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ÖNSÖZ
2016 yılının son günlerini yaşayan dünyamızdaki küresel değişimler, ülkemizi de olumsuz yönde etkilemeye devam ederken her geçen gün hızını
arttırarak gündemimizde ön sıralara yerleşen olaylar zinciri, toplumun her
ferdinin ilgi alanına giriyor. Yaşadığımız coğrafyanın üzerindeki kan kokusu
bizleri mutsuz ederken, çıkar çevrelerini daha çok harekete geçiriyor. Verdiğimiz canlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Tüm nimetlerini esirgemeden
bize sunan doğaya tezat, insanoğlu adeta sorumsuzca ve akıl dışı hareketleri
ile maalesef kendi sonunu hazırlıyor.
Bizden sonrası için, geleceğimiz için yaratılabilecek değerler bu durumda eriyip yok oluyor. Sorgulanması gereken bireysel hareketlerimiz mi yoksa
toplumsal yaklaşımlarımız mı? Sahip olduklarımızın değerini ancak kaybederken mi anlıyoruz? Toplum olabilmenin temel kavramlarından olan özgürlük, barış, adalet, eşitlik, dayanışma, saygınlık, değer görme ve benzeri kavramlar hak ettiği değerlerden ne kadar payını alıyor? Bu soruların cevabını
ararken bizler ne kadar sorgulama yapabiliyoruz? Her geçen gün artan tüm
bu soruların cevabını bulmak bizleri gerçekten çok zorluyor, çoğu zaman da
çaresiz bırakıyor. Bu çaresizlik ortamında bireylerden çok otoritelerin, karar
vericilerin hareket kabiliyetinin önemi çok büyük. Toplum üzerindeki baskının ve güvensizliğin ortadan kaldırılması huzurlu ortamlarda gelecek endişesi
yaşanmadan hayatların idame ettirilebilmesi de alınacak kararlar ve uygulamalarla birebir ilintili. Yapılan birlik beraberlik çağrılarına bu ülkenin insanı
olarak kulak vermek zorundayız, ancak bu haliyle birlikte yaşayabilmenin tadına varabiliriz.
Değerli okurlar bir yılı daha birlikte sonlandırıyoruz, bu yıl içinde daha
çok acısıyla yaşadığımız olayların bir daha yaşanmaması ve geleceğe daha
güvenle bakabilmemiz dileğiyle yeni yıl dileklerimizi sunuyoruz.
Bu sayımızda da emeği geçen tüm yazarlarımıza teşekkür ediyor, yeni yılda tekrar bir arada olmak dileğimizi tekrarlıyoruz.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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ÇAĞDAŞ MALİYETLEME YÖNTEMLERİNDEN BİRİ OLAN
FAALİYET TABANLI MALİYETLEME YÖNTEMİ: HAZIR BETON
SEKTÖRÜ ÜZERİNDE UYGULAMA*1
ONE OF THE CONTEMPORARY COSTING METHODS IS THE
ACTIVITY BASED COSTING SYSTEM: AN IMPLEMENTATION OF
READY-MIX CONCRETE SECTOR
Prof. Dr. Feriştah SÖNMEZ2**
3
Arş. Gör. Bekir GEREKAN***
ÖZ
Günümüzde teknolojinin gelişimine bağlı olarak ulusal ve uluslararası
alanda rekabet düzeyi artış göstermektedir. Teknolojik alanda yaşanan değişim, muhasebe sistemlerini de etkilemiştir. Faaliyet tabanlı maliyetleme
yöntemi, ortaya çıkan alternatif maliyetleme yöntemlerinden biri olarak ifade
edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin
hazır beton üretim sektöründe uygulanması ve yöntemin geleneksel maliyetleme ile olan farklarını ortaya koymaktır. Türkiye’nin, 2009 yılından bu yana
hazır beton üretimiyle Avrupa’da birinci sırada yer alması ve 2013 yılından
bu yana Çin ve ABD’nin ardından üçüncü sıraya yükselmiş olması, çalışmanın uygulama kısmını oluşturan sektör seçiminde etkili bir neden olarak ortaya çıkmıştır. Hazırlanan çalışmada alan araştırma yöntemlerinden yüz yüze
görüşme yöntemi seçilmiştir. Bu yöntemle, uygulama kısmının oluşturulmasında bire bir gözlemin gerçekleştirilmesi ve elde edilen sonuçların yerinde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Maliyet Muhasebesi, Geleneksel Maliyetleme Yöntemi, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi, Hazır Beton Sektörü.
ABSTRACT
Todays national and international level of competition increased depending on the development of technology. The accounting systems was affected
*1

Bu çalışma; Arş. Gör. Bekir GEREKAN tarafından Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilim¬ler
Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı İşletme Muhasebe ve Finansman Tezli Yüksek Lisans Programında Prof.
Dr. Feriştah SÖNMEZ danışmanlığında hazırlanmış “Çağdaş Maliyetleme Yöntemlerinden Biri Olan
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi: Hazır
2** Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, fersonmez@adu.edu.tr
***3 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, bgerekan@agri.edu.tr
Makale Geliş Tarihi:
04.10.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 02.12.2016
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by the changes technological. The activity based costing system is the one of
the alternative accounting sytems. The purpose of the study is the implementation of activity based costing method in conrete sector and the statement
of the differences as regards to the traditional costing method. The reason of
choose ready - mix concrete sector is that Turkey is taking first place in Europe since 2009, and is taking third place in the world about production of ready
- mix concrete since 2013. The method of study is the case study method. The
reason is the choosing this method that observation the production process and
evaluation of the results as soon as they appear.
Keywords: Cost Accounting, Traditional Costing Method, Activity Based
Costing Method, Ready-Mix Concrete Sector.
1. GİRİŞ
Zamanın ve mekanın sınırlarını ortadan kaldıran bilgi teknolojisi, yaşadığımız yüzyılda etkisini her alanda hissettirmektedir (Öndeş, Ardıç ve Öztürk,
2012:2). Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişmeler her alanda olduğu
gibi üretim sektöründe de yoğun bir rekabet ortamının oluşmasına sebep olmuştur. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, işletmeler üretimde;
kaliteyi arttırmak, fonksiyonel çeşitliliği sağlamak, verimliliği yükseltmek ve
son olarak ortaya çıkacak olan maliyetleri en aza indirgemek zorundadırlar
(Ülker ve Başaran, 2008:153).
Teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişimlere bağlı olarak bilgisayara dayalı üretimin başka bir ifadeyle otomasyona dayalı üretim süreçlerinin
yaygınlık kazanması sonucunda ürün ve hizmet maliyetlerini oluşturan unsurlarda; Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt İşçilik Giderleri ve
Genel Üretim Giderlerinde bir takım değişimler meydana gelmiştir. Üretimde, emek yoğun üretim şeklinden teknoloji yoğun üretim şekline geçilmesiyle
birlikte direkt işçilik giderlerinin toplam maliyetler içindeki payı azalmışken,
aynı maliyetler içindeki genel üretim giderlerinin payı büyük oranda artış göstermiştir. Maliyet unsurlarında ortaya çıkan bu değişimler, halihazırda kullanılan geleneksel maliyetleme yöntemlerinden elde edilen bilgiler yardımıyla
stratejik kararlar almada zorluklara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, üretim
ortamlarının değişimine paralel bir şekilde, alınacak kararların daha gerçekçi
olmaları babında çağdaş maliyetleme yöntemleri ortaya çıkmıştır.
Geleneksel maliyetleme yöntemleri kullanılarak elde edilen maliyet ve14
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rilerinin hatalı sonuçların oluşmasına neden olmaları, maliyet bilgilerinin
tamamen ortaya çıkarılamamasına sebep olmaları ve işletmeler için karar
almada veri oluşturabilecek bilgi niteliğinin sağlanamaması gibi problemler
ortaya çıkmıştır. Bu sebeple üretim maliyetlerinin belirlenmesinde, genel üretim giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesi sonucu daha gerçekçi birim
maliyetlerinin hesaplanması ve işletme kararlarının alınmasında daha sağlıklı
bilgilerin oluşturulması adına Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (FTM) yöntemi
geliştirilmiştir (Bengü, 2005:187).
Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemi, 1980’li yıllarda geleneksel maliyetleme sisteminde kullanılan yöntemlerden kaynaklı oluşan bazı sınırlamaların ve eksikliklerin üstesinden gelmek için, ayrıca işletmelere stratejik kararlar vermede yardımcı olmak üzere geliştirilen yönetim ve bilgi sistemi olarak
ifade edilmektedir (Gupta ve Galloway, 2003:131).
Alışılmış muhasebe bilgi sisteminden ziyade daha çok işletmede karar alıcıların kullanabilecekleri stratejik bilgi sistemi olarak ifade edilen Faaliyet
Tabanlı Maliyetleme Yöntemi, geleneksel maliyetleme yöntemine alternatif
olarak geliştirilen maliyetleme tekniklerinden biridir. Bu yöntem, kaynakları faaliyetlerin tükettiğini ve faaliyetleri de mamullerin tükettiği varsayımına göre oluşturulmuştur. Bu sebeple yöntemin işleyişi iki aşamalı süreçten
meydana gelmektedir. İlk aşamada, üretim süreci içerisinde oluşan kaynak
maliyetleri, belirlenmiş olan birinci aşama maliyet sürücüleri kullanılarak
faaliyetlere yüklenmektedir. İkinci aşamada ise, faaliyetlerde biriken üretim
maliyetleri, ikinci aşama maliyet sürücüleri tarafından nihai mamul ya da
hizmetlere yüklenmektedir. Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminde üretim
maliyetlerinin elde edilmesi adına kullanılan maliyet sürücülerinin sayı bakımından fazla olması, mamul ya da hizmet maliyetlerinin hesaplanmasında
gerçeğe daha uygun bilgilere ulaşılmasını sağlamaktadır (Cooper ve Kaplan,
1991:97).
Güncel maliyetleme yöntemlerinden biri olarak ifade edilen faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi işletmelere, sadece üretim faaliyetlerinde meydana
gelen maliyetlerin azaltılmasıyla ilgili katkılar sağlamamakta, aynı zamanda
işletmenin sahip olduğu üretim faaliyetlerine bir süreç görünümü kazandırarak üretime katkı sağlamayan faaliyetlerin azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır (Kim ve Ballard, 2001:11).
Yukarıda belirtilen temel dayanakların ışığında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin genel olarak amacı; yapılan analizler ve çalışmalar sonucunda
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faaliyetlerde meydana gelen maliyetlerin ölçümlenebilmesini, işletmeye değer katan faaliyetler ile değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesini ve buna
bağlı olarak da faaliyetlerin düzenlenmesini, işletme karlılığının arttırılmasında değer yaratacak stratejilerin geliştirilmesini ve son olarak problem niteliğinde gelişen sorunların temel nedenlerinin araştırılmasını ve bunlara sebep
olan etkenlerin giderilmesini sağlamak şeklinde belirtilmiştir (Shatnawi ve
Hardan, 2013:51).
Faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin işletmeler tarafından uygulanması;
önem derecesi yüksek olan kararların alınmasında işletmeler açısından yol gösterici unsur olmakla birlikte, işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerde sağlayacakları rekabet üstünlüklerinde de etkili bir durum olarak ortaya çıkmaktadır.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile ilgili yerli ve yabancı literatürde birçok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda incelenmiştir.
Ben-Arieh ve Qian (2003), faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin üretim tesisinin dizayn ve geliştirme sürecinde kullanılmasıyla ilgili ele almış oldukları çalışmalarında, mamul üretimi sonucunda ortaya çıkacak maliyetlerin
FTM yönteminin tesis alanının dizaynında kullanılmasıyla birlikte söz konusu
maliyetlerin üretim aşamasına geçilmeden önlenebileceğini ifade etmişlerdir.
Cagwin ve Bouwman (2002), finansal performansın geliştirilmesi ile faaliyet tabanlı maliyetleme arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında,
FTM’nin diğer stratejik girişimlerle birlikte kullanılması sonucunda FTM ile
yatırım getirisi (ROI) arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Abernethy vd. (2001), ürün çeşitlendirmesi kapsamında maliyet sistemlerinin belirlenmesiyle ilgili hazırlamış oldukları çalışmalarında, alınacak kararların etkili olabilmesi adına potansiyel tehditlerle ilgili verilerin toplanması
ve toplanan verilerin incelenip söz konusu tehditlerin en aza indirgenmesi sonucunda etkili maliyet yönetim modelinin belirlenebileceğini açıklamışlardır.
Lievens, Bogaert ve Kesteloot (2003), radyoterapi maliyetlerinin hesaplanmasında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin kullanımı ile ilgili hazırlamış oldukları çalışmalarında, maliyet yapılarının incelenmesinde ve olası
kaynak veya uygulama değişikliklerinin değerlendirilmesi için FTM yönteminin uygun olduğunu belirtmişlerdir.
Ittner, Lanen ve Larcker (2002), üretim performansı ile faaliyet tabanlı maliyetleme arasındaki ilişkiyi incelemiş oldukları çalışmalarında, FTM yönte16
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minin devir sürelerinin düşürülmesinde ve kalitenin geliştirilmesinde, bunlara
bağlı olarak da FTM yönteminin üretim maliyetlerinin düşmesini sağlar nitelikte sonuçlar elde etmişlerdir.
Nachtmann ve Al-Rifai (2004), faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini klima
üretim sektöründe uygulamış oldukları araştırmalarında, FTM yönteminin söz konusu sektörde başarılı bir şekilde uygulanabileceği sonucuna ulaşmışlardır.
Stapleton vd. (2004), lojistik ve pazarlama alanlarında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin kullanımını inceledikleri çalışmalarında FTM yönteminin pazarlama yöneticilerine; üretilen ürünlerle, sahip olunan müşterilerle
veya faaliyette bulundukları alanlarla ilgili gerçeğe en yakın bilgiler sağladığı
yönünde sonuçlar elde etmişlerdir.
Çelik (2016), bulanık sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi
ile ilgili hazırlamış olduğu çalışmasında, karar verme açısından belirsizliklerin yoğun olduğu sektörlerde maliyetleme ile ilgili yapılabilecek hataların
en aza indirilebilmesi amacıyla ve yöneticilerin alacakları kararlarda ortaya
çıkabilecek problemleri giderebilmek adına tercih edilebilecek maliyetleme
yöntemi olabileceği sonucuna ulaşmıştır.
Pazarçeviren, Celayir ve Sarı (2016), bankacılık sektöründe faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemini incelemiş oldukları çalışmalarında, bankaların
sunmuş oldukları hizmet ve ürün sayılarında meydana gelen artışlar nedeniyle
piyasada sunulan fiyatlarla baş edebilmek adına önem derecesi yüksek maliyet verilerinin elde edilebileceği sonucuna ulaşmışlardır.
Gürsoy, Yöntem ve Onursal (2016), faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin otomotiv sektöründe uygulanması sonucunda doğru maliyetlendirmelerin
gerçekleştirileceği ve buna bağlı olarak da daha fazla kar elde edilebileceği
sonucuna ulaşmışlardır.
Yılmaz ve Aktaş (2015), özel öğretim kurumlarında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin uygulanabilirliğini araştırdıkları çalışmalarında, maliyetlerin hesaplanmasında FTM yönteminin gerçeğe uygunluk bakımından daha kaliteli veriler sağlayacağı ve sunulacak hizmet ağının genişletilmesinde alınacak kararlarda
daha doğru adımların atılmasını sağlayacağını ifade etmişlerdir.
Köse ve İrak (2015), proje maliyet yönetiminde faaliyet tabanlı maliyetlemeye dayalı hedef maliyetleme süreci ile ilgili gemi inşa proje maliyetlerinin belirlenmesi kapsamında hazırlamış oldukları çalışmalarında, geliştirilen
örnek maliyet modeli ile oluşan maliyetlerin daha etkin ve kontrollü şekilde
izlenebileceğini açıklamışlardır.
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Akın (2014), ekmek üretim işletmelerinde faaliyet tabanlı maliyetleme
yönteminin kullanılmasını konu alan çalışmasında FTM yönteminin, mamul
birim maliyetlerinin belirlenmesi sürecinde kullanılması sonucunda geleneksel maliyetleme yöntemine nazaran gerçeğe daha uygun rakamların ortaya çıkarılmasını sağlayacağını belirtmiştir.
Karataş, Bekçi ve Ömürbek (2014), uygulama kapsamında seçtikleri inşaat işletmesinin gerçek maliyet verilerini kullanılarak bir başka işletme için
tahmini maliyet yapısı oluşturmuşlar ve bu verileri FTM yöntemi ile birleştirilerek inşaat ihalelerinde teklif aşamasında yararlanılabilecek bir maliyet
tahmini gerçekleştirmişlerdir.
Bekçioğlu, Gürel ve Yalçın (2014), FTM yöntemini bir zeytin işletmesine uyguladıkları çalışmalarında, uygulama kapsamında seçilen mamullerde
birim maliyetlerin hesaplanması sürecinde mamullerin bir kısmında eksik,
diğer kısmında ise fazla maliyet yüklemelerinin yapıldığı, bu sebeple FTM
yönteminin kullanılmasıyla mamul maliyetlerinin gerçeğe en yakın değerlere
ulaşmışlardır.
Cengiz (2011), FTM ile Sürece Dayalı FTM (SDFTM) yöntemleri arasındaki farklılıkları bir mobilya imalat işletmesi üzerinde açıklamaya çalıştığı
araştırmasında, SDFTM yönteminden elde edilen atıl kapasite maliyet verileri
kullanılarak kapasite ile ilgili yönetim tarafından alınacak kararlarda önemli
düzeyde faydalar sağlayacağı sonucuna ulaşmıştır.
3. FTM YÖNTEMİNİN BİR HAZIR BETON İŞLETMESİNDE
UYGULAMASI
Çalışma kapsamında FTM yöntemi, Doğu Anadolu’da faaliyet göstermekte olan bir hazır beton üretim işletmesinde (“H” İşletmesi) uygulanmış ve analizler ışığında elde edilen sonuçlar geleneksel maliyetleme yöntemi kullanılarak elde edilen verilerle karşılaştırılmıştır.
3.1. İşletme Hakkında Genel Bilgiler
“H” İşletmesi, açık ve kapalı alanların toplamı olarak yaklaşık 10.000 m2’
lik bir alanda üretimini gerçekleştirmektedir. Saatte yaklaşık olarak 120 m3
üretim kapasitesine sahip olan işletmede hazır beton çeşitli türlerde üretilmektedir. Bu türler, kalite ve dayanıklılıklarına göre sınıflandırılmakta ve bu sınıflandırma; Gro 200 Beton, C-14, C-18, C-20, C-25, C-30 ve C-35 şeklindedir.
Bulunulan bölgenin sahip olduğu mevsimsel özelliklerden dolayı Nisan - Kasım ayları dahil olmak üzere üretim, toplamda sekiz aydan oluşmaktadır. 8
adet transmikser, 2 adet beton pompası ve 3 adet damperli kamyona sahip olan
18
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işletmede. 19 işçi ve iki yönetici olmak üzere toplam 21 personel istihdam
edilmektedir. Uygulama kısmında gerçekleştirilecek çalışmalar; C-20, C-25
ve C-30 beton türleri ile ilgilidir.
3.2. “H” İşletmesinde Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönteminin
Uygulanması
Hazır beton üretim sürecinde meydana gelen faaliyetler belirlenerek, ortak özelliğe sahip olan faaliyetler tarafından faaliyet merkezleri; Hammadde
Tedarik ve Depolama Faaliyet Merkezi (M1), Otomasyon Faaliyet Merkezi
(M2) ve Yükleme ve Taşıma Faaliyet Merkezi (M3) şeklinde belirlenmiştir.
Birinci aşama maliyet sürücüleri; üretim sürecinde tüketilen kaynak maliyetlerinin faaliyet merkezlerine aktarılması aşamasında kullanılan etkenler
olarak ifade edilmektedir. İkinci aşama maliyet sürücüleri ise; faaliyet merkezlerinde toplanan maliyetlerin nihai çıktılara yüklenmesinde kullanılan etkenler şeklinde belirtilmektedirler. “H” İşletmesinde gerçekleşen maliyetlerin, faaliyet merkezlerine aktarılmasında kullanılacak olan 1. Aşama Maliyet
Sürücüleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Genel Üretim Giderleri ve 1. Aşama Maliyet Sürücüleri
Genel Üretim Giderleri
Endirekt İşçilik Giderleri
Bina Amortisman Giderleri
Tesis, Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri
Araç Bakım - Onarım Giderleri
Nakliye Giderleri
Enerji Giderleri
Yemekhane ve Mutfak Giderleri
Su Giderleri*

1. Aşama Maliyet Sürücüleri
İşçilik Saati
İlgili Faaliyet Merkezine Doğrudan
İlgili Faaliyet Merkezine Doğrudan
Araç Sayısı
Taşıma Sayısı
Metrekare
Personel Sayısı
Gider Oluşmamaktadır

Tablo 1’ de görüldüğü üzere, faaliyet merkezleri ile doğrudan ilişki içerisinde bulunan giderler bu faaliyet merkezlerine doğrudan yüklenirken, bu
ilişki dışında kalan giderler de maliyet sürücüleri yardımıyla, ilgili faaliyet
merkezlerine yüklenmektedirler.
“H” İşletmesine ait genel üretim gider türleri ve bu gider türlerine ait
toplam tutarlar: Endirekt İşçilik Giderleri 151.114,28 TL, Bina Amortisman Giderleri 1.878,432 TL, Tesis, Makine ve Cihaz Amortisman Giderleri
3.624,43 TL, Araç Bakım - Onarım Giderleri 72.995,63 TL, Nakliye Giderleri
839.944,74 TL, Enerji Giderleri 41.448 TL, Yemekhane ve Mutfak Giderleri
19.599,75 TL ve son olarak Muhtelif Giderler 63.349,5 TL şeklindedir.
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Toplam 1.193.943,89 TL olarak ortaya çıkan genel üretim giderlerinin M1,
M2 ve M3 şeklinde belirlenmiş olan faaliyet merkezlerine her birinde yer alan
gider miktarı sırasıyla, 529.258,8 TL, 86.311,412 TL ve 578.373,71 TL şeklinde birinci aşama maliyet sürücüleri kullanılarak dağıtımı sağlanmıştır.
Üretim süreci sonunda ortaya çıkan genel üretim giderleri maliyet havuzlarında toplandıktan sonra, bu havuzlarda biriken maliyetler ikinci aşama maliyet
sürücüleri kullanılarak mamullere yüklenecektir. Bu sayede, “H” Hazır Beton
Üretim İşletmesi’ nin C-20, C-25 ve C-30 kalitelerinde üretmiş olduğu ürünlere
ait maliyetler elde edilmiş olacaktır. Daha önce belirtilen faaliyet merkezleri için
kullanılan ikinci aşama maliyet etkenleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. İkinci Aşama Maliyet Sürücüleri
Faaliyet Merkezleri
Hammadde Tedarik ve Depolama Faaliyet
Merkezi (M1)

2. Aşama Maliyet Sürücüleri
Malzeme Tedarik Sayısı

Otomasyon Faaliyet Merkezi (M2)

Makine Saati

Yükleme ve Taşıma Faaliyet Merkezi (M3)

Taşıma Sayısı

Bu aşamaya kadar yapılan işlemlerde; üretim sonucu oluşan genel üretim
giderlerinin, öncelikle 1. aşama maliyet etkenleri yardımıyla faaliyet merkezlerine dağıtımı gerçekleştirilmiş olup, daha sonraki aşamada da faaliyet merkezlerinde toplanan giderlerin 2. aşama maliyet etkenleri kullanılarak ürünlere dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
M1, M2 ve M3 şeklinde belirtilen faaliyet merkezlerinde toplanan üretim giderlerinin; C - 20,
C - 25 ve C - 30 ürünlerine dağıtımı gerçekleştirilmiş olup,
her bir ürüne ait faaliyet merkezlerinde biriken toplam tutarlar gösterilmiştir. Bu
değerler her bir ürün için şu şekilde gerçekleşmiştir: C - 20 ürünü için; hammadde
tedarik ve depolama faaliyet merkezinde, yükleme ve taşıma faaliyet merkezinde ve otomasyon faaliyet merkezinde sırasıyla 167.134,48 TL, 26.972,39 TL ve
173.512,20 TL şeklindedir. C - 25 ürünü için; hammadde tedarik ve depolama faaliyet merkezinde, yükleme ve taşıma faaliyet merkezinde ve otomasyon faaliyet
merkezinde sırasıyla 264.628,24 TL, 43.155,11 TL ve 289.186,44 TL şeklindedir.
Son olarak C - 30 ürünü için; hammadde tedarik ve depolama faaliyet merkezinde,
yükleme ve taşıma faaliyet merkezinde ve otomasyon faaliyet merkezinde sırasıyla 97.496,08 TL, 16.183,91 TL ve 115.675,08 TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam
tutarlar olarak da; C - 20 ürünü 367.619,07 TL, C - 25 ürünü 596.969,79 TL ve
C - 30 ürünü 229.355,07 TL olarak gerçekleşmiştir.
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Ürün maliyetlerini oluşturan unsurlar; direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderleri, elde edildikten sonra bu
giderlerin toplanmasıyla birlikte mamullere ait maliyetler ortaya çıkmaktadır.
Seçilen ürün çeşitlerine ait maliyetler, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi uygulanarak incelenmiş olup, Tablo 3’ te ürünlere ait toplam maliyetler
gösterilmiştir.
Tablo 3. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Ürünlere Ait Toplam Maliyetler
Üretim
Giderleri
Direkt İlk
Madde ve
Malzeme
Giderleri
Direkt İşçilik
Giderleri
Genel Üretim
Giderleri
Toplam (TL)

C- 20

C- 25

C- 30

Toplam (TL)

480.000

806.400

331.200

1.617.600

45.600

68.400

22.800

136.800

367.619,07

596.969,79

229.355,07

1.193.943,93

893.219,07

1.471.769,79

583.355,07

2.948.343,93

Tablo 3’ te uygulama kapsamında seçilen C - 20, C - 25 ve C - 30 ürünlerine ait faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine göre hesaplanmış olan toplam
maliyetler gösterilmiştir. Bu maliyetler; C - 20 için 893.219,07 TL, C - 25 için
1.471.769,79 TL ve son olarak C - 30 için de 583.355,07 TL şeklindedir.
İşletmede ayrı bir maliyet muhasebesi bölümü bulunmamakta ve maliyetler muhasebe bölümü tarafından hesaplanmaktadır. İşletmenin mevcut
maliyet sisteminde direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik
giderleri mamullere doğrudan yüklenirken, genel üretim giderleri geleneksel
maliyetleme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. İşletmede, faaliyet dönemi
içerisinde gerçekleşmiş olan genel üretim giderlerinin I., II. ve III. dağıtımları
belirlenmiş olan dağıtım anahtarları kullanılarak dağıtılmış olup, sonuç olarak
geleneksel yönteme göre ürünlere ait toplam maliyetleri gösteren rakamlar
Tablo 4’ te gösterilmiştir.
Tablo 4. Geleneksel Yönteme Göre Ürünlere Ait Toplam Maliyetler
D.İ.M.M.G.
D.İ.G.
G.Ü.G.
Toplam (TL)

C - 20

C - 25

C - 30

Toplam (TL)

480.000
45.600
373.113,6
898.713,6

806.400
68.400
596.981,76
1.471.781,76

331.200
22.800
223.868,16
577.868,16

1.617.600
136.800
1.193.943,93
2.948.343,93
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C - 20, C - 25 ve C - 30 ürünlerine ait toplam maliyetler, geleneksel maliyet
sistemine göre belirlendikten sonra elde edilen veriler, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemiyle bulunan toplam maliyetler ile karşılaştırılmıştır. Tablo
5’ te faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi ile elde edilen toplam maliyetlerin
yanında geleneksel maliyet sistemine göre elde edilmiş olan toplam maliyetler
bir arada gösterilmiştir.
Tablo 5. FTM ve Geleneksel Maliyetleme Yöntemlerine Göre Ürünlere
Ait Toplam Maliyetler
C- 20

C- 25

C- 30

Toplam (TL)

Geleneksel Maliyetleme Yöntemi

898.713,6

1.471.781,76

577.868,16

2.948.343,93

Faaliyet Tabanlı
Maliyetleme
Yöntemi

893.219,07

1.471.769,79

583.355,07

2.948.343,93

Değişim (TL)

- 5.494,53

- 11,970

5.486,910

Değişim (%)

- % 0,61

- % 0,0008

% 0,94

Yukarıda belirtilen sonuçlara göre faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi
kullanılarak elde edilen mamul maliyetlerinde, geleneksel maliyetleme yöntemi kullanılarak elde edilen mamul maliyetlerine göre farklılıklar meydana
gelmiştir. Bu farklılıklar; C - 20 ürününde % - 0,61, C - 25 ürününde
%
- 0,0008 ve son olarak C - 30 ürününde de % 0,94 şeklinde gerçekleşmiştir.
Başka bir ifadeyle, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi C - 20 ve C - 25 ürünlerine ait mamul maliyet hesaplamalarında geleneksel yönteme göre pozitif
yönde etkili olurken, C - 30 ürününe ait mamul maliyet hesaplamalarında ise
negatif yönde etkili olmuştur.
4. SONUÇ
Teknoloji alanında yaşanan değişimlerin, imalat ve hizmet sektörüne nüfuz etmesiyle birlikte ekonomik anlamda ticareti engelleyen uluslararası sınırlar ortadan kalkmıştır. Küresel anlamda yaşanan değişiklikler, işletmelerin
mevcut durumlarını revize etmelerini gerektirmiştir. Rekabet şartlarında ve
talep seviyelerinde oluşan farklılıklar, günümüz işletmeleri açısından önemli
bir hale gelmiş, aynı özelliklere sahip ve aynı ürünü daha ucuza satabilmek
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adına işletmeler, farklı strateji ve yönetim modelleri arayışı içerisine girmişlerdir. Bu durum; rekabetin yoğun bir şekilde yaşandığı, talep ve farklılaşan
arzuların hızlı bir şekilde karşılandığı ve hata seviyesinin en aza indirgendiği
bir ekonomik yapının oluşmasını gerekli hale getirmiştir. Mamul maliyetlerinin gerçeğe en yakın değerlerle elde edilmesi amacıyla işletmeler tarafından kullanılan maliyetleme sistemlerinde de değişiklikler meydana gelmiştir.
Geleneksel maliyetleme yöntemine alternatif olarak geliştirilen maliyetleme
yöntemlerinden biri de faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemidir.
Hazırlanan bu çalışmada, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin bir hazır beton üretim işletmesinde uygulamasına yer verilmiştir. Maliyet yönetim
modeli olarak geleneksel yöntemi uygulayan işletmenin, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine uygunluğu araştırılmış olup sonuçlar iki yönteme göre de
değerlendirilmiştir. Türkiye’ nin, 2009 yılından bu yana hazır beton üretimiyle
Avrupa’da birinci sırada yer alması ve 2013 yılından bu yana Çin ve ABD’
nin ardından üçüncü sıraya yükselmiş olması, çalışmanın uygulama kısmını
oluşturan sektör seçiminde etkili bir neden olarak ortaya çıkmıştır.
Ürünlere ait toplam maliyet verileri iki yönteme göre de elde dilmiş olup,
karşılaştırmaları gerçekleştirilmiştir. C - 20 ve C - 25 ürünlerinin faaliyet
tabanlı maliyetleme yöntemine göre hesaplanan maliyet verilerinde azalış
meydana gelmişken, C - 30 ürünün faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemine
göre hesaplanan maliyetinde ise artış görülmüştür. C - 20 ürününe ait toplam
maliyette
% - 0,61’ lik bir azalış, C - 25 ürününe ait toplam maliyette % 0,0008’ lik bir azalış ve son olarak C - 30 ürününe ait toplam maliyette % 0,94’
lük bir artış meydana gelmiştir.
Yapılan hesaplamalar ve bulunan değerler sonucunda genel üretim giderlerinin dağıtımında faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin, geleneksel yönteme göre daha hassas bir yöntem olduğu görülmektedir. Ortaya çıkan farklıklar
temelde iki noktadan kaynaklanmaktadır. Bunlardan ilki, faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin uygulama sürecinde kullanılan dağıtım ölçütlerinin çeşitlilik arz etmesidir. Bu durum, ürün maliyetlerinin gerçeğe uygun değerlerde
elde edilmelerini sağlamaktadır. Diğer bir nokta ise, mamullerin faaliyetleri
tükettikleri düzeyde pay almalarıdır. Bu durum ise, mamul bazında eksik veya
fazla maliyet yüklemesine engel olmaktadır.
Hazırlanan çalışma ile birlikte, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi kullanılarak işletme ile ilgili önemli ölçüde bilgilerin elde edildiği ve mamul düzeyinde hangi faaliyetlerin daha fazla tüketildiği veya tüketilen faaliyetlerden
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hangilerinin daha fazla maliyetli oldukları hakkında bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur. Yöntemin uygulanmasındaki temel amaç, karar kademesinde
yer alan kişilere alternatif bilgiler sunmak olduğundan, faaliyet düzeyinde bilgilere sahip olunması karar alma süreçlerinde iyileştirilmelerin yapılmasını
etkilemektedir.
Yapılan çalışmada, faaliyet tabanlı maliyetleme yöntemi uygulanarak elde
edilen maliyet verilerinin, geleneksel maliyet sisteminden elde edilen verilere
göre gerçek maliyet verilerine daha yakın maliyet verileri sağladığı sonucu
ortaya çıkmaktadır.
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ENTELEKTÜEL SERMAYENİN ÖLÇÜLMESİ: VAIC™
YÖNTEMİ YARDIMIYLA BIST-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ
İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
MEASURING INTELLECTUAL CAPITAL: AN APPLICATION ON
THE FIRMS LOCATED ON BIST SUSTAININILITY INDEX
Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ*3
Arş. Gör. İbrahim EROL*4
ÖZ
Günümüz işletmelerinin temel sorunlarından biri bilançolarında görünmediği halde, onları değerli kılan maddi olmayan varlıklarını yani entelektüel
sermayelerini gün yüzüne çıkarabilmektir. Bu çalışmada muhasebecilerin ölçmede ve raporlamada zorlandıkları entelektüel sermaye ölçülmeye çalışılmıştır. Bunun için BIST-Sürdürülebilirlik endeksi işletmelerinin finansal verileri
VAIC™(Entelektüel Katma Değer Katsayısı Yöntemi) yönteminde uygulanmış, bulunan değerler ve kullanılan bazı performans göstergeleri arasındaki
ilişki korelasyon ve doğrusal regresyon analizleri ile araştırılmıştır. Araştırmada BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören işletmelerin seçilmesinin
nedeni, işletmelerin bu endekse girmesini sağlayan özelliklerinin entelektüel sermaye ile göz ardı edilemez yakınlıklarıdır. Araştırma sonuçlarına göre
VAIC™ katsayıları aktif karlılığını %93 oranında açıklamıştır.
Anahtar Sözükler: Entelektüel Sermaye, BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi,
VAIC™
ABSTRACT
One of the main problems of today’s business is to uncover intangible assets
(intellectual capital) that make them valuable but invisible in balance sheet. This
study aims to measure and report intellectual capital which makes accountants
disoriented while reporting. For getting the aim, financial data of BIST-Sustainability Index companies applied on VAIC ™ (Value Added Intellectual Coefficient)
method, relationship between the value found and some performance indicators
was investigated by linear regression analysis and correlation analysis. The reason
for selecting the companies traded on the BIST-Sustainability Index, are the proxi*3 Akdeniz Üniversitesi İİBF, İşletme Bölümü
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mity of these businesses features that allow them exist in index with intellectual
capital cannot be ignored. According to the survey coefficient of VAIC ™ explained the return on assets of 93%.
Keywords: Intellectual capital, BIST-Sustainability Index, VAIC™
1.GİRİŞ
Bilgiyi elde eden ve onu kullanabilen toplumlar sürekli gelişen hayat içerisinde kendilerini diğer toplumlara nazaran daha avantajlı konuma yerleştirebilmektedir. Sahip oldukları avantajlar ile bu toplumlar ekonomik hayatta da
söz sahibi olmaktadır. Değerli olan ve değeri yaratan bilgi, işletme düzeyine
inildiğinde karşımıza entelektüel sermaye olarak çıkmaktadır.
Entelektüel sermaye birçok bilim adamı tarafından farklı olarak tanımlanmakta fakat genel anlamda rekabet avantajı sağlayacak, diğerlerine nazaran kıymetli
olan bilgi şeklinde değerlendirilmektedir. Daha detaylı bakılacak olursa entelektüel sermaye iki temel unsurla resmedilmekte, bu unsurlardan insan sermayesi
değeri yaratan kaynak olarak işletme çalışanlarını kapsamaktadır. Diğer bir unsur
olan yapısal sermaye ise insan sermayesi ile ortaya çıkan değerin kullanıcılarına
ulaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülmektedir. Yapısal sermaye bu köprü
olma görevini sahip olduğu işletme içi ve işletmeye özgü bilgi çağı ürünleriyle
(bilgi sistemleri, ağ sistemleri vs.) gerçekleştirmektedir.
Entelektüel sermayenin tanımlamalarının yanı sıra ölçülüp raporlanmasında da çeşitli zorluklar yaşanmaktadır. Kimi araştırmacılar entelektüel sermayenin finansal karşılığının bulunamayacağına ve sadece bir yönetim aracı olarak kullanılabileceğine inanmaktadırlar. Diğer araştırmacılar ise entelektüel
sermayeyi işletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki finansal fark
olarak yorumlamaktadırlar.
Entelektüel sermayenin Türkiye’de ölçülüp raporlanabilmesi için örnek
teşkil etmesi beklenen bu çalışmada, BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer
alan işletmelerin 2014-2015 yıllarına ait finansal verileri kullanılarak, entelektüel sermaye finansal ölçüm yöntemlerinden VAIC™ (Value Added Intellectual Coefficient) yöntemi yardımıyla, işletmelerin entelektüel sermaye
düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
2. ENTELEKTÜEL SERMAYE KAVRAMI
Entelektüel sermaye kavramını akademik anlamda ilk olarak gündeme getirip tartışan ve onu bir üretim faktörü olarak değerlendirmeye alan ekonomistlerdir. Bu anlamda entelektüel sermayeyi ilk kez kullanan kişi, ekonomist Ka28
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lecki’ye gönderdiği mektupta ‘sahip olunan birçok şeyin entelektüel sermayeye
borçlu olduklarını’ belirten diğer bir ekonomist Galbraith’dir (Atalay, 2012: 3).
Entelektüel sermaye birçok alanda, farklı akademisyenler tarafından incelenerek farklı tanımlamalara tabi tutulmuş fakat genel anlamda benzer şeyler olarak
ifade edilmiştir. Genel kabul görmüş belirli tanımı olmasa da tanımlamalar genel anlamda işletmede değer yaratan ve rekabet avantajı sağlayan üstünlükler
üzerine yoğunlaştığı söylenebilir (Nazari ve Herremans, 2007: 596).
Galbraith tarafından hayatımıza katılan bu kavramı Stewart (1991-1994), işletmeye rekabet üstünlüğü sağlayan, çalışanların bildiği her şey, icat ve yeniliğin
kaynağı olan bireyin bilgi ve know-how birikimi ve insan beyninde gömülü olan
yetenek, beceri ve uzmanlık şeklinde tanımlamıştır (Stewart, 1991: 45; 1994: 28).
Entelektüel sermayenin şirket düzeyinde ölçülmesi ve yönetilmesi için ilk
kez görevlendirilen yönetici Edvinsson, entelektüel sermayeyi piyasada rekabet üstünlüğü sağlayan bilgi, organizasyonel teknoloji, uygulama deneyimi,
müşteri ilişkileri ve profesyonel yeteneklere sahip olma özelliği ve de değere
dönüştürülebilen bilgi olarak tanımlamıştır (Edvinsson, 1997: 368).
Entelektüel sermaye insan sermayesi ve entelektüel varlıklar olarak ayrılabilen, kara dönüştürülebilir bilgidir (Sullivan, 1999: 133). Bilginin örtük
ya da açık olmasına göre ayrım gerçekleşir. İnsan kafasında yer alan ve sınırlı paylaşıma sahip bilginin yarattığı değer insan sermayesini temsil ederken,
açık olan ulaşılabilir bilgiden elde edilen değer entelektüel varlıkları oluşturur
(Atalay, 2012: 6).
Entelektüel sermaye zenginlik yaratmada kullanılabilen her türlü bilgi, enformasyon, deneyimler ve entelektüel varlıklar toplamıdır. Örgütte var olan
bilgi ve fikir zenginliği ile örgütün gelecekteki başarısında pay sahibi olan yenilik yeteneğidir. Ayrıca entelektüel sermaye bir işletmenin ayakta kalmasına
ve faaliyetlerini sürdürmesine imkân veren maddi olmayan varlıklar bütünüdür (Atalay, 2012: 7).
Entelektüel sermaye ilk gündeme geldiği günden bu yana bu tür tanımlamalarla vurgulanmış ve işletmeler için hayati öneme sahip olduğu ve doğru
yönetilirse ne gibi faydalar sağlayacağı bazı güzel örneklerle gözler önüne
serilmiştir. Bazı önde gelen işletmeler stratejik bir yaklaşım olarak entelektüel
sermayelerinin yönetimi çalışmalarını paydaşlarına duyurmuş ve bu alandaki
başarılarını kanıtlamışlardır (Tseng ve Goo, 2005: 188). Örneğin Dow Chemical patent birikimleri üzerine entelektüel sermaye yönetimini uyguladığında 40 milyon dolar vergi tasarrufu sağladığını açıklamıştır (Lynn, 1998: 10).
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Diğer bir örnekte Skandia şirketi entelektüel sermayelerini ölçmelerinin son
6 yılda idari giderleri %75 azaltırken, verimliliği ise %400 artırdığını belirtmiştir (Morgan, 1998: 11). Başka bir örnekte ise entelektüel sermaye yönetiminin Toshiba’da uygulanmasıyla fabrika üretkenliğinde %20 artış sağlandığı
tahmin edilmiştir (Fruin, 1997: 87).
Entelektüel sermaye daha anlaşılabilir hale geldikçe, şirket yöneticilerinin stratejik odak noktaları, sayılabilen, görülen, fiziksel varlıklardan, sayılamayan ve genellikle gizli-dinamik entelektüel varlıklara kaymıştır (Tseng ve
Goo, 2005: 188). 1990’lı yıllara kadar fiziksel yatırımlar yoğun olarak görülmesine rağmen her geçen gün maddi olmayan varlıkların önemi anlaşılmış ve
yatırım eğilimi maddi olmayan varlıklara doğru kayma eğilimi göstermiştir
(Edvinsson, 2000: 12). Nitekim Oceantomo şirketinin yaptığı araştırma sonuçlarına göre Şekil 1 incelendiğinde, S&P-500 (Standart&Poors) endeksindeki şirketlerin piyasa değerleri bileşenlerinin yıllar itibariyle giderek maddi
olmayan değerlere doğru kayma gösterdiği görülmektedir. 1975 yılında Amerika’daki ilk 500 büyük şirketin piyasa değerlerinin %83’ü maddi değerlerden, % 17’si maddi olmayan değerlerden oluşurken, 2015’e gelindiğinde bu
değerin tamamen yer değiştirerek maddi olmayan varlıklar önünde artış göstererek %84’lere ulaştığı görülmüştür.

Şekil 1.S&P 500 Şirketlerinin Piyasa Değerlerinin Bileşenleri
Kaynak: (http://www.oceantomo.com/intellectual-capital-equity/) (erişim
tarihi: 16/03/2016).
Entelektüel sermayenin bu kadar fazla tanımından sonra unsurları veya bileşenlerini incelemek entelektüel sermayenin anlaşılması açısından daha etkili olacaktır. Çalışmanın ilerleyen aşamalarında bu alanda etkili olan bazı akademisyenlerin
entelektüel sermayeyi ayırmayı uygun gördüğü bileşen modelleri incelenecek ve
entelektüel sermayenin unsurlarından daha detaylı olarak bahsedilecektir.
30
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3. ENTELEKTÜEL SERMAYENİN UNSURLARI
Entelektüel sermaye tanımlanması zor olan bir kavramdır. Bu bakımdan
entelektüel sermaye unsurları da aynı tanımında olduğu gibi çok sayıda farklı
biçimde belirtilmiştir. 1999 yılı Kanada’da düzenlenen III. Uluslararası Entelektüel sermaye yönetimi Konferansı’nda katılımcıların tamamı entelektüel
sermaye içerisindeki unsurların da tam anlamıyla açık ve net bir şekilde tanımlanmadığını belirtmişlerdir (Seetharaman vd., 2002: 129; Kızıl, 2010: 34).
İnsan sermayesi, müşteri sermayesi, yapısal sermaye, yenilik sermayesi,
sosyal sermaye, paydaş sermayesi, organizasyonel sermaye, ilişki sermayesi,
süreç sermayesi ve kültürel sermaye bu sınıflandırmalardan sadece bir kaçıdır.
Her ne kadar bu şekilde isimleri olsa da entelektüel sermayeyi unsurlara ayırmak çok da mümkün değildir (Kızıl, 2010: 35). Tablo 1 incelendiğinde yıllar
itibariyle entelektüel sermaye konusunda öncü olan bazı akademisyenlerin
entelektüel sermaye unsurlarını nasıl ayırdığı ve bu gruplamalara özgü bazı
tanımlamaları nasıl yaptığı görülecektir.
Tablo 1. Entelektüel Sermayeye İlişkin Farklı Yaklaşımlar
Araştırmacılar

Entelektüel Sermaye
Unsurları

Çalışma/
Yer

E.S. Tanımlamaları

Bontis(1996-1999)

1.
2.
3.

İnsan Sermayesi
Yapısal Sermaye
İlişkisel Sermaye

Kanada

İşletmelerin rekabet edip, başarılı
olmasını sağlayan ve enformasyonun
tersi şeklinde etkin olarak
kullanılabilen bilgidir.

Edvinsson ve
Malone (1997)

1.
2.
3.

İnsan Sermayesi
Yapısal Sermaye
Müşteri Sermayesi

Skandia Değer Klavuzu
(İsveç)

İşletmenin piyasada oluşan değeri
ile defterlerinde gözüken değeri
arasındaki olumlu farktır.

Roos ve Roos
(1997)

1.
2.

İnsan Sermayesi
Yapısal Sermaye

Birleşik
Krallık

Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamadaki en önemli kaynağıdır.

Stewart (1997)

1.
2.
3.

İnsan Sermayesi
Yapısal Sermaye
Müşteri Sermayesi

1.
2.
3.

Kişisel Yeterlilikler
İç Altyapılar
Dış Altyapılar

Intangible
Assets Monitor (Avustralya)

Van Buren (1999)

1.
2.
3.
4.

İnsan Sermayesi
Yenilik Sermayesi
Süreç Sermayesi
Müşteri Sermayesi

American
Society for
Training and
Development (Amerika)

O’Donnel ve
O’Regan (2000)

1.
2.
3.

Çalışanlar
İçsel Yapı
Dışsal Yapı

Sveiby (1998)

Amerika

Entelektüel sermaye enformasyon,
bilgi, entelektüel mülkiyet, deneyim,
toparlayıcı beyin gücü ve faydalı
bilgilerdir.
Değere dönüşen her türlü bilgi olarak
tanımlanabilir.

İrlanda
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Andriessen ve
Stem (2004)

Youndt vd. (2004)

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Tseng ve Goo
(2005)

1.
2.
3.
4.

İnsan Kaynakları
Organizasyonel
Kaynaklar
İlişkisel Kaynaklar

İşletme bünyesinde varlığını sürdüren,
göreceli olarak avantaj sağlayan ve
etkin kullanımından gelecekte fayda
sağlayabilecek potansiyeli olan tüm
maddi olmayan kaynaklarıdır.

İnsan Sermayesi
Organizasyonel
Sermaye
Sosyal Sermaye

Rekabet avantajı sağlamada işletme
süreçlerinde etki bir şekilde varlığını
sürdüren artırılabilir bilgiler toplamıdır.

İnsan Sermayesi
Organizasyonel
Sermaye
Yenilik Sermayesi
İlişkisel Sermaye

Taiwan

Kaynak: Wang, 2008: 551 ve Tseng ve Goo, 2005: 191’dan uyarlanmıştır.
Entelektüel sermaye ile ilgili literatüre ve Tablo 1’e bakıldığında en yaygın olarak kullanılan gruplandırma şeklinin İnsan sermayesi-Yapısal sermaye-Müşteri sermayesi olduğu görülecektir (Tseng ve Goo, 2005: 191).
İnsan sermayesi-Yapısal Sermaye modelinde yapısal sermaye alt dallara
ayrılmış ve Şekil 1deki gibi betimlenmiştir. Orijinal Skandia modelinde bu
yapı tercih edilmiştir (Edvinsson, 1997: 367). Bu yapıda insan sermayesi bileşenleri teknik bilgi, eğitim, mesleki yeterlilik, girişimcilik ve değişimcilik
olarak sıralanabilir (Kızıl, 2010: 40).

Şekil 2. Entelektüel Sermaye Unsurları Şeması (Edvinsson)
Kaynak: Edvinsson,1997: 367.
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İnsan sermayesi, yapısal sermaye ve ilişki sermayesi modelinde ise ilk iki
unsur benzer özellikler taşımakla birlikte, ilişki sermayesinden kastedilenin
firmanın dış bağlantılarına bağlı tüm kaynakları ifade edilmiştir. Bu anlamda
müşteri sermayesine göre daha geniş bir kesimi ifade etmekte ve kapsamına
bütün paydaşları katmaktadır (Kızıl, 2010: 44). Bu paydaşlar markalar, müşteriler, dağıtım kanalları, işletme işbirlikleri ve yatırımcılardır (Şanal, 2006: 38).
Entelektüel sermayeyi iki unsura ayırıp, içsel yapı ve dışsal yapı olarak
nitelendiren Sveiby, içsel yapıyı işletme seviyesindeki duyumsanamayan varlıklar, dışsal yapıyı ise çevreyle ilişki sonucunda oluşan sermaye olarak tanımlamıştır (Kızıl, 2010: 45).
4. VAIC™ YÖNTEMİ YARDIMIYLA BIST-SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİ İŞLETMELERİNİN ENTELEKTÜEL SERMAYE UNSURLARININ ÖLÇÜMÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Çalışmanın bu kısmında öncelikle BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi hakkında genel açıklamalara yer verilecek olup, daha sonra ise VAIC™ Yöntemi
açıklanarak BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi işletmeleri verileri kullanılarak
gerçekleştirilen uygulamanın sonuçlarına ve sonuçların değerlendirilmesine
yer verilecektir.
4.1. BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi Hakkında Genel Bilgiler
BIST-Sürdürülebilirlik endeksi 4 Kasım 2014 yılında oluşturulmuştur. Bu
endeksin amacı; “Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik
performansları üst seviyede olan şirketlerin yer alacağı bir endeks oluşturulması, Türkiye’de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasıdır” şeklinde
tanımlanmıştır (http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-pay-endeksleri/
surdurulebilirlik-endeksi) (erişim tarihi: 10/05/2016).
Bu endeksten beklentiler aynı endeksle ilgili bilgiler içeren internet sayfasında, kurumsal risklerini ve fırsatlarını etkin bir şekilde yöneten bu işletmelerin rekabet avantajı sağlayacağı, yeni yatırımcılar edinip finansman bulmada
daha rahat olabilecekleri şeklinde vurgulanmıştır.
Ayrıca sürdürülebilir bir çevre için faaliyetlerini düzenleyen ve bunu sosyal bir sorumluluk olarak yerine getirip şeffaf bir şekilde raporlayan işletmeler, parlak, çevreye saygılı ve dinamik çalışanlara ve kendilerine değer veren yatırımcı ve paydaşlara sahip olma ihtimallerini de arttırmaktadır. Ayrıca
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sürdürülebilirlik raporlaması sunan işletmelerde inovasyonun tetiklendiği ve
işletmeye dair aidiyet duygusunun geliştiği unutulmamalıdır (Yaz, 2015).
Araştırmada BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde işlem gören işletmelerin
seçilmesinin nedeni, işletmelerin bu endekse girmesini sağlayan özelliklerinin
entelektüel sermaye ile göz ardı edemez yakınlıklarıdır. Bu endeksteki işletmeler kendilerinden beklendiği üzere, kendilerini diğer işletmelerden ayıran
temel özellik olan entelektüel sermayelerini araştırmalıdırlar. Daha sonrasında keşfettikleri üstün özelliklerini sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir değer
yaratma adına muhafaza etme, arttırma ve geliştirmekle yükümlüdürler. Bu
nedenle endeksteki işletmelerin entelektüel sermaye yönetimlerinin gelişmiş
olduğu varsayılabilir.
Tablo 2 bu endekste işlem gören işletmelerin BIST kodlarını, isimlerini,
sektörlerini ve işletme merkezlerini göstermektedir. Ayrıca 2016 dönemi için
bu endekse alınması düşünülen işletmelerin listesi Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 2. Ekim 2016’ya Kadar BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmeleri

34

Sıra

BIST
Kodu

İşletme Adı

Faaliyet Gösterilen
Sektör

İşletme
Merkezi

1

AKBNK

Akbank T.A.Ş

Bankacılık

İstanbul

2

GARAN

T. Garanti Bankası A.Ş

Bankacılık

İstanbul

3

ISCTR

Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi

Bankacılık

İstanbul

4

TSKB

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
A.Ş.

