vazgeçtiği ön kabulü ile meslek mensubunca bildirimsiz fesih
edileceği hükmü yeterli olacaktır.Bu şekilde sözleşmenin sona ermiş olmasının sağlanması amaçlanmaktadır.
Meslek mensubunun bu durumu önkabulu ve iradesine bağlı olarak bu mekanizmayı dilediği halde kullanması ve meslek mensubunun hizmeti vermeye
devam ettiği sürece sözleşme hükümlerinin devam edeceği aşikardır.
Sözleşme maddeleri arasına, “Tahsilat gerçekleşmediği takdirde iş sahibi hizmeti devam ettirmek istemediği yönünde iradesini beyan etmiş
olacağından bu durumda meslek mensubunu ön kabulüne bağlı olarak
sözleşme kendiliğinden fesih edilmiş sayılacaktır” veya benzeri bir hüküm
konulması meslek mensuplarını tahsilat sorunu halinde sözleşme iptal sürecinin yarattığı belirsizliği ortadan kaldıracaktır.
Daha önce üstteki diagram görülen işlem akışı sadeleşecek ve serbest muhasebeci mali müşavire daha etkili ve verimli kullanabileceği bir zaman kalacaktır TAHSİLAT YAPILMAMASI HALİNDE FESİH durumunda iş akışı
aşağıdaki gibi daha sade olacaktır.
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1. HAKLI BİR SEBEPTEN ÖTÜRÜ SÖZLEŞMENİN FESİH OLUNMASI
Telefonlara cevap vermeme, eksik bilgi verme, tahsilat yapılamaması

2.NOTER ARACILIĞI İLE BİLDİRİME GEREK KALMAZ
Hukuki yola başvurulmayacaksa, tebliğ iadeli posta veya elden de yapılabilir.
3.FESİH BİLDİRİMİ
İlgiliye tebliğ edildiği tarihtir. İşlemleri bırakma süresi bir aydır.
4.DEFTER VE BELGE İADESİ
Mükellef almazsa, defter ve belgeler ilgili vergi dairesine 1 ay içinde teslim
edilir.
5.GEREKLİ BELGELER
İhtarname, teslim tutanağı, vergi dairesi belge teslim dilekçesi
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SÖZLEŞMELERİN BİLDİRİMSİZ (OTOMATİK) FESHİNİN HUKUKİ YAPI VE İŞLEYİŞİ
Sözleşme konusu hukukumuzda Borçlar Kanunu hükümlerince belirlenmiştir ve tüm sözleşmelerde şekil serbestisi vardır. Yasaların çizdiği çerçeve
içinde, “Taraflar, bir sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilirler.(T.C. Yasalar, 04.02.2011) Buna göre kullanılan
tek tip sözleşmede yapılacak bir değişiklik SMMM’lerin çalışma koşullarında
kolaylık sağlayacaktır. Ödemenin zamanında yapılmaması meslek mensuplarını vesayet altında tutacak haller arasında yer almaktadır.Sözleşme iptallerinde yaşanan belirsizlik nedeniyle çoğu zaman meslektaşlar, sözleşmelerini
zamanında fesih edemediği için beyanname vermeye devam etmektedirler.
Sözleşme, hem iş sahibi hem de meslek mensubu açısından eşitlikçi hükümler içerir. Yönetmelik, sözleşme fesihinde ilke olarak karşılıklı rıza arar.
Bunun dışında iki tarafa da bildirimsiz fesih hakkı tanınmıştır.Yönetmelik,
“haklı neden”e dayanmayan fesihlerde, fesih yapan tarafa yükümlülükler getirmiştir.Eğer meslek mensubu haksız yere fesihte bulunursa mükellefin tazminat hakkı bulunur.(İleri, 2015 : 117) Uygulamada kullanılan TÜRMOB
taslak sözleşmelerinde aşağıdaki maddeler mevcuttur.
“Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Bu takdirde ve sözleşmenin yenilenmediği
hallerde alınmış defter ve belgeler iş sahibine geri verilir. (…) Tarafların
tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabidir. Üzerine aldığı işi haklı sebep olmaksızın bırakan meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti geri vermek zorundadır. Buna alınan avanslarda dahildir.İş sahibi adına zorunlu
olarak yapılan giderleri geri ödenmez.Sözleşmenin müşteri tarafından feshi
halinde sözleşmede belirtilen sürelerin bedelinin tamamı meslek mensubuna, iş sahibince ödenir. Şu kadar k; meslek mensubunun bu duruma kendi
kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş
olması kaydıyla ücret geri ödenir. Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse meslek mensubu işe başlamak zorunda
değildir.”(İleri, 2015 : 118)
Yani tahsilatı gerçekleşmeyen iş ilişkisinin fesih aracılığı ile sonlandırılacağı açıktır.
SMMM ve iş sahibi arasında görünen iş ilişkisi esasında üçüncü bir taraf olarak kamuyu da ilgilendirir. Çünkü hesaplanan vergi doğrudan kamunun geliridir.Bu nedenle SMMM tahsilat sorununun ve benzeri sorunlarının
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çözümü toplumun ve devletin sorunu olarak görülmelidir.Yüksek Mahkeme
kararlarında devlet ve meslek mensupları arasındaki ilişkiyi “bir kamu ilişkisi” görmesi bundandır. Zira meslek mensuplarına özel hukuk sözleşmesi ile
değil, bir kanunla görev verilmiştir. İşte böylesine kamusal bir alanla iç içe
giren bir konuda düzenlenecek sözleşmeler özel hukukun kapsamına girse de
bütünüyle piyasanın kontrolünde değildir. Meslek mevzuatı belli konularda
meslek mensubuna, iş sahipleri ile sözleşme yapmak zorunluluğu getirmiş ve
bu zorunluluğa uymayanlar için çeşitli müeyyideler öngörmüştür.(İleri, 2014)
Meslek mensubunun kamu yararı açısından rolü devletin denetim yükünü
azaltmaktır.Bu sebepten Meslek, gerekli özeni göstererek icra edilmelidir.
Meslek mensubu hem kendi haklarını koruma açısından hem de üstlendiği kamusal sorumluluk açısından her mükellefi ile sözleşmesini yapmalı, sözleşme
olmadan kesinlikle mesleki faaliyette bulunmamalıdır.
BİLDİRİMSİZ (OTOMATİK) FESİH HALİNDE İŞ SAHİPLERİNİN HAKLARININ KORUNMASI İÇİN GEREKLİ MESLEKİ ÖZENİN GÖSTERİLMESİ
SMMM, mesleğini yerine getirirken gerekli mesleki özen ve titizliği göstermek zorundadır.(TÜRMOB, 18.10.20114, md. 8) Sözleşme imzalanırken
de taraflar karşılıklı olarak sözleşmenin kendilerine yükleyeceği hükümleri
anlamış olmalıdır.Meslek mensubu, müşteriyi fesih müsessesi konusunda tam
olarak bilgilendirmelidir.Müşteri, sözleşmenin feshedilmesinin tahsilatın gerçekleşmemesinden kaynaklandığını bilmelidir.
Meslek mensubu, bildirimsiz (otomatik) olarak sözleşme iptali yaptığında
iş sahibinin işin kendiliğinden sona ermesi nedeniyle süresinde verilmeyen
beyanları ve bunun gibi yükümlülüklerden doğabilecek zararlardan sorumlu
tutulmamalıdır. Disiplin ve tazminat baskısı altında kalmamalıdır. Zira tahsilatı gerçekleşmediği halde devam eden iş süreçlerinin sebebi çoğunlukla,
meslek mensubunun disiplin ve tazminat baskısı hissetmesidir.
Sözleşmenin kendiliğinden feshi, tek taraflı hizmet alanın eylemlerinden
doğan bir işlemdir ve ayrıca bildirime gerek yoktur. Müşterinin tek tarflı zımni iradesine dayalı olarak üceti ödemeyerek sözleşme feshine sebep olmasından ötürü ayrıca fesih bildirimine gerek olmadığı aşikardır.
Dolayısıyla yapması gerek edimi yerine getirmeyerek sözleşmeyi sona
erdiren işveren (müşteri) sözleşme hükümlerine aykırı davranmıştır, ve sözleşmede mevcut ise tazminat ödemek durumunda kalabilir.
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Bildirimsiz (Otomatik) fesih için sözleşmeye eklenebilecek bölümler, aşağıdaki gibi olabilir.
‘’SMMM Ücret Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş olan tutarın, sözleşmenin ilgili maddelerinde tanımlanmış şekilde tahsilatının gerçekleşmemesi halinde meslek mensubu ve iş sahibi arasındaki iş ilişkisi duracak,
meslek mensubu iş sahibine hizmet vermeye devam etmeyecektir. İş sahibi, hizmet alımında ücret ödemeyerek sözleşmenin kendi tarafından haksız nedenle fesih edildiğini kabul etmiş olacaktır. Meslek mensubu Haksız
Rekabet Yönetmeliği gereği ücret almadan hizmet veremez. Meslek mensubu bu durumda üç ay üst üste tahsilat yapılmadığı için işi hizmet alanın kusuruna bağlı olarak bildirimsiz olarak hizmet vermeyi durdurma
hakkına sahiptir. Meslek mensubu bu durum meydana geldikten sonra
dilediği zaman işi durdurur.Bu konuyu meslek kuruluşu olarak TÜRMOB’a yazılı olarak bildirir. İş sahibinin kusuruna dayalı bildirimsiz
fesih oluşması halinde meslek mensubunun sözleşme sonuna kadar geçen
süreler için ücret talep etme hakkı vardır. İş sahibi hizmetin durması ve
yeni muhasebe ile anlaşma için geçen süreler nedeniyle yaşanacak yasal
yükümlülüklerden kaynaklanan mesleki eksiklik ve kusur yönüyle tazminat, zarar şeklinde bir talebi olmayacağını iş bu sözleşme ile kabul ve
beyan etmiş olmaktadır.
SONUÇ
Otomatik fesih müessesesi olarak tanımayabileceğimiz yöntemde standart
sözleşmede tahsilatın gerçekleşmediği durumda sözleşmenin bildirimsiz fesih
(otomatik olarak fesih) olunacağı maddesi konulacak ve meslek mensubunun
yapması gereken zahmetli işler sadeleşmiş olacaktır. Tahsilatı sorunlu müşterinin iş ve işlemlerinin yapılmaya devam etmesinden kaynaklanan iş yükü
azalacak ve müşteri tazminat yükünden kaçınmak adına tahsilata yönelecektir.
Yine de meslek mensubu müşterisine işi durdurduğunu sözleşmeye bağlı
bir zorunluluğu olmasa da bildirip ve devir teslim için hazır olduğunu haber
verebilir. Bu mesleki özen ve titizlik ilkesi açısından uygun ve mesleğe yakışan bir davranıştır.Önerimiz, tahsilatı gerçekleşmeyen işlerin devam ettirilmemesi, otomatik olarak sözleşmenin fesih olacağının mükellefe bildirilmesidir.
Tahsilat edimi gerçekleşmediği takdirde, sözleşme iş sahibi tarafından tek
taraflı fesih edilmiş sayılacaktır. Hizmet alan, hizmetin karşılığı olan bedeli
ödemekle yükümlüdür. Tahsil edilmemiş hizmetin meslek mensubunca ifası
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ilgili yönetmelik gereğince mecbur değildir.Ücretin en fazla üç defa ödenmemesi halinde, sözleşme hükümleri sona erecek, meslek mensubu işi durduracaktır.Bildirimsiz (otomatik) fesih maddesi olan sözleşmelerde, sözleşmenin
iş sahibince fesih ediliği kabul edildiğinden meslek mensubu ayrıca bildirimde bulunmayacaktır. Meslek mensubu işi sona erdirip durumu TÜRMOB’a
bildirir. Sözleşme şartlarına uymayan taraf iş sahibi olduğu için meslek mensubunun sözleşmenin kalan süresi için tazminat hakkı saklı kalır.
Sözleşme iş sahibi tarafından zımni (tek taraflı) olarak feshedildiği
için meslek mensubunun, iş sahibine karşı yasal yükümlülüklerininin yerine
getirilmemesinden doğacak zarardan ötürü mesleki sorumluluğu bulunmamalıdır. İş sahibi bu konu ile ilgili talepte bulunamayacağını sözleşmenin ilgili
maddesi aracılığıyla önceden kabul etmiştir.
Otomatik fesih müessesesi sektörde kabul gördüğü takdirde, çoğu meslek
mensubunu gereksiz iş yüklerinden kurtaracak, tahsilat sorununu azaltılmasına dolaylı etki yapacağı için de kamusal açıdan faydalı olacaktır.
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KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARIN
YAPILIŞ BİÇİMLERİ, DEVLET YARDIMLARI, TEŞVİKLERİ,
MUAFİYETLER,VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
*
Hüseyin YAKUPÇEBİOĞLU28

ÖZ
Ülkemizin üzerinde yer aldığı deprem kuşağı da dikkate alınarak yakın bir
tarihte afet riski altındaki alanlara yönelik dönüşüm sürecini ilgilendiren bir
yasa çalışması TBMM’de kabul edilmiştir.
Kamuoyunda “kentsel dönüşüm” olarak ön plana çıkan sürecin teşvik ve idaresini öngören 6306 sayılı Afet Kanunu  ile afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve
standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere
iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esaslar belirlenmiştir.
6306 sayılı Kanunla riskli bölgelerde kentsel dönüşüme ilişkin hükümlere
yer verilirken bu dönüşüme ilişkin olarak kolaylık ve teşvik sağlamak üzere
çeşitli düzenlemeler öngörülmüştür.
Getirilen bu yasal düzenlemede kira ve faiz desteği gibi vergi dışı teşviklerin dışında 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak olan işlem, sözleşme,
devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce alınan
harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesna tutularak kentsel dönüşüm
vergisel yönden de desteklenmiştir.
Bu çalışmamızda, toplumun büyük bir bölümünü yakından ilgilendiren
kentsel dönüşümün kolaylaştırılması ve teşviki amacıyla öngörülen ve vergisel boyutları da bulunan hükümlere yer verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Kentsel Dönüşüm, 6306 Sayılı Kanun, Devlet Yardımı, Devlet Teşviki
GİRİŞ
Kentsel dönüşüm olgusu ilk kez gelişmiş Batı ülkelerin kentlerinde sosyalve ekonomik açıdançöküntü alanlarının yeniden canlandırılmasınayönelik
müdahaleler yapılmasıyla başlamıştır. Genelde kentin, nüfusunukaybetmiş ya
28
* Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
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da düşük gelir gruplarının kötü ekonomik ve fizikselşartlarda yaşadıkları ve
sosyal dayanışmanın kaybolduğu konutalanlarında, eski boş liman ve sanayi
alanlarında kentin ekonomikgelişimine katkıda bulunacak projelerin uygulanması biçiminde olmuştur.
Batı kentlerinin mekânsal biçimlenmesine müdahale yöntemleri, yapılanhatalardan alınan derslerle zaman içerisinde o toplumlara özgü kurumsalyapıların
varlığına ve toplumsal dinamiklerine göre geliştirilmeyebaşlanmıştır. Kentsel dönüşüm Türk planlama sisteminde bir strateji olarak uygulanmamış, Türkiye’nin
bağlamsal ve uygulama dinamiklerine göregerçekleşmiştir. Bu yüzden, Türk metropoliten kentlerindeki dönüşümolgusunu Türk kentlerinin mekânsal yapısının
oluşma dinamiklerinidikkate almadan açıklamanın yetersiz kalacağı söylenebilir.
Sorunlara çözüm getirmek için, Batı’daki mekansal biçimlenmeye yönelikmüdahale yöntemleri her dönemde belli ölçülerde Türk planlamasisteminde de
uygulanmıştır. Ancak dönüşüm müdahaleleri geneldepolitik ve ekonomik nedenlerle gündeme geldiği için bilinçli bir yaklaşımçerçevesinde geliştirilmemiştir.
Uygulamalar genelde kentin fizikselyapısını değiştirmiş veya yenilemiştir. Bu tür
fiziksel süreçler toplumsaldönüşüm bağlamında irdelenmemiştir. Her dönemde
gelişmiş ülkelerdedönüşüm için geliştirilen stratejiler ve araçlar farklı birlikteliklerleuygulanmıştır. Örneğin, kentsel yenileme ve yeniden yapılandırmagelişmiş
Batı ülkelerinde İkinci Dünya Savaşı sonunda yaygın biçimdekullanılan dönüşüm
araçları iken sonraki dönemlerde farklı bağlamsalgereksinmeler ve değişimlere
uygun kentsel canlandırma, iyileştirme,sağlamlaştırma ve koruma gibi araçlar öne
çıkmıştır. Oysa Türkiye’deson dönemde yerel yönetim yaklaşımı ağırlıklı olarak
kentsel yenilemestratejisini benimsemektedir.
Kentlerin mekansal yapısı, kendine özgü süreçler ve toplumsaldinamiklerle şekillenmektedir. Farklı ülkelerdeki kentsel dönüşüm farklıdeğişkenlerin
etkileşimi ile oluşmaktadır. Bununla ilişkili olarak, Türkmetropoliten kentlerindeki dönüşüm bağlamsal, sosyo-ekonomik, yönetselve fiziksel değişkenlerin etkileşimi sonucu gerçekleşmiştir. Bu bağlamda,Türkiye’de kentsel
dönüşüme müdahale edebilmek için ekonomik, sosyal,çevresel ve yönetsel/
yasal değişimlerin anlaşılması ve bunları dikkate alanmodellerin geliştirilmesi
önem kazanmaktadır.
Ülkemizin olası bir deprem beklentisinin yaratacağı tahribat, inşaat sektörünün yapısı ve özellikle geçmişte yapılan binaların depreme karşı dayanıksızlığı hususları da dikkate alınarak, mevcut binaların yenilenmesi ya da
depreme karşı güçlendirilmesi gerektiği herkesçe malumdur.
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Devlet de bu bağlamda mevcut binaların yenilenmesi ve yapılacak yeni
binaların teşvik edilmesi amacıyla çeşitli tedbirler almakta ve düzenlemeler
yapmaktadır. Bu düzenlemelerin başında ise 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” gelmektedir. Söz konusu
Kanunla, afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların
bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve
yenilemelere dair usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır.
İş bu yazımızda kentsel dönüşüm uygulamasında, taraflarca yapılacak sözleşmeden başlayarak, uygulamanın sonuçlandırılması aşamasına kadar geçen
süreçle ilgili olarak devlet teşvikleri, yardımlar, muafiyetler, vergi ve muhasebe hükümleri ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
1.KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İNŞAATLARIN YAPILIŞ
NEDENLERİ
Kentsel alanlar karmaşık ve dinamik sistemlerdir. Fiziksel, toplumsal,
çevresel, ekonomik ve hatta siyasal ve ideolojik faktörlerin etkisinde değişim
ve dönüşüm gösterdikleri gibi, kendileri de birçok değişim dönüşüme neden
olabilirler. Kentsel mekândaki değişim ve dönüşümler, kimi zaman mekân ve
yaşam kalitesini arttırıcı yönde olurken; kimi zaman ise, mekânın ekonomik,
toplumsal, çevresel ve fiziksel çökme ve bozulması olarak kendini gösterir.
Kentsel dönüşüm bir olgu olarak belirli bir zaman aralığında sürekli gerçekleşmektedir.
Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer alan dönüşüm kelimesinin anlamından
hareket ederek ( Dönüşüm: Olduğundan başka bir biçime girme, başka bir durum alma) Kentsel Dönüşümü, kentsel alanların var olan durumundan başka
bir biçime girmesi, başka bir durum alması olarak tanımlayabiliriz.
Çeşitli bilim insanlarına göre kentsel dönüşümün birçok farklı tanımı yapılmıştır.
Linchfield ( 1992 );“kentsel dönüşümü, kentsel bozulma süreçlerini daha
iyi anlama ihtiyacından doğan ve gerçekleştirilecek dönüşümde elde edilen
sonuçların üzerinde uzlaşma” olarak,
Dannison ( 1993 );“kentsel dönüşümü, kentsel çöküntü alanlarında yoğunlaşan sorunların eşgüdümlü bir biçimde çözümlemek için ortaya konulan
yöntem” olarak,
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Roberts ( 2000 );“kentsel dönüşümü, kapsamlı ve bütünleşik bir vizyon ve
eylem olarak, bir alanın ekonomik, fiziksel, toplumsal ve çevresel koşulların
sürekli iyileştirilmesini sağlamaya çalışmak”, olarak tanımlamışlardır.
Bu tanımlardan yola çıkarak Kentsel Dönüşümü;“ Çökme ve bozulma
olan kentsel mekanın ekonomik, toplumsal, fiziksel ve çevresel koşullarını
kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirmeye yönelik uygulanan strateji ve eylemlerin bütünü” olarak tanımlayabiliriz. Bu nedenle kentsel dönüşüm, yeni kentsel alanların planlanması ve geliştirilmesinden çok var olan
kentsel alanların planlanması ve yönetimi ile ilgilidir.
1.1 Kentsel Dönüşümün Amaçları
Kentsel Dönüşümün beş temel amacı hizmet etmek üzere ortaya çıkmıştır.
• “Temelde toplumsal bozulmanın nedenlerinin araştırılarak, bunun
ortadan kaldırılmasıyla kentsel alanların çöküntü hale gelmesini
önlemektir”. Kentsel alanların çöküntü haline gelmesindeki en önemli
nedenlerden birisi toplumsal çökme ya da bozulmalardır. Kentsel dönüşüm projeleri, temelde toplumsal bozulmanın nedenlerini araştırır
ve bu bozulmayı önleyecek önerilerde bulunarak, kentsel çöküntü ve
bozulma problemlerine çözüm bulmayı amaçlamaktadır.
• “Kent dokusunu oluşturan birçok öğenin fiziksel olarak sürekli değişim ihtiyacına cevap vermektir”. Bir başka deyişle, kentsel dönüşüm
projeleri kentin hızla büyüyen, değişen ve bozulan dokusunda ortaya
çıkan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik, çevresel ve altyapısal ihtiyaçlarına göre, kent parçalarının yeniden geliştirilmesi amacını taşır.
• “Kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırıcı başarılı bir ekonomik kalkınma modeli ortaya koymaktır”. Fiziksel ve toplumsal bozulmanın yanı sıra,
kentsel alanların çöküntü bölgeleri haline gelmelerinin en önemli nedenlerinden birisi, bu alanların ekonomik canlılıklarını yitirmesidir. Kentsel
dönüşüm projeleri fiziksel ve toplumsal çöküntü alanları haline gelen kent
parçalarında ekonomik canlılığı yeniden getirecek stratejileri geliştirmeyi
ve böylece kentsel refah ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır.
• “Kentsel alanların en etkin biçimde kullanımına ve gereksiz kentsel
yayılmadan kaçınmaya yönelik stratejiler belirlemektir”. Günümüzde sürdürebilirlik hedefi ile bağlantılı olarak, kentlerde daha önce kullanılmış ve atıl olan alanların tekrar kullanımını sağlayan ve kentsel
büyümenin ve yayılmanın sınırlandırılmasına yönelik kentsel dönüşüm projelerinin geliştirilmesidir.
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“Toplumsal koşullar ve politik güçlerin ürünü olarak kentsel politikaların şekillendirmeye ihtiyacını karşılamak üzere sivil toplum örgütleri
ve toplum farklı kesimlerinin planlamaya katılımını sağlamaktır”. Günümüzde kentsel alanların üretilmesi ya da yeniden geliştirilmesi çok paydaşlı bir planlama ve tasarım süreciyle gerçekleştirilmektedir.

1.2 Kentsel Dönüşümün Yöntemleri
1.2.1 - Yeniden Geliştirme:
Bozulmuş ve korunacak değeri olmayan yapıların bulunduğu bölgelerde
uygulanan bir yöntemdir. Yerel yönetimler bu yaklaşım ile arazinin maksimum kullanımı, daha yüksek zemin alanı ve şehir merkezine daha yüksek gelir grupları ve bunların aktivitelerinin gelmesini sağlayabilmektedir. Bu yaklaşımda genellikle yaşayan nüfus kentin başka bir kısmına yerleştirilmektedir.
Bu da ağır sosyal ve çevresel maliyet taşımaktadır. Kiracılar, mal sahipleri ve
iş sahipleri için mahallenin yıkımı sosyal ve psikolojik travmalara neden olurken, sadece eski binalar değil işlevsel bir sosyal sitemde harap edilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde artık kullanılmayan bu yöntem, gecekondu mahallelerinin
kentin başka bir yerinde yeniden oluşmasına sebep olmaktadır. Fakat gelişmekte
olan ülkelerde konut koşullarını iyileştirmek ve şehir merkezindeki alanları modernize etmek için tek uygun yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem de kamulaştırma bedellerinin ödenmesi, alt yapının yenilenmesi, kamu tesislerinin yapılması için harcanan tutarlar hesaplandığında maliyeti yüksek pahalı bir yöntemdir.
1.2.2- Rehabilitasyon:
Bu yöntem, planlı olarak gelişmiş ancak zamanla yıpranmış, yoğunluğu
artmış ve işlevini yerine getiremeyen bölgelerin tekrar değerli hale getirilmesini amaçlamaktadır. Mevcut bölgenin yapısı korunarak, koruma, tamir ve
restore edilesi ilkesini içermektedir.
Rehabilitasyonun bütün aşamalarında halkın katılımı esastır. Bu yöntemin
sosyal yapıya etkisi iki farklı şekilde gelişmektedir. Kentsel dönüşüm sürecine
giren bölgenin halkı buradan uzaklaştırılıp, yerine üst ve orta sınıf alıcıların
yerleştirilmesi yöntemine soylulaştırma, bölge halkının burada konut edinmeye devam etmesi haline zorunlu iyileştirme denilmektedir.
1.2.3 - Entegrasyon:
Bu yöntemle, kent kimliği korunurken, mevcut binaların yanına yeni binaların katılımıyla zengin bir çevre yaratmak amaçlanmaktadır. Alanın asıl
sakinleri, bölgeden ayrılmayarak dönüşüme katkıda bulunmaktadır.
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1.2.4 - Yeniden Canlandırma:
Sosyo – kültürel, ekonomik ya da fiziksel açıdan bir çöküntü süreci yaşamakta olan kentsel alan parçalarının, çöküntüye neden olan faktörlerin ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi sonucu alanın tekrar hayat döndürülmesi,
canlandırılması yöntemidir.
2.KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA TEŞVİKLER VERGİ
VE HARÇ İSTİSNALARI/MUAFİYETLER
Uygulamada kısaca “Kentsel Dönüşüm” olarak adlandırılan 6306 sayılı
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” , 16.05.2012
tarihinde kabul edilmiş ve 31.05.2012 tarihli Resmi Gazetenin 28309 no.lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Kanunun Uygulama Yönetmeliği, 15.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
2.1 Vergisel Teşvikler-Harç ve İstisnalar;
6306 sayılı Kanun uyarınca;(T.C. Yasalar,2012),(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2012)
a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak
olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner sermaye
ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri vergisinden muaftır.
b) Riski alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, ilgili
kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde, riskli
alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç
ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.
c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup
olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve ücret
muafiyetleri uygulanır.
ç) (Ek: RG-25/7/2014/29071) İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;
1. Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk
satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak uygulamalar
neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve tescili işlemleri,
2. Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama alanında veya
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uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması ya da mevcut
bir yapının satın alınması işlemi, Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve
uygulamalar ile uygulama alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve
kadastro müdürlükleri, belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
vergi, harç ve ücret muafiyetleri uygulanır.
d) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır.
1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesi
uyarınca alınan noter harçları.
2) Harçlar Kanununun 57 inci maddesi uyarınca alınan tapu ve kadastro
harçları.
3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79
uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca belediyelerce alınan
harçlar.
4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga
vergisine tabi kağıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.
5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.
6) Kurum ve kuruluşlarca döner sermaye ücreti adı altında alınan bütün
ücretler; Belediye Gelirleri Kanununun 86 ıncı, 87 inci, 88 inci ve 97 inci
maddeleri ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci ve 23
üncü maddeleri uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Otopark Yönetmenliği uyarınca alınanlar da dahil olmak üzere, belediye
meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret.
7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar sebebiyle
13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.
Kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yapılan işlemlerde:
• Belediyelerce Alınan Harçlar
• Noter Harçları
• Tapu Harçları
• Damga Vergisi
• Veraset ve İntikal Vergisi
• Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
• Döner Sermaye Ücretleri
Aranmaz. Bu iş ve işlemler ile ilgili Vergi – Harç ve Ücretlerden istisnadır…
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3.KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASINDA DEVLET YARDIMLARI
3.1 Kentsel Dönüşümde Kira Yardımı ve Faiz Desteği
Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını geçemez. Yardım süresi riskli
alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma yolu ile
kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı
geçmemek şartı ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye
istatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncelleniş Maliklere, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan
dolayı kira yardımı yapılabilir, inşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi faydalanır. Anlaşma ile tahliye
edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut
veya işyeri tahsisi yapılabilir.
Yapılacak kira yardımının beş aylık miktarı, taşınma masrafları da dikkate
alınarak defaten ödenebilir. Bu durumda, yardım süresi defaten ödemenin yapıldığı aydan itibaren hesap edilir. Birinci fıkrada belirtilen yapılarda; kiracı
olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen
aylık kira bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.
Kira yardımı başvuruları; tahliye tarihinden itibaren en geç biryıliçinde,
Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelere istinaden riskli alan veya rezerv
yapı alanlarında ilgili kuruma, riskli alan dışındaki riskli yapılarda ise Müdürlüğe yapılır.
Kira yardımları;
a) Riskli alan veya rezerv yapı alanlarında talebinuygulamayı yapan idare veya TOKİ’ ce uygun görülmesi ve onaylanmak üzereBakanlığa gönderilmesi üzerine, ilgililerine ödenmek üzereİdare veyaTOKİ’ nin hesabına,
b) Riskli alan dışındaki riskli yapılarda talebin Müdürlükçe uygun görülmesi ve onaylanmak üzere Bakanlığa gönderilmesi üzerine, doğrudan riskli
yapı maliklerinin hesap numaralarına veya ilgililerine ödenmek üzere idarenin
hesabına,yapılır.
Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalar258
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dan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın
teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri
Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz desteği verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak
üzere Bakanlıkla protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir.
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,2012).
• Çok Önemli
Dönüşüm projeleri özel hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem
de faiz desteği yapılamaz. Kira yardımından faydalananlar faiz desteğinden,
faiz desteğinden faydalananlar ise kira yardımından faydalanamaz.
3.2 Kentsel Dönüşüm Uygulaması Kapsamında Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin 2016 Yılı Kararı
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar:
Karar Sayısı: 2015/7491
Resmi Gazete 27/01/2016
Sayı: 29606(Kentsel dönüşüm kredisi 2016 yılı faiz desteği)
Güçlendirme kredisi
Faiz desteği oranı: 400 baz puan
Azami ödemesiz dönem (yıl): 2
Azami vade (yıl); 10
Anapara tutarı için üst limit: 50.000 TL
Konut yapım kredisi
Faiz desteği oranı: 400 baz puan
Azami ödemesiz dönem (yıl): 2
Azami vade (yıl): 10
Anapara tutarı için üst limit: 125.000 TL
Konut edindirme kredisi
Faiz desteği oranı: 400 baz puan
Azami ödemesiz dönem (yıl): 1
Azami vade (yıl): 10
Anapara tutarı için üst limit: 125.000 TL
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İşyeri yapım kredisi
Faiz desteği oranı: 300 baz puan
Azami ödemesiz dönem (yıl): 2
Azami vade (yıl): 7
Anapara tutarı için üst limit: 125.000 TL
İşyeri edinme kredisi
Faiz desteği oranı: 300
Azami ödemesiz dönem (yıl) : 1
Azami vade (yıl) :7
Anapara tutarı için üst limit: 125.000 TL
4.KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YAPILAN İNŞAATLARDA VERGİ VE MUHASEBE UYGULAMALARI
4.1 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
İlgili yasal mevzuatı uyarınca riskli yapı olarak kabul edilen bir gayrimenkulün yıkılması sonucu, geriye sadece arsa/arazi kalacaktır. Bu noktada, daha
önce binada daire veya işyeri sahibi olan kat malikleri, binanın yıkılmasıyla birlikte arsa paydaşı/hissedarı olacaklardır. Dolayısıyla, kentsel dönüşüm
kapsamında yapılıyor olsa da, sonucu itibariyle bu uygulamada bir arsa/arazi
üzerine bina inşaatı söz konusu olacaktır...(Selimoğlu,2015,514)
Kentsel dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlarda, üzerine bina inşa edilecek arsanın/arazinin imar durumu öne çıkmaktadır...
Örneğin, 10 daireli (m2 ‘leri aynı) bir binanın kentsel dönüşüm kapsamında
yeniden inşa edilmesi durumunda, imar durumuna göre:
Aynı m2 büyüklükte yine 10 daire yapılabilir
Daha küçük m2 ‘lerde yine 10 daire yapılabilir
Aynı m2 büyüklükte 12 daire yapılabilir
Daha küçük m2’lerde12daire yapılabilir
Sonuçta, yeni inşaedilecek binada bağımsız bölüm sayısı değişmeyebilir
veya artabilir...
Kat malikleri/bağımsız bölümsahipleri, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak yeniden inşa edilecekbinanın,nasıl ve kim tarafından yapılacağına karar
vermeli ve yasalmevzuatı gereği “ Bina Ortak Karar Protokolü” hazırlayarak
imza altına almalıdırlar... Bu aşamada, inşaatı yapacak bir yükleniciye (müteahhit) ihtiyaç olduğu açıktır. Kat malikleri, mevcut binanın yıkılması ve
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kentsel dönüşüm kapsamında yeni bina inşaatının yapılması hususunda, arsa/
arazinin imar durumunu/teslim alınacak bağımsız bölüm sayısını dikkate alarak, bir yükleniciyle “inşaat yapım sözleşmesi” düzenlemek durumundadırlar.
Yukarıda yer alan mevcut 10 dairelik bina için, yüklenicinin yeni inşaatın
yapımı işini üstlenmesinde ve kat maliklerinin bu inşaata ilişkin yükleniciyle
yapacakları inşaat yapımı sözleşmesinde aşağıdaki seçenekler örnek olarak
belirleyici olacaktır:
a) Yüklenici 10 dairelik bina inşaatının yapımını anahtar teslimi üstlenir.
İnşaatı tamamlar, kat maliklerine teslim eder. Kat malikleri, sözleşmeye göre
yükleniciye bu hizmeti karşılığında... TL hak ediş bedeli öder.
• Bu seçenekte, yüklenici için bir inşaat taahhüt işi yapımı söz konusudur.
Muhasebe ve vergi uygulamaları açısından, yüklenici işletme bir hizmet
üretim işletmesidir ve elde edeceği kazanç ticari kazanç hükümlerine göre
Gelir veya Kurumlar Vergisine konu edilecektir.
b) Yüklenici ile Arsa Sahipleri (kat malikleri...) arasında ” arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” (Kat Karşılığı) düzenlenir. Yüklenici 12 daire inşa
eder ve sözleşmeye göre 10 daireyi arsa sahiplerine/kat maliklerine bedelsiz
olarak teslim eder. 2 daire ise yükleniciye kalır.
Bu seçenekte, yüklenici için bir özel inşaat işi (kat karşılığı) yapımı söz konusudur. Muhasebe ve vergi uygulamaları açısından, yüklenici işletme bir mamul
üretim işletmesidir. Çalışmamızda yer alan kat karşılığı inşaat işlerindeki genel
uygulamalara uygun olarak, yüklenici, toplam 12 dairelik inşaatın yapımı maliyetine katlanacak ve bu maliyet karşılığında 2 daire sahibi olacaktır. Arsa sahiplerine
bedelsiz teslim edilecek 10 adet bağımsız bölümün inşaat maliyeti, yüklenicinin
sahip olacağı 2 dairenin “Arsa Maliyeti” olacaktır, Örneğin, yüklenicide her biri
aynı m2 büyüklükte olan 12 dairenin inşaat maliyeti arsa maliyeti hariç toplam
2.400.000 TL olsun. Bu durumda, arsa sahiplerine teslim edilen 10 adet dairenin
inşaat maliyeti (2.400.000 TL/ 12 x 10 ) 2.000.000 TL olacaktır. Bu tutar, yüklenicinin sahip olduğu 2 adet dairenin arsa maliyetidir. Bu 2 adet dairenin yüklenici
için inşaat maliyeti (2.400.000 TL /12 x 2 ) 400.000 TL olup, arsa maliyetleri dâhil toplam maliyeti ise (2.000.000 + 400.000 )TL olacaktır. Sonuçta yüklenici bu
inşaat işinde bir adet daireyi (2.400.000/2) 1.400.000 TL ya mal etmiş olacaktır.
Yüklenicinin bu daireleri satışından elde edeceği kazanç ise, ticari kazanç hükümlerine göre Gelir veya Kurumlar Vergisine konu edilecektir.
c) Yüklenici ile Arsa Sahipleri (kat malikleri...) arasında “ arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” (Kat Karşılığı) düzenlenir. Yüklenici 12 daire inşa
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eder ve sözleşmeye göre 10 daireyi arsa sahiplerine/kat maliklerine bedelsiz
olarak teslim eder. 2 daire ise yükleniciye kalır. Yüklenici sahip olacağı bu 2
dairenin dışında ayrıca, inşaat maliyetine katkı mahiyetinde arsa sahiplerinden bağımsız bölüm başına 50.000 TL olmak üzere (50.000 x 10 daire) toplam
500.000 TL tahsil eder.
•
Bu seçenekte de yine, yüklenici için bir özel inşaat işi yapımı söz
konusudur. Muhasebe ve vergi uygulamaları açısından, yüklenici işletme bir
mamul üretim işletmesidir. Kat karşılığı inşaat işlerindeki genel uygulamalara
uygun olarak, yüklenici, toplam 12 dairelik inşaatın yapımı maliyetine katlanacak ve bu maliyet karşılığında 2 daire sahibi olacaktır. Ancak yüklenici,
arsa sahiplerinden tahsil ettiği 500.000 TL yi toplam inşaat maliyetinden düşecektir. Arsa sahiplerine bedelsiz teslim edilecek 10 adet bağımsız bölümün
inşaat maliyeti, yüklenicinin sahip olacağı 2 dairenin “Arsa Maliyeti” olacaktır, örneğin, yüklenicide her biri aynı m2 büyüklükte olan 12 dairenin inşaat
maliyeti arsa maliyeti hariç toplam 2.400.000 TL olsun. Arsa sahiplerinden
tahsil edilen 500.000 TL düşüldüğünde yüklenici için bu 12 dairenin toplam
inşaat maliyeti (2.400.000 - 500.000 ) 1.900.000 TL olacaktır. Bu durumda,
arsa sahiplerine teslim edilen 10 adet dairenin inşaat maliyeti (1.900.000 TL
/ 12 x 10 ) 1.583.333 TL olacaktır. Bu tutar, yüklenicinin sahip olduğu 2 adet
dairenin arsa maliyetidir. Bu 2 adet dairenin yüklenici için inşaat maliyeti
(1.900.000 TL / 12 x 2 ) 316.667 TL olup, arsa maliyetleri dâhil toplam maliyeti ise (1.583.333 + 316.667 )TL olacaktır. Sonuçta yüklenici bu inşaat işinde
bir adet daireyi (1.900.000/2) 950.000 TL ya mal etmiş olacaktır. Yüklenicinin
bu daireleri satışından elde edeceği kazanç ise, ticari kazanç hükümlerine göre
Gelir veya Kurumlar Vergisine konu edilecektir.
d) Yüklenici ile Arsa Sahipleri (kat malikleri...) arasında “ arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” (Kat Karşılığı) düzenlenir. Yüklenici 12 daire inşa
eder ve sözleşmeye göre 10 daireyi arsa sahiplerine/kat maliklerine bedelsiz
olarak teslim eder ve ayrıca arsa sahiplerine bağımsız bölüm başına 30.000
TL olmak üzere (30.000 x 10 daire) toplam 300.000 TL öder. 2 daire ise yükleniciye kalır.
•
Bu seçenekte de yine, yüklenici için bir özel inşaat işi yapımı söz
konusudur. Muhasebe ve vergi uygulamaları açısından, yüklenici işletme bir
mamul üretim işletmesidir. Kat karşılığı inşaat işlerindeki genel uygulamalara
uygun olarak, yüklenici, toplam 12 dairelik inşaatın yapımı maliyetine katlanacak ve bu maliyet karşılığında 2 daire sahibi olacaktır. Ancak yüklenicinin
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toplam inşaat maliyeti, arsa sahiplerine ödediğiTL kadar artacaktır. Arsa sahiplerine bedelsiz teslim edilecek 10 adet bağımsız bölümün inşaat maliyeti, yüklenicinin sahip olacağı 2 dairenin “Arsa Maliyeti” olacaktır. Örneğin,
yüklenicide her biri aynı m2 büyüklükte olan 12 dairenin inşaat maliyeti arsa
maliyeti hariç toplam 2.760.000 TL olsun. Arsa sahiplerine ödenen 300.000
TL ile birlikte, yüklenici için bu 12 dairenin toplam inşaat maliyeti (2.760.000
+ 300.000 ) 3.060.000 TL olacaktır. Bu durumda, arsa sahiplerine teslim edilen 10 adet dairenin inşaat maliyeti (3.060.000 TL / 12 x 10 ) 2.550.000 TL
olacaktır. Bu tutar, yüklenicinin sahip olduğu 2 adet dairenin arsa maliyetidir.
Bu 2 adet dairenin yüklenici için inşaat maliyeti (3.060.000/12 x 2) 510.000
TL TL olup, arsa maliyetleri dâhil toplam maliyeti ise (2.550.000 + 510.000
) 3.060.000 TL olacaktır. Sonuçta yüklenici bu inşaat işinde bir adet daireyi
(3.060.000/2)TL ya mal etmiş olacaktır. Yüklenicinin bu daireleri satışından
elde edeceği kazanç ise, ticari kazanç hükümlerine göre Gelir veya Kurumlar
Vergisine konu edilecektir.
4.2 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yapılan İnşaatlarda K.d.v. Uygulaması
İnşaat ruhsatının 01/01/2013 sonrasına ait olması durumunda, net alanı 150 m2
‘ye kadar (150 m2dâhil) olan konutların tesliminde 24/12/2012 tarih 2012/4116
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen yeni düzenlemeler geçerlidir.
İlgili hükümlere göre yeni düzenlemede net alanı 150 m2’ye kadar olan
(150 m2 dâhil) konutların tesliminde, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine
inşaat yapılan arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29. Maddesine
istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değerine göre işlem yapılacaktır.
Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında, “16/5/2012 tarihli ve
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler
ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç” hükmü yer almaktadır.(Selimoğlu,2015,492)
Buna göre,
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülebilmesi Hakkında
Kanun hükümleri uyarınca “Kentsel Dönüşüm” kapsamında yapılan konut
inşaatlarında, inşaat ruhsatı 01/01/2013 sonrasında alınmış olsa dahi eski uygulamaya devam edilmektedir. Kentsel Dönüşüm kapsamında yürütülen inşaat projelerinde, inşaat ruhsatı 01/01/2013 öncesinde veya sonrasında alınmış
olsa da net alanı 150 m2 ‘ye kadar (150 m2 dahil) olan konutların tesliminde, önceki uygulamalarda olduğu gibi KDV oranı %1, net alanı 150 m2’nin
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üstündeki konutların tesliminde ise KDV oranı % 18 olarak uygulanmaya devam edilmektedir. İşyerlerinin tesliminde ise, işyerinin m2 ‘si ne olursa olsun
KDV oranı %18 olarak uygulanmaktadır.
SONUÇ
Ülkemizde yaşanması olası bir deprem felaketine karşı mevcut binaların
yenilenmesi ve güçlendirilmesi amacıyla muhtelif tedbirler alınmakta ve düzenlemeler yapılmaktadır. Gerek bu amaçla çıkarılan 6306 sayılı Kanun ve
gerekse vergi mevzuatında yapılan düzenlemeler, kentsel dönüşüm projeleri
kapsamında yapılacak işlemlere teşvikler getirmekle birlikte, bazı durumlarda
bu teşvikler amaca hizmet edememektedir.
Makalemiz içerisinde yer alan Kanun hükümleri uyarınca kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden yapılan gayrimenkullere
ilişkin olarak 492 sayılı Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin 13/a ve 13/c bentlerinde yer alan harçların indirimli olarak tahsil edilmesi gerekmekle birlikte,
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri kapsamında yapılacak gayrimenkullerin
tapuda devri işlemleri ile ipotek tesisi işlemlerinin 5393 sayılı Kanunun 73
üncü maddesi kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.
Benzer şekilde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında inşa edilen yapıların teslimine ait KDV’lere ¼ oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca
söz konusu hüküm kapsamında kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında
yıkılarak yeniden yapılacak münferit yapılarda, 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu kapsamında alınacak olan harçların dörtte birinin alınması gerekmekte olup, bu kapsam dışındaki yapılarda harçlara dörtte bir oranının uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan inşaatlarda devlet tarafından yapı
maliklerine kira yardımı ve/veya bankalardan kullanılacak kredilere faiz desteği verilmesi hususu önem arz etmektedir.
6306 sayılı Kanun kapsamında inşa edilen 150 m² ye kadar olan konutların
tesliminde % 1 KDV oranı uygulanırken, gerek kat karşılığı olarak ve gerekse de bu kapsamda olmaksızın binaların müteahhitlerden inşat hizmeti satın
alınarak yaptırılması durumunda ise özel bir düzenleme olmadığı için satın
alınan inşaat hizmeti genel oranda KDV’ye tabi tutulmaktadır. Bu durum ise
anılan düzenlemelerle öngörülen amaçla bağdaşmadığından, Platformda yapılan değerlendirme sonucunda, yapılacak düzenlemelerle 6306 sayılı kanun
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kapsamında yapılacak söz konusu işlemler için de genel oranın dışında indirimli vergi oranı uygulanması sağlanmasının doğru ve amaca hizmet edecek
bir uygulama olacağı vurgulanmıştır.
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NORMATİF MUHASEBE TEORİLERİ KAPSAMINDA ÖLÇÜM
MEASUREMENT UNDER NORMATIVE ACCOUNTING THEORIES
Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR*1
ÖZ
Finansal tabloların amacı; borç verenlere ve kredi veren diğer taraflara raporlayan işletmeye kaynak sağlama kararlarını verirken faydalı olacak finansal bilgiyi sağlamaktır. Bu amaca ulaşılması için varlıkların uygun bir ölçü kullanılarak
değerlenmesi gerekir. Normatif muhasebe teorileri, faydalı ve güvenilir bilginin
finansal tablolarda raporlanabilmesi için çeşitli varlık değerleme yaklaşımları
önermektedir. Bu çalışmada söz konusu yaklaşımlar ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Normatif muhasebe teorileri, tarihi maliyet, cari maliyet, çıkış fiyatı, gerçeğe uygun değer
ABSTRACT
The objective of financial statements is to provide information about the
financial position, financial performance, and cash flows of an entity that is
useful to a wide range of users in making economic decisions. To achieve
this objective, assets must be valued by using the proper measurement basis.
Normative accounting propose various various asset valuation approaches in
order to report useful and reliable information in financial statements.
Keywords: Normative accounting theories, historical cost, current cost,
exit price, fair value
GİRİŞ
Finansal raporlamanın temel işlevi, finansal tablo kalemlerinin finansal
bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde sınıflandırılması ve
ölçülmesidir. Finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun ve güvenilir
ölçüm esasını ne olduğu, muhasebe literatüründeki önemli tartışmalardan
biridir. IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları-International Financial Reporting Standards) ve US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri-Generally Accepted Accounting Principles of United States) gibi çağdaş finansal raporlama sistemleri, tek bir ölçüm esası benimsemek
yerine; her bir finansal tablo kalemine ilişkin farklı ölçüm esasının uygulan*1
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masını tercih etmektedir (Botosan ve Huffman, 2015: 758). Söz konusu ölçüm
esaslarının kaynağı normatif muhasebe teorileridir.
Normatif muhasebe teorileri; tarihi maliyet muhasebesi, cari satın alma gücü
muhasebesi, cari maliyet muhasebesi, çıkış fiyatı muhasebesi ve gerçeğe uygun
değer muhasebesi olarak sınıflandırılmaktadır. Bu çalışmada söz konusu teorilerin
dayandıkları temel varsayımlar ve benimsedikleri ölçüm esasları ile bu teorilerin
çağdaş finansal raporlama sistemlerine etkileri incelenmektedir.
1. TARIHI MALIYET MUHASEBESI
Tarihi maliyet, işletme faaliyetlerinde ya da üretimde hizmet verebilmesi için
gerekli konuma ve koşullara getirmek için yapılanlar harcamalar da dahil, bir varlığın sahiplik ve kullanım hakkını elde etmek için ödenen ya da ödeneceği taahhüt
edilen tutardır. Geleneksel muhasebede varlıklar, maliyet bedelleri üzerinden ölçülerek muhasebeleştirilmekte; faydaları cari dönemde tüketilen varlıklara ilişkin
maliyetler dönem karı veya zararından düşülürken, faydaları gelecekte tüketilecek
varlıklara ilişkin maliyetler aktifleştirilmektedir. (Smith ve Smith, 2014: 4). Bu
sistemde (amortisman ve değer düşüklüklerinin olmadığı düşünüldüğünde), varlıklardaki değer artışları veya azalışları dikkate alınmamakta; piyasa değerleri ne
olursa olsun varlıklar daima tarihi maliyetleri üzerinden finansal tablolarda takip
edilmektedir (Ellul ve diğerleri, 2014: 306).
Tarihi maliyete dayanan geleneksel muhasebe, fiyatların sabit olduğu ya da
çok yavaş biçimde değiştiği durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Geleneksel muhasebeyi oluşturan temel düşünceye göre, işletmenin dışındaki finansal bilgi kullanıcıları için raporlama yapılırken yöneticilerin vekalet fonksiyonuna odaklanılmalıdır. Yatırımcılar ve kredi verenlerin önceliği, işletmeye sağlamış oldukları fonları yöneticilerin nasıl kullandığıdır; “işletmenin net
değeri” bu finansal bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun bir ölçü değildir.
Bu nedenle, geleneksel muhasebe finansal raporlamanın amacını, varlıkların
ve borçların değerlerini ölçmek yerine işletmenin faaliyet sonucunu gösteren
karı belirlemek olarak görmektedir.
Tarihi maliyet muhasebesi, paranın sabit bir satın alma gücü olduğunu varsayımına dayanır. Paranın değeri zaman içinde değişmediğine göre, varlıkların
tarihi maliyetleri üzerinden raporlanması gerçeğe uygun sunumu engellememekte; tarihi maliyetler güncel değerlerle örtüşmektedir. Ancak, modern ekonominin
gerçekleri, tarihi maliyet muhasebesinin bu varsayımının sorgulanmasına neden
olmuştur. Teknolojik gelişmeler, tüketici tercihlerindeki değişimler, enflasyon ve
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döviz kurlarındaki değişim gibi faktörler, varlıkların bilançoda raporlanan tarihi maliyetlerinin güncel değerleri yansıtmasını engellemiştir (Whittington, 2015:
550). Ekonomideki bu gelişmeler, IASB (Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu -International Accounting Standards Board) ve FASB (Amerikan Finansal
Muhasebe Standartları Kurulu-Financial Accounting Standards Board) gibi standart düzenleyici otoritelerin tarihi maliyetten sapmalarına neden olmuş ve finansal
tablo kalemlerinin cari piyasa değerleriyle (özellikle de gerçeğe uygun değerleriyle) raporlanması görüşü ön plana çıkmıştır.
IFRS ve US GAAP’te gerçeğe uygun değerle ölçüm tarihi maliyetle ölçüme
nazaran giderek daha önemli hale gelmektedir. Bununla birlikte, tarihi maliyet
ilkesi de tamamen terk edilmiş değildir; bazı varlıkların tarihi maliyetleri üzerinden ölçülerek bilançoda raporlanması halen mümkündür. Örneğin, IAS 2 Stoklar
standardı uyarınca stoklar, maliyet ya da net gerçekleşebilir değerden düşük olanı üzerinden ölçülmekte; IAS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı maddi duran
varlıkların maliyet modeli ile ölçülmesine izin vermektedir. Ancak, IFRS’te benimsenen ölçüm yaklaşımı “değiştirilmiş tarihi maliyet” yaklaşımı olarak kabul
edilmektedir. Bu yaklaşımda, tarihi maliyetler amortisman ve değer düşüklüğü
gibi bazı düzeltmelere tabi tutulmaktadır (Barth, 2014: 340).
1970’li ve 1980’li yıllarda yaşanan yüksek enflasyon sürecinde, tarihi maliyet muhasebesi yoğun biçimde eleştirilse de, bu muhasebe teorisi geniş bir
akademisyen ve uygulayıcı kitlesi tarafından savunulmaktadır. Tarihi maliyet
muhasebesinin savunucuları aşağıdaki gerekçeleri öne sürmektedir:
• Tarihi maliyetler, yöneticilerin verecekleri kararlar açısından faydalıdır: Yöneticiler çeşitli alternatifler arasında seçim yaparken, geçmişte verdikleri kararların isabetliliğine ilişkin bir değerlendirme yapma
ihtiyacı duyarlar. Tarihi maliyetler, yöneticilerin geçmiş kararlarının
sonuçlarını yansıtır. Ayrıca, karar verme sürecinde yöneticilerin gelecekteki fiyat değişimlerine ilişkin tahminler yapmaları da gerekebilir.
Tarihi maliyetler; bir başka deyişle geçmişteki fiyatlar, böyle bir tahmin için iyi bir temel oluşturur.
• Tarihi maliyetler, finansal tablolarda manipülasyon yapılma olasılığını azaltır: Geçmişte gerçekleşen olaylara dayanan tarihi maliyetler
kullanılarak hazırlanan finansal tablolar, gelecekte gerçekleşmesi muhtemel olaylardan etkilenmemektedir. Varlıkların ve borçların geçmişte gerçekleşen edinme işlemlerinde ortaya çıkan tutar (tarihi maliyet)
üzerinden ölçülmesi, herkes tarafından kabul edilen objektif bilginin
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finansal tablolara taşındığı anlamına gelir. Ayrıca, kişisel değerlendirmeleri içeren gerçekleşmesi muhtemel olayların sonuçlarının ölçümde
dikkate alınmaması, tarihi maliyet bilgisinin güvenilir olduğuna işaret
etmemtedir. Objektif ve güvenilir bilginin raporlanması, yöneticilerin
finansal tablolardaki tutarları manipüle etmeleri riskini azaltmaktadır
(Linsmeier, 2013: 778).
Tarihi maliyetler, yöneticilerin performansının denetlenmesi açısından faydalıdır: Geleneksel muhasebede, finansal raporlamanın önceliğinin yöneticilerin vekalet fonskiyonları olduğu düşünülmektedir.
Yöneticiler, vekilleri konumunda oldukları yatırımcılara (hissedarlara), düzenledikleri finansal tablolar aracılığıyla kullandıkları fonların
etkinliği ve kişisel performansları konusunda hesap vermektedirler.
Yöneticilerin vekalet fonksiyonlarını etkin biçimde yürütülüp yürütmediklerinin anlaşılması için kullanılacak en iyi ölçü, geçmişte elde
edilen kardır (Abdel-Khalik, 2011: 256).