Bankacılık

İstanbul

5

VAKBN

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O

Bankacılık

İstanbul

6

YKBNK

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş.

Bankacılık

İstanbul

7

AKSEN

Aksa Enerji Üretim A.Ş

Enerji-Petrol

İstanbul

8

PETKM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş:

Enerji-Petrol

İzmir

9

TUPRS

Tüpraş, Türkiye Petrol Rafinerileri
A.Ş

Enerji-Petrol

Kocaeli

10

EREGL

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş.

Enerji-Petrol

İstanbul

11

AEFES

Anadolu Efes Biracılık Ve Malt
Sanayi A.Ş.

Gıda-İçecek-Perakende

İstanbul

12

CCOLA

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi

Gıda-İçecek-Perakende

İstanbul

13

MGROS

Migros Ticaret A.Ş

Gıda-İçecek-Perakende

İstanbul

14

ULKER

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş

Gıda-İçecek-Perakende

İstanbul

15

ARCLK

Arçelik Anonim Şirketi

Bilişim-Elektronik

İstanbul
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16

ASELS

Aselsan Elektronik Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.

Bilişim-Elektronik

Ankara

17

TCELL

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.

Bilişim-Elektronik

İstanbul

18

TTKOM

Türk Telekomünikasyon A.Ş.

Bilişim-Elektronik

Ankara

19

VESTL

Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Bilişim-Elektronik

İstanbul

20

BRISA

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik
San.Ve Tic.A.Ş

Otomotiv-Yedek Parça

İstanbul

21

DOAS

Doğuş Otomotiv Servis Ve Ticaret
A.Ş.

Otomotiv-Yedek Parça

İstanbul

22

FROTO

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş

Otomotiv-Yedek Parça

İstanbul

23

OTKAR

Otokar Otomotiv Ve Savunma
Sanayi A.Ş.

Otomotiv-Yedek Parça

İstanbul

24

TOASO

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası
A.Ş.

Otomotiv-Yedek Parça

İstanbul

25

KCHOL

Koç Holding A.Ş.

Holding Ve Diğer

İstanbul

26

SAHOL

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.

Holding Ve Diğer

İstanbul

27

SAFGY

Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş

Holding Ve Diğer

İstanbul

28

TAVHL

Tav Havalimanları Holding A.Ş.

Holding Ve Diğer

İstanbul

THYAO

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı

Holding Ve Diğer

İstanbul

29

Kaynak:http://www.borsaistanbul.com/endeksler/bist-ayendeksleri/surdurulebilirlik-endeksi (erişim tarihi: 10/05/2016)
Tablo 2 incelendiğinde endekste yer alan işletmelerin faaliyet gösterdikleri
sektörlerde lider konumlarda yer aldıkları düşünülebilir. Bu bakımdan sosyal
sorumluluk adına öncü olan bu işletmelerde entelektüel sermaye ölçümü çabası yerinde olacaktır.
Borsada işlem gören işletmeler arasındaki sayıca durumları göz önüne
alındığında sürdürülebilirlik ve dolayısıyla entelektüel sermaye yönetimi konusunda ülkemiz işletmelerinin sayıca çoğunluğa ulaşması adına alınacak çok
yolun olduğu söylenebilir.
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Tablo 3. Ekim 2016 Sonrası BIST-Sürdürülebilirlik Endeksi İşletmeleri
Sıra

BIST
KODU

İşletme Adı

Sıra

BIST
KODU

İşletme Adı

1

ADEL

Adel Kalemcilik

33

KCHOL

Koç Holding

2

AFYON

Afyon Çimento

34

KONYA

Konya Çimento

3

AKBNK

Akbank

35

KORDS

Kordsa Global

4

AKSEN

Aksa Enerji

36

KOZAL

Koza Altın

5

ALGYO

Alarko Gmyo

37

KOZAA

Koza Madencilik

6

ALBRK

Albaraka Türk

38

MGROS

Migros Ticaret

7

ALCTL

Alcatel Lucent Teletaş

39

NETAS

Netaş Telekom.

8

AEFES

Anadolu Efes

40

OTKAR

Otokar

9

ARCLK

Arçelik

41

PGSUS

Pegasus

10

ASELS

Aselsan

42

PETKM

Petkim

11

BAGFS

Bagfaş

43

SAHOL

Sabancı Holding

12

BJKAS

Beşiktaş Futbol Yat.

44

SAFGY

Saf Gmyo

13

BIMAS

Bim Mağazalar

45

SISE

Şişe Cam

14

BIZIM

Bizim Mağazaları

46

HALKB

T. Halk Bankası

15

BRISA

Brisa

47

TSKB

T.S.K.B.

16

CCOLA

Coca Cola İçecek

48

TATGD

Tat Gıda

17

DOHOL

Doğan Holding

49

TAVHL

Tav Havalimanları

18

DOAS

Doğuş Otomotiv

50

TKFEN

Tekfen Holding

19

ECILC

Eczacıbaşı İlaç

51

TOASO

Tofaş Oto. Fab.

20

EGEEN

Ege Endüstri

52

TRKCM

Trakya Cam

21

EKGYO

Emlak Konut Gmyo

53

TUPRS

Tüpraş

22

ENKAI

Enka İnşaat

54

THYAO

Türk Hava Yolları

23

EREGL

Ereğli Demir Celik

55

TTKOM

Türk Telekom

24

FROTO

Ford Otosan

56

TTRAK

Türk Traktör

25

GARAN

Garanti Bankası

57

TCELL

Turkcell

26

GLYHO

Global Yat. Holding

58

ULKER

Ülker Bisküvi

27

GOLTS

Göltaş Çimento

59

VAKBN

Vakıflar Bankası

28

GOZDE

Gözde Girişim

60

VESTL

Vestel

29

GUBRF

Gübre Fabrik.

61

VESBE

Vestel Beyaz Eşya

30

ISCTR

İş Bankası

62

YKBNK

Yapı ve Kredi Bank.

31

ISGYO

İş Gmyo

63

ZOREN

Zorlu Enerji

32

KRDMD

Kardemir

Kaynak:(http://www.borsaistanbul.com/ (erişim tarihi:10/05/2016).
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4.2. VAIC™ Yöntemine İlişkin Genel Açıklamalar ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Ante Pulic tarafından geliştirilen Entelektüel Katma Değer Katsayı
Yöntemi (Value Added Intellectual Coefficient- VAIC™) işletmeye ait her bir
bileşenin oluşturmuş olduğu katma değerin etkinliği ölçmeye yarayan ve bunu
yaparken işletemeye ait muhasebe bilgilerini kullanan analitik bir yöntemdir
(Kutlu, 2009: 248). İşletmenin maddi ve maddi olmayan varlıklarının değer
yaratma etkinliğini ortaya koymayı amaçlayan bu muhasebe aracı, entelektüel
sermayenin bileşenlerini ölçerek bunların toplamıyla ilgilenmektedir (Pulic,
2004: 63; Kerimov, 2011: 61; Yörük ve Erdem, 2008: 402).
Bu yöntem yardımıyla yönetim kademelerinin, hissedarların, farklı çıkar
gruplarının ve firmanın toplam kaynaklarının yarattığı katma değerin ve bunun etkinliğinin ölçülmeye çalışması, işletmenin değer yaratma sürecini desteklemesi açısından önemlidir (Ercan v.d., 2003: 160).
Tablo 4. VAIC™ Yönteminin Kapsamı
VAIC™ = CEE + HCE + SCE
l VAIC™:

İşletmenin entelektüel katma değer katsayısı
l CEE: İşletmenin kullanılan sermaye etkinliği katsayısı
l HCE: İşletmenin insan sermayesi etkinliği katsayısı
l SCE: İşletmenin yapısal sermaye etkinliği katsayısı
*VA = I + DP + D + T + M + R + WS
*Firer ve Williams (2003) katma değeri ayrıntılı hale getirmiştir (Kerimov, 2011: 62).
l VA:

l

l I:

İşletmenin yarattığı toplam katma değer
Faiz Giderleri
l DP: Amortisman giderleri
l D: Temettüler

l M:

T: Kurumlar Vergisi
İştirak Kazançları
l R: Dağıtılmayan Karlar
l WS: Toplam maaş ve ücret giderleri

Kaynak: Yörük ve Erdem, 2008: 402; Pulic, 2004: 65 ve Firer ve Williams,
2003: 352’den uyarlanmıştır.
Tablo 4 incelendiğinde Entelektüel Katma Değer Katsayı Yöntemi kapsamı
daha net görülebilir. Bu yöntem entelektüel katma değer katsayısını kullanılan
sermaye, insan sermayesi ve yapısal sermaye etkinliği katsayıları toplamı olarak ifade etmektedir (Yörük ve Erdem, 2008: 402; Karacaer ve Aygün, 2009:
138). Ayrıca Tablo 5 incelendiğinde yöntemin katsayı hesaplama aşamaları
detaylı bir şekilde görülecektir.
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Tablo 5. VAIC™ Katsayısı Hesaplama Aşamaları
1. İşletmenin oluşturduğu katma değer tutarı belirlenmelidir. Katma değer, mal ve hizmetlerin satışından elde edilen gelir ile harcamaların (işgücü
harcamaları dışındaki) farkıdır. Katma değeri oluşturan işgücü olduğundan, Pulic yönteminde personel giderlerini maliyet unsuru değil değer yaratma
potansiyeli olan bir bileşen olarak kabul etmiştir Katma Değer = Gelir – Harcamalar
(Kayalı vd., 2007: 72).
2. Katma değerin etkinliği hesaplanmalıdır. Maddi sermaye etkinliği ile; eldeki fiziksel, finansal
ve entelektüel sermaye ile, mümkün olan en fazla
katma değerin oluşturulması anlamı taşımaktadır.
Maddi sermayenin etkinliğini (MSE); oluşan katma değerin (KD), maddi sermaye (MS) unsurlarına
(fiziksel sermaye ve finansal sermaye) oranlanması
ile bulunur. Bu değer, bir birim maddi sermayeden KD/MS = MSE
oluşturulan katma değerin göstergesidir.
3. İnsan sermayesi etkinliği hesaplanmalıdır. Bunun
için katma değer (KD), insan sermayesi (İS-kümülatif işgücü harcamaları) tutarına bölünür. Bulunan
değer, çalışanlara yapılan her 1 birim yatırımın ne KD/İS = İSE
kadar katma değer oluşturulduğunu gösterir.
4. Yapısal sermayenin etkinliği hesaplanmalıdır.
Yapısal sermaye (YS), katma değer (KD) ile insan
sermayesinin (İS) farkıdır. Yapısal sermayenin, katma değere bölünmesiyle de; katma değerin oluştu- YS = KD-İS
rulmasında yapısal sermayenin payını gösteren ya- YS/KD=YSE
pısal sermaye etkinliği (YSE) bulunur.
5. Katma değer entelektüel katsayısı (KDEK) hesaplanmalıdır. Bunun için önceki aşamalarda bulu- KDEK = MSE + İSE + YSE
nan MSE, İSE ve YSE tutarları toplamıdır.

Kaynak: Kızıl, 2011: 78.
Yöntemin bazı avantajları bulunmaktadır. Entelektüel sermaye ölçümünde şirketlerin muhasebe kayıtlarında bulunan gerçek değerlerin kullanılması en önemli
avantajlarından birisi olarak belirtilebilir. Ayrıca firmanın sahip olduğu fiziksel ve
entelektüel sermaye kaynaklarının katma değer yaratmadaki etkinliğini incelemesinin yanı sıra, standartlaşmış, tutarlı ve sabit bir ölçüt sağlıyor olması başka bir
avantajıdır (Ercan vd., 2003: 160). Bu yönteminin diğer bir avantajı ise, kullanılan
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tüm verilerin denetlenmiş bilgilerden oluşması ve bu verilerle yapılan hesaplamaların objektif, doğrulanabilir ve başka işletmelerle karşılaştırılabilir nitelikte
olmalarıdır (Ercan v.d., 2003: 164; Yörük ve Erdem, 2008: 402; Öztürk ve Demirgüneş, 2007: 62). Ayrıca kolay hesaplanabilir olması itibariyle ilave yönetimsel
maliyetlere neden olmaması da bir avantajdır (Şamiloğlu, 2006: 81).
Yöntemde hesaplamalar yapılırken iki farklı yol izlenmiştir. Bankacılık
sektörü dışında faaliyet gösteren işletmeler için VAIC™ yöntemi formülleri
aynıdır. Bahse konu olan formüller Tablo 6’da ayrıntılı olarak verilmiştir. Ayrıca değişkenlerin nereden edinildiği de tabloda yer almıştır.
Tablo 6. Araştırmada Kullanılan VAIC™ Hesaplama Formülleri
Adımlar

Formül Başlıkları

Katma Değer (VA)
1

Operasyonel Değişkenler

Veri Kaynağı

OP = Faaliyet Karı

Gelir Tablosu

EC = Personel Giderleri

Finansal Tablo (Bilanço)
Dipnotları (Faaliyet Raporları)

D = Tükenme ve İtfa Tutarı

VA = OP + EC +
D+A

A = Amortisman Tutarı

Entelektüel SermaSC = Yapısal Sermaye
ye (IC)
2

HC = İnsan Sermayesi

IC = EC + SC

Gelir Tablosu
Finansal Tablo (Bilanço)
Dipnotları (Faaliyet Raporları)

SC = VA - HC

3

Kullanılan Sermaye Etkinlik Katsayısı (CEE)

CE = Varlıkların Net Defter
Değeri

CEE = VA/CE

Finansal Tablo (Bilanço)
Dipnotları (Faaliyet Raporları)
Gelir Tablosu

Etkinlik Katsayıları Hesaplama
4
5
6
7

İnsan Sermayesi Etkinlik Katsayısı (HCE)
HCE = VA/HC
Yapısal Sermaye Etkinlik Katsayısı (SCE)
SCE = SC/VA
Entelektüel Sermaye Etkinlik Katsayısı (ICE)
ICE = HCE + SCE
Entelektüel Katma Değer Katsayısı (VAIC™)
VAIC™ = ICE + CEE

Hesaplanmış Değer
Hesaplanmış Değer
Hesaplanmış Değer
Hesaplanmış Değer

Kaynak: Laing vd., 2010: 275.
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Bankacılık Sektörü için kullanılan sermaye (CE) hesaplaması yapılırken
Tablo 7’deki gibi fiziksel ve finansal sermaye ayrı bir şekilde hesaplanarak
toplanır. Bunun nedeni bankacılık sektöründe muhasebe verilerinde aranan
değerlerin farklı başlıklar altında yer almasındandır (Kızıl, 2010: 252).
Tablo 7. Bankacılık Sektörü İçin Uyarlanmış VAIC™ Bileşeni
Kullanılan Sermaye (CE): Fiziksel Sermaye+ Finansal Sermaye
l Fiziksel Sermaye: Maddi Duran Varlıklar Net Tutarı (Bilançodan)
l Finansal Sermaye: Nakit Değerler ve Merkez Bankası Tutarı+Gerçeğe uygun değer
farkı kar/ zarara yansıtılan FV(net) tutarı + Bankalar tutarı+ Para piyasalarından alacaklar tutarı + Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) tutarı. (Bilançodan)

Kaynak: Kızıl, 2010: 252.
Araştırmanın bulgularına geçmeden önce, yöntemlerin etkinliğinin araştırmasında kullanılacak işletmelere ait temel performans göstergelerine değinilmelidir.
Şirket performansı göstergeleri olarak çalışmada yer alan; ROE (Return
On Equity) özsermaye karlılığı, ROA (Return on Assets) aktif karlılığı, LEV
(Leverage Ratio) kaldıraç oranı, ATO (Assets Turnover) aktif devir hızı ve
son olarak PD/DD piyasa değeri/defter değeri oranları entelektüel sermaye ile
işletme performansı arasındaki ilişkiyi ölçmede kullanılacaktır. Bu oranları
oluşturmada kullanılan veriler 31 Aralık tarihli bilançolardan alınmıştır. Ayrıca piyasa değerini bulabilmek için www.borsaistanbul.com adresinde yer alan
veri bankasından yararlanılmıştır.
Tablo 8’de Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelere ait 2014 ve 2015
yıllarını kapsayan veriler yardımıyla hesaplanmış performans göstergeleri yer almaktadır. Bunlardan LEV (Leverage Ratio) kaldıraç oranı denilen orandır. İşletmenin toplam borçlarının toplam varlıklara oranlanmasıyla ortaya çıkan bu tutar
ile işletmelerin varlıklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
ifade edilmiş olur. Oranın yüksek olması işletmelerin varlıklarını büyük çoğunlukla borçlanarak elde ettiğini buna bağlı olarak borçlanma maliyetlerinin yüksek olduğunu gösterir (Uyar ve Okumuş, 2010: 153). Kısa vadeli borçların borç
dengesinde oran olarak çoğalması kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir durumdur
(Uyar ve Okumuş, 2010: 155). Dolayısıyla oranın düşük olması daha az riskli bir
işletmeye işaret eder ki bu istenen bir durumdur.
Diğer bir performans göstergesi ROA (Return On Assets) aktif karlılık
oranı olarak ifade edilmektedir. Bu oran net karın aktif toplamına bölünmesi
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ile bulunur. Farklı değişkenler yardımıyla bulunabilir fakat bu uygulamada
bahsedilen şekilde kullanılmıştır. Bu oran işletmenin aktiflerini ne oranda etkin kullandığını ifade eder. Bu anlamda rakamsal olarak yüksek çıkması beklenen bir durumdur (Yükçü ve Atağan, 2010: 29).
ATO (Asset Turnover) aktif devir hızı işletmenin net satışların (hâsılatın)
aktif toplamına bölünmesi ile bulunur. Bu değişken, işletmenin aktif varlıklarına göre kaç katı kadar satış yaptığını gösterir ve bu oranın yüksek olması
önemlidir çünkü işletmelerin karlılığı ve rekabeti açısından önemli bir göstergedir (Karadeniz ve İskenderoğlu, 2011: 71).
ROE (Return On Equity) öz sermaye karlılığı olarak bilinen bu oran net
karın özsermayeye bölünmesiyle bulunmaktadır. Şirket hissedarları tarafından
sağlanan sermayenin, her birimine düşen net getiriyi ifade etmekte olan bu
oranın yüksek çıkması hem şirket hem de şirket hissedarları açısından olumlu
olduğu ifade edilir (Dumanoğlu ve Ergül, 2010: 105).
Son olarak PD/DD (Piyasa Değeri/ Defter Değeri) oranında yer alan piyasa
değeri dolaşımda bulunan hisse senetleri için belli bir tarihte yatırımcılar tarafından ödenmeye razı olunan tutarın piyasada yer alan hisse senedi sayısını
çarpılması ile bulunur. Defter değeri ise, işletmenin bilançosunda yer alan toplam varlıklardan borçların düşülmesi sonucu elde edilen değerdir (Çıkrıkcı ve
Daştan, 2002: 24). Bu değer bulunurken ödenmiş sermayeyi kullanan uygulamalara rastlanırken bu çalışmada payda kısmında defter değeri olarak özkaynaklar alınmıştır. Bunun için çalışmada kullanılan diğer verilerle uyumluluk
açısından işletmenin 31 Aralık tarihli verileri dikkate alınmıştır.
Tablo 8 incelendiğinde PD/DD oranının en yüksek 2015 yılı için Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.
olduğu görülmektedir. 2014 yılı için ise Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi
A.Ş., Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ve Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San. Ve Tic.
A.Ş.sıralaması oluşmuştur. Her iki yılda da Otokar PD/DD oranı olarak birinci
sırada yer almaktadır. Otokar bilindiği üzere savunma sanayi alanında da faaliyet
göstermektedir. Bu sanayi dalının ülkelerin gizli savunma teknolojilerini ürettiği
düşünüldüğünde PD/DD oranı bakımından Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi
A.Ş.’nin birinci olması normal karşılanabilir.
Kaldıraç oranları (LEV) incelendiğinde 2014 yılında borç yükü bakımından en riskli işletmelerin sırasıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Yapı Ve
Kredi Bankası A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olduğu gözlenirken, 2015 yılı
için bu sıralama Migros Ticaret A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Yapı
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Ve Kredi Bankası A.Ş. şeklinde değişmiştir. Kaldıraç oranı bakımından riskli
işletmelerin çoğunlukla bankalar olması dikkat çekicidir. Bu işletmeler aynı
zamanda katma değer yaratmada diğerlerine göre önde yer almışlardır.
Aktif devir hızı incelendiğinde 2014 ve 2015 yılları için Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ilk sırada yer almaktadır. Firmaya ait bu oranın
iki yıl boyunca en yüksek seviyede olması net satışlarda birinci olmamasına
rağmen aktif büyüklüğünün nispeten daha küçük olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
ROA (Return On Assets) aktif karlılık oranlarına bakıldığında aktiflerinden en iyi ve en verimli şekilde yararlanan işletmenin her iki yıl içinde Saf
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.olduğu görülmektedir.
Son olarak ROE (Return On Equity) öz sermaye karlılığı incelendiğinde
ise her bir sermaye biriminin getirisi bakımından performansı en yüksek olan
işletmenin 2015 yılı için Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.Ş, 2014 yılı
için ise Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olduğu görülebilmektedir.
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BIST-Sürdürülebilirlik endeksi işletmelerinin entelektüel sermaye tutarları ve
etkinlik katsayıları bulunurken Tablo 9’da yer alan uygulamaya benzer işlemler
yapılmıştır. Bu bakımdan tablonun incelenmesi yöntemin işleyişi hakkında daha
detaylı bilgi verecektir. Tabloda endekste yer alan işletmelerden Ülker Bisküvi
Sanayi A.Ş.’nin VAIC™ yöntemi uygulamasına yer verilmiştir. Tablonun ilk bölümünde entelektüel sermaye unsurlarına ait tutarlar yer almaktadır. Personel giderleri tutarı insan sermayesi olarak görülmektedir. Çünkü bu giderler personeli katma değer yaratmaya itecek harcamalar olarak düşünülmektedir. Yapısal sermaye
ise katma değer tutarından personel giderleri tutarı çıkartılarak bulunur. Tablonun
ikinci bölümünde entelektüel sermaye katsayılarına yer verilmiştir.
Tablo 9. VAIC™ yöntemi ile Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş.’ye Ait Uygulama Örneği
1.

Bölüm: VAIC™ Yöntemi Formül Değişkenleri (Tutarları)

Ülker Bisküvi Sanayi
A.Ş.

(BinTL)

Kaynak

2015 Yılı

Kaynak

(BinTL)

A. Faaliyet Karı

285.332

2014 Yılı
Gelir T.

386.427

2015 Yılı Gelir T.

B. Personel Giderleri
(HC-İnsan Sermayesi)

319.532

2014 Yılı
Faaliyet R.

328.131

2015 Yılı Faaliyet R.

C. Tükenme İtfa Amortisman

54.494

2014 Yılı
Faaliyet R.

56.180

2015 Yılı Faaliyet R.

E. Öz Kaynak

1.229.968

2014 Yılı Bilançosu

1.639.429

2015 Yılı Bilançosu

F. Uzun Vadeli Yabancı
Kaynak

1.300.722

2014 Yılı Bilançosu

1.633.652

2015 Yılı Bilançosu

G. Katma Değer (VA)

659.358

A+B+C

770.738

A+B+C

H. Kullanılan Sermaye
(CE)

2.530.690

E+F

3.273.081

E+F

339.826

G-B

442.607

G-B

K. Yapısal Sermaye
(SC)
2.
V1. CEE-Kullanılan
Sermaye E.K.
V2. SCE-Yapısal Sermaye E.K.

44

2014 Yılı

Bölüm: VAIC™ Yöntemi Etkinlik Katsayıları
0,261
0,515

G/H

0,235

G/H

K/G

0,575

K/G

V3. HCE-İnsan Sermayesi E.K.

2,064

G/B

2,349

G/B

VAIC™ Katsayısı

2,840

V1+V2+V3

3,159

V1+V2+V3
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Tablo 10’da BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin 2014
ve 2015 yıllarına ait entelektüel sermaye tutarlarını içermektedir. Araştırmada
sadece 2 yıla ait verilerin olması yıllara göre işletmelerin entelektüel sermaye
etkinliklerini yorumlamada kısıtlamalar getirmektedir.
Entelektüel sermaye etkinlik katsayılarını hesaplarken kullanılan, entelektüel sermaye tutarlarının gösterildiği Tablo 10 incelendiğinde kullanılan
sermaye tutarı bakımından her iki yılda da Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’nin ilk sıralarda yer aldığı görülecektir. Fakat işletmenin en yüksek kullanılan sermaye tutarına sahip olması bu tutarın etkinliğinde işletmeyi ilk sıraya
taşıyamamıştır. Başka bir deyişle kullanılan sermaye etkinliği düşük kalmış
ve katma değer yaratmada tutar bakımında ancak 3. sırada yer alabilmiştir.
Tablo 10’da yer alan 2015 verileri göz önüne alındığında sırasıyla Koç
Holding A.Ş. ve Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi ve T. Garanti Bankası
A.Ş.’nin katma değer üretmede ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. 2014
yılı verilerine göre ise ilk üç sıranın Türkiye İş Bankası A. Ş. ve Garanti Bankası A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. şeklinde olduğu söylenebilir. Her iki yılda da katma değer yaratmada bankaların ilk sıraları aldığı görülmüştür.
BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin 2014 ve 2015
yıllarına ait entelektüel sermaye etkinlik katsayılarının gösterildiği Tablo 11
incelendiğinde ise, bu endekste yer alan işletmelerin etkinlik katsayı ortalamalarının 2015 yılında, 2014 yılına nazaran arttığı görülmüştür. Saf GYO
haricindeki tüm işletmelere ait ortalama VAIC™ puanları 4,143’den 4,466’
ya çıkmıştır. İnsan sermayesi etkinlik katsayısı 3,269’dan 3,542’ye, yapısal
sermaye etkinlik katsayısı 0,616’dan 0,659’a ve son olarak kullanılan sermaye etkinlik katsayısı 0,258’den 0,265’e çıkmıştır. Endekse ait entelektüel sermaye etkinlik katsayılarındaki artış, endekste yer alan işletmelerin kurumsal
raporlamadaki çabalarının sonucu olarak düşünülebilir.
Ayrıca Tablo 11’deki verilerden hareketle kullanılan sermaye etkinlik katsayısı hariç (Saf GYO hariç) tüm etkinlik katsayılarında hem 2014 hem de
2015’de Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin birinci sırada yer aldığı görülmektedir.
Tabloda Saf GYO haricindeki tüm işletmelerin VAIC™ değerlerinin düzenli
ve diğer işletmelerle uyumlu olduğu görülmektedir. Yapılan kontrollerde Saf
GYO ya ait verilerden personel giderlerinin az olması bu işletmenin VAIC™
değerlerini diğer işletmelere nazaran yüksek çıkardığı görülmüştür.
Entelektüel sermaye etkinliğini işletmeler düzeyinde karşılaştırmak gerekirse, tutarlar yerine katsayılar göz önüne almak daha yerinde olacaktır. Bu
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bakımdan (Saf GYO hariç) Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin etkinlik katsayıları
toplamındaki birinciliği, entelektüel sermaye etkinliğinin enerji sektörü işletmelerinde varlığının göstergesi olarak kabul edilebilir.
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Bu iki tablonun dışında, BIST-Sürdürülebilirlik endeksindeki işletmeleri
sektörlere ayırıp, sektörlere ait aritmetik ortalamalar incelendiğinde, (Bkz.
Tablo 12) en yüksek VAIC™ katsayısına sahip ilk iki sektörün bankacılık ve
enerji-petrol sektörleri olduğu görülmektedir. Aynı şekilde insan sermayesinin etkinliği bakımından bu iki sektör ilk sıralarda yer almaktadır. Her iki
sektörde de emek yoğun üretim gerektiği için bu durum insan sermayesi etkinliğinin bu iki sektörde ilk sıralarda yer almasını da anlamlı kılmaktadır. Bu
bakımdan entelektüel sermayenin mali tablolarda gösterilmesi ayrıca önem
taşımaktadır. Kullanılan sermaye etkinliği bakımından otomotiv-yedek parça
sektörü ilk sıradadır. Buradan da diğer sektörlere göre maddi duran varlık kullanımın verimli ve yüksek olduğu kanaatine varılabilir. Sektörlerde yer alan
işletmelerin hangileri olduğunu Tablo 12 yardımıyla anlaşılabilir.
Tablo 12. Sürdürülebilirlik Endeksi VAIC™ Katsayıları Sektör
Ortalamaları
Sürdürülebilirlik
Endeksi

Kullanılan Sermaye Etkinliği
Katsayısı (CEE)

İnsan
Sermayesi
Etkinliği
Katsayısı
(HCE)

Yapısal Sermaye Etkinliği Katsayısı
(SCE)

Entelektüel
Katma Değer
Katsayısı
(VAIC™)

Sektör Ortalamaları

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

Bankacılık

0,115

0,125

4,460

4,616

0,756

0,766 5,331

5,506

Enerji-Petrol

0,217

0,155

5,660

4,151

0,757

0,549 6,634

4,854

Gıda-İçecek-Perakende

0,262

0,277

2,189

2,098

0,523

0,506 2,974

2,881

Bilişim-Elektronik

0,347

0,345

2,851

2,875

0,601

0,592 3,799

3,812

Otomotiv-Yedek
Parça

0,438

0,430

3,044

2,846

0,643

0,625 4,125

3,901

Holding Ve Diğer* 0,225

0,217

2,883

2,558

0,643

0,589 3,752

3,364

4.3.İstatistiki Analizler
BIST-sürdürülebilirlik endeksi işletmelerinin 2014-2015 yıllarına ait finansal verileri yardımıyla, işletmelere ait entelektüel sermaye etkinlik katsayıları
VAIC™ ölçülmüş ve tablolar halinde listelenmiştir (Bkz. Tablo 11). Ayrıca işletmelerin aynı dönemlere ait bazı performans göstergeleri aynı şekilde tablolaştırılmıştır (Bkz. Tablo 8). Çalışmanın bu bölümünde ise önce veri setinin güvenirliği
SPSS İstatistiksel Paket Programı yardımıyla test edilecek ardından performans
göstergeleri ile entelektüel sermaye etkinlik katsayıları arasındaki korelasyonlar
incelenecektir. Daha sonra çoklu doğrusal regresyon analizine yer verilecektir.
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4.3.1. Güvenirlik Analizi
Genel anlamda güvenilirlik Cronbach’s Alpha katsayısı ile ölçülmektedir. Eğer bu sayı 0.7-1,0 değerleri arasındaysa veri seti güvenilir kabul edilmektedir. Veri setine ait güvenirlik katsayısını gösterir SPSS çıktısı Tablo
13’te gösterilmiştir. Eğer a değeri;
•
0,00 ≤ a <0,40 ise ölçek güvenilir değildir,
•
0,40 ≤ a <0,60 ise ölçek düşük güvenilirliktedir,
•
0,60≤ a < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilirdir,
•
0,80 ≤ a < l,00 ise ölçek yüksel derecede güvenilir (Kalaycı, 2009: 405).
Buna göre veri setimiz oldukça güvenilir sayılmaktadır. Çünkü 0,60≤ a
< 0,80 aralığına 0,703 değeri ile girebilmiştir.
Tablo 13. SPSS Programı Güvenilirlik Analizi Çıktısı
Güvenirlik İstatistiği
Cronbach’s Alpha
,703

Standart Öğelere Dayalı Cronbach’s Alpha
,811

Öğe Sayısı
24

4.3.2.Korelasyon Analizi
Korelâsyon analizinde bilinmesi gereken ilk şey Pearson Korelasyon
Katsayısı’nın anlamıdır. Bu sayı r ile gösterilir ve -1 ile +1 arasında değerler
alır. Bu sayı:
0,00 ile 0,25 arası ise çok zayıf ilişki
0.26 ile 0,49 arası ise zayıf ilişki
0,50 ile 0,69 arası ise orta ilişki
0,70 ile 0,89 arası ise yüksek ilişki
0,90 ile 1,00 arası ise çok yüksek ilişki mevcuttur denebilir. Ayrıca negatif
bulunan Pearson korelasyon katsayı negatif doğrusal ilişkinin göstergesidir
(Kalaycı, 2009: 116).
Korelâsyonlar ile ilgili SPSS çıktısı sonuçlarına göre oluşturulan Tablo
14’e göre yüksek veya çok yüksek ilişki barındıran değişkenler ROA2014 ile
VAIC™2014, HCE2014 ve HCE2015’tir. Buradan işletmenin aktiflerini kullanım
etkinliği ile insan sermayesi etkinliği katsayıları arasında güçlü pozitif doğrusal
yönlü bir ilişki vardır denebilir. Buradan insan sermayesinin etkinliğinin artırılmasının aktifleri kullanabilme yeteneğinin artırdığı kanaatine varabiliriz.
Yüksek ilişki bulunan diğer değişkenler ise; VAIC™2015 ile ROE2014
ve ROA2014’tür. Yine aynı şekilde entelektüel katma değer katsayısı ile özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı arasında pozitif yönlü anlamlı ve güçlü bir
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ilişki vardır denilebilir. Ayrıca Öztürk ve Demirgüneş, (2007: 59)’de benzer
sonuçlar elde etmişlerdir.
Tablo 14. Korelasyon Analizlerinden Elde Edilen Anlamlı İlişkiler
Özeti
VAIC™2014

ROE2014

VAIC™2014

0,936

0,795

0,832

ROA2014

CEE2014

VAIC™2015
0,899

VAIC™2015

0,899

  

SCE2015
ROA 2014

ROE2014

CEE2015

0,684
HCE2015

0,372

0,605

0,792

SCE2014

CEE2014

HCE2014

0,383

0,504

0,831

HCE2014

SCE2015

CEE2015

0,935

-0,473

PD/DD2015

HCE2015
0,897

CEE2015
ATO2015

0,665

0,626
PD/
DD2014

CEE2014
0,522

CEE2014

SCE2014

SCE2015

0,630

-0,429

-0,476

Yüksek ilişkilerden bir diğeri de ROE2014 ile HCE2015 ve HCE2014 arasında gerçekleşmiştir. 2014 yılına ait özsermaye karlılığı kendi yılına ait insan
sermayesi etkinlik katsayısını daha istatistiksel olarak daha anlamlı bir ilişki
kurabilmiştir. Bir sonraki yıl göstergesi ile ilişkisi azalmasına rağmen güçlü
bir şekilde devam etmiştir.
Orta seviyede anlamlı ilişkileri incelersek 2014 ve 2015 yılı Piyasa Değeri/
Defter Değeri ile aynı yıllara ait kullanılan sermaye etkinliği arasında anlamlı
orta seviyede ilişki mevcuttur. Bu da daha önceki çalışmalarda vurgulandığı
gibi kullanılan sermaye etkinliğinin artmasının piyasa değerini artıracağı kanaatine varılabilir. Bu sonucu Karacaer ve Aygün, (2009: 127)’de çalışmalarında desteklemişlerdir.
Diğer orta seviyeli pozitif yönlü ilişki 2014 yılı özsermaye karlılığı ile aynı
yıla ait kullanılan sermaye etkinlik katsayısı arasında gerçekleşmiştir. Kullanılan sermayenin etkinliği, hissedarların sağladığı sermayenin her birimine
düşen net getiriyi olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
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Düşük seviyeli anlamlı ilişkiler incelendiğinde ise 2014 yılına ait aktif karlılığı ile her iki yıla ait yapısal sermaye etkinliği arasında pozitif yönlü düşük
seviyede anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Yapısal sermayenin aktif karlılığına
insan sermayesine nazaran daha az etkide bulunduğu söylenebilir. Ayrıca insan sermayesinin bir sonraki yıl için aktif karlılığı ile arasındaki ilişki biraz
daha zayıflamıştır. Bu bakımdan insan sermayesinin cari yıla yaptığı pozitif
katkı daha önemli olmaktadır.
4.3.3.Çoklu Regresyon Analizi
Çoklu regresyon analizi bir bağımlı değişkeni açıklamada birden fazla
bağımsız değişken kullanıldığında etkili olan istatistikî yöntemdir (Kalaycı,
2009: 259). Çalışmanın bu bölümünde VAIC™ yöntemiyle elde edilen etkinlik katsayılarının işletme performans göstergelerini ne oranda açıkladığı regresyon analizi yardımıyla ortaya konulmaya çalışılmış, anlamlı açıklamalar
yapabilen modellere Tablo 15 ve Tablo 16’da yer verilmiştir.

Örneğin ROE2014 özsermaye karlılığı bağımlı değişkeni 2014 yılında elde
edilen entelektüel sermaye etkinlik katsayıları ile açıklanmaya çalışılmıştır. İlk
olarak sadece kullanılan sermaye etkinlik katsayısı modele dâhil edilmiş ve R
Square ve Adjusted R Square değerlerine bakılmıştır. Ayrıca Durbin-Watson
oto korelasyon katsayısı da her yeni bağımsız değişken eklenişinde kontrol
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edilmiştir. Model 2014 yılına ait etkinlik katsayıları eklendikçe istenilen düzeyde açıklanabilirlik seviyesine ulaşmıştır.
Tablo 15 incelenirse Adjusted R Square katsayısının arttığı ve de Durbin Watson Oto korelasyon katsayısının yeterli seviye olan 1,5-2,5 aralığına
geldiği görülmektedir. Modele göre 2014 yılı özsermaye karlılığı bağımlı
değişkeni SCE2014 (Yapısal Sermaye Etkinliği-2014), CEE2014 (Kullanılan
Sermaye Etkinliği-2014) ve HCE2014 (İnsan Sermayesi Etkinliği-2014) bağımsız değişkenleriyle %82 oranında açıklanabilmektedir.
Sonraki modele geçilecek olursa Tablo 16 incelendiğinde ROA2014 (Aktif
Karlılığı 2014) bağımlı değişkenin modele tek tek eklenen bağımsız değişkenlerle açıklanma oranında değişimler olmuştur. Bu durumda her yeni değişken
eklendiğinde olumlu etkisinin olduğunu yani bağımlı değişkeni açıklayabilirliğini artırdığını kontrol etmek için Adjusted R Square değerine bakmak
gerekecektir. Eğer eklenen değişkenin olumlu etkisi varsa Adjusted R Square
değeri artacaktır (Kalaycı, 2009: 267). Tablo 15’e göre aktif karlılığının 2014
yılındaki değerini modelde yer alan VAIC™2014, SCE2014 ve CEE2014 %
93 oranında açıklamakta ve aralarında oto korelasyon bulunmamaktadır.
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SONUÇ
Entelektüel sermaye üzerine geçtiğimiz çeyrek asırda yaşanan gelişmeler
işletme alanındaki tüm akademisyenleri ilgilendirmiştir. Muhasebe alanındaki akademisyenler entelektüel sermayenin ölçülüp raporlanması sorunsalıyla
kendilerini uğraşır bulmuşlardır.
Entelektüel sermayenin ölçülebilmesi ve de şeffaf bir şekilde raporlanması
katma değer üreten işletmelerin yerini daha net bir şekilde gözler önüne serecektir. Bu da değer yaratan işletmeleri diğerlerinden ayrı bir yere koyacak
ve tüm işletmeleri parmakla gösterilme adına teşvik edici roller oynayacaktır.
Entelektüel sermayenin ölçülme çalışmaları sonucunda çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemleri finansal olarak ölçüm yapanlar ve finansal olmayan
metotlarla ölçüm yapanlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Finansal yöntemler
raporlama çalışmalarında daha etkin olabilmektedir. Zira finansal olmayan yöntemler entelektüel sermayeyi yönetme adına kullanılan yöntemlerdir.
Entelektüel sermayeyi ölçme ve raporlama amacı olan bu çalışmada finansal ölçüm yöntemlerinden Ante Pulic tarafından geliştirilen VAIC™ yöntemi
tercih edilmiştir. Yöntemde kullanılan verilere BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer alan işletmelerin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan bilanço, gelir tablosu ve faaliyet raporlarında yer alan finansal tablo dipnotlarından ulaşılmıştır.
VAIC™ yöntemiyle elde edilen katsayıların etkinliği, işletme performans
göstergeleriyle ilişkisi göz önünde bulundurularak test edilmiştir. İşletme
performans göstergeleri olarak kullanılan değişkenler ROA (Aktif Karlılığı),
ROE (Özsermaye Karlılığı), ATO (Aktif Devir Hızı), Lev (Kaldıraç Oranı)
ve PD/DD (Piyasa Değeri/Defter Değeri) şeklide belirtilebilir. Yapılan korelasyon analizlerinde insan sermayesi etkinlik katsayısı ile özsermaye karlılığı arasında güçlü pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca aynı analizde
aktif karlılığı ile entelektüel sermaye etkinlik katsayı arasında da güçlü ve
pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Çok boyutlu regresyon analizinden bahsedilecek olursa; bu analize göre 2014 yılına ait aktif karlılığı bağımlı değişkeni
ile VAIC™2014, SCE2014 ve CEE2014 bağımsız değişkenleri ile % 93 oranında açıklamaktadır. Ayrıca bu değişkenler arasında oto korelasyon bulunmamaktadır denebilir. Diğer doğrusal regresyon sonucuna göre ise 2014 yılına ait aktif karlılığını SCE2014 (Yapısal Sermaye Etkinliği-2014), CEE2014
(Kullanılan Sermaye Etkinliği-2014) ve HCE2014 (İnsan Sermayesi Etkinliği-2014) bağımsız değişkenleri %82 oranında açıklanabilmektedir.
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VAIC™ yöntemi ile elde edilen katsayıların entelektüel sermayeyi açıklamada etkin olduğu söylenebilir. Ayrıca BIST-Sürdürülebilirlik endeksinde yer
alan işletmelerin kullanılan sermaye ve insan sermayesi etkinliği katsayıları,
diğer katsayılara nazaran, performans göstergeleri ile daha anlamlı ilişkilere
sahiptir. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, endeksin yeni oluşturulan
bir endeks olması sebebiyle, yapısal sermaye ve müşteri sermayesinin etkinlikleri bakımından ileriye dönük olarak geliştirilmeleri gerektiği kanaatine
varılmıştır.
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KARLARI İSTİKRARLI HALE GETİRME UYGULAMALARININ
HİSSE SENETLERİ BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN
ŞİRKETLERDE TESPİT EDİLMESİ
DETERMINATION OF INCOME SMOOTHİNG APPLICATIONS
OF THE COMPANIES OF WHICH STOCKS TRADED IN ISTANBUL
EXCHANGE
Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL*5
6
Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM**
ÖZ
Kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarının temel hedefi, ard arda
gelen dönemlerde şirketlerin elde etmiş oldukları kâr rakamlarındaki iniş ve
çıkışları (değişimleri) azaltmaktır. Kâr rakamlarındaki değişimler ne kadar
az olursa, piyasanın ve hissedarların şirket hakkındaki algıları, şirketin riskinin düşük, değerinin yüksek olduğu yönünde değişebilecektir. Bu çalışmada,
2005-2013 dönem aralığında, hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören
şirketlerde, kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarını tespit etmek
amaçlanmıştır. Bu amaçla şirketlerin yılsonu gelir tablolarından elde edilen
net dönem kârları ve net satışları veri olarak, Eckel (1981)’in değişim katsayısı modeli ise yöntem olarak kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; 2005-2013
dönem aralığında araştırmaya konu olan şirketlerde kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına, 2008 küresel ekonomik krizi yıllarında ve kriz sonrası
yıllarda, kriz öncesine oranla daha fazla başvurulduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte bu uygulamalara, üretim sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde, finans ve hizmetler sektöründe faaliyet gösteren şirketlere oranla daha fazla başvurulduğu ve uygulamaların şirketlerin hisse senedi getirileri ve riskleri
üzerinde etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Finansal Raporlama, Kârların İstikrarlı Hale Getirilmesi, BIST,
ABSTRACT
The main objective of the income smoothing applications in companies is
to reduce the ups and downs (changes) in the profit figures which they have
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acquired in the consecutive periods. The less the changes in the profit figures,
the market and the shareholders’ perceptions about the company are likely to
change in the direction that the company’s risk is low and its value is high.
In this study, it was aimed to find out whether the companies of which stocks
traded in İstanbul Stock Exchange used income smoothing applications in the
2005-2013 period. For this purpose, the data is formed of sharp profit and sales obtained from year-end income statements of the companies in this period
and coefficient of variation model by Eckel (1981) was applied as the method.
It was concluded that the companies taking place in this research used income
smoothing applications from time to time and that these applications were
used more in the crisis and post-crisis periods than in the pre-crisis period. It
was also documented that the companies operating in the manufacturing sector used income smoothing applications more than the companies operating
in the finance and services sector and that these applications are influential on
the companies’ stock returns and risks.
Keywords: Financial Reporting, Income Smoothing, BIST,
1. GİRİŞ
Küresel iş ortamında meydana gelen gelişmeler ile birlikte son yıllarda küresel bazda sermaye hareketliliği de oldukça artmıştır. Bilgi teknolojilerindeki
ilerlemeler sayesinde ise dünya genelinde bilgi akışı hızlanmış, bilginin elde
edilmesi ve edinilen bilginin değerlendirilmesi hususu eskiye oranla çok daha
bir önem kazanmıştır. İşletme ile ilgili taraflara ihtiyaç duydukları faydalı bilgileri sunmak amacıyla gerçekleştirilen finansal raporlama sürecinin ve bu
sürecin bir çıktısı olan finansal tabloların önemi de son yıllardaki gelişmelere
paralel olarak oldukça artmıştır.
Finansal raporların düzenlenmesi sürecine, finansal bilgi kullanıcılarının
şirketler hakkındaki algılarını etkilemeye yönelik olarak işletme yönetimlerince müdahalede bulunulduğu durumlara maalesef zaman zaman rastlanılmaktadır. Nitekim bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyetlerini etkileyen
olayların finansal raporlara dönüştürülme süreci, o işletmenin muhasebe politikalarına bağlı bulunmaktadır. Bu politika gereğince bir olayın finansal raporlara yansıtılıp yansıtılmayacağına ve bu süreçte hangi muhasebe yönteminin
uygulanacağına işletmenin kendisi karar vermektedir.
İşletmelerin içinde bulundukları çevrede ve ekonomik koşullarda meydan
gelen değişmeler nedeni ile dönem sonlarında elde ettikleri kâr ya da zarar
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rakamlarında yıllar itibari ile aşırı artış ya da azalışlar gözlemlenebilmektedir. Bir şirketin bir dönem kâr, bir dönem zarar veya bir dönem çok yüksek
tutarlarda kâr, diğer dönem bir önceki döneme göre çok düşük tutarlarda kâr
açıklamış olması şirketin riskli bir şirket olduğu izlenimi yaratabilmektedir.
Bunun sonucu olarak ortaya çıkacak olan yüksek risk primi nedeniyle şirketin
değerinde düşme meydana gelebilmektedir.
Kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarında; şirket kârlarının yüksek olduğu dönemlerde kârları düşürme; şirket kârlarının düşük olduğu dönemlerde ise kârları yükseltme yoluna gidilerek kâr rakamlarının dengelenmesi sağlanmaktadır. Diğer bir ifade ile normal kâr serilerindeki iniş çıkışları
ortadan kaldırmak için genellikle faaliyetleri açısından iyi olarak nitelendirilebilen yıllardaki kârlar, faaliyetleri açısından kötü olarak nitelendirilebilen
yıllara aktarılarak, şirketlerin elde ettiği kârların istikrarlı bir trend izlediği ve
şirketin kârlılığına ilişkin riskin az olduğu izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Böylece yıllar itibari ile şirketin raporlanan kâr rakamlarında mevcut
olan istikrarsız dalgalanmalar yerine, şirket için sabit gelir ve kâr artışı imajı
yaratılarak, riskli bir şirket olduğu görüntüsünün ortadan kaldırılması yoluna
başvurulabilmektedir (Mulford ve Comiskey, 2002, 84). Nitekim şirketin elde
ettiği kârlardaki değişkenliğin az olduğu durumlarda piyasanın ve hissedarların şirket hakkındaki izlenimleri ve algıları, söz konusu şirketin değerinin
yüksek, risklerinin düşük olduğu yönünde değişebilecektir. Bu durum ise dönemler itibariyle elde edilen kârlardaki sürekliliği artıracak, böylece şirketin
hisse senedi fiyatları ve değeri yükselecektir (Lev ve Kunitzky, 1974).
Bu çalışmada, 2005-2013 dönem aralığında, kârların istikrarlı hale getirilmesine yönelik uygulamalara hisse senetleri Borsa İstanbul (BİST)’da işlem
gören şirketlerde başvurulup vurulmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Bununla birlikte 2008 ekonomik krizi temel alınarak, kriz öncesi, kriz dönemi
ve kriz sonrası dönemlerinde bu uygulamalara ne ölçüde başvurulduğu tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bunun yanı sıra, kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları ile şirketlerin hisse senedi getirileri ve riskleri arasında herhangi bir
ilişkinin olup olmadığı da ayrıca araştırılmıştır.
2. KONU İLE İLGİLİ TİTERATÜRDEKİ ÇALIŞMALAR
Geçmiş son yarım yüzyıldan beri şirket kârlarının istikrarlı hale getirilmesi
konusu çeşitli araştırmacılar tarafından çeşitli yollarla araştırılmıştır. Kârları
istikrarlı hale getirme hipotezini ilk olarak detaylı bir şekilde ele alan Gordon
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(1964, 262), herhangi bir şirketin içinde bulunduğu çevrede veya faaliyet alanında meydana gelen değişimler nedeniyle, elde etmiş olduğu kârlarda yıllar
itibari ile değişim meydana gelebileceğini ileri sürmüştür. Bununla birlikte
şirketin hisse senetlerini elinde tutanların tatmininin ancak o şirketin gelirlerinin (kârları) daha fazla olması ve bu gelirlerin dönemler itibarıyla sürekli
(istikrarlı) olması ile sağlanabileceğini ortaya çıkarmıştır. Givoly ve Ronen
(1981) ise kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarını, şirketin gelecek performansını ve yatırımcıların beklentilerini en iyi şekilde yansıttığına inandıkları kâr rakamlarının, zaman içerisindeki oynaklıklarını minimize etmek amacıyla gerçekleştirilen çabalar olarak nitelendirmişlerdir.
Levitt (1998) kârların istikrarlı hale getirilmesine yönelik girişimleri, yatırımcıların istikrarlı olarak artan kârları daha çok tercih etmelerine bağlamakta
olup, şirket yöneticilerinin sürekli olmayan ve tahmin edilemeyen kârları genellikle düşük kaliteli olarak değerlendirdiklerini ileri sürmüştür. Bu nedenle
de yöneticilerin kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarına zaman zaman başvurduklarını, bu yolla kârların tahmin edilebilirliğini artırmaya çalıştıklarını ileri sürmüştür. Breton ve Stolowy (2000) ise yöneticilerin şirketin
faaliyetleri ile ilgili ekonomik olayları kontrol etmeye yönelik eylemlerinin;
projelerin seçimi, menkul kıymet veya iştiraklerin satışı ya da alışı ve diğer
operasyonel kârların zamanlaması ile ilişkili olduğunu ileri sürmüşlerdir. Dönem sonlarında yıl içerisinde o zamana kadar nasıl performans gösterildiği
bilgisine dayanarak, şirketin üretim ve/veya yatırım kararlarını değiştirip kâr
istikrarı uygulamalarını gerçekleştirdiklerini belirtmişlerdir.
Kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarına ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları aşağıda kısaca özetlenmiştir.
Ashari, Koh, Tan, Wong (1994), 1980-1990 döneminde hisse senetleri Singapur borsasında işlem gören 153 şirketin finansal verilerini ve Eckel
(1981)’in değişim katsayısı yöntemini kullanarak, araştırma kapsamındaki
şirketlerde kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarına zaman zaman
başvurulduğunu ortaya çıkarmışlardır. Şirketlerin kârlılığı, içinde bulunduğu
endüstri ve şirket kökeni değişkenleri ile kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkilerin olduğunu, bu kapsamda daha az kârlı, daha çok riskli Malezya kökenli şirketlerin ve endüstri
şirketlerinin kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurduklarını
saptanmışlardır.
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Michelson, Wagner ve Wooton (2000), 1980-1991 dönem aralığında 500
şirketin net kâr, olağan kâr, vergiden önceki kâr, faaliyet kârı ve satış rakamlarını kullanarak; kârları istikrarlı olan şirketlere borsa tepkisinin pozitif yönde
olduğu, kârlarını istikrarlı hale getiren şirketlerin bu uygulamalara başvurmayanlara göre daha yüksek kümülatif ortalama anormal getiriler elde ettiklerini ispatlamışlardır. Kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları ile faaliyette
bulunulan endüstri, şirket büyüklüğü ve şirketin kümülatif anormal getirileri
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğunu ortaya çıkarmışlardır.
Albornoz ve Alcarria, (2003), 1991-1997 dönem aralığında İspanya borsasına kayıtlı finansal olmayan şirketlerde; kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarının genel olarak, şirketlerin mevcut performanslarının, hedeflenen
performanslarının altında ya da üstünde olduğu durumlarda gerçekleştirildiğini ortaya çıkarmışlardır. İstikrarlı hale getirilmiş kârların, şirketin hisse senedi
fiyatlarını dolayısıyla ortaklara tahsis edilecek olan kâr paylarını yükselttiğini
saptamışlardır.
Martinez ve Rivera-Castro (2011), 1998-2007 dönem aralığında Brezilya’da 145 şirketin finansal verilerini ve 1981’de Eckel’in önermiş olduğu
değişim katsayısı yöntemini kullanarak; kârlarını istikrarlı hale getiren şirketlerin yüksek oranlarda anormal getiriler sağladıklarını tespit etmişlerdir.
Bununla birlikte bu şirketlerin beta değerlerinin de bu uygulamalara başvurmayanlara göre daha düşük olduğu ve daha küçük ölçekli şirketlerin kârlarını
istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurmaya daha fazla meyilli olduklarını ispatlamışlardır.
Ergin (2011), 2006-2010 dönem aralığında İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören 277 şirketin finansal verilerini ve Eckel (1981)’in değişim
katsayısı yöntemini kullanarak; büyük ölçekli şirketlerin kârlarını istikrarlı hale
getirme uygulamalarına daha fazla başvurma eğiliminde olduklarını, bu uygulamaların şirket değerine katkı sağladığı sonuçlarını ortaya çıkarmışlardır.
Wang (2011), 1977-1986 döneminde 456 şirkete ait kâr ve nakit akışı verileri ile yapmış olduğu analizler sonucunda, kâr istikrarı uygulamalarının kârların bilgisel değerini arttırabileceğini ve daha istikrarlı kâr serilerine sahip
şirketlerin daha risksiz olarak algılanabileceğini ortaya çıkarmıştır.
Rusmin, Scully ve Tower (2013) kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarını tespit etmek amacıyla çok değişkenli regresyon analizleri uygulamışlar ve ekonomik kriz ortamının varlığı, şirket büyüklüğü faktörleri ile kârları
istikrarlı hale getirme uygulamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı
ilişkilerin olduğunu tespit etmişlerdir.
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Nejad, Zeynali, Alavi (2013), 2001-2009 dönem aralığında Tahran menkul kıymetler borsasında kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarını, net kâr, brüt kâr ve
faaliyet kârları olmak üzere farklı düzeylerde incelemeyi amaçladıkları çalışmalarında, Eckel (1981) modelini yöntem olarak kullanmışlardır. Bu üç düzeyden en
az birinde kâr istikrarı uygulamalarına başvurulduğu tespit edilmiş ise, o şirketin
kârlarını istikrarlı hale getirdiği kabul edilmiştir. Çalışma sonucunda araştırmaya
konu olan 132 şirketten 78’inin kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurduğu, 54’ünün ise bu uygulamalara başvurmadığı sonucunu raporlamışlardır.
Alexandri ve Anjani (2014), 2009-2013 döneminde, Endonezya borsasına
kayıtlı 10 adet ticari bankanın finansal verilerini ve Eckel (1981)’in değişim
katsayısını kullanarak; Endonezya borsasına kayıtlı ulusal özel ticari bankaların çoğunluğunda kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurulduğunu ortaya çıkarmışlardır. Bununla birlikte kârları istikrarlı hale getirme
uygulamaları ile şirket büyüklükleri, kârlılıkları ve finansal kaldıraç dereceleri
arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkilerin olduğunu tespit etmişlerdir.
Shu ve Thomas (2015), 1994-2010 döneminde, yöneticilerin şirketin hisse senedinden alacakları paylar ile kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlamışlardır. Çalışma sonucunda, yönetimin elinde
hisse senedi tutması ile kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamaları arasında
pozitif ilişkinin bulunduğunu ve bu durumun gelecekte kârların tahmin edilebilirliğini artırdığını ortaya çıkarmışlardır. Acharya, Lambrecht (2015) ise, şirket
içerisinden çıkar gruplarının, doğru kârdan daha çok ulaşılabilir bilgilere dayanan
ve şirket dışarısından çıkar gruplarının şirket hakkındaki beklentileri ile uyumlu
kârlar raporladıkları, ekonomik kriz dönemlerinde kâr rakamlarında kısmen ayarlamalar yapabildiklerini ortaya çıkarmışlardır.
Literatürde özetle; halka açık şirketlerde zaman zaman kârların istikrarlı
hale getirilmesi uygulamalarına başvurulduğu, kârları istikrarlı olan şirketlere
borsa tepkisinin pozitif yönde olduğu, kârlarını istikrarlı hale getiren şirketlerin bu uygulamalara başvurmayanlara göre daha yüksek kümülatif ortalama anormal getiriler elde ettikleri ve bu uygulamalara başvuran şirketlerin
riskinin de daha düşük olduğu sonuçlarına ulaşıldığı saptanmıştır. Bununla
birlikte şirket kârlılığı, şirket büyüklüğü, şirketin içinde bulunduğu endüstri
ve şirketin içerisinde faaliyet gösterdiği ülke ekonomisi değişkenleri ile kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları arasında istatistiksel bakımdan anlamlı
ilişkilerin olduğu ve bu türdeki uygulamaların şirket değerine katkı sağladığı
da yapılan çalışmalar ile ortaya çıkarılmıştır.
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3. ARAŞTIRMA AMACI VE KULLANILAN VERİLER
Araştırmada, 2005-2013 dönem aralığında hisse senetleri BİST’de işlem
gören şirketlerde kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına, ABD’deki
2008 ekonomik krizi esnasında, kriz dönemi, kriz öncesi ve kriz sonrası dönemlerde başvurulup vurulmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bununla
birlikte kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları ile şirketlerin gelecekteki
borsa performansları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığının tespit
edilmesi de ayrıca amaçlanmıştır. Hisse senetleri BİST’te işlem gören şirketlerden 2005-2013 (dokuz yıl) tarih aralığında verilerine ulaşılabilen 269 şirket
araştırma kapsamına alınmıştır. Bu sayı o dönemde hisse senetleri BİST’te
işlem gören şirketlerin %80’ini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamına alınan
şirketlerin her yıl muhasebe dönemi sonunda (31 Aralık) yayınladıkları 12’şer
aylık dönem sonu gelir tablolarından elde edilen net dönem kârları ve net satışları TL bazında FİNNET veri tabanından temin edilmiştir. Bununla birlikte
şirketlerin borsadaki performanslarının ölçüsü olan, beklenen ve ortalama getiriler, risk ölçütleri, hisse başına kazanç, gibi bazı değişkenler belirlenmiş, bu
değişkenlere ait veriler de FİNNET veri tabanından temin edilmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamaları Mulford ve Comiskey
(2002)’e göre, normal kâr serilerindeki iniş ve çıkışları ortadan kaldırmak
için başvurulan, bu amaçla yüksek kâr dönemlerinde kârları daha düşük ve
düşük kâr dönemlerinde kârları daha yüksek göstermek için yapılan bir tür
kâr yönetimi uygulamasıdır. Gıroux (2004)’e göre ise, kârlardaki istikrarsız
dalgalanmalar yerine sabit gelir ve kâr artışı sağlamak amacıyla kâr rakamları üzerinde gerçekleştirilen bir takım düzeltmeleri içermektedir. Albrecht
ve Richardson (1990) kârları istikrarlı hale getirme çabaları çerçevesinde iki
tip uygulama olduğunu, bunlardan doğal uygulamaların (Natural Smoothing)
hiçbir manipülasyon yöntemine başvurmadan, istikrarlı bir gelir akışına neden
olan gelir yaratıcı faaliyetlerden kaynaklanmakta olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Fudenberg ve Tirole (1995)’e göre, kasıtlı uygulamalar (Intentionally Being
Smoothed), bir yöneticinin ekonomik faaliyetleri değiştirmesi ile ya da muhasebe kayıtlarının zamanlamasında yaptığı değişikliklerle gerçekleştirebilmekte ve yapay (Artificial Smoothing) olarak, yani tahakkukları kullanarak
ve işlemlere başvurarak (Real Smoothing) gerçekleştirilen uygulamalar olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar (Eckel, 1981). Bu uygulamaların hepsindeki
ortak nokta ise, kâr seviyesini, aşağı veya yukarı çekerek etki altına almak,
böylece raporlanan kârların kalitesini artırmaktır.
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Bir şirketin finansal tablolarında kârın istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarına başvurulmuş olduğuna işaret eden birçok ölçüt bulunmakta olup, bu
ölçütlerin temel amacı kârların değişkenliğini, satışların değişkenliği ile karşılaştırmaktır. İstikrarlı bir kâr için, kârların değişkenliğinin satışların değişkenliğinden daha düşük olması gerekmektedir (Bao ve Bao, 2004). Çalışmada kâr
ve satış rakamlarındaki değişimi dikkate alarak oluşturulan ve bu konudaki
literatürde en çok başvurulan yöntem olan Eckel (1981)’in değişim katsayısı
yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme ayrıca Ashari, Koh, Tan, Wong (1994),
Booth vd. (1996), Michelson vd. (1995, 2000), Bao ve Bao (2004), Martinez ve Rivera-Castro (2011), Ergin (2011), Nejad, Zeynali ve Alavi (2013),
Alexandri ve Anjani (2014) bu konudaki çalışmalarında başvurmuşlardır.
Eckel Modeline göre; eğer net kâr satışların lineer bir fonksiyonu ise, o zaman bütün değişken maliyetler zaman içerisinde sabit tutularak korunur, sabit
maliyetler azalmaz ve bu durum brüt kârın da istikrarlılık göstermeyeceğine
işaret eder. Bu yüzden, satışlardaki değişim katsayısı, net kârdaki değişim katsayısından daha küçük olmalıdır (eşitlik 1). Eğer bu şart sağlanmaz ise, şirketin net kârına yapay istikrar uygulanmış olacağının belirtisidir.
CV Δ% Net Satışlar < CV Δ% Net Kâr
(1)
			
CV(x)=StSpX/AOrtX
(2)
Eşitliklerde yer alan CV Δ% Net Satışlar; yıllık net satışlardaki yüzde
değişimi, CV Δ% Net Kâr; yıllık net kârdaki yüzde değişimi, CV; değişim
katsayısını, StSpX; bir değişkenin standart sapmasını, AOrtX; bir değişkenin
aritmetik ortalamasını ifade etmektedir.
St = CV Δ% Net Kâr / CV Δ% Net Satışlar
(3)
Hesaplanan St endeksinin, mutlak değer içerisinde 1’den küçük olduğu
durumlarda, net kârın değişim katsayı, net satışların değişim katsayısından
daha küçük olduğundan, Eckel (1981)’e göre kârların istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarının varlığından söz edilebilmektedir (eşitlik 4). Martinez,
Riviera- Castro (2011) Eckel (1981)’in modelini geliştirerek, |St | endeksinin
sonucunun 0,90 ve 1,10 aralığında kaldığı durumlar için GRİ sınıflandırmasını yapmış, sınıflandırma hatalarının azaltılması açısından bu işlemin uygulanması gerektiğini vurgulamışlardır (eşitlik 5).
| CV Δ% Net Kâr / CV Δ% Net Satışlar | < 1
		
(4)
0,9 < | CV Δ% Net Kâr / CV Δ% Net Satışlar | < 1,10
(5)
Araştırmaya konu olan şirketler Eckel (1981) ve Martinez, Riviera- Castro
(2011) çalışmalarında olduğu gibi, kârları istikrarlı hale getirme uygulamaları64
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NSM
En Küçük
En Büyük
Aralık

GRİ
En Küçük
En Büyük
Aralık

SM
En Küçük
En Büyük
Aralık

na başvuran (SM), kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurmayan
(NSM) ve kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurup başvurmadıkları konusunda kesin karar verilemeyen (GRİ) şirketler olarak sınıflandırılmıştır. Daha sonra şirketlerin kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamaları ile
gelecekteki borsa performansları arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığı
tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla şirketlerin tarihsel getirilerinin 2014
yılındaki ortalaması (OTGT), 2014 yılı ortalama beklenen getirileri (BKGT),
hisse senedi getirilerinin riskleri (RİSK), şirket riskini ifade eden beta katsayıları (BETA) ve SM değişkenleri arasında korelasyon ve kukla değişkenli regresyon analizleri gerçekleştirilmiş, böylece değişkenlerin birbirleri üzerindeki
etkileri ve bu etkilerin yönü saptanmaya çalışılmıştır.
5. ARAŞTIRMA BULGULARI
Tablo 1: Şirketlerin Ortalama Net Dönem Kârları, Net Satışları, Öz
Sermayeleri Piyasa Değerleri
(2005-2013)

Net Kâr (TL)

Net Satışlar
(TL)

Öz sermaye (TL)

Piyasa Değeri
(TL)

Ortalama

51.741.195

411.585.768

858.522.762

1.145.773.748

-371.238.939

-5.944.010

-396.962.512

3.570.000

2.292.752.556

7.962.177.005

25.111.826.000

33.960.000.000

2.663.991.495

7.956.232.994

24.714.863.488

33.963.570.000

Ortalama

611.925.494

5.589.933.479

6.378.453.449

-10.885.162

-9.391.316

-37.503.238

111.720.000

2.659.980.526

37.513.096.173

29.310.871.593

38.892.000.000

2.666.865.688

37.503.704.857

29.273.368.355

39.003.720.000

Ortalama

76.417.615

1.297.005.202

1.087.051.903

-376.359.613

184.092

-327.010.588

5.940.000

2.043.092.333

50.366.176.444

19.781.215.000

30.430.776.600

2.419.451.946

50.366.360.537

19.454.204.412

30.436.716.600

9.652.595.385

1.804.403.691

SM: Kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvuran,
NSM: Kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurmayan,
GRİ: Kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurup başvurmadıkları konusunda karar verilemeyen,

5.1. BİST’te Kârları İstikrarlı Hale Getirme Uygulamalarına İlişkin
Bulgular
Araştırma kapsamına alınan şirketler, SM, NSM, GRİ şirketler olarak sınıflandırılmış ve bu sınıflandırma içerisindeki SM şirketlerin 2005-2013 döneminde ortalama net dönem kârları (51.741.195 TL), ortalama net satışları
(411.585.768 TL), ortalama özsermayeleri (858.522.762 TL) ve ortalama piyasa değerlerinin (1.145.773.748 TL) GRİ ve NSM şirketlerin aynı değerlerine göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir.
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Çalışmada, zaman dönemi (2005-2013), 2008 dünya ekonomik krizi temel alınarak, kriz öncesi (2005-2007), kriz dönemi (2008-2010), kriz sonrası (2011-2013)
dönemlere ayrılarak, şirketlerde kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına bu
dönemlerde ne ölçüde başvurulduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Zaman
aralıkları kapsamındaki yıl sayılarının eşit tutulmasına özellikle özen gösterilmiş,
zaman aralıkları kapsamında SM, NSM ve GRİ şirketlerin içinde bulundukları endüstriler, sayıları ve yüzdeleri hesaplanarak, sonuçlar Tablo 2’de raporlanmıştır.
2005-2013 (tüm) dönem aralığında araştırma kapsamına alınan toplam
269 (%100) şirketten 164 (%61)’ünün üretim, 69 (%26)’unun finans, 36
(%13)’sının hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdiği saptanmıştır. Toplam
269 (%100) şirketten, 90 (%33)’ının SM, 158 (%59)’inin NSM, 21 (%8)’inin
GRİ şirketler olduğu tespit edilmiştir. Toplam 90 SM şirketten 51’inin üretim,
27’sinin finans, 12’sinin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdiği, toplam
158 NSM şirketten 103’ünün üretim, 33’ünün finans, 22’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği saptanmıştır. 2008 küresel ekonomik krizi öncesinde (2005-2007); 269 (%100) şirketten 100 (%37)’ünün SM, 156 (%58)’sının
NSM, 13 (%5)’ünün GRİ şirketler oldukları tespit edilmiştir. Toplam 100 SM
şirketten 56’sının üretim, 32’sinin finans, 12’sinin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, toplam 156 NSM şirketten 101’inin üretim, 33’ünün finans, 22’sinin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir.
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33’ünün finans, 22’sinin hizmet sektöründe faaliyet gösterdiği saptanmıştır. 2008 küresel ekonomik krizi öncesinde (2005-2007); 269 (%100) şirketten
100 (%37)’ünün SM, 156 (%58)’sının NSM, 13 (%5)’ünün GRİ şirketler oldukları tespit edilmiştir. Toplam 100 SM şirketten 56’sının üretim, 32’sinin finans, 12’sinin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, toplam 156 NSM
şirketten 101’inin üretim, 33’ünün finans, 22’sinin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir.
Kriz döneminde (2008-2010); toplam 269 (%100) şirketten 109
(%41)’unun SM, 152 (%56)’sinin NSM, 8 (%3)’inin GRİ şirketler oldukları tespit edilmiştir. Toplam 109 SM şirketten 68’inin üretim, 27’sinin finans,
14’ünün hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, toplam 152 NSM şirketten 93’ünün üretim, 38’inin finans, 21’inin hizmetler sektörlerinde faaliyet
gösterdikleri belirlenmiştir. Kriz sonrasında (2010-2013); 269 (%100) şirketten 116 (%43)’sının SM, 144 (%54)’ünün NSM, 9 (%3)’unun GRİ şirketler
oldukları tespit edilmiştir. Toplam 116 SM şirketten 66’sının üretim, 32’sinin
finans, 18’inin hizmetler sektörlerinde faaliyet gösterdikleri, toplam 144 NSM
şirketten 93’ünün üretim, 34’ünün finans, 172’sinin hizmetler sektörlerinde
faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir.
5.2. Kârları İstikrarlı Hale Getirme Uygulamaları ile Borsa Performansı İlişkileri
Albornoz ve Alcarria (2003), Nagy ve Neal (2001) kârları istikrarlı hale
getirme uygulamalarını, yatırımcılarda iyimser bir “kâr beklentisi” havası yaratarak, şirketin hisse senetlerine olan talebi artırmak, böylece hisse senedi
fiyatlarını ve şirketin piyasa değerlerini yükseltmek amacı ile gerçekleştirilen uygulamalar olarak nitelendirmişlerdir. Bu durum hisse senetlerinden elde
edilebilecek getirilerin artmasına neden olabilecektir. Araştırma kapsamına
alınan 269 şirketten, borsa performanslarına ilişkin bazı verilerine ulaşılamayan 9’u örnek kütle içerisinden çıkarıldıktan sonra, kalan 260 şirketin, hisse
senetlerinin 2014 yılına ait ortalama beklenen getirileri (BKGT), tarihsel getirilerinin 2014 yılındaki ortalamaları (OTGT), getirilerinin riskleri (RİSK),
şirketin beta katsayıları (BETA), hisse başına düşen kazançları (HBK) ile
kârların istikrarlı hale getirilmesi (SM) uygulamaları arasındaki ilişkiyi tespit
etmek amacıyla korelasyon ve regresyon analizleri geçekleştirilmiştir.
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Korelasyon analizleri sonucunda; SM ile BKGT, OTGT, RİSK ve HBK
değişkenleri arasında 0,01 düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkinin
olduğu saptanmıştır.

SM, NSM ve GRİ şirketlerin, BKGT, OTGT, RİSK, BETA, FK, HBK,
ONK değerlerine ilişkin, 2005-2013 (tüm) dönem aralığındaki ortalamaları
hesaplanarak, sonuçlar Tablo 4’de sunulmuştur.
Araştırmaya konu olan 2005-2013 döneminden bir sonraki yıl olan 2014
yılında; SM şirketlerin BKGT’leri (0,03), GRİ ve NSM şirketlerin BKGT’lerine (sırasıyla 0,04 ve 0,10) göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bununla
birlikte SM şirketlerin OTGT’leri (0,07), NSM şirketlerin aynı değerlerine
(0,13) göre daha düşük bulunmuştur. SM şirketlerin hem RİSK (2,74), hem
de BETA’ları (0,60), NSM şirketlerin aynı değerlerine (RİSK: 2,24 ve BETA:
0,59) göre daha yüksek bulunmuştur. SM şirketlerde F/K ortalaması (2,06),
NSM şirketlerin aynı oranlarına (4,84) göre oldukça düşüktür. SM şirketlerde
HBK ortalaması (-0,07) negatif iken, NSM şirketlerde bu değer (1,02) hem
yüksek hem de pozitiftir. SM şirketlerde ONK (68.443.687), GRİ ve NSM şir68
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ketlerin bu değerlerine (sırasıyla 838.357.275 ve 117.919.584) oranla düşüktür. Tablo 4’te raporlanan bu sonuçlar üzerinde sınıflandırmalar kapsamındaki
şirket sayılarının da etkili olacağı gözardı edilmemelidir.
Gerçekleştirilen korelasyon analizleri sonucunda SM ile aralarında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişki olduğu tespit edilen BKGT, OTGT, RİSK
ve BETA değişkenleri arasında kukla değişkenli regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Analizlerde SM ve ONK bağımsız değişkenler, BKGT, OTGT,
RİSK ve BETA bağımlı değişkenler olarak belirlenmiş ve oluşturulan her bir
regresyon modeli için ayrı ayrı analizler gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 5’de sunulmuştur.

Gerçekleştirilen kukla değişkenli regresyon analizleri sonucunda, SM ile
OTGT, RİSK ve BETA değişkenleri arasında %1 düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre; SM değişkenindeki bir birimlik artış, OTGT’yi %6,8 oranında artırırken, RİSK’i 2,73
birim, BETA’yı 0,59 birim artırmaktadır (Panel 1). Bununla birlikte ONK ile
OTGT arasında %5, RİSK ve BETA değişkenleri arasında %1 düzeylerinde istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkilerin bulunduğu tespit edilmiştir. Buna
göre ONK değişkenindeki bir birimlik artış, OTGT’yi %0,2 oranında artırır-
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ken, RİSK’i ve BETA’yı 0,0001 birim artırmaktadır (Panel 2). Bu sonuçlardan yola çıkarak, SM’nin, bağımlı değişkenler üzerinde ONK’den daha fazla
etkiye neden olduğu ileri sürülebilir.
6. SONUÇ
Halka açık şirketlerin ard arda gelen dönemlerde elde etmiş oldukları kâr
rakamlarındaki iniş ve çıkışlar (değişimleri) ne kadar az olursa, piyasanın ve
hissedarların şirket hakkındaki algıları, şirketin riskinin düşük, değerinin yüksek olduğu yönünde oluşacaktır. Bu çalışmada, 2005-2013 dönem aralığında hisse senetleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kârlarını istikrarlı
hale getirme uygulamalarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde, şirketlerin yılsonu gelir tablolarından elde edilen net dönem kârları ve
net satışları veri olarak, Eckel (1981)’in değişim katsayısı modeli ise yöntem
olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 269 (%100) şirketten 164
(%61)’ü üretim, 69 (%26)’u finans, 36 (%13)’sı hizmet şirketidir.
Araştırma sonucunda, toplam 269 (%100) şirketten %59’unun kârları istikrarlı
hale getirme uygulamalarına başvurmadıkları tespit edilirken, hiçte azımsanmayacak bir oran olan %33’ünün ise, kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına
başvurdukları tespit edilmiştir. Geriye kalan %8’inin kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurup vurmadıkları konusunda karar verilemeyen şirketler oldukları belirlenmiştir. Bununla birlikte araştırma kapsamındaki toplam
164 (%100) üretim şirketinden 51 (%31)’inin, 69 (%100) finans şirketinden 27
(%39)’sinin ve 36 (%100) hizmet şirketinden 12 (%33)’sinin kârları istikrarlı hale
getirme uygulamalarına başvurdukları belirlenmiştir. 2008 dünya ekonomik krizi
temel alındığında, kriz öncesi döneme oranla kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvuran şirketlerin sayısı, üretim sektöründe kriz döneminde %7,3
oranında artarken, kriz sonrası dönemde %8,5 oranında artmış, hizmet sektöründe
%5,5 oranında artarken, kriz sonrası dönemde %16,6 oranında artmıştır. Finans
sektöründe bu uygulamalara başvuranların oranı ise kriz döneminde %7 oranında artarken, kriz sonrası dönemde kriz öncesi dönemdeki ile aynı kalmıştır. Bu
sonuçlara ilave olarak, kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvuran
şirketlerin, ortalama net satışları, ortalama net dönem kârları, ortalama özsermayeleri ve ortalama piyasa değerlerinin bu uygulamalara başvurmayan şirketlerin
aynı değerlerine oranla daha düşük olduğu da tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan
yola çıkarak, kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına özellikle küçük ölçekli
işletmelerde daha fazla başvurulduğu ileri sürülebilir.
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Borsa performanslarının göstergesi olarak kullanılabilecek olan ölçütlerin, 2005-2013 döneminden sonraki yıl olan 2014’deki ortalamaları açısından
ele alındığında aşağıdaki sonuçlar ile karşılaşılmıştır. Kârlarını istikrarlı hale
getiren şirketlerin hisse senetlerinin tarihsel getirilerinin 2014 yılındaki ortalaması, hisse senetlerinden beklenen getirileri, hisse senedi başına fiyatların,
hisse başına kazanca oranı, 2014 yılının son dört çeyreğindeki ortalama net
dönem kârları, kârlarını istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurmayan
şirketlerin aynı değerlerine göre daha düşüktür. Bununla birlikte kârlarını istikrarlı hale getiren şirketlerin, hisse senedi başına düşen kazançları negatif
ve diğerlerine göre daha düşük bulunmuştur. Hisse senedi getirilerinin riskleri
ise kârlarını istikrarlı hale getirmeyen şirketlerin risklerine göre daha yüksek
bulunmuştur. Yönteme borsa performansları çokta iyi olmayan şirketler tarafından başvurulduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte kârları istikrarlı hale
getirme uygulamaları ile şirketlerin hisse senetlerinin ortalama getirileri ve
riskleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı ilişkilerin olduğu, kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarındaki artışın, ortalama getiriler ve buna bağlı olarak getirilerin riskini artırabileceği ileri sürülebilir.
Elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirilirse, araştırmaya konu olan
şirketler arasından hiçte azımsanmayacak bir oran olan %33’lük bir kısmın
finansal tablolar üzerinde manüpülatif işlemler olarak değerlendirilebilecek
olan, kârları istikrarlı hale getirme uygulamalarına başvurduğu ortaya çıkmıştır. Sektörler kendi içlerinde değerlendirildiğinde ise, faaliyetlerini finans sektörü içerisinde sürdüren şirketlerde yönteme daha fazla başvurulduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte kriz öncesi döneme oranla, kriz dönemi ve kriz sonrası
dönemlerde bu uygulamalara daha fazla başvurulduğu, kârları istikrarlı hale
getirme uygulamalarına başvuran üretim ve hizmet şirketlerinin sayısının kriz
sonrası dönemde arttığı tespit edilmiştir. Nitekim finansal raporlardan elde
edilen bilgiler, şirket ile finansal piyasalar arasında önemli bir köprü vazifesi
görmektedir. Her ne kadar finansal bilgiler üzerinde yapılan bazı ayarlamalar
kısa vadede şirket için önemli kazançlar sağlıyor gibi görünse de, uzun vadede manipüle edilmiş finansal tablo bilgilerine göre alınan kararların şirket
veya yatırımcılar için telafisi olmayan ekonomik kayıplara yol açması kaçınılmazdır. Bununla birlikte bu uygulamalar şirketlerin finansal performansları
ile ilgilenenleri yanıltmakta olduğundan, uzun vadede finansal piyasalarda ve
hatta buna bağlı olarak tüm ekonomi için de önemli derecede olumsuz etkiler
yaratabilir. Bu nedenle düzenlenecek olan finansal tabloların gerçeğe uygun,
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güvenilir ve tutarlı bilgiler içermesi açısından, şirket yönetimlerine ve denetim faaliyetini yürüten denetim elemanlarına önemli görevler düşmektedir.
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YÖNDEN DENETİMİ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ
DETERMINATION OF OPTIMUM CASH AMOUNT IN BUSINESS,
TAX FIELD AUDITING OF PARTNERS’ CURRENT ACCOUNT AND
ACCOUNTING TRANSACTIONS
Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞENTÜRK*7
8
YMM Dr. Özgür ÖZKAN**
ÖZ
İşletmelerin kasa hareketleriyle ilgili vergisel açıdan yapılan denetimlerde,
kasa hesabı bakiyesinin günlük ihtiyaç duyulan tutarın üzerinde olduğu ve
fiilen bu tutarın kasada olmadığının tespiti yapılmaktadır. Söz konusu tutarın
işletme ortakları tarafından çekildiği ve şahsi tasarruflarına kullandıkları
varsayılarak, 5520 sayılı KVK‘nu uyarınca transfer fiyatlandırılması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımı yapılmaktadır. Aynı zamanda 6102 sayılı TTK ile 213
sayılı VUK uyarınca basiretli tacir gibi hareket etme ve işletme kişiliğinin
ayrı olması hükümlerine aykırı davranıldığı için ilgili kişi/kurum hakkında
cezai işlem uygulanmaktadır. Çalışmada ticari hayatın gerçeklerine uygun
olmayan kasa hesabı bakiyelerine ilişkin yasal mevzuat gereği yapılacak
adat yöntemiyle faiz hesaplanması ve muhasebe kayıtlarına ilişkin bilgiler
verilmiştir. Ayrıca tevsik zorunluluğu düzenlemesine ilave olarak optimum
kasa miktarının belirlenmesi ve ortaklar cari hesabının amacına uygun
kullanılması adına yapılabilecek işlemler için bazı önerilere değinilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Kasa Hesabı, Ortaklar Cari Hesabı, Örtülü Kazanç
Dağıtımı, Adat Yöntemiyle Faiz Hesaplama, Optimum Kasa Miktarı
ABSTRACT
The tax auditing of businesses regarding their cash transactions allows
determining whether the cash account balance is above the daily required
amount and whether this amount is actually maintained in the cash account.
According to the Corporate Tax Law no. 5520, disguised profit distribution
is made by transfer pricing when the aforementioned amount is withdrawn
*7 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Turizm İşl. ve Otelcilik YO. Turizm İşl. Bölümü
8 Yeminli Mali Müşavir, Maliye Bakanlığı Eski Vergi Denetmeni
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Makale Geliş Tarihi:
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by the business partners and is used for their personal savings. However, as
per the Turkish Commercial Code no. 6102 and Tax Procedure Law no. 213,
related persons/businesses may face penal sanctions due to the violation of the
provision stating that acting as a prudent merchant and being a business entity
shall be distinguished. This study includes information on the accounting
records and interest calculation through due rate method to be carried out
pursuant to the legislation on the cash account balances that do not comply with
the business realities. In addition to the information given on the regulation
pertaining to authentication obligation, several recommendations are also
provided for the determination of optimum cash amount and for actions to be
taken with regard to the relevant use of the partners’ current account.
Keywords: Cash Account, Partner’s Current Account, Distribution of
Disguised Profit, Interest Calculation through Due Rate Method, Optimum
Cash Amount
1. GİRİŞ
İşletmelerde kasa hesabının bakiyesinde bulunması gereken tutara ilişkin
standart bir ölçütün bulunmadığını ifade etmek gerekir. Bu tutar işletmenin
bulunduğu sektöre, işletmenin büyüklüğüne, cirosuna, iş hacmine vb. göre
farklılık gösterecektir. Uygulamada küçük ve orta ölçekli birçok işletmenin,
kasa hesabı bakiyesinin günlük olağan ihtiyaçlarının üzerinde olduğu yapılan
vergi incelemeleri ve denetimlerden anlaşılmaktadır. Ticari hayatın önemli bir
gerçeği olarak, basiretli bir tacirin elinde atıl fon bulundurmaması, normal
ihtiyacı dışında bulunan nakit fazlasını çeşitli yatırım alternatifleri aracılığıyla
değerlendirmesi beklenir.
Muhasebe kayıtlarında ortaklardan alacakların ya da ilişkili bulunduğu
kişi/kurumlara verilmiş meblağların yer alması öteden beri vergi mevzuatı
karşısında sorun olmaktadır. Ortaklar cari hesabında, ortakların işletmeden
çektiği paralar dışında, işletme ile ilgili olmayan giderler, hesap hataları
sonucu oluşan farklar, tasfiye edilen hesap bakiyeleri gibi işlemlerde yer
alabilmektedir. Konuya ilişkin vergisel yaklaşım, kasada fiilen yer almayan
tutarın işletme sahipleri tarafından işletmeden çekildiği ve kendi şahsi
ihtiyaçları için kullanıldığı yönündedir. Ortakların kâr payı veya kâr dağıtımı
dışında şirketten çektikleri paralara finansman hizmeti sağlanması nedeniyle
hem faiz hesaplanması hem de fatura kesilmesi ve kimi durumlarda da KDV
uygulanması gereklilik olarak belirtilmektedir.
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Bu çalışmada, normalin üzerinde bir kasa hesabı bakiyesine sahip
işletmenin, ortaklarından veya ilişkili kişilerden olan alacaklarının bulunması
durumunda yasal mevzuat açısından yapılacak vergi incelemesi ve uygulanacak
cezai yaptırım konusu incelenmiştir. Kayıt dışı bir durumun tespitinde azami
tutarın üzerindeki meblağ için adat yöntemiyle faiz hesaplaması işlemi ve
buna ait muhasebe kayıtlarına ilişkin örnekler verilmiştir. Son olarak tevsik
zorunluluğu konusuna değinilmiş ve uygulamada yaşanılan deneyimler
ışığında en uygun kasa tutarının belirlenmesi ve ortaklar cari hesabının
amacına uygun kullanılması konusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
2. KASA HESABI VE ORTAKLAR CARİ HESABININ VERGİSEL
YÖNDEN DENETİMİ
Muhasebe kayıtlarına göre kasa hesabının bakiyesi, işletmenin günlük
ihtiyacının üzerinde bir tutarda ise ve bu durum süreklilik arz ediyorsa bunun
nedeni ayrıntılı bir biçimde incelenmelidir. Örneğin; kayıtlara göre kasa
hesabı bakiyesinin 400.000TL olması gerekirken yapılan sayımda kasada
60.000TL gibi bir nakit tespit edilirse aradaki 340.000TL’lik farkın mantıklı
bir izahının yapılabilmesi zordur. Uygulamada özellikle birçok işletmenin
kasa hesabının günlük olağan ihtiyaçlarının üzerinde olduğu görülebilecektir.
Buradaki yaklaşım; kasada fiilen yer almayan meblağın işletme sahipleri
tarafından işletmeden çekildiği ve kendi şahsi ihtiyaçları için kullandıkları
şeklinde olacaktır.
İşletmelerin önemli tutarlarda ortaklardan alacaklı olması veya kasa
hesabında normalin üzerinde yüksek tutarda bakiyeler görülmesinin çeşitli
nedenleri olabilmektedir. Bunlar (http://www.uhy-uzman.com.tr/, 2016):
 İşle ilgisi olduğu halde belgesi temin edilemeyen ya da belgesiz yapılan
harcamalar,
 Bordrolarda kayıtlı ücretlerin dışında yapılan ödemeler,
 Şirket ortaklarının şahsi harcamalarının, eş/çocuklarının ve yakınlarının
giderlerinin şirket tarafından karşılanıyor olması,
 Yurt içinde mal ve hizmet satışından oluşan alacaklardan yapılamayan bir
kısım tahsilatların yapılmış gibi gösterilmesi,
 Kambiyo mevzuatı gereğince yurtdışında bırakılan ya da kalan tutarın
tahsilinin gecikmesi veya imkansız hale gelmesi vb. nedenlerle dövizlerin
değerlenmesi sonucu oluşan kur farkları gibi fiktif gelir oluşumundan
kurtulmak için bu bedellerin tahsil edilmiş gibi gösterilmesi.
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İşletme kasasında bulunmayan söz konusu tutarlar için yukarıda belirtilen
gerekçelere istinaden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na
göre cezalı tarhiyata muhatap olunabilir. Söz konusu kanunun “transfer
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlığını taşıyan 13/1.
Maddesinde; “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” hükmü yer almaktadır.
Konuya ilişkin ilave açıklamalara ilgili kanunun 13/2-3.maddelerde geniş
olarak yer verilmiş bulunmaktadır (http://www.asmo.org.tr/, 2016).
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ortakların şirkete borçlanma
yasağı getirmiş ve iştirak taahhüdünden doğan borç hariç pay sahiplerinin
(ortakların) şirkete borçlanmasını yasaklanmıştır. İştirak taahhüdünden
doğan borçtan anlaşılması gereken, gerek şirketin kuruluşunda gerekse de
sermayesini artırması sırasında pay sahipleri (ortaklar) tarafından şirkete
ödenmesi taahhüt edilen borçtur. Ticari bir ilişkide normal bir müşteriye
yapılan uygulamanın aynısı işletme ortağına da uygulanıyorsa bu durumda
herhangi bir problem söz konusu olmaz. Kanuna göre bir ortağın herhangi
bir ticari faaliyete dayanmaksızın şirketten borç alması, borçlanma yasağına
aykırılık oluşturmaktadır (http://www.uhy-uzman.com.tr/, 2016).
İşletme sahipleri, kendilerine tanınan yasal yollar; sermaye azaltımı,
kar dağıtımı, tasfiye vb. haricinde işletme kaynaklarını bedelsiz olarak
kullanamazlar. Ticari hayatta işletmeler ortaklarına borçlu gözükebildikleri
gibi ortaklarından alacaklı da olabilmektedirler. Önemli olan, ticari olsun
veya olmasın, ilişkili şirketlere ve ortaklarına cari hesap ilişkilerinde emsal
kurum veya kişilere nazaran avantaj, menfaat sağlayıp sağlamadığıdır.
Ortakların menfaat sağlaması işlemlerinin, belirli şartlar dahilinde kurumlar
vergisi yönünden örtülü kazanç dağıtımı olarak kabul edilmesi, söz konusu
işlemin vergisel boyutunun ve işletmeler açısından konunun önemini daha
da artırmaktadır. Dönem sonlarında kasa hesabı bakiyesi fazla olan şirketler,
ticari hayata ilişkin teamüllere uygun davranmadığı, basiretli bir işadamı
gibi kasadaki parayı değerlendirmemek suretiyle, şirketin elde edeceği faiz
gelirinden mahrum bıraktığı ve varsa alınan kredi borcuna bağlı olarak şirketi
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faiz gideri ödemek durumunda bıraktığı gerekçesiyle VUK‘un 30/4 maddesi
uyarınca cezalı tarhiyata muhatap kılınmaktadır .(http://www.ozdogrular.
com/, 2016).
Maliye Bakanlığı öteden beri borç verme işleminin finansman temini
hizmeti kapsamında değerlendirdiği için ortaklara kullandırılan tutar üzerinden
adat yöntemi ile faiz hesaplanması ve gelir yazılması gerekliliğinin altını
çizmektedir. Bu işlem için kullanılacak faiz oranı, şirket kredi kullanıyorsa
kullandığı kredinin faiz oranı, kullanmıyor ise merkez bankası reeskont faiz
oranı üzerinden olmalıdır. Bu oran, şirketin ortağa verdiği parayı bir bankada
mevduata veya devlet tahvili, hazine bonosuna yatırdığında elde edeceği
gelirin faiz oranından az olmamalıdır (http://www.bkrisik.com/, 2016).
Mükellefler, ileride cezalı tarhiyatlara muhatap olmamaları için kasa
fazlalığına ve ortaklardan olan alacaklarına önce adat yöntemine göre faiz
hesaplamalı ardından da %18 KDV’li hizmet faturası düzenlemelidirler. Ayrıca
ortaklarına cari hesap yoluyla borç para kullandıran şirketler banka, banker
ve sigorta şirketi olmadıklarından 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun
28.maddesi gereğince BSMV mükellefi değildirler. Dolayısıyla söz konusu
işlemin BSMV’ye tabi tutulması söz konusu değildir. Diğer bir konu ise, ortak
işletmeye borç verdiyse bu borç için işletmeden faiz isteyemez (http://www.
istanbulymmo.org.tr/tr/, 2016).
Diğer taraftan yeni TTK’da borçlanma yasağına aykırı davranan ortakların,
300 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılmaları hüküm
altına alınmıştır. Bu ceza en az 300 gün olduğu gibi günlük ceza tutarı 20TL
den az olmamalıdır. En çok ise, hakimin kararına göre 730 gün ve günlük
100TL üzerinden olması gerekmektedir. Bu durumda, söz konusu yasağın
ihlal edilmesi durumunda Devlet Hazinesine ödenmesi gereken en az ceza
tutarı 6.000TL (300 gün x 20TL), en fazla ceza tutarı da 73.000TL (730 gün x
100TL) olacaktır (http://www.uhy-uzman.com.tr/, 2016).
Ayrıca yukarıda belirtilen durumlara ek olarak ilgililer; faiz tutarı
üzerinden fatura düzenlenmemesi nedeniyle kesilmeyen fatura bedelinin
%10’u üzerinden kesilen özel usulsüzlük cezası ile karşılaşabilecektir. Son
olarak da vergi inceleme elemanının yorumuna bağlı olarak, ortaklara verilen
paralar için “örtülü kar dağıtımı” iddiasından yola çıkılarak cezalı gelir
vergisi (stopaj) tarhiyatına VUK‘nun 30/4. maddesi uyarınca cezalı tarhiyatla
muhatap kalabilmesi mümkündür (http://www.bayrakymm.com/, 2016).
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3. ADAT YÖNTEMİYLE FAİZ HESAPLANMASI VE ÖRNEK
MUHASEBE KAYITLARI
Adat deyimi faiz hesaplamasında kullanılan bir ifadedir. Adat yöntemi,
faiz hesaplamasına esas oluşturacak tutarla ile gün/günlerin çarpımı yolu ile
faiz hesaplanması işlemidir. Bu işlem finansal hesaplamalarda (gün x kredi
tutarı) şeklinde gösterilmektedir.
Vergisel denetimlerde işletmelerin kasa hesabı bakiyesinde normalin üzerinde
yer alan tutarlar ve ortaklardan alacaklar ile ilişkili taraflardan olan hareketler
gerekli incelemeye alınır. Söz konusu işletmelere ilişkin kayıt dışı bir durum
veya emsaline nazaran düşük bir fiyat belirlendiği ya da emsalinden düşük bir
faiz oranından değerlendirildiği ya da kullandırıldığı bir durumun tespit edilmesi
halinde işletme kredi kullanıyorsa kredi faiz oranı üzerinden kullanmıyor ise yıllık
mevduat faiz oranı üzerinden yapılan faiz hesaplaması işlemine adat yöntemi ile
faiz hesabı adı verilir. Diğer bir ifade ile kasada yer almayan tutarların (fiktif
tutar) işletme ortakları tarafından çekildiği ve şahsi tasarruflarına kullandıkları
değerlendirilerek, ilgili kanun hükümlerine göre bu işlemin örtülü kazanç
kapsamında değerlendirilmesi, bir nevi finansman hizmeti olarak görülmesi ve
nihayetinde oluşan vergi kaybının telafi edilmesi işlemidir.
İşletmenin günlük ihtiyacı üzerindeki meblağ, işletmenin olağan nakit
ihtiyaçları üzerinde olan ve işletmenin gelir hanesine girmeyen, işletme
kayıtları dışında değerlendirildiği kabul edilen tutardır. Ancak adat yönteminde
dikkat edilecek husus, kasa hesabı bakiyesinin tamamı faiz hesabında dikkate
alınmayacak, normal olarak kabul edilebilecek azami kasa tutarı tespit
edilecek ve bu tutarın üzerindeki bakiyeler faiz hesabında dikkate alınacaktır
(http://www.muhasebetr.com/, 2016). Azami kasa tutarı (azami bakiye)
belirlenirken işletmenin özelliğine göre günlük faaliyetler esas alınarak hangi
tutarda bir azami bakiyenin kasada bekletilmesi gerektiğine karar verilmelidir.
Adat yöntemi ile faiz hesaplama sadece Türk Lirası (TL) kasası için değil aynı
zamanda yabancı para birimli kasalar içinde uygulanmaktadır (Demir, 2015,
46).
Tespit edilen azami bakiyenin üzerinde kalan tutarlar faiz hesaplamasında
bilinen “Faiz = (Anapara x Gün x Faiz Oranı) / 36500” formülü uygulanmaktadır.
Formül kasa adat yöntemine uyarlandığında ise, “Adat Faizi = (Fiktif Tutar
x Gün x Faiz Oranı) / 36500” şeklinde yazılacaktır. Aşağıda verilen örnek
yardımı ile konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayalım.
Örnek: A İşletmesinin 2015 yılı Aralık dönemi kasa hesabına ilişkin bilgiler
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aşağıda verilmiştir. İşletmenin günlük nakit ihtiyacını karşılayacak azami
kasa bakiyesinin 36.000TL olması gerektiğine karar verilmiştir. Örnekte 23
günlük bir hesaplama dikkate alınmıştır. Ancak uygulamada bu hesaplama
daha uzun süreli dönemler şeklinde yapılmaktadır. Kasa hesabı bakiyesi ve
günlük azami bakiye tutarları verilen işletmenin kasasındaki fiktif tutar için
yapılan faiz hesaplamaları aşağıda gösterilmiştir. Merkez Bankası verilerine
göre uygulanacak faiz oranı %12’dir.
Tarih

Kasa Hesabı
Bakiyesi

30.11 Devir

189.000.TL

01.12.2015

189.000.TL

10.12.2015

102.000.TL

22.12.2015
23.12.2015

Günlük
Azami
Bakiye

Faiz Tutarı
(Oran:%12)

Fiktif Tutar

Gün

---

---

---

36.000.TL

153.000.TL

1

50,30.TL

36.000.TL

66.000.TL

10

216,99.TL

48.000.TL

36.000.TL

12.000.TL

12

47,34.TL

36.000.TL

36.000.TL

Yok

---

---

---

Adat Faizi Toplamı

314,63.TL

Adat faizine ilişkin örnek hesaplama;
Adat Faizi = (Fiktif Tutar x Gün x Faiz Oranı) / 36500
• 01.12.2015 tarihli adat faizi;
Adat Faizi = (153.000x1x12) / 36500=50,30TL’dir.
• Diğer günlere ilişkin adat faizi hesaplamaları aynı şekilde
hesaplandığında toplam 314,63TL’lik adat faizi tutarına ulaşılmaktadır.
Literatürde konuya ilişkin önerilen farklı muhasebe kayıtları yer almaktadır.
Kanaatimize göre; Maliye Bakanlığı adat faizi gelirini 642 Faiz Gelirleri
hesabında görmek istediğinden dolayı 642 no.lu hesabı kullanmak daha doğru
olacaktır. Diğer taraftan 642 no.lu hesap yerine 679 Diğer Olağandışı Gelir ve
Kârlar hesabında izlenmesi de mümkün görülmektedir.
Gelirin olağan gelir olarak görülerek kayıtlara alınması;
31.12.2015
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
131.01 Ortak (A)
131.01.001 Faiz ve KDV Tahakkuku
391 HESAPLANAN KDV
391.01 İlave Edilecek KDV
642 FAİZ GELİRLERİ
642.01 Ortak (A)
642.01.001 Faiz Geliri

371,26
56,63
314,63

Kasa hesabına uygulanan 2015 yılı adat faizi.
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Söz konusu gelirin olağandışı gelir olarak kabul edilmesi ve buna göre
yapılacak kayıt ise şu şekilde olacaktır.
31.12.2015
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
131.01 Ortak (A)
131.01.001 Faiz ve KDV Tahakkuku

371,26

391 HESAPLANAN KDV
391.01 İlave Edilecek KDV
679 DİĞER OL. DIŞI GELİR ve KARLAR
679.01 Ortak (A)
679.01.001 Faiz Geliri

56,63
314,63

Kasa hesabına uygulanan 2015 yılı adat faizi.

Adat faizi yöntemi ile elde edilen faiz gideri kanunen kabul edilmeyen gider
olduğu için ilgili nazım hesaplarda hatırlatma amaçlı takibinin yapılması
gerekmektedir.
31.12.2015
950 BORÇLU NAZIM HESAPLAR
950.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
950.01.001 Kasa Adat İşlemi

371,26

951 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR

371,26

950.01. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
950.01.001 Kasa Adat İşlemi
Kasa adat faizinin ilgili KKEG hesabına alınması kaydı.

Bir diğer muhasebe kayıt seçeneği ise aşağıdaki gibidir;
31.12.2015
689 DİĞER OL. DIŞI GİDER ve ZARARLAR
689.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
391 HESAPLANAN KDV
391.01 İlave Edilecek KDV
642 FAİZ GELİRLERİ
642.01 Faiz Geliri

371,26
56,63
314,63

Kasa hesabına uygulanan 2015 yılı adat faizi.