Diğer taraftan, tarihi maliyet muhasebesine karşı olanların savundukları
görüşler ise şunlardır:
• Tarihi maliyet muhasebesi, fiyatların yükseldiği dönemde ihtiyaca uygun bilgi üretememektedir: Cari piyasa değeri farklı hale geldiğinde,
bir varlığı yıllar önce ödenen fiyatı üzerinden raporlamak, finansal bilgi
kullanıcıları için ihtiyaca uygun bilgi sunulmadığını göstermektedir (Abdel-Khalik, 2011: 263). Ayrıca, paranın satın alma gücünün farklı olduğu
dönemlerde edinilmiş ve tarihi maliyetleriyle muhasebeleştirilmiş varlıkların alt alta sıralanmaları suretiyle hesaplanan aktif toplamı da finansal
bilgi kullanıcıları için ihtiyaca uygun bir bilgi değildir.
• Tarihi maliyet muhasebesi, fiyatların yükseldiği dönemlerde karı olması gerektiğinden daha yüksek göstermektedir: Varlıklardaki fiyat
değişimlerinin dikkate alınmadığı tarihi maliyet muhasebesinde, satış
fiyatlarının yükselmesi karın olduğundan yüksek gösterilmesine neden olabilmektedir. Bunun sonucunda, işletmenin faaliyet kapasitesini
erozyona uğratacak kar dağıtımları yapılabilmektedir.
• Tarihi maliyet muhasebesinde, geçmişte gerçekleşen elde tutma kazançlarının cari dönem karına dahil edilmesi, dönemin faaliyet sonuçlarını bozmaktadır: Tarihi maliyet muhasebesinde, geçmişte piyasa fiyatından düşük bir bedel ödenerek satın almış bir varlığa ilişkin
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kar, ancak varlığın satıldığı dönemde muhasebeleştirilmekte ve faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Bu durumda, geçmişte varlığın piyasa fiyatının altında bir fiyattan satın almış olmanın faydası, varlığın
satın alındığı dönem yerine, varlığın satıldığı dönemde dikkate alınmakta ve böylelikle faaliyet sonuçlarının dönemselliğe uygun olarak
raporlanması ilkesi bozulmaktadır.
Geleneksel muhasebenin temelini oluşturan tarihi maliyet muhasebesine
getirilen eleştiriler, fiyatların yükseldiği ve piyasa koşullarının değiştiği durumlara uyumlu finansal raporlamayı engellemesi üzerine yoğunlaşmaktadır.
1950’li yıllarda (Chambers, Sterling, Edwards ve Bell) tarihi maliyet muhasebesi yerine alternatif bir muhasebe teorisi geliştirme çalışmalarına başlamıştır.
Dünya genelinde yüksek enflasyonun yaşandığı 1970’li yıllarda ise, yüksek
enflasyonun tarihi maliyet muhasebesi üzerindeki etkilerinin nasıl giderileceği
konusu gündeme gelmiştir. Ancak, 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren
enflasyonun düşmesiyle birlikte tarihi maliyet muhasebesinin fiyat değişimlerine (enflasyona) karşı nasıl ayarlanacağı konusu muhasebe literatüründe
tartışma konusu olmaktan çıkmıştır (Whittington, 2015: 559). Günümüzdeki
tartışmaların odak noktası, varlıkların mevcut piyasa koşullarını yansıtan ve
“gerçeğe uygun değer” olarak da bilinen cari piyasa değerleriyle ölçülmesinin tarihi maliyetlere göre daha faydalı bilgi sunup sunmadığıdır. Daha açık
bir ifadeyle; tarihi maliyet muhasebesi artık fiyat değişimlerini yansıtmadığı
gerekçesiyle eleştirilmekten ziyade, piyasa koşullarını yansıtmadığı gerekçesiyle eleştirilmektedir. Zamanla bu eleştiriler, standart düzenleyici otoriteler
tarafından da kabul görmüş ve varlıkların ölçümü için gerçeğe uygun değer
daha fazla uygulanır hale gelmiştir.
2. CARI SATIN ALMA GÜCÜ MUHASEBESI
Cari satın alma muhasebesi (genel fiyat düzeyi muhasebesi), fiyatların
yükseldiği dönemde işletmenin tarihi maliyetlere dayanarak hesapladığı karını dağıtmasının işletmenin gerçek değerinde azalışa neden olduğu eleştirisinden hareketle geliştirilmiştir. Tarihi maliyet muhasebesi uyarınca hesaplanan
düzeltilmemiş karın dağıtımı, işletmenin sermayesinin bir bölümünün kaybedilmesi riskini ortaya çıkarmaktadır. O halde, enflasyonun finansal tablolar
üzerindeki bozucu etkisini ortadan kaldırmak için tarihi maliyetler düzeltilmeli ve paranın cari satın alma gücüne göre finansal tablo kalemleri yeniden
ölçülmelidir.
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Cari satın alma muhasebesinde, tarihi maliyetleriyle kayıtlara alınmış varlıklar, fiyat düzeyi endeksleri kullanılarak bilanço düzenleme tarihindeki paranın satın alma gücü üzerinden yeniden ifade edilir. Varlıkların tümü için tek
bir endeks kullanılarak tarihi maliyetin düzeltilmesi şeklindeki uygulamanın
yerini zamanla varlıkların teker teker cari değerlerinin hesaplandığı cari maliyet muhasebesi almıştır (Whittington, 2015: 553).
3. CARI MALIYET MUHASEBESI
Cari maliyet muhasebesi, tarihi maliyet muhasebesine karşıt yaklaşımlardan en fazla benimsenenidir. Edwards ve Bell (1961)’in “İşletme Karının Teorisi ve Ölçümü” adlı çalışmalarını yayınlanmalarıyla birlikte, cari maliyet muhasebesi muhasebe akademisyenleri ve uygulayıcıları tarafından tartışılmaya
başlanmıştır. Bu çalışma, yönetsel kararlara odaklanarak neden cari maliyet
muhasebesine ihtiyaç duyulduğunu açıklamaktadır.
Edwards ve Bell (1961), işletmenin değerini maksimize edebilmek için yöneticilerin üç konuda karar vermeleri gerektiğini düşünmektedir: 1) işletmenin
sahip olduğu varlıkların tutarı (büyüme sorunu), 2) varlıkların yapısı (kompozisyon sorunu), 3) varlıkların finansmanı (finansman sorunu). Edwards ve
Bell (1961)’e göre, söz konusu kararlar verilirken geleceğe dair beklentiler
oluşturulmalı; bu beklentilerin oluşturulabilmesi için ise geçmiş değerlendirilmelidir. Geçmiş dönemlerde verilen kararların ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarını içeren muhasebe bilgisi, yöneticilerin geçmişi değerlendirmelerine
yardımcı olur. Bu nedenle, faydalı muhasebe bilgisi yalnızca cari dönemde
gerçekleşen olayların etkilerini ölçmeli; her bir dönemin sonucu o döneme
ilişkin kararların isabetliliğini yansıtmalıdır (Edwards, 1975: 242). Muhasebenin cari dönemde gerçekleşen olayların etkilerini ölçebilmesi, ancak her
raporlama dönemi sonunda varlıkların cari değerleri üzerinden bilançoya taşınmasıyla mümkün olur.
Cari maliyet muhasebesi, tarihi maliyet muhasebesini ve cari satın alma
gücü muhasebesini reddederek, varlıkların güncel (cari) değerleriyle finansal
tablolara yansıtılması anlayışını benimsemiş ve karın ölçümüne yeni bir bakış
açısı getirmiştir. Cari maliyet muhasebesinde işletme karı; cari faaliyet karı
ve elde tutma kazancı olarak iki kısımdan oluşur. Cari faaliyet karı, mal ya da
hizmet satışı gibi ticari faaliyetlerden elde edilen kardır. Elde tutma kazancı
ise işletmenin sahip olduğu varlıkların değerlerinin artmasından sağlanan kardır. Varlıkların satılmasıyla birlikte değer artışından beklenen nakit girişleri
38

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

elde edilmektedir (gerçekleşmiş elde tutma kazançları). Ancak, varlık işletme
tarafından kullanılmaya devam edildikçe de nakit girişi yaratma potansiyelini
korumaktadır. (gerçekleşmemiş elde tutma kazancı). Cari maliyet muhasebesinde, gelirin muhasebeleştirmesi konusunda finansal sermayenin korunması
anlayışı benimsendiğinde, “elde tutma kazançları ya da kayıpları” dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Fiziksel sermayenin korunması
anlayışında ise “elde tutma kazanç ya da kayıpları”, sermaye düzeltmesi olarak görülmekte ve dağıtılabilir dönem karına dahil edilmemektedir.
Edwards ve Bell (1961)’in “işletme karı (business profit)” adını verdikleri kar kavramı, fiziksel sermayenin korunması anlayışından etkilenmiştir.
Bu anlayışta, cari faaliyet karı gerçekleşmiş hasılat ile varlığın yerine koyma
maliyeti arasındaki fark olarak hesaplanmakta ve yalnızca cari faaliyet karının
dağıtımı sağlanmaktadır. Böylelikle, işletmenin faaliyet kapasitesinin azalmasına neden olacak elde tutma kazançlarından kar dağıtımı yapılması engellenmektedir. Örneğin, 150 birim ticari malı 10 TL’den tedarik eden ve bunların
100 birimini 15 TL’den satan bir işletme, malın yerine koyma maliyetini satış
tarihinde 12 TL, dönem sonunda 14 TL olarak belirlemişse, satılan 150 birim
mala ilişkin gerçekleşmiş elde tutma kazancı 200 TL [100 x (12 – 10)] ve
dönem sonunda elde kalan 50 birim mala ilişkin gerçekleşmemiş elde tutma
kazancı 200 TL [50 x (14 – 10)] olarak hesaplanır. Edwards ve Bell (1961)’in
yaklaşımına göre, cari faaliyet karı 300 TL’dir [100 x (15 – 12)]. Fiziksel sermayenin korunması için dağıtılabilir kar en fazla 300 TL olmalıdır. Bununla
birlikte, işletme karı 700 TL’dir; hem cari faaliyet karı (300 TL) hem de elde
tutma kazançlarından (200 + 200 = 400 TL) oluşacaktır. Diğer taraftan, tarihi
maliyet muhasebesinin de benimsediği finansal sermayenin korunması anlayışına göre ise kar 500 TL [100 x (15 – 10)] olarak hesaplanır.
Cari maliyet muhasebesinin benimsediği işletme karı kavramı; elde tutma kazanç ve kayıplarını cari faaliyet karından ayrı olarak ele almaktadır.
Edwards ve Bell (1961, s. 73), elde tutma kazançlarının piyasa hareketlerinden kaynaklandığını ve yöneticilerin kontrolü dışında olduğunu ileri sürmektedir. Edwards ve Bell (1961)’e göre yöneticiler, üretim süreci boyunca elde
tutacakları varlık tutarına ve elde tuttukları bu varlıkların ne kadarlık bölümünü üretimde kullanacaklarına dair iki farklı karar almaktadırlar. Söz konusu
kararların sonuçlarının değerlendirilebilmesi için, gelir tablosunda elde tutma
kazanç ve kayıpları, cari faaliyet karından ayrı bir kalemde gösterilmelidir.
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4. ÇIKIŞ FIYATI MUHASEBESI
MacNeal, Sterling ve Chambers gibi akademisyenler cari maliyet muhasebesinden yola çıkarak çıkış fiyatı muhasebesi yaklaşımını geliştirmişlerdir.
Çıkış fiyatı muhasebesinde, varlıklar olağan bir işlemde ortaya çıkması beklenen net satış fiyatları (çıkış fiyatı) üzerinden ölçülerek finansal tablolara yansıtılmaktadır.
Chambers, (1955), bir varlığın normal koşullardaki satışından elde edilmesi beklenen nakdi; varlığın “cari nakit eşdeğeri (current cash equivalent)”
olarak adlandırmakta ve etkili yönetim kararlarının alınabilmesi için cari nakit eşdeğerine ilişkin bilgiye ihtiyaç duyulduğunu öne sürmektedir. Chambers
(1955)’e göre, muhasebenin temel işlevi, gelecekteki eylemlere temel teşkil
edecek bilginin raporlanmasıdır. Yalnızca işletmenin değişen koşullara uyum
sağlayabilme kabiliyeti ve kapasitesini içeren bilgi, muhasebenin bu işlevini
yerine getirmesine yardımcı olabilir. Koşullara uyum sağlayabilme kapasitesi
ise elde tutulan varlıkların cari nakit eşdeğerlerindeki değişime bağlıdır. Varlıkların cari piyasa değeri arttıkça, işletmenin değişen koşullara uyum sağlayabilme kabiliyeti ve kapasitesi de artmaktadır (Whittington, 2015: 555).
Çıkış fiyatı muhasebesi uygulanarak düzenlenen bilanço, varlıkların net
satış fiyatını göstermekte ve böylelikle yöneticilerin değişen koşullara uyum
sağlayabilen sermayeyi bilançoda görmeleri sağlanmaktadır. Kar ise, varlıkların cari net satış fiyatlarındaki değişim olarak hesaplanmakta; gerçekleşmiş
kazanç ya da gerçekleşmemiş kazanç şeklinde bir ayrım yapılmamaktadır.
Çıkış fiyatı muhasebesinde, diğer muhasebe yaklaşımlarının tersine, tüm kazançlar karın bir parçası olarak kabul edilmektedir.
Chambers (1955)’in önerdiği çıkış fiyatı muhasebesi uygulamada çok fazla kabul görmemiş ve “işletmenin sürekliliği ilkesi”ne aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir. Örneğin, Edwards ve Bell (1975)’e göre, varlık değerlemesinde çıkış fiyatlarının kullanılması bu varlıkların alıcısı konumunda olan
bir işletme için uygun değildir. Bununla birlikte, çıkış fiyatı muhasebesinin
temel ilkeleri ve varsayımları, günümüzde gittikçe yaygınlaşan gerçeğe uygun
değer muhasebesi tarafından desteklenmektedir.
5. GERÇEĞE UYGUN DEĞER MUHASEBESI
1990’lı yıllarda enflasyonda düşüş olmasına rağmen, bazı varlıkların fiyatlarında meydana gelen önemli değişimlerin finansal tablolara yansıtılması
konusundaki görüşler, standart düzenleyici otoritelerin gerçeğe uygun değer
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muhasebesini geliştirmesine neden olmuştur (Whittington, 2015: 559). Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir
işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır (IFRS 13, paragraf 9).
IFRS ve US GAAP gün geçtikçe gerçeğe uygun değer muhasebesini ön
plana çıkarmaktadır. Bununla birlikte, her iki raporlama sistemi kapsamında yapılan varlık ve borç değerlemelerinde tarihi maliyet muhasebesi ve cari
maliyet muhasebesinin izlerine de rastlanmaktadır (Nobes and Parker, 2010:
204). Tablo 1 IFRS kapsamında varlıklar ve borçlar için kullanılan ölçüm
esaslarını göstermektedir.
Tablo 1: IFRS Kapsamında Varlık ve Borçların Ölçüm Esasları
Finansal Tablo Kalemi

Ölçüm Esası

Değerleme Yaklaşımı

Stoklar

Maliyet ya da net
gerçekleşebilir değerden
düşük olanı

Tarihi maliyet
muhasebesi

Alım-satım (ticari)
amaçlı finansal
yatırımlar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi

Vadeye kadar elde
tutulacak yatırımlar

İtfa edilmiş maliyet bedeli

Tarihi maliyet
muhasebesi

Satılmaya hazır finansal
varlıklar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi

Ticari alacaklar

İtfa edilmiş maliyet bedeli

Tarihi maliyet
muhasebesi

Ticari borçlar

İtfa edilmiş maliyet bedeli

Tarihi maliyet
muhasebesi

Alım-satım (ticari)
amaçlı finansal borçlar

Gerçeğe uygun değer

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi

Diğer finansal borçlar

İtfa edilmiş maliyet bedeli

Tarihi maliyet
muhasebesi

Maddi duran varlıklar

Maliyet bedeli – birikmiş
amortismanlar – birikmiş
değer düşüklüğü zararı

Tarihi maliyet
muhasebesi

Gerçeğe uygun değer –
birikmiş amortismanlar

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi
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Maddi olmayan duran
varlıklar

Yatırım amaçlı
gayrimenkuller

Maliyet bedeli – birikmiş
amortismanlar – birikmiş
değer düşüklüğü zararı

Tarihi maliyet
muhasebesi

Gerçeğe uygun değer –
birikmiş amortismanlar

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi

Maliyet bedeli – birikmiş
amortismanlar – birikmiş
değer düşüklüğü zararı

Tarihi maliyet
muhasebesi

Gerçeğe uygun değer –
birikmiş amortismanlar

Gerçeğe uygun değer
muhasebesi

Enflasyona göre düzeltilmiş tarihi maliyetler yerine piyasa fiyatlarını kullanan gerçeğe uygun değer muhasebesi, varlıkların finansal raporlama tarihindeki cari piyasa koşullarını yansıtan bir değerleme yapılmasına olanak
tanımaktadır. Gerçeğe uygun değer muhasebesi, bu yönüyle çıkış fiyatı muhasebesi ve cari maliyet muhasebesine benzemektedir. Ancak, piyasalardaki
dalgalanmaları varlıkların değerlerine yansıtan gerçeğe uygun değer muhasebesi, bilançoda önemli bir dalgalanmaya neden olduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir. Ayrıca, varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki değişim genellikle
dönem karı veya zararı ile ilişkilendirildiğinden, gelir tablosu kalemleri ile
dönem net karı da piyasadaki dalgalanmalardan etkilenmektedir.
2008 yılında konut kredileri piyasasında başlayarak yatırım bankalarını
ve ticaret bankalarını da içine alacak şekilde genişleyen Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki finansal krizin sorumlularından birinin gerçeğe uygun değer
muhasebesi olduğu düşünülmektedir (Brousseaua ve diğerleri, 2014: 1037).
2000’li yıllarda hisse senedi ve tahvil fiyatlarındaki yükseliş, gerçeğe uygun
değer muhasebesini uygulayan bankaların söz konusu varlıklarını tarihi maliyetlerinin oldukça üzerinde bir değer üzerinden bilançolarında raporlamalarını sağlamıştır (Ellul ve diğerleri, 2014: 299). Bunun sonucunda, bankaların
net varlıkları ile sermayelerinin ve yedeklerinin değeri de önemli tutarda artış
göstermiştir. Bankacılık düzenlemeleri gereği sermayelerinin ve yedeklerinin belirli bir oranında kredi kullandırabilen bankalar, finansal varlıklarının
piyasa değerlerinin artmasıyla kredi hacimlerini genişletmişlerdir. Ancak,
bu durum giderek bankaların kullandırdıkları kredi miktarı ile bu kredilerin
temelindeki varlıkların gerçek değerleri arasındaki bağlantının zayıflamasına
neden olmuştur (Laux ve Leuz, 2009).
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Laux ve Leuz (2009) ise IFRS ve US GAAP’te benimsenen gerçeğe uygun değer yaklaşımı sayesinde piyasa dalgalanmalarının finansal tablo kalemleri üzerindeki bozucu etkisinin azaltıldığını düşünmektedir. Hem IFRS hem de US GAAP
birçok durumda gerçeğe uygun değerin, doğrudan piyasa fiyatları dışındaki veriler
kullanılarak belirlenmesine izin vermekte ve böylelikle piyasa dalgalanmalarının
finansal tablolar üzerindeki etkisi sınırlandırılmaktadır. IFRS 13 Gerçeğe Uygun
Değer Ölçümü standardının benimsediği gerçeğe uygun değer hiyerarşisindeki
söz konusu veriler Seviye 2 ve Seviye 3 olarak adlandırılmaktadır.
IFRS 13’e göre bir varlığın gerçeğe uygun değeri, özdeş bir varlığın aktif
bir piyasadaki kotasyon fiyatıdır (seviye 1). Ancak, likidite sıkıntısı nedeniyle
piyasaların etkin çalışmadığı ya da piyasalarda oluşan fiyatların olağan işlemlere dayanmadığı durumlarda, özdeş varlıkların doğrudan gözlemlenen fiyatları yerine, seviye 2’deki “piyasa değerine getirme” yaklaşımı ve seviye 3’teki
değerleme modelleri kullanılabilmektedir.
Seviye 2’ye göre, bir varlığın gerçeğe uygun değeri, aktif bir piyasada işlem
gören benzer bir varlığın fiyatıdır (seviye 2). Özdeş ya da benzer bir varlığın aktif bir piyasada işlem görmemesi halinde ise gerçeğe uygun değer bazı değerleme yöntemleri kullanılarak tespit edilmelidir (seviye 3). Söz konusu yöntemler;
gelir yaklaşımı, piyasa yaklaşımı ve maliyet yaklaşımıdır. Gelir yaklaşımında,
bir varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değeri, varlıktan gelecekte elde edilmesi beklenen nakit akışlarının bugünkü değeri olarak hesaplanır. Piyasa yaklaşımı, özdeş veya karşılaştırılabilir (başka bir ifadeyle benzer) olan varlıklara
ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatları ve diğer ilgili bilgilerden yola
çıkmakta; çarpan ve matris gibi matematiksel yöntemler uygulayarak gerçeğe
uygun değeri tahmin etmektedir. Maliyet yaklaşımında ise, bir işletme birleşmesinde varlığın ya da borcun gerçeğe uygun değeri, yerine koyma maliyetine eşit olarak kabul edilir. IFRS 13, gerçeğe uygun değer tespit edilirken bu
üç tekniğin aynı anda dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Birden fazla
yöntem bir arada uygulandığında her bir yöntemden elde edilen sonucun değerlendirilmesi ve hangi sonucun gerçeğe uygun değerin en iyi göstergesi olduğu,
işletmenin yöneticileri tarafından yargı kullanmak suretiyle belirlenmelidir.
Laux ve Leuz (2009), finansal kriz boyunca bankaların birçok finansal varlığının gerçeğe uygun belirlerken doğrudan gözlemlenebilir piyasa fiyatlarını
kullanmadıklarını; bu dönemde seviye 2’nin ve seviye 3’teki değerleme modellerinin gerçeğe uygun değer tespitinde ön plana çıktığını ileri sürmektedir.
Ayrıca, IAS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardında
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yer alan gerçeğe uygun değerle ölçülen finansal varlıkların maliyetle ölçülen olarak yeniden sınıflandırılmasına izin veren düzenlemeden yararlanan
bankalar, finansal varlıkları için değer düşüklüğü karşılığı ayırabilmişlerdir.
Böylelikle, piyasa fiyatlarındaki dalgalanma karşısında gerçeğe uygun değer
muhasebesi bir tampon işlevi görmüş ve piyasa fiyatlarındaki dalgalanmanın
finansal tablolar üzerindeki etkisini azaltmıştır.
Gerçeğe uygun değer muhasebesine getirilen diğer bir eleştiri de; finansal
bilgi kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun bilgi sunma konusunda yetersiz kaldığı
yönündedir. IFRS gerçeğe uygun değeri, varlıkların işletmeye özgü kullanım
değerleri yerine, piyasa fiyatları (çıkış değerleri) olarak kabul etmektedir (Kaya,
2013: 131). Bu nedenle gerçeğe uygun değer muhasebesi uygulandığında bilançoda raporlanan tutarlar, varlıkların işletme açısından kullanım değerini yansıtmamaktır. Oysa, ihtiyaca uygun bilgi, finansal bilgi kullanıcılarının işletmenin
gelecekte elde edeceği nakit akışlarını tahmin etmeye yarayan bilgi olmalıdır.
Gelecekteki nakit akışlarıyla ilgili değerlendirme, varlığın işletmeye özgü kullanım değerine dayanılarak yapılabilir. Piyasa fiyatlarına (çıkış değerleri) dayanan
gerçeğe uygun değer muhasebesi ise işletmenin faaliyetlerine devam etmesinin
alternatif maliyetine ilişkin bilgi vermektedir. Bir başka deyişle, piyasa fiyatlarıyla raporlanan varlıklar incelendiğinde işletmenin faaliyetlerinden gelecekte
elde edeceği nakit akışlarından ziyade işletmenin faaliyetlerini sonlandırılmasıyla birlikte varlıkların satışından elde edilecek nakit girişlerine ilişkin değerlendirme yapılabilmektedir (Ronen 2008, s. 186).
Gerçeğe uygun değer bilgisinin güvenilirliği konusunda da farklı görüşler mevcuttur. IFRS’in gerçeğe uygun değer hiyerarşisindeki seviye 1’e göre
yapılan ölçümler genellikle güvenilir olarak kabul edilirken, seviye 2 ve seviye 3’e göre yapılan ölçümlerin güvenilirliği sorgulanmaktadır. Seviye 2, ölçümü yapılacak varlık ile benzer varlıkların gözlemlenebilir piyasa fiyatları
arasında tahmini ilişkiler kurulmasına dayanmaktadır. Bu nedenle, seviye 2
kapsamında yapılan ölçümün güvenilirliği; gözlemlenebilir veriler ile tahmin
edilen değerin örtüşme derecesine bağlıdır. Seviye 3’teki değerleme modelleri
uygulanırken ise gözlemlenebilir piyasa verileri kullanılamamaktadır. Bunun
yerine, gerçeğe uygun değeri tahmin edebilmek için gerekli bilgi, yöneticiler
tarafından sübjektif olarak belirlenmekte ve hataları içerebilmektedir (Barth,
2014: 343). Bu durum, seviye 3’e göre yapılan değerlemelerde hem bilançoda
hem de gelir tablosunda önemli bir bozulmaya neden olabilmektedir. Ayrıca
nakit akışlarının iskonto edilerek gerçeğe uygun değerin belirlenmesi, hileli
finansal raporlamaya elverişli bir ortam hazırlamaktadır.
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SONUÇ
Standart düzenleyici otoriteler, finansal tablo kalemlerinin ölçüm esaslarını ekonomideki gelişmelere paralel olarak değiştirmektedir. IFRS ve US GAAP’te son dönemlerde gerçeğe uygun değer muhasebesinin ön plana çıkmasına rağmen, bazı finansal tablo kalemlerinin ölçümünde tarihi maliyet muhasebesi ve cari maliyet muhasebesinin izleri görülmektedir. Finansal raporlamada
hangi ölçüm esasının daha güvenilir ve ihtiyaca uygun bilgi sunduğu konusu
ekonomide yaşanan gelişmelerle bir arada tartışılmaktadır. Yüksek enflasyonlu dönemlerde tarihi maliyet muhasebesinin ihtiyaca uygun ve güvenilir bilgi
üretmediği ileri sürülerek yeni bir arayışa girişilmiş ve önce cari satın alma
muhasebesi, sonrasında ise cari maliyet muhasebesinin uygulandığı bir süreç
yaşanmıştır. 1990’lı yıllarda özellikle finansal araçların piyasa değerlerinde
meydana gelen önemli değişiklikler, gerçeğe uygun değer muhasebesi kavramının geliştirilmesini sağlamıştır. Günümüzde gerçeğe uygun değer muhasebesi, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmaları finansal tablolara yansıtarak finansal
tablolarda dönemsel bozulmalara sebebiyet verdiği gerekçesiyle eleştirilmektedir. Özellikle 2008 yılında başlayan ve hafiflemesine rağmen etkileri halen
devam eden finansal krizin baş sorumlularından birinin gerçeğe uygun değer
muhasebesi olduğu görüşü giderek yaygınlaşmaktadır.
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ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMANIN HUKUKİ SONUÇLARI
Erol GÜNER*29
I.GİRİŞ:
Çalışma süreleri bir ülkenin uluslararası rekabet gücünde siyasi-sosyal
ayırt edici, iç ve dış yatırımcılar için çekici bir unsur olarak görülmektedir. Bu
açıdan hem çalışma süresinin uzunluğu ve hem de çalışma süresinin esnekliği
rekabeti etkileyen faktördür.
Anayasa’da düzenlenen sözleşme serbestisi ilkesi gereğince ve İş Kanununa göre, taraflar Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak
koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun iş sözleşmesi düzenleme hakkına sahiptir.Bu
hak çerçevesinde çalışma hayatında, yeni bir sözleşme türü olan çağrı üzerine
çalışma sözleşmesi, kısmi süreli iş sözleşmelerinin özel bir uygulanma şekli
olup, ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır. Özellikle, otelcilik, fuarcılık, restoran işletmeciliği gibi hizmetler sektöründe çağrı üzerine çalışma sözleşmesi
uygulanmaktadır. Çağrı üzerine çalışma işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili
olarak kendisine ihtiyaç duyulduğunda iş görme ediminin ifasının yazılı sözleşmeyle kararlaştırıldığı iş ilişkisi olarak kabul edilmektedir. Bu iş ilişkisinde
işçilerin sadece işverenin kendilerini çağırdığı dönemlerde işletmeye gelerek
çalışma yapmaları söz konusudur
Çağrı üzerine çalışma ülkemizde 1980›li yılların ortalarından itibaren gelişen emek piyasalarında farklı modellere ihtiyaç duyulmasıyla birlikte ortaya
çıkan bir istihdam modelidir.
Makalemizde çağrı üzerine çalışmayı ve bu çalışmadan doğan hak ve yükümlülükleri irdelemeye çalışacağız.
II. YASAL DÜZENLEME:
Çağrı üzerine çalışma daha önce uygulamada görülmekle birlikte 4857
sayılı Kanun ile yasalaşmıştır. Daha çok, sürekli ihtiyaç olmadığı halde, zaman zaman ortaya çıkan iş yoğunluğunu gidermek amacı ile belli süreler için
çağrılan işçiler için yapılan iş sözleşmesidir. Çağrı üzerine çalışma özellikle,
otellerde, restoranlarda ve eğlence yerlerinde görülen bir çalışma türü olarak
yaygınlaşmaktadır. Özellikle sürekli ve daimi personeli dışında günlük veya iş
oldukça emeğine ihtiyaç duyulacak kişiler için uygulanmaktadır.
29
* İş Teftiş Kurulu Bşk. Yrd., İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
03.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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Çağrı üzerine çalışma ile ilgili usul ve esaslar 4857 sayılı İş Kanununun
14’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre;
“Madde 14 - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli
bir iş sözleşmesidir. Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne
kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için
belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.
İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına
sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı
üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede
günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.” hükmü bulunmaktadır.
Madde hükümleri incelendiğinde çağrı üzerine çalışma ve bu çalışmaya
dayanan sözleşme;
1-Çağrı Üzerine Çalışma aslında kısmi süreli bir İş sözleşmesidir.
2.Sözleşme yazılı olmalıdır.
3 İşveren ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç
duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceği kararlaştırılmalıdır.
4.Çalışma süreleri taraflar arasında hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi
olarak belirlenmelidir. Taraflar arasında işçinin ne kadar süreyle çalışacağına
dair süre belirlenmemiş ise haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış
sayılır.
5.Çağrı üzerine çalıştırmada ücret belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya
çalıştırılmasın ödenecektir.
6.İşveren çağrı yoluyla talep hakkına sahip olduğundan işçisini iş görme
edimini yerine getirme işlemini işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün
önce yapmak zorundadır. İşçi de bu süreye uymak zorundadır.
7.Günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi
günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
Çağrı üzerine çalışma ile ilgili usul ve koşullar 4857 sayılı İş Kanununun
14. Maddesinde yoruma meydan vermeyecek şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

268

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Çağrı üzerine çalışmayı düzenleyen ilgili madde de işçinin ne zaman
işe çağrılacağı, haftada ve günde ne kadar süre çalışacağı tarafların anlaşmasına bırakıldığından emredici nitelikte değildir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi, mevzuatımızda 4857 sayılı İş Kanununun 13.
Maddesinde açıklanmıştır. Buna göre “İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde
daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir….”
denilmektedir. Kanun maddesindeki “önemli ölçüde daha az” ibaresinden ne
anlaşılması gerektiği de Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre kısmi süreli iş “iş yerinde tam süreli iş sözleşmesi ile
yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli
çalışmadır.” şeklinde ifade edilmiştir. İş Kanununun 63. Maddesinde de genel
bakımdan iş süresinin en çok 45 saat olacağı belirlenmiştir. Buradan yola çıkarak da kısmi süreli çalışmanın sınırının haftalık 30 saat olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre haftalık 45 saatlik bir tam süreli çalışma da 2/3 e kadar yani 30
saate kadar (30 saat dahil) yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak değerlendirilmelidir. Haftada 30 saatin üzerinde çalışma yapılması halinde kısmi
süreli iş ilişkisinden söz edilemez. 30 saatin üzerindeki çalışmalar tam süreli
çalışma olarak değerlendirilmelidir. Bu bilgi ve değerlendirmeler bağlamında kısmı süreli bir iş sözleşmesi niteliğinde olan çağrı üzerine çalışmada
haftalık çalışma süresi 30 saati aşamayacaktır. 4857 sayılı İş Kanunun 14.
Maddesine göre, çalışma saatleri taraflar arasında hafta, ay veya yıl gibi bir
zaman dilimi olarak belirlenebilecektir. Taraflar arasında işçinin ne kadar
süreyle çalışacağına dair süre belirlenmemiş ise haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılacaktır.
III. ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADAN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER:
A- ÇALIŞMA SÜRESİ ve ÜCRETİ: 4857 sayılı İş Kanunun 14. Maddesine göre, hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar
süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi
yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen
sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.Sözleşmede
günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde
en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
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B- HAFTA TATİLİ VE ÜCRETİ: Çağrı üzerine çalışmalarda işçi haftanın altı günü çalıştırılıyorsa hafta tatili ücretine çalıştığı süre ile orantılı olarak hak kazanır. Örneğin işçi günde 4 saat çalıştırılıyorsa hafta tatili ücreti bir
iş karşılığı olmaksızın dört saat üzerinden ödenir. İşçi hafta tatilinde de çalışıyor ise ücreti sekiz saat üzerinden ödenecektir. Çağrı üzerine çalışmalarda
işçinin iş sözleşmesinde ne kadar süre çalıştırılacağına ilişkin hüküm yoksa
ve işçide çalışmamış ise işçinin haftalık 20 saatlik ücreti ödeneceğinden hafta
tatili ücreti de söz konusu olmayacaktır.
C- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ:Çağrı
üzerine çalışmalarda işçinin çalıştığı gün ulusal bayram ve genel tatil günlerine rastlarsa ve bu günler de de işçi işyerinde çalışırsa işçiye iş sözleşmesine
göre hak etmiş olduğu ücreti 4857 sayılı İş Kanunun 47. Maddesine göre bir
kat fazlasıyla ödenir. Çağrı üzerine çalışan işçinin söz konusu günlerde çalışacağına ilişkin onayının işverence kanunun 44. Maddesine göre alınması
gerekmektedir. İşçi onay vermemesi durumunda çalıştırılamaz.
D- YILLIK İZİN VE ÜCRETİ: Yıllık ücretli izin yönetmeliği md. 13 te
kısmi süreli çalışanların yıllık izin hakları ile ilgili aşağıdaki açıklamalara yer verilmiştir: “ Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli
izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.
Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam
ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet
eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır. Bu esaslara göre izine hak
kazanan kısmi süreli ya da çağrı üzerine çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler
arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.” Nitekim 4857 sayılı İş Kanunun 13.maddesinde de tam süreli çalışan işçilerle kısmi
süreli çalışan işçilerin farklı işleme tabi tutulmayacakları belirtilmiştir. Şöyle ki;
“Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye
göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı
olarak ödenir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan
işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun
işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi
esas alınır. İşyerinde çalışan işçilerin, niteliklerine uygun açık yer bulunduğunda
kısmî süreliden tam süreliye veya tam süreliden kısmî süreliye geçirilme istekleri
işverence dikkate alınır ve boş yerler zamanında duyurulur.”
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İlgili maddelerde de belirtildiği üzere; izin hakkı ve ücreti bakımından tam
süreli çalışan işçilerle aynı haklara sahiptir. Farklı bir işleme tabi tutulamazlar. Yani; bir yıllık çalışma süresini doldurduğunda kısmi süreli çalışanın tam
süreli çalışanlar gibi 14 gün izin hakkı vardır.(kıdemine göre izin hakkı süresi
değişiklik gösterecektir.) Bu 14 günlük süre içine isabet eden kısmi süreli iş
günlerinde çalışmayarak kullanırlar.
Burada belirtilen bir yıl çalışma süresi ifadesini açıklamakta fayda var. Tam
süreli çalışanlar için geçerli olan yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için çalışılan
gün toplamının 1 yıl olması şartı, kısmi süreli çalışanlar için uygulanmaz. Bunun
yerine kısmi süreli çalışanlar için iş sözleşmesi süresinin 1 yıl devam etmesi olarak nitelendirilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. Kısmi süreli iş sözleşmesi ile
belirlenen gün veya saatlerde çalışmasını tamamlayan, yükümlülüğünü yerine getiren çalışan, 1 yıllık süreyi tamamladığında yıllık ücretli izne hak kazanmış olur.
Yani tam süreli çalışan işçiler için geçerli olan gün toplamının 1 yılı bulması şartı
kısmi süreli çalışanlar için geçerli bir uygulama değildir. Kısmi süreli İş sözleşmesinde belirlenen gün veya saatler dışında çalışmadıkları günler, zaten işçilerin
çalışma yükümlülüğü bulunmayan günlerdir.
Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan bir işçinin izinde çalışma yasağıyla
ilgili olarak öğretide 4857 sayılı İş Kanununun 58. Maddesindeki izinde çalışma yasağının tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçileri kapsadığı, kısmi
süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçileri kapsamadığı şeklindedir. Kanaatimizce
de yıllık ücretli izinde iken başka bir işyerinde çalışma yasağı tam süreli iş
sözleşmesiyle çalışan işçiler için geçerlidir. Çünkü bu hükmün uygulanması
durumunda işçinin çalışma hayatının ve buna bağlı olarak da ekonomik hayatının kötüleşmesine neden olacaktır.
E- İŞVERENİN EŞİT DAVRANMASI: 4857 sayılı İş Kanunu Kısmi
Süreli İş Akdiyle çalışanları korumak amacıyla aynı belirli süreli iş sözleşmelerinde çalışanlarda olduğu gibi bu sözleşmeyle çalışanlara da farklı işlem
yapma yasağı getirmiştir. İş Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında; “İşveren
esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan
işçiye farklı bir işlem yapamaz.” denilmektedir. Aynı yasanın 13. maddesinin
2. fıkrasında da; “Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi, ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı
farklı bir işleme tabi tutulamaz.” denilmektedir.
F- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADA SGK’NA BİLDİRİM USUL
VE ESASI: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin eski 108 inci, yeni 101
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inci maddesi uyarınca; Eğer iş sözleşmesi saat ücreti karşılığı yapılmış ise o
takdirde çalışma kısmi süreli çalışma sayılır ve sigortalının ay içinde çalıştığı
toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan
7,5 saate bölünerek, sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı
hesaplanır.(Aylık Sigorta Gün Sayısı = Ay içinde çalışma saati / 7,5 şeklinde
) Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 7,5 saatin altındaki çalışmalar 1 güne
tamamlanır. 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun
kapsamında çalışan sigortalıların ay içinde çalıştığı toplam sürenin sekiz saate
bölünmesiyle, ayda kaç gün sigortalı bildirileceği hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda 8 saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanır.
İşyerlerinde çağrı üzerine çalışma iş sözleşmesine istinaden çalışan sigortalılar için düzenlenmiş olan yazılı sözleşmenin noterden tasdikli olması zorunlu
değildir. Ayrıca, bu sözleşmenin, sosyal sigorta işlemleri yönetmeliği ekinde yer
alan Ek:10, “Eksik Gün Bildirim Formu” ekinde ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken yasal süre içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na verilmiş
olması kaydıyla, söz konusu form ve sözleşme işverenlerden her ay tekrar istenilmeyecektir.APHB 30 günden az çalışanlardan aylık prim ve hizmet belgesi ile
bildirilen eksik gün nedeni 06 (Kısmi istihdam) olarak belirtilecektir.Sigortalıların
eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu (Ek-10) ekinde aylık prim ve hizmet belgelerinde eksik gün bildirim nedeni olarak 07 –Puantaj Kayıtları seçilmesi halinde
sigortalılar yönünden Kuruma verilmesi gereken puantaj kayıtlarındasigortalının
imzasının bulunmasıgerekli vezorunludur.
5510 sayılı Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25.02.2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı İş Kanununa göre
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bent
uyarınca yapılacak borçlanmalar 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
41. maddesinin (i) bendi gereğince borçlanma yapacakların borçlanmaya
ilişkin prim tutarı 01.01.2012 tarihine kadar sigortalının veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 82. maddeye göre prime esas kazancın alt
ve üst sınırları arasında olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın
% 32’si oranında hesaplanacaktır. Ancak, ay içerisinde eksik kalan sürelerini
60. maddenin birinci fıkrasının (g) bendine göre genel sağlık sigortası primi
ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanların bu sürelerde yapacakları borçlan272
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malarda borçlanma tutarı % 20 oranı üzerinden hesaplanacaktır.
Bu durumda (i) bendi kapsamında borçlanma yapacakların; genel sağlık
sigortası primi ödenmemiş süreler için borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x Borçlanılacak Gün Sayısı x % 32), genel sağlık sigortası primi ödenmiş süreler için borçlanma tutarı ise (Borç Tutarı = Belirlenen
Günlük Kazanç x Borçlanılacak Gün Sayısı x % 20) formülüne göre hesaplanacaktır.4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik sürelerinin borçlandırılmasında
sigortalılar ay içinde 30 günden az çalıştıkları süreleri 30 güne tamamlayarak
borçlanma yapacaklarından 28, 29 ve 31 gün çeken aylardaki borçlanılacak
süreler 30 güne tamamlanarak borçlanma süresi belirlenecektir.
G- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADA KANUNDAKİ ÇALIŞMA SÜRESİNİN AŞILMASI: 4857 saylı İş Kanunu madde 13’ e göre, işçinin normal haftalık çalışma süresinin tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye
göre daha az belirlenmesi durumunda, sözleşme kısmi süreli iş sözleşmesidir.
Yine iş kanunu madde 14 ‘ e göre yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme edimi yerine
getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi
süreli iş sözleşmesi olarak tanımlanmaktadır. İşverenler sürekli ihtiyaç duyulmayan ve çağrı üzerine çalışılması gereken hallerde işçi ile bu şekilde bir
sözleşme imzalamaktadırlar, ancak uygulamada kısmi süreli olarak imzalanan
sözleşmelere göre çalışanların zaman içerisinde tam süreli olarak çalıştırıldıkları, kanunda belirtilen haftalık 30 saatlik sınırın aşılmaktadır.
Yargıtay kararlarında da görüldüğü üzere, çalışanlar ile yapılan kısmi süreli
sözleşmelerde, çalışanların fiili çalışma sürelerinin önem arz ettiği, şeklen kısmi
süre olarak düzenlenen sözleşmelerin fiilen tam süreli sözleşme olarak uygulanması halinde işçilik alacakları açısından tam süreli sözleşmeler gibi sonuç doğuracaktır. Bu durumda işverenler bu tip çalışmalarla ilgili personel alımlarında,
çalışanların çalışma saatlerini önceden öngörmeli, kısmi süreli mi yoksa tam süreli sözleşme ile mi çalışacağını belirlemelidir. Söz konusu planlama daha sonra
ortaya çıkacak problemlerin önlenmesi açısında önem arz edecektir.
H- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA: Çağrı üzerine çalışma kısmı süreli iş sözleşmesi olup çalışma süresi
maksimum 30 saat olarak belirlenmektedir. İşçinin belirlenen haftalık çalışma
süresinin üzerinde çalıştırılması halinde 4857 sayılı İş Kanunun 41. Maddesine göre fazla sürelerle çalışma kabul edilecek ve işçinin saat başına düşen
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ücreti yüzde yirmi beş zamlı olarak ödenecektir. Örneğin, çağrı üzerine çalışmada haftalık çalışma süresi 25 saat olarak belirlenmiş ve işçi 30 saat çalıştırılmış ise 25-30 saat arasındaki 5 saat fazla sürelerle çalışma olarak kabul
edilecektir.
I- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMADA KIDEM ve İHBAR TAZMİNATI UYGULAMASI:
1- Kıdem Tazminatı: Çağrı üzerine çalışma kısmi süreli iş sözleşmesinin özel bir türü olduğundan, yasanın gerekçesinde de açıklandığı gibi kısmi süreli iş sözleşmelerine uygulanmakta olan hükümler kural olarak çağrı
üzerine çalışmalarda da uygulama alanı bulmaktadır. Doktrinde ve Yargıtay
kararlarında farklı görüş ve kararlar olmakla birlikte “çağrı üzerine çalışan bir
işçinin, kıdem tazminatı hesabına esas hizmet süresinin belirlenmesinde, iş
sözleşmesinin başlangıcı ile sona ermesi arasında çalışılan veya çalışılmayan
günler ayrımı yapmaksızın tüm sürenin dikkate alınması, yerinde olacaktır.
Çağrı üzerine çalışan işçiye kıdem tazminatına hak kazanma ile ilgili diğer
koşulların sağlanması halinde her bir yıl için çalışma saatine göre belirlenen
aylık gün sayısı ( Aylık toplam çalışma saati / 7,5 saat= Aylık Gün Sayısı)
kadar kıdem tazminatı ödenmelidir. Yıl veya yıllardan artan ay ve günler için
ise orantı usulü uygulanmalıdır.
2- İhbar Tazminatı: Akdin Feshinden Önce Bildirim başlıklı 4857 sayılı
İş Kanunun 17. Maddesi süresi belirli olmayan çağrı üzerine çalışmalarda da
uygulanacaktır. Çağrı üzerine çalışma ile ilgili sözleşme belirli süreli bir sözleşme şeklinde düzenlenmemiş ise, çağrı üzerine çalışan işçinin iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanununun 17. Maddesine göre feshinden önce kanunda
hizmet süresine göre belirlenen bildirim önellerine uyulması veya bildirim
önellerine ilişkin ücretin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
işçinin bildirim önellerine ilişkin kanunda belirtilen esaslar içinde yasal ihbar tazminatı hakkı doğacaktır Bildirim önellerinin veya bildirim önellerine
ilişkin ücretin(veya tazminatın) çağrı üzerine çalışan işçinin toplam bildirim
öneli içinde sözleşmesine göre çalışacağı saat ve gün dikkate alınarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca bildirim öneli içinde, çalışana kanunun 27.
Maddesine göre günlük 2 saat yeni iş arama izni de kullandırılmalıdır. Yeni
iş arama izni kullandırılmaması ve işçinin çalıştırılması halinde 27. Maddeye
göre, %100 zamlı ücret ödemesiyapılmak durumunda kalınacaktır.

274

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

IV. SONUÇ:
Çağrı üzerine çalışma, kısmi süreli çalışma biçimi olup, 4857 sayılı İş
Kanununun 14. maddesinin hüküm altına aldığı önemli ve yeni bir düzenlemedir. Uluslararası çalışma mevzuatlarında uzun zamandan beri
yer almış bir düzenleme, 4857 sayılı kanun ile çalışma yaşamında yerini
almıştır. 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili madde hükmü yürürlüğe girmeden önce çalışma yaşamında fiilen yer alan bir çalışma şekli hakkında
yasal boşluklar ve bu şekilde çalışan işçilerin hak ve alacakları ile ilgili
yorum farklılıkları bir ölçüde ortadan kalkmıştır. Çağrı üzerine çalışma biçiminin orta ve uzun vadede milli ekonomi ve işyerleri için önemli
avantajlar meydana getireceğini, istihdam ve yatırım artışı sağlayacağını, işverenlerin işçilik maliyetlerini azaltacağını düşünmekteyim. Makalemizde çağrı üzerine çalışmayı ve bu çalışmadan doğan hak ve yükümlülükleri
inceledik. İşverenlerin ve işçilerin bu yeni çalışma biçimi konusunda bilgi
sahibi olmaları kanunda belirtilen usul ve esaslar içinde uygulamaya geçmeleri yerinde olacaktır.

ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
İŞVEREN		
ADRESİ		
İŞÇİNİN
ADI SOYADI		
BABA ADI			
İKAMETGAH ADRESİ
İŞE BAŞLAMA TARİHİ
İŞİN BİTİŞ TARİHİ
İŞİN KONUSU		

:

:
:
:
:
:
:

1. SÖZLEŞMENİN TANIMI
İşbu iş sözleşmesi, işçinin sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere işveren tarafından kendisine ihtiyaç duyulması halinde belirlenen işyerine çağrılarak iş görme edimini yerine getirdiği kısmi süreli bir çağrı üzerine çalışma
sözleşmesidir.
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2. ÇAĞRIYI YAPMA ZAMANI
İşveren ihtiyaç duydukça sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere belirlediği işyerine çağrılan işçiyi,
…gün önceden haberdar etmek zorundadır. Kararlaştırılan süreye uygun olarak çağrılan işçi, iş görme edimini yerine
getirmekle yükümlüdür. Aksi halde, çağrıya uymayarak iş görme edimini zamanında yerine getirmeyen işçi istifa etmiş sayılır. İşveren kendisini tekrar
çağırmak zorunda değildir.
3. ÇAĞRI ARACI
İşveren ihtiyaç duydukça sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere belirlediği işyerine çağırdığı işçiyi, telefonla, iadeli taahhütlü mektupla, faksla,
e-postayla veya işyeri mutad araçlarıyla çağırabilir. İşçinin işbu sözleşmede
belirttiği adresine veya telefon numarasına yapılan çağrı ve tebligatlar muteber çağrı ve tebligat sayılır.
4. ÇAĞRI GÜNLERİ
İşverenin ihtiyaç duyduğu hallerde sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak
üzere belirlenen işyerine çağrılan işçi, kanuni hafta tatili (Pazar) veya ulusal
bayram (Cumhuriyet Bayramı) ve genel tatil günlerinde (resmi ve dini bayram
günleri ile yılbaşı tatilinde) de bu çağrıya uymak ve yükümlülüğünü yerine
getirmek zorundadır.
5. GÜNLÜK ÇAĞRILARDA ÇALIŞMA SÜRESİ
İhtiyaç duyuldukça işyerine sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere
çağrılan işçi,
günlük çağrılarda …. saat çalışmak zorundadır.
6. HAFTALIK ÇAĞRILARDA ÇALIŞMA SÜRESİ
İhtiyaç duyuldukça belirlenen işyerine sözleşmede kararlaştırılan işi yapmak üzere çağrılan işçi, haftalık çağrılarda …. saat çalışmak zorundadır.
7. DENEME SÜRESİ
Deneme süresi, işçinin işe başladığı tarihten itibaren sürekli veya fasılalarla ücrete tabi olarak çalıştığı sözleşmede kararlaştırılan toplam sürelerin iki
aylık süreyi doldurduğu tarihe kadar devam eder. Taraflar bu süre içinde çağrı
üzerine yapılan işbu sözleşmeyi herhangi bir ihbara ve tazminata gerek duyul276
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maksızın derhal feshedebilirler. İşçinin fesih tarihine kadar işlemiş bulunan
ücret ve diğer hakları kendisine ödenmek zorundadır.
8. SÖZLEŞME KONUSU İŞİN DEĞİŞTİRİLMESİ
İşveren sözleşme konusu işi ve işçinin çalışacağı işyerini görülen lüzum ve ihtiyaç duyulan işin niteliğine ve türüne göre her zaman değiştirebilir. İşçi, ücretinde
bir indirime gidilmeksizin yapılan iş değişikliğini kabul etmek zorundadır.
9. ÜCRET
İşçinin ücreti, asgari ücretin sözleşmede kararlaştırılan sürelere tekabül
eden miktarından az olamaz. İşveren işçinin ücretinden yapılan tüm kanuni ve
akdi kesintileri gösterir bir pusulayı işçiye vermek zorundadır.

10. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ
Haftanın altı işgününde sözleşmede kararlaştırılan haftalık iş süresini tamamlayan işçiye, müteakip yedi gün içinde hafta içinde çalıştığı ortalama
günlük iş süresi kadar ücretli hafta tatili verilir.
11. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNÜ ÜCRETİ
Resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı tatilinde çağrıya uyarak işyerine
gelen ve yükümlülüğünü yerine getiren işçilere, o gün için çalıştıkları sürelere
tekabül eden ücretleri bir kat fazlasıyla ödenir.
12. İŞ DÜZENİ VE DİSİPLİNİ
İşçi, başta iş mevzuatı olmak üzere, işverence işbu mevzuata uygun olarak
çıkarılan ve çıkarılacak olan her türlü tüzük, yönetmelik, yönerge, emir ve
talimat hükümleri ile tespit olunan çalışma ilke ve koşullarına, iş sağlığı ve
güvenliği kuralları ile önlemlerine aynen uymakla yükümlüdür. İşveren işbu
sözleşme hükümlerine uymayan veya uyarılara rağmen uymamakta ısrar eden
işçinin iş sözleşmesini ihbarsız ve tazminatsız derhal feshedebilir.
13. SON HÜKÜMLER
Taraflarca tek tek okunarak ve iki nüsha olarak …… tarihinde müştereken imza altına alınan işbu çağrı üzerine çalışma sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda görevli ve yetkili mahkeme ……İş Mahkemeleri kabul edilmiştir.
TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

277

MALİ

ÇÖZÜM

İŞVEREN TARAFI İŞÇİ TARAFI

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
T.C. Yasalar (16. 06.2006). 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)

278

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN SURİYE’Lİ
YABANCILARIN ÇALIŞMA ESASLARI
Cumhur Sinan ÖZDEMIR*30
1. GİRİŞ
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre Ülkemizde yaklaşık 2,5 milyon Suriye uyruklu geçici koruma sağlanan yabancı bulunmaktadır.Geçici
koruma sağlananyabancıların çalışmasına ilişkin usul ve esaslar, 11.01.2016
tarih, 2016/8375 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla uygulamaya konulan ve
15.01.2016 tarih, 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geçici Koruma
Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik” hükümleriyle düzenlenmiştir.
2. GEÇİCİ KORUMA
Suriyeli yabancılarıda kapsamına alan ve 22.10.2014 tarih, 29153 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan, “Geçici Koruma Yönetmeliği”, yabancılara hak
ve yükümlülükler getirmiştir.
2.1. Geçici Koruma
Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ve uluslararası
koruma talebi bireysel olarak değerlendirmeye alınamayan yabancılara sağlanan korumaya, geçici koruma denir.
2.2. Geçici Korumanın Unsurları
•
Açık sınır politikası ile ülke topraklarına koşulsuz kabul
•
Geri göndermeme ilkesinin istisnasız uygulanması
•
Gelen kişilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması
2.3. Geçici Koruma Sağlanacak Yabancılar
Geçici koruma; ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel veya bu kitlesel
akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen
yabancılardan haklarında bireysel olarak uluslararası koruma statüsü belirleme işlemi yapılamayan yabancılara uygulanır.
*30 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
18.07.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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3. SURİYELİ YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASI
3.1. Yasal Mevzuat
Suriyeli yabancılar başta olmak üzere geçici koruma sağlanan yabancıların
çalıştırılmasında;
• 11.04.2013 tarih, 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6548 sayılı
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu,
• 06.03.2003 tarih, 25040 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4817 sayılı
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,
• 29.08.2003 tarih, 25214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği,
• 22.10.2014 tarih, 29153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geçici Koruma Yönetmeliği,
• 15.01.2016 tarih, 29594 sayılı Resmi Gazetede yayımlana Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, hükümleri uygulanmaktadır.
3.2. Mevsimlik Tarım ve Hayvancılık İşlerinde Çalışma İzni Muafiyeti
Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Çalışma izni muafiyeti
başvuruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından geçici koruma sağlanan il valiliğine yapılmaktadır. Bu başvurular, ilgili
valilik tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilmektedir.
3.2.1.

Başvuru Şartları

Geçici koruma sağlanan Suriyeli yabancılar başta olmak üzere aşağıda belirtilen şartları taşıyanların çalışma izni muafiyet başvuruları kabul edilir;
a)Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması,
b)Çalışma izni muafiyeti başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı
aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması,
c)Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde ve
sadece mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak üzere başvuru yapılması.
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3.2.2. Başvuru Usulü ve Değerlendirme
a)Çalışma izni muafiyet başvurusu, yabancı tarafından geçici koruma kimlik belgesi/yabancı tanıtma belgesi ile geçici koruma ile kalma hakkı sağlanan
ildeki Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne yapılır.
b)Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünün yetkili kullanıcısı tarafından yabancının kimlik numarası otomasyon sistemine girildikten sonra sorgulama
yapılarak yabancıya ait kimlik bilgileri getirilir.
c)Yapılan sorgulamada; yabancının geçici koruma kapsamında olduğu,
başvurunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin
doldurulduğu, İçişleri Bakanlığı kayıtlarından teyit edilemezse otomasyon
sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır.
d)Geçici korunan yabancının çalışma izni muafiyeti talep ettiği il bilgisinin seçilmesi ve kaydedilmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Seçilen il kodu ile
İçişleri Bakanlığı kayıtlarına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan il kodunun
uyuşmaması halinde otomasyon sisteminde işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır.
e)Geçerli bir çalışma izni bulunan geçici koruma sağlanan yabancının, çalışma izni muafiyet başvurusu yapacak olması halinde otomasyon sisteminde
işleme devam edilemeyeceği uyarısı alınır. Ancak çalışma izninin iptal edilmesi sonrasında muafiyet başvurusuna devam edilebilir.
f)Kaydı tamamlanarak talebi uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancıya, otomasyon sistemi üzerinden çıktısı alınan çalışma izni muafiyeti
bilgi formu verilecektir.
g)Çalışma izni muafiyetini iptal ettirmek amacıyla geçici koruma sağlanan
yabancı tarafından Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğüne başvuru yapılması halinde, il müdürlüğünce gerekli iptal işlemi otomasyon sistemi üzerinden yapılır.
3.2.3. Çalışma İzni Muafiyeti Bilgi Formunun Kapsamı ve İçeriği
a)Sadece mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışabilecekleri,
b)Geçici koruma sağlanan ilden başka bir ilde çalışma haklarının bulunmadığı,
c)Çalışma izni muafiyeti bilgi formunun geçici koruma kimlik belgesi/yabancı tanıtma belgesi ile birlikte ibraz edilmesi zorunluluğunun bulunduğu,
d)Muafiyetin sona erme tarihinden sonra çalışmaya devam edilecek olması halinde,Çalışma ve İş Kurumuil müdürlüğüne yeniden başvurulması gerektiği,
e)Geçici koruma sağlanan yabancının çalışma izni muafiyeti kapsamında
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olup olmadığının Yabancı Çalışma İzni Sorgulama Sistemi (www.calismaizni.
gov.tr) üzerinden yabancı kimlik numarası girilerek sorgulanabileceği, çalışma izni muafiyeti bilgi formunda Türkçe ve Arapça olarak belirtilir.
3.2.4. Valiliklere Bildirim
Mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti bilgi formu verilen geçici korunan yabancıların Çalışma ve İş Kurumu
il müdürlüklerince her ay otomasyon sistemi üzerinden alınan listesi, izleyen
ayın ilk haftası içerisinde Valiliğe bildirilir.
3.3. Çalışma İzni
3.3.1. Başvuru Şartları
Geçici koruma sağlanan başta Suriyeli yabancılar olmak üzere aşağıda
belirtilen şartları taşıyanları çalıştırmak üzere yapılan başvurular kabul edilir;
a)Yabancının geçici koruma kapsamında olduğunu belirten geçici koruma kimlik belgesinin/yabancı tanıtma belgesinin ve yabancı kimlik numarasının olması.
b)Çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması.
c)Geçici koruma kaydına göre yabancıya kalma hakkı sağlanan ilde çalışmak üzere başvuru yapılması.
d)Ön izin alma zorunluluğu olan mesleklerde çalışacak geçici korunanların, ilgili Bakanlıklardan ön izin belgesinin alınmış olması.
e)Geçici koruma sağlanan yabancının başka bir işverenin yanında çalışmak üzere düzenlenen çalışma izninin ya da bu yabancı için daha önce yapılmış sonuçlanmayan bir başvurusunun bulunmaması.
3.3.2. Çalışma İzni Başvurularının Değerlendirilmesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, çalışma izni başvuruları aşağıda belirtilen hallerde reddedilir;
a)İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmesi,
b)Başvurunun, özel kanunları ile yalnızca Türk vatandaşları tarafından icrasına izin verilen iş ve meslekler için yapılmış olması,
c)Sağlık meslek mensupları için Sağlık Bakanlığından, eğitim meslek
mensupları için Milli Eğitim Bakanlığından veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından ön izin alınmaması,
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d)Değerlendirme kriterlerinin karşılanmaması,
e)İlgili mercilerin olumsuz görüşünün bulunması.
3.3.3. Çalışma İzin Belgesi ve Bildirim
a)Çalışma izni başvurusuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan değerlendirmenin sonucu, geçici koruma sağlanan yabancıyı
çalıştırmak isteyen işverene ve İçişleri Bakanlığına online olarak bildirilir.
b)Talebi uygun görülen geçici koruma sağlanan yabancı için Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca oluşturulan çalışma izni otomasyon sisteminde
“Başvuru Takip” kısmında görüntülenebilecektir. Ayrıca, yabancı adına Bakanlıkça düzenlenen kart şeklindeki çalışma izin belgesi yabancının çalışacağı
adrese nitelikli kurye ile gönderilecektir.
c)Çalışma izni verilen geçici koruma sağlanan yabancı, işinin gereği olarak farklı bir ilde bulunmasının zorunlu olduğu hallerde, Göç İdaresi il müdürlüğüne bu durumu bildirmekle yükümlüdür.
3.3.4. İstihdam Kotası
İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan
Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı ondan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilir. Ayrıca,
işveren tarafından; işyerinin kayıtlı bulunduğu ildeki Çalışma ve İş Kurumu il
müdürlüğünden, çalışma izni başvurusu tarihinden önceki dört haftalık süre içerisinde yabancının çalıştırılacağı işi yapacak aynı nitelikte Türk vatandaşı bulunamadığının belgelendirildiği başvurularda istihdam kotası uygulanmayabilir. Bu
hususun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinde
çalışma izni talebinde bulunulan sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler
dikkate alınır. Örneğin; 250 Türk vatandaşı çalışan bir işyerinde çalışabilecek geçici koruma sağlanan yabancı sayısı en fazla 25 olacaktır.
5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kamu yararına çalışan dernek statüsüne sahip dernekler ile 4962 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
ve Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun uyarınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından insani yardım hizmeti faaliyetlerinde çalıştırılmak istenen geçici koruma sağlanan yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığına yapılan çalışma izin taleplerinin değerlendirilmesinde
istidam kotası uygulanmayacaktır.
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3.3.5. Mesleki Eğitim
Geçici koruma sağlanan yabancılar, en az altı aylık geçici koruma süresinin doldurulmuş olması koşuluyla, Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü
hizmetleri kapsamında düzenlenen kurs ve programlara katılabilir ve bu kapsamda bir işyerinde mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi görebilirler. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancıların eğitim gördükleri işyerinde çalıştırılmak
istenilmesi durumunda, işverenler tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığına başvuruda bulunularak çalışma izni alınması zorunludur. Bu kapsamda yapılan başvurularda istihdam kotası Bakanlıkça farklı uygulanabilir.
3.4. Sosyal Haklar ve Ücret
Geçici koruma sağlanan yabancıların ve işverenlerin çalışma ve sosyal
güvenlik mevzuatı ile diğer ulusal mevzuattan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri saklıdır. Diğer bir ifadeyle Ülkemizde çalışan başta Suriyeli olmak
üzere çalışan tüm yabancılar 4857 sayılı İş Kanunu, 6631 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası
hükümlerine tabidir. İşverenler yabancı çalışanlarına 2016 yılı için geçerli yasal asgari ücret olan brüt: 1.647.-TL, net: 1.330,99.-TL (asgari geçim indirimi
dahil, bekar ve çocuksuz) ücret altında ödeme yapamayacağı gibi, sigortasız
da çalıştıramaz.
3.5. İdari Para Cezası
Geçici koruma sağlanan başta Suriyeli olmak üzere çalışan tüm yabancılar, çalışma izni muafiyeti veya çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamaz. 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna göre; çalışması veya çalıştırılması halinde 2016 yılında; işverene
8.848.-TL, yabancıya 881.-TL, bağımsız çalışan yabancıya 3.536.-TL, idari
para cezası uygulanacaktır. Fiillerin tekrarı halinde idari para cezaları iki kat
artırılarak (işverene 17.696.-TL, yabancıya 1.762.-TL, bağımsız çalışan yabancıya 7.072.-TL) olarak uygulanacaktır.
Ülkemizde çalışan başta Suriyeli olmak üzere çalışan tüm yabancılar 4857
sayılı İş Kanunu, 6631 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası hükümlerine tabi olduğundan, yasal düzenlemelere aykırılık halinde bu Kanunların öngördüğü idiar para cezalarıda uygulanabilecektir.
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4. SONUÇ
Suriyeli yabancılar başta olmak üzere geçici koruma sağlanan tüm yabancılar çalışma izni başvurusunun yapıldığı tarih itibarıyla en az altı aylık geçici
koruma süresinin doldurulmuş olması şartıyla çalışma izni için Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurabileceklerdir.
İşyerinde geçici koruma kapsamında çalışan sayısının, aynı işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısının %10’ ununu geçmemesi esastır. Ancak, hiç Türk
vatandaşı çalışanı bulunmayan veya toplam çalışan sayısı 10’dan az olan işyerlerinde, geçici koruma sağlanan en fazla bir yabancıya çalışma izni verilebilecektir. Örneğin; 250 Türk vatandaşı çalışan bir işyerinde çalışabilecek
geçici koruma sağlanan yabancı sayısı en fazla 25 olacaktır.
Mevsimlik tarım veya hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni muafiyeti kapsamındadır. Diğer bir ifadeyle
mevsimlik tarım ve hayvancılık işlerinde çalışacak Suriyeli yabancılar için
çalışma izni şartı aranmayacaktır.
Geçici koruma sağlanan başta Suriyeli olmak üzere çalışan tüm yabancılar, çalışma izni muafiyeti veya çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz
veya çalıştırılamaz. Çalışması veya çalıştırılması halinde 4817 sayılı Kanununa göre 2016 yılında; işverene 8.848.-TL, yabancıya 881.-TL, bağımsız çalışan yabancıya 3.536.-TL, idari para cezası uygulanacaktır. Fiillerin tekrarı
halinde idari para cezaları iki kat artırılarak (işverene 17.696.-TL, yabancıya
1.762.-TL, bağımsız çalışan yabancıya 7.072.-TL) olarak uygulanacaktır.
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• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (15.01.2016) Geçici Koruma
Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik. Ankara: Resmi Gazete (29594 sayılı)
• İçişleri Bakanlığı (22.10.2014) Geçici Koruma Yönetmeliği. Ankara:
Resmi Gazete (29153 sayılı)
• T.C. yasalar (11.04.2013). 6548 sayılı Yabancılar ve Uluslararası
Koruma Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (28615 sayılı)
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MÜŞTERİNİN İŞYERİNDE GEÇİRDİĞİ
KAZA İŞ KAZASI MIDIR?
Recep GÜNER*31
ÖZ
İşyerine gelen ziyaretçilerin veya müşterilerin geçirmiş olduğu kazaların
iş kazası sayılıp sayılmadığı çok tartışılan bir husustur. Bu soruya cevap bulabilmek için iş kazasının tanımı yapılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun
ele alınarak irdelenmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: İş Kazası, Müşterinin Kaza Geçirmesi, İş Güvenliği,
Sosyal Güvenlik Kurumu
GİRİŞ
Mevzuatımızda iş kazasının tanımı sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılmıştır. İş kazası deyince ilk olarak çalışanların geçirmiş olduğu
kazalar akla gelir ama işyerinde çalışanlar dışında misafirler ve müşteriler de
bulunmaktadır. Bunların geçirmiş oldukları kazaların iş kazası sayılıp sayılmadığı tartışmalı ve önemli bir konudur.
1. İŞ KAZASI KAVRAMI
Müşterinin geçirdiği kazanın iş kazası olup olmadığının daha rahat anlaşılabilmesi için öncelikle iş kazası kavramının irdelenmesi gerekmektedir.
Mevzuatımızda iş kazasının tanımı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununda ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılmıştır. Her ne kadar her iki Kanunda da yapılan tanımlar birbirine
yakın olsa da söz konusu Kanunların içermiş olduğu ilkelerin birbirinden ayrı
oluşundan ötürü tanımlarda kavramsal olarak bazı farklılıklar mevcuttur. Genel olarak öğretide işverenin sevk ve idaresinde işin ortaya çıkardığı risklerin
neden olduğu kazalar iş kazası olarak tanımlanmaktadır.
2. İŞ KAZASI TANIMI
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu madde 3’te iş kazası “işyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya
*31 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi, Elektrik ve Elektronik Müh.
Makale Geliş Tarihi:
06.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olay” olarak tanımlanmıştır. 5510 sayılı Kanun’da ise iş kazası tanım olarak biraz daha dar
kalıplara sokulmuş ve iş kazası sayılan durumlar Kanunda tek tek sayılmıştır.
5510 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde İş kazası;
 sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
 İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına
ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
 Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
 Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen
engelli hâle getiren olay olarak tanımlanmıştır.
5510 sayılı Kanuna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için üç unsuru
taşıması şarttır. Bu unsurlar şu şekildedir;
 Kazayı geçirenin sigortalı olması veya sigortalı sayılması,
 Kazanın yukarıda saydığımız yerlerde, durumlarda veya zamanlarda
meydana gelmesi.
 Kazanın sigortalının ölümüne sebep olması veyahut sigortalıyı hemen
veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getirmesi
a. Kazayı Geçirenin Sigortalı Olması
Bir olayın iş kazası olarak nitelendirilmesi için öncelikle ölen veyahut ruhen
ya da bedenen zarar görenin sigortalı olması şarttır. 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü
maddesinde kimlerin sigortalı sayıldığı ve aynı kanunun 6’ıncı maddesinde kimlerin sigortalı sayılmadığı belirtilmiştir. 4’üncü maddede belirtilenler işe başladıkları tarih itibariyle sigortalı sayılırlar. Bundan dolayı söz konusu madde kapsamında
bulunanlar işe başladıkları anda herhangi bir kazadan dolayı ruhen ya da bedenen
zarara uğrarlarsa bu iş kazası sayılır. Bir kazanın iş kazası olarak değerlendirilebilmesi için kazalının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesine veya belli bir prim
gün sayısının dolmasına gerek yoktur. İşe başlayan biri hemen birkaç saat içinde
kaza geçirirse bu iş kazası olarak değerlendirilir.
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Bu durumda kimlerin sigortalı sayılmadığı büyük önem arz etmektedir.
Çünkü 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılmayan birinin çalıştırılması ve
kaza geçirmesi durumunda bu kaza iş kazası sayılamaz. Bununla beraber bazı
istisnalar söz konusudur. Örnek olarak 5510 sayılı Kanun 5’inci maddesi kapsamında çıraklar ve İŞKUR tarafından verilen meslek edindirme, geliştirme
1
ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerler32
verilebilir. Söz konusu madde
ve bazı özel düzenlemeler kapsamına girenlerin geçirmiş oldukları kazalar iş
kazası sayılmakta ve kanun kapsamında kendilerine tanınan hak ve yardımlardan yararlanabilmektedirler.
21. Yargıtay Hukuk Dairesinin “... kazaya uğrayan ile Orman Bakanlığı arasında bir hizmet akdi ilişkisi bulunmadığı gerekçesiyle kazanın iş kazası olarak
nitelendirilemeyeceği” (Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, 1997) kararı iş kazası ve iş
ilişkisi arasındaki bağlantıyı ortaya koymuştur. Özellikle yargı kararlarında bir
olayın iş kazası sayılabilmesi için bir iş ilişkisinin varlığının olması ve bundan
dolayı sigortalılık halinin mevcudiyeti şartı dile getirilmektedir. Söz konusu iş
ilişkisinin bir sözleşmeye bağlanması veya tam zamanlı bir iş ilişkisi olması şart
değildir(Yargıtay 21.Hukuk Dairesi, 2000). Bununla beraber sigortalılık halinin
gerçek olması gerekmektedir. Kişinin çalışmaksızın sadece göstermelik olarak sigorta primlerinin yatması durumu ülkemizde yoğun şekilde görülen bir durumdur.
Söz konusu kâğıt üzerinde sigortalılık halinin tespit edilmesi durumunda bu şekilde göstermelik sigorta yapılan birinin geçirdiği kaza iş kazası sayılmaz.
b. Kazanın 5510 sayılı Kanun Madde 13’te belirtilen Sınırların İçinde Olması
Sosyal Sigorta noktasında bir kazanın iş kazası olarak sayılabilmesi için kazalının sigortalı olmasının yanı sıra kazanın 5510 sayılı Kanun’unun 13’üncü
maddesinde belirtilen hal ve zamanlarda meydana gelmesi gerekmektedir. Sorumuzun müşterinin işyerinde geçirdiği kazanın iş kazası sayılıp sayılmadığı
olduğundan dolayı özellikle 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin a,b ve
c bentleri üzerinde duracağız.
132 T.C. Yasalar 2006 Madde 5: b-)5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen
aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı
ile hastalık sigortası; meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan
öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82 nci maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç
alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.
e-Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan
kursiyerler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlar hakkında
iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar
hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.
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5510 sayılı Kanun madde 13/a’ya göre “Sigortalının işyerinde bulunduğu
sırada” meydana gelen sigortalının ölümüne veyahut sigortalıyı hemen veya
sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaylar iş kazasıdır. Söz
konusu Kanun’un 11’inci maddesinde işyerinin tanımı “sigortalı sayılanların
maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları” yerler olarak
yapılmaktadır. Tanımı biraz açmak gerekirse; işyeri maddi olan, üretilen mal
veya hizmet için kullanılan yapı, bina, iş ekipmanı, tezgâh, ofis, hammadde
vb. ile maddi olmayan tecrübe, teknolojik gelişim, teknik bilgi, pazar sahası
vb. unsurlar ile birlikte sigortalıların çalıştığı yerler olarak tarif edilebilir. Bununla beraber aynı maddenin devamında “İşyerinde üretilen mal veya verilen
hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma,
muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer
eklentiler ile araçlar da işyerinden” sayılacağı belirtilmiştir.
Sigortalının işe başlamasından itibaren her işyerine girdiğinde işyerinden çıkana kadar geçen sürede meydana gelen bütün kazalar iş kazası sayılmaktadır. Kazanın sigortalının çalışırken veya ara dinlenmedeyken veyahut
iş saatleri içerisinde hatta iş saatleri dışında meydana gelmesinin bir önemi
yoktur. Kazanın işyerinde meydana gelmesi olay ile zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması durumunda iş kazası sayılması için yeterlidir.
5510 sayılı Kanunun 13/b maddesinde “işveren tarafından yürütülmekte
olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle” meydana gelen kazaların iş kazası sayıldığı
belirtilmiştir. Bu noktada kazanın işyerinde meydana gelmesi şart değildir.
Bu hüküm kapsamında sigortalının işveren tarafından veya iş nedeniyle işyeri
dışında bir yere gitmesi halinde geçirdiği kaza iş kazası sayılmaktadır. Aynı
maddenin c bendine göre sigortalının kaza meydana geldiği zaman diliminde
asıl işini yapması şart değildir. Söz konusu madde “bir işverene bağlı olarak
çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi
nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda” meydana gelen kazaları
da iş kazası olarak saymaktadır. Yalnız bu hüküm kapsamında sigortalının gereksiz riskler almaması ve hayatın normal akışının dışına çıkmaması şarttır.
c. Kazanın Ölüme veya Bedenen ya da Ruhen Engelle Neden Olması
5510 sayılı Kanuna göre bir kazanın iş kazası olarak sayılabilmesi için
yukarıdaki şartları sağlaması yanı sıra ölüme sebep olması veyahut sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hâle getirmesi şarttır.
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Her türlü, yaralanma, sakatlanma, uzuv kaybı, körlük, kırık, yanık, iç kanama,
beyin sarsıntısı, iç organlarda zarar, yüzde veya çeşitli yerlerde kalıcı yara izlerinin oluşması, fiziki görünüşün değişmesi veya görme, işitme, duyma gibi
duyuların azalması vücut bütünlüğüne bedenen zarar veren durumlar olarak
sıralanabilir. Bunlarla beraber vücut bütünlüğüne ruhen zarar veren; akıl hastalığına, kısa veya uzun süreli hafıza kaybına, kronik sinir rahatsızlığına vb.
zararlara sebep olan kazalar da iş kazası sayılmaktadır.
Sigortalının işyerinde geçirdiği kazanın iş kazası sayılmasında olay ile zarar arasında uygun illiyet bağının bulunması yeterlidir. Meydana gelen kazada
sigortalının ağır kusuru hatta kastı dahi olabilir. Sigortalının kaza olmasında kastının veya ağır kusuru olması kazanın iş kazası sayılması için engel
değildir. Yargı kararlarında sigortalının işyerinde sarhoş çalışmak gibi ağır
kusurunun olması (Y.9.HD, 23.03.1992, 1991-12579/1992-3624), bilerek ve
isteyerek kendisini bedenen veya ruhen zarara uğratması hatta öldürmesinin
bile iş kazası sayılacağı, olayın salt işyerinde meydana gelmesi durumunda
bile, sigortalının gördüğü işle ilgili ve işverenin kusurundan kaynaklanmamış
olmasına rağmen iş kazası sayılacağı dile getirilmiştir(Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 2004).
Bu noktada sigortalının;
 sigortalının üretim atölyesinde presse parmağını sıkıştırması,
 işçi lokalinin elektrik arızalarının giderilmesi çalışması sırasında kalp krizi geçirmesi durumunda vefat etmesi(Yargıtay 13.Hukuk Genel Kurulu,
2004),
 bahçesinde top oynarken sakatlanması,
 soyunma odasında başka bir çalışanla kavga etmesi sonucu yaralanması,
 gece bekçiliği yaparken beyin kanaması geçirerek felç olması(Yargıtay
21.Hukuk Dairesi, 2002),
 yıkanma yerinde ayağının kayması sonucu bileğini bükmesi,
 görevli olarak başka bir ile giderken bindiği uçağın düşmesi sonucu sigortalının ölmesi(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 1981)
 işyerindeyken silahlı saldırı sonucu yaralanması,
 hatta işyerinde intihar etmesi(Yargıtay 10.Hukuk Dairesi, 2004) dahi biri
iş kazasıdır.
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3. MÜŞTERİNİN İŞYERİNDE GEÇİRMİŞ OLDUĞU KAZA İŞ
KAZASI SAYILIR MI?
Müşterinin geçirmiş olduğu kazanın iş kazası sayılabilmesi için ilk şart kazayı
geçirenin sigortalı veya sigortalı vasfına sahip biri olması gerekmektedir. Müşterinin sadece sigortalı olması geçirdiği kazanın iş kazası sayılması için yeterli
değildir. Kazayı geçirdiği işyerine işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle gitmiş olması veya kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte
olduğu iş nedeniyle gitmiş olması şarttır. Örnek olarak işi gereği fiyat alma, piyasa
analizi gibi sebeplerle bir mağazaya müşteri olarak giden sigortalının geçirmiş
olduğu kaza iş kazası sayılır. Bu noktada önemli olan husus kazayı geçirdiği yere
işveren tarafından yollanması veya işin gereği gitmesidir. Bunun yanı sıra sigortalının kaza geçirdiği yere doğrudan işveren tarafından yollanmış olması veya işinin
gereği gitmesi şart değildir. 5510 sayılı Kanun’un 13/c maddesine göre “görevli
olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın
geçen zamanlarda” geçirdiği kazalar da iş kazasıdır. Bu kapsamda sigortalının
hayatın normal akışı dışında çıkmaması ve ekstra risk almaması şartı ile asıl işini
yapmaksızın geçen zamanda geçirdiği kaza iş kazası sayılmaktadır. Sigortalının
işveren tarafından gönderildiği yere gitmek için bindiği uçağın düşmesi(Yargıtay
9.Hukuk Dairesi, 1981), yemek için girdiği yerde zehirlenmesi, zaman geçirmek
için gittiği parkta bomba patlaması(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 1981 ) gibi haller
bu duruma örnek olarak verilebilir. Ama eğer sigortalı hayatın normal akışının
dışına çıkarsa bu durumda geçirdiği kaza iş kazası sayılmaz. Sigortalının alkollü
araç kullanmasından dolayı kaza yapması(Yargıtay 12.Hukuk Dairesi, 2002) veya
gittiği yerde kavgaya karışması sonucu yaralanması sigortalının hayatın normal
akışının dışına çıkması ve ekstra risk almasından dolayı iş kazası sayılmaz.
SONUÇ
Müşterinin geçirmiş olduğu kaza bazı unsurları içermesi şartıyla iş kazası
sayılmaktadır. Öncelikle kaza geçiren müşterinin sigortalı olması şarttır. Müşterinin kaza geçirdiği işyerine bir işveren tarafından yolanmış olması veya
yapmış olduğu iş ile ilgili gelmiş olması gerekmektedir. Bunun haricinde görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilen sigortalının boş zamanını
geçirmek için müşteri olarak gittiği bir işyerinde hayatın normal akışının dışına çıkmaması şartı ile geçirdiği kaza da iş kazası sayılır.
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İŞ KAZASI SONUCUSİGORTALI VEYAHAK SAHİPLERİNE
SGK TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR İLE
AÇILABİLECEK DAVALAR
Yasin KULAKSIZ*33
ÖZ
Yaralanma ve ölümle sonuçlanmak suretiyle kazaya uğrayan kişi, ailesi,
işveren ve üçüncü kişileri etkileyen iş kazaları maddi ve manevi sonuçlar ortaya çıkarabilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanan yardımlar ile
açılacak tazminat davaları sonucunda elde edilecek gelirler maddi eksikliği
giderici bir işlev üstlenecektir. Çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu
vuku bulan iş kazaları bazı durumlarda ise kasıt unsurunu barındırabilmektedir. Bu durumlarda açılacak ceza davaları, kazalı veya ailesinin yaşamış olduğu manevi acıyı dindirici mahiyette olabilecektir.
Anahtar Sözcükler: İş kazası, hak sahibi, ödenek, gelir, dava, tazminat.
1. GİRİŞ
Çalışma hayatında her yıl hatta her gün karşılaşılan iş kazaları gerçekleşme
sürecinden sonra da etkisel olarak son derece geniş bir alana yayılmaktadır.
Kazalı dışında en fazla etkilenen bu kişileri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu(T.C. yasalar, 16.06.2006) (SSGSSK134) da; sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malullük, vazife malullüğü veya
yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına
veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babası şeklinde
hak sahibi olaraktanımlamıştır.İş kazası sonucu yaralanan sigortalının kendisi
ölümü halinde ise adı geçen hak sahipleri yani mirasçıları(SSGSSK)ilediğer
yasalarla tanınan haklardan yararlanabileceklerdir.
2. SİGORTALI VEYA HAK SAHİBİNE SGK TARAFINDAN YAPILACAK YARDIMLAR
(SSGSSK)’nun‘‘İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar’’ başlıklı 16 ncı maddesinde iş kazası sonucu;

33
* Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
1 Çalışmamızda, 31/05/2006tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu için
34
“SSGSSK” kısaltması kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
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5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu (T.C. yasalar, 20.05.2006)
(SGK)235 tarafından;
 Sigortalının geçici iş göremezliğe uğraması durumunda yani meslekte
kazanma gücünün % 10 oranının altında olması durumunda günlük
geçici iş göremezlik ödeneği verilebilecek,
 Sigortalının sürekli iş göremezliğe uğraması durumunda yani meslekte kazanma gücünün % 10 oranı ve üzerinde olması durumunda sürekli iş göremezlik geliri bağlanabilecek,
 İş kazası sonucu sigortalının ölmesidurumunda hak sahiplerine, ölüm
geliri bağlanabilecek
 Ölüm geliri bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilebilecek,
 İş kazası sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilebilecektir.
3. AÇILABİLECEK DAVALAR
3.1. Tazminat Davaları
3.1.1. Maddi Tazminat
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (T.C. yasalar, 04.02.2011) (BK)336’nun49
uncu maddesine göre; kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren,
bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı
bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı
gidermekle yükümlüdür. Buna göre bir fiilin haksız fiil olabilmesi için;
• Fiil,
• Hukuka aykırılık,
• Kusur,
• Zarar,
• İlliyet bağı
Şartlarının bir arada olması gerekmektedir.
(BK)’nun50 inci maddesinde; zarar görenlerin zararını ve zarar verenin
kusurunu ispat yükü altında olduğu, uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat
edilemiyorsa hakimin, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirleyeceği belirtilmiştir.
235 Çalışmamızda, 16/05/2006tarihli ve 5502 sayılı Kanun ile Kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu için
“SGK” kısaltması kullanılmıştır.

336 Çalışmamızda, 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Tük Borçlar Kanunu için “BK” kısaltması kullanılmıştır.
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İş kazası sonucusigortalı yaralanmışsa kendisi hayatını kaybetmişse ailesi, yoksun kaldıkları destek oranında maddi ve manevi tazminat davası açabilecek ve işçinin yaşı, evli ve çocuk sahibi olması ile almış olduğu ücret
tutarıhükmedilecek tazminatın belirlenmesinde dikkate alınacak parametreler
arasında yer alacaktır.
(BK)’nun53üncü maddesinde; haksız fiil sonucunda ölümün gerçekleşmesi durumunda uğranılan zararların neler olduğu düzenlenmiştir. Buna göre iş
kazası sonucu ölen sigortalının hak sahipleri haksız fiili gerçekleştiren kişiden
yani zarar verenden;
• Cenaze giderleri,
• Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün
azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları,
• Ölenin desteğinden yoksun kalınma sebebiyle uğranılan kayıpların
tazminini isteyebileceklerdir.
İşçinin iş kazası sonucu yaralanması durumunda ise kendisi (BK)’nun
54üncümaddesinde hükmü gereğince;
• Tedavi giderleri,
• Kazanç kaybı.
• Çalışma gücünün azalması ya da yitirilmesinden doğan kayıplar,
• Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların tazminini isteyebilecektir.
Maddi tazminatın belirlenmesi ile ilgili olarak (BK)’nun55inci maddesinde; ‘‘Destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararlar, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanır. Kısmen veya tamamen rücu edilemeyen sosyal güvenlik ödemeleri ile ifa amacını taşımayan
ödemeler, bu tür zararların belirlenmesinde gözetilemez; zarar veya tazminattan indirilemez. Hesaplanan tazminat, miktar esas alınarak hakkaniyet düşüncesi ile artırılamaz veya azaltılamaz. Bu Kanun hükümleri, her türlü idari
eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine ya da kişinin ölümüne
bağlı zararlara ilişkin istem ve davalarda da uygulanır’’ hükmü yer almaktadır.
3.1.2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
(BK)’nun‘‘Ölüm Halinde Uğranılan Zararları’’ düzenleyen 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinde; ölenin desteğinden yoksun kalan
kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpları da zarar verenden isteyebilecekleri
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belirtilmiştir. Buna göre adı geçen tazminat davası için maddi tazminat davasının özel bir türüdür diyebiliriz. Bu davanın açılabilmesi için iş kazası sonucu
kişinin ölmesi ve bu kişinin hayattayken destek verdiği kişilerin, bu desteklerini kaybetmiş olmaları gerekmektedir.
3.1.3. Manevi Tazminat
(BK)’nun56 ncı maddesine göre; hakim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar
görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar
verebilecek, ağır bedensel zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin
yakınlarına da manevi tazminat olarak uygun bir miktar paranın ödenmesine
karar verilebilecektir.
3.2. Ceza Davaları
4
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu(T.C. yasalar, 12.10.2004) (TCK)37
’nun‘‘Kasten öldürme’’ başlıklı 81 inci maddesinde; ‘‘Bir insanı kasten öldüren kişi,
müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Hükmü, ‘‘Taksirle Öldürme’’ başlıklı
85 inci maddesinde ise; ‘‘Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki
yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, birden fazla insanın
ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden
fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan on beş yıla kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.’’ Hükmü yer almaktadır.
Sigortalıların maruz kaldıkları ölümlü iş kazaları genelde dikkatsizlik ve
tedbirsizlik şeklinde vuku bulmakta yani kast unsurunu barındırmamaktadır.
Ancak istisnai durumlarda kast unsurunun varlığı ya da sigortalının tamamen
kendisinin kusurlu olduğu durumlarda söz konusu olabilmektedir.
İş kazası sonucu ölüm halinde dava, kamu davası niteliğine bürüneceğinden sigortalının hak sahipleri şikayetlerinden vazgeçseler dahi yargılamaya
devam olunacaktır. Yani ölüm halinde, şikayetçi olmama veya şikayetten vazgeçme durumları davayı düşürmeyecektir.
Örnek:Ankara ilinde kurulu (XYZ) Ltd. Şti.’de tavuk parçalama işi yürütülmektedir. İşyerinde tavuk parçalama işçisi olarak çalışan (H) ile (G) saat
14:00 sıralarında aralarında şakalaşmaya başlamışlar ve bir süre sonra devam
eden şakalaşma kavgaya dönüşmüş araya giren işyeri çalışanları duruma müdahale ederek ikiliyi ayırmıştır. Öfkesi dinmeyen (H) olayın üzerinden bir gün
437 Çalışmamızda, 26/09/2004tarihli ve 5237 sayılı Tük Ceza Kanunu için “TCK” kısaltması kullanılmıştır.
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sonra tavuk parçalama işinde kullandığı bıçağı arkadaşı (G)’ye yemeğe çıktığı
saat 12:00 sıralarında saplamış, kalbinden yaralandığı tespit edilen (G) kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.
Yaşanılan olay (SSGSSK)’nuniş kazası düzenlemesi bakımından yorumlandığında; kazanın mesai saatleri dışında meydana gelmesinin bir öneminin
bulunmadığı ve (SSGSSK)’nun13 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen;
‘‘sigortalının işyerinde bulunduğu sırada’’ hükmünden hareketle olayın bir iş
kazası olduğu kanaatine varılabilecektir.
Kaza olduğu kanaatine varılan olayla ilgili olarak ölen sigortalının hak sahipleri;
 Yapılacak tahkikat sonucu ölüm gelirine hak kazanabilecek,
 Ölen sigortalının kız çocuğunun olması durumunda kendisine de ölüm geliri bağlanacak, ayrıca evlenmesi durumunda evlenme ödeneği verilecek,
 Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilecektir.
Hak sahipleri (SGK)tarafından sağlanan yardımlar dışında kasten adam öldürme eylemini gerçekleştiren işyeri çalışanı (H)’den (BK)’nun48 inci maddesinde tanımlanan haksız fiilin şartları gerçekleşmiş olduğundan (BK)’nun53
üncü maddesi uyarınca maddi tazminat olarak;
 Cenaze giderleri,
 Ölüm hemen gerçekleşmediği için tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları,
 Ölenin desteğinden yoksun kalınma sebebiyle uğranılan kayıpları,
 Ölenin desteğinden yoksun kalınması sebebiyle uğranılan kayıplar
uyarınca destekten yoksun kalma tazminatını talep edebileceklerdir.
Hak sahipleri (BK)’nun 56 ncı maddesine göre zarara sebebiyet veren
(H)’den ayrıca manevi tazminat da talep edebileceklerdir.
Yaşanan olay (TCK)’nun ‘‘Kasten öldürme’’ başlıklı 81 inci maddesi uyarınca kasten öldürmeye girip kamu davası mahiyetinde olduğundan ölen sigortalı (G)’nin hak sahiplerinin şikayetçi olup olmadığına bakılmaksızın olayla ilgili ceza davası açılacaktır.
Örnek:İstanbul ilinde kurulu (MRC) Lojistik firmasında şoför olarak çalışmaya başlayan 35 yaşındaki (Ö) 18/03/2016 tarihinde İstanbul ilinden aldığı yükleri Adana iline götürüp yüklerin boşaltılmasını müteakip dinlenmeye
çekildiği esnada işyerine ait tırın içinde ölü bulunmuştur. Yapılan otopsi sonucunda (Ö)’nün kalp krizi sonucunda vefat ettiği görülmüştür. İşyeri tarafından (SGK)’ya gönderilen belgeler arasında (Ö)’nün şoför olarak çalışmasında
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herhangi bir engelin olmadığı ve gerekli sağlık raporlarının kendisinden temin
edildiği tespit edilmiştir.
Yaşanılan olay (SSGSSK)’nuniş kazası düzenlemesi bakımından yorumlandığında; kazanın dinlenme sırasında meydana gelmesinin bir öneminin bulunmadığı, kazanın (Ö) açısından işyeri olan işyerine ait tırda meydana geldiği ve (SSGSSK)’nun13 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen; ‘‘sigortalının
işyerinde bulunduğu sırada’’ hükmünden hareketle olayın bir iş kazası olduğu
kanaatine varılabilecektir.
Kaza olduğu kanaatine varılan olayla ilgili olarak ölen sigortalının hak sahipleri;
 Yapılacak tahkikat sonucu ölüm gelirine hak kazanabilecek,
 Ölen sigortalının kız çocuğunun olması durumunda kendisine de ölüm geliri bağlanacak, ayrıca evlenmesi durumunda evlenme ödeneği verilecek,
 Ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilecektir.
Meydana gelen kalp krizi olayında ölüme sebebiyet veren bir işveren ve
üçüncü bir şahıs bulunmadığı ve haksız fiil durumu söz konusu olmadığından
hak sahiplerince; (BK) uyarınca herhangi bir tazminat talep edilemeyecek bunun yanında (TCK) uyarınca ceza davası da açılamayacaktır.
İş kazaları yukarıda belirtildiği şekilde ölümle sonuçlananlar dışında yaralanma ile de sonuçlanabilmektedir.(TCK)’nun ‘‘Kasten Yaralama’’ başlıklı 86
ncı maddesinde; ‘‘Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da
algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin
basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına
hükmolunur.’’ Hükmü, ‘‘Taksirle yaralama’’ başlıklı 89 uncu maddesinde ise;
‘‘taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli
para cezası ile cezalandırılır.’’ Hükmü yer almaktadır.
Ayrıca maddenin devamında ‘‘taksirle başkasının vücuduna acı veren veya
sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı,taksirle yaralama suçunun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğu,
ancak, yukarıda bahsigeçen yaralama hariç, suçun bilinçli taksirle işlenmesi
halinde şikayet aranmayacağı düzenlenmiştir.
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Örnek:(YKU) unvanlı ilaç firmasında tıbbi mümessil olarak 03/07/2014
tarihinde çalışmaya başlayan (U) işyerine ait araçla Ankara’dan İstanbul’a seyir halinde iken karşı yönden gelen (T) isimli şahıs sevk ve idaresinde olan
otomobilin direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile birlikte bariyerleri aşıp
karşı yöne geçmesini müteakip (U)’nun kullandığı araca çarpması sonucu (U)
ağır yaralanmıştır. Kazadan sonra düzenlenen trafik kazası tespit tutanağında
(T) isimli şahıs % 100 oranında kusurlu bulunmuştur.
Buna göre kazalı (U);
 (SSGSSK)’nun16 ncı maddesine göre (SGK) sağlık kurulunca tespit
edilen meslekte kazanma gücünün % 10 oranının altında olması halinde geçici
iş göremezlik ödeneğine, % 10 oranının üzerinde olması halinde ise sürekli iş
göremezlik gelirine hak kazanabilecektir.
(SGK) tarafından sağlanan yardımlar dışında adam yaralama eylemini
gerçekleştiren (T)’den (BK)’nun 48 inci maddesinde tanımlanan haksız fiilin
şartları gerçekleşmiş olduğundan (BK)’nun 54 üncü maddesi uyarınca maddi
tazminat olarak;
 Tedavi giderlerini,
 Kazanç kaybını,
 Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları,
 Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların tazminini isteyebilecektir.
Kazalı (U) ayrıca (BK)’nun 56 ncı maddesine göre zarara sebebiyet veren
(T)’den manevi tazminat talep edebilecektir.
Meydana gelen yaralanma vakası (T)’nin bilinçsiz taksirli eylemi sonucunda meydana geldiğinden olayın soruşturulması ve kovuşturulması kazalı
(U)’nunşikayetine bağlı olacak şikayet olmaması durumunda kamu davası
açılamayacaktır.
4. SONUÇ
Çalışma hayatının en önemli sorunlarından birisi olan iş kazaları; genelde
sigortalı, işveren veya üçüncü şahısların dikkatsizlik ve tedbirsizlikleri sonucu
kusurun taksir boyutuyla bazen de bilerek ve istenerekkusurunkasıt boyutuyla
meydana gelerek sigortalının ölümüne veya yaralanmasına sebebiyet vermektedir. İş kazası sonucu meydana gelen yaralanmalarda sigortalı, ölümlerde ise
hak sahipleri (SSGSSK)uyarınca kendilerine sağlanan yardımlardan yararlanabilecek, bunun yanında (BK) uyarınca tazimat davaları açabileceklerdir. Bu
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davalar dışında ayrıca (TCK) uyarınca konusu şikayete bağlı olmayan kamu
davaları dışında kendileri de olayı şikayet konusu yapıp ceza davası açabileceklerdir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
T.C. Yasalar (20.05.2006). 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26173 sayılı)
T.C. Yasalar (04.02.2011). 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (27836 sayılı)
T.C. Yasalar (12.10.2004). 5237 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (:25611sayılı)
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İŞVERENLER TARAFINDAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA
ÖDENEN PRİMLER SİGORTA PRİMİ ESAS KAZANCINA DAHİL
EDİLİR Mİ?
*
Gökhan BEDİR38

ÖZ
İşverenler çalışanların işyerinde çalışması sonucunda sigortasının bildirilmesi yanında, çalışanları için özel sağlık sigortalarına katkı payları ödemektedir. Bazı işverenler sözleşme gereği yanlarında hizmet akdine tabi çalışan
sigortalılar için Bireysel emeklilik için katkı primi ya da özel sağlık sigortalarına prim ödemesi yaparlar.Bu çalışmada, İşverenler tarafından çalışanları
adına Özel Sağlık sigortalarına ödenen primlerin Sigorta primi esas kazancına
dahil edilip edilmeyeceği konusu ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Prime Esas Kazanç, Özel Sağlık Sigortası, Asgari
Ücret, Prime Esas Kazanç Bildirimi, Bireysel Emeklilik,
1. GİRİŞ
Özel Sağlık Sigortası: sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu
oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korumaktadır.
İşverenler çalışanların işyerinde çalışması sonucunda sigortasının bildirilmesi yanında, çalışanları için özel sağlık sigortalarına katkı payları ödemektedir. Bazı işverenler sözleşme gereği yanlarında hizmet akdine tabi çalışan
sigortalılar için Bireysel Emeklilik için katkı primi ya da özel sağlık sigortalarına prim ödemesi yaparlar. Bu durum çalışanların işyerine aidiyetlerini
sağlayarak, çalışanların verimini arttıracağı aşikardır.
Bu çalışmada, İşverenler tarafından çalışanları adına Özel Sağlık sigortalarına ödenen primlerin Sigorta primi esas kazancına dahil edilip edilmeyeceği
konusu ele alınmıştır.      