4. TEVSİK ZORUNLULUĞU VE KASA MİKTARININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK TEBLİĞLER
Kasa hesabının bakiyesine ilişkin bir diğer konu ise, tevsik zorunluluğu
uygulamasının yüksek kasa bakiyelerine etkisidir. 24 Aralık 2015 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan 59 sıra numaralı VUK Genel Tebliği, 1 Ocak 2016
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile tahsilat ve ödemelere ilişkin tevsik
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zorunluluğu konusunda bazı güncellemeler yapılmıştır. Söz konusu zorunluluk
aslında 2003 yılında yayımlanan 320 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ile
getirilmiş, daha sonra yayımlanan 323, 324 ve 332 sıra numaralı Tebliğ’ler ile
2003 ve 2004 yıllarında uygulamada bazı değişiklikler yapılmıştı. Tahsilat ve
ödemelerin banka veya özel finans kurumları ya da PTT aracılığıyla yapılarak
bu kurumlar tarafından düzenlenecek olan belgelerle tevsik edilmesini içeren
bu tebliğlerde zaman içerisinde tevsik zorunluluğuna ilişkin tutarda bazı
değişiklikler yapılmıştı (http://www.akyolymm.com/tr/default.aspx, 2016).
İlk olarak 5.000 lira olarak başlayan tevsik zorunluluğu, sonrasında 10.000
liraya çıkmış en son da 8.000 lira olarak günümüze kadar gelmiştir. 1 Ocak
2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Tebliğ›de (459 sıra numaralı)
eski düzenlemelere göre en önemli değişikliğin 8.000 liralık tutarın 7.000
liraya düşürülmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de aynı günde aynı kişi veya
kurumlarla yapılan işlemler ve kısım kısım yapılan tahsilat ve ödemelere
ilişkin daha ayrıntılı ve örnekli açıklamalar yapıldığı görülmektedir. Bu Tebliğ
ile yukarıda belirtilen eski VUK Tebliğleri yürürlükten kaldırılmamıştır
(http://www.akyolymm.com/tr/default.aspx, 2016).
Bu düzenleme neticesinde artık işletmeler, eskiden olduğu gibi sadece
tahsilat veya tediye makbuzu düzenleyerek, kendi inisiyatiflerinde oldukça
yüksek tutarlı kasa nakit hareketlerini aslında gerçekleşmediği halde
gerçekleşmiş gibi gösterememektedirler. Bu kısıtlama bazı işletmelerin yüksek
tutarlı kasa bakiyelerinin de fiktif bir şekilde azaltılması yolunu engellemiştir.
Eskiden herhangi bir işletme yüksek tutarlı kasa bakiyesini ortağa ödeme
şeklinde gösterebilmekte ve azaltmakta ya da tam tersini, kasa hesabında
kayıt dışı işlemler nedeniyle oluşan ters bakiye durumlarını ortaktan tahsilat
şeklinde aslında olmayan işlemleri kaydederek düzeltebilmekteydi.
5. KONU İLE İLGİLİ YARGININ GÖRÜŞÜ
Yargının uygulamada istikrar kazanan kararları incelendiğinde kasada
bulunan fazla tutarı ve ortaklara şirket parasının kullandırılmasına ilişkin
olarak bu tutarların ortaklara ya da şirketle ilişkili kişilere kullandırıldığının
tespit edilmesi halinde adat yöntemiyle faiz hesaplaması yapılması gerektiği
yönünde kararlar çoğunluktadır. Konu ile ilgili yargı kararlarının bir kısmı
aşağıdaki gibidir:
- Banka veya özel finans kurumlarından kredi temin etmek suretiyle
katlanacakları finansman yükünden kurtuldukları, şirketin ise, işletmede atıl
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bulunan bir parayı ortağına borç olarak verip, bu parayı çeşitli şekillerde
değerlendirmek suretiyle elde edebileceği bir gelirden mahrum kaldığı,
bu şekilde ortakların işletmeye ait parayı herhangi bir karşılık ödemeden
kullanırken, şirketlerce ortaklara bir menfaat sağlandığını kabul etmek
gerektiği, buna göre, sermaye şirketlerinin ortaklarına cari hesap yoluyla borç
para kullandırmaları, ticari anlamda bir finans hizmeti olup, Katma Değer
Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesine göre katma değer vergisine tabi olması
gerektiğinden, yapılan tarhiyatta yasaya aykırılık bulunmadığı. (Danıştay Vergi
Dava Daireleri Genel Kurulu, 13.06.2013 tarih ve E.2002/631, K.003/332)
- Adat uygulaması yoluyla re’sen takdir olunan matrah üzerinden
tarhiyat yapılmasında yasaya aykırılık görülmemiş ise de, matrah farkının
hesaplanmasında, o tarihler için Merkez Bankası tarafından uygulanmış olan
Reeskont Faiz Oranının esas alınması gerekmektedir. (Danıştay 3. Dairesinin
07.10.1999 tarih ve E.1998/1662, K.1999/3270 sayılı kararı),
- Adatlandırma sonucu bulunan adat bakiyesine TCMB kısa vadeli avans
işlemlerine uyguladığı ortalama faiz oranı esas alınarak matrah farkı bulunması
yerindedir. (Danıştay 3. Dairesinin E.1997/4011, K.1998/3320 sayılı kararı),
6. OPTİMUM KASA MİKTARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞ VE
ÖNERİLERİMİZ
Optimum, belirli kısıtlar altında en iyi durumun seçilmesi için kullanılan bir
kavramdır. İşletmelerde bulunması gereken optimum kasa bakiyesinin tespit
edilmesi hususunda inceleme elemanının değer yargılarına bağlı olarak bir karar
verilmekte ve olması gereken tutarın üzerindeki rakamlar için mükelleflere
cezalı tarhiyatlar yapılabilmektedir. Böyle bir durumda işletmeden işletmeye
değişen ve objektif olmayan sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda belirtilen tevsik zorunluluğunu kısıt olarak kabul edersek
yine de her işletmenin bir kısım ödemelerini kasa hesabını kullanarak yapması
bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Biz burada bağlayıcı olmamakla
birlikte tamamen uygulamaya yön vermek amacıyla birtakım objektif kriterler
kullanılarak optimum kasa miktarının belirlenmesinin faydalı olacağını
düşünmekteyiz. Bu konudaki önerilerimiz aşağıdaki gibidir.
İlk olarak, sektörden sektöre değişmekle birlikte Brüt Satışlar, Net Satışlar,
Satılan Mamuller Maliyeti vb. hesapların belirli rasyolar kullanılarak günlük
miktarının tespit edilmesi ve bu tutar üzerinden optimum kasa miktarının
ortaya konulmasıdır.
84

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Uygulamada ortaya çıkan sorunların ortadan kaldırılması için ikinci
önerimiz ise Maliye Bakanlığı tarafından ilgili tebliğler aracılığıyla
Amortisman oranlarının ayrı ayrı belirlenmesinde olduğu gibi sektörel bazda
bakanlık tarafından optimum kasa miktarının belirlenmesidir.
Yaptığımız her iki önerimizde de amaç mükellefler bazında uygulama
birliğinin sağlanması, ayrıca mükelleflerin cezalı tarhiyatlarla karşılaşmamaları
için bilgilendirilmeleridir.
7. SONUÇ
İşletmelerin kasa hesabına ait günlük bakiyelerinin, günlük ortalama kasa
giriş-çıkışlarına nispetle çok yüksek olması durumunda, vergi incelemelerinde
paranın kayıt dışı bir şekilde kullanıldığı düşüncesini akla getirmektedir.
Denetimlerde böyle bir durum ile karşılaşıldığında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 13. maddesinde belirtilen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı hükümleri gereğince örtülü kazanç olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir. Maliye Bakanlığı kasada bulunmadığı tespit edilen tutarlar
için varsayılan bedel üzerinden adat yöntemi ile faiz hesaplanmasını ve bu
tutarın gelir olarak kayıt edilmesini istemektedir.
Bu nedenle söz konusu riskin ortadan kaldırılması için kasa hesabı
bakiyelerinin optimum seviyelere getirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca
işletmelerin günlük ihtiyaç duydukları en uygun nakit miktarı belirlenerek
kasada tutulması, aşan kısımların bankalarda vadeli mevduat olarak veya
başka yatırım seçeneklerinde değerlendirilmesi daha rasyonel bir davranış
olacaktır. Tahsilat ve ödemelerini banka kanalı vasıtasıyla yapılması ve işletme
sahiplerine kâr dağıtımı haricinde para transferi gerçekleştirilmemelidir. Böyle
bir durum söz konusu olacaksa mutlaka faiz hesaplanmalı ve tahsilat işlemi
gerçekleştirilerek hesap kapatılmalıdır.
İşletmelerin kasa hesabında, ihtiyaçlarının üzerinde bulunan tutarlar ve
ortaklar cari hesabındaki alacakları için kredi kullanılması halinde kredi
maliyeti üzerinden faiz hesabı yapmaları, ya da kredi kullanmıyorlarsa,
bankaların yıllık mevduata verdikleri faiz oranı kadar adat hesaplamaları
gerekmektedir. Ayrıca bu işlem için hesaplanan faiz tutarı üzerinden fatura
düzenlenmesi ve %18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. Bu işlem
BSMV kapsamına girmemektedir.
Diğer yandan Vergi İdaresinin de mükelleften mükellefe sektörden sektöre
hatta inceleme elemanından inceleme elemanına değişen uygulamaları ortadan
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kaldırmak için optimum kasa miktarının tespiti amacıyla objektif kıstasları
uygulamaya koyması gerekmektedir.
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VERGİ İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEF HUKUKUNA
İLİŞKİN ÖNEMLİ YENİLİKLER
Doç. Dr. Tahir ERDEM9*
1. GİRİŞ
Resmi Gazete’nin 25 Ekim 2016 tarihli sayısında yayımlanan üç adet yeni
yönetmelikle vergi incelemelerine ilişkin üç temel yönetmelikte değişiklikler
yapılarak mükellef hukukuna yönelik önemli yenilikler getirilmiştir. Maliye
Bakanlığı tarafından yayımlanan ve mevcut yönetmeliklere değişiklik getiren
1 , “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esasbu üç yeni yönetmelikle10
lar Hakkında Yönetmelik”, “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği” ve “Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları
Hakkında Yönetmelik”te çeşitli değişikliklere gidilmiştir.211
Bu kapsamda, vergi inceleme sürecine, rapor değerlendirme komisyonlarında dinlenme imkânı ile sahte belge düzenleme ve kullanma raporlarına ilişkin olarak uygulamada uzun süreden beri gündeme gelen ve düzenlemeye ihtiyaç duyulan belirli konularda mükellef hukukunu gözetecek olumlu adımlar
atılmıştır. Bu çalışmada, yapılan yönetmelik değişiklikleri kapsamında vergi
inceleme sürecine ilişkin getirilen yeni düzenlemeler ele alınacaktır.
2. VERGİ İNCELEME SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER
2.1. İncelemenin Kapsamının ve Sınırlarının Belirlenmesi
Bilindiği üzere, vergi inceleme sürecine ilişkin olarak usul ve esasların belirlendiği temel düzenlemelerden biri “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir.(Erdem, 2011) Sözkonusu Yönetmeliğin
“vergi inceleme görevinin verilmesi” başlıklı 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası
yeni düzenlemeyle aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Vergi incelemesi, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve
döneme ilişkin olarak yapılır. İnceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan
herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamaz.
9* * GİB Grup Başkanı
10
1 “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik”, “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik” ve “Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” 25/10/2016 tarihli ve 29868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
211 “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Vergi Denetim Kurulu
Yönetmeliği” ve “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında belirtilenden farklı bir konu veya döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti
durumunda söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir. Görevlendirme yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda
yer almayan farklı vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda, bu husus yeni bir görevlendirme gerektirmez.”
Yönetmelikte öngörülen bu değişikliğin önemli boyutları bulunmaktadır.
Sözkonusu fıkranın önceki yazımından farklı olarak yeni ifade tarzı içinde
vergi incelemesinin, sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılacağı açıkça ifade edilmiş ve inceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge
talebinde bulunulamayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, yürütülmekte olan incelemeler sırasında, görevlendirme yazısında belirtilenden farklı bir konu veya
döneme ilişkin eleştiriyi gerektiren hususların tespiti durumunda söz konusu
durumun inceleme görevini verenlere bildirileceği kurala bağlanmıştır.
Bunun dışında, önceki hükmün son cümlesi aynen korunarak, görevlendirme
yazısında yer alan inceleme konusuna giren tespitlerin, bu yazıda yer almayan
farklı vergi türlerine ilişkin olarak da rapor yazılmasını gerektirmesi durumunda,
bu hususun yeni bir görevlendirme gerektirmeyeceği belirtilmiştir.
2.2. İbraz Yazısında Verilecek Asgari Sürenin Belirlenmesi
Yapılan bir diğer önemli değişiklik “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” “Defter ve belgelerin alınması” başlıklı
12 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine eklenen asgari süredir.
Bu değişiklikle Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 12 (1) Mükelleflerin defter ve belgeleri yazılı olarak istenir ve
tutanakla teslim alınır. Yazıda, ibraz edilecek defter ve belgeler ile on beş
günden az olmamak üzere ibraz süresine, ibraz yerine ve ibraz edilmemesi
halinde uygulanacak müeyyidelere yer verilir.”
Yapılan bu düzenleme esasen ilgili yönetmeliğe 213 sayılı Vergi Usul Kanununda(T.C. Yasalar, 10.01.1961) öngörülen yasal hükümlere uygun bir içerik kazandırmıştır. VUK’un 256 ncı maddesinde “defter ve belgelerle diğer
kayıtların ibraz mecburiyeti” düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca;
defter ve belgeleri muhafaza ve ibraz ödevi getirilen gerçek ve tüzel kişiler ile
mükerrer 257 nci maddesi ile getirilen zorunluluklara tabi olanlar, muhafaza
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etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve karneler ile vermek zorunda
bulundukları bilgilere ilişkin mikro fiş, mikro film, manyetik teyp, disket ve
benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içerisinde
yetkili makam ve memurların talebi üzerine ibraz ve inceleme için arz etmek
zorundadırlar. Bu zorunluluk Maliye Bakanlığı’nca belirlenecek usule uygun
olarak, tasdike konu hesap ve işlemlerin doğrulanması için gerekli kayıt ve
belgelerle sınırlı olmak üzere, bu hesap ve işlemlere doğrudan ya da silsile
yoluyla taraf olanlara, defter ve belgelerinin tetkiki amacıyla yeminli mali
müşavirler tarafından yapılan talepler için de geçerlidir.
İbraz ödevinin yerine getirilmemesi iki önemli cezaî sonuç doğurur;
VUK’un mükerrer 355 inci maddesinde yer alan özel usulsüzlük kabahati ve
cezası ile VUK’un 359 uncu maddesinde tanımlanmış olan gizleme eylemine
bağlı vergi suçu ve cezası gündeme gelir. Ancak, özel usulsüzlük cezasının
uygulanma koşulu ve gizleme suçunun oluşumu açısından ibraz yazısında belirli unsurlara yer verilmiş olmasının özel önemi bulunmaktadır.
VUK’un mükerrer 355 inci maddesinde yer verilen bilgi verme ve ibraz
yükümlülüğüne aykırı davranışlar ile ilgili özel usulsüzlük cezaları açısından
diğer vergi cezalarına nazaran bazı farklılıklar öngörülmüştür. Bu noktada,
ortaya çıkan en önemli fark, VUK’un mükerrer 355 inci maddesinin uygulanması için, bilgi verme ve ibraz ödevinin yerine getirilmemesiyle ilgili olarak
kabahatin oluşabilmesi için bu ödevlerin bir yazıyla aktive edilmesi gereklidir.
Dolayısıyla, bilgi verme ve ibraz ödevi açısından ceza uygulanabilmesinin ön
koşulu bu konuların mükelleften yazı ile talep edilmiş olmasıdır. Bu yazının
ceza uygulaması sonucunu doğurabilmesi için açık, net ve anlaşılır olması ve
mükellefin haklarını gözetmesi gerekir.
Yazının açık, net ve anlaşılabilir olması, istenilen bilgi ve ibraz ödevinin
içerik ve mahiyetini tam olarak ortaya koymasıyla ilgilidir. Mükellef yazıyı
okuduğunda, öncelikle bu yazıda kendisine hitap edildiğini ve içerik olarak da
yazıda ne istenildiğini doğrudan anlayabilmelidir.
Yazının mükellef haklarını gözetmesi ise, istenilen defter ve belgelerin mahiyetine uygun olarak mükellefe bir hazırlık süresi tanınmasıdır. VUK’un 14 üncü
maddesi uyarınca, vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir.
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu
süreyi, tebliği yapacak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. Dolayısıyla, idare
tarafından verilecek sürelerde (idari sürelerde) yükümlülüğe ilişkin hazırlık ya-
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pılabilmesini teminen asgari 15 günlük bir sınır bulunmaktadır. Ancak, bu idare
tarafından verilecek sürenin alt sınırını göstermektedir. İdare, öngörülen ödevin
yerine getirilmesi için daha uzun bir süre de verebilir. Nitekim, VUK’un 148 inci
maddesinde, bilgi istemede münasip bir mühlet (süre) tayin olunacağı belirtilmiştir. Bu noktada, bilgi isteme yazısında tayin edilecek süre bakımından istenilen
bilginin mahiyet, kapsam ve yoğunluğu, mükellefin durumu ve imkanları gözetilerek hakkaniyete uygun bir süre belirlenmesi gerekir. Ayrıca, ibraz yükümlülüğünde de, VUK’un 139 uncu maddesi uyarınca, vergi incelemeleri, esas itibariyle incelemeye tabi olanın iş yerinde yapılması gerektiğinden, ibraz yazısında bu
hususun gözetilmesi gerekir. Mükellefin incelemenin işyerinde yapılmasını talep
etmesi durumunda bunu bildirmesine yönelik bir tercih hakkı tebliğ edilen yazıda
öngörülmelidir. Aksi takdirde, gerek süre tayini gerekse inceleme yeri bakımından
Kanun’la mükellefe öngörülen haklara riayet edilmemesi durumunda, mükellefe
tebliğ edilen yazı kendisinden beklenen sonuçları doğuramayacak, bu yazı ceza
kesme işlemine hukuken dayanak teşkil etmeyecektir.
Bu noktada, diğer önemli bir koşul olarak, mükelleflere yapılacak tebliğde
defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre içinde defter ve belgelerin ibraz
edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şartı aranmıştır.
Ceza Hukuku’nda genel kural olarak kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Bu
nedenle, ilgililerin eylemlerinde kanunu bildikleri kabul edilerek ceza uygulanır. Bu yönüyle, suç ya da kabahat işleyen birinin cezalandırılabilmesinin
ön koşulu olarak kendisinin uyarılması gerekliliği bulunmamaktadır. Kişinin
ihmal ettiği kural nedeniyle oluşan kabahatten sorumlu olması asıldır. Ancak,
VUK’un mükerrer 355 inci maddesinde bu genel kurala bir istisna getirilerek, vergi ödevinin yöneldiği kişinin bu ödeve uymaması sonucunda önceden uyarılması şartı aranmıştır. Bu “ihtar şartı” yerine getirilmeksizin şeklen
VUK’un mükerrer 355 inci maddesinin uygulanması mümkün değildir.(Erdem, 2010) Ancak, hemen belirtmek gerekir ki, bu ihtar şartı VUK’un 359
uncu maddesindeki gizleme eyleminin vergi suçuna dönüşmesi bakımından
aranmamıştır. Dolayısıyla, mükellefe ibraz ödevine uygun davranmaması durumunda gizleme eylemi nedeniyle vergi suçunu işlemiş sayılacağının yazıda
bildirilmesi suçun oluşumu açısından bir koşul değildir.
Yönetmeliğe eklenen ibare ile defter ve belgelerin ibrazının mükelleften
yazılı olarak istenmesinde, ibraz edilecek defter ve belgeler için ibraz süresi
verilirken bu sürenin on beş günden az olmayacağı açıkça öngörülmüştür.
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2.3. İnceleme Tutanak Taslaklarının Paylaşılması
“Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nde yapılan önemli değişikliklerden bir diğeri de tutanakların imzadan
önce taslak olarak mükellefin bilgisine sunulması gerekliliğidir. Bu amaçla,
Yönetmeliğin “inceleme tutanakları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu tutanakların taslakları, mükelleflerin itiraz ve mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulur.”
Bilindiği üzere, vergi incelemesi sonucunda mükellef hakkında tenkit konusu
yapılacak unsurların bulunması durumunda bunlar değerlendirme ve raporlama
aşamasında dikkate alınmak üzere objektif şekilde bir tutanağa aktarılır. İnceleme
sonucunda bir tutanak alınması zorunlu olmayıp vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlar, inceleme esnasında gerekli görülen hallerde, vergilendirme ile ilgili olayları ve hesap durumlarını tutanakla tespit ve tevsik edebilirler.
Tutanak esasen mükellefle birlikte yürütülen inceleme çalışmasının objektif tespitler olarak yansıtıldığı bir ispat aracıdır. Tutanağın incelemeyi yürüten
inceleme elemanı ile birlikte mükellef tarafından imzalanması genel kuraldır.
Düzenlenen tutanakların birer nüshasının tutanakları imza edenlere verilmesi
zorunludur. Ancak, vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar, ilgilileri tutanakları imzalamaları için zorlayamazlar. İlgililer tutanakları imzalamaktan
çekindikleri takdirde tutanakta bahis konusu edilen olaylar ve hesap durumlarını ihtiva eden defter ve belgeler, nezdinde inceleme yapılandan rızasına
bakılmaksızın alınır ve inceleme neticesinde tarh edilen vergiler ve kesilen
cezalar kesinleşinceye kadar geri verilmez. İlgililer her zaman bu tutanakları
imzalayarak defter ve belgeleri geri alabilirler. Suç delili olan defter ve belgeler mükellefin rızasına bakılmaksızın alıkonulur.
Tutanağın inceleme sürecine ve sonuçlarına etkileri bakımından inceleme
sürecinin en önemli aşamasını temsil eden belge ve ispat aracı olduğu açıktır.
Bu yönüyle, mükellef hukukunun korunması açısından mükellefin tutanağı
anlayabilmesi ve kendisine ilişkin sonuçlarını öngörebilmesi önem arz eder.
Bu nedenle, Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında tutanakta
yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler
bakımından ispatlama vasıtası olduğunun ve yapılması muhtemel işlemlerin
neler olduğunun mükellefe izah edilmesi gerekliliğine yer verilmiştir.
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Yapılan yeni düzenlemede bu gerekliliğin bir ön adımı olarak bu tutanakların henüz imzalanmadan önceki nihai taslaklarının, mükelleflerin itiraz ve
mülahazalarının tutanağa geçirilebilmesini sağlamak amacıyla, mükelleflerin
talep etmesi durumunda iki gün önceden mükelleflerin bilgisine sunulması
öngörülmüştür.
Mükellefe tanınan bu imkân, esasen mükellefin talebine bağlı olarak gündeme gelecek ve imzadan iki gün öncesinde taslak tutanak mükellefin bilgisine sunulacaktır. Kanaatimizce, taslak tutanağın mükellefin bilgisine sunulması
esasen dördüncü fıkrada öngörülen (taslak) tutanakta yer alan hususların vergi
kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğunun ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğunun mükellefe
izah edilmesini de içereceği anlamına gelmektedir.
2.4. Tutanaklarda Yer Verilecek Unsurlar
“Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” “İnceleme tutanaklarında yer alacak unsurlar” başlıklı 17 nci maddesinde
vergi incelemesi ile ilgili düzenlenecek tutanaklarda yer verilmesi gereken
unsurlar sayılmıştır. Yapılan düzenleme ile sözkonusu unsurlar listesine aşağıdaki iki yeni bent eklenmiştir.
“f) Tutanağın taslak halinin 16 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca mükellefin bilgisine sunulduğu hususu,
g) Mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığına ilişkin ifade,”
Yapılan eklemelerin ilk sırasındaki unsur tutanak taslaklarının mükellefin
bilgisine sunulmasına imkân tanıyan yukarıdaki yeni hükmün uygulanıp uygulanmadığının ortaya konulabilmesi için gerekli olan bir husustur. Nitekim,
mükellefin talep etmesi durumunda tutanak taslağı mükellefin bilgisine sunulacaktır. Bu durumun tutanakta açıklığa kavuşturulması sonradan bu konuda
bir ihtilaf yaşanmasının önüne geçecektir.
Tutanakta yer verilmesi gereken diğer bir unsur ise mükelleflerin Rapor Değerlendirme Komisyonlarında dinlenme talebinin olup olmadığına ilişkin ifadedir.
Bilindiği üzere, Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde komisyonların, gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi veya vergi inceleme
elemanını dinleyebileceği öngörülmüştür. Dolayısıyla, mükellefin bu imkândan
yararlanmak isteyip istemediğine tutanakta yer verilmesi öngörülmektedir.
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3. DİNLENME HAKKININ KULLANILMASI ÖNCESİNDE MÜKELLEFE RAPOR ÖZETİNİN SUNULMASI
Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarının, vergi kanunları ile bunlara ilişkin kararname, tüzük, yönetmelik,
genel tebliğ, sirküler ve özelgelere uygunluğu ile maddi hata ve usul hatası içerip
içermediği yönünden yapılacak değerlendirme ve ayrıca VUK’un 359 uncu maddesinde yazılı suçların işlendiğini tespit eden vergi suçu raporlarına ilişkin olarak
mütalaa verilmesi konularında genel olarak incelemeyi yapanın pozisyonuna göre
belirlenecek rapor değerlendirme komisyonu görevlidir.
Bu kapsamda vergi incelemeleri sonucunda yazılan raporların işleme konulmadan önce hukuka uygunluk açısından objektif olarak gözden geçirilmesi
ve vergi incelemesine bağlı işlemlerin hukuka uygunluğunun yargı denetiminden önce idari aşamada gözden geçirilmesi öngörülmektedir.
Komisyonların bu işlevi yerine getirmeleri sürecinde mükelleflere de itiraz
ve mülahazalarını seslendirmek açısından önemli bir imkân tanınmıştır. Rapor
Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ilk fıkrası uyarınca Rapor Değerlendirme Komisyonları, gerekli gördüğü durumlarda ya da talepleri üzerine mükellefi veya inceleme elemanını dinleyebilir.
Haklarında yapılan incelemelerin muhtemel sonuçlarını etkilemek ve savunma haklarını idare önünde kullanmak açısından mükelleflerin rapor değerlendirme komisyonu karşısında kendilerini açıklamaları önemli bir imkân
olmakla birlikte uygulamada bu hakkın kullanımını sınırlandıran bir durum
ise mükellefin henüz yazılan raporu görmeden kendisini savunma durumunda
kalmasıdır. Vergi inceleme sürecinin işleyişi açısından, yazılan raporlar değerlendirilmek üzere ilgili komisyona sunulmakla birlikte, mükellefin komisyon
önünde dinlenme imkânını kullandığı sırada elinde sadece inceleme tutanağı bulunmaktadır. Dolayısıyla, mükellef dinlenme hakkını kullandığı sırada
kendisi hakkında düzenlenen raporun içeriği hakkında somut bilgi sahibi olmaksızın savunma yapmak durumunda kalmaktadır. Mükellef ve rapor değerlendirme komisyonu arasındaki bu asimetrinin bertaraf edilmesi açısından
yönetmelikte bir değişikliğe gidilmiştir. Yönetmeliğin mükellefe dinlenme
imkanı getiren 14 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, müteakip fıkra da buna göre teselsül ettirilmiştir.
“(2) Dinlenmeden önce raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetleri mükelleflere verilir.”
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4. RAPOR DÜZENLEME AŞAMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
4.1. Vergi İnceleme Raporlarının Düzenlenmesi
“Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” “vergi inceleme raporlarının düzenlenmesi” başlıklı 19 uncu maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 19 – (1) Vergi inceleme raporları, vergi türü ve dönemi itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir. Vergilendirme dönemi bir yıldan daha kısa olan vergilere ilişkin vergi inceleme raporları, her bir döneme ilişkin matrah ve/veya
vergi farkları ayrı ayrı gösterilmek suretiyle hesap dönemine göre kazançları
tespit edilenler için takvim yılı aşılmamak koşuluyla, özel hesap dönemine
tâbi mükelleflerde ise özel hesap dönemine tekabül edecek şekilde tek bir rapor olarak düzenlenebilir.
(2) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca kendilerine verilmiş vergi
inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve birden fazla vergi türünde
eleştiri gerektiren hususlara ilişkin raporlar ayrı ayrı düzenlenir.
(3) Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin
düzeltilmesini de gerektirdiği durumlarda bu işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilir. Ancak farklı mükellef nezdinde vergisel
işlemlerin düzeltilmesine yönelik vergi inceleme raporu düzenlenmesi gerekiyorsa, söz konusu durum inceleme görevini verenlere bildirilir.
(4) Tarhiyat ve/veya ceza önerisi içeren vergi inceleme raporları; giriş,
usul incelemeleri, hesap incelemeleri, eleştirilen hususlar ile sonuç bölümlerinden oluşur. Mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer
alan itiraz ve mülahazaları ile bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere raporun eleştirilen hususlar bölümünde yer verilir. Mükellef hakkında önerilen
vergi ve ceza tutarları, herhangi bir tereddüde yer vermeyecek açıklıkta ve
anlaşılır bir şekilde vergi inceleme raporlarının sonuç bölümünde gösterilir.
(5) Yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu
durum ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilir.
(6) Vergi müfettişleri, vergi inceleme raporları ile bu raporlara ilişkin içeriği Başkanlıkça belirlenmiş olan rapor özetlerini, Başkanlığın bilgi işlem sistemi ile uyumlu olacak şekilde düzenler ve bunların birer örneğini elektronik
ortamda Başkanlığa gönderirler.”
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Yapılan değişiklikle Yönetmeliğin vergi inceleme raporlarının düzenlenmesine ilişkin 19 uncu maddesinde bir takım yenilikler getirilmiştir. Öncelikle, eklenen yeni bir fıkra hükmü ile vergi incelemesi yapmaya yetkili
olanlarca, vergi inceleme görevleri ile ilgili olarak tespit edilen ve eleştiri gerektiren bir hususun diğer vergisel işlemlerin düzeltilmesini de gerektirdiği
durumlarda ne şekilde işlem yapılacağı düzenlenmiştir. Buna göre, sözkonusu
işlemlere ilişkin düzeltme önerilerine vergi inceleme raporlarında yer verilir. Ancak farklı mükellef nezdinde vergisel işlemlerin düzeltilmesine yönelik
vergi inceleme raporu düzenlenmesi gerekiyorsa, söz konusu durum inceleme
görevini verenlere bildirilir.
Bir diğer değişiklik ise mükellefin inceleme esnasında ileri sürdüğü ve tutanakta yer alan itiraz ve mülahazaları ile bunlara ilişkin ayrıntılı değerlendirmelere raporun eleştirilen hususlar bölümünde yer verilmesi gerekliliğidir.
Bu kapsamda, mükellefin itiraz ve mülahazalarının dikkate alınabilmesi için
tutanakta yer verilmiş olması daha da önem kazanmaktadır.
Ayrıca, yapılan vergi incelemesi sonucunda, inceleme konusu ve dönemine ilişkin eleştiriyi gerektirecek herhangi bir hususun tespit edilememesi halinde bu durumun ilgili birim tarafından mükellefe yazı ile bildirilmesi yeterli
görülmüştür. Diğer bir ifade ile, vergi kanunlarına göre yapılan incelemeler
sonunda eleştiriyi gerektiren bir hususa rastlanmaması halinde bu durumun
incelemeyi yapan tarafından düzenlenecek bir rapor ile nezdinde inceleme yapılana bildirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.
4.2. Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Raporlarının Düzenlenmesi
Yönetmelik değişiklikleri kapsamında ele alınan en önemli konulardan biri
de sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine ilişkin olarak yazılan raporlardan kaynaklanan sorundur. Uygulamada sıklıkla gündeme gelen bu sorunun çözümü için “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği”nin “vergi inceleme
raporları” başlıklı 57 nci maddesinin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi
durumunda, söz konusu Vergi Tekniği Raporu, sahte belge kullanan mükellef
nezdinde düzenlenecek vergi inceleme raporlarına ek yapılmaz. Ancak, sahte
belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı olarak yer verilir.”
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Yapılan düzenleme çerçevesinde, sahte belge düzenleme fiili dolayısıyla
düzenlenen Vergi Tekniği Raporunun başka bir mükellefin sahte belge kullandığına ilişkin tespitler içermesi durumunda, sözkonusu Vergi Tekniği Raporunun, sahte belge kullanan mükellef nezdinde düzenlenecek vergi inceleme
raporlarına ek yapılamayacağı kuralı getirilmiştir.
Ancak, sahte belge kullanma fiili nedeniyle düzenlenecek vergi inceleme
raporlarında, sahte belge düzenleyicisinin bu fiili işlediğinin tespitine dair
Vergi Tekniği Raporunda yer alan bilgi, belge ve değerlendirmelere ayrıntılı
olarak yer verilir.
5. SONUÇ
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan üç yeni yönetmelikle “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, “Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği” ve “Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te değişiklikler
yapılarak mükellef hukukuna yönelik önemli yenilikler getirilmiştir.
Bu kapsamda, vergi inceleme sürecine ilişkin olarak vergi incelemesinin,
sadece inceleme görev yazısında belirtilen konu ve döneme ilişkin olarak yapılacağı açıkça ifade edilmiş ve inceleme konusu ve dönemi ile ilgili olmayan herhangi bir hususa ilişkin mükelleften bilgi ve belge talebinde bulunulamayacağı vurgulanmıştır. Ayrıca, defter ve belgelerin ibrazının mükelleften
yazılı olarak istenmesinde, ibraz edilecek defter ve belgeler için ibraz süresi
verilirken bu sürenin on beş günden az olmayacağı açıkça öngörülmüştür. Diğer yandan, inceleme tutanak taslaklarının imzadan belirli bir süre öncesinde
mükellefle paylaşılması imkânı getirilmiştir.
Bunlara ilave olarak, mükelleflerin rapor değerlendirme komisyonu karşısında dinlenme imkânından yararlanmaları durumunda dinlenmeden önce
raporlarda eleştiri konusu yapılan hususlar hakkında bilgi içeren rapor özetlerinin kendilerine verilmesi kuralı getirilmiştir. Son olarak, sahte belge düzenleme ve kullanma eylemlerine ilişkin olarak yazılması öngörülen vergi tekniği
raporları konusunda belirleyici bir hüküm öngörülmüştür. Mükellef hukuku
açısından önemli kazanımlar getiren bu hükümlerin uygulamada yaşanan tereddüt ve sorunları azaltacağı açıktır.

100

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Erdem, Tahir (2010). Vergisel Kabahatler. İstanbul : Beta
Erdem, Tahir (2011). Vergi İncelemesi. Ankara : Yaklaşım
Maliye Bakanlığı (25.10.2016) Rapor Değerlendirme Komisyonlarının
Oluşturulması İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (29868 sayılı)
Maliye Bakanlığı (31.10.2011). Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik.. Ankara : Resmi Gazete (28101 sayılı)
Maliye Bakanlığı (31.10.2011). Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (28101 sayılı)
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10705 sayılı)

KASIM - ARALIK 2016

101

MALİ

ÇÖZÜM

2016 YILINDA ELDE EDİLEN SERBEST MESLEK
KAZANÇLARININ BEYANI
*
İmdat TÜRKAY12
ÖZ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre yedi gelir unsurundan biri olan serbest
meslek kazançları, serbest meslek erbapları tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti sonucunda elde edilen kazançların beyan edilmesi suretiyle vergilendirilmektedir. Esas itibariyle, serbest meslek kazançları gelir unsurları içinde vergilendirme açısından en sorunsuz gelir unsurlarından biridir. Serbest meslek erbapları,
mesleki faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Ancak, Gelir Vergisi Kanununa göre gelir vergisinden istisna
edilen serbest meslek kazançları da söz konusudur. Bu çalışmada, yıllık beyanname ile beyan edilecek serbest meslek kazancının tespiti, indirim konusu yapılan
giderler, serbest meslek kazançları içinde yer almakla beraber gelir vergisinden
istisna edilmiş kazançlar, yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak unsurlar
ile yıllık beyanname verilmesine ilişkin örnek olaylara yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Gelir, gelirin toplanması, serbest meslek faaliyeti, serbest
meslek erbabı, serbest meslek kazancı, beyan edilecek gelir, gelir vergisi beyannamesi, indirimler, vergi tarifesi, verginin iadesi, verginin ödenmesi.
1. GİRİŞ
Gerçek kişi tam/dar mükellefler tarafından 2016 yılında yedi gelir unsuruna ilişkin olarak elde edilen gelirler, aksine bir düzenleme olmadığı sürece
1-25 Mart/2017 tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan
edilecektir. Tahakkuk eden gelir vergisi de Mart-Temmuz/2017 aylarında iki
eşit taksitte ödenecektir. Gelir vergisine tabi yedi gelir unsuru; ticarî kazanç,
ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşmaktadır.
Bir işverene bağlı olmadan, kendi adına, devamlı olarak faaliyette bulunan
avukat, doktor, mühendis, mimar, mali müşavir, yeminli mali müşavir, mimar,
danışman, rehber gibi serbest meslek erbapları da 2016 yılında elde ettikleri
hasılat ile faaliyetlerine ilişkin olarak yaptıkları giderleri serbest meslek kazanç defterine yazmışlar ve elde ettikleri kazancı, Gelir Vergisi Kanununa
göre yıllık beyanname ile beyan edeceklerdir.
12
* Gelir İdaresi Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
28.06.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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Gelir Vergisi Kanununun “Gelirin Toplanması ve Beyanı” başlıklı 85. maddesine göre; mükellefler, yedi gelir unsurundan 2016 takvim yılı içinde elde
ettikleri kazanç ve iratlarını Kanunda aksine bir düzenleme olmadığı sürece
1-25 Mart/2017 tarihleri arasında Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile beyan
etmek zorundadırlar. Beyanı gereken gelirlerin Yıllık Beyannamede toplanması zorunlu olup; tacirler, çiftçiler ve serbest meslek erbapları ticari, zirai ve
mesleki faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsalar bile Yıllık Beyanname
vereceklerdir. Gelir vergisi mükellefi kabul edilen adi şirket ortakları, kollektif şirket ortakları ile adi komandit şirketlerin komandite ortakları da Yıllık
Beyanname vermek zorundadırlar.
Serbest meslek erbapları tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti sonucunda elde edilen kazançlar yıllık beyanname vermek suretiyle vergilendirilmektedir. Ortaklık şeklinde faaliyette bulunan serbest meslek erbaplarının
vergilendirilmesinde ise, ortaklığa (adi ortaklığa) bağlı çalışan ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettiği kazancın serbest meslek kazancı
olarak kabul edilmesi ve ortaklığa bağlı çalışan ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettikleri kazançlarından dolayı ayrı ayrı gelir vergisi
beyannamesi vermesi gerekmektedir.
Bu çalışmada, serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin genel açıklamalar ile yıllık beyanname ile beyanı konusu incelenecektir.
2. SERBEST MESLEK FAALİYETİ/ERBABI /KAZANCI
Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilmiş ve serbest meslek
faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa
dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olarak tanımlanmıştır. Ayrıca,
tahkim işleri dolayısıyla hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif, adi komandit
ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da serbest meslek kazancı olarak kabul edilmiştir. Buna göre, bir faaliyetin
serbest meslek faaliyeti olup olmadığı, faaliyetin;
· Sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa
(uzmanlığa) dayanması,
· Bir işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması,
· Devamlı olması,
104

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

unsurlarını taşıyıp taşımadığına bağlı bulunmaktadır. Ayrıca, faaliyetin devamlı olması özelliği de serbest meslek faaliyetini, arızi olarak yapılan serbest
meslek faaliyetinden ayırmaktadır. Yukarıda yer alan unsurlar aynı zamanda
serbest meslek kazancı ile ticari kazanç, ücret ve arızi olarak yapılan serbest
meslek faaliyetinin de sınırlarını belirlemektedir.(Türkay, 2016 : 2425) Örneğin, serbest meslek faaliyetinin bir işverene tabi olarak yapılması halinde,
elde edilen gelir ücret geliri olmaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda yapılan
yasal düzenlemeler sonucunda yeni meslekler olarak kamuoyunun gündemine
gelen aile danışmanlığı, iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği gibi faaliyetler sonucunda elde edilen gelirin ücret olarak mı, yoksa serbest meslek kazancı olarak mı vergilendirileceği konusunda da yukarıda yer alan unsurların
dikkate alınarak vergilendirmenin yapılması gerekmektedir.
GVK’nın 66. maddesine göre; serbest meslek faaliyetini mutat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim,
mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali
müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve
sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır. GVK’da serbest meslek
erbabının genel tanımlamasının dışında bazı meslek gruplarının da serbest
meslek erbabı sayılacağı ayrıca belirtilmiştir. Buna göre; aşağıda sayılanlarda
serbest meslek erbabı olarak kabul edilmektedir.
• Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler,
noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar,
• Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak veya bunlara sermaye
temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından
hisse alanlar,
• Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticarî ve meslekî işlerini takip edenler ve konser veren müzik
sanatçıları,
• Vergi Usul Kanununun 155. maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mezleki faaliyette bulunanlar,
• Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar.
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Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile
devamlı olarak uğraşılması, serbest meslek erbabı olma vasfını değiştirmemektir. Buna göre, bir kimsenin serbest meslek erbabı olabilmesi için hem serbest meslek faaliyetinde bulunması hem de bu faaliyeti mutat meslek halinde
yapması gerekmektedir. Kanun hükmüne göre, bir kimsenin serbest meslek
erbabı olabilmesi için hem serbest meslek faaliyetinde bulunması hem de bu
faaliyeti mutat meslek halinde yapması gerekmektedir.
Serbest meslek faaliyetine konu olan işlerin devamlı olarak yapılıp yapılmadığı, Vergi Usul Kanununun 155. maddesinde sayılan ölçülerden hareket etmek
suretiyle saptanacaktır. Diğer taraftan, GVK’nın 66. maddesinde serbest meslek
faaliyetinin yanında başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılmasının bu
vasfı değiştirmeyeceği belirlenmiştir. Dolayısıyla, serbest meslek erbabı olan bir
kimse, aynı zamanda ticari kazanç sahibi veya ücretli de olabilmektedir. Bu durum
onun serbest meslek erbabı olma niteliğini değiştirmeyecek ve her gelir unsuru
ayrı ayrı tespit edilip, ona göre değerlendirilecektir. Ancak, bazı durumlarda ilave
olarak yapılan faaliyet sonucunda elde edilen gelir serbest meslek faaliyetinin devamı niteliğinde kabul edilebilmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Serbest meslek kazancının tespiti” başlıklı
67’nci maddesinde; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest
meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla
yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde alınan
gider karşılıkları kazanca ilave edilir. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin
elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre
hesaplanan müspet fark kazanca eklenir. Vergi, resim, harç, keşif, şahitlik,
bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müşteri veya müvekkilden alınan ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç
sayılmaz.” hükmü yer almaktadır.
Serbest meslek erbabı “Serbest Meslek Kazanç Defteri” tutmak zorundadır. Kollektif, adi komandit ve adi şirketler de mesleki kazançlarını Serbest
Meslek Kazanç Defteri üzerinden tespit ederler. Bu şirketlerin bilanço esasına
göre tuttukları defterler serbest meslek kazancı defteri yerine geçer. Serbest
meslek kazanç defterine işlemlerin günü gününe kaydedilmesi zorunludur.
Serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için iki nüsha “Serbest Meslek Makbuzu” düzen106
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lemek ve bir nüshasını müşteriye vermek, müşteri de bu makbuzu istemek ve
almak zorundadır. Serbest meslek erbabı için, nakden tahsil edilmemiş olmasına rağmen, aşağıda belirtilen bazı haller de tahsil olarak kabul edilmektedir.
• Serbest meslek erbabının haberdar olması şartıyla; kendi adına, kamu
müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere veya postaya para yatırılması tahsil hükmündedir.
• Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki
veya müşterisine olan borcu ile takası da tahsil hükmündedir.
Görüldüğü üzere, GVK’nın 67. maddesinde, serbest meslek kazancının bir
hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para
ve ayınlar ile diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan fark olduğu hükme
bağlanmıştır. GVK’nın 5035 sayılı Kanunla değişik 68. maddesinde, serbest
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilebilecek giderle belirtilmiştir.
GVK’nın 65, 66, 67 ve 68. maddeleri kapsamında serbest meslek erbabının
elde ettiği serbest meslek kazancı, aynı Kanunun 85. maddesinde de belirtildiği üzere yıllık beyanname ile beyan edilmek zorundadır.
3. SERBEST MESLEK HASILATINDAN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK GİDERLER
GVK’nın 68. maddesine göre, serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılacak giderler şöyledir;113
•

•

Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel
giderler (İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgâh için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi
diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İş yeri kendi mülkü olanlar kira
yerine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş
yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.).
Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki iaşe
ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli
aidatı (bu primlerin ve aidatın geri alınmamak üzere Türkiye’de kain
sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları
şartıyla) ile GVK’nın 27. maddesinde yazılı giyim giderleri.

13
1 Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirimi konusu yapılacak hususlara ilişkin olarak
ayrıntılı bilgi için bakınız İmdat TÜRKAY, a.g.k., s. 195-249.
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Mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla).
Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil
taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde
aynı Kanunun 328. maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).
Kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri.
Alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller.
Mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedelleri.
Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar.
Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek,
ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar.
Mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre
ödenen tazminatlar.

Ancak, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının
suçlarından doğan tazminatlar gider olarak indirilemez.
4. SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
Gelir Vergisi Kanununa göre, serbest meslek kazançları GVK’nın 94.
maddesine göre tevkif suretiyle ön bir vergilendirilmeye tabi tutulmakta
olup, nihai vergi ise mükellefin beyanı üzerine alınmaktadır. Bilindiği üzere,
GVK’nın 94. maddesinde kimlerin hangi ödemeler üzerinden tevkifat yapacakları hüküm altına alınmış ve serbest meslek ödemelerine ilişkin tevkifat
oranı, GVK’nın 18. madde kapsamına giren serbest meslek işlerinde (telif
hakkı ve ihtira beratı kazançları) %17, diğerlerinde %20 olarak belirlenmiştir.
Tevkifat uygulamasında serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte olmasının herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Ancak, Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan
hibelerle (18.04.2013 tarihinden önce sağlanan hibeler dahil) finanse edilen
ve yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan
ödemelerden, Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 84. maddeye istinaden
18.04.2013 tarihinden itibaren vergi kesintisi yapılmaz.( www.gib.gov.tr/
Rehberler/Gelir Vergisi Kanunu/2015/Serbest Meslek Kazançlarının Vergi108
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lendirilmesi, s.4-5) Yıllık beyanname ile beyan edilmeyecek serbest meslek
kazançlarında (telif kazançlarında olduğu gibi) yapılan gelir vergisi tevkifatı
nihai vergi olmaktadır. Öte yandan, arızi serbest meslek kazançları için istisna
haddi altında kalan (2016 için 24.000 TL) kazançlardan yapılan gelir vergisi
tevkifatı ile serbest meslek kazanç istisnası kapsamına giren kazançlardan yapılan gelir vergisi tevkifatı da nihai bir vergilendirmedir.
5. GELİR VERGİSİNDEN MUAF SERBEST MESLEK ERBAPLARI
GVK’nın 66/5. maddesine göre, Vergi Usul Kanununun 155. maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisini taşıyan ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci,
rehber gibi mesleki faaliyette bulunanlar (Şartlardan en az ikisini taşımayanlar ile
köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5.000’i aşmayan yerlerde faaliyette bulunanların bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden
muaftır.), bu işleri dolayısıyla serbest meslek erbabı sayılırlar. Vergi Usul Kanununun 155. maddesine göre serbest meslek erbabı için aşağıda belirtilen hallerden
herhangi biri “işe başlama” yı ifade etmektedir.
 Muayene, yazıhane, atölye gibi özel işyeri açmak,
 Çalışan yerde tabela, levha gibi mesleki faaliyette bulunduğunu ifade
eden alametleri asmak,
 Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak,
 Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki teşekküllere
kaydolunmak,
(Mesleki teşekküllere kaydolunanlardan görevleri veya durumları icabı
bilfiil mesleki faaliyette bulunmayacak olanlar bildirmelerinde bu durumu da
açıklarlar.)
Yukarıda yer alan işe başlamayı ifade eden hallerden en az ikisini taşıdıklarını
beyan eden ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi serbest meslek
erbablarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların genel hükümler çerçevesinde serbest meslek kazancı olarak gelir vergisine tabi olması, bu şartları taşımayanların ise vergi idaresince aksini gerektiren herhangi bir tespitin bulunamaması
halinde, sözü edilen serbest meslek erbablarının bu faaliyetlerine ilişkin kazançlarının gelir vergisinden muaf tutulması gerekmektedir.
Bir işyerine ve işverene bağlı olmaksızın kendi nam ve hesaplarına çalışan ebe,
sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber gibi mesleki faaliyette bulunanların
Gelir Vergisi Kanununun uygulamasında serbest meslek erbabı kabul edilmesi,
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aynı Kanunun 66/5. maddenin parantez içi hükmünde belirtilen muaflık şartlarını
taşıyanların gelir vergisinde muaf tutulmaları, muaflık şartlarını taşımayanların
ise gerçek usulde gelir vergisi mükellefiyetlerinin tesis ettirilmesi, vergiden muaf
olanlarda dahil olmak üzere söz konusu kişilere yapılan ödemelerden GVK’nın
94/2-b bendi uyarınca %20 oranında tevkifat yapılması gerekir.
5.1. Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi
7/6/2012 tarihli ve 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu kapsamında eylemli veya eylemsiz olarak faaliyette bulunan turist rehberleri; Gelir
Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, seyahat acentaları ile iş ilişkisi içinde
serbest meslek kazancı mükellefi, arızi serbest meslek erbabı veya vergiden
muaf serbest meslek erbabı olarak kabul edilmektedir. Bunlar kendi nam ve
hesaplarına faaliyette bulunabildikleri gibi ayrıca seyahat acentalarına bağlı
olarak ücretli de çalışabilmektedirler. Turist rehberlerinin vergilendirilmesi
konusunda, Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 19/11/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 289 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda var olan
tüm tereddütlerin giderilmesine yönelik olarak açıklamalar yapılmıştır. Buna
göre; turist rehberleri Gelir Vergisi Kanunu uygulaması yönünden, belli şartlar
çerçevesinde seyahat acentaları ile iş ilişkisi içinde serbest meslek kazancı
mükellefi, arızi serbest meslek erbabı veya vergiden muaf serbest meslek erbabı olarak kabul edilmektedirler.
6. İSTİSNA KAPSAMINDAKİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
GVK’nın 86. maddesine göre, gelir vergisinden istisna edilen kazanç ve
iratlar için yıllık beyanname verilmesi söz konusu değildir. Diğer gelir unsurları için beyanname verilmesi halinde de gelir vergisinden istisna edilen
bu kazanç ve iratlar yıllık beyannameye dahil edilmeyecektir. Gelir Vergisi
Kanununda gelir vergisinden istisna edilen serbest meslek kazançları şöyledir;
 GVK’nın 18. maddesinde yer alan telif ve ihtira beratları kazanç istisnası,
 GVK’nın 30. maddesinde yer alan sergi ve panayır istisnası,
 GVK’nın 29. maddesinde yer alan teşvik ödülü istisnası kapsamında,
serbest meslek erbablarına verilen ikramiye ve mükafatlar.
İstisna kapsamındaki serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen gelirin
vergilendirilmesi GVK’nın 94. maddesine göre gelir vergisi tevkifatı yoluyla
olmaktadır. Ödemelerden yapılan gelir vergisi tevkifatı, bu tür gelirler için
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nihai vergileme olmakta, gelir sahibi açısından başka bir vergisel yükümlülük
bulunmamaktadır.
6.1. Telif Hakkı ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası
GVK’nın 18. maddesine göre; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri,
bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve
televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket,
resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır. Madde hükmüne göre,
maddede belirtilen kişiler tarafından devamlı veya arızi olarak yapılan ve yine
maddede belirtilen çalışmaların; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun kişiler tarafından tevsik ve ispat edilmesi şartıyla, söz konusu çalışmalardan elde edilecek hasılata
münhasır olmak üzere, gelir vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir. İstisna kapsamındaki çalışmaların GVK’nın 94/1. maddesine göre vergi tevkifatı yapmakla yükümlü olanlarca satın alınması halinde, bedeli üzerinden aynı
maddenin 2/a bendi uyarınca %17 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması
gerekir. İstisna kapsamındaki çalışmaların arızi olarak yapılması durumunda
da gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmektedir.
6.2. Sergi ve Panayır İstisnası
Gelir Vergisi Kanununun 30. maddesinin (2) numaralı bendine göre, dar mükellefiyete tabi olanların hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda
yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar (Türkiye’de başkaca iş yeri ve daimi temsilcileri bulunmamak şartıyla) gelir vergisinden istisna
edilmiştir. Bu istisnanın uygulanabilmesi, ilgililerin Türkiye’de başkaca işyeri ve
daimi temsilci bulundurmamaları şartına bağlı bulunmaktadır.
6.3. Teşvik Ödülü İstisnası
GVK’nın 29. maddesine göre, “İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükafatlar” gelir vergisinden istisna edilmiştir. Söz konusu istisna hükmünün uygulanabilmesi için,
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ödemenin maddede belirtilen iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla ve memleket
çapında önemi haiz bir çalışma sonucu yapılmış olması gerekmektedir. Buna
göre ilim, fen ve güzel sanatların gelişmesini ve memleket bakımından faydalı diğer iş ve faaliyetleri teşvik amacıyla serbest meslek erbaplarına verilen
ödüller miktarı ne olursa olsun gelir vergisinden istisna edilmiştir.
7. SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ YILLIK BEYANNAME
İLE BEYANI
Tam mükellef olarak faaliyette bulunan serbest meslek erbapları, gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek kazançları için tutarı ne olursa olsun (zarar edilmiş olsa dahi) yıllık beyanname ile beyan etmek zorundadırlar. Serbest meslek
kazançları, GVK’nın 94. maddesine göre tevkif suretiyle ön bir vergilendirilmeye tabi tutulmakta olup, nihai vergi ise mükellefin beyanı üzerine alınmaktadır.
Dar mükellefler ise gerçek usulde tespit edilen tevkif yoluyla vergilendirilmemiş
serbest meslek kazançları için yıllık beyanname vermek zorunda olup, GVK’nın
86/2. maddesine göre tevkif yoluyla vergilendirilmiş serbest meslek kazançları
için yıllık beyanname vermeyeceklerdir. Telif hakları ve ihtira beratı kazançları
gelir vergisinden istisna olup, bu kazançları elde eden serbest meslek erbaplarının,
GVK’nın 86/1. maddesinde belirtildiği üzere yıllık beyanname vermeleri gerekmemekte olup, diğer gelirler nedeniyle yıllık beyanname verilmesi halinde de bu
kazançlar beyannameye dahil etmeyeceklerdir.
Günümüzde bazı serbest meslek mensupları (avukatlarda olduğu gibi) aynı
işyerinde ortaklık olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Buna göre ortaklığa (adi
ortaklığa) bağlı çalışan ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettiği kazancın serbest meslek kazancı olarak kabul edilmesi ve ortaklığa bağlı
çalışan ortakların serbest meslek faaliyeti neticesinde elde ettikleri kazançlarından dolayı ayrı ayrı gelir vergisi beyannamesi verilmesi gerekmektedir.
Adi ortaklıklar ile kollektif şirketlerde ortakların, adi komandit şirketlerde komandite ortakların şirketten aldıkları kazançlar, şahsi ticari veya mesleki kazanç sayıldığından geçici verginin konusuna girmektedir. Bu nedenle ortaklık
şeklinde faaliyette bulunan serbest meslek erbaplarının her biri ayrı ayrı gelir
vergisi mükellefi olduklarından, her ortak için ayrıca geçici vergi mükellefiyeti tesis ettirilerek, üçer aylık dönemler halinde geçici vergi beyannamesi
verilmesi gerekmektedir.
GVK’nın 82/4. maddesinde arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatların arızi kazanç olarak vergilendirileceği
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hüküm altına alınmıştır. Ancak aynı maddede yer alan hükme göre; bir takvim
yılında arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hasılatlar toplamının 2016 yılı için 24.000 TL’lik kısmı gelir vergisinden
müstesnadır. Bu tutarı aşan değer artışı kazançları için yıllık beyanname verilmesi gerekmektedir. Arızi serbest meslek kazançları için istisna haddi altında
kalan (2016 için 24.000 TL) kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek
olup; yapılan gelir vergisi tevkifatı nihai vergi olacaktır.
Öte yandan, GVK’nın 86/2. maddesinde yer alan hüküm gereğince dar
mükellef gerçek kişiler; tamamı Türkiye’de tevkif suretiyle vergilendirilmiş
olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları ile diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname vermeyecekler ve diğer gelirleri için beyanname vermeleri halinde de bu gelirlerini beyannameye
dahil etmeyeceklerdir. Ancak, dar mükellef gerçek kişiler ticari kazançları ve
gerçek usulde tespit edilen zirai kazançları ile tevkif yoluyla vergilendirilmemiş menkul sermaye iratları, gayrimenkul sermaye iratları ve serbest meslek
kazançları için yıllık beyanname vermek zorundadırlar.
8. YILLIK BEYANNAMEDEN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK
HUSUSLAR
GVK’nın 89. maddesine ve geçici maddelere göre, gelir vergisi matrahının
tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
• Beyan edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak
şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortalarına ödenen primlerin %50’si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin tamamı,
• Beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve
gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel
kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık
harcamaları,
• Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya basit usulde vergilendirilen
engellilerin beyan edilen gelirlerine, GVK’nın 31. maddesinde yer
alan esaslara göre hesaplanan yıllık engellilik indirimi (Bu indirimden
bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı
ile hizmet erbabı da yararlanır.),
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Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi
muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini
(kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu) aşmamak üzere, makbuz
karşılığında yapılan bağış ve yardımlar,
Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak üzere
öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve
rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı
denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor
Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının
inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu
kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî
bağış ve yardımların tamamı,
Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin
maliyet bedelinin tamamı,
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel araştırma faaliyetinde bulunan kurum
ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen harcamalar ile bu
amaçla yapılan her türlü bağış ve yardımların %100’ü,
3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk
harcamalarının; amatör spor dalları için tamamı, profesyonel spor dalları için %50’si,
Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî bağışların tamamı,
İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımların
tamamı,
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Vergi Usul Kanununun 325/A maddesine göre girişim sermayesi fonu
olarak ayrılan tutarların beyan edilen gelirin %10’unu aşmayan kısmı,
• Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi
yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon,
veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü
alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni
ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve
Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50’si. Bu indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki
müşteri adına düzenlenmesi şarttır.
• 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanuna göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan
zihinsel veya ruhsal engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca
karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının
yüzde 100’ü oranında korumalı işyeri indirimi,
• Bireysel Katılım Yatırımcısı indirimi (GVK’nın geçici 82. maddesine
göre),
• EXPO 2016 Antalya Ajansına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve
yardımlar ve sponsorluk harcamaları (GVK’nın geçici 83. maddesine
göre),
• Diğer Kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar (Örneğin,
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa, Türkiye Bilimsel
ve Teknik Araştırma Kurumunun Kuruluşu Hakkındaki Kanuna, Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa, Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu Kanununa, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme
Vakfı Kanununa göre yapılan bağış ve yardımlar gibi.).
Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın
konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi
Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri
esas alınır. İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplamasında gayrisafi hasılattan giderler düşüldükten, geçmiş yıl zararları ve indirimler düşülmeden önceki safi irat esas alınacaktır.
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9. YILLIK BEYANNAMEDE ZARARLARIN MAHSUBU
Gelir Vergisi Kanununun 88. maddesinin birinci fıkrasında gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan zararların (GVK’nın 80.
maddesinde yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edileceği, ikinci fıkrasında bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmının, müteakip yılların gelirinden indirileceği,
arka arkaya 5 yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara
aktarılmayacağı, üçüncü fıkrasında da menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen eksilmelerin
gider addolunamayacağı belirtilmiştir. Bu düzenlemelere göre; diğer kazanç ve
iratlardan kaynaklanan zararlar ile menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç olmak üzere sermayede meydana gelen
eksilmeler zarar olarak değerlendirilmemektedir. Birbirini izleyen birden fazla
yılların sonucunun zarar olması halinde sonraki yılların gelirinden en eski yıl
zararından başlanarak mahsup yapılır. Zarar mahsubunda kural bu olmakla birlikte, sırada mükellefin kendi takdirini kullanması halinde eski yıla ait zarar
mahsup süresinin dolmaması şartıyla sonraki yıllarda mahsup edilebilir.
10. 2016 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ
TARİFESİ
GVK’nın 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 2016 Yılında ücret dışındaki gelir unsurları
için beyanname veren bir mükellefin aynı anda ücret gelirinin de olması ve
beyannamedeki toplam gelirin 69.000 TL’yi aşması durumunda 25.02.2011
tarih ve 75 No.lu GV Sirkülerinde yapılan açıklamalara göre verginin hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla, 2016 yılında elde edilen kazanç ve iratların Mart/2017 ayında beyanında aşağıdaki vergi tarifesi uygulanacaktır.
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12.600 TL’ye kadar

% 15

30.000 TL’nin 12.600 TL’si için 1.890 TL, fazlası

% 20

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL, (ücret gelirlerinde 110.000
TL’nin
30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası
69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL, (ücret gelirlerinde
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası oranında
vergilendirilir.

% 27

% 35

11. HESAPLANAN VERGİDEN GEÇİCİ VERGİ/TEVKİFATIN
MAHSUBU
Gerçek usulde vergiye tabi serbest meslek erbapları gelir elde etmemiş olsalar bile yıllık beyanname vermek zorundadırlar. Yıllık beyanname vermek
zorunda olan mükellefler, 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait beyana tabi
gelirlerini 2017 yılı Mart ayının 1-25 inci günü akşamına kadar beyan etmek
zorundadırlar. Serbest meslek faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükelleflerinin hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Yıllık Gelir Vergisi, Geçici Vergi, Katma Değer Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerini
elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Serbest meslek kazancı elde eden
mükellefler, “Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi-1001 A” ile “Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi Eki”ni dolduracaktır. Anılan ekte yer alan “Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimi” tablosu ve “Performans Derecelendirme Bildirimi”
dolduracak, diğer gelirlerin de bulunması halinde ise ilgili diğer kazançlara ait
tablolar da doldurulacaktır. Ayrıca beyannameye;
·
Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler (beyannamede gösterilen gelire dahil kazançlardan kesilen vergi varsa),
·
Yabancı ülkelerde ödenen vergi varsa, ödenen bu vergilere ilişkin belgeler beyannameye eklenecektir.(Türkay, 2016 : 313)
GVK’nın mükerrer 120. maddesine göre ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki
kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre belirlenen ilgili hesap döneminin
üçer aylık kazançları üzerinden 103. maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan %15 oranında geçici vergi öderler. 252 Seri No.lu GV Genel
Tebliğinin “Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi” başlıklı 2. Bölümünde yapılan açıklamalara göre, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, ilgili hesap döneminin üçer aylık dönemlerine ilişkin olarak ödenen
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geçici vergi mahsup edilecektir. Ödenen geçici vergi tutarının, geçici verginin
ilgili olduğu döneme ilişkin olarak verilen beyanname üzerinden hesaplanan
gelir vergisinden fazla olması halinde; mahsup edilemeyen tutar, mükellefin
diğer vergi borçlarına mahsup edilecektir. Bu mahsuba rağmen arta kalan bir
miktarın bulunması halinde, kalan kısım mükellefin o yılın sonuna kadar yazılı olarak başvurması kaydıyla mükellefe nakden iade edilecektir.
Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun “Vergi tevkifatının mahsubu” başlıklı 121. maddesinde, “Yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve
iratlardan bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden
hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine
kendisine ret ve iade olunur. Mahsuben iade işlemi, aranan tüm belgelerin
tamamlanması koşuluyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinin verildiği tarih
itibarıyla yapılır. İkmalen veya resen yapılan tarhiyatlarda mahsup işlemi,
mahsup talebine ilişkin dilekçe ve eklerinin eksiksiz olarak vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak yapılır. Aranan belgelerin tamamlanması
aşamasında yapılan tahsilatlar yönünden düzeltme yapılmaz.” hükmü yer almaktadır. Bugüne kadar mükellefler tarafından kesinti yoluyla ödenen vergilerden doğan gelir vergisinin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin talepler,
GVK’nın 121. maddesi ve 252 Seri Nolu GVGT’de yer alan hükümler kapsamında, 429 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Gelir/
Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1A) ile yapılmaktaydı, ancak aşağıda
açıklandığı üzere bundan böyle Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanarak iade talebinde bulunacaklardır.
Ortaklık olarak faaliyette bulunan (adi ortaklık) serbest meslek erbapları ayrı
ayrı gelir vergisi beyannamesi vereceklerdir. Bu durumda, GVK’nın 94. maddesinde sayılan kişi ve kurumlar tarafından ortaklıktan alınan hizmet sonucu söz
konusu ortaklığa yapılan serbest meslek ödemelerinden, aynı Kanunun 2/b maddesine göre %20 nispetinde gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğinden; ortaklığı oluşturan ortaklar tarafından kendi adlarına verecekleri yıllık gelir vergisi
beyannamesinde, GVK’nın 94. maddesine göre yapılan tevkifatların ortaklıktaki
hissenin dikkate alınarak mahsup edilmesi gerekmektedir.
• Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS)
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 22.01.2016 tarihli ve GVK99/2016-1 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri ile gelir ve kurumlar vergisine yönelik
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iade talepleri, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler
esas alınarak hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılarak yapılacaktır. Buna göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini kullanmak suretiyle yapacaklardır.
Gelir ve kurumlar vergisi iade talepleri ile ilgili olarak iade işlemlerine hız
kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi
Standart İade Sistemi ile mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir-Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol
ve analizler elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapacak birime ve mükellefe sunulması esas alınmaktadır. Buna göre;
• Gelir Vergisi Kanununun; mükerrer 120. maddesi kapsamında iadesi
gereken geçici vergilerden ve 121. maddesi kapsamında, Kanunun 94
ve geçici 67. maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile
• Kurumlar Vergisi Kanununun; 32. maddesi kapsamında Gelir Vergisi
Kanununun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade
taleplerinde ve 34. maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30. maddeleri
ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde,
söz konusu maddelerde yer alan yetki çerçevesinde, Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Gelir
ve kurumlar vergisi mükellefleri söz konusu iade taleplerini bundan böyle bu
uygulama kapsamında yapacaklardır. Ayrıca;
 İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen
liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu
gibi vergi dairesine verilecektir.
 Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde
değerlendirerek, ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
 Mükelleflerin iade talepleri, 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacaktır.
Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre, Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki
esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:
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 Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa
dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.
 Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında
ayrı ayrı girilecektir.
 Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi
dairesinden ulaşılması mümkündür.
 Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.
12. YILLIK BEYANNAMEYE İLİŞKİN ÖRNEK OLAYLAR
2016 yılına ilişkin olarak verilecek yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup ve indirimler sonrasında ödenecek gelir vergisi
çıkması durumunda, 2017 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenecektir. Hesaplanan vergi, bağlı bulunan vergi dairesinin bildirilmesi
şartı ile herhangi bir vergi dairesine ödenebileceği gibi vergi tahsiline yetkili
banka şubelerine de ödenebilecektir. Ayrıca, gelir vergisi birinci taksit ödeme
süresi içinde, Damga Vergisi Kanununa ekli I Sayılı Tablo/IV. Makbuzlar ve
Diğer Kağıtlar/Vergi Beyannameleri bölümünde belirtildiği üzere, 2016 yılı
için verilecek Gelir Vergisi Beyannamesi için belirlenen damga vergisinin de
birinci taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.
Aşağıda serbest meslek kazancının beyanına ilişkin örnekler yer almaktadır. Bazı örneklerde, yıllık beyannamede beyan edilen gelir tutarından
GVK’nın 89. maddesinde sayılan indirim konusu yapılabilecek unsurlar ile
hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek yıl içinde ödenen geçici
vergi ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsup edilmesi ihmal edilmiş olup;
söz konusu indirimler ve mahsup imkanının olması halinde mükelleflerin yararlanabileceği tabiidir.
Örnek 1: Yazar Bay (A), yazdığı kitabın yayınlanması amacıyla bir yayınevi
ile anlaşmış ve 2016 yılında GVK’nın 18. maddesi kapsamında 50.000 TL gelir
(telif kazancı) elde etmiştir. Bu durumda ödevlinin elde ettiği gelir GVK’nın 18.
maddesindeki şartları sağladığı için vergiden istisna olup, beyan edilmeyecektir.
Yayınevi tarafından yazara yapılan ödemelerden GVK’nın 94/2-a maddesine göre
%17 oranında yapılan tevkifat nihai vergi olarak kalacaktır.
Örnek 2: Bursa’da Mali Müşavirlik yapan Bay (B), 2016 yılında bu faaliyetinden toplam 120.000 TL hasılat elde etmiş ve kazancından yıl içinde
20.000 TL gelir vergisi tevkifatı yapılmıştır. Mesleki faaliyeti ile ilgili olarak
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40.000 TL gider yapmış ve yıllık 8.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir. Ayrıca,
eşi adına 6.000 TL hayat sigorta primi ödemiştir. Mükellefin 2016 yılı gelir
vergisi matrahı aşağıdaki gibi olacaktır;
Toplam hasılat
Mesleki giderler
Bağ-Kur primi
Beyan edilecek serbest meslek kazancı (120.000-48.000=)

120.000 TL
40.000 TL
8.000 TL
72.000 TL

Eşi adına ödenen hayat sigorta primi

6.000 TL

İndirim konusu yapılacak hayat sigorta primi
(GVK’nın 89. mad. göre %50’si)

3.000 TL

Gelir vergisi matrahı (72.000-3.000=)

69.000 TL

Örnekteki mükellef, beyan edilen gelirin %15’ini (72.000X%15=10.800
TL) ve 2016 yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmayan 3.000 TL eş adına
ödenen hayat sigorta primini indirim konusu yapmıştır. Ayrıca, ödevlinin yıl
içinde ödemiş olduğu geçici vergi ile 20.000 TL tevkif yoluyla kesilen vergileri hesaplanan gelir vergisinden mahsup etme imkanı bulunmaktadır.
Örnek 3: Avukatlık faaliyetinde bulunan Bayan (C), 2016 yılında 100.000
TL hasılat elde etmiştir. Mükellefin yapmış olduğu genel gider tutarı ise 30.000
TL’dir. Ödevli mesleki faaliyeti ilgili olarak yazmış olduğu kitapla ilgili olarak
bir yayın kuruluşundan 20.000 TL telif kazancı elde etmiş olup, telif kazancı
üzerinden yıl içinde 3.400 TL tevkifat yapılmıştır. Mükellefin serbest meslek
faaliyeti ile ilgili olarak vergiye tabi gelir aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Avukatlık faaliyeti toplam hasılat
Kitap satışı telif kazancı
İndirilecek giderler
Safi kazanç tutarı (100.000-30.000=)

100.000 TL
20.000 TL
30.000 TL
70.000 TL

Gelir Vergisinden İstisna Olan Telif Kazancı

20.000 TL

Vergiye tabi gelir

70.000 TL

Ödevlinin elde etmiş olduğu 20.000 TL tutarındaki telif kazancı GVK’nın 18.
maddesine göre gelir vergisinden istisna olup, beyan edilmeyecek ve yıl içinde
yapılan %17 oranındaki 3.400 TL’lik tevkifat nihai vergi olacaktır. Örnekte, gelir
vergisinden istisna olduğu için yıllık beyannameye dahil edilmeyen telif kazanç-
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larından yıl içinde tevkif edilen gelir vergisinin beyannamede hesaplanan gelir
vergisinden mahsubu da mümkün değildir.
Örnek 4: Serbest meslek erbabı Bayan (D)’nin 2016 yılı gelirleri aşağıdaki gibidir. Mükellefin ücret ve işyeri kira gelirleri yıl içinde tevkif suretiyle
vergilendirilmiştir. Bu verilere göre, mükellefin beyan etmesi gereken gelir
vergisi matrahı şöyle hesaplanacaktır.
Serbest meslek kazancı
1. İşverenden aldığı ücret
2. İşverenden aldığı ücret
Tevkifatlı işyeri kira geliri (brüt)
Vergiye tabi gelir

120.000 TL
40.000 TL
35.000 TL
20.000 TL
215.000 TL

GVK’nın 85. maddesine göre ödevli 120.000 TL serbest meslek kazancı için mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. GVK’nın 86/1-b
maddesine göre ise 1. işveren hariç diğer işverenden elde edilen ücret geliri
2015 yılı için beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’yi geçtiği için, ödevli
ücret gelirlerinin tamamı olan 75.000 TL’yi beyannamesine dahil edecektir.
Tevkifata tabi 20.000 TL işyeri kira geliri de ücret geliri ile toplandığında
beyanname verme sınırını aştığından, GVK’nın 86/1-c maddesi gereğince
beyannameye dahil edilecektir. Dolayısıyla, ödevlinin beyan etmesi gereken
gelir vergisi matrahı 215.000 TL olacaktır. Ancak, yıl içinde ücret ve işyeri
kira gelirlerinden tevkif suretiyle kesilen vergiler ile yıl içinde serbest meslek
kazancından dolayı ödemiş olduğu geçici vergi hesaplanan gelir vergisinden
mahsup edilecektir.
Örnek 5: Doktor Bayan (E), 2016 yılında serbest meslek faaliyetinden
50.000 TL zarar elde etmiştir. Ancak, yazmış olduğu tıp kitabı satışından ise
25.000 TL telif kazancı elde etmiş olup, telif kazancı üzerinden yıl içinde kitabı basan yayınevi tarafından (25.000 X%17=) 4.250 TL tevkifat yapılmıştır.
Ödevli doktorluk faaliyetinden zarar elde etmiş olmasına rağmen yıllık beyanname verecek, ancak hesaplanan gelir vergisi olmayacaktır. GVK’nın 18.
maddesi kapsamında elde ettiği telif kazancı ise gelir vergisinden istisna olup,
GVK’nın 86. maddesine göre yıllık beyannameye dahil edilmeyecek ve yıl
içinde 94. maddeye göre yapılan tevkifat nihai vergi olacaktır.
Örnek 6: Serbest meslek erbabı Bay (F)’nin 2016 yılında 150.000 TL
gayrisafi hasılatı, 40.000 TL de indirilecek gideri bulunmaktadır. Ödevli bak122
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makla yükümlü bulunduğu çocuğu için 1. Dereceden engellilik indiriminden
(2016 yılında aylık 900 TL) yararlanmakta olup, ayrıca yıl içinde 10.000 TL
Bağ-Kur primi ödemiştir. Bu verilere göre beyan edilecek serbest meslek kazancı şöyle olacaktır.
Toplam Hasılat
İndirilecek giderler
Serbest meslek Kazancı (150.000-40.000=)

150.000 TL
40.000 TL
110.000 TL

Bağ-Kur primi

10.000 TL

Engellilik indirimi tutarı (2016 yılı için yıllık (900X12=)

10.800 TL

Beyan edilecek serbest meslek kazancı
(110.000-(10.000+10.800)=)

89.200 TL

Örnek 7: Serbest meslek erbabı Bay (G)’nin 2016 yılında elde ettiği serbest meslek kazancı ve menkul/gayrimenkul sermaye iradı gelirleri şöyledir.
Serbest meslek kazancı

100.000 TL

İşyeri kira geliri (tevkifata tabi tutulmuş)

20.000 TL

Mevduat faizi (tevkifatlı)

30.000 TL

Beyan edilecek gelir toplamı

120.000 TL

GVK’nın 85. maddesine göre ödevli 100.000 TL serbest meslek kazancı için
mutlaka yıllık gelir vergisi beyannamesi verecektir. Serbest meslek kazancı ile
brüt işyeri kira gelirinin toplamı olan (100.000+20.000=) 120.000 TL, 2016 yılı
beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’yi aştığından yıllık gelir vergisi beyannamesine tevkifatlı işyeri kira geliri de dahil edilecektir. GVK’nın geçici 67. maddesine göre tevkifata tabi tutulan mevduat faizi ise beyan edilmeyecektir. Ödevli,
beyannameye dahil ettiği kazançlardan yıl içinde tevkif suretiyle kesilen gelir vergisini, hesaplanan gelir vergisinden mahsup edebilecektir.
Örnek 8: Bay (H), 2016 yılında serbest meslek faaliyeti sonucunda elde
ettiği hasılattan, yapmış olduğu giderleri indirdikten sonra 150.000 TL serbest meslek kazancı elde etmiş, ayrıca kiraya verdiği işyerinden tevkifata tabi
24.000 TL, konutundan ise 12.000 TL kira geliri elde etmiştir.
Serbest meslek kazancı
Tevkifatlı işyeri kira geliri (Brüt)
Mesken kira geliri
Beyan edilecek gelir

150.000 TL
24.000 TL
12.000 TL
186.000 TL
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Ödevli, serbest meslek kazancı nedeniyle mutlaka yıllık beyanname verecektir. Serbest meslek kazancından yıl içinde kesilen vergiler, hesaplanan
vergiden mahsup edilebilecektir. Ödevli serbest meslek kazancı nedeniyle
yıllık beyanname vermesi nedeniyle mesken istisnasından yararlanamayacaktır. Kira gelirlerinin beyanı ise; tevkifatlı 24.000 TL’lik işyeri kira geliri ile
12.000 TL mesken kirası toplandığında (36.000 TL), GVK’nın 86/1-c maddesine göre 2016 yılı için beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’yi geçtiği için, serbest meslek kazancı ile işyeri ve mesken kira geliri toplamı olan
(150.000+24.000+12.000=) 186.000 TL beyan edecektir.
Örnek 9: İstanbul’da Mali Müşavirlik yapan Bay (K)’nın, 2016 yılına ilişkin olarak giderler sonrasında beyan edilecek serbest meslek kazancı
250.000 TL’dir. Ödevli, 1.5.2000 doğumlu çocuğunun eğitimi için özel bir
okula 30.000 TL, eşinin ameliyatı için özel bir hastaneye de 10.000 TL ödeme
yapmış ve faturasını almıştır.
GVK’nın 89/2. maddesine göre, beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması,
Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık
harcamalarının, gelir vergisi matrahının tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirden indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
23/10/2012 tarihli ve 85 No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin “10. Diğer Hususlar” başlıklı bölümünde “çocuk” veya “küçük çocuk” tabirinden; mükellefle
birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup, 25 yaşını doldurmamış çocukların
anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.
Beyan edilen serbest meslek kazancı
Eğitim ve sağlık harcaması (30.000+10.000=)
İndirim konusu yapılabilecek eğitim ve
sağlık harcaması tutarı (250.000X%10=)
İndirimi mümkün olmayan eğitim ve
sağlık harcaması (40.000-25.000=)

250.000 TL
40.000 TL

Vergiye tabi matrah (250.000-25.000=)

225.000 TL

25.000 TL
15.000 TL

Buna göre, 18 yaşını veya tahsilde olması halinde 25 yaşını doldurmamış
çocuklara ait eğitim harcamalarının, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar
vergi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik
edilmesi şartıyla, beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulun124
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maktadır. Örneğimizde, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan 18 yaşını doldurmamış çocuk için ödenen 30.000 TL eğitim gideri ile mükellefin eşi için yapmış olduğu 10.000 TL’lik sağlık harcaması toplamı olan 40.000 TL,
GVK’nın 89/2. maddesi gereğince beyan edilen gelirin %10’nu (250.000 X%10=)
olan 25.000 TL’yi aştığından, 2017 yılında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesinden beyan edilecek gelir tutarından indirim konusu yapılacak eğitim ve
sağlık harcaması tutarı 25.000 TL olacaktır.
Örnek 10: İstanbul’da kendi ofisinde Yeminli Mali Müşavirlik yapan Bay
(M)’nin 2016 yılına ait gelir ve gider bilgileri ile beyan edilen gelirden indirim
konusu yapılacak hususlara ilişkin bilgiler şöyledir.
-Ödevli, serbest meslek faaliyetinden 300.000 TL gayrisafi hasılat elde etmiştir.
-Bilirkişilik faaliyeti sonucunda bir mahkeme tarafından tevkifata tabi olarak 10.000 TL bilirkişilik ücreti elde etmiştir.
-Ödevli serbest meslek faaliyeti için GVK’nın 68. maddesi kapsamında
80.000 TL gider yapmıştır.
-Ödevli yıl içinde 25.000 TL geçici vergi ödemiştir.
-Ödevliye yapılan serbest meslek ödemelerinden yıl içinde 50.000 TL tevkifat yapılmıştır.
-Ödevli İstanbul’da sahibi olduğu işyerinden tevkifatlı 24.000 TL, Ankara’da bulunan dairesinde 12.000 TL mesken kira geliri elde etmiştir. Ödevli,
götürü gider yöntemini seçmiştir. İşyeri kira ödemelerinden 4.800 TL tevkifat
yapılmıştır.
-Ödevli, 8.000 TL Bağ-Kur primi ödemiştir.
-Ödevli, 2016 yılında 8 yaşındaki küçük çocuğu için aylık 500 TL hayat
sigorta primi, çalışmayan eşi için ise aylık 300 TL bireysel emeklilik katkı
payı ödemiştir.
-Ödevli, 2016 yılında özel bir okula küçük çocuğu için 20.000 TL eğitim
gideri, eşi için özel bir sağlık kurumuna ise 8.000 TL sağlık gideri ödemiş ve
giderlerin faturasını almıştır.
-Ödevli, Türkiye Kızılay Derneğine 3.000 TL ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine 2.000 TL makbuz karşılığında nakit bağış yapmıştır.
Örnek hakkında açıklamalar:
-Ödevli serbest meslek kazancı nedeniyle vereceği yıllık beyannameye
tek işverenden alınan ve tevkifata tabi tutulan 10.000 TL bilirkişilik ücretini
GVK’nın 86/1. maddesine göre beyan etmeyecektir.
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-Ödevlinin kira geliri toplamı (24.000+12.000=) 36.000 TL, GVK’nın 21.
maddesine göre serbest meslek kazancı nedeniyle mükellef olduğundan 2016
yılı için uygulanacak 3.800 TL mesken istisnasından yararlanamayacaktır.
-Tevkifata tabi işyeri kira geliri ile mesken kira geliri toplandığında 2016
yılı beyanname verme sınırı olan 30.000 TL’yi aştığından, işyeri kira geliri de
beyannameye dahil edilecektir.
Şimdi öncelikle, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde yer alacak Serbest
Meslek kazancını ve Gayrimenkul Sermaye İradına ilişkin safi iradı bulalım.

Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirim
Gayrisafi hasılat
İndirilecek giderler
Kar
Bağ-Kur primi
Beyan edilen serbest meslek kazancı
Gayrimenkul Sermaye İradına İlişkin Bildirim
Gayrisafi İrat
Giderler (36.000X%25=)
Safi İrat

300.000 TL
80.000 TL
220.000 TL
8.000 TL
212.000 TL
36.000 TL
9.000 TL
27.000 TL

GVK’nın 89. maddesine göre beyan edilen gelir tutarından indirim konusu
yapılacak hususlar ile ödenecek gelir vergisi hesaplaması şöyle olacaktır.
Serbest meslek kazancı
Gayrimenkul sermaye iradı

212.000 TL
27.000 TL

Beyannamedeki kar toplamı (mahsup edilecek indirimler ve
geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar)

239.000 TL

Hayat sigorta prim ödemesi (500X12 ay)
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6.000 TL

2016 Yılı asgari ücretin yıllık brüt tutarı (yıllık üst limit)
Beyan edilen gelirin %15’i (239.000X%15=)
İndirim konusu yapılacak hayat sigorta prim tutarı (6.000X%50=)

19.764 TL
35.850 TL
3.000 TL

Eğitim ve sağlık harcaması toplamı (20.000+8.000=)
Beyan edilen gelirin %10’u (239.000X%10=)
İndirim konusu yapılacak eğitim ve sağlık harcaması tutarı
Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan
bağış tutarı (tamamı indirilir)

28.000 TL
23.900 TL
23.900 TL

İndirimler toplamı (3.000+23.900+5.000=)

31.900 TL
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-Ödevli çalışmayan eşi için ödediği yıllık (300X12=) 3.600 TL bireysel
emeklilik katkı payını beyan ettiği gelirden indirim konusu yapamayacaktır.
Çünkü, yapılan düzenlemeye göre 1.1.2013 tarihinden itibaren ödenen bireysel emeklilik katkı payları yıllık beyannameden indirim konusu yapılamamaktadır.
-Hayat sigorta şirketine ödenen 6.000 TL’lik prim tutarının %50’si olan 3.000
TL, beyan edilen gelirin %15’i olan (239.000X%15=) 35.850 TL’yi ve 2016 yılı
asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmadığından indirim konusu yapılacaktır.
-Yıl içinde yapılan 28.000 TL eğitim ve sağlık harcaması tutarı, beyan edilen
gelirin %10’unu olan (239.000X%10=) 23.900 TL’yi aştığından, tamamı indirilemeyecek ve 23.900 TL’lik kısmı yıllık beyannameden indirilebilecektir.
-Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı
yapılan toplam 5.000 TL tutarındaki bağışın tamamı GVK’nın 89. maddesine
göre indirim konusu yapılabilecektir.
Örnekte, mükellef Mart/2017 ayında vereceği yıllık beyannamede indirim konusu yapacağı tutarı, yıllık gelir vergisi beyannamesinin Gelir Bildirimi bölümünde gösterecek ve “Kar” toplamından indirim konusu yapacaktır.
Mükellefin beyannamede başka bir indirimi ve geçmiş yıl zararı olmaması
durumunda vergi matrahı ve ödemesi gereken gelir vergisi aşağıdaki şekilde
hesaplanacaktır.
GELİR BİLDİRİMİ
Serbest Meslek Kazancı
Gayrimenkul Sermaye İradı
Kar
Mahsup edilecek indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamı
Mahsup sonrası kalan tutar
Vergiye tabi gelir (Matrah)
Hesaplanan gelir vergisi (GVK’nın 103. mad. göre %15-20-27-35)
Tevkif yoluyla ödenen vergiler (50.000+4.800=)
Ödenen geçici vergi
Mahsup edilecek vergiler toplamı (54.800+25.000=)
Ödenmesi gereken gelir vergisi (64.235-79.800=)
İadesi gereken gelir vergisi ve/veya geçici vergi

212.000 TL
27.000 TL
239.000 TL
31.900 TL
207.100 TL
207.100 TL
64.235 TL
54.800 TL
25.000 TL
79.800 TL
Yok
15.565 TL

Buna göre, örneğimizde yıllık beyannamede beyan edilen gelir tutarından
mahsup edilecek indirimler toplamı olan 31.900 TL indirim konusu yapılacak ve vergiye tabi gelir (239.000-31.900=) 207.100 TL olacaktır. Vergiye
tabi matrah olan 207.100 TL üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise 64.235 TL
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olacak ve yıl içinde serbest meslek ve işyeri kira gelirinden yapılan tevkifat
tutarı olan 54.800 TL ile yıl içinde ödenen 25.000 TL geçici vergi toplamı
olan 79.800 TL’de bu tutardan mahsup edildiğinde, ödenecek gelir vergisi çıkmayacak ve iadesi gereken gelir vergisi 15.565 TL olacaktır. Örnekte, yıllık
beyannameye dahil edilmeyen, tek işverenden elde edilen 10.000 TL bilirkişilik ücretinden yıl içinde yapılan vergi tevkifatı, beyannamede hesaplanan
vergiden mahsup edilmeyecektir.
Ödevli, 2016 yılında elde ettiği serbest meslek kazancı için Mart/2017 ayında vereceği Gelir Vergisi Beyannamesi için belirlenen damga vergisini de ödeyecektir. Yıllık Beyannamede, mükellefin yıl içinde ödediği geçici vergi ile tevkif
yoluyla kesilen gelir vergisi, hesaplanan vergiden fazla olduğundan iade edilecek
vergi çıkmaktadır. Mükellef, vergi dairesine başvurarak, mahsup edemediği vergiyi nakten veya mahsuben iade talep edecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
yayınlanan 22.01.2016 tarihli ve GVK-99/2016-1 Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri
ile gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade talepleri, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak hazırlanan Gelir ve Kurumlar
Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) kullanılarak yapılacaktır.
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ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRA KARARI NEDEN
VE NASIL ALINMALIDIR?
*
Soner ALTAŞ14
ÖZ
Anonim ile limited şirketlerde yasal olarak bulunması gereken organlardan
birisi yönetim organıdır. Bu organ, anonim şirkette yönetim kurulu, limited
şirkette ise müdür ya da müdürler kuruludur. Anonim şirkette yönetim kurulu
üyeleri, limited şirkette ise müdür veya müdürler, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem
şirkete hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olurlar. Buna karşılık, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited
şirket müdürlerinin verdikleri zarar dolayısıyla oluşan hukukî sorumlulukları
ibra ile ortadan kaldırılabilir. Bu çalışmada, ibra kararının anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin, limited şirkette ise müdürlerin hukukî sorumluluklarını ortadan kaldırabilmesi için nasıl alınması gerektiği ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler : anonim şirket, limited şirket, hukuki sorumluluk,
genel kurul, ibra, zamanaşımı.
1. GİRİŞ
1 uya6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)15
rınca, anonim şirketin yönetim organı yönetim kurulu, limited şirketinki ise
müdür veya müdürler kuruludur. Anonim şirkette yönetim kurulu üyeleri, limited şirkette ise müdür veya müdürler, kanundan ve şirket sözleşmesinden
doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem
ortaklara hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu olur2 . Bu sorumluluk hükmü, hem doğrudan hem de dolayısıyla zarara uygular16
lanır. TTK, bu konudaki dava hakkını şirkete, ortaklara, alacaklılara ve iflas
3 . Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek
halinde iflas idaresine tanımıştır17
*14 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
115 Çalışmamızda, 13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu için “TTK” kısaltması

kullanılmıştır.
16
2 Bkz. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96, Nr.112
317 TTK’nın 555’inci maddesinde “Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi
isteyebilir.” denilmiştir. Ancak, pay sahipleri (ortaklar) tazminatın sadece şirkete ödenmesini isteyebilirler,
kendilerine ödenmesini isteyemezler. Şirketin iflâsı hâlinde ise, tazminatın şirkete ödenmesini isteme hakkı,
öncelikle iflâs idaresine aittir. TTK, şirket alacaklılarına da, zarara uğrayan şirketin iflâsı hâlinde, tazminatın
şirkete ödenmesini isteme hakkı tanımıştır. Bu bağlamda, iflâs idaresinin şirket zararının tazmini için dava
açmaması durumunda, her ortak veya şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir.

Makale Geliş Tarihi:
02.12.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her
hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle
zamanaşımına uğrar. Ancak, anılan fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da
bu zamanaşımı uygulanır.
Bununla birlikte, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket
müdürlerinin verdikleri zarar dolayısıyla oluşan hukukî sorumlulukları ibra
ile ortadan kaldırılabilir. Kelime olarak “aklama, temize çıkarma(www.tdk.
gov.tr ) demek olan ibra, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ya da limite şirket müdürlerinin, yapmış oldukları işlemlerden dolayı şirket zararı doğmuş olsa dahi, ortakların bu duruma razı olduğu ve yönetim organı üyelerinin
sorumluluklarına gitmeyeceği anlamına gelir. Ancak, ibra kararının hukukî
sorumluluğu tam olarak ortadan kaldırabilmesi için, bazı koşullar dairesinde
alınması gerekir. İşte bu çalışmada, ibra kararının anonim şirkette yönetim
kurulu üyelerinin, limited şirkette ise müdürlerin hukukî sorumluluklarını ortadan kaldırabilmesi için nasıl alınması gerektiği üzerinde durulacaktır.
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE MÜDÜRLER HAKKINDAKİ İBRA KARARI ALMANIN ÖNEMİ VE YÖNTEMİ
Anonim şirkette “yönetim kurulu üyelerinin ibraları hakkında karar verilmesi”, limited şirkette ise “müdürlerin ibraları” genel kurulun devredilemez
görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. Böylece, anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin, limited şirkette ise müdürün veya müdürlerin ibrasına karar
verecek organ, şirketin genel kurulu olarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda, anonim ile limited şirketlerin her faaliyet dönemi sonundan
itibaren üç ay içinde yapmaları yasal bir zorunluluk teşkil eden olağan genel
kurul toplantılarında, yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerin ibraları hususunun
genel kurul toplantısının gündemine alınması ve ibranın genel kurulca müzakere edilip karara bağlanması uygun olacaktır. TTK’nın 413’üncü maddesinin
ikinci fıkrasında yer alan “gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz” hükmü ile ifade bulan “gündeme bağlılık”
ilkesini ve gündemin toplantıya çağıran tarafından belirlenmesi kuralını dikkate aldığımızda, ibra hususunun, genel kurulu toplantıya çağırmaya genel kural
olarak yetkili bulunan, anonim şirkette yönetim kurulu, limited şirkette ise
müdür veya müdürler kurulu tarafından toplantı gündemine alınması beklenir.
Ancak, uygulamaya bakıldığında, özellikle halka açık olan anonim şirketlerin
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yönetim organı üyelerinin ibrası hususunu açıkça genel kurul gündemine koydukları, bunların dışında kalan şirketlerin ise genel kurul toplantısına gereken
özenin göstermediklerinden dolayı genel kurul toplantısının gündeminde ibra
hususuna nadiren yer verildiğini görmekteyiz.
Ancak, genel kurul toplantısının gündeminde açıkça yönetim organı üyelerinin ibrası hususu yer almasa dahi, TTK’da ibra sonucunu doğuran bir düzenlemeye yer verilmiştir. Kanuna göre, bilânçonun onaylanmasına ilişkin genel
kurul kararı, kararda aksine bir açıklık yok ise, yönetim organı üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur. Ancak, Kanun, aynı maddenin
devamında, bilânçoda “bazı hususların hiç veya gereği gibi belirtilmemesi veya
bilânçonun şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları
içermesi ve bu hususta bilinçli hareket edilmesi durumunda” “bilanço onama”sının ibra etkisini doğurmayacağını hükme bağlamıştır. Maddedeki “bu hususta
bilinçli hareket edilmesi” ibaresi dikkat çekmektedir. Bu ibare, sadece “bilânço
şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak yanlış bir takım hususları
içeriyorsa” ifadesi ile ilgili olup, anılan cümle parçasını nitelendirmektedir. Zira,
peçeleme bilinçsiz bir şekilde de yapılmış olabilir veya bilânçoya konulan bir kalem mesela karşılık amacını aşan bir şekilde gerçek durumun görülmesine engel
olabilir. Bu hâllerin ibraya engel olmaması gerekir. Bu hususu gözeten Yasa Koyucu, anılan ibareyi madde metnine ilave etmiştir(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96, Nr.112).
İbra konusunda belirtilmesi gereken bir diğer husus da, aynı zamanda şirket ortağı olan yönetim organı üyelerinin oydan yoksunluklarıdır. Anonim şirkette yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler,
yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait
paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Benzer şekilde, herhangi bir şekilde limited şirketin yönetimine katılmış bulunanlar da, müdürlerin ibralarına
ilişkin kararlarda oy kullanamazlar.
TTK’daki bu düzenlemeleri yanında, Yargıtay’ın ibra hususundaki içtihadı, ibranın “açık ibra” olması gerektiği yönündedir. Yargıtay 11.HD’nin 13
Mayıs 2013 tarihli, E.2012/10887, K.2013/9792 sayılı kararında “Genel kurul
tarafından verilen ibra kararlarının hukuki sonuç doğurabilmesi için ibranın
açık ibra, yani somut olayların tartışılıp değerlendirilmek sureti ile ilgililerin
ibrasına karar verilmesi gerekmektedir.” denilmiştir.
Dolayısıyla, kusurlarıyla şirketin zararına sebebiyet veren anonim şirketin
yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketin müdürlerinin, genel kurul toplantı-
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sının gündemine ibra hususunu almaları ve toplantıda ibraları görüşülürken,
genel bir ibra talebi yerine, varsa oluşan zararın tutarını, sebeplerini ve bu
konudaki kusursuzluklarını açıkça ortakların bilgisine sunmaları, ibra kararının bu hususlar dairesinde müzakere edilerek alınmasını temin etmeleri ve
toplantı tutanağına müzakere edilen hususların açıkça yazılmasını sağlamaları, ileride aleyhlerine açılacak bir davada çok önemli faydalar sağlayacaktır.
Kısaca, anonim şirkette yönetim kurulu üyeleri, limited şirkette ise müdürler
hakkında verilecek ibra kararı, açık olmalıdır.
Peki, ibra kararı neden bu kadar önemlidir? Çalışmamızın başında da belirtildiği üzere, ibra kararı, yönetim organı üyelerinin hukuki sorumluluklarını ortadan
kaldıran sebeplerden birisidir. Anonim ve limited şirket genel kurulunun, yönetim
kurulu ve müdürleri sorumluluktan ibra etmesine ilişkin karar, ibranın kapsadığı
açıklanan maddî olaylara ilişkin olarak, şirketin ve ibraya olumlu oy veren ortakların dava hakkını kaldırır. Diğer ortakların dava hakları ise ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer. Altı aylık süre hak düşürücü süredir418.
Bu bağlamda, genel kurulca alınan ibra kararı lehine oy kullanan ortaklar,
şirket zararına sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yönetim organı üyeleri aleyhine dava açamazlar. Genel kurulda görüşülen ibra hususuna red oyu veren,
çekimser kalan ya da toplantıya katılmayan ortakların ise, genel kurulun ibraya ilişkin kararından itibaren altı ay içerisinde dava açması gerekir. Bu süre
geçirilmiş ise, anılan ortaklar dahi dava açma haklarını kaybederler.
Bu konuda akla gelebilecek bir diğer soru, genel kurulca alınan ibra kararının sonradan başka bir genel kurul kararı ile kaldırılıp yönetim organı üyelerinin hukukî sorumluluklarına gidilip gidilemeyeceği ekseninde yoğunlaşmaktadır. TTK’nın 558’inci maddesinin birinci fıkrasında “İbra kararı genel kurul
kararıyla kaldırılamaz.” Hükmüne yer verildiğinden, anonim ve limited şirket
genel kurulunun, bir kez sorumluluktan ibraya ilişkin karar verdikten sonra
başka bir genel kurul kararı ile bu ibra kararını kaldırması mümkün değildir.
Ancak, ibraya ilişkin genel kurul kararının iptali tabi ki talep edilebilir.
Son olarak bu konudaki bir sınırlamaya da değinelim: anonim şirketlerde
yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde ise müdürlerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili ta418 REİSOĞLU’na göre, genel kurulda veya bilançoda açıklanan maddi olaylar dışındaki olaylar nedeniyle,

daha sonra yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olursa; şirket tarafından yönetim kurulu
üye ya da üyeleri hakkında zarar ziyan davası açılabilecektir. Bkz. REİSOĞLU, Seza, 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununun Anonim Şirketlere İlişkin Başlıca Yeni ve Farklı Düzenlemeleri, s.26, https://www.
tbb.org.tr/Content/Upload/Dokuman/1611/TBB_Hukuk_Basdanismani_Prof._Dr._Seza_Reisoglu_
Abant_22.10.2011.pdf, Erişim:20/11/2016
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rihinden itibaren dört yıl geçmedikçe ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin
geçmesinden sonra da ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır.
Ancak, eğer, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini
temsil eden pay sahipleri ibranın onaylanmasına karşı iseler, ibra genel kurulca dahi onaylanmaz.
3. ÖZET VE SONUÇ
Anonim şirkette yönetim kurulu üyelerinin, limited şirkette ise müdürlerin kusurlarıyla sebep oldukları şirket zararına ilişkin hukukî sorumluluklarını
ortadan kaldıran hallerden birisi ibradır. İbraya karar verecek organ, şirketin
genel kuruludur. Her ne kadar, bilânçonun onaylanmasına ilişkin genel kurul
kararı, kararda aksine bir açıklık yok ise, yönetim organı üyelerinin, yöneticilerin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur ise de; bazı hallerde bilanço onamasının ibra etkisini doğurmayacağı hükme bağlandığından, anonim ve limited
şirketlerin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapmaları yasal
bir zorunluluk teşkil eden olağan genel kurul toplantılarında, yönetim kurulu
üyeleri ile müdürlerin ibraları hususunu toplantı gündemine almaları ve ibranın genel kurulca müzakere edilip karara bağlanmasını sağlamaları menfaatlerine olacaktır.
Yargıtay’ın bu konudaki içtihadı ise ibranın “açık” olması gerektiği yönündedir. Anonim ve limited şirket genel kurulunun, yönetim kurulu ve müdürleri
sorumluluktan ibra etmesine ilişkin karar, ibranın kapsadığı açıklanan maddî
olaylara ilişkin olarak, şirketin ve ibraya olumlu oy veren ortakların dava hakkını kaldırır. Diğer ortakların dava hakları ise ibra tarihinden itibaren altı ay
geçmesiyle düşer. Anonim ve limited şirket genel kurulunun, sorumluluktan
ibraya ilişkin kararı, sonradan başka bir genel kurul kararı ile kaldırılamaz.
Böylesine önemli güvence sağlayan bir yöntemden faydalanmamak basiret
ile bağdaşmasa gerekir. Bu nedenle, özellikle profesyonel yöneticilerin bulunduğu şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketin müdürlerinin
ibrası hususunun her yıl olağan genel kurul toplantısının gündemine alınması,
gelecek açısından çok önemli faydalar sağlayacaktır.
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ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE İBRA KARARININ
SORUMLULUK DAVALARINA ETKİSİ
Mustafa YAVUZ*19
ÖZ
Genel kurul tarafından alınan ibra kararı, anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin, limited şirketlerde de müdürün/müdürler kurulu üyelerinin
hukuki sorumluluğunu ortadan kaldırır.Bu karar ayrıca şirket yöneticilerinin
yaptıkları işlemlerin, aldıkları kararların ve izledikleri politikaların ortaklar
tarafından benimsendiğini ve onlara duyulan güvenin devam ettiğini de gösterir.Kural olarak ibra, sorumluluk davası açma hakkını ortadan kaldırmakla
birlikte ibranın sorumluluk davalarına etkisi, şirket tüzel kişiliği ile şirket ortakları ve alacaklıları bakımından farklılık göstermektedir. İşte bu çalışmada,
öncelikle anonim ve limited şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin
ibrasına ilişin genel bir açıklama yapılmış, daha sonra da sermaye şirketlerinde ibra kararının sorumluluk davalarına etkisi hakkında detaylı ve açıklayıcı
bilgi verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, limited şirket, genel kurul, ibra, hukuki sorumluluk, sorumluluk davası.
1. GİRİŞ
İbra, sözlük anlamı olarak “aklama, temize çıkarma, beri kılma, beraat etme, aklanma, borçtan kurtarma” anlamlarına gelmektedir(Şener, 2001,
313). Anonim ve limited şirketlerde ibra, hesap dönemi içerisinde gerçekleşen
işlem ve faaliyetler ile bunların sonuçlarının, anonim şirketlerde yönetim kurulu
üyeleri, limited şirketlerde de müdürler açısından bir sorumluluk taşımadığının
şirket tarafından kabul edilmesi, kendilerinden tazminat dâhil herhangi bir talebin
olmadığının beyan edilmesi ve güven açıklamasında bulunulmasıdır.
İbra, yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin120 sorumluluklarını ortadan kaldırdığı gibi yaptıkları işlemlerin, aldıkları kararların ve izledikleri politikaların benimsendiği ve onlara duyulan güvenin devam ettiği anlamı da taşımaktadır(Aytaç, 1982, 16). Doktrinde ibranın hukuki niteliği ile ilgili hakim görüş,
19
* Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
120 Bu çalışmada geçen “yönetim kurulu üyeleri/müdürler” ibaresi ile anonim şirketlerde yönetim kurulu
üyeleri, limited şirketlerde de tek müdür varsa onu, birden fazla ise müdürler kurulu üyeleri kastedilmiştir.
Yine bu çalışmada geçen “şirket yöneticileri” veya “yöneticiler” ibareleri, aynı şekilde yönetim kurulu
üyeleri ve müdürlerin karşılığı olarak kullanılmıştır.
Makale Geliş Tarihi:
01.04.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016