38
* Sosyal Güvenlik Denetmeni,Adli Bilirkişi,Adli Uzlaştırmacı
Makale Geliş Tarihi:
30.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

303

MALİ

ÇÖZÜM

2. İŞVERENLER TARAFINDAN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASINA ÖDENEN KATKI PAYLARI PRİME ESAS KAZANCA DAHİL
EDİLİR Mİ ?
5510 sayılı kanunun 80. maddesinin b bendi uyarınca işverenler tarafından
sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası
primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi
tutulmaz denilmektedir.(T.C. Yasalar, 16.06.2006)
İşverenler tarafından çalışanları adına ödenen özel sağlık sigortalarına
ödenen özel sağlık sigortası primlerinin brüt aylık asgari ücretin %30’ u prime esas kazanca dahil edilmeyecektir. Brüt aylık Asgari ücretin % 30’ nu aşan
kısmı sigorta primine esas kazanca dahil edilecektir.
Buna göre Özel Sağlık Sigortası Primi ve özel sigorta primlerinin prime
esas kazançtan tutulacak istisnai tutarı için formül şu şekilde olacaktır:
Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,
Özel Sağlık Sigortası Primi + Özel Sağlık Sigortası Primi – İstisna Tutarı =
Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Özel Sağlık Sigortası Primi Tutarı..
3. ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN ÖDENEN TOPLAM TUTARIN PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI AŞMASI HALİNDE NASIL
İŞLEM YAPILIR?
Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82. maddeye istinaden belirlenen prime
esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilir, denilmektedir
(T.C. Yasalar, 16.06.2006)
Prime esas kazanca dahil edilecek bu kısım ücret ödemesinin yapıldığı
ayda üst sınırın aşılması nedeniyle sigorta matrahına dahil edilemiyorsa, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan sonraki 2 ayı geçmemek üzere üst sınırın
altında kalan sonraki ayların prime esas kazancına aynı maddenin d bendine
göre dahil edilecektir.
Örnek 1-Ocak 2016 ayında ücret kazancı 1647,00 TL olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen özel sağlık sigortası primi 200 TL. dir.
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5510 sayılı yasa açısından:
1-Ücret Kazancı			
: 1647,00TL
2-Asgari ücretin %30’ u		
: 494,10 TL (1647,00x%30)
3-Prime esas kazanç			
: 1647,00TL
(İşveren tarafından ödenen 200,-TL.Özel Sağlık Sigortası Primi Asgari
ücreti %30’ u olan 494,10 TL.nin altında olduğundan,İşverenin Özel Sağlık
Sigortası Primi için ödediği 200 TL prime esas kazanca ilave edilmeyecektir.)
Örnek 2-Şubat 2016 ayında ücret kazancı 1900,00 TL olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi 350 TL. dir.
5510 sayılı yasa açısından:
1-Ücret Kazancı			
: 1900,00 TL
2-Asgari ücretin %30’ u		
: 494,10 TL (1647,00x%30)
3-Prime esas kazanç			
: 1900,00 TL
(İşveren tarafından ödenen 350,-TL.Özel Sağlık Sigortası Primi Asgari ücreti %30’ u olan 494,10 TL.nin altında olduğundan,İşverenin Özel Sağlık Sigortası Primi için ödediği 350 TL prime esas kazanca ilave edilmeyecek, çalışanın ücret kazancı olan 1900,00 TL prime esas kazanç olarak gösterilecektir.)
Örnek 3-Mart 2016 ayında ücret kazancı 3200,00 TL olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi 550 TL. dir.
5510 sayılı yasa açısından:
1-Ücret Kazancı			
:3200,00 TL
2-Özel Sağlık Sigortası Primi
: 550,00 TL
3-Asgari ücretin %30’ u		
: 494,10 TL (1647,00x%30)
4-Prime esas kazanca net ilave
: 55,90 TL (550,00-494,10)
5- Prime esas kazanç			
: 3255,90 TL (3200,00+55,90)
(İşveren tarafından ödenen 550,-TL.Özel Sağlık Sigortası Primi Asgari ücreti %30’ u olan 494,10 TL.nin üstünde olduğundan, İşverenin Özel Sağlık Sigortası Primi için ödediği 550 TL’ nin 494,10 in üstünde olan kısmı :   (550,00494,10) 55,90 TL prime esas kazanca ilave edilecektir.Böylece çalışan için
Mart ayı prime esas kazanç (3.200,00+55,90) 3.255,90 TL olacaktır.
5510 sayılı kanunun 80. maddesinin d bendinde ise Ücretler hak edildikleri
aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur.(T.C. Yasalar, 16.06.2006) Diğer
ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki
bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına
ilâve edileceği hükmü yer almaktadır.
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Madde hükmüne göre işverenlerin sigortalılar için özel sağlık sigortalarına
ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının prime esas kazancın
üst sınırını (2016 ilk altı ayı için 1647,00X6.5 = 10.705,5 TL) aşması durumunda aşan kısmı o ayın prime esas kazancına tabi tutulmaz, takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere sonraki ayların kazancına ilave edilir.
Örnek 4- Nisan 2016 ayında ücret kazancı 11.000,00 TL olan bir çalışan
için işveren tarafından ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi 1.000,00TL. dir.
5510 sayılı yasa açısından:
1-Ücret Kazancı			
:11.000,00 TL
2-Özel Sağlık Sigortası Primi
: 1.000,00 TL
3-Asgari ücretin %30’ u		
: 494,10 TL (1647,00x%30)
4-Prime esas kazanca net ilave
: 505,90 TL (1.000,00-494,10)
5- Prime esas kazanç			
: 10.705,5 TL (1647,00X6.5)
(İşveren tarafından ödenen 1000,-TL.Özel Sağlık Sigortası Primi Asgari
ücreti %30’ u olan 494,10 TL.nin üstünde olduğundan, İşverenin Özel Sağlık
Sigortası Primi için ödediği 1.000,00 TL’ nin 494,10 in üstünde olan kısmı
(1.000,00-494,10) 505,90 TL prime esas kazanca ilave edilecektir.)
Hesaplanan 11.505,90 TL. sigorta matrahı, 2016 döneminde sigorta prime
esas kazancın üst sınırı olan (1647,00x 6,5 =) 10.705,5 TL. den fazla olduğundan geriye kalan (11.505,90-10.705,50) 800,4 TL. sigorta primine tabi kazanca ilave edilemeyecek varsa nisan ayını takip eden 2016 mayıs veya haziran
aylarında üst sınırın altında kalan prime esas kazanca eklenecektir.
5510 sayılı kanunun anılan maddesinde işverenler tarafından sigortalılar
için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve
bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz
denilmektedir. Kanun koyucu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sitemini aynı madde kapsamında düzenlemiştir.(T.C. yasalar, 16.06.2006) İşveren tarafından sigortalısı için bu kapsamda ödediği prim ve katkı payları
ayrı hesaplanmayacaktır.Prime esas kazanç hesaplanırken özel sağlık sigortasına ödenen prim ve Özel Sağlık Sigortası Primi tutarı ödemeleri birlikte
hesaplanarak prime esas kazanca tabi tutulmayan kısmı düşülerek prime esas
kazanca ilave edilecek kısmı hesaplanacaktır. Diğer durumda özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemine ödenen primler ayrı hesaplanıp prime
esas kazanca ilave edilirse 5510 sayılı kanun açısından usulsüz işlem yapılmış
olacaktır.Gerekli düzeltmelerin yapılması için Sosyal Güvenlik Denetmenleri
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tarafından inceleme yapılması gerekecektir. Sosyal Güvenlik Denetmenleri
tarafından işyerinin kayıtları incelenmesiyle o aya ait defter kayıtları geçersiz
sayılacak ve bu geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için,
aylık asgari ücretin yarısı tutarında; idari para cezası uygulanmaktadır.
Örnek 5- Nisan 2016 ayında ücret kazancı 5.000,00 TL olan bir çalışan
kendi ve eşi için 650,00 TL bireysel emeklilik sistemine kaykı payı ödemiştir. Çalışanın işvereni tarafından da 400,00TL Özel Sağlık Sigortası
Primi ödenmiştir.
5510 sayılı yasa açısından:
1-Ücret Kazancı			
:5.000,00 TL
2-Özel Sağlık Sigortası Primi
: 400,00 TL
3-Bireysel Emeklilik sistemi		
:650,00 TL
4-Toplam ödenen Prim		
: 1,050,00 TL
5-Asgari ücretin %30’ u		
: 494,10 TL (1647,00x%30)
4-Prime esas kazanca net ilave
: 555,90 TL (1.050,00-494,10)
5- Prime esas kazanç			
: 5.555,90 TL (5.000,00+555,90)
(İşveren tarafından ödenen 400,00,-TL.Özel Sağlık Sigortası Primi ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payı 650,00 TL toplam ödenen prim
1.050,00 TL Asgari ücreti %30’ u olan 494,10 TL.nin üstünde olduğundan,
İşverenin toplam ödediği 1.050,00 TL’ nin 494,10 in üstünde olan kısmı
(1.050,00-494,10) 555,90 TL prime esas kazanca ilave edilecektir.)
4. SONUÇ
İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel
emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı brüt asgari ücretin % 30›unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları,
prime esas kazanca tabi tutulmamaktadır. Buna göre sigortalı adına ay içinde
özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık brüt asgari ücretin %30’una isabet eden
kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın
prime esas kazancına dahil edilecektir.
İşverenler tarafından sigortalı adına özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik sistemine katkı payı ödenmesi, çalışanların işyerine bağlılığını
sağlayacağı ve çalışanların motivasyonunu ve verimliğini arttıracağı düşünülmektedir.
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İBRANAME DÜZENLENİRKEN İŞVERENLERCE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Mustafa BAYSAL*39
									
1. GİRİŞ
İş Kanunu bakımından ibraname, işçinin işverenini alacakları bakımından
akladığı ve ondan alacağının kalmadığını beyan ettiği bir belge türüdür. Gerek
işçi ve gerekse işveren açısından önemli sonuçlar doğuran ibraname düzenlenmesine dair esaslar, Türk Borçlar Kanununda yer alan hükümlerle birlikte
ele alınmalıdır.
2012 yılında yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunundan önce ibranamelere
ilişkin esaslar Yargıtay içtihatlarıyla belirlenirken, Türk Borçlar Kanunuyla
beraber yasal olarak esaslar ortaya konmuştur.
Bu makalede; ibranamenin tanımı yapılacak, Türk Borçlar Kanunu öncesinde ibraname düzenlenmesi ile kanundan sonra düzenlenecek ibranamelerin
taşıması gereken özellikler açıklanacak ve önemli Yargıtay kararlarına yer verilecektir.
2. İBRANAME
Türk Dil Kurumuna göre “aklama belgesi” anlamına gelen ibraname, iş
hukukunda işçinin işten ayrılması durumunda işvereniyle arasındaki alacak
ilişkisinin sona eren kısmını gösteren bir evraktır. Uygulamada, işçinin tahsil
ettiği alacakları ile bunların türleri ibranamede gösterilir.
Ancak çalışma hayatı göz önüne alındığında; işçinin işten ayrılması durumunda gündeme gelmesi gereken ibranamenin, işçi işe girerken ya da çalışmaya devam ediyorken de gündeme geldiği görülmektedir. Tespit edilmesi
halinde ibranameyi geçersiz hale getirebilecek olan bu durum, ibranamenin
düzenlenme mantığına da uymamaktadır.
3. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAN ÖNCE İBRANAME UYGULAMASI
Türk Borçlar Kanunu öncesi ibraname uygulamasının Yargıtay içtihatlarıyla belirlendiğini söylemek gerekir. Bunun nedeni, mevzuatta ibranamenin
esaslarına ilişkin hükümlerin yer almamasıdır. Yıllar boyunca ibranamelerin
*39 İç Denetçi – Adana Büyükşehir Belediyesi, E. İş Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
05.05.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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de konu olduğu davaları sonuca bağlayan Yargıtay, zamanla bu konuda bir
takım içtihatlar geliştirmiştir.
Yargıtay kararları incelendiğinde, yerleşik içtihatlara vurgu yapıldığı ve
ibraname konusunda temel esasların yüksek mahkemece belirlendiği görülmektedir. O nedenle, Türk Borçlar Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce
düzenlenen ibranamelerde yer alması gereken ve ibranamelerin düzenlenmesine ilişkin esaslar şu şekilde sıralanabilir:
- İş ilişkisi devam ederken düzenlenen ibra sözleşmeleri geçersizdir. İşçi
bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak veya bir kısım işçilik
alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi
imzalamaya yönelmiş sayılır.
- İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih tarihinden sonra
düzenlendiğinin açıkça anlaşılamaması durumunda ibranameye değer verilemez.
- İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte
olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun irade fesadını düzenleyen 23-31 inci
maddeleri yönünden değerlendirilir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile
ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez.
- İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair
bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla
sona ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak
kazanmadığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez.
Savunma ve işverenin diğer kayıtlarıyla çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir.
- Miktar içeren ibra sözleşmelerinde alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin makbuz hükmünde
olduğu kabul edilmektedir Miktar içeren ibranamenin çalışırken alınmış
olması makbuz etkisini ortadan kaldırmaz.
- Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde geçerlilik sorununu ele alınır. İrade fesadı denetimi uygulanır ve somut olayın özelliklerine göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranır. Fesihten sonra düzenlenen ve
alacak kalemlerinin tek tek sayıldığı ibranamede irade fesadı haller ileri
sürülüp kanıtlanmadığı sürece ibra iradesi geçerli sayılır.
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İşçinin ibranamede yasal haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazi kayda yer
vermesi, ibra iradesinin bulunmadığını gösterir.
İbranamede yer almayan işçilik alacakları bakımından borcun sona erdiğinden söz edilemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı
yönünden savunmayla çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz
kılmaz. Savunmayla çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer
verilir. Başka bir anlatımla ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı alacaklar bakımından makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları bakımından ise çelişki sebebiyle
geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede çelişki bulunmayan ve
miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra yoluyla sona ermiş
sayılabilir.

4. TÜRK BORÇLAR KANUNUNDAN SONRA İBRANAME UYGULAMASI
Türk Borçlar Kanununun ilgili maddesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe
girdiğinden, bu tarihten itibaren ibranamelerin kanunun 420nci maddesindeki
esaslara göre düzenlenmesi gerekmektedir. Yargıtay içtihatlarının da bu tarihten itibaren değiştiği ve belirtilen tarihten sonraya ait ibranamelerin kanun
metni uyarınca değerlendirildi görülmektedir.
6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 420nci maddesinde “Hizmet sözleşmelerine sadece işçi aleyhine konulan ceza koşulu geçersizdir. İşçinin işverenden
alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra
konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına
nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek
tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi
diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu
halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. İkinci ve
üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin diğer yakınlarının
isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün tazminat alacaklarına
da uygulanır.” Hükmü yer almaktadır.
İbra sözleşmelerinin yani ibranamelerin hangi şartları taşıması gerektiği
açık bir şekilde belirlendiği için, bundan böyle düzenlenecek ibranamelerin
bu madde hükümlerine göre düzenlenmesi önem arz etmektedir.
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5. İBRANAMEDE OLMASI GEREKEN ESASLAR
Kanun metnini incelediğimizde, ibranamenin sıhhati için bazı şartların
arandığı görülmektedir. İbranamelerin dava konusu olması halinde geçersiz
kabul edilmemesi için aşağıda yazılı hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
- İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesi yazılı olmalıdır.
- Sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık süre geçtikten
sonra ibraname düzenlenmiş olmalıdır.
- İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
- Ödeme noksansız yapılmalıdır.
- Ödeme banka aracılığıyla yapılmalıdır.
6. KANUNDA BELİRTİLEN ŞARTLARI TAŞIMAYAN İBRANAMELERİN DURUMU
Türk Borçlar Kanununun ibra sözleşmelerine ilişkin düzenlemesinden
sonra düzenlenecek ibranamelerin, kanun metninde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir. Bundan böyle düzenlenecek ibranamelerde, Yargıtay’ın önceki döneme ait yerleşik içtihatları ile birlikte Türk Borçlar Kanunu dikkate
alınmalıdır.
Bu şartlara uymayan; örneğin yazılı olarak düzenlenmemiş ya da işçinin
işten ayrılmasını müteakip bir ay beklemeden düzenlenmiş ya da ibra konusu
alacağı türünün ve miktarının açıkça belirtilmediği bir ibraname geçersiz kabul edilecektir. Bunlar ibraname yerine makbuz niteliği taşıyacaklardır.
7. İBRANAME DÜZENLEME ESASLARINA İLİŞKİN YARGITAY
KARARLARI
● Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin12/11/2014 tarihli kararı (Esas:
2014/12335, Karar: 2014/20774)
“…İş ilişkisinde borcun ibra yoluyla sona ermesi ise 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nun 420nci maddesinde öngörülmüştür. Sözü edilen hükme
göre, işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması,
ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az bir aylık
sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça
belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname
kesin olarak hükümsüzdür. Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen
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ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin
banka aracılığıyla yapılmış olması gerekir.…”
● Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin17/06/2015 tarihli kararı (Esas: 2014/6695,
Karar: 2015/22093)
“…İbranamenin incelenmesinde, imzanın olması gereken yerde değil de en
altta olduğu, metinle imza arasında olağandışı boşluk bulunduğu ibranamenin
genel ve matbu nitelikte olduğu, ad soyad ve çalışma tarihleri kısımlarındaki
boşlukların tükenmez kalemle elle doldurulmasına rağmen ibranamenin düzenlenme tarihinin kaşeyle yazıldığı, “ödenen Bedel: 5850 TL (beşbinsekizyüzelli) Kıdem Tazminatı” ibaresinin el yazısıyla eklendiği anlaşılmaktadır.
Bu açıklamalar doğrultusunda davacıya boş kağıda imza attırıldığı, gerisinin
sonradan doldurulduğu izlenimi uyanmıştır.…”
● Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin29/09/2014 tarihli kararı (Esas:
2014/21843, Karar: 2014/28398)
“…Somut olayda mahkemece davacının fazla çalışma ve hafta tatili ücreti
talepleri kısmen kabul edilmiş ise de, dosyada bulunan, irade fesadıyla alındığı iddia ve ispat edilmeyen ibranameye göre davacının fesih tarihi itibariyle
davaya konu fazla çalışma ve hafta tatili alacakları yönünden işvereni ibra
ettiği görülmektedir. Davalı işveren de savunmasında davacıya fazla çalışma
ve hafta tatili ücretlerinin ödendiğini savunmuş olup, savunma ibranameyle
çelişmemektedir. Bu durum karşısında ibranameye itibarla davanın reddi gerekirken, kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.…”
● Yargıtay 22. Hukuk Dairesi’nin26/11/2015 tarihli kararı (Esas:
2014/18871, Karar: 2015/32387)
“…Somut olayda, her ne kadar davacı işçi davalı işyerinde çalıştığı döneme ilişkin kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmediğini ileri sürmüş ise
de davalı tarafından ibraz edilen 10.06.2005-14.11.2011 tarihleri arasındaki
çalışma süresini kapsayan 15.11.2011 tarihli ibranamede davacı 5.344,42 TL
kıdem tazminatı, 1.317,73 TL ihbar tazminatı aldığını beyan etmekte olup ibraname içeriğine ve ekinde bulunan kıdem tazminatı bordrosundaki imzaya
itiraz edilmiş değildir. Bu durumda davalı şirket tarafından yapılan kıdem ve
ihbar tazminatlarına ilişkin miktar mahsup edilmelidir. Eksik incelemeyle verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.…”
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8. SONUÇ
İşçi ile işveren arasındaki iş sözleşmesi sona erdikten sonra gündeme gelen ibraname bir tür ibra sözleşmesi olup esasları Türk Borçlar Kanununda
düzenlenmiştir. 2012 yılında yapılan bu düzenleme öncesinde ise ibranameler
ilişkin temel kurallar Yargıtay içtihatlarıyla belirlenmiş bulunmaktaydı.
Düzenlenecek ibranamelerin Türk Borçlar Kanunundaki temel şartları muhakkak taşıması gerekmektedir. Bunlardan bir tanesinin eksikliği bile ibranameyi geçersiz kılacak ve düzenlenen bu belgeyi bir makbuza dönüştürecektir.
İbranamelerin yazılı olarak ve işçinin iş akdinin sona ermesinden itibaren
en az bir ay bekledikten sonra düzenlenmesi, işçinin alacaklarının türünün
ve miktarının kesin olarak belirtilmesi ve işçiye ödemenin noksansız olarak
banka aracılığıyla yapılması ibranamenin geçerliliği açısından önem arz etmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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Ödemenin Türü
Kıdem Tazminatı
İhbar Tazminatı
Yıllık İzin Ücreti
Ücret / Maaş Alacağı
Fazla Çalışma
Hafta Tatili Çalışması
İkramiye
……
……
……

Brüt Tutar (TL)

ÇÖZÜM

Net Ödenen (TL)

İşyerinde çalışmaya başladığım …./…./…….. tarihinden, işten ayrıldığım
tarihe kadar yapmış olduğum çalışmalarımın karşılığında hak ettiğim ve yukarıda kalemler halinde gösterilen yasal haklarımın karşılığı olan miktarda
parayı aldım. Yukarıda belirtilen bilgiler ile banka hesap numarası doğru olup
bana aittir.
Yukarıda
kalemler
halinde
gösterilen
ve
toplam
tutarı
……………………………. TL olan tutar tarafıma ödenmiş olup işverenden her hangi bir alacağım kalmamıştır. Bundan böyle maddi ya da manevi
başkaca bir talepte bulunmayacağım beyanıyla birlikte işverenimi ibra ederim.…./…../..….
									
İmza
									
İşçi
Adı Soyadı
								
T.C No
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GEÇERSİZ SİGORTALILIK STATÜSÜNE BAĞLI OLARAK
ÖDENEN PRİMLERİN SİGORTALI PRİM BORÇLARINA
AKTARILMASINDA YENİ UYGULAMA
										