KASIM - ARALIK 2016

135

MALİ

ÇÖZÜM

“menfi borç ikrarı” olduğu yönündedir. Şekli açıdan ise ibra, tek taraflı yenilik
doğuran hukuki işlem niteliğindedir. İbranın hukuki olarak sonuç doğurması
için ibra edilenin kabul etmesi gerekli değildir.
İbranın en somut neticesi, şirket yöneticileri hakkında açılacak olan hukuki
sorumluluk davalarına ilişkindir. Kural olarak ibra, sorumluluk davası açma
hakkını ortadan kaldırmakla birlikte ibranın sorumluluk davalarına etkisi,şirket tüzel kişiliği, ortaklar ve alacaklılar bakımından farklılık göstermektedir.
İştebu çalışmada, sermaye şirketlerinde ibra konusuna kısaca değinildikten
sonra anonim ve limited şirketlerde ibra kararının sorumluluk davalarına etkisi hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgi verilecektir.Bu arada, 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanununun (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK) 644. maddesinde yapılan atıf dolayısıyla, anonim şirketlerdehukuki sorumluluğa ve ibraya ilişkin
hususlar limited şirketler için de geçerlidir.
2. GENEL OLARAK İBRA
TTK uyarınca anonim ve limited şirketlerde ibra kararı almaya yetkili organ
genel kuruldur. Genel kurul bu yetkisini hiçbir organ veya temsilciye devredemez (TTK md. 408/II-b, 616/I-f).TTK’ya göre genel kurulun olağan toplantı
gündeminde yer alacak hususlardan biri de yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin ibrasıdır (açık ibra). Yöneticilerin ibrası, gündem maddeleri arasında
açıkça yer alır. Bununla birlikte, yöneticilerin ibrası bir şekildegündemde yer
almasa bile bilançonun onaylanmasına ilişkin genel kurul kararı, kararda aksine açıklık bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerin ibrası
sonucunu doğurur (örtülü/zımni ibra). Bununla beraber, bilançoda bazı hususlar hiç veya gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli
hareket edilmişse onama ibra etkisini doğurmaz (TTK md. 424, 617/III).
İbra kararı, olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarında alınabilir.
TTK’da ibra kararı için özel bir toplantı ve karar nisabı öngörülmemiştir. Dolayısıyla ibra kararı olağan nisaplarla alınabilir.Öte yandan, ibra kararı tek taraflı
ve hukuki niteliği yenilik doğuran bir hak olduğundan, genel kurul daha önceden aldığı ibra kararını kaldıramaz (TTK md. 558/I, 644). Bununla birlikte
ibra, aynı zamanda bir genel kurul kararı olması nedeniyle, ilgili genel kurul
kararı hakkında iptal veya butlan davası açılabilir.
Anonim ve limited şirketlerde genel kurulun aldığı geçerli bir ibra kararı,
ilgili hesap döneminde gerçekleşen her türlü eylem ve işlem nedeniyle yö136
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neticilerinden herhangi bir tazminat talebinde bulunulmayacağının ikrarı ve
yöneticilerin aklanması niteliğindedir. Dolayısıyla, ibra kararı ister açık ister örtülü şekilde alınsın, ibrayla birlikte şirketin hukuk davası açma hakkı
ortadan kalkar. Ancak genel kurulun ibra kararı, ibranın kapsadığı açıklanan
maddi olaylar için söz konusudur. Genel kurula sunulmayan ve/veya açıklanmayan ya da genel kurulca bilinemeyecek nitelikteki işlem ve faaliyetler
için şirket yöneticileri ibra edilmiş olmaz. Dolayısıyla, ibra kararının kapsamına girmeyen konularda şirketin ve ortakların sorumluluk davası açma hakkı
saklıdır. Yeri gelmişken belirtelim ki, ibra kararı yönetim kurulu üyelerinin/
müdürlerin sadece hukuki sorumluluğuyla ilgili bir düzenleme olup, yöneticilerin cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu üyeleri/müdürler, Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların ceza hükümleri kapsamında suç
işledikleri takdirde, genel hükümlere göre haklarında Cumhuriyet Savcılarınca soruşturma yürütülebilir. Bu bağlamda ibra kararının, şirket yöneticileri
açısından cezai takibat yapılmasını ve ceza davası açılmasını engelleyici bir
yönü bulunmamaktadır.
3. İBRANIN HUKUKİ SORUMLULUK DAVALARINA ETKİSİ
3.1. İbranın Şirket Tüzel Kişiliğinin Dava Hakkına Etkisi
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde de müdürler, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla
ihlal ettikleri takdirde, öncelikle şirket tüzel kişiliğine karşı verdikleri zarardan sorumludurlar. Bu sorumluluk, şirket yöneticileri ile şirket arasındaki sözleşme ilişkisinin bir sonucudur. Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda
(T.C. Mülga Yasalar, 30.12.2012)(ETTK) düzenlenmeyen anonim ve limited
şirket genel kurulunca alınan ibra kararının şirketin dava hakkını kaldırıp
kaldırmadığı hususu öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları çerçevesinde
TTK’da açıklığa kavuşturulmuştur. Anılan Kanunun 558/II ve 644. maddeleri uyarınca, anonim ve limited şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya
ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylarla ilgili olarak şirketin
sorumlulukdavası açma hakkını ortadan kaldırır.
Şirket yönetim kurulu üyelerinin/müdürlerinin genel kurul tarafından ibra
edilmemesi halinde ise şirket, uğramış olduğu doğrudan zararlar nedeniyle
TTK’nın 553. maddesikapsamında ilgili yöneticiler hakkında aynı Kanunun
560. maddesinde hüküm altına alınan zamanaşımı süreleri içinde sorumluluk
davası açabilir. Yeri gelmişken belirtelim ki, TTK’nın 553 ve devamındaki
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hükümler çerçevesinde şirketin dolayısıyla zarara uğraması olanağı bulunmamaktadır. Bu bağlamda şirket, dolaylı olarak zarara uğradığı iddiasıyla sorumluluk davası açamaz.
3.2. İbranın Şirket Ortaklarının Dava Hakkına Etkisi
ETTK’dan farklı olarak TTK’nın 558/II. maddesinde, “Şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak, (…) ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahiplerinin dava hakkını kaldırır. Diğer pay
sahiplerinin dava hakları ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.”
hükmüne yer verilmiştir. Ortaklar tarafından açılacak hukuki sorumluluk davalarında,zararın doğrudan doğruya ve dolaylı olarak (dolayısıyla) gerçekleşmiş olması;davanın hukuki dayanaklarını, niteliklerini, şartlarını ve ibra kararının dava hakkına etkisini yakından ilgilendirmektedir. Bu çerçevede konu,
uğranılan zararın doğrudan ve dolaylı olmasına göreaşağıda incelenmiştir.
3.2.1. Doğrudan Zarar Bakımından
Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurlarının,
kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlu olarak ihlal
etmeleri nedeniyle anonim ve limited şirketler ile bu şirketlerin ortakları ve
alacaklıları doğrudan zarara uğrayabilir. Ortakların doğrudan zararlarının tazmini davasının dayanağı, TTK’nın 553/I. maddesidir. Bahse konu hükümde
geçen “verdikleri zarardan” ibaresi, şirket ortaklarının uğramış oldukları doğrudan zararlar için sorumluluk davası açabileceğini göstermektedir.
TTK’nın 553/I. maddesi bağlamında doğrudan zarar, bir kurucunun, yönetim kurulu üyesinin/müdürlerin, yöneticinin veya tasfiye memurunun, kanundan ve/veya şirket sözleşmesinden doğan bir yükümlülüğü kusuruyla ihlal ederek, şirket ortağının doğrudan malvarlığında bir değer eksilmesine yol
açan veya malvarlığında oluşması beklenen değer artışının meydana gelmemesi şeklindeki zarardır. Doğrudan zararda hukuka aykırılık, doğrudan ortağın malvarlığına yönelmiş, zarar doğrudan o malvarlığında vücut bulmuştur.
Bir ortağın doğrudan zararının, şirket ile ilgisi yoktur; ortağın doğrudan zararı
anonim veya limited şirketin zararından bağımsızdır. Ortakların, doğrudan
zararları nedeniyle dava açabilmesi, hukukun genel ilkelerinin bir gereğidir.
Ortaklar tarafından doğrudan zarar nedeniyle genel hükümler çerçevesinde
açılan dava, şirkete yöneltilir ve talep edilen tazminat doğrudan zarar görmüş
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olan davacı ortağa ödenir. Ortaklar açısından doğrudan zarara örnek olarak;
‘kurucunun bilirkişiyle anlaşarak ayni sermaye taahhüt eden kişinin (gelecekteki ortağın) taşınmazını emsallerine nazaran ve bu ortağa zarar verecek
ölçüde düşük değerlettirmesi, yönetim kurulunun/müdürlerin haksız olarak
(kanuna aykırı bir şekilde) bir ortağa rüçhan (yeni pay alma) hakkını kullandırtmaması, şirket payının kanuna aykırı şekilde iptali, kar payının veya
kuruluş dönemi faizinin ödenmemesi, yönetim kurulunun basılmış ve dağıtılan hamiline pay senetlerini ortaklara vermeyerek devri zorlaştırması veya
geciktirmesi, tasfiye memurunun bir ortağı kasten tasfiye payından yoksun
bırakması’ verilebilir(Tekinalp, 2013, 390).
Öte yandan TTK’nın gerekçesinde de, şirketin doğrudan zararının varlığında tazminat davasını ikame edebileceği, çünkü şirketin 553 ve devamındaki hükümler çerçevesinde dolayısıyla zarara uğraması olanağının bulunmadığı, ortağın ise hem doğrudan hem de dolayısıyla zararının varlığında bunun
tazminini isteyebileceği ifade edilmiş221 ve doğrudan zararda tazminatın ortağa
ödeneceği belirtilmiştir.
Yapılan açıklamalar ışığında, anonim ve limited şirket genel kurulu tarafından alınan ibra kararı, ortakların doğrudan doğruya uğradıkları zararların
tazmini için açacakları sorumluluk davalarına etkili değildir. Zira ortakların
açacakları bu davalar,anonim ve limited şirketin davasından tamamen bağımsızdır. Doğrudan uğranılan zarar nedeniyle ortaklar tarafından açılan davalarda, şirketin zarara uğrayıp uğramaması önemli değildir. Bu nedenle ortakların
dava hakkı, ibra kararından etkilenmez.Şirket ortakları böyle bir dava hakkına
sahip olmakla birlikte, ortakların uğradıkları doğrudan zararlara ilişkin dava
açmasına uygulamada nadiren rastlanmaktadır.
3.2.2. Dolayısıyla Zarar Bakımından
Bir anonim veya limited şirkette ortaklar doğrudan doğruya uğradıkları zarardan başka, dolaylı olarak uğradıkları zararları da dava edebilirler. Bu dava
hakkı bağımsız nitelikte olmayıp, ikincil nitelikte bir dava hakkıdır. Yönetim
kurulu üyeleri/müdürler, ortakların uğramış olduğu dolaylı zararlardan da sorumludur. Genel olarak, şirketi doğrudan doğruya verilen zarar, ortaklar açısından “dolaylı zarar” veya “dolayısıyla zarar” olarak nitelendirilebilir. Esas
itibariyle zarara uğrayan şirket olmakla birlikte, şirketin malvarlığını azaltan
veya onun değerini düşüren her işlem veya fiil, şirketin yanı sıra ortaklara da
zarar verir. Bu halde şirketin zarar gördüğü her durumda ortakların da ku221 Madde Gerekçesi (Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96).
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ral olarak dolaylı bir şekilde zarar gördüğü kabul edilir. Söz konusu davanın
temel amacı ise ortakların zararının giderilmesi değil, şirket malvarlığının
haksız olarak azalmasını önlemek ve buna bağlı olarak ortaklık paylarındaki
değer düşüklüğünü gidermektir. Ortakların dolayısıyla uğradığı zararlara ‘yöneticilerin yetkilerini kötüye kullanmaları ve kötü idareleri, gerçek olmayan
kar dağıtımı,spekülatif krediler kullanılması ve gereksiz yatırımlar sonucu
pay senetlerinin değerinindüşmesi, tasfiye artığı veya kâr payının azalması’
gibi örnekler verilebilir. Ortağın dolayısıyla bir zarara uğraması sonucunda
açacağı sorumluluk davasında hükmedilecek tazminat, doğrudan doğruya
uğranılan zararlardan farklı olarak şirkete ödenir. Ortak, bu tazminatın kendisine ödenmesini talep edemez(Avcı, 2007, 115). Bu husus TTK’nın 555/I.
maddesinde, “Şirketin uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi
isteyebilir. Pay sahipleri tazminatın ancak şirkete ödenmesini isteyebilirler.”
şeklinde ifade edilmiştir.
İbra kararının, ortaklar tarafından açılan sorumluluk davalarına etkisi,
TTK’nın 558/II. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan hüküm kapsamında, şirket genel kurulunun, sorumluluktan ibraya ilişkin kararı, ibranın kapsadığı
açıklanan maddi olaylara ilişkin olarak ibraya olumlu oy veren ve ibra kararını
bilerek payı iktisap etmiş olan ortakların dava hakkını ortadan kaldırır. Bu
düzenlemenin temeli Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde yer alan dürüstlük kuralıdır.Belirtelim ki, ibra kararının alınmış olduğunu bilerek şirket
paylarını devralan yeni ortakda sorumluluk davası açma hakkına sahip değildir.Aksi takdirde üçüncü kişiler, sadece sorumluluk davası açmak ve tazminat
talebinde bulunmakamacıyla pay devralmak yoluna başvurabilirdi.Diğer (ibra
oylamasında olumsuz veya çekimser oy kullanan ya da toplantıya katılmayan)
ortakların dava hakları ise ibra tarihinden itibaren altı ay geçmekle düşer. Söz
konusu altı aylık süre hak düşürücü süredir. Böyle bir sürenin öngörülmüş
olmasının nedeni ise şirket yöneticilerinin uzun süre sorumluluk tehdidi altında kalmalarını önlemektir. Mezkûr altı aylık sürenin dolup dolmadığı hakim
tarafından resen göz önünde bulundurulur. Bahsi geçen süre uzatılamaz ve
kesilemez.Bu süre içinde ortağın payını devretmesi durumunda devralan için
süre yeniden başlamaz. Devralan, sorumluluk davası açma hakkını ancak halefinin kalan süresi içinde kullanabilir.
Hükümde açıkça belirtilmemekle birlikte, ibranın görüşüldüğü genel kurul toplantısına katılmayan veya oylamada çekimser kalan ortaklar da, genel
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kurul tarihinden itibaren altı ay içerisinde sorumluluk davası açma hakkına
sahiptir. Bunun yanında, genel kurulda olumlu oy kullanmakla birlikte, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanununun (T.C. Yasalar, 04.02.2011) 30. ve devamı maddelerine göre irade bozukluğu (yanılma, aldatma, korkutma) sebeplerinden
birine dayanarak açtığı dava sonucunda kullandığı olumlu oyu iptal ettiren
ortak da, sorumluluk davası açma hakkına sahip olur.
TTK’nın 558/II.maddesi ile çoğunluğun keyfi şekilde alabileceği ibra kararına karşılık ortaklar sorumluluk davası açma hakkından mahrum kalmamakta, belli bir süreliğine bu davayı açabilme imkanına sahip olmaktadır. İbra
oylamasında olumlu oy kullanan ortaklar ise sorumluluk davası açma hakkını
kaybetmektedir.Genel kurul toplantısında ortak, ibra kararının oylamasında
olumlu oy kullanmışsa, uğramış olduğu zararlar nedeniyle artık sorumluluk
davası açamayacaktır. Bunun yanında, yönetim kurulu üyeleri/müdürler ibra
edilmiş olsa dahi pay oranı ne olursa olsun ibra oylamasında olumsuz oy kullanan ortak, karar tarihinden itibaren altı ay süreyle sorumluluk davası açma
hakkını korumaktadır. Olumsuz oy kullanan ortağın, sorumluluk davası açabilmesi için aynı zamanda veya ayrıca ibra kararının iptalini istemesi de gerekli değildir. Dolayısıyla anılan hüküm, hem şirket yöneticilerinin hem de
ortakların menfaatine olan bir düzenlemedir. Bahsi geçen maddede öngörülen
şartların gerçekleşmediğini ve dava hakkının düştüğünü ispat etme yükümlülüğü ise davalı şirkete, bir başka deyişle davada şirketi temsil eden yönetim
kurulu üyelerine/müdürlere aittir.
Genel kurulda alınan ibra kararı, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde, olumlu ve olumsuz oyların toplamları da gösterilmek suretiyle genel kurul
toplantı tutanağında belirtilir. İbra kararına muhalif kalınması ve olumsuz oy
kullanıldığının toplantı tutanağında gösterilmesi yeterli olup, ayrıca muhalefetin tutanağa geçirtilmesine gerek bulunmamaktadır. Bununla birlikte, ispat
bakımından kolaylık olması bakımından ibra oylamasında olumsuz oy kullanan ortakların muhalefetlerini tutanağa geçirtmeleri menfaatlerine olacaktır.Diğer taraftan ortak, ibranın görüşüleceği genel kurul toplantısından önce
sorumluluk davası açması halinde, davaya devam edilebilmesi için öncelikli
şart, genel kurulda davacı ortağın ibra oylamasında olumsuz oy kullanmasıdır.
Kanaatimizce, olumlu oy kullanılması halindedavacı olma şartı ortadan kalkacağından, buna bağlı olarak mahkeme tarafındandava dosyasının işlemden
kaldırılması gerekir.
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TTK’nın 558/II. maddesi ile ibra kararında ortakların kullanmış olduğu
oyun niteliği (olumlu-olumsuz) etkili bir hale gelmiştir. Bu çerçevede şirket
ortaklarının,genel kurul toplantılarına hazırlıklı bir şekilde katılması ve genel
kurulda daha bilinçli ve özenli hareket etmesi gerekmektedir. Zira ortaklar
gelişigüzel olumlu oy kullanırsa sorumluluk davası açma hakkını kaybetmiş
olacaktır(Sever, 2012, 209-210).
3.3. İbranın Şirket Alacaklılarının Dava Hakkına Etkisi
ETTK’dan farklı olarak TTK’da, şirket alacaklılarının uğradıkları dolaylı
zararlar nedeniyle yönetim kurulu üyeleri/müdürler aleyhine hukuki sorumluluk davası açma yetkisi oldukça sınırlandırılmıştır. Alacaklılar ancak zarara
uğrayan şirketin iflası halinde, tazminatın şirkete ödenmesini isteme hakkını
haizdir. Ancak, şirket alacaklılarının istemleri öncelikleiflas idaresince ileri
sürülmelidir.İflas idaresinin söz konusu davayı açmadığı (dava açmaktan kaçındığı) takdirde, her ortak veya şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilme hakkına sahiptir (TTK md. 556, 644).
TTK’da ibranın, alacaklıların açacağı sorumluluk davalarına etkisine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.İbra, şirket dışındakilere etkisi olmayan, tümüyle ortaklık içi bir hukuki işlem olduğundan, şirketi ve belli şartlar altında
ortakları bağlar. Buna karşılık ibranın alacaklılara karşı bir etkisi yoktur. Dolayısıyla şirket yöneticileri ibra edilmiş olsa bile şirketin alacaklıları, yöneticiler hakkında TTK’nın 556. maddesiçerçevesinde sorumluluk davası açabilir.
Durum böyle olmakla birlikte yukarıda belirtildiği üzere alacaklılar, dava haklarını ancak şirketin iflas etmesi ve iflas idaresi tarafından dava açılmaması
(hareketsiz kalınması) halinde kullanabilirler.
4. SONUÇ
Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin/limited şirketlerde müdürlerin, bir hesap dönemi içerisindeki faaliyet ve çalışmaları genel kurul tarafından değerlendirilir ve sonucunda yöneticilerin ibra edilmesi/edilmemesi
yönünde bir karar verilir. İbranın en önemli etkisi, şirket yöneticileri hakkında
sorumluluk davası açılmasına ilişkindir.
Şirket tüzel kişiliği açısından ibra kararı, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylarla ilgili olarak şirketin sorumluluk davası açma hakkını ortadan kaldırır. Şirket yöneticilerinin genel kurul tarafından ibra edilmemesi halinde ise
şirketin sorumluluk davası açma hakkı saklı kalır.
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Şirket ortakları açısından ibra kararının etkisi doğrudan ve dolaylı zararlar bakımından farklılıkgöstermektedir. Buna göre ibra kararı, ortağın uğramış
olduğu doğrudan zararların tazmini için sorumluluk davası açılmasına engel
değildir. Zira doğrudan zarar, şirket ortağının doğrudan malvarlığında bir değer eksilmesine yol açan veya malvarlığında oluşması beklenen değer artışının
meydana gelmemesi şeklinde oluşan ve şirketin zararından bağımsız olanbir
zarardır. Söz konusudava, şirket aleyhine açılır ve talep edilen tazminat doğrudan zarar görmüş olan davacı ortağa ödenir. Bununla birlikte, ortaklar dolaylı
olarak uğramış oldukları zararlar için sorumluluk davası açma ve tazminatın
sadece şirkete ödenmesini isteyebilme hakkına sahipse de ibra kararı, ibraya
olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan ortakların bu
dava hakkını ortadan kaldırır.Bu kapsamda ibra kararında olumlu oy kullanan
ortaklar, dolaylı olarak uğradıkları zararlar nedeniyle hukuki sorumluluk davası
açamaz. Genel kurula katılmayan ve olumsuz oy kullanan diğer ortakların dava
açma hakkı ise ibra tarihinden itibaren altı ay geçmesiyle düşer.
İbra, şirket dışındakilere etkisi olmayan, tümüyle ortaklık içi bir hukuki
işlem olduğundan, ibranın alacaklılara karşı bir etkisi yoktur. Bu bağlamda
şirket yöneticileri ibra edilmiş olsa bile şirketin alacaklıları, şirketin iflas etmiş
ve iflas idaresinin dava açmaması halinde yönetim kurulu üyeleri/müdürler
hakkında TTK’nın 556. maddesindebelirtilen esas ve sınırlamalar çerçevesinde sorumluluk davası açabilir.
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TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİNDE TEMİNAT VE
DENKLEŞTİRMELER
*
Ufuk ÜNLÜ22
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında ticaret şirketlerinin birleşmesi, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek yeni bir şirket kurmaları
veya bir yahut daha fazla ticaret şirketinin mevcut diğer bir ticaret şirketine
katılması şeklinde meydana gelir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmede ortaklık paylarının
ve diğer hakların korunması amacıyla denkleştirme ve teminat müesseseleri
öngörülmüştür. Birleşmeye katılan tüm paydaşlarca bu hususlar hakkında bilgi sahibi olunması önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ticaret Şirketleri, Birleşme, Teminat, Denkleştirme
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 134 ilâ 194’üncü maddelerinde öngörülen ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve tür değiştirmesine ilişkin
hükümler, İsviçre›nin 30/10/2003 tarihli, «Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun» ‘dan yararlanılarak kaleme
alınmıştır. Ancak 6102 sayılı Kanun’un söz konusu esin kaynağından farklılaşan bazı noktaları bulunmaktadır. Bu çalışmanın ticaret şirketi birleşmelerinde
teminat ve denkleştirmeler konusunu ele almasının nedeni, anılan hususun
mülga Kanuna nazaran daha ayrıntılı ve geniş olarak düzenlenmiş olmasıyla
bu durumun izaha muhtaç olmasından ve özellikle esin kaynağından alınan
yerlerin açıklanmaya ihtiyaç duyulmasından kaynaklanmaktadır.
2. TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ
Şirket birleşmeleri günümüzde oldukça önemli bir konu haline gelmiş ve
gerek ulusal gerekse uluslararası alanda birçok davaya konu edinilmiştir. Bu
kapsamda birleşme konusu 6102 sayılı Kanunda ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Anılan Kanuna göre bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme” yoluyla olabilir. Devralma yolu
ile birleşmeler ana-yavru, ana-kardeş şirketler arasında düz ve ters birleşme
*22
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şeklinde olabilir. Ters birleşme yavru şirketin ana şirketi devralmasını anlatır.
Birleşmelerde kabul eden şirket “devralan”, katılan şirket “devrolunan” diye
adlandırılır.
Diğer taraftan birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeye katılan şirketler
birleşme sözleşmesinde, sadece ayrılma akçesinin verilmesini öngörebilirler.
Esasında bu husus, devrolunan şirketin malvarlığının kendiliğinden geçişini,
malvarlığının geçişi (intikali) karşılığında devrolunan şirketin ortaklarının bir
değiştirme oranına (faktörüne/parametresine) göre devralan şirketin paylarını gene kendiliğinden kazanmalarını düzenlemektedir. Ayrıca böylelikle küllî
halefiyet ilkesine yer verilmekte, bunun gibi ortak sıfatının, diğer bir ifadeyle,
şirket payının ve malvarlığının devamlılığı ilkelerini vurgulanmakta, son olarak da küllî halefiyetin istisnası olan denkleştirmeyi içermektedir.
3. DENKLEŞTİRME
6762 sayılı Mülga Türk Ticaret Kanunu’nda birleşme her ne kadar düzenleme altına alınmış olsa da, aynı konu hakkında farklı kanunlarda yer alan
düzenlemelerin paralellik göstermemesi ve işbu hükümlerin çelişen ve birleşme devralma sürecini uzatan ve zorlaştıran hükümler olması uygulamada
ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır. Bunun üzerine kaynağını İsviçre Birleşme
ve Devralmalar Kanunu ile Avrupa Birliği’nin 78/855/ECC sayılı Şirketler
Hukuku Üçüncü Konsey Yönergesi’nin birleşmeye dair hükümlerinden alan
yeni Ticaret Kanunu ile ayrıntılı düzenlemeler getirilmiştir. İşbu ayrıntılı düzenlemeler ile Türk Hukuku’nda ilk defa düzenlenen ayrılma akçesi, denkleştirme ödemesi gibi kavramlara da yer verilmiştir.(Ağaoğlu, 2012 : 221)
Öncelikle 6102 sayılı Kanun kapsamında birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının
iktisabı ile iktisap olunacak şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir
ayrılma akçesi arasında seçim yapma hakkı tanıyabilirler.
Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık
haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmemiş olması hâlinde, her ortak, birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde, söz
konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını
isteyebilir (6102, m.191/1).
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Denkleştirme hususu, bir kanun yolu olarak öngörülmüş ve davanın açılması ve müdahil olunması kolaylaştırılmıştır.
Ayrıca davacı ile aynı hukuki durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortakları hakkında da hüküm doğurur. Davanın giderleri devralan şirkete aittir.
Özel durumların haklı göstermesi hâlinde, mahkeme giderleri kısmen veya
tamamen davacıya yükletilebilir. Ortaklık paylarının veya ortaklık haklarının
korunmasını inceleme davası birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının
geçerliliğini etkilemez (6102, m.191/2-3-4).
Usul hukuku bakımından ilginç olan düzenleme ise dava sonunda elde edilecek kararın, davacı ile aynı hukuki durumda bulunmaları halinde birleşmeye veya bölünmeye katılan şirketler ile tür değiştiren şirketin diğer ortakları
hakkında da hüküm doğuracak olmasıdır. Böylece gerekçede de belirtildiği
gibi Türk hukukunda ilk defa bir mahkeme kararının olumlu etkisini aynı konumdaki kişilere de yansıtan bir dava türü ihdas edilmiştir. Gerekçede bu dava
grup davası olarak nitelendirilmiştir ancak teknik olarak burada kesin hükmün
nispi etkisine ilişkin Hukuk Muhakemeleri Kanununu 303. maddesine123 bir
istisna getirilmiştir.(Kendigelen, 2011 : 142)
4. ALACAKLARIN TEMİNAT ALTINA ALINMASI
Birleşen şirketlerden biri veya bazıları zararda, hatta borca batık ise, finansal durumu güçlü olan şirket zararları kapatıyor demektir. Durum, bu şirketin
alacaklıları yönünden önem taşıyabilir.
6102 sayılı Kanuna göre, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bunların alacaklarını teminat altına alırlar (6102,
m.157/1). Alacaklıların korunması birleşmenin hukukî geçerlik kazanmasından sonra ortaya çıkar. Bu sebeple, alacaklılara geçerlilikten itibaren üç ay
içinde, alacaklarının güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmıştır. Söz
konusu olan, birleşmeden önce doğmuş alacaklardır.
23
1 Kesin hüküm
MADDE 303- (1) Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada maddi anlamda
kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm
fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir. (2) Bir hüküm, davada veya karşılık davada ileri sürülen taleplerden, sadece hükme bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm teşkil eder. (3) Kesin
hüküm, tarafların küllî halefleri hakkında da geçerlidir. (4) Bir dava dolayısıyla ortaya çıkan kesin hüküm,
o hükmün kesinleşmesinden sonra dava konusu şeyin mülkiyetini tarafların birisinden devralan yahut dava
konusu şey üzerinde sınırlı bir ayni hak veya fer’î zilyetlik kazanan kişiler hakkında da geçerlidir. Ancak,
Türk Medenî Kanununun iyiniyetli mal edinmeye ait hükümleri saklıdır. (5) Müteselsil borçlulardan biri
veya birkaçı ile alacaklı arasında yahut müteselsil alacaklılardan biri veya birkaçı ile borçlu arasında oluşan
kesin hüküm, diğerleri hakkında geçerli değildir.
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Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet
sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler (6102, m.157/2). Böylelikle
alacaklıların, bu haklarından Türkiye Ticaret Sicili›nde yapılacak ilânlarla haberdar edilmeleri sağlanmış olur.
Anonim şirketler bakımından da madde 451’e göre devralan şirketin yönetim kurulu üyeleri, alacaklılara karşı, infisah eden şirket malvarlığının ayrı
yönetileceği hususunda şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Yeni ticaret kanununda ise birleşmeye katılan ortaklıkların alacaklıları birleşmenin hukuken
geçerlilik kazanmasından itibaren 3 ay içinde talepte bulunurlarsa devralan
ortaklığın bunların alacaklarını güvence altına alacağı hüküm altına alınmıştır.
Ancak güvencenin niteliğine ilişkin bir açıklama yer almamaktadır. Dolayısıyla yeni düzenleme ile alacaklılara sadece teminat talep etme hakkı verilmekte mevcut düzenlemede olduğu gibi birleşmeye itiraz hakkı verilmemiştir.
Birleşmeye katılan şirketler, bu konuda yapılacak ilanlarla alacaklılarını bilgilendirmekle yükümlüdür.(Ağaoğlu, 2012 : 228)
Bununla beraber, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması hâlinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.
Öte yandan, sermaye şirketine devrolunan şahıs şirketlerinde, şirket borçlarından ikinci derecede kişisel sorumlu olan ve birleşme sonucunda devralan
şirkette, sorumluluk rejimi değişen ortaklar bulunabilir. Meselâ, bir kollektif
şirket bir anonim şirketle devredilme yoluyla birleştiğinde kollektif ortakların
ve bir komandit şirketin bir limited şirkete devrinde komandite ortağın/ortakların sorumluluğu bakımından olduğu gibi. Sorumluluk rejimindeki bu değişiklik, kişisel sorumluluğun son mu bulduğu, yoksa devam mı ettiği, devam
ediyorsa bunun herhangi bir şarta bağlı olup olmadığı, rejim değişikliğinin
başlangıcı ve sorumluluğun devamı süresinin ne olduğu gibi sorunların doğmasına sebep olur. Bu sorunların kanun tarafından kesin kurallarla çözülmesi
(hukuk güvenliğinin sağlanması için) gereklidir.
Buna göre, devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu
olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla
ki, bu borçlar birleşme kararının ilanından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır. Bu durum, kişisel olarak sorumlu bulunan ortakların bağlı oldukları sorumluluk rejiminden kaynaklanan sorumluluklarının, kanunda öngörülen şartların varlığında
birleşmeden sonra da devam edeceği ilkesini ortaya koymaktadır. İlke, bir
148

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

taraftan birleşmenin, mevcut sorumluluğun sona ermesine neden olamayacağı, diğer taraftan da birleşmenin kimseye, bu arada doğal olarak alacaklılara
zarar vermemesi, hiç kimsenin birleşmeden, bizatihi birleşmeden başka yarar
sağlamaması, aksi halde bunun haksız olacağı şeklindeki, özü adalet olan düşünceye dayanır. Eski sorumluluk rejiminden doğan sorumluluğun kanunen
belirlenmiş belli bir süre sonra sona ermesi, yani bu sorumluluğun özel bir
zamanaşımına tâbi olması da gene aynı adalet düşüncesinin gereğidir.
Esasında sorumluluğun devam edebilmesi şarta bağlanmıştır. Devrolunan
şirketteki borcun ya birleşme kararının ilânından önce doğmuş olması ya da
borcu/borçları doğuran sebeplerin bu tarihten önce oluşmuş bulunması gerekir. Birleşmenin ilânından sonra doğan veya sebebi oluşan borçlarda kişisel
sorumlu ortağı sorumlu tutmakta devam etmek ne şirketler ne de sicil hukukuna uyar, üstelik adil de değildir.
Sorumluluğu devam ettiren ikinci şart, yani borcun sebebinin birleşme kararının oluşmasından önce doğması şartı, hem sözleşmeden, sebepsiz zenginleşmeden ve vekâletsiz işgörmeden, hem de haksız fiillerden doğan borçlar
yönünden geçerlidir. Gerek sözleşme ihlâllerinde gerek haksız fiillerde zararı
doğuran fiilin birleşme kararının ilânı tarihinden önce gerçekleşmiş olması
yeterlidir; yoksa zararın da bu tarihten önce ortaya çıkması şart değildir.
Bununla birlikte, devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel
sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme kararının ilanı tarihinden itibaren üç
yıl geçince zamanaşımına uğrar. Alacak ilan tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlar. Bu sınırlama, devralan
şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına
uygulanmaz. Burada yukarıda belirtilen sorumluluk için özel bir zamanaşımı
öngörülmektedir; yoksa bir hak düşürücü süre söz konusu değildir. Anılan
zamanaşımı kuralı, hiçbir şekilde daha önce zamanaşımına uğramış taleplere
yeni bir süre kazandırmaz. Bunun gibi, bir talep, üç yıldan önce zamanaşımına
uğruyorsa kendi süresine tâbi olur; yoksa geri kalan süre üç yıla kadar uzamaz.
Özel zamanaşımının başlangıcı birleşme kararının ilânı tarihidir Alacak bu
tarihten sonra muaccel olursa, muacceliyet anı başlangıç tarihi kabul olunur.
5. SONUÇ
6102 sayılı Kanunda yer alan birleşme ile ilgili düzenlemeler ticari hayata fayda sağlayacak birleşmeleri teşvik edici niteliktedir. Mülga Kanuna nazaran daha
anlaşılır ve mevcut problemleri ortadan kaldıran bir anlayışla ele alınan birleşme
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konusu, ilham aldığı yabancı kaynaklardan esinlenmesinin yanısıra ülke gerçeklerini de göz ardı etmeden günün ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir.
Birleşme halinde her ortağa, birleşme kararından itibaren iki ay içinde, söz
konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını
isteme hakkı tanınmıştır. Böylelikle denkleştirme, bir kanun yolu olarak öngörülmüş ve davanın açılması ve müdahil olunması kolaylaştırılmıştır.
Ayrıca alacaklıların korunması birleşmenin hukukî geçerlik kazanmasından
sonra ortaya çıkar. Bu sebeple, alacaklılara geçerlilikten itibaren üç ay içinde,
birleşmeden önce doğmuş alacaklarını güvence altına alınmasını isteme hakkı tanınmıştır. Buna göre, devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu
olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder.
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SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ ÜZERİNDEN REKLAM
VERİLMESİ
Hasan Basri CAN*24
ÖZ
Kısa sürede çok fazla kişiye ulaşmanın en basit yolu olarak görülen sosyal
paylaşım siteleri, son zamanlarda ticari reklamların paylaşıldığı alanlar haline
gelmiştir. İnternet kullanan hemen hemen herkesin sosyal bir paylaşım sitesine üyeliği bulunmakta ve bu durum reklam yapımı için bulunmaz bir fırsat
olarak görülmektedir. Sosyal medya reklamcılığı olarak da nitelendirilen bu
sektörde paylaşımcılar, kendi başlarına reklam yapabilecekleri gibi, bu konularda hizmet veren, güvenilir ve alanında profesyonel olarak çalışan bir şirket
aracılığıyla da sosyal medya reklamcılığı yaptırabilirler. Dolayısıyla bu şirketler bu alanda yeterli bir bilgisi ve gücü bulunman paylaşımcıları, üreticilerle
buluşturarak reklam faaliyetindeki aracılık görevini yerine getirirler.
Anahtar Sözcükler: Sosyal Medya, Sosyal Paylaşım Sitesi, Reklam
1. GİRİŞ
Baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji ve internet kullanımındaki artış
yeni mecraların açılmasına ve bu mecralarda ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir. Dünya genelinde sosyal medya hesaplarının 2 milyarı geçtiği söylenmekte ve bu sayı gün geçtikçe artmaktadır.
Bu denli büyük bir kitleye sahip alanda reklam yapma fikri, reklamı yapılan ürünün kısa sürede ve en az maliyetle alıcılara ulaşmasında önemli fırsatlar doğurmuştur. Öyle ki, sosyal medya hesaplarından büyük kitlelere ulaşan
ve takipçi sayısı fazla olan kişiler ile reklam yapmak isteyen firmaları buluşturan aracı kurumlar kurulmuş ya da mevcut firmalar bu alana yönelmişlerdir.
Ürünlerini kısa sürede alıcılara ulaştırmak isteyen üreticiler ile hesabında reklam paylaşıp gelir elde etmek isteyen sosyal medya kullanıcılarını buluşturan
firmaların bu yeni ticari alanda gerçekleştirdiği faaliyetler vergilendirilmesi
gereken yeni bir kazanç sahası olarak karşımıza çıkmıştır.

*24 Başbakanlık Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
23.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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2. ARACI FİRMALARIN FAALİYETLERİ
Giriş bölümünde bahsedilen aracı firmalar, vergi mükellefi gerçek veya
tüzel kişilerin reklamlarının internet ortamında daha çok tüketiciye ulaşmasını
sağlayacak ortamı sağlama işi ile iştigal etmektedirler. Söz konusu firmalar bu
işi yaparken sosyal ağlar üzerinden daha çok kişi veya gruba tanıtımda bulunmalarını sağlayacak şekilde özel bir anlaşmaya dayanılarak ünlü ya da ünsüz
sosyal paylaşımcı kişiler ile çalışmakta ve sosyal paylaşımcıların ulaştıkları
kişi veya grup sayısına göre kazanç temininde bulunmaktadırlar.
Bu sosyal paylaşımcıların Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hatta kimilerinin ise yurt dışında bulunması nedeniyle reklam paylaşımında bulunacak kişilerle aracı firmalar arasındaki sözleşmenin internet ortamında onaylanması
suretiyle düzenlenebilmektedir. Sosyal paylaşımcıların bu tanıtımı yaparken
aracı firma ile sürekli bir bağlılık meydana getirmediği ve yapılan bu iş için
sabit bir bedel öngörülmeyerek reklam unsurunun görüntülenme sayısına göre
ödeme yapıldığı bilinmektedir. Bu kapsamda, sosyal paylaşımcıların yapacakları reklam paylaşımı sayısına göre yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi ve
belge düzeninin bilinmesi gerekmektedir.
3. ARACI FİRMA VE SOSYAL PAYLAŞIMCILARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMLARI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasıyla kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî
kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasıyla da safî kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticarî kazanç hakkındaki hükümlerinin
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilebilecektir.
Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinin birinci fıkrasında, her türlü ticari
ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.
Ticari faaliyet bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup
bir gerçek kişinin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olması için
faaliyetin ticari bir organizasyona bağlı olarak yürütülmesi ve devamlılık arz
etmesi gerekmektedir.
Mezkur Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında, kamu idare müesseseleri,
iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu
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yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek
erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden
çiftçilerin, maddede sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya
hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
yapmaya mecbur oldukları hükme bağlanmıştır.
Buna göre, sahip oldukları sosyal medya hesaplarına ait sayfalarda ticari
bir organizasyon içerisinde, devamlı olarak reklam hizmeti veren gerçek kişilerin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olmaları gerekmektedir.
Öte yandan, söz konusu hizmetleri ticari organizasyon çerçevesinde ve
devamlı olarak yürüten ya da yürütmeyen gerçek kişilere ait sosyal medya
hesaplarına verilen reklamlar için sosyal paylaşımcılara yapılan ödemelerin
kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Ayrıca, yukarıda bahsedilen ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan ödemelerden olmadığından gelir vergisi kesintisi yapılması
söz konusu değildir.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;
1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu, maddenin ikinci
fıkrasında ise ticari, sınai, zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir
Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği,
1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal
ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin KDV ye tabi olduğu,
9/1. maddesinde ise mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin,
kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen
diğer hallerde Maliye Bakanlığı’nın vergi alacağının emniyet altına alınması
amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu
tutabileceği
Hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, reklam verme işlemlerinde KDV uygulamasına yönelik açıklamalara
KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.2.4.) bölümünde yer verilmiştir.
Bu hükümler gereğince, internet üzerinden yapılan sözleşme kapsamında
sosyal ağlar üzerinden reklam hizmetleri yapanların bu faaliyetlerinin, Gelir
Vergisi Kanunu yönünden ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve mü-
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kellefiyet tesis ettirilmesi halinde Kanunun 1/1. maddesi gereğince KDV ye
tabi tutulacaktır.
Kişilerce verilen söz konusu reklam hizmetlerinin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi durumunda, KDV. Kanunun (1/3-f) ve 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.2.4.)
bölümü gereğince sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı
göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.
Mezkur Kanunun 231. maddesinin (5) numaralı bendinde ise faturanın,
malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde
düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı
basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin
sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia
ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükmüne yer
verilmiştir.
Anılan Kanunun 234. maddesi uyarınca, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar,
kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabı ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya
onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana
imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmündedir.
Bu itibarla, internette sosyal ağlar kullanılarak yapılan reklamlar için firmalar ile anlaşma yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan
kişilerin ticari kazanç yönünden mükellefiyeti olması durumunda bu kişilerin
firmalar adına yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi; vergi mükellefiyetinin
bulunmaması durumunda ise firmalar tarafından bu kişilere gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.
4. SONUÇ
Günümüzde artık her on kişiden biri en az bir sosyal paylaşım sitesine
üye olmaktadır. Bu durum söz konusu sitelerde yer alan hesaplarda reklam
yapılmasını ve bu reklamın kolay bir şekilde milyonlara ulaştırılması fikrini
oldukça cazip bir hale getirmiştir. Ve yine bu durum, reklam yapmak isteyen
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firmalar ile reklam vererek kazanç sağlamak isteyen sosyal medya hesabı sahiplerini bir araya getiren ve bunun sözleşmelere dayandırarak hukuki ve ticari
bir faaliyet gerçekleştiren firmaların artmasına neden olmuştur. Bu minvalde;
• Sahip oldukları sosyal medya hesaplarına ait sayfalarda ticari bir organizasyon içerisinde, devamlı olarak reklam hizmeti veren gerçek
kişilerin ticari kazanç açısından gelir vergisi mükellefi olmaları gerekmektedir. Söz konusu hizmetleri ticari organizasyon çerçevesinde
ve devamlı olarak yürüten ya da yürütmeyen gerçek kişilere ait sosyal
medya hesaplarına verilen reklamlar için sosyal paylaşımcılara yapılan
ödemelerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, yukarıda bahsedilen ödemeler, Gelir
Vergisi Kanununun 94. maddesinde sayılan ödemelerden olmadığından gelir vergisi kesintisi yapılması söz konusu değildir.
• İnternet üzerinden yapılan sözleşme kapsamında sosyal ağlar üzerinden reklam hizmetleri yapanların bu faaliyetlerinin, Gelir Vergisi Kanunu yönünden ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi ve mükellefiyet tesis ettirilmesi halinde Kanunun 1/1. maddesi gereğince KDV
ye tabi tutulacaktır. Kişilerce verilen söz konusu reklam hizmetlerinin
ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmemesi durumunda, KDV. Kanunun (1/3-f) ve 9. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.2.4.) bölümü gereğince sorumlu sıfatıyla
beyan edilecektir.
• İnternette sosyal ağlar kullanılarak yapılan reklamlar için firmalar ile
anlaşma yaparak sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan kişilerin ticari kazanç yönünden mükellefiyeti olması durumunda bu kişilerin firmalar adına yedi gün içerisinde fatura düzenlenmesi; vergi
mükellefiyetinin bulunmaması durumunda ise firmalar tarafından bu
kişilere gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.
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ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYENİN TAAHHÜDÜNE
İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR
Salih ÇALAL*25
ÖZ
Anonim şirkete konulacak ayni sermayelere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile belirli sınırlamalar getirilmiştir. Bu sınırlamalar uygulamada bazı sorunları meydana getirmektedir. Ayni sermayenin değeri veya alacak hakkının
sermaye olarak konulması bunların başlıcalarıdır. Ayrıca ayni sermayenin taahhüt edilmesi tasarruf hakkının kullanılması anlamında belli başlı sıkıntıları
beraberinde getirir. Zira ayni sermaye taahhüdü gereği gibi yerine getirilmezse telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelebilir. Yazımız içerisinde
ayni sermaye ile ilgili bu ve benzeri durumlar ele alınarak, sermaye taahhüdü
ve ayni sermayeye ilişkin bilgiler verilecektir.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Sermaye Taahhüdü, Ayni Sermaye.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre anonim şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız
taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede, anonim
şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Anonim şirkette pay taahhüt
edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur. Anonim
şirketin sermayesi hem ayni hem de nakdi olabilir. Her ortak, usulüne göre
düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur. Taahhüt edilen ayni sermaye gereği
gibi yerine getirilmezse telafisi zor veya imkânsız sonuçlar oluşabilir.
2. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYEYE İLİŞKİN GENEL
BİLGİLER
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlere sermaye olarak
konabilecekler sayma yöntemiyle belirlenmiştir. Para, alacak, kıymetli evrak
ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikrî mülkiyet hakları, taşınırlar ve her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları, kişisel emek, ticari itibar, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devredilebilir
elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, maden ruhsatna*25 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
28.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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meleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar, devrolunabilen ve
nakden değerlendirilebilen her türlü değer sermaye olarak konulabilir.
6102 sayılı TTK esas itibariyle selefi 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun ticaret şirketlerinin tamamı için öngördüğü sermaye sistemini korumasına
karşın birtakım ilave düzenlemeler getirmiştir. Asgari sermaye miktarı her iki
kanunda da 50.000 TL olarak muhafaza edilmekle birlikte TTK’da özellikle
ayni sermaye olarak getirilebilecek olan unsurların kapsamı genişletilmiş ve
günümüz şartlarına uygun hale getirilmiştir. Bu bağlamda TTK m. 127 hükmünde ticaret şirketlerine getirilebilecek olan sermaye unsurları nakdî ve aynî
olmak üzere ve türleri sınırlanmamış şekilde sayılmıştır.(Poroy, Tekinalp ve
Çamoğlu, 2014 : 486-487) Ortağın şirkete belli bir miktar “para” ile katılması
nakdi sermaye olarak tanımlanır.(Pulaşlı, 2013 53) Ayni sermaye ise ortaklarca kuruluş ya da sermaye artırımı sırasında konulan, bir malvarlığı değeri
taşıyan, devredilebilen ve aktif olarak bilançoya geçirilebilen eşyadır.
3. ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE TAAHHÜDÜ
Anonim şirketlerde her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş
şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı
borçludur. Ayrıca şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî
mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu düzenleme uyarınca kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde
ayni sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt iyiniyeti kaldırır. Bu durum sermaye olarak konulan para dışındaki değerleri korumak, şirketin kuruluş aşamasında sorunlarla karşılaşmamasını sağlamak amacıyla öngörülmüştür. Bu durum uyarınca, taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilmeleri
için, taahhütte bulunan kişinin taahhüdünü tapuya şerh olarak kaydettirmesi
gerekir. Fikrî mülkiyet hakları, maden hakları, gemiler, hava taşıt araçları özel
sicillere sahiptir. Bu sicillerde, ilgili değerin aynî sermaye olarak konulduğu
hususunda şerh verdirilmesi gerekir. Şerhin üçüncü kişinin iyi niyetini kaldırabileceği düşünülmüş, bunun da sermayenin korunması açısından önemli
bir etkiyi haiz olduğu sonucuna varılmıştır. Taşınırlar ise, güvenilir bir kişiye
tevdi edilir; aksi halde aynî sermaye olarak kabul edilmezler. Söz konusu gereklilik sicil müdürünün inceleme yetkisinin kapsamında olduğundan, yerine
getirilmediği takdirde sicil müdürü şirketi tescil etmez.
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Anonim şirketlerde sermaye taahhütlerinin esas sözleşmede belirtilen şekilde yerine getirilmesi oldukça önemlidir. Bu durum aynî sermaye taahhütlerinde nakdi sermaye taahhütlerine nazaran daha fazla önem taşımaktadır.
(Aytekin, 2011 : 34) Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren
şirket sözleşmesi hükümleri, resmî şekil aranmaksızın geçerlidir. Paradan başka ekonomik bir değer veya bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde
malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir. Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer
ayni bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şirketin bunlar üzerinde
tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gereklidir.
Taşınmaz mülkiyeti veya sair bir aynî hak sermaye olarak konulmuşsa,
şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gerekir.
Aynî sermaye olarak konulmuş bulunan taşınmazlar ve diğer haklar zaten tapu
sicili ile diğer sicillere şerh verilmiş veya kayıt edilmiş olduklarından sicil
müdürünün bunların şirket adına tescili talebi üzerine tapu sicili memuru ile
diğer sicillerin yetkilileri tescil işlemini hemen yapar. Bu durum ile özellikle
Anadolu’da sermaye olarak konulmuş taşınmazların şirket adına yıllarca tescillerinin yapılmamasından doğan ihtilaf ve sorunların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ancak şirketin tescil talebi de saklı tutularak amaca ulaşabilme
araçları pekiştirilmiştir. Tescil ile birlikte şirketin aynî sermaye üzerinde hemen malik olarak tasarrufta bulunması olanağı sağlanmış olur. Ayrıca şirketin
para ve menkul sermaye üzerinde de malik olarak tasarrufta bulunabilmesinin
yolu kanunen açılmıştır.
Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı
zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir. Ortaklarca, sermaye olarak konulması
taahhüt edilen hakların korunması için, kurucular tarafından ortaklar aleyhine
ihtiyati tedbir istenebilir. Tedbir üzerine açılacak davalar için, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununda öngörülen süre ancak şirketin tescil ve ilanı tarihinden itibaren işlemeye başlar.
Öte yandan, sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak,
alacaklar şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz. Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade
gününden, muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden iti-
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baren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir. Her ne sebeple olursa olsun, bu
süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat
hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek
günlerin temerrüt faizini de öder.
Bununla beraber, sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Şirket sözleşmesinde veya
esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların
mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur. Hizmet karşılığı olarak
verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez.
4. ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYE
4.1. Ayni Sermaye Konulabilecek Malvarlığı Unsurları
Anonim şirketlerde, üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları
ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Ancak hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş
alacaklar sermaye olamaz. Bu bağlamda, anonim şirkete sermaye olarak konulabilecek ayınlar ve bunların hukukî durumlarını genel hükümlerden farklı
olarak düzenlemiştir. Üzerinde sınırlı aynî bir hak, haciz veya tedbir bulunan,
nakden takdir ve devrolunamayan ayınların anonim şirkete sermaye olarak
konulması, sermayenin korunması ilkesi ile bağdaşmaz bulunmuştur. Tapuya
bağlanmamış, zilyetliğin devri yolu ile devredilen taşınmazlar sorununun içtihata bırakılması uygun görülmüştür.
“Fikrî mülkiyet hakları” ibaresi, fikir ve sanat eserlerini, bağlantılı hakları, markaları, tasarımları, patentleri, coğrafî işaretleri, tescil edilmemiş haklar
ile bilgileri, bitki geliştirilmesini, yani ıslahçı haklarını, yarı iletkenlerin topografyalarını kapsayacak şekilde geniş anlaşılmalıdır. Elektronik ortamlar,
kazandıkları değer dolayısıyla ayni sermaye olarak sayılmıştır. Ancak, devredilebilme ve nakden takdir olunabilme şartının gerek fikrî mülkiyet hakları
gerek elektronik ortamlar için de aranacağı şüphesizdir. Ayrıca, fikrî mülkiyet
hakları ile elektronik ortamlar çok çeşitli türleri içerdikleri için bu türlerden
bazıları, özellikle bağlantılı haklar, meselâ bir kısım fonogram yapımcısı hakları sermaye olarak konulmaya müsait olmayabilir, ya da bu hakların değerlendirilmeleri sorun oluşturabilir. Bilirkişiler bu noktayı belirtmek, mahkemenin dikkatini çeken, ifadesi açık olan ve kesin nitelik taşıyan görüş beyan
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etmekle yükümlüdürler. Kuruluş denetçisinin sözü edilen konularda görüş ve
ikazlarını sicil memuruna açık olarak bildirmesi gerekir.
Bununla birlikte, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh verildiği, fikrî
mülkiyet hakları ile diğer değerler, varsa özel sicillerine, bu hüküm uyarınca
kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni
sermaye kabul olunur. Özel sicile yapılan kayıt iyiniyeti kaldırır. Dolayısıyla
taşınmazların aynî sermaye olarak kabul edilmeleri için, taahhütte bulunan
kişinin taahhüdünü tapuya şerh olarak kaydettirmesi gerekir. Fikrî mülkiyet
hakları, maden hakları, gemiler, hava taşıt araçları özel sicillere sahiptir. Bu
sicillerde, ilgili değerin aynî sermaye olarak konulduğu hususunda şerh verdirilmesi gerekir. Şerhin üçüncü kişinin iyi niyetini kaldırabileceği düşünülmüş,
bunun da sermayenin korunması açısından önemli bir etkiyi haiz olduğu sonucuna varılmıştır. Taşınırlar ise, güvenilir bir kişiye tevdi edilir; aksi halde
aynî sermaye olarak kabul edilmezler. Söz konusu gereklilik sicil müdürünün
inceleme yetkisinin kapsamında olduğundan, yerine getirilmediği takdirde sicil müdürü şirketi tescil etmez.
Diğer taraftan, Sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde
var olan veya kurulacak olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren şirket
sözleşmesi hükümleri, resmî şekil aranmaksızın geçerlidir.
4.2. Ayni Sermayenin Değeri
Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmelere ve
ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesince
atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, uygulanan değerleme
yönteminin somut olayın özellikleri bakımından herkes için en adil ve uygun
seçim olduğu; sermaye olarak konulan alacakların gerçekliğinin, geçerliğinin,
tahsil edilebilirlikleri ile tam değerleri; ayni olarak konulan her varlık karşılığında tahsis edilmesi gereken pay miktarı ile Türk Lirası karşılığı, tatmin edici
gerekçelerle ve hesap verme ilkesinin icaplarına göre açıklanır.
Bilirkişi sayısı mahkeme tarafından belirlenir. Ancak, bilirkişi tarafından
belirlenen değerlerin aynen esas sözleşmeye yazılmaları gerektiğinden ve
taşınmazların tapuya şerh verilmeleri ve taşınırların da tevdi edilmeleri şart
olduğundan, ticaret sicili müdürü mahkeme bilirkişilerince yapılmış değerlendirmeyi de arayacak, aksi halde aynî sermayeyi kabul etmeyecektir. Bilirkişilerle ilgili özellikli durumlar vardır;
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•

Bilirkişiler raporlarında, seçtikleri değerleme yönteminin somut olay
için hem en adil hem de en uygun yöntem olduğunu açıklamalıdırlar.
Bu şart, bilirkişilerin somut olay gerçeğinin icap ettirdiği uzmanlığa
sahip olmaları, ayrıntılı ve karşılaştırmaları içeren açıklamalar yapmaları zorunluğuna da işaret eder.
• Rapor resmî nitelik taşıdığından, mevzuatımızdaki “resmî” evraka ilişkin hükümlere tabîdir.
• Rapora açıkça itiraz hakkı vardır.
• Alacakların sermaye olarak konulması halinde bunların varlığı ve değeri, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir raporuyla belirlenir. Bu rapor da “resmî” nitelik taşır.
Diğer bazı kanunlarda yer alan ve “mahkemece atanmış bilirkişi” ilkesine
istisna getiren, düzenlemelerin geçerliliğini tanıyan, yani bunları saklı tutan bir
hükme, 6102 sayılı Kanun’da bilinçli bir şekilde yer verilmemiştir. Temel bir
Kanun olan Türk Ticaret Kanununun söz konusu değerlemenin mahkeme tarafından atanmış bilirkişilerce yapılmasına ilişkin ilkesinin başka kanunlarla
aşılması uygun görülmemiş, hatta uygulama dikkate alındığında mezkûr istisna
sakıncalı bulunmuştur. Çünkü, mahkemece atanmış bilirkişinin bertaraf edilmesi “bürokratik” bir engelin kaldırılması olmayıp bir güvencenin yok edilmesidir. Bazı hallerde aynî sermaye konulmasında bilirkişi değerlemesinden vazgeçilebileceğine ilişkin görüşler henüz güvenilir bir sistemi işaret edememiştir.
Ayrıca, özel bir kanunla değerleme yetkisinin bir kişi veya kuruma verilmesi
halinde, çeşitli sorumluluk hükümleri uygulanmaz duruma gelmektedir. Sisteme bu çapta istisna getirilmesine izin vermemek işlem güvenliğinin gereğidir.
5. SONUÇ
Anonim şirketlerde, üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları
ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir ve konulan ayni sermayeye şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye
ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir. Taşınırların anonim
şirkete sermaye olarak konulabilmesi için güvenilir bir kişiye tevdi edilmeleri
veya varsa özel sicillerine tescil edilmeleri, taşınmazların da tapuya şerh verilmeleri gerekmektedir. Ayrıca anonim şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı,
birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişikliklerine ilişkin işlemlerin harca tabi
tutulmaması gerekir.
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Sermaye olarak bir taşınır taahhüt edilmesi başlangıçta, bu taşınır üzerindeki tasarruf hakkının ortaklığa geçtiğini belirtmez ancak taşınırın mülkiyetinin veya üzerindeki diğer bir hakkın şirket tarafından iktisap edilebilmesi için
taşınır üzerindeki zilyetliğin anonim şirkete geçirilmesi gerekir. Ayni sermaye
taahhüdü gereği gibi yerine getirilmezse telafisi mümkün olmayan zararlar
meydana gelebilir.
Öte yandan, ayni sermayeye değer biçilmesine ilişkin olarak, bilirkişilerin mahkemeler tarafından atanması gerçek değerin tespiti açısından oldukça
önemlidir. Ayrıca vadesi gelmemiş bir alacağın ayni sermaye olarak konulamayacağı unutulmamalıdır. Sadece vadesi gelmiş alacaklar sermaye olarak
konulabilir.
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ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTESİNDE YAPILAN
DEĞİŞİKLERİN GENEL ANLAMDA DEĞERLENDİRİLMESİ
*
Süleyman ÖZASLAN26
ÖZ
ÖTV belirli mal ürünleri üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir
harcama vergisidir diye tanımlayabiliriz. ÖTV ilk olarak 2002 yılında 4760
kanun sayısı ile kabul edilmiştir. Özel Tüketim Vergisi esas olarak lüks mallar
ile alışkanlık veren keyfi verici maddeleri hedef almakla beraber, bazı durumlarda genel ölçüde sanayi ürünü ve hizmetlerini de kapsamına almak suretiyle,
adeta genel bir tüketim vergisi görünümü kazanmaktadır. ÖTV’nin kapsamını
ve hangi ürün gruplarında vergilendirmesi için G.T.İ.P. aracıyla sınıflandırılmıştır. ÖTV’ ye tabi olacak mallar 4 ayrı liste halinde belirtilmiştir. Bu yazımızda 4760 sayılı kanuna eklenen yeni düzenlemelere ilişkin bilgilere yer
verilecektir.
Anahtar Sözcükler: ÖTV, İstisna hükümleri, II sayılı liste ,
1-GİRİŞ
Bu bağlamda, ÖTV’ nin konusunu sadece mallar oluşturmakta, hizmetlerse vergileme dışında tutulmaktadır. ÖTV harcamalar üzerinden bir kez alınan
dolaylı vergi türüne dâhil, özel işlem vergisi olarak tanımlanmıştır. 13.10.2016
tarih ve 29856 sayılı resmi gazeteye göre; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 06.06.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel
Tüketim Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 13/10/2016 tarihli
ve 29856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.
Bahsi geçen tebliğe göre yapılan açıklamalar şu şekildedir.( Maliye Bakanlığı
(Gelir İdaresi Başkanlığı, 13.10.2016)

*26 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
19.10.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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2-VERGİNİN KONUSU
Özel Tüketim Vergisi, tek aşamalı ve dar kapsamlı bir vergi türüdür. Bu
verginin konusunu ÖTV Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen ve Kanun’a
ekli listelerde yer alan malların ithalatı, imalatı veya ilk iktisabı ile satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi oluşturmaktadır. ÖTV Kanunu’na ekli listede
yer alan tüm mallar yerli ve yabancı mal ayırımına tabi tutulmaksızın Özel
Tüketim Vergisi’nin konusuna alınmıştır.
Buna göre; II Sayılı Liste Kapsamına Giren Mallarda Vergileme Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli II sayılı listede; çeşitli motorlu kara, deniz ve
hava araçlarına yer verilmiştir. Dolayısıyla bu listede yer alan araçların ilk
iktisabı veya ithali ile imal ve inşa edenler tarafından teslimi ÖTV’ye tabidir.
ÖTV sadece II sayılı listede yer alan araçlara uygulanacağından bu araçların
imalinde ve onarımında kullanılacak yedek parçalar veya eklentiler ÖTV’ye
tabi değildir. Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na giren II sayılı listede yer alan
taşıt araçlarının vergilendirilmesi ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur. Bu gruptaki
taşıt araçlarından kayıt ve tescile tabi olanlar ile kayıt ve tescile tabi olmayanların vergilendirilme süreci farklılaştırılmıştır. Söz konusu liste kapsamındaki araçlardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, kayıt ve tescile tabi
olmayanların ise ithalatı ile imal ve inşa edenler tarafından teslimi ÖTV’nin
konusunu oluşturmaktadır.
4760 sayılı ÖTV kanunun 3. Maddesine göre Vergiyi doğuran olay;
a) Mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı,
b) Malın tesliminden önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri
belgelerin düzenlenmesi,
c) Kısım kısım mal teslim edilmesi mutat olan veya bu hususlarda mutabık
kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi,
d) Komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle yapılan satışlarda malların alıcıya teslimi,
e) İthalatta, 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünün
doğması, ithalat vergilerine tâbi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescilidir.
Bu bağlamda II sayılı liste sayılı mallarda vergiyi doğuran olay ise; ÖTV›de vergiyi doğuran olay esas itibariyle malın teslimi veya ithalatıdır (tescile
tabi araçlarda ise ilk iktisabıdır ).. ÖTV’de vergiyi doğuran olay aşağıdaki
şekilde gerçekleşmektedir: ÖTV’de vergiyi doğuran olay esas itibariyle malın
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teslimi veya ithalatıdır (tescile tabi araçlarda ise ilk iktisabıdır ).. ÖTV’de
vergiyi doğuran olay aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir: mal teslimi ve ilk
iktisapta vergiyi doğuran olay ÖTV’de vergiyi doğuran olay mal teslimine
bağlandığı durumlarda malların teslimiyle ÖTV doğmaktadır. ÖTV Kanunu’na ekli II sayılı listede yer alan araçlardan kayıt ve tescile tabi olan araçlarda vergiyi doğuran olay bunların ilk iktisabı ile gerçekleşmektedir. Kayıt
ve tescile tabi araçların Türkiye’de ilk defa kayıt ve tescili ilk iktisap olarak
değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yurtdışından ithal edilerek Türkiye›de ilk
defa ilgili sicile kaydedilecek kullanılmış veya kullanılmamış araç edinimlerinin de ilk iktisap olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Mükellef ve vergi sorumlusu ise 4. Maddeye göre; 1. Özel tüketim vergisinin mükellefi, bu Kanuna ekli; a) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar
ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa
veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler,
b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanlar için; motorlu araç
ticareti yapanlar, kullanmak üzere ithal edenler veya müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerdir.
2. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması halleri ile gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tâbi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
Aynı kanunun istisnalar bölümü ise şu şekildedir.
Madde 7 – Bu Kanuna ekli; 2. (Değişik: 16/7/2004-5228/21 md.) (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında
yer alanların, engellilik oranı % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler
tarafından, (1)
b) (Ek: 6/2/2014-6518/56 md.) 87.03 G.T.I.P. numarasında yer alan (motor
silindir hacmi 2.800 cm3’ü aşanlar, bütün tekerlekleri motordan güç alan veya
alabilenler, sürücü dâhil 8 kişiye kadar oturma yeri olan binek otomobilleri,
yarış arabaları, arazi taşıtları hariç), yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı
3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi istiap haddinin % 50’sinin altında
olanlar ile sürücü dâhil 9 kişilik oturma yeri olanların engellilik durumlarının
araçları bizzat kullanamayacak ve sürekli olarak tekerlekli sandalye veya sedye kullanmalarını gerektirecek nitelikte olduğunu ilgili mevzuat çerçevesinde

KASIM - ARALIK 2016

167

MALİ

ÇÖZÜM

alınan engelli sağlık kurulu raporuyla tevsik eden ve engellilik derecesi % 90
veya daha fazla olup tekerlekli sandalye veya sedye ile binilmesine ve seyahat
edilmesine uygun tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,
c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer
alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel
tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, (2)(1)
d) (Ek: 4/6/2008-5766/19 md.; Değişik: 6/2/2014-6518/56 md.) Bu bendin (a), (b) ve (c) alt bentleri kapsamındaki araçların aynı alt bentlerde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan,
sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya
çıkarılmasında, bu alt bentler kapsamındaki araçları hurdaya çıkaran malûl
ve engelliler tarafından, Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı, istisna tutulmuştur. Ancak; 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim
Vergisi Kanununa eklenen, hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin
yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde
ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla
hazırlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2) 13/10/2016 tarihli ve 29856
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda; 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel
Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/C) kısmının 5
inci bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir.
3-HAYATINI KAYBETMİŞ HARP VEYA VAZİFE MALULLERİNİN YAKINLARININ TAŞIT ALIMINDA İSTİSNA
3.1. Kapsam;
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8)
numaralı bendine göre, (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³’ü aşanlar hariç), 87.04 (motor
silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer
alanların, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1
inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa
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ana veya babasından birisi tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ilk
iktisabı ÖTV’den müstesnadır.
3.2. İstisnadan Yararlanılacak Taşıtlar;
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8)
numaralı bendine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; • 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, 1600 cm³ veya
altında motor silindir hacmine sahip binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi
taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtların, • 87.04 tarife pozisyonunda yer
alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³ veya altında motor silindir hacmine
sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up, vb. taşıtların, • 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın motosikletlerin Tebliğin
(II/C/6.3.) bölümünde belirtilen kişiler tarafından bir defaya mahsus olmak
üzere ilk iktisabı ÖTV’den müstesnadır.
3.3.İstisnadan Yararlanacak Kişiler;
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8)
numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan; a) 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
Kanununun mülga 64 üncü maddesi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin sekizinci
fıkrası, 3713 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi
kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı
Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre
harp veya vazife malulü sayılanlardan, b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı
Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya
çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisi bir
defaya mahsus yararlanabilir.
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İstisnadan yararlanma hakkı, belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve
çocuğu yoksa anne veya babasına tanınmış olup, bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda
dahi istisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş harp veya vazife
malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.
Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/veya
çocuğu bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir. Eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması,
anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz. Tekrar evlenen
dul eşin istisnadan faydalanamayacağı tabiidir. Ancak, hayatını kaybetmiş
harp veya vazife malulünün çocuklarının evli olmaları veya sonradan evlenmeleri istisnadan yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz.
3.4. İstisnanın Uygulanması;
Bahsi geçen tebliğde özel şartlar belirtilmiş olup; bu şartların şekil olarak
taşıması gerekmektedir. 27
3.5. Sorumluluk;
İstisnadan, Kanunda belirtilen kişilerden biri tarafından ve bir defaya mahsus
olmak üzere faydalanılabileceğinden, aynı kişi tarafından veya Kanunda sayılan
diğer kişi ya da kişiler tarafından ikinci bir taşıtın istisna kapsamında iktisap
edilmesi mümkün değildir. İstisnadan ikinci kez yararlanıldığının tespit edilmesi
veya usulsüz bir şekilde yararlanılması halinde, taşıtın ilk iktisabında ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faiziyle birlikte, istisnadan ikinci kez
veya usulsüz olarak yararlanandan aranır. Bu istisna uygulamasında, belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında
taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte, istisnadan yararlananların sorumlu tutulduğu haller dışında,
motorlu araç ticareti yapanlardan aranır. Öte yandan, muvazaaya dayanan bir
ilişki çerçevesinde istisna hakkı olan kişi adına taşıt iktisap edildiğinin tespiti
halinde, ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile
birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (hayatını kaybetmiş

27
Bknz; Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel
Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) 6.4İstisnanın Uygulanması;
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harp veya vazife malulünün adına taşıt iktisap edilen yakını, taşıtı bu yakın adına
alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile bu durumdan haberdar olması şartıyla
motorlu araç ticareti yapan kişiden) aranır.”
4- 6745 SAYILI YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA 6/6/2002
TARİHLİ VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA
EKLENEN DİĞER DEĞİŞİKLER.
Bahsi geçen kanunla yapılan değişikler şöyledir;
Madde 2 – Aynı Tebliğin (IV/G/1) bölümünün üçüncü paragrafındaki “(2)
numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı bentleri” olarak değiştirilmiş ve
bu bölümün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Taşıtın yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre hurdaya ayrılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması bakımından, yeniden istisnadan yararlanma hakkı sağlamaz.”
Madde 3 – Aynı Tebliğin (IV/G/1.1.) bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiştir. “Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın İlk İktisap Tarihinden İtibaren Beş Yıl Geçmeden Satışı veya Devri Özel Tüketim Vergisi Kanununun
15 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince, (II)
sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi taşıtlardan ilk iktisabı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında yapılanların, istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden istisnadan
yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya devrinde ÖTV aranır. Kanunun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamında ilk iktisabı
yapılmış taşıtın ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçmeden, daha önce
aynı düzenlenmeden yararlanmış olan, hayatını kaybetmiş harp veya vazife
malulü yakınına satışı veya devri halinde, alıcı tarafından kayıt ve tescilden
önce ÖTV’nin beyanı ve ödenmesi gerekir. Alıcının söz konusu düzenlemeden yararlanmamış olmakla birlikte, bu hakkından, hayatını kaybetmiş harp
veya vazife malulünün hak sahibi diğer bir yakını lehine feragat etmiş olması
halinde de kayıt ve tescilden önce ÖTV aranır. Ayrıca, söz konusu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, veraset yoluyla ÖTV uygulanmaksızın
varislere intikal etmesi ve murisin istisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş
yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı
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veya devrinde de ÖTV aranır. Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü
yakını tarafından ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamından yararlanabilecek durumda olan hayatını kaybetmiş başka bir harp veya vazife
malulünün yakınına satış ve devrinde ÖTV aranmaz. Ancak bu durumda da
mezkûr düzenleme kapsamındaki belgelerin (Malullük Durum Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Belgesi, Feragat Beyanı Belgesi) alıcı tarafından ilk
iktisapla ilgili işlemleri yapan vergi dairesine ibrazının gerektiği tabiidir. Bu
durumda, taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince
ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verilir. Kanunun 15
inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (a) bendi hükmü kapsamında ÖTV’siz
ilk iktisabı yapılan taşıtın iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde istisnadan
yararlanamayanlara satış veya devrinde ÖTV aranır. Ayrıca bu uygulama kapsamında ÖTV’siz olarak taşıt alan hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü
yakını ve yakını oldukları harp veya vazife malulünün hak sahibi diğer yakınları tekrar bu düzenlemeden veya Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(8) numaralı bendi uygulamasından yararlanamaz.”
Madde 4 – Aynı Tebliğin (IV/G) kısmında yer alan “1.2. Malul veya Engelliler Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı
veya Devri” bölümünün başlığı “1.3. Malul veya Engelliler ile Hayatını Kaybetmiş Harp veya Vazife Malullerinin Yakınları Tarafından İlk İktisabı Yapılan Taşıtın Beş Yıl Geçtikten Sonra Satışı veya Devri” olarak ve bu bölümün
birinci paragrafında yer alan “(2) numaralı bendi” ibaresi “(2) ve (8) numaralı
bentleri” olarak değiştirilmiştir.
Madde 5 – Aynı Tebliğin (IV/G) kısmında yer alan “1.3. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi” bölümünün başlığı “1.4. Ödenmesi Gereken Verginin Beyanı ve Ödenmesi” olarak değiştirilmiştir.
Madde 6 – Aynı Tebliğin (IV/G/2) bölümünün sekizinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. “Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uygulaması kapsamında ilk iktisabı
yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde başkaca bir şart aranmaksızın bu
devir işlemi dolayısıyla ÖTV aranmaz. Varislerin, mezkûr bentte sayılan kişilerden olmaması veya bentte sayılan kişilerden olmakla birlikte daha önce
söz konusu istisnadan yararlanan lehine haklarından feragat etmiş olması,
söz konusu taşıtın vergi ödenmeksizin veraset yoluyla intikaline engel teşkil
etmez. Ancak, ÖTV uygulanmaksızın varislere intikal eden taşıtın, murisin is172
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tisnadan yararlandığı tarihten itibaren beş yıllık süre dolmadan varisler tarafından istisnadan yararlanamayanlara satışı veya devri halinde ÖTV aranır.”
Şeklinde eklenmiştir.
MADDE 7 – Aynı Tebliğin “VI- Diğer Hükümler İle İlgili İşlemler Ve Çeşitli Hususlar” başlıklı kısmında yer alan “D- Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler” başlıklı bölümden sonra gelmek üzere aşağıdaki bölüm eklenmiş ve
takip eden bölüm buna göre teselsül ettirilmiştir.
Bu değişiklikle beraber 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ek
olarak getirilen diğer hükümler ise bahsi geçen tebliğin “E- Geçici Hükümler”
şeklinde başlık eklenerek açıklanmıştır.
Bu tebliğe göre; Ticari Taşıtların Yenilenmesinde Geçici 7 nci Madde Uygulaması getirilmiş olup açıklamalar şu şekildedir.
20.8.2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen
geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03 tarife
pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel
yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir
veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle
maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından,
söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla,
aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç
veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600
cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesnadır. Bu
düzenlemeden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla maliki olunan,
trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak
üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir taşıtın ilk
iktisabında yararlanılır.
Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren
iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıt-
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larından çıkarılması şarttır. Şu kadar ki, bu şartın ihlali halinde, yeni alınan
taşıta ilişkin zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler, alıcıdan vergi ziyaı
cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu madde hükmüne
göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden,
veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya
çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk
iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya ticari taşımacılık faaliyetinden
çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisi alınır.
İstisnadan Yararlanacak Kişiler;
Özel Tüketim Vergisi Kanununun geçici 7 nci maddesi uygulamasından;
• Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti,
• Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla 6745 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 7/9/2016 tarihi
itibariyle gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini
ilgili mevzuatında öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra edenler yararlanabilir.
Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün ve sonrasında mükellefiyet tesis ettirilenler, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu düzenlemeden
yararlanamaz. Bu istisna uygulamasında “şehir içi” ibaresi, bir ilin sınırları
içinde kalan alanı ifade eder. İstisna uygulamasından;
• Ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece esas iştigal
konusuyla ilgili olarak personelini veya yükünü taşıyanların,
• Sadece araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar
sürücü kursu, şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların
bu faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları mümkün değildir. Ayrıca, maliki olmadıkları taşıtlarla ticari yük taşımacılığı veya şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal edenler de bu istisnadan
yararlanamaz.
İstisna Kapsamında İktisap Edilen Taşıtın Devri;
İstisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden
itibaren üç tam yıl geçmeden;
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• Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki
matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,
• Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden
çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten
çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, istisnadan yararlanandan
alınır.
Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanabilecek şartları haiz mükelleflere satışı veya devri halinde, bu uygulama kapsamında ÖTV aranmaz.
Ancak, bu durumda ibrazı zorunlu belgelerin alıcı tarafından ilk iktisapla ilgili
işlemleri yapan vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği tabiidir. Bu durumda,
taşıtın ÖTV aranmadan tescilinin yapılabilmesi için vergi dairesince ilgili trafik tescil kuruluşuna verilmek üzere alıcıya yazı verilir.
ÖTV’den istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın deprem, heyelan, sel,
yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hâle gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılması ile taşıtın Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre
ÖTV mükellefine iade edilmesi veya işlemden vazgeçilmesi halleri, istisnadan yararlanamayanlara satış veya devir olarak değerlendirilmez.
Kayıt ve tescilden önce yapılan iadelerde, iadenin Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılıp yapılmadığına bakılmaz. Hurdaya
ayırma ve iade işlemlerinin bu Tebliğin (II/C/1.4) ve (IV/F/2.1) bölümlerinde
yapılan açıklamalar çerçevesinde yapılmış olması aranır. İktisap edilen taşıtın
hurdaya çıkarılması, bu istisnadan yeniden yararlanma hakkı sağlamaz.
Sorumluluk;
Bu istisna uygulamasında, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmemesi suretiyle istisna kapsamında taşıt teslim edilmesi halinde ziyaa
uğratılan vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte, motorlu araç
ticareti yapanlardan aranır.
Muvazaaya dayanan bir ilişki içerisinde taşıt iktisap edildiğinin tespiti halinde ise ilk iktisapta ödenmeyen ÖTV, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile
birlikte müştereken ve müteselsilen işleme taraf olanlardan (adına taşıt iktisap
edilen, bunun adına alıp fiilen kendi istifadesine kullanan ile durumdan haberdar olması şartıyla motorlu araç ticareti yapan kişiden) aranır.” Şeklinde
ibareler eklenmiştir.
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5- SONUÇ;
Türk vergi sisteminde yapılan yeni güncellemeler ile Özel Tüketim Vergisi
Kanuna eklenen maddeler ile vergi uygulamaya yeni usuller eklenmiştir. Bunlardan biri olaraktan; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, ülkesine hizmet
etmiş bulunan ve bu uğurda Hayatlarını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarına getirilen Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde düzenlenen istisnadan, kanunda
belirtilen hallerde gözetilerek vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dâhil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden hayatını kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından
birisi, eş ve çocuğu yoksa anne veya babasından birisine Taşıt Alımında ÖTV
uygulanmayacağına yönelik olarak bir defaya mahsus hak getirilmiştir. Bir
diğer ise ticari hayatı canlandırma amacı taşıyan yeni ticari araç alımlarında
uygulanan istisna maddesidir. Bu iki maddenin getirdiği istisna hükümlerinin
şartları kısaca şöyledir.
Harp veya vazife malullerinin yakınlarına getirilen Özel Tüketim vergisi istisnası Bu hakla sadece;
- Kanunda belirtilen kişilerin eş veya çocuğuna, eş ve çocuğu yoksa anne
veya babasına tanınmıştır.
- Bu yakınlardan hiçbirisinin olmaması veya istisna hakkından yararlanmamaları durumunda dahi istisnadan yararlanma hakkı, hayatını kaybetmiş
harp veya vazife malulünün kardeşi, yeğeni, kayın hısımları vb. başka bir yakını tarafından kullanılamaz.
- Harp veya vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/
veya çocuğu bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir.
- Eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamamaktadır.
- Tekrar evlenen dul eşin istisnadan faydalanamayacağı tabiidir.
- Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulünün çocuklarının evli olmaları
veya sonradan evlenmeleri istisnadan yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz.
- Mevcut istisnadan yararlananların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl
geçmeden istisnadan yararlanamayan kişi ve kurumlara satışı veya devrinde
ÖTV aranır.
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- Hayatını kaybetmiş harp veya vazife malulü yakını tarafından ÖTV’den
istisna olarak ilk iktisabı yapılan taşıtın, Kanunun 7 nci maddesinin birinci
fıkrasının (8) numaralı bendi kapsamından yararlanabilecek durumda olan
hayatını kaybetmiş başka bir harp veya vazife malulünün yakınına satış ve
devrinde ÖTV aranmayacağı ifade edilmiştir.
4760 sayılı kanuna eklenen diğer maddelerde ise;
20/8/2016 tarihli ve 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 54 üncü maddesi ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen
geçici 7 nci maddeye göre, Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.02 ve 87.03
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan şehiriçi taksi, dolmuş,
servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı faaliyeti (araç kiralama, özel
yolcu transferi ve benzeri hizmet ifası faaliyetleri hariç) ile 8701.20 ve 87.04
tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtlarla yapılan ticari yük taşımacılığı faaliyeti dolayısıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gelir
veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan ve bu faaliyetini ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek ve yetkilendirilmek suretiyle
maliki olduğu taşıtlar vasıtasıyla icra eden gerçek ve tüzel kişiler tarafından,
söz konusu faaliyetler kapsamında kullanılan taşıtların yenilenmesi amacıyla,
aynı tarife pozisyon sıraları kapsamındaki taşıtların (87.03 tarife pozisyon sırası kapsamındaki; yarış arabaları, arazi taşıtları, ATV olarak adlandırılan üç
veya dört tekerlekli taşıtlar, motorlu karavanlar ile motor silindir hacmi 1600
cm3’ü geçen binek otomobilleri hariç) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten
30/6/2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iktisabı vergiden müstesna tutulmuştur; istisnadan yararlanmak için getirilen şartlar ise şunlardır;
- İlgili maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla taşıtın maliki olunması
gerekip, trafik tescil kuruluşlarınca ticari yolcu veya yük taşımacılığında kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş her bir taşıt bakımından, aynı cins bir
taşıtın ilk iktisabında yararlanılır.
- Yenilemeye konu edilen taşıtın, istisnadan yararlanılan tarihten itibaren
iki tam yıl içerisinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılması şarttır.
- İktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden,
veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde adına kayıt ve tescil işlemi ya-
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pılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya
çıkarılması hariç) halinde çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan özel
tüketim vergisi alınacaktır.
- İstisnadan Taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüsle şehir içi
yolcu taşımacılığı faaliyeti ile Yarı römorklar için çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyeti icra edenler yararlanacaktır.
- Söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği gün ve sonrasında mükellefiyet tesis ettirilenler, faaliyet konularına bakılmaksızın, bu düzenlemeden
yararlanamaz.
- Ticari maksatla taşımacılık faaliyetinde bulunmayıp, sadece esas iştigal konusuyla ilgili olarak personelini veya yükünü taşıyanların, Sadece
araç kiralama, özel yolcu transferi ve benzeri (motorlu taşıtlar sürücü kursu,
şoförlük kursu gibi) hizmet ifası faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetlerinde kullandıkları/işlettikleri taşıtlar bakımından yararlanmaları mümkün değildir yönünden açıklama yapılmıştır.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (13.10.2016). Özel Tüketim
Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No: 2). Ankara : Resmi Gazete (29856 sayılı)
T.C. Yasalar (12.06.2002). 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (24783 sayılı)
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TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE FAALİYET
GÖSTEREN FİRMALARIN BU BÖLGELER DIŞINDA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ AR-GE FAALİYETLERİNİN VERGİSEL
DURUMU
Ömer AYDEMİR*28
ÖZ
Üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve iş geliştirme alanları
teknoloji geliştirme bölgeleri olarak anılmaktadır. Bu bölgelerde faaliyet gösteren firmalara tanınan birtakım yasal haklar ve muafiyetler mevcut iken, yine
aynı firmaların bölge dışında gerçekleştirdiği araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin mevcut yasal imkânlar kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği cevaplanması gereken önemli bir sorudur. İş bu yazımızda, söz konusu
duruma meri mevzuat kapsamında cevap aranacaktır.
Anahtar Sözcükler: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, AR-GE, Muafiyet,
Tevkifat
1. GİRİŞ
4691 sayılı Kanuna göre teknoloji geliştirme bölgesi, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün
olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri,
teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek
için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya
enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının
bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı ifade eder. Söz konusu
bölgeler, yasal dayanaklarını 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’ndan almaktadır. Yanısıra ikincil mevzuat düzenlemesi olarak Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 10.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük kazanmıştır.
*28
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Bu çalışmada, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet göstermekte iken,
aynı zamanda fiziki imkânsızlıklar ve benzeri nedenlerle bu bölgeler dışında
Ar-Ge faaliyetlerine devam eden firmaların 4691 sayılı Kanun ve ilgili vergi
mevzuatı karşısındaki durumu ele alınacaktır.
2. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ VE MUAFİYETLER
4691 sayılı Kanun; üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim
sektörlerinin işbirliği sağlanarak, ülke sanayiinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi
üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini
veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği
desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararları da dikkate
alınarak teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı
ve vasıflı kişilere iş imkânı yaratmak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve
yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Bu kapsamda söz konusu bölgelerde, AR-GE olarak adlandırdığımız, araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar
tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı
çalışmalara yer verilmektedir.
Ayrıca 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen geçici 2 nci maddesinde; “ Yönetici şirketlerin bu
Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve
Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve
kurumlar vergisinden müstesnadır. “ hükmüne yer verilmiştir.
Söz konusu madde hükmünden yararlanılabilmesi için;
• Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösterilmesi,
• Kazancın münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge’ye dayalı üretim
faaliyetlerinden elde edilen kazançlardan olması,
• Bölge içi ve dışı faaliyetlerden elde edilen kazanç ayırımının yapılması gerekmektedir.
180
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Buna göre firmaların teknoloji geliştirme bölgesi dışında yaptığı yazılım
ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edeceği kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞINDA YAPILAN
AR-GE FAALİYETLERİ
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun
ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendinde, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan giderlerin safi kazancın tespitinde indirilebileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 61 inci maddesinde; ücretin, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olduğu, ücretin ödenek, tazminat,
kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur
hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olmasının veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli
bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceği; bu Kanunun 62 nci maddesinde iş verenlerin, hizmet erbabını işe alan,
emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişiler olduğu; aynı
Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise tevkifat yapmak zorunda
olan mükellefler sayılarak bu fıkranın (1) numaralı bendinde hizmet erbabına
ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden
Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması
gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Bir giderin kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili olduğunun kabulü
için; işin mahiyeti ve genişliği ile uygun olması, giderle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderlerin keyfi olmaması yani kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması, yapılan gider
karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve Vergi Usul
Kanununa göre tevsik edici belgelere dayandırılması gerekmektedir.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun geçici 20 nci
maddesinde, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının
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gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu
bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki
teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu, Maliye Bakanlığının; program ve lisans türleri itibarıyla istisnadan yararlanacak bedele
ilişkin olarak asgari sınır belirlemeye, istisna uygulanacak yazılım programlarını tanımlamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye yetkili
olduğu hükme bağlanmıştır. Söz konusu istisnaya ilişkin açıklamalara 60 Seri
No.lu KDV Sirkülerinde yer verilmiştir.
Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, “ Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve
üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki
mecburidir.” hükmü yer almaktadır.
Anılan Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde tevsik edici belgeler; fatura, perakende satış vesikaları, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, yolcu listeleri, günlük müşteri
listeleri, muhabere evrakı olarak sayılmıştır.
Konu ile ilgili olarak yayınlanan 253 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Yurt Dışında Faaliyette Bulunan Mükelleflere Yaptırılan İş ve
Hizmetler Karşılığında Alınan Belgelerle İlgili İşlemler” başlıklı (B) bölümünde, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara yaptırılan, iş veya hizmetler
karşılığında ödemede bulunan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin,
yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlardan aldıkları muteber belgeleri defter
kayıtlarında gider olarak göstermelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
4. SONUÇ
3065 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddede yer alan istisnanın uygulamasında esas olan, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji
geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve
kurumlar vergisinden istisna olmasıdır. Söz konusu kazanç, gelir ve kurumlar
vergisinden istisna olduğu sürece münhasıran bu bölgelerde üretilen ve sistem
yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden
istisna tutulması gerekmektedir.
Bununla beraber, firmaların üçüncü şahıslarla olan ilişki ve işlemlerine ait
kayıtların tevsiki zorunlu olup, yurt dışında mukim kişi veya kuruluşlara ya182
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pılan iş veya hizmetler nedeniyle yüklenilen tutarların işin mahiyetine göre
gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmesi, yurt dışındaki ülkeden
alınacak belgenin hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde geçerli bir belge olduğunun kabulü halinde mümkün bulunmaktadır. Ayrıca hizmet karşılığı ortaklara yapılacak ücret ödemeleri ile firmalara yapılan
giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün
bulunmaktadır. Ortaklara yapılan ücret ödemeleri üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmekte olup yine ortaklara yapılacak ücret
ödemelerinin emsaline nazaran yüksek olması durumunda Kurumlar Vergisi
Kanununun 13 üncü maddesi hükmünün uygulanacağının bilinmesi gerekir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (02.11.1984). 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (18563 sayılı)
T.C. Yasalar (06.07.2001). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (24454 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26205 sayılı)
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İŞVEREN TARAFINDAN YAPILAN GİYİM GİDERLERİNE
AMOSTİSMAN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI HUSUSUNDA
YAŞANAN TEREDDÜT
Metin EREN*29*
1- GİRİŞ
İşverenler tarafından çalıştırdıkları personele ücret dışında ilaveten nakdi
veya ayni yardımlar (giysi, yiyecek vb) sağlanmaktadır. Bu yardımlardan biri
de personele sağlanan giyim yardımıdır. Fakat, işverenler tarafından çalıştırdıkları personellerine yönelik yapılan bu giyim harcamaları işin ehemmiyeti gereği verilip verilmemesine ve verilen giyim giderlerinin geri alınmasına
göre ya “Ayni Yardım” ya da “Demirbaş” olarak değerlendirilmektedir.
Zira, işverenler tarafından personeline yapılan giyim yardımı çalışanlara ayni
olarak sağlanan bir menfaat olduğunda, çalışanlara giyim yardımı olarak yapılan
bu ayni yardımlar GVK’nın 61’inci maddesi gereğince ücret olarak vergilendirilecektir. Ancak, işin gereği olarak verilip tekrar çalışandan geri alınan ve demirbaş
olarak kabul edilen giyim harcamaları içinse personele sağlanan bir menfaat söz
konusu olmadığından ücret olarak vergilendirilmeyecektir.
Bizde bu çalışmamızda, işverenler tarafından personellerine yönelik yaptıkları giyim giderlerinin hangi şartlarda “Ayni Yardım” ya da “Demirbaş”
olarak değerlendirileceğine değindikten sonra işçilere yapılan giyim yardımlarının sosyal güvenlik ve vergi mevzuatı gereğince nasıl bir işleme tabi tutulacağı üzerinde durulacak ve sonra işverenin çalıştırdığı personele yönelik
işi gereği verilen ve işletmenin envanterine “Demirbaş” olarak kayıt ettiği
giyim giderleri için amortisman hesaplanıp hesaplanmayacağı ve ayrılması
halinde faydalı ömür olarak hangi sürenin dikkate alınması gerektiği yönünde
açıklamamıza yer vereceğiz.
2- AYNİ OLARAK VERİLEN GİYİM EŞYASI
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6/2’nci maddesine göre, kurum kazancı ticari
kazanç gibi hesaplandığı için öncelikle ticari kazanç tespitinde indirilecek giderlerin yer aldığı GVK’nun 40’ıncı maddesindeki giderler hasılattan indirilir. Daha
sonra ise, KVK’nun 8’inci maddesinde sayılan giderler hasılattan indirilir.
GVK’nun 40’ıncı maddesinde sayılan giderlerin indirim konusu yapılmasında iki şart aranmaktadır.
*29
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Ticari kazancın elde edilmesi ve devam ettirilmesi için yapılmış olması,
Vergi Kanunlarındaki haller hariç olmak üzere VUK’a göre belgelendirilmesi, gerekmektedir.

2.1- Gelir Vergisi Yönünden
İşverenler tarafından çalışanlarına yapılan giyim yardımları, toplu veya bireysel iş sözleşmeleri veya kendi istekleri doğrultusunda yapılmaktadır. Gelir
Vergisi Kanunu’nun 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....”, 62’nci maddesinde ise “İşverenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir....” hükümleri yer almış, aynı
Kanunun 63’üncü maddesinde de ücretin gerçek safi tutarın tespitinde nelerin
indirim konusu yapılacağı belirtilmiştir. İşveren tarafından çalışanlarına ayni
olarak yapılan giyim yardımının muhasebeleştirilmesini ise bir örnek ile açıklayacak olursak;
Örnek: Bonkör AŞ. tarafından bu yılki satış hedeflerini tutturduklarından
dolayı çalışanlarının her birine 1.000,00-TL tutarında takım elbise almış ve
bu takım elbiseleri ise çalışanlarına hediye olarak dağıtmıştır. İşveren tarafından çalışan personeline yapılan bu jeste karşılık yapılması gereken muhasebe
kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır. Çalışanlara ayni yardım olarak verilen giyim harcamaları, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 80’inci maddesine göre prime tabi değildir.
Takım Elbisenin Temin Edilmesi Kaydı:
--------------------------------------------/-------------------------------------------157-Diğer Stoklar 				
1.000,00
-Personele Verilecek Mallar
191-İndirilecek KDV			
80,00
			
102-Bankalar 				
1.080,00
Takım Elbisenin Ücret Ödemesi Olarak Tahakkuk Kaydı:
		
KDV hariç tutar : 1.000,00-TL
		
KDV dahil tutar : 1.080,00-TL
		
GV		
: %15
		
Brüt Matrah
: 1.080,00/(1-0,15+0.00759)=1.282,04-TL
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--------------------------------------------/-------------------------------------------770-Genel Yönetim Giderleri			
1.282,04
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar			
202,04
30
1
-Gelir Vergisi 			
192,31
31
2
-Damga Vergisi 			
9,73
			
335-Personele Borçlar			
1.080,00
Takım Elbisenin Teslim Kaydı:
--------------------------------------------/-------------------------------------------335-Personele Borçlar			
1.080,00
			
157-Diğer Stoklar 			
1.000,00
			
391-Hesaplanan KDV		
80,00

Bonkör AŞ. mağazacılık faaliyeti şeklinde giyim alım-satım faaliyetinde
bulunan bir firma olsaydı ve çalışanlarına bu ayni yardımı yapmış olsaydı, işveren açısından bu yardımın normal bir satımdan farkı olmayacaktı. O zaman
da Bonkör AŞ.’nin yapacağı muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olurdu.
Ücret Tahakkuk Kaydı:
------------------------------------------/---------------------------------------------770-Genel Yönetim Giderleri			
xxxxxxxx
360-Ödenecek Vergi ve Fonlar			
xxxxxxxx
-Gelir Vergisi		
-Damga Vergisi
			
335-Personele Borçlar 			
xxxxxxxx
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Toplu İş Sözleşmesi Gereğince Personele Yapılan Giyim Yardımlarına İlişkin Ödemelerin Gelir Tabi
Olup Olmadığı Hakkında 19.06.2012 tarihinde verilen 1900 Sayılı Özelge: “Personele yapılan giyim
yardımının gelir vergisinden istisna edilebilmesi için, giyim eşyasının işin gereği ve demirbaş olarak
verilmesi ve personelin işten ayrılması halinde geri alınması şartlarını topluca taşıması gerekir. Bu
şartları taşımaksızın, toplu iş sözleşmesine istinaden yapılan söz konusu giyim yardımının ücret olarak
değerlendirilmesi ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 1. bendine göre gelir vergisi tevkifatına
tabi tutulması gerekmektedir.”
231 Personele Yapılan Giyim Yardımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisine Tabi
Olup Olmadığı Hakkında 19.06.2012 tarihinde verilen 1900 Sayılı Özelge: “Personele yapılan giyim
yardımına ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna tutulacağına dair Damga Vergisi
Kanunu’nda bir hüküm bulunmayıp, personele giyim yardımı olarak yapılan ödemeye ilişkin düzenlenen
kâğıtların Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı tablonun IV/1-b fıkrasına göre damga vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.”
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Teslim Kaydı:
------------------------------------------/---------------------------------------------335-Personele Borçlar 				
xxxxxxxx
600-Yurtiçi Satışlar					
xxxxxxxx
391-Hesaplanan KDV				
xxxxxxxx
------------------------------------------/---------------------------------------------3- DEMİRBAŞ OLARAK VERİLEN GİYİM EŞYASI
3.1- Gelir Vergisi Yönünden
Gelir Vergisi Kanunu’nun 27/2’nci maddesinde; “Demirbaş olarak verilen
giyim eşyası (resmi ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) gelir vergisinden müstesnadır.” ifadesi yer almıştır. Yine aynı Kanunun
27/3’üncü maddesine göre; “Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderleri”
denilmek suretiyle bir sınırlama getirilmeksizin tahsilde bulunanlar için ayın olarak veya nakden ödeme yapılması gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Aynı Kanunun 40/2’nci maddesine göre de, “hizmetli ve işçilerin …., demirbaş olarak verilen giyim eşyası (resmi ve özel daire ve müesseselerce
hizmet erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alınan giyim eşyası) ile ilgili olarak yapılan giderler.” denilmek
suretiyle ticari kazançtan indirilecek giderler arasında yer verilmiştir.
Adı geçen Kanun maddesindeki parantez içi hükümde, demirbaş olarak
verilen giyim eşyasının vergiden istisna tutulabilmesi ve ticari kazancın tespitinde indirilecek giderler arasında yer verilmesi için gerekli olan şartlar şu
şekilde ifade edilebilir:
a- Giyim eşyası hizmet erbabına verilmelidir.
b- Verilen giyim eşyası işin gereği verilmelidir. (Örneğin, bir hastane işletmesinde görevli doktor ve hemşirelere verilen önlükler işin gereği olarak verildiğinden vergiye tabi olmayacaktır.)332

332

Danıştay 4’üncü Dairesinin 25.10.1996 Tarih ve Esas No:1995/3654, Karar No:1996/3866 Sayılı Karar:
“Satın alınan 12 takım elbisenin işçi elbisesi olması, işçilere imzaları karşılığı dağıtılması ve bu giyecek
faturasının işle ilgili olması nedeniyle elbisenin gider yazılması gerektiği” yönünde karar verilmiştir.
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c- Giyim eşyası aynen verilmelidir. (İşin gereği olan giyim eşyalarının
satın alınması için, hizmet erbabına nakden ödeme yapılması halinde, bu
4,’534
istisnadan yararlanılamaz.)33
d- Giyim eşyasının mülkiyeti işverene ait olmalıdır. (Hizmet erbabına verilen giyim eşyası demirbaş niteliğinde olmalı, hizmet erbabı işten
ayrılacak olursa geri alınabilmelidir.) (Yalçın, 2011,245-246)
İşveren tarafından, hizmet erbabına iş icabı verilen ve envanterine demirbaş olarak kaydedilen giyim giderlerinin muhasebeleştirilmesini ise bir örnek
ile açıklayacak olursak;
Örnek: Organizasyon AŞ. tarafından organize edilen uluslar arası bir toplantı için çalışanlarına 20.000,00-TL tutarında takım elbise, etek, ayakkabı
vb. almıştır. Bu takım elbiseler işi gereği çalışanlarına verilmekte ve tekrar
geri alınarak işyerinde muhafaza edilmekte belli aralıklarla da giysilere yönelik kuru temizleme ile bakımları yapılmaktadır. Bu durumda, Organizasyon
AŞ.’nin faaliyetlerinde kullanılmak üzere çalışanlarına yönelik yapmış olduğu takım elbise, etek, ayakkabı vb. yönelik harcamalarının muhasebe kaydı
ise aşağıdaki şekilde olmalıdır.
--------------------------------------------/-------------------------------------------255-Demirbaşlar			
20.000,00
191-İndirilecek KDV		
3.600,00
					
102-Bankalar 		
23.600,00
Söz konusu iş elbiseleri işin mahiyeti gereği 3-4 ay gibi sürelerle devamlı
olarak alınıyorsa 255-Demirbaşlar hesabı yerine 770-GYG, 730-GÜG veya
740-HÜM hesaplarına kaydedilebilir.

433

İstanbul Defterdarlığı “İşçilere Verilecek Parka Bedelleri” Hakkındaki GVK-11027-2-1-424 Sayılı
Özelge. (1989) “İtfaiye Müdürlüğünde çalışan işçilere yönelik parka bedeli verileceği ve söz konusu
parke bedelinden hangi vergilerin kesileceği sorulmuş; GVK’nın 27/2’nci maddesinin uygulanabilmesi
için hizmet erbabına demirbaş ve ayın olarak ve giyime hazır bir şekilde verilmesi gerektiği belirtildikten
sonra, giyim eşyası alınması veya diktirilmesi için işçilere yapılan nakdi ödemelerin anılan istisna
kapsamından yararlandırılamayacağından ücret olarak vergilendirilmesi” yönünde görüş bildirilmiştir.
534 İstanbul Defterdarlığı “Gemi Adamlarına Ödenecek Kışlık Giyim Eşyası Bedelleri” Hakkındaki
B.07.4.DEF.034.11/GVK27-3934-1443 Sayılı Özelge. (1994) “Gemi adamalarına ödenecek olan kışlık
giyim eşyası bedellerinden gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği hususu sorulmuş; Ücretlilerin söz konusu
giyim eşyalarını bizzat kendilerinin almaları durumunda, ilgili alış faturalarını Kurumunuz namına
tanzim ettirmeleri ve kendilerine demirbaş olarak verilmesi halinde nakit ödemelerinden tevkifat
yapılmasının gerekmediği, ancak bu durumun dışına çıkılmış olması durumunda ise nakit ödemelerin
ücret olarak değerlendirilerek gelir vergisine tabi tutulması gerektiği” yönünde görüş bildirmiştir.
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4- SERBEST MESLEK ERBABININ YAPMIŞ OLDUĞU DIŞ GİYİM GİDERLERİNİN DURUMU
İşveren olarak çalışanlara yönelik yapılan dış giyim yönündeki bu ayni
yardımların vergisel yönden değerlendirilmesi özellikle serbest meslek erbapları içinde tereddüt edilen bir husustur. Zira, bu konuda serbest meslek
erbaplarının Gelir İdaresine başvurmak suretiyle bir çok kez özelge talebinde
bulundukları görülmektedir. Nihayetinde ise, Gelir İdaresinin serbest meslek
erbapları tarafından yapılan dış giyim giderleri için verilen özelgeler ile konuya açıklık getirildiği görülmektedir.
Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 14.09.2012 Tarih ve B.07.01.
GİB.4.61.1501-105[606-57-2012]-103 Sayılı Özelgesinde özetle: “Avukat
olarak mesleğini ifa eden serbest meslek erbabının duruşmalarda giyilmesi
zorunlu olduğunu söylediği etek, pantolon, döpiyes vb. için yapılan harcamaların serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağın bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, serbest meslek kazancının tespitinde
gider olarak indirilmesi mümkündür. Bu itibarla, mesleğinizin icrası sırasında kullanılması zorunlu olan giysiler için yapılan harcamaların(mesleki
faaliyetinizle mütenasip olması şartıyla) kazancınızın tespitinde elde edilen
hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. Ancak, mesleğinizin icrası için kullanılması zorunlu olmayan giysiler için yapılan harcamaların
indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.”
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığının 31.07.2013 Tarih ve 38418978120[65-13/2]-829 Sayılı Özelgesinde özetle: “Mesleğinizin ifasında kullandığınızı belirttiğiniz ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı gibi dış giyim
eşyalarının münhasıran faaliyetinin yürütülmesine mahsus olmaması, söz
konusu dış giyim eşyaları dışında özel hayatında da kullanılmaya elverişli
olması nedenleriyle, belirtilen dış giyim harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir. Bu itibarla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik hizmetinin ifasında
kullandığınız dış giyime ait harcamalar GVK’nın 68’inci maddesinin (1) ve
(2) numaralı bentleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, anılan harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.”
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5- AMORTİSMAN AYRILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
İşletmeler açısından amortisman uygulamaları, gerek dönem gideri olarak
dikkate alınmasından gerekse de birden fazla dönemi ilgilendirmesinden dolayı önem arz eden bir uygulamadır. En basit anlatımıyla amortisman, aktife
kayıtlı maddi duran varlıkların (Maddi Duran Varlıklar: Bir işletmenin mal
ve hizmet üretmek ya da elde etmek, diğer işletmelere kiralamak için veya
idari amaçlarla elinde tuttuğu varlıklardır.) kullanıldıkları süre içerisinde
uğradıkları değer kayıplarının gider yazılması suretiyle yok edilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu sebeple, işverenler tarafından demirbaş olarak çalışan
personellerine verilen giyim harcamaları üzerinden amortisman hesaplanıp
hesaplanmayacağı ve faydalı ömrünün ne olacağına değinilmeden önce aktife
kayıtlı iktisadi kıymetlere amortisman uygulama için gerekli şartlara kısaca
değinmek gerekir.
5.1- Amortisman Konusu:
213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 313’üncü maddesinde amortisman
konusu, “İşletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu
madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet,
edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısmındaki esaslara göre tespit edilen değerinin, bu kanun hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder” denilmektedir.
Anılan yasa hükmünden anlaşılacağı üzere, bir yıldan uzun süre kullanılan, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz kalması muhtemel
bulunan iktisadi kıymetler amortismana tabi tutulacaktır. Amortismana tabi
tutulacak iktisadi kıymetler sınırsız olmayıp genel özellikleri itibariyle kanun
maddesinde sayılmıştır. Buna göre, gayrimenkuller, VUK’un 269’uncu maddesince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetler ile alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmleri amortisman konusuna girmektedir.
Bu nedenle; her iktisadi kıymet amortisman konusuna girmemekte, sadece belli koşulları taşıyan kıymetlerin değeri amortisman yoluyla giderleştirilebilmektedir. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere işletmelerin VUK’a göre amortisman uygulayabilmeleri için belli şartların tamam olması gerekmektedir.
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5.2- Amortisman Ayrıma Koşulları:
5.2.1- Envantere Kayıtlı Olması:
VUK’un 320’nci maddesine göre amortisman uygulaması, kıymetlerin aktife girdiği yıldan başlar. Ancak, aynı Kanunda aktife girme konusunda bir
tanıma yer verilmemiştir. Bu nedenle, aktife giriş kavramı genel olarak, amortisman uygulanacak iktisadi kıymetin deftere kayıtlı olması, değerleme günü
envantere dahil olmasını ve hem fiilen işletmenin tasarrufunda bulunan iktisadi kıymetin bilfiil kullanılması veya kullanılabilir olmasını şeklinde ifade
edilmektedir. Bu durumda, envantere kayıtlı olsa bile fiilen işletmede mevcut
olmayan iktisadi kıymetler için amortisman uygulanmayacaktır.
5.2.2- İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılıyor Olması:
Bir iktisadi kıymetin amortisman konusuna girebilmesi için her şeyden
önce bu iktisadi kıymetin işletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması gerekir. Aksi durumda iktisadi kıymetin değeri doğrudan gider yazılmalıdır. Konuyu tersinden okursak, işletmelerde bir yıldan fazla süreyle kullanılacak olan
ve değeri belli bir tutarın üzerinde olan iktisadi kıymetler içinse doğrudan
gider yazılmasına imkan yoktur. Ayrıca, iktisadi kıymetin fiilen bir yıldan fazla kullanılması şart olmayıp, işletmede bir yıldan fazla kullanılabilir olması
yeterlidir. Çünkü, kullanılmasa bile zaman geçmekle iktisadi kıymetin değerinde bir azalma söz konudur.
5.2.3- Maliyet Bedelinin Belli Bir Tutarın Üzerinde Olması:
Maliyet bedeli, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen tutarı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak
doğrudan dönem gideri olarak yazılabilir. Bu konuda amortismana tabi tutma
veya “Gider Sayılan Demirbaşlar” hesabında izlenerek doğrudan gider yazılması konusunda seçim hakkı işletmelere bırakılmıştır. Ancak, iktisadi ve
teknik bakımından bütünlük arz eden varlıklarda ise bu sınır topluca dikkate
alınmalıdır. (460 Sıra No’lu VUK tebliğine göre: 2016 yılı için amortisman
sınırı: 900,00-TL’dir.)
İktisadi ve teknik bakımından bir bütünlük arz eden demirbaşların tek tek
değeri 900,00-TL’nin altında olsa bile doğrudan gider yazılamaz. Bunların
tümünün toplam değeri 900,00-TL’nin altında olması halinde gider yazılabilir. (İktisadi ve teknik bakımından bütünlük; belli bir fonksiyonun etrafında toplanma ve fonksiyonu birbirini tamamlayarak yerine getirme
olarak kabul edilmektedir.) Örnek: Otel, Pansiyon gibi hizmet sektöründeki
işletmelerde; çatal, bıçak, karyola, dolap, raf, yer döşemesi gibi demirbaşların
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iktisadi ve teknik bir bütünlük arz etmesi nedeniyle, her biri belirlenen limitin altında kalmış olsa bile bir bütün olarak değerlendirilip amortismana tabi
tutulmaları gerekir.
5.2.4-Yıpranmaya, Aşınmaya veya İktisadi Kıymetten Düşmeye Maruz Bulunması:
İktisadi kıymetlerin dönemler itibariyle bölümlere ayrılarak yok edilmesi,
amortisman konusunu oluşturduğundan, amortismana konu iktisadi kıymetlerin yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunması gerekmektedir. Aksi durumda, böyle bir iktisadi kıymetin vergi matrahının hesaplanmasında kazançtan düşülmesi; gerçekleşmeyen bir giderin kazanç tespitinde dikkate alınmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, değer kaybının fiilen
gerçekleşmiş olma şartı da aranmaz. Bu tür sonuçlara yol açabilecek etkilerin
iktisadi kıymetler için bir olasılık taşıyor olması yeterlidir.
Amortismana tabi iktisadi kıymetler için amortisman oranları, iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle 333,339,345,365,389,399
ve 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde açıklanan faydalı ömürler esas
alınarak amortismana tabi tutulacaktır.
5.3- Faydalı Ömür Tespiti:
Vergi Usul Kanununun 5024 Sayılı Kanunlar değişen ve 01.01.2004 tarihinden itibaren yürürlülükte bulunan 315’inci maddesinde; “Mükellefler
amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan
edeceği oranlar üzerinden itfa ederler. İlan edilecek oranların tespitinde iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınır” hükmü mevcuttur.
Bu kanun hükmü ile birlikte Maliye Bakanlığı da duran varlıklar da amortisman uygulamasında faydalı ömür ilkesini benimsemiştir. Maliye Bakanlığı,
duran varlıkların faydalı ömürlerini ve buna göre belirlenecek amortisman
oranlarını yayımlamış olduğu amortisman cetvelleri ile bizzat kendisi tespit
etmiştir. (Amortisman Oranları Tablosu, Çevrimiçi:www.gib.gov.tr>amortisman_oranlari Erişim Tarihi:17.08.2016.)
Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen amortisman oranları duran varlıkların kullanıldıkları sektörler itibariyle 333 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile
ilan edilmiştir. Bu tebliğe göre, liste 1-6 bölümleri arasında genel sınıflamalar
yapılarak duran varlıkların faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. (Genel sınıflandırma da, tüm sektörlerde ana faaliyete ilişkin harcamaların dışında kullanılan iktisadi kıymetlerden oluşmaktadır.) Listenin geriye kalan 7-69 bölümlerinde ise sektörler itibariyle kullanılan iktisadi
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kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. (Sektörel
sınıflandırma da yer alan iktisadi kıymetler ise, mükelleflerin faaliyet konuları dikkate alınarak tespit edilen ve bizzat üretim, imalat, hizmet vb.
aşamalarında kullanılan iktisadi kıymetlerdir.)
Birden fazla sektörel sınıflamada yer alan iktisadi kıymetler içinse,
333,339,345,365,389,399 ve 406 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğleri ile bu
tebliğlere ek yapılan ekli liste yer alan ve birden fazla sektöre ilişkin işlerde
kullanılan veya birden fazla ürünün imalatında yada imalatında kullanılan iktisadi kıymetler içi söz konusu tebliğlerle tespit edilen en yüksek faydalı ömür
ve en düşük amortisman oranına sahip sektöre ait faydalı ömür ve amortisman oranı üzerinden amortisman uygulaması yapılacaktır. (Özen, 30.03.2016,
Çevrimiçi:www.tuncayozen.com.tr/mali-musavir/makaleler/genel/amortisman-uygulamasina-iliskin-pratik-bilgiler)
Mükellefler uygun amortisman oranlarını tespit ederken öncelikle sektörel
bazda belirlenen amortisman oranlarını dikkate alacaklar, bu ayrımlarda bulunmayan duran varlıklar için uygulanacak oranları 1-6 bölümündeki genel
sınıflamada yer verilen oranlara göre tespit edeceklerdir. Listenin herhangi
bir bölümündeki sınıflandırmada yer almayan duran varlıklara uygulanacak
amortisman oranları için ise mükelleflerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenecek oranlar üzerinden amortisman ayrılacaktır. (Akçay,
29.03.2016, Çevrimiçi:www.mya.com.tr/index.php?t=yd&a=1&i=25)
6- DEMİRBAŞ OLARAK VERİLEN GİYİM EŞYASI İÇİN AMORTİSMAN DURUMU
İşverenler tarafından, çalıştırdıkları personellerine işin ehemmiyetine göre
verilip, işten ayrılmaları halinde tekrar geriye alınan ve “Demirbaş” niteliğindeki giyim giderlerinin 333 Sıra No’lu VUK genel tebliğinde genel ve
sektörel sınıflandırma içinde tam karşılığı bulunamamasından dolayı özellikle giyim harcamalarının yüksek tutarlı olduğu bazı hizmet sektörleri için
doğrudan veya amortisman ayırarak giderleştirilmesi yönünden belirsizliğe
ve karışıklığa neden olmaktadır. Bu durumda, örneğin ülkemizde faaliyet
gösteren X AŞ’nin ulusal ve uluslararası kongre, fuar, konser, festival gibi
etkinlikler için dönemsel olarak personel desteği sağlayan bir organizasyon
firması olduğunu ve bu şirketin dönemsel ve tam zamanlı personel desteği
ile yapacağı bu organizasyonlar için misafirlerine yönelik havalimanından
karşılama ve uğurlama, transfer hizmeti, yemek ve catering, teknik ekipman
kiralama ve yönetim hizmeti, personel yönetimi ve yemeği gibi bir çok hiz194
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meti sunduğu düşünüldüğünde bu yapılan işin ehemmiyeti gereği personellerine temin etmiş oldukları giyim eşyalarının vergi kanunlarına göre nasıl
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Özellikle, ülkemizde faaliyet gösteren bu tarzdaki bir firmanın çalışan personeline yapmış olduğu bu giyim harcamalarının kendilerine işin
gereği olarak verildiği düşünüldüğünde bu giyim harcamaları X AŞ için
“Demirbaş” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Ancak, X AŞ tarafından çalışan personellerine verilen ve “Demirbaş”
olarak kaydedilen bu giyim harcamalarının ilgili dönemde doğrudan dönem gideri olarak mı yoksa birden fazla dönem için de giderleştirilip giderleştirilmeyeceği hususu mükellef tarafından beyan edilecek kazancı yönünden önem arz edecektir.
Öncelikle, işverenler tarafından, çalışanlarına “Demirbaş” olarak verilen
giyim harcamalarına amortisman hesaplanıp hesaplanmayacağı yönünden
amortisman ayrılabilmesinin şartları taşıyıp taşınmadığı açısından konuyu değerlendirmemiz gerekmektedir.
 Envantere Kayıtlı Olması Hususu; İşveren tarafından, hizmet erbabına iş icabı verilen giyim giderleri envantere demirbaş olarak kaydedilmekte ve fiilen işverenin tasarrufunda bulunması,
 İşletmede Bir Yıldan Fazla Kullanılıyor Olması Hususu; İşveren
tarafından, personellerine verilen giyim eşyalarının farklı projelerde
kullanılması ve bir yıldan fazla kullanılıyor olması, (Giysi ömürlerinin kuru temizleme bakımı ile bir den fazla yıla sarkıyor olması,)
 Maliyet Bedelinin Belli Bir Tutarın Üzerinde Olması Hususu; Belli bir fonksiyonun etrafında toplanarak iktisadi bütünlük arz eden bu
giyim harcamalarının toplam değerinin amortisman ayırma sınırı olan
900,00-TL’nin üzerinde bulunması,
 Yıpranmaya, Aşınmaya veya İktisadi Kıymetten Düşmeye Maruz
Bulunması Hususu; İşveren tarafından, personellerine verilen giyim
eşyalarının aşınmaya, yıpranmaya ve kıymetten düşmeye tabi olması,
Hususlarını birlikte değerlendirdiğimizde, işveren tarafından, personellerine verilen demirbaş niteliğindeki giyim eşyaları için amortisman uygulanmasına yönelik bütün şartları taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına demirbaş
olarak verilen bu giyim harcamalarının amortisman ayırma sınırını geçmesi
durumunda doğrudan gider olarak dikkate alınmayıp, birden fazla dönemi il-
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gilendirdiğinden amortisman yoluyla itfa ederek giderleştirilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.
Ancak, işletmeler tarafından çalışanlarına demirbaş olarak verilen bu giyim
harcamalarının için amortisman ayırması gerektiğini düşünsek bile, demirbaş
niteliğindeki giyim giderlerine yönelik 333 Sıra No’lu VUK genel tebliğinde
genel ve sektörel sınıflandırma içinde tam karşılığı bulunmamaktadır. (Sadece, amortisman tablosunun 3.83: Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi
önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu vb. şeklinde bir sınıflandırma olup, bu
sınıflandırmaya girmeyen ve örneğimizde bahsettiğimiz şekilde yapılan
giyim harcamalarına yönelik bir sınıflandırma bulunmamaktadır.) Bu
nedenle, giyim harcamalarına yönelik faydalı ömrün belirsizliği neticesinde
giyim giderleri hangi oranda amortisman uygulanacağı konusunda bir belirsizlik ortaya çıkmaktadır.
Zira, VUK’un 315’inci maddesine göre, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan faydalı ömürler mutlak olup, amortisman listesinde yer almayan
duran varlıklar içinde Maliye Bakanlığına müracaat edilerek faydalı ömür belirlenmesi talep edilecektir. Ayrıca, bu konuda mükelleflere serbestlik tanınmadığı da bir gerçektir.
6 , Ticari amaçla kullanılan araçlara
345 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde35
yönelik iktisap edilen lastiklerin faydalı ömürlerinin Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen faydalı ömrün sektör koşullarına uymaması nedeniyle amortismana tabi tutulmayarak direkt gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesine karar
verildiği gibi, demirbaş olarak çalışan personele verilen giyim giderlerin için
sektör koşullarına göre faydalı ömür tespit edilmediğinden sektörel bazda demirbaş olarak yapılan giyim giderleri için de faydalı ömür tayin edilmesinin
yerinde olacağını düşünmekteyiz.
7-SONUÇ
İşverenler tarafından personeline yapılan giyim yardımı GVK’nın 61’inci
maddesi gereğince çalışanlara ayın olarak sağlanan bir menfaat olduğunda ücret olarak değerlendirilecek olup, ancak işveren tarafından çalışanlarına işletmenin envanterine kayıtlı ve geri alınmak üzere verilen demirbaş niteliğindeki
635