Ahmet ARAS40
I- GİRİŞ
Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemlerinin nasıl yapılacağı ve hangi hizmetlerin geçerli olacağı
hususu eskiden beri bazı sorunları barındırmaktadır.Ancak 5510 sayılı kanunun 53 üncü maddesi ile bu sorunlu alana açıklık getirilmiştir. Şöyle ki;
5510 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası; “Sigortalının 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statüleri ile (c) bendinde yer alan sigortalılık statüsüne aynı anda tabi
olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde öncelikle aynı maddenin
birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortalılık statülerine tabi olacak şekilde Kanun kapsamına girmesi halinde
ise aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır.
Ancak, sigortalılık hallerinin çakışması nedeniyle Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı esas alınanlar,
yazılı talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime
esas kazanç alt sınırı ve üst sınırına ilişkin hükümler saklı olmak kaydıyla,
esas alınmayan sigortalılık statüsü kapsamında talep tarihinden itibaren prim
ödeyebilirler. …” hükmüne,
Beşinci fıkrası ise;“Birinci fıkra hükmü saklı olmak üzere sigortalının,
bu madde hükmüne göre sigortalı sayılması gereken sigortalılık halinden
başka bir sigortalılık hali için prim ödemiş olması durumunda, ödenen
primler birinci fıkraya göre esas alınan sigortalılık hali için ödenmiş ve esas
alınan sigortalılık halinde geçmiş kabul edilir.”hükmüne amirdir.
Hizmet çakışmalarında 53 üncü maddeye göre işlemler yürütülmektedir.
Makalemizde geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri ile ilgili olarak, 4/a sigortalılık statüsünde
ödenen primlerin 4/b statüsündeki sigortalılık prim borçlarına aktarılmasını
açıklamaya çalışacağız.
*40 SGK E. İşverenler Daire Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
12.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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II- ÇAKIŞAN SÜRELER İÇİNDE (4/A) KAPSAMINDA ÖDENMİŞ
PRİMLERİN (4/B) KAPSAMINDAKİ PRİM BORÇLARINA AKTARILMASINDA ESAS ALINAN USUL VE ESASLAR(SGK, 20.10.2014)
Bu çerçevede genel usulleri aşağıda açıklamaya çalışacağız.
5510 sayılı Kanunun (4/a) kapsamındaki sigortalı hizmetlerinin iptali ve
ödenen primlerin (4/b) kapsamındaki prim borçlarına aktarılması sırasında
bazı temel uygulama kriterleri belirlenmiştir. Bunlardan önemli olanların bazılarını aşağıda açıklamaya çalışacağız.
 Sadece sigortalı hissesine isabet eden uzun vadeli sigorta kolları, genel sağlık sigortası primi ile işsizlik sigortası priminin aktarımı yapılacaktır.
 Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim
borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.
 Çakışan dönemde (4/a) kapsamında ödenen primlerin sigortalı hissesinin aynı döneme karşılık (4/b) kapsamındaki prim borcundan fazla olması
halinde yeteri kadar sigortalı hissesi ilgili dönem borcuna aktarılacaktır.
 Çakışan dönemde (4/a) kapsamında ödenen primlerin aynı dönemdeki (4/b) borcuna aktarılmasının ardından, (4/a) kapsamında artan tutarın kalması halinde, artan tutar (4/b) kapsamındaki en eski prim borcuna aktarılacak,
yapılacak aktarım sırasında, primin hangi tarihte ödendiği üzerinde durulmaksızın yasal ödeme süresinin son günü esas alınacaktır.
 Çakışan hizmet süresi içinde (4/a) kapsamındaki primlerden dolayı
ilgili kanunlarda öngörülen sigorta prim teşviklerinden yararlanılmış ise prim
aktarımı sırasında teşvik tutarlarının aktarımı yapılmayacaktır.
 Geçersiz olan sigortalılık statüsündeki primler ödenmemiş ise prim
aktarımı yapılmayacak (4/a) tahakkukları ve hizmetleri, borçların ödenmesi
beklenilmeksizin iptal edilecektir.
 Çakışan hizmet süreleri içinde yalnızca yersiz tahsil edilen sigorta
primlerinin asıl tutarları aktarılacak, borç aslı ile birlikte tahsil edilmiş olan
gecikme zammı ve gecikme cezası ile varsa faiz aktarılmayacaktır.
 5510 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereği
(4/b) kapsamında oldukları halde 1/10/2008 tarihine kadar (4/b) kapsamında
kayıt ve tescil yaptırmayanların bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim aktarımı yapılmayacaktır.
 Aynı süreler içinde (4/b)’ye tabi olması nedeniyle (4/a) hizmetlerinin
iptal edildiği işyeri dosyasının, ilişiksizlik belgesi verilmiş özel bina inşaatı
ya da ihale konusu işyeri olması durumunda, çakışan hizmet süreleri içinde
ödenmiş sigorta primlerinin aktarım işlemi yapılacaktır.
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Bu bağlamda, ilişiksizlik belgesi verilmiş ihale konusu veya özel bina inşaatı işyerlerinde, çakışan hizmetlerin iptal edilmesinin ardından (4/a) kapsamında bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarının, daha önce yapılmış
olan ön değerlendirme veya araştırma işleminin sonucuna göre ya da işin yürütümü için gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen
müfettiş, serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavir raporuna
istinaden, bildirilmesi gereken kazanç tutarının altına düşmüş olup olmadığına bakılmayacaktır.
 İhale konusu veya özel bina inşaatları ile ilgili olarak ilişiksizlik belgesi verilmeden önce, ön değerlendirme, araştırma veya inceleme yapılan
işyeri dosyasından gerek gerçek kişi olan gerekse tüzel kişi olan işverenlerin şirket ortaklarının, kendilerini sigortalı olarak bildirip bildirmediklerinin
kontrolü mutlaka yapılarak sigortalıların doğru sigortalılık statüsüne prim aktarımının yapılması sağlanacak, ancak, araştırma, ön değerlendirme ve inceleme işleminde çalışmanın fiili olmadığının anlaşılmadığı ya da tespit edilmediği sürece (4/a)’dan bildirilen süreler asgari işçilik hesaplamasında dikkate
alınacaktır.
 Çakışan hizmetlerin bildirildiği işyeri dosyasının/dosyalarının ize ayrılmış olması halinde, çakışan dönem;
2004 yılı Nisan ayı ve öncesi bir dönem ise (çakışan süredeki hizmetlerin
iptali 3270 işveren sistemi üzerinden yapılacağından) öncelikle sistemdeki iz
kaydı kaldırılarak, çakışan sürelere ilişkin tahakkuklar ve hizmetler iptal edilecek, ardından çakışan hizmet sürelerine ilişkin ödenen prim asılları (4/b)
kapsamındaki prim borçlarına aktarılacaktır. İşyeri dosyalarının ize ayrılabilmesi için işverenlerin Kurumumuza borçlarının bulunmaması gerekmekte
olup ize ayrılan işyeri dosyalarının imha edilmiş olması halinde, bu işyerlerinin iz kaydı kaldırılacak, ardından prim ve hizmetlerin iptalinin yukarıda belirtildiği şekilde yapılmasını müteakip (yalnızca imha edilen dosyalarla ilgili
olarak) prim asılları (4/b)’ye aktarılacaktır.
2004 yılı Mayıs ayı ve sonrası bir dönem ise (çakışan süredeki hizmetlerin
iptali MOSİP programları üzerinden yapılacağından) yapılacak işlemler sırasında işyeri dosyasının ize ayrılıp ayrılmadığına bakılmayacaktır.
 1/1/1999 tarihinden önce muaccel hale gelmiş alacakların tahsili sırasında, tahsil edilen tutarların öncelikle borç aslına, ardından gecikme zammı
ve faizlere mahsup edildiği nazara alınarak, çakışan hizmet süreleri içinde
tahakkuk etmiş sigorta primlerinin (1/1/1999 tarihinden önce) yasal süresi dıTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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şında yalnızca borç aslı ödenmiş olmasına rağmen gecikme zammının ödenmemiş olması halinde bu dönemlere ilişkin sigorta prim asılları (4/b) kapsamındaki prim borçlarına devredilmeyecektir.
 SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından yapılan inceleme sonucunda çakışan hizmetlerin sahte olduğunun tespiti halinde hizmet
aktarımı yapılmayacaktır.
30.12.2015 tarihli ve 2015/28 sayılı genelge ile yukarda belirttiğimiz“Sigortalı hissesi (4/b) kapsamındaki çakışan dönemdeki prim borcunu karşılamasa dahi işveren hissesinden aktarım yapılmayacaktır.”hükmü uygulamadan kaldırılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile 4/a statüsüne tabi olarak
yatırılan primlerin 4/b statüsü ile çakışması halinde sigorta işveren payının da
4/b statüsündeki sigorta borçlarına aktarılmasına imkan tanınmıştır. İşveren
payının aktarılması için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir.
Sigortalı hissesinin çakışan dönemdeki sigortalı hissesinin 4/b kapsamındaki prim borcunu karşılamaması halinde;(SGK, 30.12.2015)
• İşveren hissesinin de aktarılabileceğine dair işverenin yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün (işyeri dosyasına mevcut olup olmadığına bakılmaksızın) ibraz edilmesi,
• İşverenin SGK’ya gerek kendisine ait işyerlerinde, gerekse ortağı, üst
düzey yöneticisi, alt işvereni ve işveren vekili olduğu işyerlerinden
kaynaklanan herhangi bir borcunun bulunmaması,
Kaydıyla işveren hissesine isabet eden paraların sigortalının 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarımı yapılacaktır.
İşverenin muvafakatının olmasına rağmen SGK’ya borcunun bulunması
halinde ise işveren hissesine isabet eden paralar öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması halinde, bu tutar sigortalının
4/b kapsamındaki prim borcuna aktarılacaktır.
IIISONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Hizmet çakışmaları ile ilgili çok önemli bir düzenleme yapılmıştır. Yapılan
düzenleme ile birlikte 4/a tabi çalışması bulunan bir sigortalının bu hizmetlerinin iptal edilmesi ve 4/b’ye tabi sigortalılık statüsüne ilişkin prim borçlarına
aktarılmasında önceden sadece sigortalı hissesinin aktarılması imkanı bulunmakta idi. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte işveren hissesinin de 4/b statüsündeki borçlara aktarılması imkanı getirilmiştir. Tabi ki bu imkânın kullanı320
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labilmesi de SGK’nın 2015/28 sayılı Genelgesi ile bazı şartlara bağlanmıştır.
Sigortalı hissesinin 4/b statüsüne ilişkin prim borçlarını karşılayamaması
şartıyla; İşverenin, yazılı muvafakatı ile birlikte imza sirküsünün bulunması,
işverenin ve ortağı, üst düzey yöneticisi, alt işvereni, işveren vekili olduğu işyerlerinden dolayı SGK’ya borcunun olmaması gerekmektedir.İşverenin muvafakatının olmasına rağmen SGK’ya borcunun bulunması halinde ise işveren
hissesine isabet eden paralar öncelikle işverenin kendi borcuna mahsup edilecek, artan bir tutarın kalması halinde, bu tutar sigortalının 4/b kapsamındaki
prim borcuna aktarılacaktır.
Aktarımı hiçbir şekilde yapılmayacak tutarlar bulunmaktadır. Bunlar; kısa
vadeli sigorta kolları primleri, sigorta prim teşviklerinden yararlanılmış ise
prim aktarımı sırasında teşvik tutarları, geçersiz olan sigortalılık statüsündeki
ödenmemiş primler, borç aslı ile birlikte tahsil edilmiş olan gecikme zammı ve
gecikme cezası ile varsa faiz tutarları, aktarılmayacaktır. 5510 sayılı Kanunun
geçici 8 inci maddesinin birinci fıkrası gereği (4/b) kapsamında oldukları halde 1/10/2008 tarihine kadar (4/b) kapsamında kayıt ve tescil yaptırmayanların
bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim aktarımı yapılmayacaktır.
KAYNAKÇA
SGK (20.10.2014). 2014/28 sayılı SGK genelgesi.
SGK (30.12.2015). 2015/28 sayılı SGK genelgesi
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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ULUSAL VE ULUSLARARASI BOYUTUYLA ELEKTRONİK
TİCARETİN VERGİLENDİRİLMESİNDE TİCARİ KAZANCIN
TESPİTİ
DETERMINATION OF BUSINESS PROFITS IN THE TAXATION
OF ELECTRONIC COMMERCE WITH NATIONAL AND
INTERNATIONAL DIMENSIONS
Doç. Dr. Mustafa ÇOLAK
ÖZ
Küreselleşme, geleneksel ekonomileri ve geleneksel ticaret biçimlerini derinden etkilemektedir. Bu etkileşim, ülkelerin bir yandan ticaret süreçlerini
gözden geçirmeleri, diğer yandan gelir kaynaklarının aşınmasını engelleyecek
yeni yöntemleri analiz etmelerini de zorunlu kılmaktadır. Özellikle çok uluslu
şirketler kanalı ile sınırları aşan ve kuralları radikal değişikliğe uğratan elektronik ticaret olgusu, geleneksel mevzuatın yetersizliği ile birlikte yeni, kalıcı
ve dünya ticareti ile bütünleşik bir sistemi de tetiklemektedir. Hâlihazır sınır
ötesi ticari faaliyetlerin vergilendirilmesinde önemli bir yere sahip ikili vergi
anlaşmaları, egemenlik bölüşümüne bir çare olarak düşünülse dahi gelişen ve
dönüşen ekonomik dinamikler başta OECD gibi örgütlenmeler olmak üzere
uluslararası kuruluşlara ciddi ödevler yüklemektedir.
Gelinen noktada elektronik ticaretten doğan ticari kazancın tespiti ve vergilendirilmesinde ciddi analizlerin yapılması gerekmektedir. Çatışan ulusal ve uluslararası uygulamaların önlenmesi, sabit işyeri tanımının yeniden yapılması, adil ve
tarafsız bir vergileme için öncelikli ele alınması gereken başlıklardır.
Anahtar Sözcükler: Elektronik ticaret, internet ekonomisi, ticari kazanç,
sabit işyeri.
ABSTRACT
Globalisation affects the traditional economies and traditional trading forms deeply. Such affection requires the counties to review their trade processes
on one hand and analyse the new methods preventing the erosion of income
resources on the other hand. Notion of electronic trade which exceeds the
borders by multinational corporations and changes the rules radically, due to
the inadequacy of the traditional legislation, triggers a new, permanent system
Makale Geliş Tarihi:
03.06.2016
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which is integrated with global trade. Even if current bilateral tax agreements
taking an important place in the area of taxation of cross border trade considered as a solution for the sovereignty sharing, developing and transforming
economic dynamics, in particular organisations such as OECD, impose serious obligations to international corporations.
At this point, serious analysis must be made at determination and taxation
of business profits arising from e-commerce. Preventing national and international practices in conflict and re-definition of the permanent establisment are
the priorities that need to be addressed for fair and equitable taxation.
Keywords: Electronic commerce, internet economy, business profits, permanent establishment.
GİRİŞ
Dünyada küreselleşmenin artan bir ivme ile her geçen gün genişlediği bir
ortamda ulusal ekonomilerin uluslararası düzlemde rekabetçi, güçlü ve kalıcı
bir pozisyon elde edebilmeleri, bilgi iletişim teknolojilerinin yakından izlenmesi, içselleştirilmesi ve gerekli yatırımların zamanında yapılabilmesini zorunlu kılmaktadır. Küreselleşmenin getirdiği bu zorunluluk yanında bilişim
teknolojilerini yoğun kullanan sektörlerde gözlemlenen verimlilik ve yenilikçilik artışı toplam faktör verimliliği yoluyla ulusal ekonomik büyümeye de
pozitif katkı sağlamaktadır.
Üretim aşamasına kadar geçen süreçte bilişim teknolojilerinin sağladığı
yararlar, süreç sonucundan ortaya çıkan ürünlerin dolaylı ve doğrudan nihai
tüketicilere, firmalara, kamusal örgütlenmelere ve diğer kişi ve kuruluşlara
iletiminde de güçlü ve etkin bir şekilde varlığını hissettirmektedir. Geldiği
nokta açısından, bir kesit olarak G20 ülkeleri bazında 2010 yılında 2,3 trilyon dolar olarak tahmin edilen internet ekonomisi büyüklüğünün 2016 yılında
neredeyse iki kat artarak 4,2 trilyon dolara erişeceği öngörülmektedir (The
Boston ConsultingGroup, 2012). Elektronik ticaret (E-Ticaret) küresel bir olgudur, küreselleşme ile ortaya çıkan sorunların da küresel mahiyette çözüm
yöntemlerinin devreye konulması gerekir. Bu yapılırken, vergilemenin elektronik ortama uyum aşamasının şeffaf, tarafsız, etkin ve adil vergileme ilkeleri
ile örtüşmesi gerekir. E-Ticaretinin altyapısını oluşturan bilişim sektöründeki
dinamik değişim, vergileme alanında getirilmesi planlanan dinamik ve etkin
bir vergi altyapısı ile koordineli yürütülmelidir.
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Vergilemenin elektronik ortama uyarlanması, aynı zamanda uluslararası
ekonomik kararların vergi yapılarına bağlı gösterdiği tepki ve duyarlılığın da
hesaba katılarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu anlamda, özellikle uluslararası kuruluşların daha avantajlı vergi koşullarını sağlamak amacıyla “vergi planlaması” ve “transfer fiyatlaması” yolu ile vergi yükünü esnetmeye çalıştıkları ve azalttıkları görülebilmektedir.
Vergisel uyumun bir uzantısı olarak, ülkeler yatırım açısından daha cazip
hale gelme ve ticaret yolu ile milli geliri artırma hedefinde vergi cennetleri oluşturma, zararlı vergi uygulamalarını devreye sokma veya zararlı vergi
rekabeti politikaları izleme gibi birtakım tedbirleri alabilmektedir. E-Ticaretin günümüz bilişim teknolojilerinin sunduğu imkânlarla geldiği nokta doğal
olarak bu platformlarda işlem yapanların kimler olduğu, hangi ülke veya bölgede yerleşik oldukları, hizmeti nerde sundukları -ki bu husus vergilemenin
ana temalarından kaynak ve ikamet ilkelerinin de uygulanması açısından bir
gerekliliktir- bilgi güvenliğinin ne derece karşılandığı, elektronik fon transferlerinde veya sanal kredi mekanizmalarına yaptıkları katkı/olumsuzluklar
anlamında da birtakım soruları gündeme taşımaktadır.
E-Ticaret için geleneksel vergileme aygıtları dışında uluslararası arenada
önerilen farklı vergileme modelleri, vergileme hakkının egemen ülkeler arasında dağılımı, anlaşma metinlerinde nasıl ve hangi yöntemlerle uyumlaştırılması gerektiği hususları da ayrıca analize ihtiyaç duyulan konular arasında
yer almaktadır.
Bu çalışmada elektronik ticaret açısından gerek yerel gerekse uluslararası
boyutta ticari kazancın tespitinin nasıl yapıldığı, süreç analizi, karşılaşılan sorunlar, özellikle işyeri tanımına bağlı ortaya çıkan farklı vergilendirme alternatifleri değerlendirilecektir.
1. E-TİCARET-VERGİ SİSTEMLERİ İLİŞKİSİ
Bugün teknoloji, bireylere coğrafi konumlarını terk etmelerini gerektirmeksizin başka bir ülkenin egemenlik alanında faaliyette bulunma olanağı
sunmaktadır. Vergiler konusunda devletlerin yaptıkları düzenlemeler, genellikle coğrafi sınırlara dayanmakla birlikte E-Ticaret açısından fiziki bir yere
bağımlılık sözkonusu değildir. Elektronik ortam, gerçek olmayan sanal kimlikler altında faaliyetlereolanak sağladığından mükelleflerin gerçek kimliklerini tespit etmek güçleşmektedir. Özellikle vergi cennetlerini faaliyet yeriolarakişletmelerde bu durum daha belirginleşmekte ve bir takvim yılı içerisinde
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altı aydan fazla kalma şartına bağlı tam mükellefiyet uygulamaları artık önemini yitirmektedir (Öz, 2004, 98-99).
E-Ticaretin müteşebbislere fiziksel varlığa sahip, sabit bir işyerine sahip
olmaksızın uluslararası ticarete uygun koşullar sağlaması, ikametgâhlarının
tespitini güçleştirici bir karaktere sahiptir. Bilişim teknolojilerinde meydana
gelen gelişmeler sonucunda artık gerçek kişilerin başka bir ülkede ticari faaliyetlerini sürdürmeleri için söz konusu ülkede bulunmaları ya da bir şube
açmaları gerekmemektedir. Bu durum mükellefiyetin belirlenmesini zorlaştırmaktadır (Çak, 2002, 90).
Uluslararası E-Ticaretin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlayacak kapsamlı bir hukuki çerçeve bulunmamaktadır. Hukuki altyapının kurulması aşamasında tanımlanması gereken bazı kavramlar ve oluşturulması gerekli bazı
kurumlar söz konusudur. E-Ticaret birçok açıdan vergi denetimini de güçleştirecek özellikler taşımaktadır. Bunun sonucunda ise E-Ticaret vergi kaçırma ve
vergiden kaçınmaya elverişli bir ortam oluşturmakta, gerçek kişinin yerleşik
olduğu yerin belirlenmesi güçleşeceğinden, mükellefiyet tipinin yani tam mükellef mi yoksa dar mükellef mi sayılacağı sorun yaratmaktadır.
E-Ticaret faaliyetlerinde matrahın belirlenmesi sırasında özellikle kaynak
ilkesi konusunda problemler yaşanmaktadır. Anlaşma hukuku açısından kaynak ülkesi işyerine atfedilebilen ticari kazancı vergileyebilmekte ve merkez
ile şube veya şubeler arasındaki işlemlerden elde edilen kazancın bölüşümünde emsal bedel esasını öngörmektedir. Bu uygulamanın başarısı ise uygun bir
emsal firma bulunmasınabağlıdır. Matrahın belirlenmesinde ana merkez tarafından yapılan giderler ile birlikte işyeri için yapılan giderlerde indirilebilir.
Buna karşılık elektronik ortamda yapılan ticari faaliyetlerde ortak giderlerin
dağıtımı zor olacaktır(Organ ve Çavdar, 2012, 78).
Elektronik ortamda sunulan ürünlerin fiziksel varlığının olup olmaması nasıl
vergilendirileceği konusunda rol oynamaktadır. Elektronik ortamda yapılan işlemlerden elde edilen gelirler ikili anlaşmalar çerçevesinde tam olarak tanımlanamamakla birlikte, ticari kazanç veya gayri maddi hak olarak değerlendirilmektedir.
Elde edilen gelirin ticari kazanç veya gayri maddi hak sayılması, vergi anlaşmaları
çerçevesinde farklı sonuçların doğmasına neden olmaktadır. Ticari kazançlar işyeri aracılığıyla elde edildiğinde kaynak ülkesi tarafından vergilendirilmekte; gayri
maddi hak bedellerinde vergileme yetkisi kaynak ülke ile ikamet ülkesi arasında
paylaşılmaktadır (Saraçoğlu, 2006, 156-157).
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2. E-TİCARETTE TİCARİ KAZANÇ TESPİTİ
2.1. Yerel Ölçekte Uygulama ve Sorunlar
Kişilerin ve kurumların sabit konumlu işyeri sayılabilecek herhangi bir fiziksel mekâna sahip olmaksızın ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri, hem
mevcut vergisel düzenlemeler içerisinde mükellefiyetin belirlenmesini hem
de vergiyi doğuran olayın nerede gerçekleştiğinin tespitini zorlaştırmaktadır.
Tüm bu gelişmeler vergileme haklarının saptanmasında esas kıstas olarak belirlenen, işyeri ve sabit yer kavramlarının bilişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler dikkate alınarak yeniden düzenlemeleri gereğini doğurmaktadır.
Dar mükellef esasına tabi kişiler açısından kazanç ya da iradın Türkiye’de
elde edilmiş sayılabilmesi için, ticari kazançlarda kazanç sahibinin Türkiye’de işyerinin olması veya daimi temsilcisinin bulunması; gerekmektedir.
Dar mükellefiyete tabi kurumlar ise, Türkiye’de faaliyette bulunarak kazanç
elde eden fakat kanuni ve iş merkezleri ülke sınırları dışında bulunan yabancı
kurumlardır.
Dar mükellefiyette E-Ticaretten elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesinde
de kazancın işyeri vasıtasıyla elde edilmiş olması şartının aranması, tammükellefiyettebenzer problemlerin ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ancak serbest meslek
faaliyetlerinin Türkiye’de vergilendirilebilmesi için kazancın işyeri aracılığıyla
elde edilmesine gereksinim olmadığından, elektronik ortamlar vasıtasıyla yurt
dışı bağlantılı olarak Türkiye’de icra edilen serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla
Türkiye’de vergilendirme yapılabilecektir (Çak, 2002, 117-118).
Kurumlar açısından ise anlaşma ikametgâhını belirlemek için etkin yönetim merkezi tek bir alternatif bağlama noktası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Etkin yönetim merkezinin anlamı anlaşmalar hukukunda son dereceli tartışmalıdır ve zaman içerisinde sürekli değişikliğe uğramıştır. Bu kavramın anlamının bir türlü netleştirilememesi ve ülkelerin gitgide daha sıklıkla etkin yönetim merkezi ölçütünü anlaşmalarda kullanmaktan vazgeçmeleri sonucunda
kurumların çifte mukimliğinin çözümü için etkin yönetim merkezinin yerine
doğrudan karşılıklı anlaşma usulüne gönderme yapan alternatif bir madde
önerilmiştir(Berber, 2012, 107-108).
Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete
tabi kurumların Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlardan yapılacak vergi
kesintisine ilişkin düzenlenmelere yer verilmiş bulunmaktadır. Söz konusu
maddenin altıncı fıkrasında yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef
kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından,
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hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze
aktardıkları tutar üzerinden, kurum bünyesinde kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki
kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan
kısmını, ana merkezlerine aktarmaları sırasında, aktardıkları bu tutarlar üzerinden %15 oranında vergi kesintisi yapmaları gerekmektedir.
Sonuçta tammükellefiyette gerek gelir vergisi ve gerekse kurumlar vergisi
mükellefleriaçısından vergilendirmede esas alınan kıstas ikametgâh ilkesidir.
İkametgâh ilkesinin sağlanamadığı dar mükellefiyette, kaynak ilkesi gereği
Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığı ileelde edilen ticari
kazançla sınırlı olarak vergileme geçerli olacaktır.
Mükellefiyetin belirlenmesinde ve vergileme işlemlerinin yapılmasında
hayati öneme haiz iş yeri kavramının tayin ve tespiti ise, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda yapılmıştır. Buna göre, anılan Kanunun 156 ncı maddesinde yer
verilen iş yeri hükmünde, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri
gibi bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yer
düzenlemesine yer verilmiştir. Mesleki teşekküllere kaydolmak, faaliyetine
dair ilanlar yayımlamak gibidurumlardaiş yeri açılmamış olsa bile işe başlama
olarak kabul edilmiştir. İşe başlama emareleri arasında yer alan ve işyeri açmak dışında tanımlanmış unsurlar geçici bir süreçtir, ana hedef vergi kanunlarının da mantığını oluşturan sabit bir iş yerine sahip olunması felsefesine zarar
vermemektedir. Nihayetinde iş yeri edinimine götüren emareler, işe başlama
olarak algılansa da son tahlilde vergi idaresinin tüm vergisel yükümlülüklerinin takibi, kontrol ve denetimi için iş yeri belirlemesi yapması kaçınılmazdır.
Dolayısı ile insan öğesi taşıyan/taşımayan web sunucuları, web adresleri veya
diğer elektronik ticaret aygıtlarının sabit işyeri sayılıp sayılmayacakları hususunun uluslararası boyutuyla değerlendirilmesi önem arzetmektedir.
2.2. Uluslararası Ölçekte Uygulamave Sorunlar
Uluslararası vergilendirmede referans metin OECD Vergi Anlaşma Modelidir (Işık, 2014,5). OECD Model Vergi Anlaşmasında, dar mükellef statü52
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sündeki mükelleflerin ticari kazançlarının, kazancın elde edildiği ülkede vergilendirilmesi, söz konusu kazancın bir işyeri vasıtasıyla elde edilmiş olması
şartına bağlanmıştır. Tek başına firmaya ait web sitesinin mevcudiyetinin, işyeri ve dolayısıyla vergi mükellefiyeti için yeterli koşulları yerine getirmediği,
web sunucunun (server)belirli koşullar altında işyeri sayılmasının yanı sıra,
sunucunun belirli bir süre satış yapılan ülkede bulunması da icap etmektedir
(Çak, 2002, 91-94).
Her ne kadar çoğu zaman bilgisayarlar arasındaki telefon hatları, kablolar,
radyo sinyalleri gibi fiziki bağlantı olarak algılansa da İnternet aslında “fiziki”
değil bilgisayarlar arasındaki “mantıki” bağlantının adıdır. Web günümüzde
İnternet’in “en yaygın kullanılan parçası”dır. Ancak Web, İnternet üzerinden
bilgiye ulaşılmasını ve bilginin paylaşılmasını sağlayan pek çok araçtan sadece biridir.Sunucu denilencihaz, bir ağa, örneğin İnternet’e bağlı ve büyük
veri saklama kapasitesi ile güçlü veri işleme kabiliyeti olan bir bilgisayardır.
Sunucu üzerinde çalışan özel yazılımlar ağa bağlı diğer bilgisayarların ona
erişebilmesini sağlamaktadır(Akçaoğlu, 2011, 32-34).
Dar mükellef statüsündeki işyeri çoğunlukla bir başka ülkede yerleşik kişinin şubesi niteliğindedir. Merkez ile şube veya şubelerin kendi aralarındaki
işlemlerden doğan kazancın bölüşümünün emsal bedel esasına göre yapılmasını öngörmektedir. Buna göre, şubenin kendi merkezi veya diğer şubeler ile
faaliyette bulunmak yerine tamamen bağımsız diğer bir firma ile faaliyeti aynı
veya benzer şartlar altında gerçekleştirdiğinin varsayılması ve bu son durumda elde edilebilecek kazanç tutarının hesaplanmaya çalışılması gerekmektedir.
İşyeri kavramı varlığın fiziki görünümüne dayanır. İnternet, işletmelere dünyadaki herhangi bir kişiyle, onun bulunduğu yerde ama orada bir fiziki varlığa
sahip olmaksızın iş yapabilme imkânı kazandırmıştır. Ayrıca, E-Ticarette kullanılan ekipmanların taşınabilirliği, işletmelerin işlerini bir ülkeden diğerine saatler
içinde taşıyabilmesini mümkün kılmaktadır (Akçaoğlu, 2011, 128)
Model Anlaşmaya göre, “işyeri” teriminin aşağıdaki hususları kapsamadığı kabul edilecektir:
a) Teşebbüs olanaklarının, sadece teşebbüse ait malların veya ticari eşyanın depolanması, teşhiri veya teslimi amacıyla kullanılması;
b) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının sadece depolama, teşhir
veya teslim amacıyla elde tutulması;
c) Teşebbüse ait mal veya ticari eşya stoklarının sadece bir başka teşebbüse
işlettirilmesi amacıyla elde tutulması;
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d) İşe ilişkin sabit bir yerin sadece teşebbüs için mal veya ticari eşya satın
alma veya bilgi toplama amacıyla elde tutulması;
e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için sadece hazırlayıcı veya yardımcı
karakter taşıyan diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması;
f) İşe ilişkin sabit bir yerin sadece (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya 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.
Hazırlayıcı ve yardımcı faaliyetler her ne kadar işletmenin kârlılığına fayda
sağlasalar da, bunların kazançlar üzerindeki etkisinin pek az olması ve kazancın bu tür faaliyetlere atfedilmesindeki güçlük nedeniyleanlaşma, işyerinin tespiti
noktasında bunları göz ardı etmeyi tercih etmektedir (Akçaoğlu, 2011, 139).
OECD Model Vergi Anlaşmalarına göre E-Ticarette temel yaklaşım yerleşiklik (permanentestablishment) olup, mevcut vergi anlaşmalarının işyeri
hükmünün E-Ticarete uyarlanması fikrine dayanmaktadır. Bu noktada OECD,
Ottowa Konferansı sonrasında hazırlamış olduğu model vergi anlaşmasının
beşinci maddesi ile ilk defa elektronik ortamda mevcut olabilecek bir iş yerinde bulunması gereken özellikler belirtilmeye çalışılmıştır. OECD çalışmalarında, sunucuların sabit işyeri sayılmayacağı yaklaşımı ağırlık kazanmaktadır. Yine firmanın web sitesi aracılığı ile sunduğu işlemlerin ana faaliyet
kapsamında olması vergilendirme açısından sayılan şartlardan biridir. Eğer
geçici veya yardımcı bir iş ise o halde sürekli işyeri şartı yerine getirilmemiş
olacaktır(Özdemir, 2013, 79-80).
Model Anlaşma’nın beşinci maddesi hükmü işyeri kavramının kapsamını bağımlı temsilcilerin faaliyetlerine de genişletmektedir. Bir işletme kaynak ülkede
sabit bir işyeri açmaktan kaçınsa da, o ülkedeki bağımlı temsilcilerinin faaliyetleri
nedeniyle teorik bir işyerine sahip olmak durumunda kalabilir. Temsilci-işyeri tanımının ilk koşulu kaynak ülke içinde bir “kişinin” varlığıdır. İkinci koşul, kişinin
işletmeye “bağımlı” olmasıdır (Akçaoğlu, 2011, 141-142).
Şöyle ki, bir kişi, bir Akit Devlette diğer Akit Devletin bir teşebbüsü namına hareket ederse, aşağıdaki şartlarla bu teşebbüs, ilk bahsedilen Devlette bu
kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayısıyla bir işyerine sahip kabul
edilecektir.Eğer bu kişi, ilk bahsedilen Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa işyerinin varlığı
kabul edilecektir; şu kadar ki, bu kişinin faaliyetlerinin 3 üncü fıkrada bahsedilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yürütüldükleri takdirde bu sabit yeri söz
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konusu fıkra hükümleri çerçevesinde işyeri haline getirmeyecek faaliyetlerle
sınırlı olmaması gerekir.
OECD Model Anlaşmasında bağımlı kişi olarak yer verilen bu işyeri tanımı oluşum süreci ikili anlaşmalarda genellikle korunmakla beraber farklılıklar
da göze çarpabilmektedir. Norveç ile imzalanan vergi anlaşmasında, teşebbüs
adına sözleşme yapma yetkisi olmadığı halde düzenli olarak teşebbüs adına
sevk ettiği mallardan veya ticari eşyadan ilk akit devlette alışılmış mal veya
ticari eşya stoku bulundurması işyerine sahiplik olarak kabul edilmiştir.
OECD raporuna göre, dijital ürünlerin indirilmesi, kiralanması veya sınırlı
bir süre kullanım hakkının satın alınması, güncellenmesi, veri hizmetleri, reklam hizmetleri, web sitesi üyelikleri, iş karları olarak ticari kazanç çerçevesinde kabul edilecektir. Eğer gayri maddi haktan yararlanan bir akit mukimi diğer
akit devlette bir işyerine bağlı olarak ticari faaliyette bulunuyor ve royaltiler
bu işyeri kanalı ile sağlanıyorsa kaynak ilkesi gereği bu gelirler diğer akit
devlette işletme karları olarak vergiye tabi tutulacaktır (Özdemir, 2013, 90).
OECD veya ABD modellerini esas alan vergi anlaşmaları ile küçük farklılıklara karşın Birleşmiş Milletler Modeli, kaynak ülkenin temettü, faiz ve
gayri maddi hak bedelleri gibi pasif kazanç ve iratlar üzerine saldığı vergiyi
de iyice sınırlandırarak, bunlar bakımından da birincil vergilendirme yetkisini
yerleşim yeri ülkesine sağlamaktadır (Akçaoğlu, 2011, 69-70).Örneğin, gayri
maddi hak bedelleri genellikle kaynak ülkede vergi tevkifatına tâbi olurken,
mal ve hizmet satışından elde edilen (ticari) kazançların kaynak ülkede vergilendirilebilmesi sadece satıcı veya hizmet sağlayıcının o ülkede bir işyeri
varsa söz konusu olabilir(Akçaoğlu, 2011, 109).
Ticari kazançlar konusunda ayrı bir yer verilmesi gereken konu, E-Ticaretin websunucular kanalı yerine getirilmesinde yaşanan sorunların çözümüne
yönelik farklı yaklaşım tarzlarıdır.
Özellikle E-Ticaret uygulamasında, tek başına firmaya ait web sitesinin
mevcudiyetinin, iş yeri ve dolayısıyla vergi mükellefiyeti için yeterli koşulları
yerine getirmediği, web sunucusunun belirli koşullar altında işyeri sayılmasının yanı sıra, sunucunun belirli bir süre faaliyet gösterilen ülkede bulunması
da icap etmektedir. Öyle ki, Model Anlaşmanın 2003 yılında yenilenen yorumlarında, web servisi aracılığı ile yürütülen bir işletmenin kendi kullanımında ve işletiminde web sitesini de barındıran bir sunucunun yerleşik olduğu
mekânın işyeri sayılacağı belirtilmiştir. Burada da kısıtlayıcı hüküm, sunucunun işletmenin faaliyetleri açısından hazırlayıcı veya yardımcı nitelik arzetTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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memesi yani klasik işyeri tanımındaki diğer unsurları da kapsaması halinde
geçerli olacağı prensibidir. Yardımcı veya hazırlayıcı faaliyetlere işletmenin
temel faaliyeti niteliğinde olmamak şartı ile elektronik olarak sunulan,
-Tedarikçiler ilemüşteriler arasında; biriletişim bağlantısısağlama,
-Mal ve hizmetlerinreklamı;
-Güvenlikve verimlilikamaçlıbiryansıtma sunucu üzerindenbilgi aktarımı;
-İşletme içinpiyasa verileri toplama;
-Bilgisağlamak,
örnek olarak verilebilecektir.
Bilgisayar ekipmanları da sabit olma kriterlerini ve kendiliğinden faaliyete
konu işlemleri yapma yeteneğine haiz oldukları sürece işyeri oluşturabilecektir. Sunucu olayında esas olan taşınamaz oluşudur. Taşınabilir olması halinde
ise sabit bir iş yeri oluşturması için belli bir yerde belli bir zaman yerleşik
olması ve sabitlik şartını sağlaması gereklidir.
SONUÇ
Küreselleşme sürecinde, ülkelerin yeni pazarlar bulma arayışları, bu arayışların sonucu ve belki detetikleyicisi konumunda bulunan çok uluslu şirketler ve bilişim teknolojilerinin takip edilemeyen ivmesi, geleneksel ticaret
modellerini kökten etkilemiştir.
Ticaretin dönüşen yapısal formu, doğal olarak geleneksel ticarete göre tanımlanmış başta vergileme olmak üzere ticari kuralları da etkilemiştir. Başta
çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları olmak üzere yerel ve uluslararası
vergilendirme kuralları, yeni durum karşısında tabiri ile hazırlıksız ve savunmasız kalmıştır. Hâlihazır uluslararası arenada devam eden tartışmalar, sınırı
aşan ticari işlemlerin hangi düzeyde, hangi araçlar kullanılarak nasıl vergilendirilmesi gerektiği noktasında sürdürülmektedir. Belki de anlaşılması zor
olan, tartışmaların online ticaret terminolojisi yerine offline veya geleneksel
terminoloji içerisinde gelişen durumlara uyarlanması istediğinden kaynaklanmaktadır. Tam bu noktada E-Ticaret ve bilişim teknolojileri, doğal olarak sürecin basit, hızlı ve örtülü yürütülmesine zemin hazırlayabilmektedir.
En çok tartışma alanlarından biri olan dar mükelleflerin vergilendirilmesinde işyeri belirlemesi ciddi bir müzakere konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Model Anlaşma ve doğal olarak ikili anlaşmalarda vergileme yapılabilmesi
için öngörülen sabit bir iş yeri terimi, maalesef E-Ticaret dinamikleri dikkate
alındığında yetersiz kalmaktadır. İnsan unsuru içermeyen özellikle E-Ticarete
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yöneltilmiş ve kendi kendine fonksiyon icra eden bilgisayar ekipmanları, sunucular ve benzerleri konusunda yorum metinleri dışında ülkeden ülkeye fark
eden bir uygulama olduğu tespitleri yanlış olmayacaktır. Vergileme gibi sınırları net ve kesin olarak ortaya konulması gereken bir alanda yorum ile yürütülen çözüm arayışlarının takdir edileceği üzere çok sağlıklı olmayacağı açıktır.
İşyeri tanımının yerel mevzuat kapsamında çok fazla sorun oluşturmamasının sebebi bir yandan işyeri oluşturma kriterlerinin çok geniş tanımlanması
yanında, faaliyete geçme koşullarının vergi idaresi lehine yumuşatılması ve
vergiyi kavramaya yönelik getirdiği esneklikten kaynaklanmaktadır. Kapalı bir ekonomi için geçerli olan bu kurallar, nispeten uluslararası mevzuatla
uyumlu vergi düzenlemelerinin de bu noktada uyumlaştırılması gerektiğini
ortaya koymaktadır.
Uluslararasıboyutta ise vergi anlaşmaları ile çerçevesi çizilen gelir türleri açısından gelirin elde edilmesi ve vergilendirme hakkının tespiti açısından
ticari faaliyete götüren süreçlerin ciddiyetle analiz edilmesi gerekir. Zaman
zaman ortaya konulan yorumların, ülkeler arasında birlikteliği sağlama yerine
farklı uygulamaları çıkardığı bir gerçektir. Dünya ticaretinde önemli bir ağırlığa sahip uluslararası işletmelerin mukim oldukları ülkelerin bu anlamda diğer
devletler nezdinde vergilendirme olanaklarını sınırlamaya çalışmaları, vergisiz alan oluşturma çabaları veya tam tersine bunların ticari faaliyet karlarının
ülke içinde bırakılmasına dönük farklı eylemleri olabilmektedir.Bu noktada
E-Ticarette sabit bir iş yeri teriminin klasik ticaret ölçütlerinden sıyrılarak
web sunucusunun, bilgisayar ekipman ve donatılarının bulundukları mahallerde süre koşuluna bağlı olmaksızın bulundukları zaman dilimi ile mütenasip
vergilendirmede işyeri sayılmalarınınmümkün kılınması gerekebilecektir.
E-Ticaretin vergilendirme alternatifleriçerçevesindeüretilen tüm senaryoların Dünya Ticaret Örgütü başta olmak üzere konuya taraf uluslararası kuruluşların himayesinde kapsamlı, kapsayıcı ve ulusal kaygı ve beklentilerin de
değerlendirildiği olabildiğince geniş bir platform ve zaman süreci içerisinde
ele alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.Özellikle E-Ticaretten olumsuz
etkilenmesi kuvvetle muhtemel gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerin katılımı
ile yeni bir ekonomik anlayış çerçevesinde çözüm modelleri üzerinde çalışılması, kabul edilebilir, kapsayıcı veadil vergilendirme süreçlerinin oluşumunu
hızlandırabilecektir.
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KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR ARAŞTIRMA
RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE
PRACTICES AND AUDIT QUALITY: A STUDY ISTANBUL STOCK
EXCHANGE CORPORATE GOVERNANCE INDEX
Yrd. Doç. Dr. Selim CENGİZ1*
Yrd. Doç. Dr. Yusuf GÖR2**
ÖZ
Bu çalışmanın amacı kurumsal yönetim uygulamaları iledenetim kalitesi
arasındaki ilişkiyi tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada, 20092013 yılları arasında Borsa İstanbul (BİST) kurumsal yönetim endeksinde
faaliyet gösteren 46 şirketin verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmada bağımlı değişken olarak denetim kalitesi; bağımsız değişken olarak da kurumsal
yönetim ilkeleri kullanılmıştır. Araştırmada lojistik regresyon ve panel lojistik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kurumsal
yönetim uygulamaları ve denetim kalitesi arasında önemli bir ilişki olduğu
belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Denetim Kalitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Lojistik Regresyon
ABSTRACT
The aim of this study was to determine the relationship between corporate
governance practices and audit quality. This research purpose, between the
years 2009-2013 Istanbul Stock Exchange (BIST) data were used in 46 companies operating in the corporate governance index. The dependent variable
in quality control research; corporate governance principles have been used as
an argument. and logistic regression in both research panel logistic regression
method is used. The analysis results between corporate governance practices
and the quality of supervision was determined to be an important relationship.
Keywords: Audit Quality Corporate Governance Principles, Logistic
Regression
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1. GİRİŞ
Ekonomik ve sosyal alanda meydana gelen hızlı değişimler işletmelerin
faaliyet alanlarını genişletmelerine neden olmaktadır. Bu kapsamda şirketlerin
mali tablolarına yönelik güvenilir bilgiye olan ihtiyaç artmaktadır (Dönmez,
2005, 53). Enron, Parmalat gibi büyük muhasebe skandallarının yaşanması ve küreselleşmeyle birlikte şirketlerin güven ve itibar sağlamaya yönelik
arayışları neticesinde kurumsallaşmaya yönelik adımlar atılmaya başlanmıştır. Kurumsallaşma, işletmeleri tutarlı ve birleştirici bir yaklaşımla yöneten
anlayış ve davranış sürecidir (Shileifer, 1997,737-738). Yönetim anlayışının
kurumsallaşmasıyla birlikte kurumsal yönetim anlayışı gelişmiştir. Kurumsal
yönetim, işletmelerin faaliyetlerinin taraflara olan sorumluluklarının bilincinde olarak, işletmenin değerini ve verimliliğini arttıran, işletmenin ortaklarına, hissedarlarına ve çalışanlarına karşı önceden planladığı hedefleri tutturan,
bunu yaparken söz konusu taraflarla yasalara uygun, etik değerler çerçevesinde çalışmalarda bulunan bir sistem olarak tanımlanmaktadır (Dinç ve Abdioğlu,2009, 157-184). Kurumsal yönetim, hukuksal boşlukların doldurulması,
yatırımcıların korunması, şirketlerin düzene sokulması gibi konulardan dolayı
önemli hale gelmektedir (Uyar, 2004,158-159). Kurumsal yönetim; adillik,
şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yönetim anlayışlarını geliştirmekte ve bir takım faydalar ortaya çıkarmaktadır.
Şirket yönetiminin yapabileceği hileleri, hataları veya yolsuzlukları önlemek, denetçilerin bağımsızlığını kuvvetlendirmek ve finansal raporlama
sürecinin kalitesini arttırmak amacıyla kurumsal yönetim uygulamalarından
biri olan denetim mekanizmasının etkinliği veya kalitesi gün geçtikçe daha da
önemli hale gelmektedir (Uyar,2005,1).DeAngelo (1981)’e göre denetim kalitesi, denetçinin finansal tablolarda önemli yanlışlıkları veya hata ve hileleri
ortaya çıkarabilme yeteneği ve denetim bulgularına dayanarak uygun denetim
raporu yayınlama isteği ile ilgilidir. Bu bağlamda kurumsal yönetim uygulamaları yaygınlaştıkça denetim kalitesini verilen önem artmış olup, bağımsız
denetim şirket yönetimine yardımcı bir rol üstlenmiştir (Uzay,2003,72).Kurumsal yönetim ile bağımsız denetimin kalitesi, şirketin finansal raporlama
sisteminin etkinliğine ve verimliliğine, dolayısıyla da finansal tabloların güvenilirliğine, doğrudan etki edebilen önemli unsurlardır. Kaliteli bir finansal
raporlama, sermaye piyasalarında yatırımcı için güven mekanizması olarak
görülürken, şirketler için sermaye maliyetlerini azaltıcı bir etkiye de sahiptir.
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Öte yandan, gelişen sermaye piyasalarındaki olası yasal düzenleme eksikliği ve şirketlerin kurumsal yönetim kalitesindeki düşüklük nedeniyle finansal
tablo kullanıcıları, şirketi denetleyen bağımsız denetim firmasının büyüklüğünü ve sermaye piyasasında sahip olduğu itibarı, sunulan finansal tabloların kalitesi için güçlü bir gösterge olarak değerlendirilmektedir (Tuan, 2015,
43-44). Yaşanan muhasebe skandallarının önüne geçilebilmek amacıyla gerek
devletler gerekse de şirket yöneticileri bir takım uygulamaları hayata geçirmişlerdir. Devletler denetim kalitesini arttırmaya yönelik yasal düzenlemeler
yürürlüğe koyarken; şirketler de kurumsal yönetim uygulamalarını yürürlüğe
koymuşlardır. Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetimin; şeffaflık, hesap
verilebilirlik, sorumluluk ve adillik ilkelerinden oluştuğunu belirtmektedir.
Bu ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilen kurumsal yönetim uygulamalarının
denetim kalitesine olumlu katkı yapması beklenmektedir. Şeffaflık ilkesine
göre hazırlanan muhasebe kayıtlarının denetime olumlu katkı yapması ve hesap verilebilirlik ilkesi gereği olası hatalar karşısında sorumluluk sahibi bir
yönetim anlayışıyla denetimin kalitesini arttırması beklenmektedir.Kurumsal
yönetim uygulamalarının yaygınlaşması halinde denetim kalitesine olumlu
katkı yaptığı görülmektedir (Bekçi, ve Gör, 2016, 29).
Yukarıda verilen açıklamalar kapsamındaçalışmanın temel amacı, kurumsal yönetim uygulamaları ve denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için BIST Kurumsal Yönetim endeksinde 2009
– 2013 yılları arasında işlem gören 46 şirketin verilerinden yararlanılmıştır.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, kurumsal yönetim uygulamaları ve
denetim kalitesi arasındaki ilişki test etmek için teorik ve ampirik literatür
çerçevesinde hipotezler geliştirilmiştir. Daha sonra, araştırmanın kapsamı, değişkenleri, modeli, yöntemi, analizi ve bulguları hakkında bilgiler verilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI VE HİPOTEZLERİN GELİŞTİRİLMESİ
Uluslararası literatürde denetim kalitesi ve kurumsal yönetim uygulamaları arasındaki ilişkiyi inceleyençok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ülkemizde
ise kurumsal derecelendirme notu 2007 yılında verilmeye başladığından, kurumsal yönetim uygulamaları ve denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmalardaki ortak sonuç ise, kurumsal
yönetim uygulamaları ile denetim kalitesi arasında anlamlı sonuçlar olduğu
yönündedir.
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Denetim kalitesinin ölçülmesi konusunda iki temel değişken dikkate alınmaktadır. Bunlardan ilki denetim ücretidir (O’Sullivan, 2000;Carcellove ötekiler, 2002;Salleh ve Manson, 2011;Mitra, Hossain ve Deis, 2007). Uluslararası literatürdeyer alan çalışmalarda denetim ücretlerine ulaşılabilen ülkelerde
denetim ücreti denetim kalitesinin ölçülmesinde kullanılmaktadır.
Türkiye’de denetim ücretleri yayınlanmadığı için denetim kalitesini ölçülmesinde denetim ücretleri değişkeni kullanılamamaktadır.Denetim kalitesinin ölçülmesinde kullanılan diğer bir değişken dört büyük denetim firması
ile denetim faaliyetinin gerçekleşip gerçekleşmediğidir. Dört büyük denetim
firmasının denetim faaliyetlerini diğer denetim şirketlerinden daha kaliteli gerçekleştireceği düşünülmektedir(DeAngelo, 1981;Kane ve Velury2004;
Fan ve Wong,2005;AdeyemiveFagbemi, 2010;Terzi, Şen ve Solak, 2014. Bu
çalışmada da dört büyükler olarak adlandırılan Ernst&Young, Deloitte, PwC
ve KPMG denetim firmalarıile denetim faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediğine göre denetim kalitesi ölçülmüştür.
Denetim kalitesine etki eden kurumsal yönetim uygulamalarının başında
yönetim kurulunun bağımsızlığı gelmektedir.Yönetim kurulunun bağımsızlığının artması muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesinde ve raporlarının
düzenlenmesinde daha az çıkar kaygısıyla hareket edilmesini sağlamaktadır.
Bu sayede denetim faaliyetlerinin daha çok gerçeklere uygun olarak hazırlanması beklenmektedir. Ayrıca yönetim kurulunun bağımsızlığının artmasının
denetim faaliyetlerine olan müdahaleleri de azaltması beklenmektedir. Böylelikle yönetim kurulu ile denetçi arasındaki çatışmalar azalarak denetim kalitesine olumlu katkı yapması beklenmektedir.O’Sullivan (2000); Carcellove
ötekiler(2002)denetim kalitesini, denetim ücreti ile ölçtükleri çalışmalarında
yönetim kurulunun bağımsızlığının denetim kalitesini olumlu etkilediğini panel lojistik regresyon yöntemi ile tespit etmişlerdir. Diğer taraftan Beasleyve
Petroni (1998);Abdullah, İsmail ve Jamaluddin(2008);AdeyemiveFagbemi
(2010); Terzive ötekiler (2014) tarafından yapılan çalışmalarda denetim kalitesi dört büyükler ile çalışma ile ölçülmüş olupyönetim kurulunun bağımsızlığının denetim kalitesine olumlu katkı yaptığı lojistik regresyon yöntemiyletespit edilmiştir. Ayrıca icra kurulunda yer almayan yönetim kurulu üyeleri
bağımsız olmayan ve icrada yer almadıkları için önemli ölçüde yönetim kurulunun bağımsız hareket etmesini sağlamaktadır (Terzi ve ötekiler, 2014,
25). Bu nedenle icrada yer almayan yönetim kurulu üye sayısının da yönetim
kurulunun bağımsızlığını arttırarak denetim kalitesine olumlu katkı yapması
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beklenmektedir. Yukarda verilen açıklamalar kapsamında yönetim kurulunun
yapısı ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi ölçmek için aşağıdaki hipotezler
oluşturulmuştur;
H1: Yönetim kurulunun üye sayısı ile denetim kalitesiarasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki vardır.
H2: Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı ile denetim kalitesiarasında
anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
H3: Yönetim kurulunda yer alıp icra kurulunda yer almayan üye sayısı ile
denetim kalitesiarasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
Tepe yönetici ikilemi olarak bilinen CEO ikilemi denetim kalitesine etki
eden diğer bir faktördür.Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün aynı kişi
olması yönetim kurulunun bağımsızlığını azaltacağından, denetim faaliyetleriningerçekleştirilmesinde çıkar çakışmasının ön plana çıkmasına neden olması beklenmektedir. Bu sebeple CEO ikileminin şeffaflığı azaltarak denetim
kalitesine olumsuz etki yapması beklenmektedir. Salleh ve Manson(2011)
tarafından hazırlanan ve denetim kalitesinin denetim ücreti ile temsil edildiğiçalışmada CEO ikileminin denetim kalitesini olumsuz yönde etkilediği
tespit edilmiştir. Ayrıca O’Sullivan (2000);Abdullah ve ötekiler(2008); Lin
vd. (2009);AdeyemiveFagbemi (2010);Soliman ve Elsalam (2012) yaptıkları
çalışmalardaCEO ikileminin denetim kalitesi üzerine anlamlı ve negatif etkisi
olduğunu tespit etmişlerdir.Terzi ve ötekiler (2014) tarafından yapılan çalışmada ise CEO ikileminin denetim kalitesi üzerine anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir.Bu kapsamda CEO ikililiği ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi
ölçmek için aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir;
H4: CEO ikilemi ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki
vardır.
Diğer bir kurumsal yönetim uygulaması olan denetim komitesimuhasebe
işlemlerinin gözetimi, bağımsız denetçi seçimi ve yönetim kurulu ile denetçiler arasında koordinasyon görevlerini yerine getirip yönetici olmayan üyelerden oluşmaktadır (Terzi, 2012, 139). Bu sayede hem bağımsızlık açısından
hem de gözetim faaliyetleri açısından denetim komitesinin varlığının denetim
kalitesini arttırması beklenmektedir. Abbott, Park ve Parker(2000);AdeyemiveFagbemi (2010);SolimanveElsalam (2012) tarafından yapılan çalışmalarda
denetim komitesinin varlığının iç denetim ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğini arttırarak denetim kalitesine olumlu katkı yaptıkları tespit edilmiştir.
Diğer taraftan, Terzi ve ötekiler (2014) çalışmalarında denetim komitesinde
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yer alıp icrada görevli olmayan üyelerin denetim kalitesine etkisi incelenmişfakat anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir. AyrıcaTerzi ve ötekiler (2014) çalışmasında denetim kalitesi ile denetim komitesinde yer alan üyelerin meslek
mensubu olması arasındaki ilişkiyi de incelemişve yine anlamlı bir ilişki tespit
edememiştir. Bu kapsamda denetim komitesi ile denetim kalitesi arasındaki
ilişkiyi ölçmek için aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur;
H5: Denetim komitesinin varlığı ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve
pozitif bir ilişki vardır
H6: Denetim komitesinde yer alan üyelerin icrada görevli olmaması ile denetim kalitesiarasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
H7: Denetim komitesinde yer alan üyelerin meslek mensubu olması ile denetim kalitesiarasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
Sahiplik yapısı,yönetim kurulunun bağımsızlığını etkileyerek çıkar çakışması yaratması bakımdan denetim kalitesini etkileyen diğer bir faktördür.
Şirket yöneticilerinin sermayedar olması çıkar kaygısı ile hareket edilmesi ihtimalini arttırdığından denetim kalitesini olumsuz etkileyeceği düşünülmektedir.
Mitra ve ötekiler (2007) tarafından hazırlanan çalışmada en küçük kareler
regresyon modeli uygulanarakyönetici sahipliğinindenetim kalitesini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir.O’Sullivan (2000) ve Abdullah ve ötekiler(2008)tarafından yapılan çalışmalarda sırasıylapanel lojistik regresyon
ve lojistik regresyon yöntemleri kullanılarak yönetici sahipliğinin denetim
kalitesini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Halka açıklık oranının,
yönetim kurulunun bağımsızlığını etkileyerekçıkar çakışması yaşanmasının
önüne geçilmesini sağladığı düşünülmektedir.Ayrıca Gürbüz (2005) çalışmasında kurumsal yönetim uygulamalarının, halka açıklık oranı daha yüksek olan şirketlerde daha fazla gerçekleştiği tespit edilmiştir.Bu nedenlehalka
açıklık oranın artması halinde çıkar kaygısıyla hazırlanmayan muhasebe
kayıt ve raporlarının denetim kalitesine olumlu katkı yapması beklenmektedir.Diğer taraftanşirkete sermayedar olan kurumsal yatırımcıların
varlığı, şirketin hesap verilebilirlik, adillik, şeffaflık ve sorumluluk gibi
kurumsal yönetim ilkelerine göre hareket etmesini gerektirmektedir. Bu
ilkeler muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi esnasında da uygulanacağından; kurumsal yatırımcı oranının artmasının denetim kalitesine
olumlu etki yapması beklenmektedir. Kurumsal yatırımcı yüzdesi; KaneveVelury (2004); Chan, Lin ve Zhang, (2007);Mitrave ötekiler(2007);Abdullah
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ve ötekiler(2008);Zureigat (2011);SolimanveElsalam (2012) ve Terzi ve ötekiler (2014) tarafından yapılan çalışmalarda denetim kalitesini pozitif yönde
etkileyen bir değer değişken olarak tespit edilmiştir. Yukarda verilen çalışmalar kapsamında sahiplik yapısı ve kurumsal yatırımcılar ile denetim kalitesi
arasındaki ilişkiyi ölçmek için aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur:
H8: Halka açıklık oranı ile denetim kalitesiarasında anlamlı ve pozitif bir
ilişki vardır.
H9: Kurumsal yatırımcı yüzdesi ile denetim kalitesiarasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
Şirketin büyüklüğü, denetim kalitesine etki eden bir kontrol değişkeni olarak bu çalışmada yer almıştır.Şirket büyüklüğünün korunması ve gelişmesi
için yatırımcıların ve kreditörlerin güven ihtiyacının daha kaliteli denetimle
giderilmesi beklenmektedir. Abdullah ve ötekiler(2008);Adeyemi ve Fagbemi
(2010);Soliman ve Elsalam (2012) ve Terzi ve ötekiler (2014) tarafındanyapılan çalışmalarda şirket büyüklüğü ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif yönde ilişki tespit edilmiştir. Kane ve Velury (2004) ise şirket büyüklüğü
ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit etmiştir.
H10: Şirket büyüklüğü ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir
ilişki vardır.
Kaldıraç oranı, bu çalışmada yer alan bir başka kontrol değişkenidir.Abdullah
ve ötekiler(2008);Adeyemi ve Fagbemi (2010);Soliman ve Elsalam (2012) ve Terzi ve ötekiler (2014)tarafından yapılan çalışmalarda da kontrol değişkeni olarak
kullanılmıştır. Adeyemi veFagbemi (2010) çalışmasında finansal kaldıraç oranı
ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki tespit ederkenSoliman ve
Elsalam (2012) çalışmalarında anlamlı ve negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. Diğer
taraftan,Abdullah ve ötekiler(2008)ve Terzi ve ötekiler (2014)tarafından yapılan
çalışmalarda ise kaldıraç oranı ile denetim kalitesi arasında herhangi bir anlamlı
ilişki tespit edilememiştir.
H11: Kaldıraç oranı ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve negatif bir ilişki
vardır.
BİST’ekote olma tarihi ve şirketlerin sahip olduğu geçmişi Terzi ve ötekiler (2014) tarafından kontrol değişkeni olarak çalışmalarında kullanmış olup
sadece şirket geçmişi ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki
tespit edilmiştir.Bu çalışmada da kontrol değişkeni olarak bu iki değişkene
yer verilmiştir. Ayrıca şirketlerin yer aldıkları sektörlerin denetim kalitesini
etkileyebileceği düşünüldüğünden bu çalışmada kontrol değişkeni olarak kullanılmıştır.
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H12: Borsaya kot olma tarihi ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif
bir ilişki vardır.
H13: Şirket geçmişi ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki
vardır.
H14: Şirketin yer aldığı sektör ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır.
3. ARAŞTIRMANIN TASARIMI
Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın kapsamı, verileri, değişkenleri,
modeli, yöntemi ve bulgularıaçıklanmıştır.
3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Veriler
Kurumsal yönetim uygulamaları ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen bu çalışmada, BİST (Borsa İstanbul) Kurumsal Yönetim Endeksi’nde
işlem gören şirketlerin verilerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın temel amacı, Türkiye‘de kurumsal yönetim uygulamalarının, denetim kalitesi üzerine
olumlu veya olumsuz etkilerinin olup olmadığının tespitidir.Ayrıca Kurumsal
Yönetim Endeksi’nde işlem gören şirketlerin yönetim kurulu yapıları, sermaye yapılarının sahiplik durumları, denetim komitelerinin yapıları ve şirketlerin
sektörel dağılımları incelenmiştir.
Araştırmada ana kütle olarak Kamu Aydınlatma Platformu’nda yer alan 54
endeksten, kurumsal yönetim ilkelerini uygulayan şirketlerin yer aldığı kurumsal yönetim indeksinde yayınlanmaya başladığı yıl olan 2009’dan 2013
yılına kadar sürekli işlem gören 46 şirket seçilmiştir. Bu endekste yer alan şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyum notu 10 üzerinden en az 7, her bir
ana başlık itibarıyla 10 üzerinden 6,5 olan şirketler yer almaktadır (www.borsaistanbul.com). 2014 yılı verileri çalışma gerçekleştirilirken yayınlanmadığı
için çalışmaya dahil edilmemiştir. Araştırma ile ilgili veriler BİST’te işlem
gören şirketlerin Kamu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan denetim raporları, şirketlerin web siteleri, kurumsal yönetim uyum raporları ve şirketlerin
yayınladıkları bağımsız denetim raporlarından elde edilmiştir. 2009-2013 yılları arasında kurumsal yönetim indeksinde sürekli işlem gören 46 şirketin,
kamu aydınlatma platformunda yer alan sınıflandırmaya göre sektöreldağılımları Tablo 1’de gösterilmiştir;
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Tablo 1: Kurumsal Yönetim İndeksinde Yer Alan Şirketlerin Sektörel
Dağılımı
SEKTÖRLER
SAYI
Aracı Kurumlar
1
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
6
Basım, Yayım ve Bunlara Bağlı Sanayii
1
Bilişim
1
Büyük Mağazalar
1
Cam ve Cam Ürünleri Sanayii
1
Çeşitli Petrol ve Kömür Türevleri Sanayii
3
Elektrik Makinaları ve Aygıtları Sanayii
3
Factorıng Şirketleri
2
Finansal Kiralama
1
Gıda Maddeleri Sanayii
4
Gıda, İçki ve Tütün / İçki Sanayii
1
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı
2
Haberleşme
1
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
7
İnşaat ve Bayındırlık İşleri
1
Kimya Sanayii
1
Kömür Madenciliği
1
Mak.ve Donatım Motorlu Araclar, Elkt.Aygıtlar
1
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
1
Metal Eşya Sanayi (Makine ve Gereç Hariç)
2
Petrol Rafinerileri
1
Savunma
1
Taşıt Araçları Sanayii
2
46
TOPLAM
3.2. Araştırmanın Değişkenleri ve Modeli
Çalışmada, kurumsal yönetim uygulamaları ve denetim kalitesi arasındaki
ilişkiyi araştırmak için lojistik regresyon ve panel lojistik regresyon analizi
kullanılmıştır.
Çalışmamızda denetim kalitesi (DENKA) bağımlı değişkendir. Her ne
kadar denetim kalitesini etkileyen çok sayıda faktör bulunsa da literatürde
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denetim kalitesinin ölçülmesinde iki yöntemin kullanıldığı görülmektedir.
Bunlardan biri denetim ücretleridir, diğeri ise dört büyükler ile denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğidir. Denetim ücretleri Türkiye’de yayımlanmadığından bu çalışmada denetim kalitesinin ölçülmesinde
dört büyük denetim firması ile çalışılıp çalışılmadığı esas alınmıştır. Buna
göre analiz kapsamındaki şirketleri dört büyük denetim firmasının (KPMG,
Ernst&Young, Deloitte vePwC) denetlemesi halinde 1, aksi halde 0 değeri
kullanılmıştır.
Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırmanın modeli literatürle (Terzi ve ötekiler (2014); Abbott ve ötekiler(2000); Abdullah ve ötekiler(2008); Zaluki ve Hussin, (2009)Adeyemi ve Fagbemi, (2010); Zureigat,
(2011); Soliman ve Elsalam, (2012); Man ve Wong,(2013) uyumludur ve aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur:
DENKA = β0+ β1YNKUSi,t+ β2IGYKOi,t+ β3BYKUOi,t+ β4CEOYKi,t
+ β5DNKOMi,t+β6DNKUSi,t + β7IDKUOi,t+ β8DKMMOi,t+ β9KOTETi,t+
β10KUYILi,t + β11 SIBYKi,t +β12FIKALi,t + β13 SEKTRi,t+ β14KUYKOi,t+ εt
Modelde;
DENKA: Denetim kalitesi, YNKUS: Yönetim kurulundaki bağımsız üye sayısı, IGYKO: İcra kurulunda yer almayan yönetim kurulu üye yüzdesi, BYKUO:
CEO ikililiği, CEOYK: Yönetici sahipliği, DNKOM: İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirketin sermayesindeki pay yüzdesi, DNKUS: Kurumsal yatırımcı yüzdesi, IDKUO: Halka açıklık yüzdesi, DKMMO: Denetim komitesinin olup olmaması, KOTET: Denetim komitesinde icrada görevli olmayan
üye yüzdesi, KUYIL: Denetim komitesinde meslek mensubu olanların yüzdesi,
SIBYK: BIST’te kayıtlı olma süresi, FIKAL: Şirketin kaç yıllık geçmişe sahip
olduğu, SEKTR: Şirketin büyüklüğü, KUYKO: Finansal kaldıraç.
3.3. Araştırmanın Yöntemi
Veri yapısı çalışmanın analizinde kullanılacak yöntemi belirlemede önemli
olduğundan kullanılan verilerin ölçüm şeklinin kategorik veya sürekli olup olmadığının incelenmesi gereklidir. Kategorik verilerin kullanıldığı çalışmalar
genellikle parametrik olmayan istatistiksel tekniklerdir. Buna karsın sürekli
verilerde ise parametrik istatistiksel teknikler kullanılmaktadır (Akgül ve Çevik, 2005, 390).
Bu kapsamda kurumsal yönetim ve denetim kalitesi arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada, panel veriler kullanılarak panel lojistik regresyon yöntemi
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uygulanmıştır. Değişkenlerin parametrik olmayışı, bağımlı değişkenin ikili (binary)değişken olması ve değişkenlerin normal dağılıma sahip olmaması nedeniyle
bu yöntemler seçilmiştir. Lojistik regresyon analizi bağımsız değişkenler arasında
çoklu bağlantı probleminin olmadığını ve doğrusal olasılık fonksiyonunun hata
teriminin birikimli olasılık dağılımı gösterdiğini varsayar. Bu nedenle çalışmada
bu yöntemin kullanılması uygun görülmüştür (Bayrakdaroğlu, 2012, 144). Ayrıca
bağımlı değişkenin iki uçlu değişken olması nedeniyle panel lojistik regresyon
yöntemi STATA programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmada kullanılan yöntemlerden birisi lojistik regresyon analizidir. Bu
yöntem, bağımlı değişkenin kategorik olması ve normal dağılım gerektirmemesinden dolayı seçilmiştir. Lojistik regresyonun paket program yardımıyla
çözümlenmesindeüç farklı değişken eleme metodu bulunmaktadır. Bu değişken eleme metotlarından ENTER metodu nadiren aynı sonuçlar verdiğinden
bu çalışmada kullanılmamıştır.İleriye doğru adımsalmetotta, başlangıçta sabit
terimle başlayıp sonradan tek tek değişkenler eklenerek model oluşturduğu
için bazı değişkenleri göz ardı edebilmektedir. Bu nedenle ileriye doğru adımsalmetot da kullanılmamıştır. Lojistik regresyonda değişken elemede kullanılan son metot ise geriye doğru adımsal metottur. Bu metotta ilk önce bütün
değişkenler analize dahil edilmekte ve daha sonra modelin veya iyileşmesine
yapılan katkılara göre değişkenler elenerek model oluşturmaktadır (Çokluk,
2010, 1254). Çalışmada lojistik regresyon değişken eleme metotlarından olan
geriye doğru adımsalmetot seçilerek analiz yapılmıştır.
Öte yandan, bu çalışmada kullanılan diğer analiz yöntemi olan Panel
veri analizi, zaman boyutu bulunan yatay kesit serilerini kullanarak değişkenlerin ilişkilerinin tahmin edilmesini sağlayan yöntem olarak tanımlanmaktadır. Bu analiz türünde yatay kesit serileri ile zaman serileri bir araya getirilerek zaman ve kesit boyutuna sahip veri seti ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda
yatay kesit ve zaman serisi gözlemleri birleşerek daha güvenilir tahminler
yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca panel veri analizi kullanıldığında bulunan
sonuçlar daha fazla bilgi ve güvenilirlik içermektedir (Demirhan, 2009, 80).
Panel veri, yatay kesit ve zaman serisi verilerinin eş zamanlı olarak yer alması
nedeniyle gözlem sayısının ve dolayısıyla serbestlik derecesinin artmasını sağlamaktadır. Bu sayede, ekonometrik tahminlerin etkinliği ve güvenirliği artmaktadır (Tatoğlu,2012,9).Panel veri analizleri ile türdeş olmayan değişkenler zaman
içinde ele alınmaktadır. Kesit ve zaman verileri içerdiğinden daha çok bilgi verir,
serbestlik derecesi daha yüksektir ve daha etkindir.0 ve 1 gibi iki durumlu kesikli
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değişkenler kukla değişken olarak ifade edilmektedir. Bu şekildeki kesikli değişkenler bağımlı değişken olarak kullanıldığında panel veri analizi yöntemlerinden
panel lojistik regresyon modeli seçilmektedir (Pampel,2000,1-2).Lojistik model,
yine bağımlı değişken kukla değişken olduğunda bir olasılık modeli olarak panel
veri analizinde kullanılmaktadır. Bu yöntemde kümülatif lojistik dağılım fonksiyonu kullanılmaktadır. Kukla değişkenli bir lojistik model şöyle oluşmaktadır
(Akın,2002,36):Pi = E(Y=1/Xi) = 1 / 1+e-Zi
Kurumsal yönetim uygulamaları ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi
ölçmeye yönelik oluşturulan hipotezleri test etmek için öncelikli olarak değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. Verilerin normal dağılıma sahip olmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ve Shapiro-Wilk testi ile analiz edilmiştir (Tablo 2). Ayrıca regresyon analizinin en
önemli sorunlarından biri olan çoklu doğrusallık (multicollinearity) problemini belirlemede kullanılan VIF (varianceinflationaryfactor) testi sonuçları
Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: KolmogorovSmirnova / ShapiroWilk Normallik ve VIF testi
sonuçları
Kolmogorov
Smirnova
Değişkenler T istatistik Sing.
DENKA
0,250
0,001
YNKUS
0,222
0,000
IGYKO
0,212
0,002
BYKUO
0,240
0,010
CEOYK
0,122
0,000
DNKOM
0,350
0,000
DNKUS
0,222
0,020
IDKUO
0,257
0,000
DKMMO
0,214
0,000
KOTET
0,322
0,030
KUYIL
0,550
0,000
SIBYK
0,232
0,040
FIKAL
0,240
0,000
SEKTR
0,320
0,010
KUYKO
0,180
0,000
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ShapiroWilk
T istatistik

Sing.

Multicollinearity
Testi
VİF değeri

0,850
0,740
0,650
0,540
0,622
0,550
0,480
0,521
0,680
0,750
0,850
0,900
0,670
0,550
0,280

0,002
0,000
0,001
0,000
0,001
0,000
0,030
0,001
0,020
0,010
0,000
0,010
0,000
0,030
0,000

2.40
2.32
2.00
1.00
2.57
2.20
2.36
2.50
2.50
3.60
3.35
2.50
2.30
3.24
2.70
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Tablo 2’de analizde kullanılan değişkenlerin normal dağılıma uygunluğunu ve VİF testi sonuçlarıgösterilmiştir. Buna göre değişkenlerin hiç birinin
normal dağılıma uygunluk göstermediği (Sign.<0,05) bulunmuştur. Ayrıca
Tablo 2’de multicollinearitytesti ile analizde kullanılan değişkenler arasında
çoklu bağlantı sorununun olup olmadığı ölçülmüştür. Multicollinearity testinde tahmin edilen değer (VIF), 10’dan büyükse aralarında çoklu bağlantı
sorunun olduğu anlamına gelir.
VIF (varianceinflationaryfactor) testi sonuçları, bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusallık sorununun olmadığını ortaya koymuştur. Öyleki analize dahil edilen değişkenlerin her birinin VIF değeri 10’un altında bulunmuştur. Çoklu doğrusallık sorununu tespit etmenin diğer bir yolu ise korelasyon
analizidir. Genellikle korelasyon katsayısı r≥0.80 değeri alan değişkenlerin
çoklu doğrusallık problemi yansıttığı bilinmektedir (Asteriou, 2006, 96). Analize dahil edilen değişkenlere ait korelasyon analizi Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Değişkenler Arasındaki İlişkiyi Gösteren Korelasyon Matrisi
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

1)

DENKA

1

2)

YNKUS

0,01

1

3)

IGYKO

0,20

0,30

1

4)

BYKUO

0,30

0,00

0,10

1

5)

CEOYK

0,00

0,36

0,01

0,01

1

6)

DNKOM

0,10

0,20

0,20

0,00

0,30

1

7)

DNKUS

0,20

0,00

0,00

0,01

0,30

0,20

1

8)

IDKUO

0,00

0,00

-0,20

0,00

0,30

0,20

0,30

1

9)

DKMMO

-0,00

0,00

0,01

-0,01

0,30

0,20

0,30

0,01

1

10)

KOTET

0,00

0,30

-0,00

0,01

0,30

0,01

0,30

0,00

0,30

1

11)

KUYIL

-0,40

0,20

0,01

-0,00

0,30

0,00

0,30

0,01

0,40

0,10

1

12)

SIBYK

0,36

0,45

0,41

0,01

-0,30

0,01

0,30

0,10

0,00

0,00

0,01

1

13)

FIKAL

0,25

0,10

-0,00

0,00

0,30

0,01

0,30

0,00

0,30

0,25

0,00

0,00

1

14)

SEKTR

0,00

0,00

0,01

0,00

0,30

0,00

0,30

0,01

0,20

0,30

0,00

0,01

0,20

1

15)

KUYKO

0,00

-0,12

0,20

0,01

0,30

0,20

0,30

0,20

0,00

0,20

0,30

0,40

0,01

0,0

15)

1

Tablo 3’de bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren
korelasyonmatrisiverilmiştir. Buna göre, analizde kullanılan değişkenler arasında önemli bir ilişkinin olmadığı anlaşılmaktadır.
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3.4. Araştırmanın Analizi ve Bulguları
Kurumsal yönetim uygulamaları ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere geliştirilen hipotezleri test etmek için 2009-2013 yılları arasında BİST kurumsal yönetim endeksinde faaliyet gösteren 46 şirkete yönelik yapılan analiz sonuçları literatürle karşılaştıracak şekilde aşağıda sunulmuştur.
3.4.1. Karakteristik Bilgiler
Analize kapsamındaki 46 şirketinaltı yıllık karakteristik bilgileri Tablo
4’de gösterilmiştir.
Tablo 4: Şirketlerin Altı Yıllık Verileri
BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ
2009 2010
39
40
Dört büyüklerle denetim faaliyeti gerçekleştiren şirket sayısı
8,04
7,93
Yönetim kurulu üye sayısı ortalaması
0,78
0,78
İcrada görev almayan yönetim kurulu üyesi oranı
0,097 0,097
Bağımsız yönetim kurulu üyesi oranı
5
5
Genel müdür (CEO) ile yönetim kurulu başkanı aynı olan şirket sayısı
0,63
0,63
Şirketin sermaye yapısında yer alan kurumsal yatırımcıların yüzdesi
0,36
0,36
Şirketin halka açıklık oranı
27
31
Kurumsal yönetim komitesi olan şirket sayısı
8,25/20 8,29/25
Kurumsal yönetim derecelendirme puanı/ KYD puanı olan şirket sayısı
42
42
Denetim komitesinin olan şirket sayısı
1,95
2
Denetim komitesi üye sayısı ortalaması
0,87
0,87
İcrada yer alamayan denetim komitesindeki üye oranı
0,22
0,23
Denetim komitesinde yer alan ve muhasebe-denetim geçmişi olan üye oranı
18,63 18,63
Şirketin iMKB veya BIST'te kote yaşı
37,73 37,73
Şirketin yaşı
21,1 21,29
Kurumsal yönetim endeksi şirketlerinin toplam aktiflerinin doğal logaritması
Kurumsal yönetim endeksi şirketlerinin finansal kaldıracı (toplam borç/ toplam aktif) 0,512 0,518

2011
41
8,04
0,79
0,109
4
0,64
0,35
34
8,45/31
44
2,19
0,89
0,22
18,63
37,73
21,48
0,551

2012
41
8,71
0,83
0,275
3
0,64
0,35
46
8,75/38
46
2,08
1
0,33
18,63
37,73
21,63
0,559

2013
39
8,84
0,85
0,298
4
0,64
0,34
46
8,99/41
46
2,13
1
0,35
18,63
37,73
21,76
0,574

2014
39
8,95
0,88
0,307
2
0,66
0,33
46
9,03/46
46
2,19
1
0,50
18,63
37,73
21,87
0,584

Tablo 4’e göre,Kurumsal Yönetim Endeksi’nde yer alan şirketlerin 20092014 yılları arasında kurumsal yönetim uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir. Ayrıca kurumsal yönetim derecelendirme puanı hem şirket sayısı
hem de ortalama kurumsal yönetim derecelendirme puanı bazında artış göstermektedir. Analize dahil edilen 6 yıl içerisinde yönetim kurulu üye sayısı,
icrada görev almayan yönetim kurulu üye sayısı oranı ve bağımsız yönetim
kurulu üye sayısı oranı genel olarak artış göstermektedir. Yönetim kurulu başkanı ile genel müdürü aynı kişi olan şirketlerin sayısı genel olarak azalmaktadır. 2009-2012 yılları arasında denetim komitesi ve kurumsal yönetim komitesi olan şirket sayısı artmış olup, 2012 yılından itibaren indekste yer alan tüm
şirketlerde mevcut hale geldiği görülmektedir. Ayrıca denetim komitesinde
yer alan muhasebe ya da denetim geçmişi bulunan üye sayısı oranı altı yıllık
süreçte sürekli artış göstermektedir.
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3.4.2. Lojistik Regresyon Modelinin Sonuçları
Kurumsal yönetim uygulamaları ile denetim kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemek üzere geliştirilen hipotezleri test etmek içinkullanılan lojistik regresyon analizinin geriye doğru adımsal modelinin uygulama sonuçları Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5: Değişkenler Arasındaki İlişkinin Derecesi
Model Özeti Tablosu
ADIM

-2 Loglikelihood
Square

CoxveSnell R
Square

Nagelkerke R
Square

1

118,653a

0,301

0,552

2
3
4
5
6
7
8

118,655
118,741a
118,973a
119,842a
120,597a
122,936a
124,275a

0,301
0,301
0,300
0,298
0,296
0,290
0,287

0,552
0,552
0,551
0,547
0,543
0,532
0,526

a

Tablo 5 amaçlanan modelin özetini vermektedir. -2LL bir model uyum endeksidir ve her bir değişken çıkartılmasında modele yapılan anlamlı katkıyı
göstermektedir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2012, 78-79). Geriye
doğru adımsal modelde sıfırdan uzaklaştıkça mükemmele yakın bir uyum
elde edildiğini göstermektedir. Geriye doğru adımsal model seçtiğimiz için
-2 Loglikelihood (-2LL) sayısı sürekli artış göstermektedir. Yani çıkarılan her
bir değişken modelin uyumuna anlamlı katkı yapmaktadır. Son adımda -2LL
124,275 değerine ulaşarak modelde yer alan değişkenlerin modele anlamlı
katkı yaptığını göstermektedir.
Ayrıca Tablo 5’de yer alan Nagelkerke R2 ve CoxveSnell R2 değerleri lojistik model tarafından açıklanan varyans miktarını göstermektedir ve 1,00
mükemmel model uyumuna karşılık gelmektedir. CoxveSnell R2 değeri hiçbir zaman 1,00’e ulaşamadığı için CoxveSnell R2’nin modifikasyona uğramış
şekli olan Nagelkerke R2 modelleri açıklamakta daha çok kullanılmaktadır
(Çokluk, 2010, 1386). Sekizinci adımda Nagelkerke R2 0,526 ve CoxveSnell
R2 ise 0,287olarak gerçekleştiği görülmektedir. Yani son adımda modelde yer
alan değişkenlerin modelle olan uyumunun %52,6 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Abdullah ve ötekiler(2008) tarafından yapılan çalışmada daha
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düşük CoxveSnell R2 daha yüksek Nagelkerke R2 gözlemlenirken;AdeyemiveFagbemi (2010) ve Terzi ve ötekiler (2014)tarafından yapılan çalışmalarda
ise daha yüksek Nagelkerke R2 ve CoxveSnell R2 tespit edilmiştir.
Analizin diğer aşaması HosmerandLemeshow ki-kare uyum iyiliği testi
olup, lojistik regresyon modelinin bir bütün olarak uyumunu değerlendirmektedir. Bu teste ilişkin sonucun anlamlı olmaması (p>0,05), model veri uyumunun yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (Çokluk ve ötekiler, 2012,85).
Tablo 6: Hosmer-Lemeshow Testi
Adım

1

2

3

4

5

6

7

8

Ki-Kare
P Değeri

5,812
5,845

0,668
0,665

5,812
5,845

0,668
0,665

5,812
5,845

0,668
0,665

5,812 0,668
5,845 0,665

Tablo 6’ya göre, HosmerandLemeshow testininsonucunda p değeri her
adımda ve en son adımda 0,05 ten büyük çıkmıştır (Sign>0,05). Bu durum
modelimizin uyumlu olduğunu göstermektedir.Analizin son aşamasında modelde yer alan değişkenlerin, katsayıları, anlamlılık durumları ve Odds değerleri hesaplanmış ve Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7: Modelin Değişkenleri
Beta Değeri
8.Adım

IGYKO
BYKUO
DNKOM
IDKUO
KOTET
KUYIL
FIKAL
Sabit Değer

5,653
-6,209
62,720
-62,067
-,369
0,200
-2,614
0,710

P Değeri
0,000
0,001
0,997
0,998
0,000
0,000
0,004
0,652

Odds Değeri
285,110
0,002
1,727
0,000
0,691
1,221
0,073
2,033

Tablo 7’e göre, IGYKO, BYKUO, KOTET, KUYIL ve FIKAL değişkenlerinin modele anlamlı etki yaptıkları görülmektedir. Odds değerlerine bakıldığında denetim kalitesi üzerine en büyük etkiyi icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı oranının yaptığı görülmektedir. Denetim komitesinin
varlığı ile ilgili değişkenin Odds değeri daha yüksek olsa da anlamlı çıkmadığı
için sekizinci adımda elenmiştir. 8. adım sonunda p değeri 0,05’ten küçük
çıkarak istatistiksel olarak anlamlı olan değişkenlerden oluşan modelimiz aşağıda yer almaktadır:
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DENKAi,t=β0 + β1IGYKOi,t+ β2BYKUOi,t+β3KOTETi,t+ β4KUYILi,t+βFIKALi,t
5
3.4.3. Panel Lojistik Regresyon Modelinin Sonuçları
Bu çalışmada panel lojistik regresyon modeli oluşturulurken, kukla değişken kullanılması nedeniyle sabit etkiler yöntemi kullanılamadığından (Tatoğlu,2012, 70) tesadüfi (rassal) etkiler yöntemi seçilmiştir.Panel lojistik regresyon analizi neticesinde oluşan tabloda; %0,01 anlamlılık düzeyinde şirketlerin
kuruluş yılı, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üye sayısı oranı şirketlerin borsaya kote tarihleri ve finansal kaldıraç oranı değişkenlerinin istatistiksel
olarak anlamlı çıktığı görülmektedir. %0,01 anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkan değişkenlerden şirketlerin kuruluş yılı ve icrada görevli olmayan yönetim
kurulu üye sayısı oranı değişkenleri pozitif yönde anlamlı çıktığı görülürken;
şirketlerin borsaya kote tarihleri ve finansal kaldıraç oranı değişkenlerinin negatif yönlü anlamlı çıktığı görülmektedir.%0,05 anlamlılık düzeyinde %0,01
anlamlılık düzeyinde anlamlı çıkan değişkenlere negatif yönlü olarak anlamlı
çıkan bağımsız yönetim kurulu üye sayısı oranı değişkeni de eklenmektedir.
%0,05 anlamlılık düzeyinde lojistik regresyon ve panel lojistik regresyon analizlerinin sonuçlarında aynı değişkenlerin anlamlı çıktığı görülmektedir.%0,10
anlamlılık düzeyinde ise sektör ve şirket büyüklüğü değişkenlerinin de negatif
yönlü ve anlamlı çıktığı gözlenmektedir.276 gözlem sayısı ile oluşturulan modelin loglikelihood oranı 52,52 ve olasılık değeri 0,000 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuca göre değişkenlerin panel lojistik veri analizine uyumlu olduğu
ve tesadüfi etkilerin var oldukları görülmektedir. %0,01 anlamlılık düzeyinde
Prob>chi2 0,0058 olarak gerçekleştiğinden modelin de bir bütün olarak anlamlı olduğu görülmektedir.

TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

75

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 8: Panel Logit Regresyon Analizi Sonuçları
DENKA
YNKUS
İGYKO
BYKUO

KATSAYI
0,148
19,372
-17,603
2,106
-3,979
8,329
-5,987
-1,841
-2,020
0,953
-0,524
2,636
-21,750
-33,247

STANDART HATA

0,875
7,257
8,561
CEOYK
3,208
KUYKO
4,984
DNKUS
9,186
İDKUO
18,074
DKMMO
2,111
KOTET
0,568
KUYIL
0,318
SEKTR
0,307
SİBYK
1,378
FİKAL
7,200
Sabit Değer
21,129
Göz. sayısı
276
Wald chi2(13)
29,391 Prob>chi2
Loglikelihood
-34,941 Prob> = chibar2
Likelihood – rationtest Chibar2 (01) = 52,52
*, p<0,01 anlamlılık düzeyinde
**, p<0,05 anlamlılık düzeyinde

P DEĞERİ
0,865
0,008*
0,041**
0,511
0,425
0,365
0,740
0,383
0,000*
0,003*
0,088***
0,056***
0,003*
0,116
0,005*
0,000*

***, p<0,10 anlamlılık düzeyinde

Tablo 8’de verilen bilgilere göre lojistik regresyon modelinde H2, H3, H11,
H12 ve H13 hipotezleri %5 hata düzeyinde (p<0,05) istatistiksel olarak anlamlı
çıktıklarından kabul edilmiştir. Diğer hipotezler ise reddedilmiştir.Panel lojistik regresyon modeline göre; %0,01 anlamlılık düzeyinde H2, H11, H12 ve H13
hipotezleri, %0,05 anlamlılık düzeyinde H1, H2, H11, H12 ve H13hipotezleri,
%0,10 anlamlılık düzeyinde ise H2, H3, H11, H11, H12, H13 ve H14 hipotezleri
kabul edilmiştir. Geri kalan hipotezler ise reddedilmiştir.
Hipotez 2:O’Sullivan (2000);BeasleyvePetroni (2001);Carcellove ötekiler(2002);Abdullah ve ötekiler(2008);SolimanveElsalam (2012); Terzi ve ötekiler (2014)tarafından da kabul edilmektedir. Bu çalışmada ise lojistik regresyonda yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin oranı ile denetim kalitesi
negatif yönlü olarak anlamlı çıktığı tespit edilmiştir. Panel lojistik regresyonda
da %0,05 anlamlılık düzeyinde yönetim kurulunda yer alan bağımsız üyelerin
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oranı ile denetim kalitesi negatif yönlü anlamlı çıktığı görülmüştür. Hipotez 2
ile ilgili olarak Hipotez 3’ün de hem lojistik regresyonda hem de panel lojistik
regresyonda anlamlı çıktığı gözlemlenmektedir. Kurumsal yönetim uygulamalarından biri olarak; icrada yer almayan yönetim kurulu üyelerin oranının da
denetim kalitesine anlamlı ve pozitif yönlü katkı yaptığı lojistik regresyonda
gözlemlenmektedir. Panel lojistik regresyonda da %0,01 anlamlılık düzeyinde
icrada yer almayan yönetim kurulu üyelerinin oranının, denetim kalitesine anlamlı ve pozitif bir katkı yaptığı istatistiksel olarak tespit edilmiştir.
Hipotez 14’de ise modelde bulunmasının bir etki yaratacağı düşünülen bir
değişken olan sektör ile denetim kalitesi arasında panel lojistik regresyon analizinde %0,10 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. Lojistik regresyon modelinde ise sekizinci adımda anlamlı
etki yapan değişkenler arasında sektörün bulunmadığı tespit edilmemiştir.
Hipotez 13’de Terzi ve ötekiler (2014)tarafından yapılan çalışmada ve bu
çalışmada da lojistik regresyon analizinde denetim yapılan şirketin kuruluş
yılı ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Panel lojistik regresyon analizinde de %0,01 anlamlılık düzeyinde denetim yapılan şirketin kuruluş yılı ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve
pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir
Hipotez 10 ile ilgili olarak AdeyemiveFagbemi (2010) ve Terzi ve ötekiler
(2014) çalışmalarında şirketin büyüklüğünün denetim kalitesine olumlu etkisi
olduğunu tespit etmişlerdir. Bu çalışmada ise lojistik regresyon analizinde hipotez reddedilerek şirket büyüklüğünün denetim kalitesine anlamlı bir etkisi
tespit edilememiştir. Panel lojistik regresyon analizinde ise %0,10 anlamlılık
düzeyinde şirket büyüklüğünün denetim kalitesine anlamlı ve negatif yönlü
bir etkisi tespit edilmiştir.
Hipotez 11’de KaneveVelury (2004);Abdullah ve ötekiler(2008);SolimanveElsalam (2012);Terzi ve ötekiler (2014) tarafından yapılan çalışmalarda
finansal kaldıraç oranları ile denetim kalitesi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememişken, AdeyemiveFagbemi (2010) tarafından yapılan çalışmada
anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu çalışmada da lojistik
regresyon analizinde şirketlerin finansal kaldıraç oranları ile denetim kalitesi
arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Panel lojistik regresyonda da %0,01 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ve negatif
bir etki tespit edilmiştir.
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Son olarak Hipotez 12’de ise SolimanveElsalam (2012) ve Terzi ve ötekiler (2014)çalışmalardadenetimi yapılan şirketin borsaya kote olma tarihi
değişkenini kullanmışlardır ve anlamlı bir sonuç elde edememişlerdir. Bu çalışmada ise lojistik regresyon analizinde denetim yapılan şirketin borsaya kote
olma tarihi ile denetim kalitesi arasında anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki
tespit edilmiştir. Panel lojistik regresyon analizinde de %0,01 anlamlılık düzeyinde şirketin borsaya kote olma tarihi ile denetim kalitesi arasında anlamlı
ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada kurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesi üzerine
etkisi incelenmiştir. Bu nedenle inceleme yapılırken kurumsal yönetim uygulamalarına en çok riayet eden BIST Kurumsal Yönetim endeksinde yer alan
şirketlerin 2009-2013 yılları arasındaki verileri kullanılmıştır. Analiz aşamasında hem literatürde yer alan değişkenler hem de literatürde yer almayan
değişkenler kullanılmıştır. Değişkenler seçilirken hem literatürde yer alması
hem de ulaşılabilir olmasına dikkat edilmiştir. Analiz için yöntem seçilirken
öncelikle verilerin normal dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov testi ile tespit
edilmiş ardından değişkenler arasında çoklu bağlantı durumuna bakılmıştır.
Aralarında çoklu bağlantı çıkan değişkenler modelden çıkarılmıştır. Verilerin normal dağılmaması ve parametrik olmaması nedeni ile lojistik regresyon
yöntemi kullanılmıştır. Bütün değişkenlerin dikkate alınmasını sağlamak için
de geriye doğru adımsal lojistik regresyon modeli kurulmuştur.
Çalışmanın sonuçları, hem literatürde yer alan bazı çalışmalarla uyumlu
çıkmış, hem de literatürde yer almayan yeni bulgular ortaya çıkarmıştır.Çalışmanın nihayetinde yönetim kurulunda yer alan bağımsız üye sayısı, icrada
yer almayan yönetim kurulu üye sayısı, şirketlerin yer aldığı sektör, denetim
yapılan şirketin kuruluş yılı, denetim yapılan şirketin borsaya kote olma tarihi
ve şirketlerin finansal kaldıraç oranları ile denetim kalitesi arasında istatiksel
olarak anlamlı ilişki olduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca şirketin yer aldığı sektör değişkeninin de denetim kalitesine olumlu bir etki yaptığı gözlenmektedir.
Diğer taraftan tepe yönetici ikilemi, kurumsal yatırımcı yüzdesi, halka
açıklık yüzdesi, denetim komitesinin varlığı, denetim komitesinde icrada görevli olmayan üye sayısı, denetim komitesindeki üyelerin meslek mensubu
olma sayısı, kurumsal yönetim komitesinin olması ve şirketlerin büyüklüğü
ile denetim kalitesi arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.
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Çalışma gerçekleştirilirken BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem
gören şirketlerin denetim standartlarına uygun olarak denetlendiği gözlemlenmiştir.Analiz neticesinde yönetim kurulunun bağımsız üye oranının arttığı,
icrada yer almayan üye sayısının arttığı ve CEO ikileminin azaldığı görülmektedir. Bu sayede Kurumsal Yönetim Endeksindeişlem gören şirketlerin
yönetim kurulu yapılarını genel olarak değerlendirdiğimizde 2009 yılından
2014 yılına doğru gittikçe daha bağımsız bir yapıya dönüştüğü gözlemlenmiştir. Yönetim kurullarının bağımsızlıklarının artması daha az çıkar çakışmasına
neden olacağından daha doğru ve daha şeffaf muhasebe kayıt ve raporlarının
hazırlanmasını sağladığından denetim kalitesine olumlu katkı yaptığı anlaşılmaktadır. Yönetim kurulunun bağımsızlığını arttırmaya yönelik kurumsal
yönetim uygulamalarının yaygınlaşmasının denetim kalitesine olumlu katkı
yaptığı sonucu ortaya çıkmıştır.
Denetim yapılan şirketin kuruluş tarihinin sahip olduğu tecrübe anlamında denetim kalitesiile anlamlı ilişki içerisinde olması beklenmektedir. Ayrıca
borsayakote olma tarihi de tecrübe anlamında denetim kalitesi ile anlamlı ilişki içerisinde olması beklenmektedir. Her iki değişken de bu çalışmada tecrübenin ile denetim kalitesini etkilediğini doğrulamıştır.
Yine bir kontrol değişkeni olarak çalışmada yer alan finansal kaldıraç oranının denetim kalitesini etkilediği tespit edilmiştir. İlişkini yönü beklendiği
üzere negatif çıkmıştır.
BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem gören şirketlerin sektörel olarak dağılımına bakıldığında Holdingler ve Yatırım Şirketleri ile Bankalar ve
Özel Finans Kurumlarının önemli bir yüzdeye sahip oldukları görülmektedir.
Ayrıca sektörün de bir bağımsız değişken olarak denetim kalitesi ile anlamlı
bir ilişki içerisinde olduğu gözlemlenmiştir.
Sonuç olarakkurumsal yönetim uygulamalarının denetim kalitesine anlamlı ve pozitif yönde bir katkı yaptığı görülmektedir. Sonuçlar literatürle uyumlu
olup literatürde yer almayan sektör değişkeninin de denetim kalitesini etkileyebileceği ortaya çıkmıştır. Çalışmanın gelecek yılların verileri ve yeni değişkenlerin ilavesi ile geliştirilebileceği düşünülmektedir.
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AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARINDA VERGİLENDİRME
VE AMORTİSMAN İŞLEMLERİNE AİT İSTİSNALARIN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
ACCOUNTING OF TAXATION AND DEPRECIATION
EXEMPTIONS IN EUROPEAN UNION FINANCIAL ASSISTANCE
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ÖZ
1999 yılı Helsinki Zirvesinde adaylık statüsü kazanan Türkiye ile birlikte
mevcut adaylar katılım öncesi yardım adı verilen artırılmış bir mali yardımdan
faydalanmaktadır. Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalardan dolayı hibelerin/
mali yardımların vergilendirme ve amortisman işlemlerinde istisnaları ortaya
çıkmaktadır. Çalışmanın amacı Avrupa Birliği mali yardımlarında vergilendirme ve amortisman konularında ortaya çıkan farklılıklar ile istisnaları irdelemek, bu farklılıklar ve istisnalara ait muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını
ortaya koyarak, mali yardım kullanan kamu kurumu ya da özel şirketlerin
muhasebe kayıtlarını yaparken dikkat edecekleri noktaları vurgulayarak, vergilendirme ve amortisman konularında muhasebe kayıtlarını nasıl yapacakları
konusunda yol göstermektir.
Anahtar Sözcükler: Avrupa Birliği Mali Yardımı, Vergilendirme, Amortisman
ABSTRACT
Turkey assumed “candidate status” during the Helsinki Summit in 1999.
As of this date, Turkey and other candidate countries started to benefit from
an increased financial aid called pre-accession assistance. Certain exemptions
emerge regarding the taxation and depreciation transactions of the financial assistance under the agreements concluded with the European Union. The
purpose of this study is to discuss the differences in and exemptions regarding
the taxation and depreciation of European Union financial assistance, determine how accounting records should be kept concerning these differences and
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exemptions, emphasize the crucial points that should be taken into consideration in the accounting records of public institutions and private companies
using these financial assistance, and provide accounting guidance for taxation
and depreciation.
Keywords: European Union Financial Assistance, Taxation, Depreciation
1. GİRİŞ
Avrupa Birliği (AB) yardımlarının her türlüsünü genellikle proje karşılığında vermektedir. Genel olarak da projenin bir kısmının projeyi yöneten
şirket, kişi, sivil toplum kuruluşu, devlet kurumu, özel veya genel bütçeli
kuruluşları tarafından karşılanması istenmektedir. İstisna olarak projenin %
100’ünün AB tarafından desteklendiği görülebilmektedir.
IPA-II Çerçeve Anlaşmasının “vergiler, gümrük vergileri ve diğer mali
harçlara ilişkin kurallar” başlıklı 28. maddesinin ilk fıkrası uyarınca; “Bir sektörel anlaşmada ya da finansman anlaşmasında aksi belirtilmemek kaydıyla
vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve resimleri ve/veya eş etkiye
sahip harçlar IPA-II kapsamında finanse edilmez. Yukarıda bahsedilen kural
kapsamında belirtilen vergi muafiyetleri, IPA-II yararlanıcısı ve IPA-II yardımının gerçek ve/veya tüzel alıcıları tarafından sağlanan eş-finansmanı da
kapsar” (IPA-II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği, Sıra No: 1) denilmektedir.
Bu tabir IPA-I Çerçeve Anlaşması’nın ise “vergiler, gümrük ve ithalat vergileri ve yükleri ve/veya eş etkili vergilere ilişkin kurallar” başlıklı 26. maddesinin ilk fıkrasında; “sektörel anlaşma ya da bir finansman anlaşmasında başka
bir şekilde belirtilmedikçe vergiler, gümrük ve ithalat vergi ve yükleri ve/veya
eş etkiye sahip vergiler, katılım öncesi yardım aracı kapsamında finanse edilmeyecektir. Bu muafiyet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan ortak finansmanı da kapsamaktadır” (IPA Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği, Sıra No:
1) şeklindedir. Görüleceği üzere IPA-I ve IPA-II’de proje ortak finansman
ile yürütülmekte ise Türkiye katkısından da yukarıda sayılan vergiler alınmayacaktır. Bu durumda Türkiye bütçesinden ortak finansman katkısı olarak
projeye aktarılan tutar da AB mali yardımı/hibesi niteliğine bürünmektedir.
Çalışmanın amacı AB mali yardımlarında vergilendirme ve amortisman konularında ortaya çıkan farklılıklar ile istisnaları irdelemek, bu
farklılıklar ve istisnalara ait muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağını ortaya koymaktır. Yöntem olarak öncelikle vergiye tabi mal veya hizmetin
alınması, ödemesinin yapılması, amortisman ayrılması aşamalarının muha84
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sebe kayıtlarının nasıl yapıldığı açıklanmıştır. Bu aşamalar ise vergi istisna
sertifikası alınması veya alınamaması durumları temel alınarak açıklanmaya
çalışılmıştır. Hibeler/mali yardımlar yabancı para olarak verilmekte ve muhasebeleştirilmesinin aynı yabacı para türünden yapılması istenmektedir. Çalışmamızda ise konunun daha kolay anlatılması düşünülerek muhasebe kayıtları Türk Lirası üzerinden yapılmıştır.
2. AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARININ AMACI
Uluslararası dış mali yardımlar ile kalkınmış ekonomilerin az gelişmiş
ekonomilere yaptıkları yardımlar, bağış veya kredi şeklinde ortaya çıkmaktadır (Türk, 1989, 254). Ülkeleri ya da uluslararası organizasyonları bu şekilde
dış yardım yapmaya iten çok fazla neden mevcuttur. Bu nedenler genellikle
aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir;
• Kalkınmış ekonomilerle az gelişmiş ekonomiler arasındaki gelişmişlik
düzeyinin açılması
• İdeolojik düşünceler
• Az gelişmiş ekonomilerin mali yardım yapan ülke ideallerinin desteklenmesi
• Ekonomik dayanışma
• Ekonomik buhranlara karşı koyma
• Diğergam duygular (Türk, 1989, 256)
• Ticari ve ekonomik dayanışmanın geliştirilmesi
• Askeri amaçlar
• Acil ihtiyaçların giderilmesi
• Ulusal politikalar veya stratejik çıkarlar
• Tarihi bağların güçlendirilmesi (Karataş, 2010, 6-7)
• Stratejik güç olmak güdüsü ve vefa duygusu
3. AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARININ YAPILMA ŞEKLİ
Ülkeler, uluslararası kurumlar/kuruluşlar daha çok proje karşılığı
mali yardımda bulunmakta ve proje bedelinin % 100’ünü değil de daha
düşük bir miktarını karşılamakta ve mali yardım yapılan ülkeler/kurumlar/kuruluşlardan da katkı istemektedirler. Ortak finansman (Co-financing) olarak adlandırılan bu sistemde proje bedelinin tamamının mali
yardımı yapan otoritelerce belirlenen mali kurallara tabi olması gerektiği
ileri sürülmektedir. Buna en bariz örnek olarak “IPA-II Çerçeve AnlaşmaTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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sı’nın “vergiler, gümrük vergileri ve diğer mali harçlara ilişkin kurallar” başlıklı 28. maddesinin ilk fıkrasında; “Bir sektörel anlaşmada ya da finansman
anlaşmasında aksi belirtilmemek kaydıyla vergiler, gümrük vergileri ve ithalat
vergileri ve resimleri ve/veya eş etkiye sahip harçlar IPA-II kapsamında finanse edilmez” diye ifade edilmektedir. Yukarıda bahsedilen kural kapsamında
belirtilen vergi muafiyetleri, IPA-II yararlanıcısı ve IPA-II yardımının gerçek
ve/veya tüzel alıcıları tarafından sağlanan eş-finansmanı da kapsar” denilmektedir (IPA-II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği, Sıra No: 1).
Roma Antlaşmasına göre, üye ülkelerin ekonomik bütünleşmelerinin başarıya ulaşması için bölgeler arasındaki ekonomik gelişme farklılıklarının giderilmesi gerektiği belirtilmiştir (Durnagöl, 2006, 31). AB geçmişte bölgesel
gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla, diğer araçların yanında Birliğin
ortak mali kaynaklarından bölgesel kalkınmayı hedefleyen projelere destek
sağlamıştır ve günümüzde sağlamaya devam etmektedir.
Geçtiğimiz otuz yıl içerisinde, değişen dünya ekonomik, sosyal ve siyasal yapısı, AT yardımlarını da hem coğrafi hem de, miktar olarak değiştirmiştir (Gençkol, 2003, 33). 22 Haziran 1993 tarihinde yapılan Kopenhag
Zirvesi’nde, AB iki önemli karar almıştır. Bunların ilki AB’nin genişlemesi,
ikincisi ise aday ülkelerde aranan kriterleri belirlemiştir. Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa Konseyi, AB’nin genişlemesinin merkezi ve doğu avrupa ülkelerini kapsayacağını kabul etmiş ve aynı zamanda adaylık için başvuruda bulunan
ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeden önce karşılaması gereken siyasi, ekonomik ve topluluk mevzuatının benimsenmesi (mevzuata uyum) kriterlerini
de belirlemiştir. İşte AB katılım öncesi finansmanının amacı aday ülkelere AB
üyeliğine hazırlanmaları için yardımcı olmaktır (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu). Söz konusu mali yardımların nihai hedefinin üye veya aday ülke
vatandaşlarının yaşam kalitelerinin artırılması olduğu söylenebilir.
AB mali yardımları temel olarak AT bütçesinden karşılanan hibe şeklinde
yapılan yardımlardan ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) tarafından sağlanan ayrıcalıklı kredilerden oluşmaktadır. AYB kredileri 20 yıla kadar uzayan vadeleri
ile kar amacı gütmeksizin işletilmektedir. Bu iki ana kalemin dışında da yapılan
toplam mali yardımların içerisinde daha az yer kaplayan başka bir takım araçlar da
AB’nin hedefleri doğrultusunda kullanılmaktadır (Süngü, 2004, 80).
AB’nin ülkemize yönelik hibe yardımları artık sadece, AB komisyonu ile birlikte dönemsel olarak hazırlanan finansman programlarında yer alan program ve
projelere tahsis edilebilmekte ve münhasıran ülkemizin AB’ye adaylık ve uyum
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süreciyle doğrudan ilgili alanlarda kullanılabilmektedir (Polat, 2004, 67).
AB ayrıca hibe programı şeklinde de proje desteklemektedir. Hibe programları AB üyesi ülke ile birlikte aday hatta üçüncü ülkeleri de kapsayabilmektedir. Hibe programlarına katılan ülkeler belli bir katılım payı doğrultusunda bu programa dahil olmaktadırlar. Programların bütçesi ise katılımcı
ülkeler tarafından yapılan ödemeler ve AB bütçesinden sağlanan tahsis ile
oluşturulmaktadır (Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 2007, 48).
4. AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARINA AİT İSTİSNALAR
VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Hibeler/mali yardımlar yabancı para olarak verilmekte ve raporlanması
aynı yabacı para türünden yapılması istenmektedir. Çalışmada bu durum dikkate alınmamıştır. AB tarafından sağlanan hibeler/mali yardımlar proje dönemi içinde ara raporlar şeklinde proje dönemi sonunda ise nihai olarak AB
hibe/mali yardım dağıtan kurum/kuruluşlara raporlamaktadır. Nihai raporlanma ile harcama tutarı net olarak belli olduğundan kullanılmayan hibe/mali
yardımlar AB tarafına iade edilmektedir. Ayrıca çalışmamızda Maddi Duran
Varlık (MDV) için yeniden değerleme öngörülmemiştir.
4.1 Avrupa Birliği Mali Yardımlarından Vergilerin Karşılanmaması
ve Muhasebeleştirilmesi
AB ile yapılan çerçeve anlaşmaların uygulanmasına ilişkin usulleri öngören yasal mevzuat 1. Sıra Nolu IPA-II (Pre-Accession Instrument - Katılım
Öncesi Mali Araç) Genel Tebliği’nde düzenlenmiştir. Tebliğin 4. maddesinde “IPA-II Çerçeve Anlaşması kapsamındaki vergi istisnaları ve uygulaması” düzenlenmiştir. “IPA Çerçeve Anlaşması’nın “vergiler, gümrük vergileri
ve diğer mali harçlara ilişkin kurallar” başlıklı 28. maddesinin ilk fıkrasında;
“Bir sektörel anlaşmada ya da finansman anlaşmasında aksi belirtilmemek
kaydıyla vergiler, gümrük vergileri ve ithalat vergileri ve resimleri ve/veya eş
etkiye sahip harçlar IPA-II kapsamında finanse edilmez. Yukarıda bahsedilen
kural kapsamında belirtilen vergi muafiyetleri, IPA-II yararlanıcısı ve IPA-II
yardımının gerçek ve/veya tüzel alıcıları tarafından sağlanan eş-finansmanı
da kapsar” denilmektedir.” Bu maddeye göre, AB veya Türkiye ile AB ortak
katkısı ile finanse edilen sözleşmelerin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek vergiler, gümrük ve ithalat vergi ve yükleri ve/veya eş etkiye sahip vergiler, IPA-II Çerçeve Anlaşması’nın 28. maddesinde yer alan hükümlere göre
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mali yardımlardan finanse edilmeyecektir” (IPA-II Çerçeve Anlaşması Genel
Tebliği, Sıra No: 1) denilmektedir.
IPA-II Çerçeve Anlaşması’nın 28/2-a maddesine göre, “Birlik yüklenicileri tarafından yapılan tüm ithalatların, gümrük vergilerine, ithalat vergilerine, katma değer vergisine (KDV), özel tüketim vergileri ve diğer özel tüketim vergilerine ya da eş etkiye sahip diğer benzer vergi, gümrük vergisi veya
harçlara tabi olmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti’ne girmesine izin verilir. Bu
muafiyet, sadece Birlik sözleşmesi kapsamında Birlik yüklenicileri tarafından
tedarik edilen mallar ve/veya verilen hizmetler ve/veya yapılan işlere ilişkin
olarak yapılan ithalatlara uygulanır. Türkiye Cumhuriyeti, sözleşmenin hükümleri uyarınca, Birlik yüklenicilerine teslim edilmek üzere ve sözleşmenin
normal uygulanması bakımından hemen kullanılmasını sağlamak için söz konusu ithalatın, yukarıda belirtilen vergi, gümrük vergisi veya harçlar ile ilgili
herhangi bir uyuşmazlık veya gecikme olmaksızın giriş noktasından serbest
bırakılmasını sağlar” (IPA-II Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği, Sıra No: 1).
Yukarıda sayılan durumlarda yapılan ithalatın veya vergiye tabi işlemin AT sözleşmesi kapsamında yapılan mal veya hizmet alımı olduğu açık
ne net olmalıdır. Aksi takdirde ülkemiz adına bir vergi kaybından söz etmek
mümkün olacaktır.
Hibelerden/mali yardımlardan mal veya hizmet alımında vergi alınmaması
ile güdülen amacın gerçekleşmesi ancak vergi düşülerek hizmet veya malın
alınması ile mümkün olacaktır. Bu durumda pazarlık iyi yapılmazsa aradaki
fark kadar hibe tutarı mal veya hizmet alımı yapılan kişiye aktarılmış olmaktadır. Mal veya hizmet piyasa fiyatından en az yukarıda bahsedilen çerçeve anlaşmada belirtilen vergilerin tutarı kadar düşük fiyatla satın alınması halinde
vergi istisnası/muafiyeti ile güdülen amaç gerçeklemiş olacaktır. Aksi takdirde
vergi istisnası ile güdülen mali yardımlarla vergilerin finanse edilmemesi yerine vergi kadar mal ve hizmet tedarikçisine haksız kazanç transferi sağlanmış
olmaktadır.
Vergiye tabi mal veya hizmetin alınmasında 2 durum söz konusudur.
a. Avrupa Topluluğu (AT) sözleşmesi kapsamında hibe yararlanıcısının
Maliye Bakanlığı (MB), Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvurarak “Vergi
İstisna Sertifikası” alması
Eğer projeye ilişkin mal veya hizmet alımı ya da yapım işi öncesinde örneği sunulan KDV istisna sertifikası alımı halinde, alıma ilişkin gümrük veya
ithalat vergileri, harçları, KDV, özel tüketim vergisi (ÖTV) ve diğer benzeri
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vergi ve harçlar ödenmez ve fatura vergisiz ve harçsız olarak düzenlenir.
Örneğin proje kapsamında toplantı organizasyon hizmeti satın alınması
ve ödenmesi durumunda yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir.
Yevmiye
No
…

Tarih

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

14/05/2015
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı*

100.000,00

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

100.000,00

Proje kapsamında toplantı organizasyon hizmetinin alınması
(………….-Avro karşılığı)**

*Devlet (Kamu) Muhasebesi için 630’lu, Özel Sektör için 700’lü gider hesapları kullanılmaktadır. Ödemeler döviz olarak yapılacak ise 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-), TL olarak yapılacak ise 103 Verilen Çekler ve Gönderme emirleri Hesabı (-) kullanılır.
**Çalışmada ödemelerin Döviz cinsinden yapıldığı varsayımı ile hareket
edilmiştir.
Yevmiye
No

Tarih

…

10/06/2015
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

100.000,00

104 Proje Özel Hesabı

100.000,00

Proje kapsamında toplantı organizasyon hizmet bedelinin ödenmesi (………….-Avro karşılığı)

b. Hibe yararlanıcısının, vergi istisna sertifikası alamamış olması halinde
vergili fatura ödemesi yapılıp ilgi verginin iadesi için bağlı bulunduğu vergi
dairesine başvurması ve vergiyi iade alması halinde aşağıdaki kayıtlar yapılır.
Yevmiye
No

Tarih

…

14/05/2015
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı
14 / 13 İlgili Diğer Alacaklar Hesabı*
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

100.000,00
18.000,00
118.000,00

Proje kapsamında toplantı organizasyon hizmetinin alınması
KDV % 18 (………….-Avro karşılığı)
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*Devlet (Kamu) Muhasebesi için 14’lu, Özel Sektör için 13’lü Diğer Alacaklar Hesabı kullanılmaktadır. Maliye Bakanlığından tahsil edilecek olan vergiler bu hesaplardan ilgili olan hesapta ayrıntılı olarak takip edilebilir.
Yevmiye
No

Tarih

…

10/06/2015
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

118.000,00

104 Proje Özel Hesabı

118.000,00

Proje kapsamında toplantı organizasyon hizmet bedelinin ödenmesi (………….-Avro karşılığı)

Proje dönemi sonunda proje kapsamında alınan mal ve hizmetlerin gümrük
veya ithalat vergileri, harçları, KDV, ÖTV ve diğer benzeri vergi ve harçların
iadesi için MB, GİB’na bağlı ilgili vergi dairesine vergilerin iadesi için başvurulur. MB, GİB vergi iadesini uygun gördüğünde iki işlem söz konusu
olacaktır. Bunlar; mahsup ve nakden geri iade işlemleridir. Nakden geri
alma işleminde alınan vergi iadesinin proje özel hesabına aktarılması gerekir.
Bu işlemlere ait yapılacak kayıtlar aşağıdaki gibidir.
Mahsup işlemi olduğunda yapılacak kayıt;
Yevmiye
No

Tarih

…

12/07/2015
36 Ödenecek (Vergi ve) Diğer Yükümlülükler

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

18.000,00

14 / 13 İlgili Diğer Alacaklar Hesabı

18.000,00

Proje kapsamında ödenen vergi tutarının MB, GİB’den mahsup
yoluna gidilmesi

Nakden geri iade işlemi olduğunda yapılacak kayıtlar;
Yevmiye
No

Tarih

…

26/08/2015
102 Bankalar Hesabı
14 / 13 İlgili Diğer Alacaklar Hesabı
Proje kapsamında ödenen vergi tutarının MB, GİB’den nakden
iade alınması
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Borç
Tutarı

104 Proje Özel Hesabı

Alacak
Tutarı

18.000,00

102 Bankalar Hesabı

18.000,00

MB, GİB’den nakden iade alınan vergi iadesinin Proje Özel Hesabına aktarılması (…………-Avro karşılığı)

Hibe yararlanıcısının vergi iade işlemi MB, GİB tarafından uygun bulunmaması durumu mevzuatta düzenlenmemiştir. Ancak kanaatimizce bu durumda AB hibeleri/mali yardımları nedeni ile iade alınamayan vergiler şayet
hibe/mali yardım sağlayıcısı kurum tarafından gider olarak kabul edilecek ise
yapılacak kayıt;
Yevmiye
No
…

Borç
Tutarı

Tarih

Alacak
Tutarı

26/08/2015
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı

18.000,00

14 / 13 İlgili Diğer Alacaklar Hesabı

18.000,00

MB, GİB tarafından kabul edilmeyen vergi iadesinin gider olarak
kabul edilmesi (………….-Avro karşılığı)

Eğer vergi hibe/mali yardım sağlayıcısı kurum tarafından gider olarak kabul edilmeyecek gibi ise aşağıdaki kayıt yapılır;
Yevmiye
No

Tarih

…

26/08/2015

Borç
Tutarı

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı/65_ Diğer Faaliyetlerden Olağan
Gider ve Zararlar (-)

Alacak
Tutarı

18.000,00

14 / 13 İlgili Diğer Alacaklar Hesabı

18.000,00

MB, GİB tarafından kabul edilmeyen vergi iadesinin gider olarak
kabul edilmesi (………….-Avro karşılığı)

4.2 Avrupa Birliği Mali Yardımlarından Maddi Duran Varlık Alımının
Yapılmaması ve Muhasebeleştirilmesi
AB Komisyonu büyük montanlı yatırım fonları ile zorunluluk halleri dışında AB hibeleri ile MDV alınmaması bunun yerine MDV’lerin kiralanması
yoluna gidilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hibelerin veriliş süresinin genel-
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de MDV amortisman süresinden daha kısa süreli olması, MDV maliyetlerinin
yüksek olması, hibelerin istismar edilmesinin önüne geçme gibi sebepler bu
durumda rol oynamaktadır.
Proje kapsamında amortismana tabi iktisadi kıymetin satın alınması durumunda defter değerine direkt etki eden vergiler maliyete yansıtılmadığından
iktisadi kıymet daha düşük bedelle elde edilmiş olacaktır. Proje süresi alınan
iktisadi kıymetin amortisman süresinden daha fazla ise sorun yaşanmamaktadır. Ancak proje süresi, alınan iktisadi kıymetin amortisman süresinden daha
az olması durumunda iktisadi kıymetin elde edilmesinden dolayı proje yararlanıcısı ek bir gelir elde ederken devlet de bir miktar vergi kaybına uğramış
olmaktadır. MDV alımında vergi istisna sertifikası alınması ve alınmaması
durumuna göre kayıtlar iki farklı şekilde değerlendirilir.
4.2.1. Vergi İstisna Sertifikası Alınması
AT sözleşmesi kapsamında hibe yararlanıcısı MB, GİB’e başvurarak vergi istisna sertifikası alarak MDV alımı faturasını vergisiz olarak düzenleyebilmektedir.
Proje kapsamında AB komisyonu MDV alımına izin vermiş olması halinde
KDV istisna sertifikasının alınmış olması durumunda MDV alım ve ödeme
kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır;
Yevmiye
No

Tarih

…

16/10/2015

Borç Tutarı

25 İlgili MDV Hesabı

Alacak Tutarı

100.000,00

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

100.000,00

Proje kapsamında MDV alınması (………….-Avro karşılığı)
Yevmiye
No

Tarih

…

Borç Tutarı

16/10/2015
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı
Proje kapsamında MDV alınması karşılığında ödeme yapılması (………….-Avro karşılığı)
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Örneğin proje süresinin 4 yıl, söz konusu MDV’nin ise 5 yıllık amortisman
süresine tabi olduğunu varsayımı ile amortisman gider kaydı yıllar itibarı ile
aşağıdaki gibi olacaktır.
Yevmiye
No
…

Tarih

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

31/12/2015-2016-2017-2018
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı

20.000,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

20.000,00

MDV amortisman ayrılması (………….-Avro karşılığı)

Proje dönemi yani 4 üncü yıl sonunda MDV ya proje sahibinde kalacak ya da
satılarak bedeli proje hibesinden düşülecektir. Bu durumda;
MDV’nin birikmiş amortisman değeri düşüldükten sonra kalan değeri ile
satıldığı varsayıldığında kayıt aşağıdaki gibi olacaktır.
Yevmiye
No

Tarih

…

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

31/12/2018
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

80.000,00

104 Proje Özel Hesabı

20.000,00

25 İlgili MDV Hesabı

100.000,00

MDV’nin 4 yıl sonunda satılması (………….-Avro karşılığı)

Proje dönemi sonunda MDV proje sahibine kalsa da satılsa da yetkili mercilere sunulan raporda MDV gideri artık 80.000,00-TL/Euro/… olarak raporlanmalıdır. Çünkü MDV’nin proje süresine katkısı 80.000,00-TL/Euro/…’dur.
MDV’nin birikmiş amortisman değeri düşüldükten sonra kalan değerinin
üzerinde bir değer fiyat ile satıldığı varsayıldığında kayıtlar aşağıdaki gibi
olacaktır. 4’üncü yıl sonunda Birikmiş Amortisman 80.000,00-TL/Euro/…
MDV’nin kalan değeri 20.000,00-TL/Euro/… olarak kabul edilirse muhasebe
kaydı iki şekilde yapılabilir.
a-Proje dönemi sonunda nihai raporda MDV maliyeti 75.000,00-TL/
Euro/… olarak beyan edilmesi ve karın hibe sağlayıcısına iade edilmesi yapılacak kayıt;
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Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2018

Borç Tutarı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

80.000,00

104 Proje Özel Hesabı

25.000,00

25 İlgili MDV Hesabı

Alacak
Tutarı

100.000,00

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı/679 Diğer
Olağandışı Gelir ve Karlar   

5.000,00

MDV’nin 4 yıl sonunda 5.000,00-TL karla satılması karın
hibe sağlayıcısına iadesi (………….-Avro karşılığı)

b-Proje dönemi sonunda nihai raporda MDV maliyeti 75.000,00-TL/
Euro/… olarak beyan edilmesi ve MDV’den elde edilen kar proje yürütücüsüne kalması halinde yapılacak kayıt;
Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2018

Borç Tutarı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

80.000,00

104 Proje Özel Hesabı

20.000,00

105 Döviz Hesabı

Alacak
Tutarı

5.000,00

25 İlgili MDV Hesabı

100.000,00

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı/679 Diğer
Olağandışı Gelir ve Karlar   

5.000,00

MDV’nin 4 yıl sonunda 5.000,00-TL karla satılması karın
hibe yaralanıcısında kalması (………….-Avro karşılığı)

AB mevzuatında MDV değerinin üzerinde satılması halinde elde edilen
karın nihai rapor sonucunda iade mi edileceği yoksa proje yaralanıcısına mı
kalacağı konusunda net bir görüş bulunmamaktadır. Bizce her iki durumda
uygulanabilecektir.
MDV’nin birikmiş amortisman değeri düşüldükten sonra kalan değerinin altında bir değerde fiyat ile satıldığı varsayıldığında kayıt aşağıdaki gibi olacaktır;
Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2015

Borç Tutarı

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

80.000,00

104 Proje Özel Hesabı

15.000,00

Alacak
Tutarı

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı/689. Diğer Olağandışı Gider
ve Zararlar (-)
25 İlgili MDV Hesabı
MDV’nin 4 yıl sonunda 5.000,00-TL zararla satılması (…Avro karşılığı)
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Alınan MDV sadece proje sürecinde ve proje süresinde kullanılmak için
alındığından amortisman süresi yerine proje süresi amortisman ayırmada dikkate alınmalıdır. Proje süresi 5 yıl söz konusu MDV ise 4 yıllık amortisman
süresine tabi olduğunu varsayımı ile amortisman gider kaydı aşağıdaki gibi
olacaktır.
Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2015-2016-2017-2018-2019
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

20.000,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

20.000,00

MDV amortisman ayrılması (………….-Avro karşılığı)

4.2.2. Vergi İstisna Sertifikası Alınamaması
Hibe yararlanıcısı vergi istisna sertifikası alamamışsa vergili fatura ödemesi yapılıp ilgi verginin iadesi için bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurması
gerekmektedir. Hibe yararlanıcısı vergi istisna sertifikası alamamışsa yapılacak kayıt ve buna ait ödeme kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
Yevmiye
No

Tarih

…

16/10/2015
25 İlgili MDV Hesabı

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

100.000,00

191 İndirilecek KDV Hesabı

18.000,00

106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)

118.000,00

Proje kapsamında MDV alınması KDV % 18 (……-Avro
karşılığı)
Yevmiye
No

Tarih

…

16/10/2015
106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabı (-)
104 Proje Özel Hesabı

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

118.000,00
118.000,00

Proje kapsamında MDV alınması karşılığında ödeme yapılması KDV % 18 (………….-Avro karşılığı)

Proje süresi 5 yıl söz konusu MDV’nin ise 4 yıllık amortisman süresine
tabi olduğunu varsayımı ile amortisman gider kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
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Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2015
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı

Borç Tutarı

Alacak Tutarı

25.000,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

25.000,00

(-)
MDV amortisman ayrılması (………….-Avro karşılığı) kaydı***

***Yukarıdaki kayıt KDV iadesinin MB GİB tarafından sorunsuz alınacağı
varsayımı ile doğrudur.
Eğer proje süresi sonunda MB, GİB tarafından KDV iadesi kabul edilmez ise yapılacak amortisman kaydı farklılık arz edecektir. Söz konusu
kayıt KDV iadesinin hangi evrede iadesinin kabul edilmediğine bağlı olarak farklılık gösterecektir. Proje dönemi sonunda KDV iadesinin alınmasının kesinleştiği varsayımı ile amortisman kayıtlarının aşağıdaki gibi
olması gerekecektir (proje süresi 5 yıl, MDV amortisman süresi 4 yıl varsayımı ile).
İlk üç yıl yapılan amortisman kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.
Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2015-2016-2017
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

25.000,00

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

25.000,00

MDV amortisman ayrılması (………….-Avro karşılığı)

Dördüncü yıldaki amortisman kaydı (MB, GİB KDV iadesini kabul etmemesi ve hibe sağlayıcısının KDV’yi gider olarak kabul etmesi halinde) ise
aşağıdaki gibi olacaktır.
Yevmiye
No

Tarih

…

31/12/2018
63 İlgili Gider Hesabı/7_ _ İlgili Maliyet Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-)

Borç Tutarı

Alacak
Tutarı

43.000,00
43.000,00

MDV amortisman ayrılması (………….-Avro karşılığı)

İlk üç yılda amortisman KDV’siz tutar üzerinden ayrılmakta dördüncü yılda KDV iadesinin mümkün olamayacağının anlaşılması üzerine
dördüncü yıl iadesi beklenen KDV tutarı da amortisman tutarına eklenerek amortisman ayrılması gerekecektir.
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5. SONUÇ
Türkiye’de 2007-2013 yıllarını kapsayan dönemde katılım öncesi mali
yardım kapsamında kamu kurumu ya da özel şirketler dağıtılan yardımlardan
yararlanmış ve AB uyum sürecine katkıda bulunmuşlardır. 2014-2020 yılını
kapsayacak olan IPA-II mali yardım çerçeve anlaşması da 2014 yılında imzalanmıştır. Bu kapsamda önümüzdeki yıllarda da kamu kurumu ya da özel
şirketlerin birçok projede yer alacağı düşünüldüğünde alınan hibelerin 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun emrettiği çerçeveye uygun bir şekilde muhasebeleştirilmesi önem arz etmektedir. Kamu kurumu ya
da özel şirketlerin aldıkları hibelerde vergilendirme ve MDV alımlarındaki
istisnalara ve bunların muhasebe kayıtlarına dikkat etmeleri yapılacak denetimlerde sıkıntı yaşamamaları için önem arz etmektedir. Ayrıca muhasebe kayıtlarının her işletme ve kamu kurumu tarafından aynı şekilde kaydedilmesi
denetim faaliyetlerini kolaylaştırması bakımından önemlidir.
Proje kapsamında alınan MDV’nin KDV’si faaliyet için yapılan bir gider olmadığından Hesaplanan KDV’den indirim yerine yıpranma payı gideri olarak
proje giderlerine yansıtılması daha doğru olacaktır. KDV alınması halinde söz
konusu hibe kapsamında alımlar vergiden istisna olduğu için İndirilecek KDV söz
konusu olmayacaktır. Ancak gümrük vergileri MDV defter değerinde göz önüne
alınacağından bu verginin ödenmesi halinde maliyetlerde artış olacaktır.
AB verilen hibe desteklerinde genel olarak proje süresinin amortisman süresinden kısa olması durumu söz konusu olmaktadır. Bu durumda sadece proje kapsamında kullanılmak üzere alınan MDV’lerin amortisman oranı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken konunun faydalı ömür süresine göre değil;
proje süresi dikkate alınarak hesaplama yapılması gerektiği unutulmamalıdır.
KAYNAKÇA
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (2007). Avrupa Birliği Türkiye Mali
İşbirliği. Ankara: Dumat Ofset Matbaası
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Avrupa Birliği Mali Desteği,
12.01.2016 tarihinde http://www.avrupa.info.tr/AB_Mali_Destegi/AB_Program_Bilgileri.html adresinden erişildi.
Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye – AB Mali İşbirliği, 15.03.2016 tarihinde http://www.ab.gov.tr/ index.php?p=5 adresinden erişildi.
Durnagöl Hüzmeli, Yasemin. (2006) Adaylık Sürecinde Türkiye ve
AB’de Devlet Yardımları. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara, Ankara Üniversitesi
TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

97

MALİ

ÇÖZÜM

Gençkol, Metin. (2003) Avrupa Birliği Mali İşbirliği Politikaları ve
Türkiye. (Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi) Ankara, DPT
Karataş, Halil (2010). Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardımları.
Ankara: T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Maliye Bakanlığı (08.06.2005) Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği.
Ankara: Resmi Gazete (25839 sayılı)
Maliye Bakanlığı (08.05.2009). Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1). Ankara: Resmi Gazete (27222 sayılı)
Maliye Bakanlığı (13.02.2016). Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA-II) Çerçeve anlaşması Genel Tebliği (Sıra No:1).
Ankara: Resmi Gazete (29623 sayılı)
Polat, Necip (2004). “Avrupa Birliği – Türkiye Mali İşbirliği ve Sayıştay’ın
Topluluk Kaynakları Üzerindeki Denetimi” Sayıştay Dergisi. 52 (2004): 61-84.
Süngü, Serdar (2004). “Avrupa birliği Mali Yardımlarının Topluluğa Yeni
Katılmış veya Katılacak Olan Ülkelerle Türkiye Açısından Değerlendirilmesi” Sayıştay Dergisi.54 (2004): 77-111.
Türk, İsmail (1989). Maliye Politikası (Amaçlar-Araçlar ve Çağdaş
Bütçe Teorileri). 8. bs. Ankara: Sevinç Yayınevi

98

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

TRANSFER FİYATLANDIRMADA OECD YAKLAŞIMI
AÇISINDAN GELENEKSEL İŞLEM YÖNTEMİ VE UYGULAMA
ÖRNEKLERİ
SAMPLES OF CONVENTIONAL TRANSACTION METHOD AND
PRACTICES IN TERMS OF OECD APPROACH IN TRANSFER
PRICING
Yrd. Doç. Dr. Nalân ECE*5
ÖZ
16 Mart 2016 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından hazırlanan 3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı
Hakkında Genel Tebliğ Taslağı’nda; 18.11.2007 tarihli ve 26704 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü
Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yapılan değişikliklere yönelik
açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan değişiklikle, mevcut hükümlerin uygulanmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi Transfer Fiyatlandırmasına
ilişkin uluslararası düzenlemeler ile gelişmiş ülke uygulamalarına yaklaşılmasına imkân sağlanmaktadır.Bu çalışmada, OECD Transfer Fiyatlandırması
Rehberi nazara alınarak, uluslararası şirketlerin Geleneksel İşlem Yöntemi
seçiminde dikkate almaları gereken hususlara değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Transfer Fiyatlandırma, Transfer Fiyatlandırması
Yöntemleri, Gelenseksel İşlem Yöntemi
ABSTRACT
In the date of March 16th, 2016 via transfer pricing which has serial numbers 3 and prepared by Revenue Administration affiliated with Ministry of
Finance in general outline of official statement about distribution of concealed
revenue, instructions are given intended for changing in general official statement about distribution of concealed revenue via transfer pricing which has
serial numbers one published in official journal dated November 11th, 2007
and numbered 26704. By changing made, it is enabled to be approached implementation of developed countries by regulations concerning transfer pricing
and curing the problems which are crossed in implementation of current pro*5
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visions. In this study sample are presented with different aspects by tackling
with changes which are applied in conventional transaction methods.
Keywords: Transfer Pricing, Transfer Pricing Methods, Conventional
Transactional Method
GİRİŞ
Son çeyrek asırda hız kazanan küreselleşme hareketleri sonucu tüm ülkeler
yabancı sermaye hareketlerini teşvik edici önemler almaktadır. Bu düzenlemeler ile global rekabet giderek artmaktadır. Çok uluslu şirketlerin uluslararası arenada daha dikkatli ve titiz davranmaları zorunlu hale gelmiştir. Vergi
mükellefi olan çok uluslu şirketlerin kârlılığını etkileyen transfer fiyatlandırmasında sürekli yeni düzenlemeler yapılmaktadır. Transfer fiyatlandırması işlem ve yöntemleri, her geçen gün gelişmekte, değişen ticari yöntemlere ayak
uydurmak zorunda kalmakta ve bu durum ülkelerin bilgi paylaşımına yönelmelerine neden olmaktadır.(İnce, 2010)
Çok uluslu şirketlerin global piyasalarda etkinliğinin artması ve şirket yönetim felsefesinde yapılan düzenlemeler, dikkatleri muhasebe tekniği ve uluslararası
vergilemede transfer fiyatlandırmasına yöneltmiştir. Uluslararası şirketlerin dünya
genelindeki kârlarını maksimum seviyeye çıkarmak için giriştikleri transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı, ulusal vergi sistemlerini tehdit eden
unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.(Köse & Ferhatoğlu, 2008)
Küreselleşmenin hızlanması ile giderek artan karmaşık uygulamalar neticesinde 1956 yılının sonlarındaABD Ulusal Muhasebeciler Derneği tarafından transfer fiyatlandırma konusunda ilk araştırma yayınlanmıştır.(Kapusuzoğlu, 1998)Hukuki boyutta Amerika Birleşik Devletlerinde 1963 yılında
yasal önlemler alınmış, 1970 yılında İngiltere Vergi İdaresi (InlandRevenue
in the UK ) ve Amerikan İç Gelir İdaresi (IRS-InternalRevenue Service in
the US) transfer fiyatlandırma yöntemi ile hile ve vergi kaçırmayı önlemeye
yönelik yöntemler geliştirmiştir.(irs.org)1979-1984 yılları arasında ise OECD
yayınlamış olduğu rehber ile konuya ciddi bir şekilde yasal önlemler getirmiştirTürkiye’de esas olarak, 21.06.2006 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayımlanan
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı”na değinilerek “transfer fiyatlandırması” terimi kanun metnine sokulmuştur.(Türk, 2008)
Çok uluslu şirketler ve vergi idarelerine rehberlik etmesi amacıyla OECD/
G20 tarafından 8-10 numaralı Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı (BEPS-Ba100
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se Erosionand Profit Shifting) eylem planı kapsamında yürütülen çalışmalar
sonucunda hazırlanan “OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberi” başlıklı
transfer fiyatlandırması konularıyla ilgili son düzenlemeler ve nihai rapor 5
Ekim 2015 tarihinde duyurulmuştur.
Transfer fiyatlamasında yapılan düzenlemeler, global düzeyde ülkelerin siyasal, ekonomik, uluslararası ilişkilerinin yanı sıra mikro düzeyde ise işletmelerin ekonomik bazında alınması gereken kararları yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenlerden dolayı çok uluslu şirketler transfer fiyatlaması konusunda
titiz davranarak güncel değişiklikleri yakından takip etmektedirler.
Çalışmadaki amaç, Geleneksel İşlem Yöntemlerinde yapılan değişiklikleri
ele alarakfarklı bakış açıları sunmak, böylece uluslararası şirketlerin yöntem
seçerken göz önünde bulundurmaları gereken kriterleri irdelemektir.Çalışmanın birinci bölümünde OECD Transfer Fiyatlandırması Rehberinde ikinci
kısımda yer alan Transfer Fiyatlandırması Yöntemlerinden Geleneksel İşlem
Yöntemi ve yöntemin seçimi izah edilmiştir. İkinci bölümde ise üç “Geleneksel İşlem Yöntemlerinden her biri ayrı ayrı ele alınarak açıklanmış ve konunun daha net anlaşılabilmesi için örnek uygulamalar verilmiştir.
1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YÖNTEMİNİN SEÇİMİ
Transfer fiyatı, herhangi bir kâr merkezinin ürettiği bir ara malının bu ara
malını girdi olarak kullanacak, diğer bir kâr merkezine transferi halinde bu
mala uygulanacak fiyattır.(Hatipoğlu & Gürsoy, 1979)Transfer fiyatlandırma
ise maksimum kâr, minimum vergi mantığına dayanarak amaç uygunluğunu
ve ideal performansı değerlendirmek için bağlı kuruluş ya da birimler arasında aktarılan mamul, yarı mamul veya parçaları fiyatlandırma stratejisidir.
(Borokowsji, 1997)Bu çerçevede transfer fiyatlaması, bir işletmenin doğrudan
veya dolaylı olarak kâr paylaşımı itibariyle bağlantılı olduğu, aynı çıkar grubu
içinde bulunduğu, alt, yan veya ana (merkez) firma ya da şubeleriyle, mal ve
hizmet alışı veya satışı ile benzer işlemlerde uyguladığı fiyat olarak tanımlanmaktadır.(Smith, 2002)
Tarihsel olarak transfer fiyatlandırma üst yöneticilerin karar vermede en
çok zorlandıkları ve en çok tartışmaya açık problemlerden birisidir. Ekonomi
ve muhasebe uzmanları, basit determinist örnekler kullanarak, tam rekabetçi
piyasalarda optimal transfer fiyatının, piyasa fiyatı olması gerektiğini belirtmektedirler.(Güney & Bozkurt, 2011)Böyle olması halinde maliyetler, her bir
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bölümden transfer edilen ürünün üretimi ya da elde edilmesinde kendi kârını hesaplamasını sağlamaktan başka rol oynamaz.(Kaplan & Copper, 1998)
Transfer fiyatları bölümler arasındaki mamul ve hizmet satımının (başka bir
ifadeyle işletme içi transferlerinin) yanısıra, bizzat imal etme ve dışarıdan
satın alma, bir mamulü satma veya daha ileri safhada işletme ve alternatif
üretim şekilleri arasında seçim yapma gibi bazı yönetim kararlarını da etkiler.
(Özkanlı, 2003)
Türkiye’de uygulanmakta olan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
“Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımımüessesesini düzenleyen 13’üncü maddesi;“Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk
ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve
inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve
verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve
şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirilir.” şeklindedir.
İlişkili kişi kavramı ise; işletmelerin kendi ortakları, işletmelerin veya
ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya işletme ile idaresi, denetimi
veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu
ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya işletmeleri ifade eder.
(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin
üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dâhil yansoy hısımları ve kayın hısımları
da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya
bölgelerde bulunan kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış
sayılır.(KVK)
Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım
ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin
bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade
eder.(OECD, 2010)Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat
edici kâğıtlar olarak saklanması zorunludur.(OECD, 2010)
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1.1. İşletmelerin İçinde Bulunduğu Koşullara En Uygun Transfer Fiyatlandırma Yönteminin Seçimi
Transfer fiyatlandırmasını düzenleyen kanun maddesi doğrultusunda Bakanlar Kurulu, 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de 1 seri no.lu
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğ ve 22.04.2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazete’de 2 Seri No.lu
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğ yayımlanmıştır. Bu kararlar uyarınca, ilişkili kişi, emsallere uygunluk
ilkesi, transfer fiyatlandırmasında uygulanacak olan yöntemler, peşin fiyatlandırma anlaşmaları ve transfer fiyatlandırmasında belgelendirme hususlarındaki esaslar belirlenmiştir.
Çok Uluslu Şirketler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı
fiyat veya bedelleri, işlemin mahiyetine en uygun olan yöntemi kullanarak
tespit ederler. Emsallere uygun fiyata Geleneksel İşlem Yöntemleri olarak
adlandırılan Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (KFY), Yeniden Satış Fiyatı
Yöntemi(YSFY) ve Maliyet Artı Yöntemini (MAY) tercih edebilirler.(Mali
Mevzuat Platformu, 2006/a)Ancak mükellef isterse işlemlerin mahiyetine uygun olarak diğer yöntemleri de kullanabilir. Bu durumda uygulama olanağı
bulunan yöntemler İşleme Dayalı Kâr Yöntemleri olarak adlandırılmaktadır.
Bunlar İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi (İDNKMY) ve Kâr Bölümü
Yöntemidir (KBY).(GİB, 2013)Söz konusu yöntemler ilişkili kişiler arasındaki işlemlerden doğan kârı esas almaktadır.
Ancak, diğer yöntemler olarak adlandırılan İşleme Dayalı Kâr Yöntemlerinin emsallere uygunluk ilkesi çerçevesinde fiyat/bedel tespitine olanak vermemesi durumunda, mükellef kendi belirleyebileceği ve daha doğru sonuç
verdiğine inandığı diğer bir yöntemi de kullanabilecektir.(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)İşleyiş sistemi mükellefler tarafından belirlenecek bu yöntemin
de emsallere uygunluk ilkesine göre tespit edilmesi zorunludur.
İşletmenin içinde bulunduğu koşullara en uygun Transfer Fiyatlandırma
Yönteminin seçimini Tablo 1’de yer alan şekilde özetlemek mümkündür.
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Tablo 1: İşlemin Doğasına En Uygun Yöntemin Seçilmesi(GİB, 2013)
Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi *Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
ile diğer
transfer fiyatlandırması yöntemlerinin
güvenilir ve eşit şekilde uygulanabildiği durumlarda
Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi kullanılamıyorsa
İşlemin taraflarından birisi * Test edilen tarafın seçimi (satıcı / alıcı)
değerli, eşsiz bir gayrimaddi * Seçilen tarafa uygulanacak yöntemin seçimi
varlık/riske sahip olmaksızın
karşılaştırılabilir
işlevler
(örneğin, imalat, dağıtım,
hizmet) yerine getiriyorsa
-Test edilen taraf satıcı (örne- * MAY
* Eğer MAY ve
ğin fason imalat veya hizmet * Maliyet bazlı İDNKM
İDNKMY eşit
sunumu)
* Varlık bazlı İDNKM
şekilde uygulanabiliyorsa: MAY

-Test edilen taraf alıcı (örneğin, * YSFY

* Eğer YSFY ve

pazarlama/dağıtım)

İDNKMY eşit
şekilde uygulanabiliyorsa: YSFY

* Satış bazlı İDNKMY

İşlemin taraflarından birisi * İki tarafa uygulanan yöntem
değerli, eşsiz bir gayrimaddi * Kâr Bölüşüm Yöntemi
varlık/riske sahipse

1.2. Birden Fazla Transfer Fiyatlandırması Yöntemin Kullanılması
Düzenlemelere göre, birbirleriyle ilişkili taraflar arasındaki emsal bedeli
sonuçları öyle bir yöntemle tespit edilmeli ki, işlemin içinde bulunduğu şartlar ve gerçekler emsal bedel sonuçlarına ilişkin en inandırıcı ölçüyü sağlayabilmelidir.(Biyan, 2006)Emsallere uygunluk ilkesi, belli bir işlem için birden fazla yöntem uygulanmasını gerekli kılmaz. Hatta bu tür bir yaklaşıma
aşırı derecede bağlı kalınması, mükellefler açısından yük teşkil edebilecektir.
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(OECD, 2010)Çok uluslu şirketler bazı durumlarda, belli bir yöntemin seçimi zor olduğundan, başlangıçta birden fazla yöntem üzerinde düşünebilirler. Ancak emsal fiyatın en doğru tahmini için kullanılmak üzere, belirli bir
yöntemin seçilmesi mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, hiçbir yöntemin
sonuca ulaşmayı sağlayamadığı güç durumlarda; esnek bir yaklaşım, çeşitli yöntemlerin verisel çıktılarının toplu olarak kullanılmasına olanak sağlar.
(OECD, 2010)Böyle durumlarda; ilgili tüm taraflar açısından pratik anlamda
tatmin edici bir şekilde emsallere uygunluk ilkesi ile uyumlu bir sonuç elde etmek üzere, işlemin mahiyet ve şartları ile uyumlu deliller de dikkate alınarak
çaba gösterilmelidir.(Kapusuzoğlu, 1998)
2. GELENEKSEL İŞLEM YÖNTEMLERİ
Geleneksel İşlem Yöntemleri üç alt başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar; (a)
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (KFY), (b) Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi
(YSFY) ve (c) Maliyet Artı Yöntemi (MAY) şeklindedir.(Kartaloğlu, 2007)
Bu yöntemler örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır.
2.1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi (KFY); bir mükellefin uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek
veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.(OECD, 2010)
Karşılaştırılabilir demek, karşılaştırılan durumlar arasındaki hiçbir farkın
–varsa- değerlendirilen koşulları (fiyat veya kâr marjı gibi) maddi anlamda
etkilenmemesi veya bu farklılıkların etkilerini ortadan kaldıracak uygun ayarlamaların yapılabilmesinin mümkün olması şeklinde açıklanabilir.(Yaltı Soydan, 1999)
KFY yöntemini uygulanabilmesi için temel olarak iki ana unsurun oluşması gerekmektedir. Bunlar;(OECD, 2010)
a) İşlemler veya işlemi yapmakta olan işletmeler arasında hiç bir farklılık olmaması (fark mevcut ise serbest piyasadaki fiyat üzerinden önemli bir
etki oluşturmaması)
b) Bu tür farklılıklardan kaynaklanacak önemli etkileri ortadan kaldıracak makul düzeltmeler yapılabilmelidir.
KFY yöntemin sağlıklı uygulanabilmesi için ilişkili kişilerle yapılan işlemin, birbirleriyle ilişkili olmayan kişilerin yaptıkları işlemler ile karşılaşTEMMUZ - AĞUSTOS 2016
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tırılabilir nitelikte olması gerekmektedir.(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)
Örneğin; mobilya satışında “montaj dahilsatış fiyatı” kontrol edilebilen bir
unsurdur. Ancak bu örnekte benzer koşullar altında mobilya satış fiyatına
“montaj ücreti hariç” olması kontrol dışı işlem olarak kabul edilmeli ve düzeltme yapılmalıdır.
Şirketin ilişkili kişilerle yapmış olduğu işlemlerde oluşan fiyat ile (aynı
ürün ve şartlarda) ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerdeki fiyatlardan farklı olması durumunda; ilişkili kişiler arasında yapılan işlemlerin emsallere uygun
olarak gerçekleşmediği kabul edilir.(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)Bu işlemde ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerdeki fiyat, ilişkili kişilerle yapılan işlemlerdeki fiyatın yerine kullanılacaktır.
KFY işleme konu mamul/hizmet ile işlemin koşullarının gerek ilişkili
kişiler arasındaki işlemlerde, gerekse aralarında ilişki bulunmayan kişilerin
arasındaki işlemlerde aynı veya benzer olduğu durumlarda uygulanabilmesidir. Mevcut işlemler arasında, ölçülebilir nitelikte küçük farklılıklar varsa, bu
farklılıklar uygun şekilde düzeltilerek KFY yöntemin uygulanması mümkündür.(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)İç emsallerin mevcut olduğu durumlarda KFY uygulamak nispeten kolaydır.(Taşkoparan, 2013)Özellikle dikkat
edilmesi gereken unsur ise, farklılıkların büyük olması ya da farklılıkların
ölçülebilmesinin mümkün olmaması halinde bu yöntemin uygulanabilmesi
mümkün olamaması.(Biyan, 2006)Gerek iç emsal gerekse dış emsal araştırmasında, karşılaştırılabilirlik analizinin (örneğin içinde bulunulan ekonomik
koşullar gibi) yapılması emsallere uygun faiz oranının tespiti için önemlidir.
(GİB, 2013)
Özet olarak, karşılaştırılabilir kontrol dışı işlemlerin belirlenebildiği durumlarda; KFY, emsallere uygunluk ilkesinin uygulanabilmesi açısından en
doğrudan ve güvenilir yöntemdir. Dolayısıyla; bu tür durumlarda, KFY diğer
tüm yöntemlere tercih edilebilir.
Farklı şartların oluşabileceği gözönünde bulundurulduğunda işlemlerin
daha iyi anlaşılabilmesi için örnekler vermenin yararlı olacağı inancındayız.
Örnek 1: Türkiye’de yerleşik X şirketi iki farklı işletmelere aynı ürün satışı
yapmaktadır.
Üretici Şirket:
Satış Yapılan Şirket:
X Şirketi
(ilişkili) Y Şirketi
X Şirketi
(ilişkisiz) Z Şirketi
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Birinci satışı ilişkili olduğu Y şirketine 1.000 adet ürünün birim fiyatı 20
TL’den, ikinci satış ise ilişkili olmadığı Z şirketine aynı üründen 800 adedi
birim fiyatı 35 TL’den yapılmıştır. Aynı ürünün hem ilişkili hem de ilişkisiz
şirketlere satılması nedeniyle KFY uygulanarak emsallere uygun bedel tespit
edilebilecektir. Emsallere uygun bedel tespitinde iç emsal kullanılacak olup,
iç emsalin kullanılması emsallere uygun bedelin bulunmasında yeterli olduğundan ayrıca dış emsal aranmamalıdır. Ancak aynı örnekte ilişkisiz olduğu
şirkete ait satışın olmaması durumunda ise dış emsale bakılmaktadır. Aynı
ürünün Türkiye’de farklı şirketler tarafından ilişkisiz işletmelere satış esasları
dikkate alındığında dış emsal olarak kullanılır.
Örnek 2:Aynı üretim sektöründe faaliyet gösteren iki farklı üreticinin yapmış olduğu işlemler;
Üretici Şirket
ABC Şirketi
XYZ Şirketi

Satış Yapılan Şirket
(ilişkili) DEF Şirketi
(ilişkisiz) LMN Şirketi

Türkiye’de yerleşik tam mükellef ABC şirketi, gıda üretiminde kullanılmak üzere ürettiği mamullerini sadece Avrupa’da ilişkili olduğu DEF şirketine; diğer taraftan, benzer nitelikteki mamullerin üreticisi olan Türkiye’de
tam mükellef XYZ şirketi de söz konusu mamulleri yine Avrupa’da yerleşik
ilişkisiz LMN işletmesine satmaktadır.Söz konusu aynı mamulün, hem ABC
hem de XYZ şirketleri tarafından aynı ülkede bulunan ilişkili DEF ve ilişkisiz
LMN Şirketlerine ihraç edilmesi nedeniyle karşılaştırılabilir kontrol dışı işlemlerin tespiti mümkün bulunmaktadır. Bu örnekte ABC ve DEFişletmeleri
arasında yapılan işleme iç emsal olabilecek nitelikte bir işlem bulunamadığından dolayı, XYZ ve LMN şirketleri arasında uygulanan fiyat olarak dış emsal
kullanılabilecektir.
Örnek 3:
Alacaklı
X Limited Şirketi
AB Bankası

Borçlu
Y Limited Şirketi (dolaylı ortak)
X Şirketi

Türkiye’de tam mükellef X Limited Şirketi, dolaylı ortağı olan Y Limited
Şirketine faizsiz olarak 5 yıl vade ile 100.000.000 TL borç para vermiştir. Aynı
dönemleri kapsayan tarihlerde X Limited Şirketi AB Bankasına olan borçlarına ise yıllık %15 faiz ödemesi yapmıştır. Örneğimizde örtülü sermaye yönünden yapılacak değerlendirmeye dikkat edilmemektedir. X Limited Şirketi
dolaylı ortağı Y Limited Şirketine faizsiz olarak para kullandırmak suretiyle
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emsallere uygunluk ilkesine aykırı bir işlem yaptığından, ilişkili kişiler arasındaki bu işlemde emsallere uygun bedelin tespiti yapılmalıdır.
Örneğimizde, ilişkili kişiler arasında gerçekleşen işlemin tutarı, vade yapısı ve borcun türü (TL, döviz vb.) gibi faktörlerin karşılaştırılabilir olması
şartıyla, söz konusu faiz oranı iç emsal olarak kullanılabilecektir. Gerekli görülmesi durumunda işlem düzeltimi yapılmalıdır. Ancak iç emsalin bulunmaması durumunda dış emsal araştırması yapılması, dış emsal araştırmasında ise
karşılaştırılabilir koşullar altında emsallere uygun bir faiz oranının kullanılması gerekmektedir.(GİB, 2013)
Örnek 4:Düzeltme gerektirebilecek diğer bir örnek durum; kontrol edilen
ve kontrol dışı satışların içinde bulunduğu şartların birebir aynı olup, aradaki
tek farkın kontrol edilen satış fiyatının “adrese teslim fiyatı”, “montaj dâhil
fiyatı” veya “5 yıl garanti süresi dahil fiyatı”, kontrol dışı satış fiyatının ise
“üretim yerinde teslim fiyatı”, “montaj hariç fiyatı” veya “garanti süresiz
fiyatı” olduğu durumdur.(GİB, 2013)Taşıma, montaj, garanti süresi ve kapsamı şartlarındaki farklılıklar, genellikle fiyat üzerinde kesin ve anlaşılabilir bir
etki oluştururlar. Bu nedenlerden dolayı, kontrol dışı satış fiyatı belirlenirken,
teslim şartlarındaki değişiklikleri hesaba dâhil eden fiyat düzeltmeleri yapılması önemlidir.(OECD, 2010)
Örnek 5:Türkiye’de yerleşik bir X Bankasının yapmış olduğu iki Döviz
Forward Sözleşme bilgileri aşağıdaki gibidir:
İşlem Yapan Şahıslar

1. Şahıs Banka Personeli

2. Şahıs Mevduat Sahibi

İşlem Tarihi / vade

4 Temmuz 2014/12 ay vadeli

8 Temmuz 2014/12 ay vadeli

Sözleşme Tutarı

500.000 €

650.000 €

Sözleşme Forward Kuru

2,9000

2,9500

İşlem günü spot kuru

2,8907

2,8893

Vade günü spot kuru

2,9845

2,9749

Banka personeli ile banka personeli olmayan kişiler arasında farklı uygulamalar yapılmıştır. Her iki işlem birbirine yakın tarihlerde yapılmasına rağmen
sözleşmelerde farklı forward kurlar tespit edilmiştir. Karşılaştırılabilirlik analizi yapılabilmesi için gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmektedir.(Mali
Mevzuat Platformu, 2006/a)
2.2. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi
Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi (YSY); Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan ger108
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çek veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul
bir brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder.(OECD, 2010)
Bu yöntemin özelliğinde, ilişkili kişiden satın alınan bir ürünün, ilişkisiz
bir gerçek veya tüzel kişiye tekrar satılması durumunda uygulanan fiyatı esas
almaktadır.(Borokowsji, 1997)Yeni satış fiyatından makul bir brüt satış kârı
düşülecektir. Makul brüt satış kârı hesaplanırken yeniden satışı gerçekleştiren
satıcının satış ve diğer faaliyet giderleri ile üstlenilen riskler ve kullanılan
varlıklar göz önüne alınacaktır.(OECD, 2010)Diğer bir ifadeyle, makul brüt
satış kârı söz konusu mal veya hizmet için işlem anında uygulanabilecek, piyasa koşullarına göre belirlenen veya üstlenilen işlev ve riskleri dikkate alarak
belirlenebilecek objektif nitelikte bir oran ile saptanan kârı ifade etmektedir.
(Özgün, 2009)Bu kâr düşüldükten sonra mal/hizmetin ilişkili kişilere satılmasında uygulanabilecek emsallere uygun fiyata ulaşılacaktır.
Formül olarak gösterecek olursak (Erol, 2013);
Yeniden Satış Fiyatı

Emsallere Uygun

1 + Brüt Satış Kâr Oranı

Fiyat veya Bedel

Farklı ürünlerin söz konusu olduğu işlemler için de kullanılabilecek olan
bu yöntem, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal veya hizmeti ilişkisiz kişilere sattığı işlemlerde güvenilir sonuçlar vermektedir.(Özgün, 2009)
Kontrol edilen ve kontrol dışı işlemler açısından muhasebe uygulamalarının farklılık gösterdiği durumlarda, brüt marja ulaşırken her bir durumda
aynı maliyet türlerinin kullanılmasının sağlanması için, yeniden satış fiyat
marjı hesaplanmasında kullanılan verilerde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır.
(Baumhoff, 1996) Örneğin; AR-GE maliyetleri, Faaliyet Giderleri veya Satış
Maliyetleri içinde yer alabilir ve uygun düzeltmeler yapılmadan, söz konusu
brüt kâr marjları karşılaştırılabilir olmayacaktır.(OECD, 2010)
Diğer taraftan, bu yöntemin uygulandığı olaylarda genellikle yeniden satışı yapan kişi ya da kuruluş, satmak üzere aldığı mallara herhangi bir şekilde
değer artırıcı bir katkıda bulunmamakta, fiziksel olarak ürünün yapısını değiştirmemekte ve söz konusu ürünü aldığı biçimde satmaktadır.(OECD, 2010)
Bu sınırlar içerisinde ürünün temel özelliklerini değiştirmeden yapılan paketleme, etiketleme ve küçük çaplı montajlar değer artırıcı katkı ya da fiziksel değişim olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak, yeniden satıştan önce ürüne çok
fazla değer katılması veya bir başka ürünle birleştirilmesi nedeniyle ürünün
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ilk özelliğini yitirmesi hallerinde emsallere uygun bedel bulmak zorlaşacağından, bu yöntemin kullanılması mümkün olmayacaktır.(Moller, 2004)
Örnek 1: Yurtdışında faaliyette bulunan ABC mobilya şirketinin, üretimini yapıp Türkiye’de dağıtıma gönderdiği işlemler aşağıdaki gibidir:
1. Dağıtım
X Dağıtım Şirketi (ilişkili)
I. kalite ürün gönderiliyor.
Ürünlerde herhangi bir değişiklik
yapılmadan satış gerçekleştiriliyor.
Mobilya takım satış fiyatı 6.000 TL
olmak üzere (ilişkisiz) Z müşterisine
peşin satış yapılıyor.

2. Dağıtım
Y Dağıtım Şirketi (ilişkisiz)
II. kalite ürün gönderiliyor.
Ürünlerde herhangi bir değişiklik
yapılmadan satış gerçekleştiriliyor.
Satışlardan brüt kâr oranı %20 olarak belirleniyor.

X ve Y dağıtım şirketlerinin satışını yapmış oldukları ürünlerde kalite farkı
mecvut ancak şirketler arasında kâr oranlarında farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir. Bu durumda X dağıtım şirketinin emsallere uygun satış fiyatını bulmak için Yeniden Satış Fiyatı yöntemi kullanılması mümkündür. Bunun için
brüt satış kâr oranı olarak %20 esas alınır;
6.000 TL = 5.000 TL / Takım
(1+0,20)
Yani ürünün emsallere uygun birim fiyatı 5.000 TL/takım olarak hesaplanmaktadır.
Örnek 2:Almanya’da XYZ şirketi kırtasiye malzemesi üretimi ve satışları aşağıda tabloda sunulmuştur. Aynı şirket AB Reklam ve Pazarlama Şirketi
ismiyle Türkiye’de tam mükellef olarak pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Örneğimizde kırtasiye malzemesi piyasasının Almanya ve Türkiye’de
aynı olduğu varsayılmaktadır. İşlemler aşağıdaki gibidir:
1. Satış
AB Reklam ve Pazarlama Şirketi(ilişkili)
Üretici şirket ürünlere ait satış sonrası
destek vermiyor.
Yapmış olduğu reklam ve pazarlama
gideri 120 TL. Ancak üretici şirketten
herhangi bir reklam ve pazarlama desteği almıyor.
Ürün satış fiyatı 11.500 TL (ilişkisiz
kişilere)
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2. Satış
CD Reklam ve Pazarlama Şirketi (ilişkisiz)
Üretici şirket ürünlere ait satış sonrası
hizmet desteği veriyor.
Üretici şirketten reklam ve pazarlama
malzeme ve hizmetlerini ücretsiz alıyor.

Satışlardan %15 komisyon
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Yukarıdaki bilgilere göreAlmanya’da XYZ şirketi ile ilişkili bulunan AB Reklam ve Pazarlama Şirketinin arasındaki emsallere uygun fiyatını hesaplamak
mümkündür.
AB Reklam ve Pazarlama Şirketinin ilişkisiz kişilere satış fiyatı: 11.500 TL
Emsal satış komisyonu (-):					
% 15
Emsallere uygun fiyatı: 					
10.000 TL
15.000 / (1+0,15)
Farklar (-):						
(120 TL)
(reklam ve pazarlama giderleri)
Emsallere uygun fiyat tutarı:				
9.880 TL
2.3. Maliyet Artı Yöntemi
Maliyet Artı Yöntemi emsallere uygun fiyatın, ilgili mal/hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.(Mali Mevzuat Platformu, 2006/a)Bu yöntemde ilişkili işlemden elde
edilen brüt kâr marjının emsal kârlılıklar ile karşılaştırılması söz konusudur.
Bununla birlikte ilişkili taraflar arasında gerçekleştirilen bir işlemde Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi’ni kullanma olanağı varsa, diğer bir ifadeyle işlem
için emsal bir fiyat bulunabiliyorsa bu durumda Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi uygulanmalıdır.(GİB, 2013)
1 seri numaralı Transfer fiyatlandırması Genel Tebliği’nde yapılan açıklamalar uyarınca Maliyet Artı Yöntemi daha ziyade üretici şirketler için önerilmiştir. Maliyet Artı Yöntemi genellikle ilişkili taraflara satılan ürünler için
yapılan üretim, montaj gibi faaliyetlerde kullanılmaktadır.(Özdemir, 2013) Bu
yöntemin uygulamasında üretici şirketin elde ettiği brüt kâr marjı, emsal üretici şirketlerin brüt kâr marjları ile karşılaştırılmakta ve ilişkili kişilere mamul
satan üretici firmanın kârlılığının emsal şirketlerden elde edilen verilerin oluşturduğu aralıkta olması beklenmektedir. (Gündüz, 2011)
Piyasa şartları ve gerçekleştirilen işlevler dikkate alınarak ilgili mal ve hizmet
maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle bulunan tutar
ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde emsallere uygun fiyat veya bedel olacaktır.(GİB,
2013)Maliyete ilave edilecek kâr marjı işlemi yapan mükellefin bu mal/hizmetlere
ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr marjı kullanılması önemli bir ayrıntıdır. Böyle bir kâr marjı mevcut değilse ya da karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, aynı koşullarda karşılaştırılabilir olmak
şartıyla dış emsal de kullanılabilir.(OECD, 2010)
TEMMUZ - AĞUSTOS 2016

111

MALİ

ÇÖZÜM

İşletmelerin maliyetleri belirlenirken; mal veya hizmetin üretilmesi için
yapılan doğrudan ve dolaylı harcamalar dikkate alınacaktır.(gib.gov.tr, 2016)
Diğer taraftan, maliyetler belirlenirken faaliyet giderlerine de yer verilmesinin
zorunlu olduğu durumlarda, brüt kâr marjının hesabında bu giderlerin de dikkate alınması gerekmektedir.(Gündüz, 2011)Bu yöntem özellikle hammadde
ve yarı mamuller ile imal edilen mallara ilişkin işlemlerde, fason imalatlarda
ve hizmet tedarikinde uygulama alanı bulmaktadır.(GİB, 2013)
Örnek 1: Türkiye’de tam mükellef olan X Limited Şirketi havlu üretimi
yapmaktadır. Ürün satışlarını sadece Gürcistan’da bulunan ilişkili Y Şirketinedüzenli aralıklarla gerçekleştirmiştir. Başka şirketlere satış yapmadığı için
iç emsal fiyatı bulunmamaktadır.
Aynı sektörde havlu üretimi yapan Türkiye’de tam mükellef A ve B şirketleri
de faaliyet göstermektedir. Bu şirketler hem yurt içi hem de yurt dışına ilişkisiz şirketlere ortalama %20 kâr marjı ile ürün satmaktadır. Havlu ürünleri ile ilgili piyasa
şartlarının Türkiye ve Gürcistan’da aynı olduğu varsayılmaktadır.
X Limited Şirketinin 1.kalite havlu üretim maliyeti 12 TL/kg olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet fiyatı esas alınarak %20 ortalama kâr marjına göre 12 TL
+ 2,4 TL = 14,4 TL/kg olması gereken transfer satış fiyatıdır. Yani X Limited
Şirketi Gürcistan’da bulunan Y Şirketine 1. kalite havlu satışını 14,4 TL/kg
üzerinden yapmalıdır.
Örnek 2: AB şirketi ilişkili olduğu WZ şirketine ait yıllık 150.000 TL karşılığında teknik destek hizmet sözleşmesi yapmıştır. Yapılan incelemelerde
aynı teknik destek hizmeti sağlayan CD şirketi ilişkili olmayan şirketlere sözleşme bedeli olarak 216.000 TL/yıllık uygulamıştır. CD şirketinin ortalama
maliyeti 180.000 TL/yıllık.
CD şirketinin ilişkisiz şirketlere yapmış olduğu teknik destek hizmetlerinde %20 brüt kâr uyguladığı görülmektedir. 180.000 TL + % 20 = 216.000 TL.
Bu oran dış emsal olarak kullanılabilir.
Başka bir ifadeyle,AB şirketinin WZ şirketine sağlamış olduğu teknik destek hizmet sözleşmesi karşılığında emsallere uygun fiyatı 216.000 TL olması
gerekmektedir.

112

TEMMUZ - AGUSTOS

MALİ

ÇÖZÜM

Örnek 3: İşlemlere ait bilgiler aşağıdaki gibidir;
Üretici firmalar
Alıcı firmalar
Üretim maliyeti
Yönetim Giderleri
Genel Giderler
Brüt kâr oranı

1. İşlem
A Şirketi
B Şirketi ( ilişkili)
100 TL/ kg
Faaliyet giderlerine dahil
Faaliyet giderlerine dahil
%15

2. İşlem
X Şirketi
Y Şirketi (ilişkisiz)
100 TL/kg
Üretim maliyetine ekleniyor
Üretim maliyetine ekleniyor
%18

Bu örnekte sunulan varsayımlara göre maliyet artı yönteminin uygulanabilmesi, muhasebeleştirme tutarlılığı açısından öncelikle brüt kâr oranlarının düzeltime tabi tutulmasını gerektirmektedir.
Örnek 4:Aynı sektörde faaliyet gösteren iki üretici şirkete ait satışlar;
1.
Üretici firmalar
Alıcı firmalar
Üretim maliyeti
Kâr oranı
Üretim atölyesinde
uygulanan
amortisman oranı

İşlem

A Şirketi
B Şirketi (ilişkisiz)
75 TL/birim
%12
%10 (ekonomik ömür
10 yıl olarak kabul edilmekte)

2.

İşlem

X Şirketi
Z Şirketi (ilişkili)
65 TL/birim
%10
%20 (ekonomik ömür 5 yıl olarak kabul edilmekte)

Kâr marjlarını karşılaştırdığımızda üretici A ve X işletmelerinin üretim
maliyetleri ve buna bağlı olarak satış fiyatlarının farklı olmasından dolayı her
iki ürün için karşılaştırma yapmak mümkün olmayacaktır.Nedeni ise; A işletmesinin üretim sürecinde kullandığı makinaların maliyetleri için 10 yıl üzerinden amortisman ayrılırken, X işletmesinin ise üretim sürecinde kullandığı
makinaların maliyetleri için 5 yıl üzerinden amortisman ayırmakta olmasıdır.
Dolayısıyla, X işletmesinin ilişkili işletmesi Z’ye uygulayacağı fiyatın tespitinde, maliyetlerin bileşenlerinin incelenmesi ve muhasebeden kaynaklanan
farklılığın gerekli düzeltimi sonucu maliyet artı yöntemi uygulanabilecektir.
Diğer bir ifadeyle, ilişkili kişiler arasındaki transfer fiyatının tespitinde, amortisman ayırma sürelerinden kaynaklanan maliyet farklılıklarının düzeltilmesi
sonucu faaliyet sektöründe geçerli olan kâr marjı kullanılarak transfer fiyatı
tespit edilecektir.
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SONUÇ
16 Mart 2016 tarihinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi tarafından, vergi
mevzuatımızda yer alan en önemli vergi güvenlik müesseselerinden birisi
olan “örtülü kazanç” müessesesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile
uluslararası gelişmeler ve özellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı
(OECD)’nin transfer fiyatlandırması ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak
detaylar revize edilmiştir.
Bu düzenlemeler çerçevesinde ki amaçlardan biri, Geleneksel İşlem Yönteminin uluslararası işletmeler tarafından daha kolay anlaşılmasını sağlamak
ve mükelleflerin hata yapmalarını önlemektir. Hangi yöntemin seçileceği ve
seçilen yöntemin uygulaması sonucuişletmelerin vergi karşısındaki durumunu
direkt olarak değiştirmektedir.
Sonuç olarak, uluslararası şirketlerin, yapmış oldukları Transfer Fiyatlandırma Yöntemi seçiminde işlemin özelliklerine göre en uygun Geleneksel İşlem Yönteminin seçiminde çok titiz davranmaları gerekmektedir.
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TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ
ŞARTLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
INVALIDATION OF THE UNFAIR TERMS IN
CONSUMER CONTRACTS
Salih USTA*6
ÖZ
Tüketiciler ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek
veya tüzel kişilerdir. Bu bağlamda tüketicilerin mal veya hizmet piyasalarında, kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel
kişiler ile kurdukları, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve
benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlem,
tüketici işlemi olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu tüketici işlemlerinin
birçoğu yazılı tüketici sözleşmeleri vasıtasıyla yapılmaktadır. Tüketiciler çoğunlukla bu sözleşmelerin zayıf tarafını oluşturmakta ve bu nedenle kendisine
dayatılan sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaktadır. Bu durum da tüketici
mağduriyetlerine neden olmaktadır. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanun bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapmıştır. Bunlardan birisi de sözleşmelerdeki haksız şartlara ilişkin düzenlemelerdir. İşte bu çalışmamızda Haksız şartlara ilişkin düzenlemeler ele alınmıştır.
Bu çalışma sayesinde hem satıcı ve sağlayıcılar kullandıkları sözleşmelerde
dikkat etmeleri gereken hususları tespit edecek hem de tüketiciler Kanunda
kendilerine tanınan haklardan birisine ilişkin bilgi sahibi olacaklardır.
Anahtar Sözcükler: Tüketici Kanunu, Haksız Şart, Tüketici, Sözleşme.
ABSTRACT
Consumer is the legal or real person whose intention is not commercial or
professional, and all contracts, including production, transportation, broker,
insurance, proxy, banking and such contracts, and legal transactions established between consumers and real or legal person whose intention is commercial or professional are recognized as consumer transaction. Many of the
consumer transactions are established by written agreement. In many cases,
6* Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
07.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 08.08.2016
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consumers are the weak side of a contract and so they are forced to establish
the contract resulting aggrievement of consumer. Consumer Protection Law
numbered 6502 has some rules to eliminate this aggrievement. One of these
rules is about unfair terms in consumer transactions. In this study, I aimed to
explain all details of the rule about unfair terms in consumer transaction. As a
result of this study, consumers will learn their legal rights in case of consumer
transaction with unfair terms and sellers and providers will learn how to prepare consumer contracts which is complied with the rules about unfair terms
in consumer transaction.
Keywords: Consumer Law, Unfair Terms, Consumer, Contracts.
GİRİŞ
Tüketici haklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, bir toplumun
ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin
kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgilidir.
Bu bağlamda tüketicilere diğer bir ifade ile toplumu oluşturan tüm gerçek
veya tüzel kişilere çok önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Tüketiciler yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağı unutulmamalıdır. Netice itibariyle tüketiciler,
haklarını bilmeli ve aramalıdır.
Tüketiciler imzaladıkları matbu sözleşmelerde dürüstlük kuralına aykırı
olarak aleyhlerine bir şartın olup olmadığını, eğer aleyhlerine bir durum var
ve haksız şart niteliğinde ise hükümsüz olduğunu bilmelidirler. Tüketicilerde
sorumluluk bilincinin gelişmediği toplumlar verilen hakların değerini özümseyemez ve sonuç olarak da bu hakların sağladığı refahı yaşayamazlar.
Alışverişlerinde bilinçli hareket etmeye başlayan tüketicilerimiz, üreticilerimizi dünya standardında üretim yapmaya mecbur kılacak ve bu durum
ekonomimizin bel kemiği olan sanayicilerimize dünya markalarıyla rekabette
avantajlar sağlayacaktır. Tüketiciler, öncelikle sahip oldukları haklar ve bu
haklara esas oluşturan yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır.
Hepimizin bildiği gibi, ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa
hazırlansın, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün
değildir. Günlük yaşamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir.
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Bu bağlamda tüketiciler ile yapılan ve matbu olarak hazırlanan, satıcı veya
sağlayıcıların dayatması sonucu tek taraflı olarak sözleşmeye konulan, üzerinde pazarlık dahi edilmeden kabul edilmek zorunda kalınan ve tüketicinin aleyhine sonuçlar doğuran sözleşme şartları hakkında tüketici mevzuatı açısından
ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde tüketiciler ile satıcı ve/veya sağlayıcılar arasında akdedilen sözleşmelerde bulunan
haksız şartlara ilişkin birtakım düzenlemeler yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeler, ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket edenlerin dayatması sonucu tek taraflı olarak sözleşmeye konulan, üzerinde
pazarlık dahi edilmeden kabul edilmek zorunda kalınan ve tüketicinin aleyhine
olan sözleşme şartlarına karşı tüketicileri korumak amacını taşımaktadır. Ayrıca
bu düzenlemelerle birlikte 05/04/1993 tarihli Sözleşmelerdeki Haksız Şartlara
İlişkin 93/13/AET sayılı AB Yönergesi de iç hukukumuza aktarılmıştır. Tüketiciler uygulamada özellikle firmaların matbu olarak hazırladığı standart sözleşmeleri
aynen kabul etmek veya kurmak istediği sözleşmeden vazgeçmek seçenekleri ile
karşı karşıya bırakılmaktadır. Bu durumda tüketiciler, genellikle sözleşmeyi kurmayı tercih etmektedirler. Oysa hiçbir şekilde pazarlık edilmeden, hatta genelde
okunmadan kabul edilen bu sözleşmelerin şartları arasında, tarafların sözleşmeden
doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine bir dengesizliğe neden olan hükümlerin olması muhtemeldir. 6502
sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca bu hükümler haksız şart olarak nitelendirilmektedir. Haksızlığın göstergesi, karşılıklı hak ve yükümlülüklerde bir dengesizliğin olması ve bunun dürüstlük kuralına aykırı düşmesidir. Sadece müzakere
edilmeden sözleşmeye dâhil edilen (pazarlık edilmeden sözleşme içeriğine dahil
edilen) şartların haksız şart yönünden denetime tabi olduğu ise gözden kaçırılmamalıdır. Sözleşmenin taraflarının irade serbestliği asıldır. Bu nedenle denkler
arasında bir pazarlık gerçekleşmiş ve sözleşme içeriği buna göre belirlenmişse
haksız sözleşme şartı değerlendirmesi yapılamaz.
1. HAKSIZ ŞART NEDİR?
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında haksız şart; “Tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye
dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden
olan sözleşme şartlarıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.
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Anılan Kanun hükmünden hareketle bir sözleşme şartının haksız şart olup
olmadığı değerlendirilirken, öncelikle sözleşme hazırlanırken sözleşme şartlarının tüketiciyle müzakere edilip edilmediğine bakılır. Eğer bir sözleşme şartı
önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle
tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere
edilmediği kabul edilir. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesi sonucunda sözleşmenin standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki
bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş
olması, sözleşmenin kalan kısmında haksız şartlara ilişkin değerlendirme yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Ancak bir sözleşme şartının haksız şart
olarak değerlendirilebilmesi için sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilmesi yeterli değildir. Ayrıca bu sözleşme şartının
tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına
aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile bir sözleşme şartının haksız şart olarak değerlendirilebilmesi için az önce bahsettiğimiz her iki hususun da birlikte ortaya
çıkması gerekmektedir.
Matbu sözleşmelerde taraflardan birisi sözleşmeyi oluşturur, diğer taraf da
hazırlanan bu sözleşmeyi imzalar. Bu tarz sözleşmelerde, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanununda belirtildiği üzere sözleşmelerde asıl olan irade serbestisi hususunun yerini bir dayatma neticesinde oluşan irade, diğer bir ifade ile
özerk olmayan bir irade almaktadır. Dolayısı ile bu tür sözleşmelerde satıcı
veya sağlayıcılar tüketicilerin sözleşmeye konu mal veya hizmete olan ihtiyaçlarını kullanır ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde
dürüstlük kuralına aykırı olarak tüketici aleyhine dengesizliklerin oluşmasına
neden olabilirler.
2. HAKSIZ OLDUĞU BELİRLENEN SÖZLEŞME ŞARTININ
HÜKÜMSÜZ OLMASI
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
ikinci fıkrasında; “Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar
kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin haksız şartlar dışındaki hükümleri geçerliliğini korur. Bu durumda sözleşmeyi düzenleyen, kesin olarak hükümsüz
sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu
ileri süremez.” denilerek haksız şart olarak nitelendirilen sözleşme şartlarının
hükümsüz olduğu ifade edilmiştir.
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Bu bağlamda sözleşme, her halükarda haksız olduğu saptanan ve hükümsüzlük
yaptırımına tabi olan şartlar olmaksızın geçerliliğini korur. Sözleşmeyi düzenleyen, haksız şart olarak değerlendirilen şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu ileri süremez. Bu ve benzeri şekillerde birçok hükmü
haksız şart olarak değerlendirilebilecek sözleşmelerin haksız şart sayılabilecek
hükümlerinin hükümsüzlüğünün tespiti gerekmektedir. Söz konusu tespit işleminin yapılabilmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine
başvurularda aranan parasal sınırları dikkate alınarak gerekli müracaatlar yapılması gerekir. Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemelerine sözleşme
şartlarından bir veya daha fazla şartının haksız olduğu gerekçesiyle yapılan başvurularda bahsi geçen yetkili mercilerce haksızlığı iddia edilen sözleşme maddeleri
incelenir ve söz konusu maddelerin haksız şart olup olmadığı değerlendirilerek
hükümsüzlük yaptırımına tabi tutulup tutulmayacağına karar verilir. Sözleşmenin
çok sayıda hükmünün hükümsüz sayılması nedeniyle oluşan boşlukları ise hâkim,
duruma göre yedek hukuk kuralları veya kendi koyacağı normlar ile doldurabileceği hususu anılan Kanunun 5 inci maddesine ilişkin madde gerekçesinde açıkça
belirtilmiştir.
3. MATBU SÖZLEŞMELERDE HANGİ SÖZLEŞME ŞARTLARI
HAKSIZ ŞART HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLEBİLİR?
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin;
Üçüncü fıkrasında; “Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o
sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir. Sözleşmeyi düzenleyen, bir standart şartın münferiden müzakere edildiğini iddia ediyorsa
bunu ispatla yükümlüdür. Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden
standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa, bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.” dendiği,
Altıncı fıkrasında; “Bir sözleşme şartının haksızlığı; sözleşme konusu
olan mal veya hizmetin niteliği, sözleşmenin kuruluşunda var olan şartlar ve
sözleşmenin diğer hükümleri veya haksız şartın ilgili olduğu diğer bir sözleşmenin hükümleri dikkate alınmak suretiyle sözleşmenin kuruluş anına göre
belirlenir.” dendiği,
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Yedinci fıkrasında; “ Sözleşme şartlarının haksızlığının takdirinde,
bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olmak koşuluyla, hem sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki hem de mal veya hizmetin
piyasa değeri ile sözleşmede belirlenen fiyat arasındaki dengeye ilişkin bir
değerlendirme yapılamaz.” dendiği,
görülmüştür.
Yukarıda haksız şartı tanımlarken de bahsedildiği üzere bir sözleşme şartının haksız şart olarak değerlendirilebilmesi için sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilmesi yeterli olmayıp, ayrıca bu
sözleşme şartının tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden
olması gerekmektedir.
Söz konusu düzenlemeler ışığında günlük hayatta sıkça karşılaştığımız; cep
telefonu hattı alırken, internet abonesi olurken, bankadan kredi kartı alırken veya
kredi kullanırken vb. çoğalta bileceğimiz birçok işlemde önümüze gelen sözleşmeler dikkate alındığında, uygulamada tüketici aleyhine oluşan haksız şartların
büyük çoğunluğunun matbu olarak hazırlanan standart sözleşmeler içerisinde yer
aldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, bu tip sözleşmelerdeki haksız şartların değerlendirilmesine ilişkin yukarıda da görüleceği üzere 6502 sayılı Kanun çerçevesinde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Matbu olarak hazırlanan standart sözleşmeler
içerisinde yer alan bu şartlar satıcı veya sağlayıcılar tarafından çok sayıda sözleşmede kullanılmak üzere önceden hazırlanarak çoğaltılmakta ve her bir tüketici ile
akdedilen sözleşmelere dâhil edilmektedir. Bu tür sözleşme metinleri içinde değişmeden aynen yer alan bir standart şartın, münferiden tartışıldığını kabul etmek
hayatın olağan akışına uygun değildir. Çünkü bu tür metinler tüketicilerin aynen
kabul etmeleri düşüncesi ile hazırlanmışlardır. Tüketiciler de bu sözleşme şartlarının içeriğine müdahale edememektedirler. Dolayısıyla sözleşmeyi düzenleyen,
istisnai olarak bir standart şartın tüketici ile müzakere edilerek belirlendiğini iddia
ediyorsa bunu ispat etmekle yükümlüdür. Ayrıca standart sözleşmede bir şartın
belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması, sözleşmenin kalan kısmının da müzakere edildiği anlamına gelmemektedir. Dolayısıyla
sözleşmenin kalan kısmında yer alan şartlar hakkında haksız şarta ilişkin mevzuat
hükümleri çerçevesinde değerlendirmelerde bulunulabilecektir.
Öte yandan, bir sözleşme şartının haksızlığı, sözleşme konusu mal veya
hizmetin niteliği dikkate alınarak ve sözleşmenin kurulduğu sırada var olan
sözleşmenin akdedilmesini ilgilendiren tüm koşullar, sözleşmenin diğer şart122
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ları veya sözleşmenin bağlı olduğu diğer sözleşmelere bakılarak değerlendirilmelidir.
Haksız şartlar, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine bir dengesizliğe sebep olan
şartlar olduğuna göre bu dengesizliğin var olup olmadığının belirlenmesinde
dikkate alınması gereken hususlardan bazılarını ifade etmek konunun anlaşılabilmesi için faydalı olacaktır. Bu itibarla matbu sözleşmelerde tarafların
hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici
aleyhine bir dengesizliğin oluşup oluşmadığının tespitini yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken husus, bir şartın tek başına ele alındığında haksız
olarak nitelendirilebilecek olmasına rağmen, sözleşmenin tümü değerlendirildiğinde, bu niteliğini yitirebilmesidir. Zira tüketiciye başka noktalarda önemli
tavizler verilmiş olması suretiyle sözleşmesel dengenin yeniden kurulmuş olması ihtimali vardır. Bu açıdan diğer bütün sözleşme ve bağlantılı sözleşmeler
de göz önünde bulundurulmak zorundadır. Ayrıca taraflar arasındaki denge,
sözleşmenin kurulması anına göre belirlenecektir. Sözleşme adaleti baştan
sağlanmış, fakat daha sonra bozulmuşsa bu durum sözleşme şartlarının denetimi yoluyla değil, olsa olsa işlem temelinin diğer bir ifade ile sözleşmeye
konu işlemin çökmesi çerçevesinde değerlendirilebilir.
Açık ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış bir sözleşme şartının haksızlığı
değerlendirilirken,
a- Sözleşme konusu olan mal veya hizmetin niteliği,
b- Sözleşmenin yapılmasını sağlayan şartlar,
c- Onun bağlı olduğu sözleşmelerin tüm şartları,
dikkate alınır.
Fakat sözleşme özgürlüğünün ve serbest piyasa ekonomisinin etkin olduğu günümüz şartlarında sözleşmelerde sözleşme özgürlüğü ve serbest piyasa
ekonomisinin kuralları benimsenmiştir. Serbest piyasa ekonomisi kurallarının
hakim olduğu bir ortamda edimler arası dengede objektif adaletin yerini “piyasa adaleti” alır. Fiyatlar bazı istisnalar dışında mevcut hukuk sistemimizde
denetime konu olamaz. Olmaları da düşünülemez, çünkü “doğru” fiyatı tespit
etmek için herhangi bir hukuksal ölçüt mevcut değildir.17 Burada serbest piyasa
ekonomisinde arz ve talep dengesinin oluştuğu nokta fiyatı belirleyeceği dikkate alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca her tüketicinin en az
maliyetle en yüksek faydayı elde etme güdüsü ile hareket edeceği varsayılarak
bu husus değerlendirilmelidir.
71 6502 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Madde Gerekçesi.
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Edimler arasındaki dengeye müdahale edilemeyeceği kuralının sadece bir
istisnası vardır. O da saydamlık ilkesine aykırı davranılmış olunması halidir.
Zira tüketici açısından sözleşme şartlarının, açık ve anlaşılır bir şekilde ifade
edilmiş olması önemlidir. Çünkü akdedilen sözleşme gereği tarafların edimleri bahse konu sözleşme şartlarıyla belirlenir. Dolayısıyla sözleşmenin tarafları
açısından sözleşme hükümlerinin özel bir önemi vardır. En elverişli fiyatların
piyasada oluşabilmesi için bedel karşılığında sunulan hizmetin kapsamı, hangi hallerde ek bir ödemenin talep edileceği gibi hususların tüketici açısından
anlaşılabilir ve diğer arz edilen mal veya hizmetlerle karşılaştırılabilir olması
gerekir. Aksi takdirde zaten piyasada fiyat oluşumunun ön koşulları ortadan
kalkmış olur. Bu nedenle gerek asli edimlerin gerekse de yan edimlerin hepsi
saydamlık denetiminden geçecektir. Ayrıca “sözleşmede öngörülen koşullar,
sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemez”28 kuralıda göz önünde
bulundurularak saydamlık denetimi yapılmalıdır.
Yine tekrar etmek gerekirse bir sözleşmeye ilişkin şartların haksızlığının
takdirinde, bu şartlar açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınmış olması koşuluyla;
a- Gerek sözleşmeden doğan asli edim yükümlülükleri arasındaki,
b- Gerekse mal veya hizmetin gerçek değeri ile sözleşmede belirlenen fiyatı arasındaki,
dengeye ilişkin saydamlık ilkesine aykırı davranılmış olunması hali haricinde bir değerlendirme yapılamaz. Çünkü burada serbest piyasa ekonomisinde arz ve talep dengesinin oluştuğu noktada fiyatın belirleneceği ve her
tüketicinin en az maliyetle en yüksek faydayı elde etme güdüsü ile hareket
edeceği varsayımı dikkate alınarak değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca
daha önce de belirtiğimiz üzere 6502 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer
alan “sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine
değiştirilemez” hükmü satıcı veya sağlayıcıların sözleşme kurulduktan sonra
keyfi hareket etmelerini engellemektedir.
4. SÖZLEŞMELERİN AÇIK VE ANLAŞILIR OLMAMASI DURUMU
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında; “Sözleşme şartlarının yazılı olması hâlinde, tüketicinin
anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer alan bir hükmün açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama
28 6502 sayılı Kanunu 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrası.
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gelmesi hâlinde; bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.” şeklinde bir hükme yer verilmiştir.
Bu hükümden tüketici sözleşmelerinin yazılı olması durumunda sözleşmelerde açık ve anlaşılır bir dilin kullanılması gerektiği anlaşılmaktadır. Yazılı kurulan standart sözleşmelerde sık sık karşılaşılan bir sorun, sözleşme
şartlarının son derece ayrıntılı, karmaşık ve bir anlam verilemeyecek şekilde
kaleme alınmalarıdır. Adeta anlaşılmamak amacıyla yazılan bu türden sözleşme şartları da haksız sayılır ve 6502 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca hükümsüzlük yaptırımına tabidir39. Sözleşme şartlarının yazılı
olması halinde tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış
olması, yani saydamlık ilkesine uygun kaleme alınmış olmaları şarttır.
Diğer yandan bir sözleşme şartının tamamen anlaşılmaz olmayıp, sadece
birden fazla anlama geldiği hallerde bahse konu sözleşme şartının hükümsüz
olması söz konusu değildir. Bu tür durumlarda tüketicinin lehine olan, matbu
sözleşmeyi düzenleyenin aleyhine olan hukuksal yorum tercih edilir. Diğer bir
ifade ile sözleşmede yer alan bir şartın birden fazla anlama geldiği hallerde
hükümsüz olması söz konusu olmayıp, tüketici lehine olacak şekilde yorumlanması tercih edilir. Yine benzer bir şekilde sözleşmede yer alan bir şartın ne
anlama geldiği hukukun yorum yöntemleriyle tam olarak belirlenemiyorsa,
tüketici lehine olan yorum tercih edilir.
5. KANUNUN VEYA YETKİLİ MAKAMLARIN VERDİĞİ İZİNLERLE KURULAN KİŞİ VEYA KURULUŞLARIN HAZIRLADIĞI
YAZILI SÖZLEŞMELER
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin
dördüncü fıkrasında; “Faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından
verilen izinle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.” şeklinde
bir hüküm yer almaktadır.
Yapılan bu düzenleme ile faaliyetlerini, kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinlerle yürütmekte olan kişi veya kuruluşların hazırladıkları
sözleşmelere de niteliklerine bakılmaksızın haksız şart hükümlerinin uygulanacağı açıktır. Bu çerçevede, uygulamada ve literatürde iltihaki sözleşmeler
olarak nitelendirilen su, haberleşme, elektrik, doğalgaz, sigorta, bankacılık ve
benzeri alanlarda kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle faali39 6502 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Madde Gerekçesi.
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yette bulunan kişi ve kuruluşların düzenlemiş oldukları sözleşmelerde haksız
şart hükümleri yönünden incelenebilecektir. Bu bağlamda söz konusu sözleşmelerde de haksız şartların bulunması durumunda bahse konu sözleşme şartlarının anılan Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümsüzlük yaptırımına tabi olacağı çok açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla
sayıları milyonlarla ifade edilebilecek nitelikte olan elektrik, su, doğalgaz ve
haberleşme gibi hizmetlere ilişkin sözleşmelerde 6502 sayılı Kanuna uygun
olarak düzenlenmek zorundadır. Bu sözleşmelere dayanılarak oluşabilecek bir
tüketici mağduriyetinde anılan Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli mercilerde tüketiciler haklarını arayabileceklerdir.
6. HAKSIZ ŞARTLARIN TESPİTİNDE GÜMRÜK VE TİCARET
BAKANLIĞININ YERİ
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin;
- Sekizinci fıkrasında; “Bakanlık, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden
çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için gerekli tedbirleri alır.”
dendiği,
- Dokuzuncu fıkrasında; Haksız şartların tespit edilmesi ve denetlenmesine
ilişkin usul ve esaslar ile sınırlayıcı olmamak üzere haksız şart olduğu
kabul edilen sözleşme şartları yönetmelikle belirlenir.” dendiği,
görülmektedir.
Bahse konu hükümler çerçevesinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, genel olarak kullanılmak üzere hazırlanmış sözleşmelerde yer alan haksız şartların, sözleşme metinlerinden çıkarılması veya kullanılmasının önlenmesi için
gerekli tedbirleri alması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Bakanlık bu çerçevede standart, diğer bir ifade ile matbu, olarak hazırlanmış sözleşmelerde yer
alan haksız şartları tespit etmeye ve bunların sözleşme metinlerinden çıkarılması için gerekli işlemleri yapmaya yetkilidir.
Ayrıca bahsi geçen hükümler uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına
alt mevzuat hazırlama görevi verilmiştir. Bu çerçevede, haksız şartların tespit edilmesine ve bunların denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve
17/06/2014 tarihli ve 29033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
konulmuştur. Bu yönetmelik ekinde özellikle 93/13/AET sayılı AB Yönergesinin ekinde verilmiş olan “haksız şartlar listesi” de yer almaktadır. Bu haksız
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şart listesinde yer alan, diğer bir ifade ile Bakanlıkça haksız şart olduğu ilân
edilen sözleşme koşulları tüketiciler tarafından müzakere edilip edilmediğine
bakılmaksızın geçersizlik yaptırımına tabi olacağı 6502 sayılı Kanunun mad4.
de gerekçesinde açıkça belirtilmiştir10
SONUÇ
Tüketici sözleşmelerinde yer alan ve haksız şart olduğu ileri sürülen hükümlere ilişkin olarak, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve tüketicilerin ihtiyaçları da
göz önünde bulundurularak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda 05/04/1993 tarihli Sözleşmelerdeki Haksız Şartlara İlişkin 93/13/AET sayılı
AB Yönergesi de dikkate alınarak düzenlemelerde bulunulmuştur. Yukarıda maddeler halinde açıklamaya çalıştığımız Kanunun ilgili hükmü ve alt düzenlemeleri
ile tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar konusunda tüketicilerin daha bilinçli
bir şekilde hareket etmeleri sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu itibarla konuyu özetle ifade etmek gerekirse; tüketicilerle imzalanan
sözleşmelerdeki haksız sözleşme şartları geçersizlik yaptırımına tabidir. Tüketiciler, imzalamış oldukları sözleşmelerdeki haksız şartların hükümsüzlüğünü ortaya koymak suretiyle söz konusu şartların gereğini yerine getirmekten
kaçınabilirler. Hukuken haksız şartlar batıldır, yani geçersizdir. Söz konusu
husus ile ilgili olarak Yargıtay’ın 13.Hukuk Dairesinin 23/11/2005 tarihli, Esas numarası 2005/11428, Karar numarası 2005/17306 olan kararında;
“hukuken haksız şart olan ve geçersiz sayılan sözleşme hükümleri olmadan
da sözleşme ayakta tutulabiliyorsa sözleşmenin geri kalanı varlığını korur,
başka bir deyişle sözleşme geri kalan hükümleriyle geçerlidir. Bu durumda,
sözleşmenin kısmen veya tamamen ifa edilmiş olup olmamasına göre sözleşme tamamen geçersiz sayılmamalı, o sözleşme hükmünün hukuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde edimler ve menfaatler dengesine göre düzeltilmesi
yoluna gidilmelidir.( 101 Soruda Tüketici Mevzuatı ve Örnek Yargıtay Kararları, 15 inci Soru)” bağlamında açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu
yargı kararının verildiği dönemde yürürlükte olan 4077 sayılı Kanunda batıl
hususların dışında kalan sözleşme hükümlerinin geçerliliği ile ilgili kesin hükümler yer almadığından bahsi geçen yargı kararında “o sözleşme hükmünün
hukuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde edimler ve menfaatler dengesine
göre düzeltilmesi yoluna gidilmelidir” denilmiş, ancak 6502 sayılı Kanunun
5 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince söz konusu sözleşmelerin
10
4 6502 sayılı Kanunun 5 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Madde Gerekçesi.
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haksız şartlar dışındaki hükümlerinin geçerliliğini koruyacağı ve bu durumda sözleşmeyi düzenleyen satıcı veya sağlayıcıların, kesin olarak hükümsüz
sayılan şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak olduğunu
ileri süremeyeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu itibarla 4077 sayılı Kanunda
haksız şart içeren sözleşmelerin hükümsüz sayılan şartları haricinde kalan hususlarının geçerliliği ile ilgili olarak net olmayan hususlar burada netleştirilmiştir. Artık sözleşmeyi düzenleyen satıcı veya sağlayıcı, haksız şart olarak
değerlendirilen şartlar olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi yapmayacak
olduğunu ileri süremez ve sözleşmenin haksız şart olan hükümleri haricindeki
maddeleri ile bağlıdır.
Öte yandan tüketicilerin etkin korunmasının sağlanması için sadece yasal
zeminin hazırlanması yeterli olmamaktadır. Tüketicilere yönelik kanuni düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması için, tüketicilerin hakları konusunda
bilinçlenmelerinin sağlanması, haklarını kullanmaları konusunda teşvik edilmeleri ve Kanunla oluşturulan tüketici kurumlarının yapısının güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı ve Tüketici Dernekleri vasıtası ile tüketici bilincinin geliştirilmesi,
tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici
talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku
veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarına yönelik çeşitli çalışmaların yapılması büyük önem arz etmektedir.
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GÜMRÜK UZLAŞMA MÜESSESESİ UYGULAMASINDA
YASALLIK SORUNU
LEGALITY PROBLEM ON THE ENFORCEMENT OF
CUSTOMS RECONCILIATION INSTITUTION
Cengiz ÇELİK *1*
ÖZ
Bu çalışmada, 2011 yılında ihdas edilen ve bugüne dek uygulanmaya devam edilen gümrük uzlaşma müessesesinin dayandığı yasal alt yapı ile uygulanma şekli ve kapsamı arasındaki farklılıklar ortaya konulmak suretiyle,
karara bağlanan uzlaşma dosyalarının tamamına yakınının yasada belirtilen
başvuru şartlarını taşımaması kaynaklı, müessesenin kendisinden ziyade uygulanma şeklinin yasaya aykırı olduğu ve bu bağlamda çok yüksek tutarlardaki kamu alacağından yasaya aykırı biçimde vazgeçildiği şeklindeki bir yargının yerinde olup olmadığı tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Gümrük, Gümrük Uzlaşma, Yasallık.
ABSTRACT
It is deliberated in this study whether the determination is appropriate or
not that enforcement manner of the institution is against the law other than
the institution itself and in this context it is ceded public claims which are at
huge amounts against the law similarly, because of if not all the reconciliation
demanded files which are settled not meeting requirements counted in the
law, by means of revealing the differences between legal base upon which the
customs reconciliation institution relies and enforcement manner and extent
of the institution that developed at the year of 2011 and continued to be carried
out up to now.
Keywords: Customs, Customs Compromise, Legality.
GİRİŞ
Gümrük işlemlerinin kendine özgü yapısı ve niteliklerinin bulunması, bu
işlemlere ilişkin usul ve esaslar bakımından Vergi Usul Kanunu (T.C. Yasalar,
1961) dışında ayrı bir kanun ihdas edilmesini zorunlu kılmaktadır. Nitekim,
*1 * Gümrük ve Ticaret Müfettişi (E. Gümrük Müfettişi)
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VUK’un 2’nci maddesinde de gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimlerin VUK kapsamında olmadığının açıkça vurgulanmış olması da bir yönüyle bu duruma işaret etmektedir.
Bu eksende, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu (T.C. Yasalar, 1999), içeriğinde
gümrük vergilerinin tahsiline ilişkin hükümlerin ayrıntılı olarak yer alması nedeniyle esas itibariyle bir vergi kanunu niteliğini haiz olması yanında (Tuncer,
2001, 86), tüm gümrük işlemlerinin usulüne ve esasına yönelik asli unsurları
da düzenlediği üzere aynı zamanda bir usul kanunu niteliği de taşımaktadır.
Bu bağlamda, GK; eşyanın tarifesi, kıymeti, menşei, gümrük rejimleri,
gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna halleri, gümrük vergilerinin tahakkuku, tebliği, ödenmesi, geri verilmesi ve kaldırılması, cezalar, itirazlar başta
olmak üzere gümrük işlemlerine ilişkin usul ve esaslar noktasında yasal çerçeveyi çizmekte, Gümrük Yönetmeliği (Gümrük Müsteşarlığı, 2009) ise bahse
konu asli unsurları daha ayrıntılı biçimde düzenlemektedir.
İşbu çalışmada, bahse konu unsurlardan gümrük uyuşmazlıklarına ilişkin
idari çözüm yollarından biri olan uzlaşma müessesesinin münhasıran uygulanma şeklinin yasallığı mercek altına alınacaktır.
Hukuki niteliği konusunda “sulh akdi” mi “idari akit” mi olduğuna dair
literatürde tartışmalar bulunan (Yılmaz, 2009, 326) sözü edilen müessesenin
bizatihi kendisi, vergileme yetkisinin pazarlık konusu yapılması (Armağan,
2007, 176) (Eroğlu, 2013, 174), vergilendirme yetkisinin yasama organı üzerinde bir organ olarak yürütme organı tarafından bir yönetmelikle kullanılıyor görüntüsü vermesi (Karadağ ve Organ, 2014, 394) başta olmak üzere,
“kanunilik” (Yavaşlar, 2010, 165), “adalet”, “eşitlik”, “genellik” gibi vergi
hukukunun temel ilkeleri bağlamında hukuk çevrelerinde yıllardır ciddi manada eleştirilegelmiştir. Hatta, müessesenin demokrasinin özünü teşkil eden
“kuvvetler ayrılığı” ilkesi (Hocaoğlu, 2015, 505) ve bu anlamda “yasama
yetkisinin devredilemezliği” (Yavaşlar, 2008, 317) ilkesi ile bağdaşmadığını
savunan görüşler de bulunmaktadır. Nitekim, müessesenin kendisinin ilgili
yükümlü açısından bir yönüyle “kişiye özel mali af” işlevi görmesi, uzlaşma
komisyonu üyelerinin fiilen yasa koyucunun konuya ilişkin yetkilerini kullanması dolayısıyla varlığından söz edilebilecek yetki ve görev gaspı iddiası,
yine her ne kadar VUK’un ilgili maddesinde uygulamanın kanunda belirtilen
koşullar dahilinde yapılacağı öngörülmekle birlikte pratikte nesnel ve somut
hiçbir ölçüte dayanmaksızın duruma, olaya, kişiye ve hepsinden öte komisyonları teşkil eden üyelerin tutum, yaklaşım ve isteklerine göre sonuç verme132
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si, hepsinden öte, idarece vergi aslının dahi ortadan kaldırılabilmesinin yasal
anlamda olanaklı olması hususları gözetildiğinde, müessesenin “hukukiliği”
boyutunda yapılan bu eleştirilerin çok önemli bir kısmında had safhada haklılık payı olduğunda kuşku bulunmamaktadır.
Ne var ki, çalışmanın kapsam ve niteliği gözetilerek, uzlaşma müessesesine ontolojik açıdan getirilen bahse konu eleştiri noktalarından ziyade, müessesenin münhasıran gümrük boyutu üzerinde durulacak, bu eksende önce
uzlaşmanın mahiyeti, kapsamı ve kendisinden beklenen amacı üzerine kısa bir
bilgi verilecek, ardından maliyedeki uzlaşma uygulamasının kapsamı açısından yasal dayanakları belirtilecek, ardından yasal dayanakları ve mevcut fiili
uygulama dahilinde maliye ve gümrük uzlaşma uygulamalarının kapsamları
karşılaştırmalı olarak ele alınmak suretiyle, gümrük uygulamasının çizilen yasal sınırlar dahilinde gerçekleşip gerçekleşmediği tartışılacak ve netice itibariyle nihai bir mütalaa ve kanıya ulaşmaya çalışılacaktır.
1. UZLAŞMA MÜESSESESİNE GENEL BİR BAKIŞ
Uzlaşma, vergi idaresinin, ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ve
bunlara ilişkin olarak kesilen vergi ziyaı cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda mükelleflerle kanunda belirtilen koşullar dahilinde anlaşması
yoluyla vergi alacağının zam ve cezaları ile birlikte kısmen veya tamamen
ortadan kalkmasını sağlayan bir vergi hukuku kurumudur. (Oktar, 2014, 158)
Bir başka tanıma göre ise, uzlaşma, kamu alacaklarından sadece vergi, resim ve harçlar ile bunlara yönelik vergi ziyaı cezalarının kısmen sona ermesine neden olan bir müessesedir. (Çelik, 2002, 242)
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, uzlaşma denilince akla ilk olarak
ve hatta münhasıran maliye idaresince VUK kapsamında uygulanan uzlaşma
müessesesi gelmektedir.
Uzlaşmanın temel amaçları, vergi idaresi ve yargı mercilerinin yükünü
hafifletmek, vergi tahsilatını hızlandırmak ve mükellefleri psikolojik olarak
olumlu yönde etkileyerek vergiye karşı direnci azaltmaktır (Aksoy, 1999,
109). Bu eksende, uzlaşma müessesesi, kamu alacağının “eksik ama hızlı”
tahsilatına ve yargı ekonomisine katkıda bulunmaktadır (Yavaşlar, 2008, 331).
Diğer taraftan, vergi planlamasının; işletmelerin ya da mükelleflerin vergiye
karşı tepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin, vergi mevzuatının çizdiği sınırlar
içinde yönetimi yoluyla, vergi yükünün en aza indirilmesi amacına yönelik olarak
uygulanan bir vergi tasarrufu sağlama yöntemi (Akdoğan, 2009, 311) ya da bir
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başka ifadeyle, mükelleflerin ve vergi sorumlularının, iktisadi ve mali imkânlarıyla ödemeleri gereken vergi arasındaki ilişkiyi belirlemek suretiyle yasalara aykırı
olmayan girişim ve uygulamalarıyla ödemeleri gereken vergi tutarını asgariye indirme çabaları (Oktar, C., 2004, 1) şeklinde tanımlandığı dikkate alındığında, uzlaşma müessesesinin, aynı zamanda tarhiyat sonrası bir vergi planlama enstrümanı
olduğundan da bahsetmek mümkündür.
2. GÜMRÜK MEVZUATININ KONUYA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ
Gümrük Müsteşarlığının taraf olduğu adli ve idari dava sayısının fazlalığı,
giderek artan uyuşmazlık sayısı ve bu eksende ortaya çıkan talepler de dikkate
alınarak (Karadağ ve Organ, 2014, 382), GK’nın 6111 sayılı Kanunla değişik
244’üncü maddesi ile gümrük uzlaşma müessesesi ihdas olunmuştur. Sözü
edilen madde incelendiğinde metninin, “1. Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile bu Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar
hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya
aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun
hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile
idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi
durumunda, idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir...” şeklinde olduğu, konuya ilişkin
çıkarılan Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,
2011) 4’üncü maddesinin 2’nci fıkrasının da olması gerektiği üzere birebir
biçimde aynı hususlara temas ettiği görülmektedir.
Buna göre, gümrükte uzlaşma, ancak; yükümlüsünce yapılan beyan ile
gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklar (1) kaynaklı ortaya çıkan gümrük vergileri12 alacakları ile ilişkin cezalar hakkında (2),
yükümlüsü tarafından eksiklik ya da aykırılığın kanun hükümlerine yeterince
nüfuz edememekten (3.1.a) veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan
(3.1.b) kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun (3.2) ileri sürülmesi (3) halinde söz konusu
12 Gümrük Kanunu md. 3: “…8. a) “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat
vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü… 9. “İthalat vergileri” deyimi, a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri, b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu
elde edilen bazı ürünlere uygulanan özel düzenlemeler çerçevesinde ithalatta alınacak vergileri ve diğer mali
yükleri; 10. “İhracat vergileri” deyimi, a) Eşyanın ihracatında ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler
ve mali yükleri, b) Tarım politikası veya tarım ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen bazı ürünlere uygulanan
özel düzenlemeler çerçevesinde ihracatta alınacak vergileri ve diğer mali yükleri;… İfade eder.
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olabilmektedir. Bir başka deyişle, bu üç şartın birden gerçekleşmediği hallerde herhangi bir keyfiyetin uzlaşmaya konu edilebilmesi yasal açıdan mümkün
bulunmamaktadır.
Uzlaşma Yönetmeliği eki listelerde kayıtlı bulunan ve kayıtlı bulunmamakla birlikte gümrük idarelerince tahsili gereken alacaklar uzlaşmaya konu
olabilmekte iken, aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi
ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilememektedir (örn: kültür fonu;
(Gümrükler Genel Müdürlüğü, 2015)).
3. VERGİ (MALİYE) MEVZUATINDA VE GÜMRÜK MEVZUATINDA YER ALAN EMSAL HÜKÜMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
VUK’un;
“Uzlaşma” başlıklı Ek Madde 1 hükmü “Mükellef tarafından, ikmalen,
re’sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının
(359’uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde
tarh edilen vergi ve kesilen ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza
hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten ya da 369’uncu
maddede yazılı yanılmadan kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve
118’inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi
hata bulunduğunun veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer
alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilir…”;
“Yanılma ve görüş değişikliği” başlıklı 369’uncu maddesi “Yetkili makamların mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir
hükmün uygulanma tarzına ilişkin bir içtihadın değişmiş olması halinde vergi
cezası kesilmez ve gecikme faizi hesaplanmaz.
Bir hükmün uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların genel tebliğ
veya sirkülerde değişiklik yapmak suretiyle görüş ve kanaatini değiştirmesi
halinde, oluşan yeni görüş ve kanaate ilişkin genel tebliğ veya sirküler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olup, geriye dönük olarak uygulanamaz.
Şu kadar ki, bu hüküm yargı mercileri tarafından iptal edilen genel tebliğ ve
sirküler hakkında uygulanmaz.”;
“Vergi hatası” başlıklı 116’ıncı maddesi “Vergi hatası, vergiye mütaallik
hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla
veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır.”;
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“Hesap hataları” başlıklı 117’inci maddesi “Hesap hataları şunlardır:
1. Matrah hataları: Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin
eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır.
2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması, birinci bentte yazılı
vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş olmasıdır.
3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında belli
bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla vergi
istenmesi veya alınmasıdır.”;
“Vergilendirme hataları” başlıklı 118’inci maddesi “Vergilendirme hataları
şunlardır:
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir
kişiden istenmesi veya alınmasıdır;
2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmıyan veya vergiden
muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır;
3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmiyen veya vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden
vergi istenmesi veya alınmasıdır.
4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik
veya fazla hesaplanmış olmasıdır.”
Şeklinde bulunmaktadır.
Yukarıdaki mevzuat hükümleri incelendiğinde, daha sonraki bir tarihte ihdas edilmiş olması da dikkate alınarak, gümrük uzlaşma müessesesinin yasal
alt yapısının VUK’tan birebir alıntı yapılmak suretiyle oluşturulduğunu, bu
anlamda temelinin esasen maliye uzlaşma müessesesine dayandığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira, süreler ve sebepler gibi bir kısım ayrı yönleri
olsa da gümrük uzlaşma müessesesi VUK’ta düzenlenen uzlaşma müessesesine önemli ölçüde paralellik arz etmektedir. (Terzi, 2011, 42)
Ne var ki, mezkur yasa hükümlerinin incelenmesinden, maliye uygulamasında, uzlaşmaya konu edilebilecek aykırılıkların kapsamının müessesenin
kendisinden beklenen amaca hizmet edecek ölçüde bilinçli biçimde oldukça
geniş tutulduğu, şöyle ki, yasalar uyarınca kendilerine vergi yükü yüklenen kişilerin yasa hükümlerine uymayarak verginin oluşmamasına veya eksik oluşmasına yol açmaları olarak tanımlanan (Altuğ, 1999, 434) kaçakçılık suçları
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hariç hemen her tür aykırılık için uzlaşma başvurusunda bulunulabilmesine
imkan tanındığı görülmektedir.
4. UYGULAMANIN MEVCUT HALİNİN YASALLIĞI KONUSUNDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR
Mevcut haliyle uygulamanın yasallığı konusunda iki temel sorun bulunmakta olup, bunlar aşağıda yer alan başlıklar altında irdelenmiştir.
4.1. Başvuru Gerekçelerinin Sağlanması Sorunu
Yukarıda da değinildiği üzere, GK’nın mezkur maddesine göre, yükümlüler ancak iki halde uzlaşma başvurusunda bulunabilmektedir. Bunlar, ek tahakkuk veya cezaya mesnet eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine
yeterince nüfuz edememekten (1.a) veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan (1.b) kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun (2) ileri sürülmesi halleridir. Kanun
metninin açık lafzından anlaşıldığı üzere, bu iki durum dışında uzlaşma başvurusunda bulunabilmek yasal olarak mümkün bulunmamaktadır. Belirtilen
bu keyfiyetin uygulamadaki karşılığı da ancak ve ancak; kanunun23 lafzı ya da
okuyanın bilgi, birikim, tecrübe, yetenek ve görgüsü itibariyle, farklı yorumlanmaya açık, nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiği konusunda üzerinde
uzlaşı bulunmayan, herkes tarafından bilinmesi veya doğru biçimde yorumlanması beklenemeyecek ölçüde sıra dışı veya karmaşık bir özellik arz eden
ya da tüm bunlardan bağımsız biçimde hukuki yönden tartışmalı olduğu bir
takım yargı kararları ile ortaya konulmuş hususlar dolayısıyla uzlaşma başvurusunda bulunulabilmesidir.
Oysa ki, bizatihi gümrük idarelerinde yapılan gözlemler ve elde olunan
bilgiler dikkate alındığında, konuya ilişkin halihazırdaki uygulamanın, kaçakçılık fiillerine temas etmeyen her türlü gümrük alacağının yükümlüsünce
uzlaşmaya konu edilebilmesi ve bu yöndeki taleplerin karşılanması noktasında da sözü edilen gerekçelerin sağlanıp sağlanmadığına hiçbir suretle bakılmaksızın, gümrük idarelerince hukuki açıdan herhangi bir beis görülmemesi
şeklinde tezahür ettiği müşahede edilmiştir.
Zira, mevcut uygulamada, tarifenin yanlış beyan edilmesi, ödenen navlun
veya sigorta tutarının beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi, ödenen
23 Kanun metninde “mevzuat” denilmediği ve fakat münhasıran “Kanun” denildiği itibarla, bu ifadeden,
Kanun haricinde kalan karar, yönetmelik, tebliğ, genelge vs. sair alt düzenleyici işlemler anlaşılmamak
gerekir.
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demuraj veya ardiye giderinin beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi,
dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı nihai süreye riayet edilmeyerek
ihracatın sözü edilen süreden sonra yapılması, KDV oranının eksik (yanlış)
beyan edilmesi, fatura tutarının eksik beyan edilmesi, döviz kuru oranının ya
da döviz cinsinin yanlış beyan edilmesi, mal bedeli transferinin beyanname
tescil tarihinden sonra yapılmasına karşın ithalat anında KKDF’nin ödenmemiş olması, muafiyet kodunun sisteme hatalı biçimde girilmesi, eşyanın teslim
şeklinin FOB yerine CIF beyan edilmesi, dampinge karşı verginin eksik beyan
edilmesi, şeklen mevzuata aykırı EUR 1 / ATR belgesi ibraz edilmesi gibi
mezkur Kanun maddesi hükmü ile telifi hiçbir şekilde kabil olmayan hususlar
kaynaklı ortaya çıkan kamu alacakları uzlaşmaya konu edilmekte; sözü edilen
yükümlü talepleri de gümrük idarelerince ilginç biçimde mezkur Kanun hükmü hilafına kabul edilip aynı doğrultuda gereği için işlem tesis edilmektedir.
Buradan, gümrük uzlaşma müessesesini düzenleyen mevzuat ile bu mevzuatın halihazırda gümrük idarelerindeki uygulanma biçimi (uygulamanın mevcut kapsamı) arasında vahim olarak nitelenebilecek ölçüde farklılıkların bulunduğu açıkça görülmektedir.
Keyfiyetin bu yönde olduğu, mesele yukarıda verilen somut örnekler üzerinden daha ayrıntılı olarak izah edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır.
Şöyle ki, eşyanın tarifesinin belirlenmesi, eşyanın Bakanlar Kurulunca
belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki yerinin saptanması anlamına
gelmekte olup, yapılan bu saptamaya binaen eşyanın tabi olduğu vergisel ve
vergi dışı yükümlülükleri belirlenmektedir. Sözü edilen saptama Gümrük ve
Ticaret Bakanlığınca hazırlanıp Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Tarife
Cetveli İzahnamesi ve Eşya Fihristinde yer alan ayrıntılı açıklamalar dikkate alınarak yükümlü tarafından yapılmaktadır. Bu anlamda en son İzahname,
29.05.2012 tarihli 28307 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği Seri No: 2 ekinde yer almaktadır. Dolayısıyla, eşyanın tarifesinin belirlenmesi, tümüyle eşyanın özgü nitelikleri ile yeryüzündeki tüm
eşyanın belli bir sistematik dahilinde sınıflandırıldığı mezkur İzahnamede o
eşyaya ilişkin yer alan hükümlerin yükümlü tarafından teknik boyutta karşılaştırılıp nihai bir sonuca varması suretiyle gerçekleştirilmektedir. Böylesi bir
belirlemenin ise “kanun hükmünü yorumlama veya ona nüfuz etme” kavramları ile irtibatlandırılamayacağı açıktır.
Yine, benzer biçimde nakliye ve sigorta giderleri; eşyanın gümrük vergisi
matrahı, yani gümrük kıymeti hesaplanırken GK’nın 27/1-e maddesi hükmü
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gereğince ithalat/eşya bedeline eklenmektedir. Bu anlamda, anılan madde
hükmünün herhangi bir yanılsamaya imkan tanımayacak ölçüde açık ve anlaşılır ifade edilmiş olması yanında, gümrük beyanlarının çok büyük çoğunlukla
gümrük müşavirleri eliyle yapıldığı ve en tecrübesiz bir gümrük müşavirinin
dahi navlun giderinin gümrük kıymetine eklenmesi gerektiği gibi mesleğin en
temel ve basit bir hususunu bilmemesinin düşünülemeyeceği dikkate alındığında, işbu keyfiyetin de “kanun hükmünü yorumlama veya ona nüfuz etme”
kavramları ile açıklanamayacağı ortadadır. Bir an için, sözü edilen müesseseden yararlanılmasını teminen, sözü edilen müşavirin anılan Kanun maddesini
bilmediğinin iddia edilmesi halinde, aynı müşavirin daha önce herhangi bir
ithalat beyannamesi imzalamamış olduğunun da ispatı gerekir ki bu ise imkansıza yakın bir durumdur. Netice itibariyle, yukarıda da ifade edildiği üzere,
navlun giderinin eksik beyan edildiğinin gümrük idarelerince tespiti suretiyle
ortaya çıkan aykırılıklar kaynaklı ortaya çıkan vergi ve cezalar için dahi uygulamada uzlaşmaya gidilebilmektedir.
Mevcut uygulamanın gayrı yasal olduğu hususu yukarıda iki somut örnek
dahilinde yapılan ayrıntılı açıklamalara binaen ortaya konulmuş olup, işbu
çalışmanın öngörülen kapsamı da dikkate alındığında, meselenin bu şekilde
örnekler üzerinden açıklanması konusunda bu kadarıyla yetinilecektir.
Diğer taraftan, her iki uygulama arasında tespit edilen bu farklılığın sebebi
noktasında, herhangi bir fiili dolayısıyla bir şekilde VUK kapsamında aykırılığı tespit edilen mükellefin, GK ile aynı/benzer nitelikteki uzlaşma gerekçelerine ilaveten, “yanılma”, “vergi hatası” (hesap hatası veya vergilendirme
hatası) veya “her türlü maddi hata” dolayısıyla da uzlaşma talebinde bulunabilmesinin mümkün kılınmış olduğu dikkate alındığında, meselenin esas
kaynağının, gümrük uzlaşma müessesesinin halihazırdaki yasal altyapısının
yetersizliği, bir başka deyişle, VUK’un ilgili hükümlerine kıyasen, yasanın
öngördüğü kapsamın dar tutulması olduğu net biçimde ortaya çıkmaktadır.
Bu eksende, vergi hukukunda yasallık ilkesinin geçerli olduğu ve yasanın yorum ile düzeltilmesi veya tamamlanmasının mümkün olmadığı (Öncel,
Kumrulu ve Çağan, 2014, 22) dikkate alındığında, sözü edilen yasa hükümlerinin, aşkın bir yorumla, mevcut uygulamaya hukuken yol verecek ölçüde,
“amaca uygun biçimde” yorumlanmasının da söz konusu olamayacağı değerlendirilmektedir.
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4.2. Kendini İhbar/Pişmanlık Hallerinde Uzlaşmanın Yasal Açıdan
Mümkün Olup Olmaması Sorunu
GK’nın mezkur maddesi incelendiğinde, “Beyan ile gümrük idaresince yapılan
tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen…” denilmek suretiyle uzlaşma başvurusunda bulunabilmek için; başvuruya temel teşkil eden farklılıkların, yükümlü tarafından yapılan beyanın gümrük idaresince kontrolü sonrasında
yapılan tespite binaen ortaya çıkmış olması ve dahası gümrük idaresince yapılan
bu tespit üzerine hesaplanan vergi ve cezaların yükümlüsüne tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, bahse konu aykırılıkların gümrük idaresi yerine
yükümlüsü tarafından ortaya konulduğu (pişmanlık) ve/veya aykırılıklar gümrük
idaresince tespit edilmekle birlikte yükümlüsüne tebliğ edilmediği hallerde keyfiyet uzlaşmaya konu edilememektedir.
Kanun metni bu denli açık olmakla birlikte, sonrasında çıkarılan GUY
maddesine Kanunda belirlenen bu hususlara ilaveten “… veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen” ifadesi eklenmek
ve bu şekilde Kanunun 234/3’üncü maddesinde düzenlenen yükümlünün kendini ihbar etmesi hali uzlaşma kapsamı içine alınmak suretiyle, alt basamakta
yer alan bir normun geçerliliğini üst basamaktaki normdan aldığı ve dolayısıyla ona uygun olmak durumunda olduğunu (Gözler, 2014, 51) ifade eden
normlar hiyerarşisi kuralı hilafına, Kanunda çizilen çerçevenin aşıldığı ve bu
şekilde uygulamanın kapsamının genişletildiği görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmada, çalışmanın kapsam ve niteliği ile bu noktada beklenen
amaçlar da dikkate alınarak, gümrük tekniğine mümkün mertebe girilmeksizin, sade ve öz biçimde uzlaşma müessesesi hakkında genel bir takım bilgiler
verilmiş, gümrük uzlaşma müessesesinin Yasada belirlenen kapsamı ile Yönetmelikteki ve fiili uygulamadaki kapsamı arasında gözlemlenen ayrılık gözler önüne serilmiş, bu yapılırken karşılaştırma babında maliye uygulamasındaki mevcut yasal ve fiili duruma destekleyici mahiyette atıfta bulunulmuştur.
Bu minvalde, yükümlünün kendini ihbar etmesi durumunun (1) ve kanun
hükümlerine yeterince nüfuz edememek, kanun hükümlerini yanlış yorumlamak veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olması durumları ile açıklanamayacak türdeki aykırılıkların (2) ilgili Yasa
maddesi hükmüne aykırı biçimde yükümlülerce uzlaşmaya konu edildiği, idarelerce de buna uygun biçimde işlem tesis edildiği tespit edilmiştir.
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Bu bağlamda, mevcut uygulamada, yükümlünün kendini ihbar etmesi halinde
dahi keyfiyetin yasaya aykırı biçimde uzlaşmaya taşınabildiği ve kanun hükümlerine yeterince nüfuz edilemediği, kanun hükümlerinin yanlış yorumlandığı ve
yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının söz konusu
olduğu hallere ilişkin aykırılıkların son derece istisnai olduğu hususları göz önüne alındığında, müessesenin ihdas edildiği 2011 yılından bu yana dek süre gelen
gümrük uzlaşma pratiğinin tamamına yakınının Yasaya aykırı biçimde cereyan
ettiği, dolayısıyla bu nevi uzlaşma taleplerinin idarelerce aynı doğrultuda ikmal
olunması dolayısıyla, gümrük idarelerince uzlaşmaya konu tutar ile uzlaşılan tutar
arasındaki “indirim konusu yapılan fark tutar” kadar kamu alacağından Yasaya
aykırı biçimde vazgeçildiği sonuç ve değerlendirmesine ulaşılmaktadır.
Son tahlilde, gümrük uzlaşma müessesesinin kendisinin yasallığı konusunda
tabii biçimde kuşku bulunmamakla birlikte, dayandığı üst norm niteliğindeki bağlayıcı mevzuat hükümleri ve konuya ilişkin süregelen meri uygulama birlikte ele
alındığında, müessesenin fiili uygulanma şekli ve kapsamının yasaya aykırı olduğu ortaya çıkmakta; bu nedenle, yasal ve fiili durum arasında görülen bu derin
farklılığın ortadan kaldırılabilmesini teminen ilk olarak fiili uygulamanın yasal
sınırları dahiline çekilmesi suretiyle kapsamının daraltılması, ne var ki maliyedeki
gibi geniş kapsamlı olmasının arzu edilmesi durumunda ise, anılan Yasa maddesi
metninin buna uygun biçimde genişletilmesi gerektiği sonuçlarına ulaşılmaktadır.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE
REKABET ETME KARARLARINDA OY KULLANABİLİRLER Mİ?
*
Soner ALTAŞ 11

ÖZ
Anonim şirketin yönetim ve temsil organı yönetim kuruludur. Yönetim
kurulu üyelerinin kural olarak şirketle işlem yapmaları ve rekabette bulunmaları
yasaklanmıştır. Ancak, anılan yasakların genel kuruldan alınacak izin ile
kalkması mümkündür. Bu durumda ise aynı zamanda şirket ortağı olan yönetim
kurulu üyesinin izin kararında oy kullanıp kullanamayacağı sorunu karşımıza
çıkmaktadır. Bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun anonim
şirket yönetim kurulu üyeleri için öngördüğü şirketle işlem yapma ve şirketle
rekabette bulunma yasakları ile anılan yasakların kaldırılmasına ilişkin genel
kurul izninde yönetim kurulu üyelerinin oy hakkına sahip olup olmadıkları
hususu ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : anonim şirket, yönetim kurulu, şirketle işlem yapma
yasağı, rekabet yasağı, oydan yoksunluk, genel kurul izni.
1. GİRİŞ
1 ’nun
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu(T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)12
395’nci maddesi yönetim kurulu üyelerine şirketle, şirketin konusuna giren bir
işlemi kendi adına ve başkası hesabına yapmasını yasaklamaktadır. Bu yasağın
amacı, yönetim kurulu üyelerinin yetki ve görevlerini kötüye kullanmalarını
ve böylece şirketin zarara uğramasını engellemektir. Bir başka anlatımla bu
yasakla amaçlanan, şirketi temsil ve idareye yetkili yönetim kurulu üyelerinin
doğrudan veya dolayısıyla şirketle, iştigal konusuna giren bir işlem yaparak
şirketi zarara uğratmaları ihtimalinin önlenmesidir (Kırkan, 2013, 49).
TTK’nın 396’ncı maddesinde ise yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet
etme yasağı düzenlenmiştir. Buna karşılık, her iki yasağın da genel kurulun
izni ile kalkması mümkündür.
Ancak, TTK’nın 436’ncı maddesi uyarınca, pay sahibi kendisi, eşi, alt
ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri
altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya
11
* Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
12
1 Çalışmamızda, mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu “ETK”, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için
de “TTK” kısaltmaları kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
14.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 05.09.2016
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işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan
müzakerelerde oy kullanamaz. Bu bağlamda, karşımıza, anonim şirkette
aynı zamanda pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin anılan yasakların
kaldırılmasına ilişkin izin kararında oy kullanıp kullanamayacakları sorusu
çıkmaktadır. İşte bu çalışmada, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için öngördüğü şirketle işlem yapma
ve şirketle rekabette bulunma yasakları ile anılan yasakların kaldırılmasına
ilişkin genel kurul izninde yönetim kurulu üyelerinin oy hakkına sahip olup
olmadıkları hususu üzerinde durulacaktır.
2. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN
ÖNGÖRÜLEN ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI
TTK’nın 395’inci maddesinin birinci fıkrasına göre, anonim şirketin
yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi, genel kuruldan izin almadan, şirketle
kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket
yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Ancak, diğer taraf böyle bir
iddiada bulunamaz.
Anılan yasak, esas itibariyle mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
334’üncü maddesindeki “İdare meclisi azalarından biri umumi heyetten izin
almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla şirketle şirket
konusuna giren bir ticari muamele yapamaz. Aksi takdirde şirket yapılan
muamelelerin batıl olduğunu iddia edebilir. Aynı hak diğer taraf için mevcut
değildir.” hükmü ile özdeştir. Fakat, ETK’nın 334’üncü maddesinde yer
alan ve madde hükmünü gereksiz yere daraltıp yorum güçlüklerine sebep
olan “şirket konusuna giren ticarî bir muamele” ibaresine, TTK’da yer
verilmemiştir. Anılan değişikliğin gerekçesi olarak “Şirkete bir arsa ya da
pay senedi satmak bir ticarî işlem midir? Bazı yazarlar her türlü sözleşmeyi
hükmün kapsamına sokarken, bazıları da ticarî nitelik arıyordu. Zaten bu ibare
6762 sayılı Kanunun 137 nci maddesi sebebiyle anlamsızdır veya en azından
yanlış ifade edilmiştir.” Denilmiştir (Komisyon Raporu).
Bu yasakla amaçlanan, şirketi temsil ve idareye yetkili yönetim kurulu
üyelerinin doğrudan veya dolayısıyla şirketle, iştigal konusuna giren bir işlem
yaparak şirketi zarara uğratmaları ihtimalinin önlenmesidir. Burada öngörülen
ve korunmak istenen şirketin zarar görme ihtimali, işlemin diğer tarafını
ortaklık yönetim kurulu üyesinin bu işlemden bir menfaat elde etmesinin
mümkün olması halinde gündeme gelebilir (Kırkan, 2013, 49).
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Fakat, ETK’da olduğu üzere TTK’da da bu yasak koşullu olarak
düzenlenmiştir. Şöyle ki, anılan yasağı mefhum-u muhalifine göre yorumlar
isek, yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin alarak, şirketle kendisi
veya başkası adına işlem yapabilir; bu durumda, şirket yapılan işlemin batıl
olduğunu ileri süremez. Dolayısıyla, şirketle kendisi veya başkası adına
herhangi bir işlem yapacak olan yönetim kurulu üyelerinin, bu konuda genel
kuruldan izin almaları gerekir.
Bu yolla kaldırılan yasak tüm yönetim kurulu üyelerini kapsar, ancak genel
kurul kararı ile yasağın kaldırılmasında bunun sadece bazı yönetim kurulu
üyeleri için geçerli olacağı kararlaştırılabilir (Kırkan, 2013, 49).
3. ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İÇİN
ÖNGÖRÜLEN ŞİRKETLE REKABET YASAĞI
TTK’nın 396’ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, yönetim kurulu
üyelerinden herhangi birisi, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme
konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına
yapamayacağı gibi, aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla da giremez213.
Bu yasağın ihlali için öncelikle yapılan işlemin şirketin işletme konusuna
girmesi gerekmektedir. İşletme konusu, esas sözleşmede yazan konu değil,
şirketin fiilen uğraştığı işlerdir. Dolayısıyla fiilen uğraşılan işler dışında kalan
konularda yönetim kurulu üyeleri faaliyette bulunabilirler. Aynı zamanda
sadece ‘ticari muameleler’ yasaklanmıştır, yani şirketin fiilen uğraştığı bir
iş olsa da ticari bir muamele değilse yasak kapsamına girmez. Anılan yasak
uyarınca, yönetim kurulu üyeleri, aynı konu ile uğraşan başka bir şirkete
sorumluluğu sınırsız ortak olarak giremezler. Yönetim kurulu üyelerinin
rekabet yasağına aykırı hareketlerinden dolayı sorumlu tutulabilmeleri için
13
2 TTK’nın 396’ncı maddesi, aslında ETK’nın 335’inci maddesi ile nerdeyse aynıdır. ETK’nın yönetim
kurulu üyelerinin rekabet yasağına ilişkin 335’inci maddesinde; “İdare Meclisi azalarından biri umumi heyetin
müsaadesini almaksızın şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendi veya başkası
hesabına yapamayacağı gibi, aynı nevi ticari muamelelerle meşgul bir şirkete mesuliyeti tahdid edilmemiş olan
ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan idare meclisi azasından şirket tazminat istemekte
veya tazminat yerine yapılan muameleyi şirket namına yapılmış addetmekte ve üçüncü şahıslar hesabına
akdolunan mukavelelerden doğan menfaatlerin şirkete aidiyetini talebetmekte serbesttir.
Bu haklardan birinin tercihi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan azadan başka azalara aittir.
Bu haklar, zikredilen ticari muamelelerin yapıldığını veyahut idare meclisi azasının diğer bir şirkete
girdiğini sair azaların öğrendikleri tarihten itibaren üç aylık ve herhalde vukularından itibaren bir yıllık
müruruzamana tabidir.” denilmekte idi. TTK’nın 396’ncı maddesinde, ETK’nın yukarıda belirtilen
hükmü aynen muhafaza edilmiş, sadece maddenin sonuna “Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla
ilgili hükümler saklıdır.” fıkrası eklenmiştir.
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kusurlu olmaları gerekmez. Bu noktada, yönetim kurulu üyesinin konusu
aynı olan diğer bir şirkette yönetim kurulu üyesi olup olamayacağı sorusu da
akla gelebilir. Kanun açıkça yasaklamasa da Çamoğlu’na göre bu mümkün
değildir. Aksine bir yaklaşım yazara göre 396’ncı maddeye aykırı düşeceği
gibi sadakat borcu ile de bağdaşmaz (Kırkan, 2013, 51-52).
Yönetim kurulu üyelerin bu yasağa uymamaları durumunda, TTK, şirkete
seçimlik haklar tanımıştır. Buna göre, şirket;
-

Rekabet yasağına aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden
tazminat istemekte,
- Tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta,
- Üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin
şirkete ait olduğunu dava etmekte
serbesttir. Bu seçim, şirket yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Ancak, TTK, seçim hakkını rekabet yasağına aykırı davranan üyenin dışındaki
üyelere tanımıştır. Dolayısıyla, rekabet yasağına aykırı hareket eden üye,
şirketin hangi hakkını kullanacağına dair karara ve müzakeresine katılamaz.
Yönetim kurulu bu konudaki seçim hakkını usulüne uygun olarak alacağı
kararla kullanır. Yönetim kurulu, yeter sayıyı oluşturamaz ve karar alamazsa
bu konudaki karar alma yetkisi genel kurula geçer (Kırkan, 2013, 52).
TTK, bu hakkın kullanımı için zamanaşımı da öngörmüştür. Bu manada,
anılan haklar, söz konusu ticarî işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu
üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren
üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince
zamanaşımına uğrar.
Bu kapsamlı düzenlemeye karşılık, şirketle işlem yapma yasağında olduğu
üzere rekabet yasağının da TTK’da koşullu olarak düzenlendiğinin altını
çizelim. Zira, yukarıda izah edilen rekabet yasağını mefhum-u muhalifine
göre yorumlar isek, yönetim kurulu üyesi, genel kurulun iznini alarak, şirketin
işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına
yapabilir ya da aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız
ortak sıfatıyla girebilir. Bu durumda, şirket kendisinden tazminat isteyemez
veya dava açamaz.
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4. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA VE REKABETTE BULUNMA
YASAĞININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN GENEL KURUL
İZNİNDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN OY KULLANIP
KULLANAMAYACAĞI HUSUSU
ETK’nın yürürlükte olduğu dönemde, birçok anonim şirket, genel
kurulunun gündemine almak suretiyle yönetim kurulu üyelerine ETK 334
ve 335’inci maddeleri çerçevesinde “şirketle işlem yapma” ve “rekabette
bulunma” izni vererek bu yasakları aşıyordu. TTK’nın yürürlüğe girmesi
ile birlikte, anonim şirketlerin yasanın cevaz verdiği bu uygulamaya aynen
devam ettiklerini ve genel kurul toplantısının gündemine alarak TTK’nın
395 ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde “şirketle işlem yapma” ve “rekabette
bulunma” izni verdiklerini görmekteyiz.
Peki, çalışmamızın başında sorduğumuz soruyu tekrarlayalım: anonim
şirkette aynı zamanda pay sahibi olan yönetim kurulu üyesi, anılan yasakların
kaldırılmasına ilişkin izin kararında oy kullanabilir mi kullanamaz mı? Bu soru
müteaddit defa yargıya intikal etmiş ve Yargıtay’ın yerleşik görüş oluşturduğu
bir konu olmuştur.
Yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabette bulunma
için izin verilmesi kararı, aynı zamanda şirkette pay sahibi olan üye ile şirket
arasında şahsi bir işe ilişkin olduğundan oy yoksunluğu halinin uygulanması
gerekir. Zira, TTK’nın m.436/f.1 hükmü uyarınca pay sahibi kendisi, ortağı
olduğu şahıs şirketleri ya da hâkimiyeti altındaki sermaye şirketleri ile şirket
arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme ilişkin olan müzakerelerde oy
kullanamaz. Yönetim kurulu üyesinin şirkette pay sahibi olmaması halinde
ise, zaten genel kurul toplantısında oy hakkına sahip olamayacağından, izin
kararına katılması da mümkün olmayacaktır.
Anılan izin kararı genel yetersayılar ile alınır. Diğer bir deyişle, anılan
izin kararını alabilmek için, genel kurulun şirket sermayesinin en az dörtte
birine (%25’ine) sahip olan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin katılımı
ile toplanması ve toplantıda (asaleten ve vekaleten) hazır bulunan oyların
çoğunluğunun izin verilmesi yönünde oy kullanması gerekir.İlk toplantıda
gerekli toplantı yetersayısı sağlanamadığı takdirde, pay sahipleri yeniden
genel kurul toplantısına çağrılırlar. Yapılacak olan bu ikinci toplantı için
herhangi bir toplantı yetersayısı aranmaz, ancak, karar toplantıda (asaleten
ve vekaleten) hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Sözkonusu genel
kurul karar yeter sayısının belirlenmesinde, kullanılması mümkün olmayan
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oylar hesaba katılmaz. Yetersayı, yasak dışında kalan kullanılabilir oy sayısına
göre belirlenir.
Ancak, Yargıtay’ın bu konudaki yerleşmiş görüşü, yönetim kurulu
üyelerinin genel kurul kararının alınmasında oy yasaklısı olduğu doğru ise de,
her bir yönetim kurulu üyesi için izin kararının ayrı ayrı oylanması yönündedir.
Bu nedenle, uygulamada genelde yönetim kurulu üyelerinin tamamı için
topluca bir oylama yapılsa da, her bir yönetim kurulu üyesi yönünden şirketle
işlem yapma veya rekabet yasağının kaldırılması kararının yeterli nisapla
alınıp alınmadığının belirlenmesi gerekir. Bu durumda, bir yönetim kurulu
üyesi kendisi ile ilgili kararın alınmasında oy hakkından yoksun ise de, bu
halde diğer yönetim kurulu üyesi ile ilgili oylamaya katılabilir (Yargıtay
11.Hukuk Dairesi, 2014).
Örneğin; yönetim kurulu A, B ve C olmak üzere üç üyeden oluşuyor ve
bu kişiler aynı zamanda şirkette pay sahibi ise, genel kurulca yönetim kurulu
üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabette bulunma izni verilmesine ilişkin
kararda; üye A kendisi lehine oy kullanamasa dahi B ve C’ye izin verilmesi;
benze şekilde üye B’de A ile C’ye izin verilmesi yönünde oy kullanabilir.
Böylece yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda pay sahibi sıfatıyla sahip
oldukları oy haklarının tamamının etkisizleşmesi sözkonusu olmaz.
5. ÖZET VE SONUÇ
Anonim şirket yönetim kurulu üyelerinden hiçbirisi, genel kuruldan izin
almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz;
aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Buna karşılık,
yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin alarak, şirketle kendisi veya başkası
adına işlem yapabilir; bu durumda, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri
süremez. Rekabet yasağı uyarınca ise, yönetim kurulu üyelerinden herhangi
birisi, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticarî
iş türünden bir işlemi kendisi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı
tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da
giremez. Ancak, yönetim kurulu üyesi, genel kurulun iznini alarak, şirketin
işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası
hesabına yapabilir ya da aynı tür ticarî işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla girebilir.
Fakat, yönetim kurulu üyelerine şirketle işlem yapma ve rekabette bulunma
için izin verilmesi kararı, aynı zamanda şirkette pay sahibi olan üye ile şirket
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arasında şahsi bir işe ilişkin olduğundan oy yoksunluğu halinin uygulanması
gerekir. Yargıtay’ın bu konuda yerleşmiş görüşü ise izin kararının her bir
yönetim kurulu üyesi için ayrı ayrı oylanması yönündedir. Bu itibarla, yönetim
kurulu üyesi kendisi ile ilgili kararın alınmasında oy hakkından yoksun olsa da,
diğer yönetim kurulu üyeleri ile ilgili oylamaya katılabilmektedir. Dolayısıyla,
yönetim kurulu üyelerinin ileride sorumluluklarını doğurabilecek bu yasaklara
vakıf olup gerekli izin için genel kurul kararı alınmasına özen göstermeleri ve
anılan kararın iptal davasına konu olmaması için de oy hakkından yoksunluk
halini gözetmeleri menfaatlerine olacaktır.
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