345 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği: “Ticari amaçla kullanılan araçlara yönelik iktisap edilen
lastiklerin faydalı ömürlerinin 333 ve 339 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğlerinde belirtilen 2 yıllık sürenin,
sektördeki çalışma koşulları dikkate alınarak ilan edilen faydalı ömürlerinin daha az olduğuna dair
sıkıntılarını idareye belirtmeleri üzerine kullanıma hazır hale getirilen bu iktisadi kıymetlerin bir yıldan
daha az olması halinde amortismana tabi tutulmayarak direkt gider olarak kayıtlara intikal ettirilmesi”
gerektiğine karar verilmiştir.
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giyim harcamaları ise personele sağlanan bir menfaat söz konusu olmadığından GVK’nın 61’inci maddesine göre ücret olarak değerlendirilmeyecektir.
İşverenler tarafından çalışanlarına demirbaş olarak verilen giyim harcamalarının amortisman uygulanmasına yönelik bütün şartları taşıması durumunda bu giyim harcamaların dönem gideri yerine, amortisman yoluyla birden fazla dönemde itfa ederek giderleştirilmesi gerektiğinin yerinde olduğunu
düşünmekteyiz.
Bizce, her ne kadar işverenler tarafından çalışanlarına demirbaş olarak verilen giyim harcamalarının amortisman uygulanması gerektiğini düşünsek te,
bu durumda Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen amortisman listesinde giyim giderlerine yönelik belirlenecek faydalı ömür tespit edilmediğinden
faydalı ömür tespitine yönelik bir sorun da bulunmaktadır. Bu nedenle, özellikle işin mahiyeti gereği yüksek tutarlı giyim harcamaları yapan işverenler
tarafından çalışan personellerine demirbaş olarak verilen giyim giderleri için
amortisman ayırıp ayıramayacakları ve ayırmaları gerekiyorsa bu defa da hangi faydalı ömre göre hesaplayacakları hususunda Bakanlık tarafından konuya
izahat getirecek bir tebliğin yayımlanmasının uygun olacağı kanaatini taşımaktayız.
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KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİNDE E-HACİZ
(ELEKTRONİK HACİZ) UYGULAMASI
Ahmet GÜNDÜZ*36
ÖZ
Kamu alacaklarının tahsili amacıyla uygulanan ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsil hükümleri içerisinde
yer alan E-Haciz, amme borçlularının bankada bulunan hak ve alacaklarına ve
adlarına kayıtlı taşıtlara uygulanmaktadır. Bu uygulama ile amme alacağının
daha kolay ve hızlı bir şekilde tahsiline imkan sağlamak, zaman kaybını ortadan kaldırmak ve alacaklı amme idaresinin bürokratik engellerini azaltmak
amacıyla başlatıldığı anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, E-Haciz uygulamasının
ne zamandan beri , ne şekilde ve hangi yasalar çerçevesinde uygulanmaya
başladığı, alacaklı amme idaresine ne tür kolaylıklar sağladığı, hangi giderleri
azalttığı , uygulama şekli ile verimliliği hakkında bilgi verilecektir. Buna
karşın E-Haciz uygulamasının yarattığı olumlu yada olumsuz sonuçları, mükellef- banka ilişkilerinde, araç alım satımlarında, araç muayenelerinde, borçluların birtakım zorluklarla karşı karşı karşıya kalabildiği, bankaların, haciz
tutarı ne olursa olsun tüm hesaplarına haciz konulması, borçlu müşteri olmanın bankalar tarafından bir risk olarak algılanabileceği hususuna da vurgu yapılacaktır. Özellikle çalışanların ve emeklilerin borçlarından dolayı maaşlarına konulan banka e-hacizlerinin yarattığı sorunlar ve diğer sorunların çözüm
önerileri ile E-Haciz uygulamasının yararları ile uygulamanın genişletilmesi
konularına yer verilmek suretiyle E-Haciz anlatılmaya çalışılacaktır.
1. GİRİŞ
Devlet, toplumsal refahın arttırılmasına destek sağlamak, kamu giderlerinin karşılanmasına kaynak oluşturmak, vatandaşlara kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla, Anayasal görev olan vergi gelirlerini toplama işlevini, adalet,
tarafsızlık, hakkaniyet ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde, 01.01.1954 yılında
yürürlüğe koymuş olduğu 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri ile yerine getirmektedir.
Bu aşamada devlet, kamu alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevini 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile kurulan Gelir İdaresi Başkanlığına vermiştir.
36
* * Gelir Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
21.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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6183 sayılı kanun;
- Genel esaslar
- Amme Alacaklarının Cebren Tahsili
- Zamanaşımı, terkin, yasaklar, cezalar ve son hükümler
olmak üzere kendi içinde bölümlere ayrılmıştır.
E-Haciz uygulaması cebren tahsil bölümü içerisinde yer almaktadır.
Cebren tahsil ; 6183 sayılı kanunun 54. maddesi ile düzenlenmiş olup,
kamu borçlusu tarafından kanunlara ve usule uygun olarak ödenmeyen kamu
alacağının, devlet ile borçlunun menfaatleri korunacak şekilde zor kullanmak
suretiyle alınmasıdır. Bu sürecin başlayabilmesi için ise borcun vadesinde
ödenmemiş olması, borçluya ödeme emri düzenlemek suretiyle borç miktarının tebliğ edilmesi, tebliğ tarihini takip eden yedi günlük süre içerisinde
ödenmemesi ve neticesinde borcun kesinleşerek borçlu adına haciz varakası düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi halde bu süreç tamamlanmadan kamu
alacağının cebren tahsili için borçlu adına E-Haciz tatbiki mümkün değildir.
E-Haciz işlemi; şu an ki uygulamada borçlunun banka hesaplarına ve adına
kayıtlı taşıtlarına alacaklı tahsil dairesince elektronik ortamda haciz tatbiki
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu süreç çok kısa sürede yapılmakta, zaman
kaybını ve posta ve tebliğ giderlerini ortadan kaldırmaktadır. Zira geçmiş dönem uygulamalarında bu işlem haciz bildirisinin düzenlenmesi, bankalara ve
emniyet müdürlüklerine tebliğ edilmesi aşamasından sonra gerçekleşmekte ve
bu süreçten sonra hüküm ifade etmekte bu da zaman kaybına ve yüksek miktarlarda tebliğ masrafı ile birlikte iş yükünün artmasına sebebiyet vermektedir.
Bu zaman kaybı bazen borçlular tarafından kötü amaçlı kullanılabileceği ve
kamu alacağının tahsili güçleştirebileceği göz ardı edilmemelidir.
E-Haciz uygulaması ile zaman kaybı ortadan kaldırılmış olup hak ve alacak
hacizleri kısa sürede tatbik edilmeye başlamış ve tahsilatı hızlandırmıştır. Bu
tür uygulamaların kapsamının genişletilerek gayrimenkullere, istihkaklara ve
diğer üçüncü kişiler üzerindeki hak ve alacaklara da uygulanması kamu alacaklarının kısa sürede tahsiline önemli bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim.
2. KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDE E- HACİZ UYGULAMA
SÜRECİ VE ESASLARI
Kamu alacağının cebren tahsil edilebilmesi için ödeme süresi içerisinde
ödenmeyen amme alacağının 6183 sayılı kanunun 55 inci maddesi gereğince,
yedi gün içinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunmaları için borçlu adına
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düzenlenen ödeme emri ile aynı kanunun 58, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri
hükmüne göre;
a) Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve
alacaklarınız haczedilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,
b) Mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile
tazyik olunacağınız,
c) Mal bildirimini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız
mal bildiriminize uymadığı taktirde 3 aydan 1 yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,
d) Hacze kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en
son kanuni ikametgah ve işyeri adresinizi, dahimi mükellefiyetiniz bulunan
diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz taktirde elli güne
kadar adli para cezası ile cezalandırılacağınızı hususu tebliğ olunur.
Üçüncü şahıslardaki menkul malların, hak ve alacakların haczi 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 79. maddesine göre
yapılmaktadır.
Söz konusu 79. madde” (5479 sayılı kanunun 5. maddesiyle değiştirilen ve
08.04.2006 tarihinden itibaren yürürlüğe giren madde) Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile maaş , ücret kira vesaire gibi her türlü hakların ve fiilen tutanak düzenlemek suretiyle haczi kabil
olmayan üçüncü şahıslardaki menkul malların haczi borçlu veya zilyed olan
veyahut alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere kurumlara haciz keyfiyetinin tebliği suretiyle yapılır. Tahsil dairesi tarafından tebliğ
edilecek haciz bildirisi ile; bundan böyle borcunu ancak tahsil dairesine ödeyebileceği ve amme borçlusuna yapılacak ödemenin geçerli olmayacağı veya
elinde bulundurduğu menkul malı ancak tahsil dairesine teslim edebileceği
ve malın amme borçlusuna verilmemesi gerektiği, aksi takdirde amme borçlusuna yapılan ödemeler ile malın bedelini tahsil dairesine ödemek zorunda
kalacağı… üçüncü şahsa bildirilir. Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla,
posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik
ortamda cevap verilebilir… Haciz bildirisi tebliğ edilen üçüncü şahıs, borcu
olmadığı, malın yedinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borcun
ödendiği veya malın tüketildiği yada kusuru olmaksızın telef olduğu veya ala-
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cak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi iddiada ise durumu,
haciz bildirisinin kendisine tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde tahsil
dairesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Üçüncü şahsın süresinde itiraz
etmemesi halinde , mal elde borç zimmetinde sayılır ve hakkında bu kanun
hükümleri tatbik olunur.” denmektedir.
Cebren tahsil hükümleri çerçevesinde yapılan malvarlığı araştırmasında
tespit edilen hak ve alacaklara bahsi geçen madde hükmüne göre E-Haciz
uygulanmak suretiyle kamu alacağının tahsili yoluna gidilmektedir. Mevcut
uygulamada E-Haciz ; Amme borçlusunun banka hesaplarına ve adına kayıtlı
taşıtlarına haciz konulmak suretiyle uygulanmaktadır.
2.1. Banka Hesaplarına E- Haciz Uygulama Süreci
E-Haciz, 2008 yılından itibaren amme borçlularının bankalardaki ve merkezi kayıt kuruluşlarında bulunan hak ve alacaklarına uygulanmaya başlamıştır. Kamu alacağının tahsili amacıyla tahsil daireleri, borçlu mükellefin , ünvanı, adı soyadı, borcun türü, tutarı, yılı, vadesi bilgileri içeren bir listeyi VEDOP ( Vergi Dairesi Otomasyon Programı) uygulamaları gereğince elektronik ortamda bağlı bulundukları Vergi Dairesi Başkanlıklarına bildirilir. Vergi
Dairesi Başkanlıkları bu listeleri elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Gelir
İdaresi Başkanlığı Tahsilat Grup Müdürlüğüne derhal bildirir. Buradan da bu
listeler elektronik ortamda Türkiye çapındaki bankaların genel müdürlüklerine bildirilir. Bankalar, bildirilen bu listeler üzerinden borçlular adına kayıtlı
hesaplara haciz tatbik eder. Böylece bankalar genel müdürlükleri aracılığıyla
borçluların tüm şubelerindeki hesaplarına haciz tatbik etmiş olurlar. Bu süreç
çok kısa zamanda sonuçlanmakta ve zaman kaybı ortadan kalkmaktadır. Oysa
tüm bu işlemlerin yazışma yapmak suretiyle yapılması istenildiğinde, öncelikle yazışmaların yapılması, borçluların hesaplarının bulunduğu şubelerin tespit
edilmesi ve bu şubelerdeki hesaplara tebliğ edilmek üzere haciz bildirisi düzenlenip şubelere ayrı ayrı tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin ne
kadar masraflı ve uzun zamanlı bir süreç olduğu daha net anlaşılmaktadır. Bu
uygulamadan vazgeçilerek Elektronik haciz uygulamasına sistemine geçilmesinin kamu alacağının takibi ve tahsili açısından ne kadar yararlı uygulama
olduğu aşikardır.
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2.1.1. Ticari Faaliyeti Devam Eden veya Gayri Faal Borçlunun Banka
Hesaplarında Bulunan Hak ve Alacaklarına E-Haciz Uygulama
Ticari faaliyetine devam eden veya işyerini terk etmiş ancak herhangi bir
yerde çalışmayan, emekliliği bulunmayan amme borçluları borçlarını ödeme
süresi içerisinde ödemedikleri taktirde bu suretle adına cebri takip başlatılan
borçlunun ilgili kanun hükümleri gereğince banka hesaplarına E-Haciz uygulanmak suretiyle cebri tahsil işlemi gerçekleşmektedir. Burada dikkat edilecek
husus, haciz bildirisinde belirtilen borç kadar haciz konulması arta kalan kısım mevcut ise borçlunun tasarruf hakkının bankaca kısıtlanmaması açısından
haczi uygulayan amme alacaklısının bu haczi derhal kaldırmasıdır. Aksi halde
borçlunun mağduriyeti söz konusu olabilecektir. Borçlu şayet, alacaklı idare
ile anlaşmak suretiyle borcunu tecil-taksitlendirme yapması yada herhangi bir
af kapsamında yapılandırması halinde E-Haczin kaldırılmasını talep etmeli ve
E-Haciz kaldırılmalıdır.
2.1.2. Herhangi bir İşverene Bağlı Çalışan Amme Borçlusunun Banka
Hesaplarında Bulunan Hak ve Alacaklarına E-Haciz Uygulama
Amme borçlularının bir işverene bağlı olarak ve ücretli çalışması halinde
hak ettiği ücret ve diğer hak ve alacakları, banka hesaplarına yatırılmaktadır.
Alacaklı tahsil dairesinin bunu tespiti yada borçlunun bu durumu bildirmesi
durumunda ilgili idare çalıştığı işverene haciz bildirisi tebliğ etmekte ve borçlunun maaş ve benzeri tüm hak ve alacaklarına haciz tatbik edilmiş olmaktadır. Bu süreçten sonraki yükümlülük 6183 sayılı kanunun 79’uncu maddesi
gereğince işverene aittir.
Öte yandan , 6183 sayılı kanunun 71’inci maddesinde; “Aylıklar , ödenekler, her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar,
emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak miktar bunların üçte birinden
çok dörtte birinden az olamaz. Asgari ücreti aşmayan aylık gelirlerin onda
birinden fazlası haczolunamaz.” hükmü yer almaktadır. Yine 6183 sayılı kanunun 22’nci maddesinde ise, “Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakiki ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini
kanunlarında veya bu kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri
taktirde, ödenmeyen alacak bu hakiki ve hükmi şahıslardan bu kanun hükümlerine göre tahsil olunur.”denmektedir. Bu maddeler hükmü gereğince işverence yapılan kesintiler, borçlu adına alacaklı tahsil dairesine veya hesabına
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yatırılır. İşverenin sorumluluğu, alacaklı amme idaresi tarafından tebliğ edilen
haciz bildirisindeki borç miktarı ile sınırlı olup, borç bitene kadar devam eder.
Bu süreçteki diğer önemli bir husus ise, borçlunun hak ve alacaklarına aynı
zamanda icra müdürlüklerinin de haciz haciz tatbik etmesi halinde, 6183 sayılı kanunun 21’inci maddesi ; “Üçüncü şahıslar tarafından haczedilen mallar
paraya çevrilmeden evvel o mal üzerine amme alacağı için de haciz konulursa bu alacak da hacze iştirak eder ve aralarında garameten taksim olunur. Genel bütçeye gelir kaydedilen vergi, resim, harç ile vergi cezaları ve
bunlara bağlı zam ve faizler için tatbik edilen hacizlerde 2004 sayılı İcra ve
İflas Kanununun 268. maddesinin birinci fıkrasının son hükmü uygulanmaz.”
Hükmü gereğince yapılan kesinti garameten taksim (paylaştırma) suretiyle
alacaklıların hesabına aktarılır. Bilindiği üzere sıra cetveli hazırlama yetkisi
icra müdürlüklerinde bulunduğundan garameten taksim işverenden değil icra
müdürlüğünden talep edilmelidir. Haciz tutarları ne olursa olsun işverenin kesinti tutarı , 6183 sayılı kanunun 71’inci maddesinde belirtilen en çok 1/3 ila
en az 1/4 ‘ü asgari ücretin ise 1/10’unu aşamayacaktır. Garameten taksim bu
tutar üzerinden yapılabilecektir. Bu kanun maddeleri ile, amme alacaklarının
tahsili, aynı zamanda çalışanının tüm hak ve alacaklarının kesilmesi engellenerek kendisini idame etme imkanı sağlanmıştır.
Bilindiği üzere, 18.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Yönetmelik ile ücret, prim, ikramiye nitelikteki her türlü istihkakların bankalar
aracılığıyla ödenmesi zorunludur. Bu yönetmelik gereği çalışanların istihkakları
bankalara açılan hesaplara ödenmektedir. Şayet istihkak sahibi çalışan bir kamu
borçlusu ise adına açılan bu tür hesaba da E-Haciz uygulanabilecektir.
2.1.3. Emekli Olmuş Amme Borçlusunun Banka Hesaplarındaki Hak
ve Alacaklarına E-Haciz Uygulama
Türk bankacılık sisteminde hesapların işleyişi ile ilgili olarak Maaş Hesabı adı altında bin hesap düzeni yer almamaktadır. Borçlunun da hangi kanunlara göre emekli olduğu bilgisi de banka kayıtlarında yer almadığından
Banka hesaplarına gönderilen E-Hacizlerle borçlunun maaş hesaplarına haciz
konulmaktadır.
Bilindiği gibi, 1Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun;
a) 93 üncü maddesinde;” Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık si204
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gortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları,
devir ve temlik edilemez. Gelir aylık ve ödenekler 88 inci maddeye göre takip
ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin
talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından
reddedilir.” hükmü,
b) Geçici 1 inci maddesinde; “ Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten
önce, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında , 1479 sayıl Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ve bu kanunla mülga 2926
sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar, bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi
olanlar bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında kabul edilir…” hükmü,
c) Geçici 4 üncü maddesinde; “ Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 5434 sayılı kanuna göre ; aylık , tazminat, harp malüllüğü zammı,
diğer ödemeler ve yardımlar ile 5454 sayılı kanunun 1 inci maddesine göre ek
ödeme verilmekte olanlara, bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de
dahil 5434 sayılı kanunda kendileri için belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam olunur.
Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçiliği sona erenlerden
tahsis talebinde bulunacaklar ile bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
5434 sayılı kanun hükümlerine göre tahsis talebinde bulunanlardan işlemi devam edenler hakkında, bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil
5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılır.
5434 sayılı kanuna göre iştirakçi olup bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine
tabi olarak çalışmaya başlayanlardan vazife malüllüğü kapsamına girenler
hakkında, bu kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem yapılır.
Bu kanunda aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde; iştirakçi iken, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamına alınanlar, bu kanun yürürlüğe tarihten önce
5434 sayılı kanun hükümlerine tabi olarak çalışmış olup bu kanun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak yeniden çalışmaya baş-
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layanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılır…
Bu madde kapsamına girenlerin aylıklarının bağlanması, arttırılması, azaltılması, kesilmesi, yeniden bağlanması, toptan ödemeleri, ilgi devamı, ihya
borçlanmaları, diğer ödemeler ve yardımlar ile emeklilik ikramiyeleri hakkında
bu kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılır ve bu maddenin uygulanmasında mülga 2829 sayılı
kanun hükümleri ayrıca dikkate alınır…” hükümleri yer almaktadır.
5510 sayılı kanunun 93 üncü maddenin yukarıda belirtilen hükümleri birlikte ele alındığında, yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008 tarih itibariyle kendisine
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanlar ile
bu tarihten önce devlet memuru olarak atananlara bağlanacak emekli aylıkları
hakkında 5434 sayılı kanunun hükümlerinin (5510 sayılı kanunla yürürlükten
kaldırılanlar dahil) uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Buna göre, 5510 sayılı kanunun konu ile ilgili maddelerinin yürürlük tarihi
olan 1 Ekim 2008 tarihinden sonra devlet memuru olarak atanmış olanlara
bağlanacak emekli aylıkları 5510 sayılı kanunun 93 üncü maddesi kapsamındayken, bu tarihten önce devlet memuru olarak atanmış olanlar ile kendilerine
5434 sayılı kanuna göre emekli aylığı bağlananlar hakkında 5510 sayılı kanunun 93 üncü maddesi hükmünün tatbiki mümkün bulunmamaktadır.
Bu itibarla, özel kanun niteliğindeki 5434 sayılı kanun kapsamında bağlanan aylıkların haczedilemeyeceğine ilişkin bu kanunda herhangi bir hüküm
bulunmadığından, 6183 sayılı sayılı kanunun uygulanmasında 1 Ekim 2008
tarihinden önce devlet memuru olarak atananlara bağlanmış veya bağlanacak
olan emekli aylıklarının haczedilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu nedenle, E-Haciz tatbik edilen banka hesaplarının emekli maaşı hesabı olup olmadığı ve söz konusu emekli maaşının hangi kanun ( 506, 1479,
5434, 5510 sayılı kanunlar) kapsamında olduğunun araştırılması ilgili kurumdan bilgi alınması şayet emekli maaşı 506 sayılı SSK kanunu, 1479 sayılı
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası kanunu kapsamında ise E-Haciz konulmamalı, konulmuş haciz var ise de haciz tatbik edildiği
tarihteki emekli maaşından daha yüksek bir tutarın mevcut olması halinde o
ayki maaş tutarını aşan kısmın mevduat olarak kabul edilerek bankadan tahsil
edildikten sonra haczin kaldırılması gerekmektedir.
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2.2. Borçlunun Adına Kayıtlı Taşıtlara E-Haciz Uygulama
E-Emniyet Haczi, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 5, 20, ve 121
inci maddeleri ile 6183 sayılı A.A.T.U.H.K. nun 77 inci maddesine dayanılarak hazırlanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokole istinaden araç tescil kayıtlarına elektronik ortamda
“Takyidat Şerhi” eklenilmesi ve aynı şekilde yine elektronik ortamda kaldırılması işleminden ibarettir. Bu işlemler neticesinde borçlular adına kayıtlı olduğu tespit edilen araçlar üzerindeki E-Haciz şerhleri sistem üzerinden ve elektronik ortamda yapılmak suretiyle araçların devri engellenmiş olmakta kamu
alacağı güvence altına alınmaktadır. Söz konusu protokolden önce, yazışma
yapmak suretiyle gönderilen haciz şerhi işlemleri tıpkı banka hacizlerinde olduğu gibi tebliğ edilmek ve işlem tesis edilmek üzere Trafik Tescil Şubelerine
gönderilmektedir. Bu süreç, zaman kaybına ve masrafa (zarf, kağıt, pul vs)
sebebiyet vermektedir. Aynı şekilde haciz kaldırılması sürecinde de aynı kayıplar oluştuğu gibi borcunu ödeyip haczin kaldırılmasın talep eden araç sahibinin geçen zaman süreci içerisinde mağduriyeti söz konusu olabilmekte idi.
E- Emniyet haczi ile bu tür sıkıntılar en aza indirilmiş olup, haciz konması
da haczin kaldırılması da elektronik ortamda ve çok kısa sürede sonuçlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de araçların devirden
sonra Trafik Tescil Şubelerine zamanında bildirilmesi ve devir alan adına kayıtlarının ivedilikle yapılması gerekmektedir.
3. SONUÇ
Devletin asli görevlerinden biri olan kamu hizmetinin ifası için bir bazı
kaynaklara ihtiyacı vardır. Bu kaynakların en önemli unsurlarını da vergi, resim, harç ve diğer kamu gelirleri oluşturmaktadır. Anayasanın 73. maddesi
herkesi; Kamu giderlerinin karşılanabilmesi ve kamu hizmetlerinin yerine
getirilebilmesi için mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlü kıldığından,
usulüne uygun şekilde çıkarılmış yasalarla getirilen vergi mükellefiyetini kabullenmek bir vatandaşlık görevidir. O halde bu yükümlülüklerin zamanında
ve usule uygun olarak yerine getirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Devletin
kamu alacaklarının tahsili amacıyla 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanunun cebren tahsil hükümleri çerçevesinde, yükümlülüğünü yerine getirmeyen amme borçluları hakkında gerekli yaptırımların
uygulanması kaçınılmaz olacaktır. Bu yaptırımlardan biri de E-Haciz uygulamasıdır. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde E-Haczin bir cebren tahsil
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şekli olduğu, hangi durumlarda ve koşullarda uygulanabileceği ve sonuçları
hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, E-Haczin uygulamada kamuya sağladığı
faydaların neler olduğu, amme borçlusunun mağduriyetlerinin oluşmaması
için hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılmıştır. Özellikle çalışanların ve emeklilerin borçlarından dolayı maaşlarına konulan banka e-hacizlerinin yarattığı sorunlar ve diğer sorunların çözüm önerileri ile
E-Haciz uygulamasının yararları anlatılmıştır. Bu uygulamada bazı hususlara
dikkat edilmesi gerekmektedir. Amme borçlularının bankalar ile olan ilişkilerinde riskli müşteri algısı yaratılmamalıdır. Bilindiği üzere, elektronik ortamda gönderilen haciz bildirisinde belirtilen toplam kamu alacağı, tüm banka
ve şubelerine tebliğ edildiğinden, şubeler bu hususa dikkat etmeli irtibat
halinde olmalı herhangi bir banka veya şubedeki hak ve alacak borca yetecek
miktarda ise artan hak ve alacağa haciz tatbik edilmemelidir. Amme alacağı
tahsil edilir edilmez de hacizler elektronik ortamda ve ivedilikle kaldırılmalıdır. Maaş hesapları ayrıştırılmalı haciz tatbik edilmemesi gereken maaşlar
(emekli maaşı vs.) üzerine haciz konulmamalı ve bu durum haczi talep eden
kuruma iletilmelidir. Gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak, halen Bankalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü nezdinde yapılan bu tür protokollerin Tapu
Genel Müdürlüğü, ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile yapılması ve E-Haczin
bu kurum ve kuruluşlar nezdinde de uygulamaya geçilmesinin çok faydalı
olacağı kanaatindeyim.
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GEÇİCİ VERGİDEN MUAF OLAN MÜKELLEFLER VE İSTİSNA
EDİLEN KAZANÇLAR
Mevlüt GÜNGÖR*37
**
Dursun SAYGILI38
ÖZ
Esas itibariyle 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun(T.C. Yasalar,
06.01.1961) Mükerrer 120. Maddesinde düzenlen ve bir nevi peşin vergi hükmünde olan Geçici vergi, hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi mükellefleri açısından cari yıl gelir ve kurumlar vergilerinden mahsup edilmek 3’üçer
aylık dönemler halinde alınan, beyanı ve ödenmesi zorunluluk teşkil eden bir
vergidir. Ancak kanun koyucu kimi mükellefleri ve bir kısım kazançları mükellefin durumunu ve elde edilen kazancın mahiyetini de dikkate alarak bu
vergiden muaf tutmuştur veya kazançları istisna kılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Geçici Vergi, Muafiyet, İstisna, Noter vekili, Basit
Usul Mükellefi
1. GİRİŞ
Türk vergi sistemi içerisinde yer alan vasıtasız(Dolaysız) vergilerin başında gerçek kişi mükelleflerden alınan gelir vergisi ile tüzel kişilerden alınan kurumlar vergisi gelmektedir. Gelir veya kurumlar vergisinde kanunların
öngördüğü istisnai durumlar hariç (Özel hesap dönemi, yıllara yaygın inşaat
onarım işleri vs.) genel itibariyle vergilendirme dönemi geçmiş takvim (GVK
Md. 108) yılıdır.
Gelir ve kurumlar vergisi açısından bir takvim yılında elde edilen kazançlar,
ertesi yılın Mart ayında(Kurumlar vergisi mükellefleri açısından Nisan ayında)
beyan edilmekte olup, tahakkuk eden vergi, gelir vergisinde iki eşit taksitte(Mart
ve Temmuz aylarında), kurumlar vergisinde ise tek taksitte (Nisan ayında) ödenmektedir. Ertesi yıla sarkan beyan ve taksitlendirme nedeniyle vergilerinde ileri
bir zamanda tahsil edilmesi vergi gelirlerinin enflasyon nedeniyle erimesine veya
gecikme nedeniyle vergi tahsilinde güçlüklere yol açmaktadır.
İşte vergilendirme yetkisini elinde bulunduran devletin, söz konusu sakıncaları telafi etmek gelir ve kurumlar vergisinin beyan ve tahsil süresindeki
süreci kısaltmak ve vergi alacığını daha erkene çekerek vergi güvenliğini sağ37
* YMM
38 SMMM
**
Makale Geliş Tarihi:
07.12.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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lamak maksadı ile bir güvenlik önlemi olarak 3505 sayılı Kanunla getirilen
geçici vergi uygulaması 01.01.1989 tarihinden itibaren vergi mevzuatımıza
girmiş bulunmaktadır.
Bu düzenleme ile vergilendirme yetkisini elinde bulunduran devlet bir sonraki yıl tahsil edeceği gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere
içinde bulunulan yılın(cari yıl) üçer aylık dönemlerinde geçici vergi adı altında vergi tahsil etmektedir. Ancak kimi mükellef grupları ile bazı kazançlar ise;
ya mükellefin mükellefiyet durumu nedeniyle veya elde kazancın niteliğinden
dolayı bu vergiden muaf tutulmuş veya istisna edilmiştir. Biz de bu makalemizde Geçici verginin genel özelliklerinden bahsedeceğiz ve geçici vergiden
muaf olan mükellefleri ve istisna edilen kazançları ve diğer özellikli durumları
irdelemeye çalışacağız.
2. GEÇİCİ VERGİNİN YASAL DAYANAKLARI
Geçici vergi düzenlemesi hem gelir vergisi hem de kurumlar vergisi mükellefleri için aynıdır. Geçici vergi düzenlemesi esas itibariyle Gelir Vergisi
Kanunu’nda yer almakta olup, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ise geçici vergi
uygulamasına oran dışında Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeye
atıf yapılmaktadır.
Geçici vergi müessesesi Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde düzenlenmiş olup madde metnine göre;
“ Ticari kazanç sahipleri (basit usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest
meslek erbabı cari vergilendirme döneminin gelir vergisine mahsup edilmek
üzere, bu Kanunun ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin hükümlerine göre (indirim ve istisnalar ile Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait
hükümleri de dikkate alınarak) belirlenen ilgili hesap döneminin altışar aylık
kazançları (42 nci madde kapsamına giren kazançlar ile noterlik görevini ifa
ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) üzerinden, 103
üncü maddede yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda geçici
vergi öderler. Geçici vergi matrahının hesaplanmasında dönem sonu mal mevcutları, kayıtlar üzerinden tespit edilebilir.”
GVK’nın mükerrer 120’nci maddesinde 5035 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe göre, geçici vergi beyannamelerinin ilgili üç aylık dönemi izleyen
ikinci ayın ondördüncü günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve onyedinci günü akşamına kadar ödenir. Aynı dönem içinde tevkif
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edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan
tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir.
Yapılan incelemeler sonucunda, geçmiş dönemlere ait geçici verginin %
10’u aşan tutarda eksik beyan edildiğinin tespiti halinde, eksik beyan edilen
bu kısım için re’sen veya ikmalen geçici vergi tarh edilir. Mahsup süresi geçtikten sonra, kesinleşen geçici vergiler terkin edilir, ancak gecikme faizi ve
ceza tahsil edilir.
Bir önceki takvim yılında altışar aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir
vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi
borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o
yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde mükellefe red ve iade
edilir.
İşin bırakılması halinde, işin bırakıldığı dönemi izleyen dönemlerde geçici
vergi ödenmez.
Geçici vergi uygulamasına ilişkin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (T.C.
Yasalar, 21.06.2006) 32’nci maddesinde “Kurumlar vergisi ve geçici vergi
oranı “ başlığını taşıyan düzenle ise;
“ (1) Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden % 20 oranında alınır.(2)
Kurumlar vergisi mükelleflerince, (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve
ziraî kazançlarla sınırlı olarak) câri vergilendirme döneminin kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre
ve câri dönemin kurumlar vergisi oranında geçici vergi ödenir.” Şeklindedir.
Burada belirtmemiz gereken önemli bir husus Geçici vergi bir nihai bir
vergilendirme sistemi olmayıp sadece, daha sonra ödenecek olan gelir veya
kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere alınan peşin vergi veya bir nevi
ön edeme sistemdir.(Beyanname Düzenleme Rahberi, 383)
Kurumlar vergisi mükellefleri ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olan
ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabı cari vergilendirme döneminin
gelir ve kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık dönemler halinde tespit edilecek kazançları üzerinden, gelir vergisi mükellefleri Gelir Vergisi
Kanunu’nun 103 üncü maddesin de yer alan tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda(%15), kurumlar vergisi mükellefleri ise KVK’nın 32’nci maddesine göre câri dönemin kurumlar vergisi oranında (%20) geçici vergi öderler.
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3. GEÇİCİ VERGİDEN MUAF OLAN MÜKELLEFLER VE İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLAR
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 10.01.1961) 8’inci maddesi vergi mükellefini “vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.” Şeklinde tanımlamıştır.
Verginin kanuniliği ilkesi gereği; Vergiler, kanunla konulan bir yüklenim
olduğundan, söz konusu uygulamanın şu veya bu nedenle dışında bırakılacak
kişi ya da konuların da kanunlarla belirtilmiş olması gerekmektedir. Vergi bağışıklıkları olarak da adlandırılan; vergi muaflığı ve istisnası, vergiye tabi bazı
kişi ve vergi konularının vergi dışında bırakılmasına yönelik uygulamalardır.
Türk vergi mevzuatında da; Sosyal, kültürel, ekonomik, mali ve idari ve siyasi nedenlerle bu yöndeki uygulamalara yer verilmektedir.(Akdoğan, 2005 :
148-149)
Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı ya da başka bir kanunla vergi dışı bırakılmasına vergi muafiyeti
denilmektedir. Subjektif vergi yükümlülüğünü kaldırıcı hükümlere muafiyet
denilir. Muafiyetler vergi yükümlüsünü sınırlamaktadır. Böylece yükümlü durumda bulunması gereken bir kısım bireylerin vergi ile ilişkilerini keser.
Vergi istisnası ise; vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi
konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasına yöneliktir. Objektif vergi yükümlülüğünü kaldırıcı hükümlere istisna denilir. İstisnalar vergi konusunu sınırlamaktadır. Bu şekilde vergi konusuna giren mal, hizmet ya da işlemlerden bazıları, çeşitli nedenlerle vergi dışı
bırakılırlar. Bu bakımdan istisna vergi konusu ile ilgilidir.(Edizdoğan, 1998 :
77-79) Yazımızın bu bölümde geçici vergi uygulamasından, vergi mevzuatımız gereği muaf kılınan mükellefler ile geçici vergiden istisna edilen kazançlar açıklanıp incelenecektir.
I. Basit Usul Mükellefleri
Gelir Vergisi mükelleflerinden ticari faaliyetle iştigal eden ancak Gelir Vergisi Kanunu’nda tanımlanan basit usulde vergiye tabi olmanın genel ve özel
şartlarını birlikte taşıyan mükellefler küçük esnaf olarak adlandırılır ve basit
usulde vergilendirme rejimine tabi tutulurlar.
Basit usulde vergilendirilen mükelleflere vergi kanunları ile bir takım ayrıcalıklar muafiyet ve istisnalar tanınmıştır. Örneğin basit usul mükellefleri ne
bilanço esasına göre nede işletme hesabı esasına göre defter tutmazlar. (GVK
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Md. 46), normalde tevkifata tabi olarak yapılan ödemeler üzerinden stopaj
yapma zorunlulukları bulunmamaktadır. (GVK Md. 94), yaptıkları teslim ve
hizmetler KDV’den istisna edildiği için(KDVK Md. 17/4-a) KDV beyannamesi verme zorunlulukları yoktur.
Yukarıdaki paragrafta sayılanlara ilave olarak, gerçek usulde vergilendirilen mükelleflere tanınmayıp, sadece basit usul mükelleflerine tanınan muafiyet
ve istisnalardan bir diğeri de geçici vergi muafiyetidir. Basit usul mükellefleri
gelir vergisi mükellefi olup, şubat ayı içerisinde, basit usul mükelleflerine has
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle birlikte, geçici vergi mükellefiyeti
bulunmadığından geçici vergi beyannamesi de vermezler.
Nitekim geçici vergiye ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Gelir Vergisi
Kanunu’nun mükerrer 120’inci maddesinin parantez içi hükmünde bu husus
açıkça düzenlenmiş ve basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflerin bu
vergi ile yükümlü olmadıkları belirtilmiştir.
Kazançları ancak kendi geçimlerini sağlamaya yetecek düzeyde olan ve
vergi kanunları ile birçok yükümlülükten muaf tutulan veya istisna kılınan
(Muhtasar beyanname, KDV, Ba-Bs bildirimleri, Defter Tutma vs.) basit usul
mükelleflerinin geçici vergi uygulamasının dışında bırakılması kanımızca da
yerinde bir düzenle olmuştur.
II. Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olanlar
Gelir Vergisi Kanunu’nun da gelire giren yedi adet kazanç ve irad unsurunun sayıldığı GVK’nın 2’inci maddesinde belirtilen kazançlardan birisi de
serbest meslek kazançlarıdır.
Serbest meslek kazancının tarifi de yine GVK’nın 65’inci maddesin de
yapılmış olup, bu madde de yer alan düzenleme;
“Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek
kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi
veya mesleki bilgiye veya ihtısasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin
iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kollektif,
adi komandit ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, serbest meslek kazancıdır.” şeklindedir.
Yine Serbest meslek erbabının GVK’nın 65’inci maddesin de yapılmış
olup, bu madde de yer alan tanımlamaya göre de; Serbest meslek faaliyetini
mütat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek erbabıdır. Serbest meslek
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faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması bu vasfı değiştirmez.
Aynı maddenin devamında kazanç veya faaliyetleri konusunda tereddüt
yaşanacak kimi şahıslar ve kazançlar ise tek tek sayılmak suretiyle bunların
kazançlarının da serbest meslek kazancı olduğu ve bu kazançları elde edenlerinde serbest meslek erbabı olduğu belirtilmiştir. Tek tek ünvanları belirtilmek suretiyle kazançlarının serbest meslek kazancı olduğu belirtilen meslek
gruplarından birisi de, noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlardır.
Noterlik, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun (T.C. Yasalar, 05.02.1972) 1
inci maddesinde de açıkça vurgulandığı üzere, aslî ve temel işlevi hukukî güvenliği sağlamak ve hukukî anlaşmazlıkların doğumunu önlemek amacıyla
işlemlere bizatihi düzenlemek, onaylamak veyahut örnek vermek suretiyle
resmîyet kazandırmak olan bir kamu hizmetidir.
Noterlik her ne kadar bir kamu hizmeti olsa veya noterlerin de kuruluş,
atama veya izin işlemlerini Adalet Bakanlığınca yapılsa, denetimlerini Adalet
müfettişleri ile Cumhuriyet Savcıları yapsa veya kamusal çerçevede bazı yasaklara ve belirli yükümlülüklere uymak zorunda olsalar da noterler bir kamu
görevlisi olmadığı gibi bir işverene tabi değildirler ve kazançları da ücret geliri değildir.
Noterlerin yapmış oldukları tasdik hizmeti karşılığında müşterilerinden almış oldukları ücretler noterlerin serbest meslek kazançlarını oluşturur ve bu
kazançlarından dolayı noterler diğer serbest meslek erbabı gerçek kişiler gibi
gelir vergisine tabi tutulurlar ve ilgili yılın gelir vergisine mahsup edilmek
üzere üçer aylık dönemler halinde geçici vergi öderler.
Noterler serbest meslek erbabı olarak geçici vergi mükellefi olmakla birlikte, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’inci maddesinin parantez içi
hükmüne göre noterlik görevini ifa ile mükellef olanların bu vergi ile yükümlü
tutulmamışlardır.
1512 sayılı Noterlik Kanun’un 2’nci maddesi uyarınca, Adalet Bakanlığı’nca her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulunduğu yerde, o mahkemenin yargı çevresindeki noterlik işlerini görmeye yetkili olmak üzere bir
noterlik kurulur.
Herhangi bir nedenle bir noterlik açık olduğu halde oraya bir noter atanamaması veya noterlerin, tutuklanma, işten el çektirme ve geçici olarak işten
çıkarma gibi sebeplerden, veya hastalık ve izin gibi haklı sebeplerden dolayı
geçici bir süre işlerinden ayrılmaları halinde ya da her ne sebeple olursa olsun
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boşalan bir noterliğe, atanan yeni noter göreve başlayıncaya kadar o noterlikte çalışan ve stajının altı ay’ını tamamlamış stajyer noter veya başkatip,
noterlikte bu işi görecek kâtip bulunmadığı takdirde Adalet Bakanlığınca görevlendirilecek icra müdürü, icra müdür yardımcısı veya kâtip sınıfından bir
adalet memuru tarafından geçici olarak yönetilir. Bu gibilere, geçici yetkili
noter yardımcısı adı verilir.
Gerçekte noter, dolayısı ile serbest meslek erbabı olmamakla birlikte, geçici süreliğine noterlik görevini ifa ile mükellef tutulan yukarıda ki görevlilere bu işin karşılığında, kendi aylık veya ücretinden az olmamak üzere, noter
odası tarafından tayin olunacak ücret, noterlik gelirinden ödenir. (1512 Sayılı
Noterlik Kanunu Md. 33)
İşte yukarıda sayılan noterlik görevini ifa ile mükellef olan kişilerin elde
ettikleri kazançlar ücret geliri olup, serbest meslek kazancı olmadığından, noterlik görevini ifa ile mükellef olan kişilerin serbest meslek kazançları için ön
görülen geçici vergi uygulamasından muaf tutulması son derece yerinde ve
doğru bir uygulamadır.
1- TİCARİ KAZANÇ VE SERBEST MESLEK KAZANCI DIŞINDA KAZANÇ UNSURU ELDE EDENLER
Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde gelir vergisinin konusu açıklanmış ve gelirin tanımını yapılmıştır. Bu madde de yer alan düzenleme uyarınca; Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelirin tanımı
yapıldıktan sonra Gelir Vergisi Kanunu’nun 2’inci maddesine gelir vergisine
tabi kazanç unsurlarına yer verilmiştir.
Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır:
1. Ticarî kazançlar,
2. Ziraî kazançlar,
3. Ücretler,
4. Serbest meslek kazançları,
5. Gayrimenkul sermaye iratları,
6. Menkul sermaye iratları,
7. Diğer kazanç ve iratlar.
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Gerçek kişilerin gelirin tespitinde, Gelir Vergisi Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gerçek ve safi miktarları ile dikkate
alınır. Yukarıdaki kazanç unsurlarından herhangi birsinin bir kurum bünyesinde elde edilmesi halinde ise bu kazancın türüne ve niteliğine bakılmaksızın bu
kazanç kurum kazancı olarak adlandırılır ve gerçek ve net tutarları üzerinden
kurumlar vergisine tabi tutulur.
Geçici vergi ile ilgili düzenlemenin yer aldığı, GVK’nın mükerrer 120’nci
maddesinde gelir vergisi mükelleflerinden sadece ticari kazanç sahipleri (basit
usulde vergilendirilenler hariç) ile serbest meslek erbabının(noterlik görevini
ifa ile mükellef olanların bu işlerden sağladıkları kazançlar hariç) bu verginin
mükellefi olduğu belirtilmiş olup, bunun dışında kalan ve diğer kazanç unsurlarını elde eden mükellefler ise bu vergi ile yükümlü kılınmamışlardır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde “Kurumlar vergisi ve
geçici vergi oranı “ başlığını taşıyan düzenlemede geçici vergi uygulamasına
ilişkin oran dışında Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeye atıf yapılmıştır. Yani kurumlar vergisi yönünden herhangi bir mükellef geçici vergiden
muaf(dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) tutulmamıştır. Öte yandan, kurumlar vergisinden muaf olan bir kurumun
veya kurumlar vergisinden istisna edilen bir kazancın geçici vergi uygulaması
açısından da geçerli olduğu tartışmasızdır.
2- TASFİYEYE GİREN KURUMLAR
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca; Kurumlar vergisi,
mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanır.
Ancak tasfiye kurumunun düzenlendiği aynı kanunun 17’ maddesinde ise
tasfiye döneminin tanımı yapılmış olup bu madde uyarınca, her ne sebeple
olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.
Tasfiye, kurumun tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararının tescil
edildiği tarihte başlar ve tasfiye kararının tescil edildiği tarihte sona erer. Başlangıç tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan dönem ile bu dönemden
sonraki her takvim yılı ve tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı
başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem bağımsız bir tasfiye dönemi sayılır.
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Tasfiyeye giren kurumların temel amacı artık kar elde etme değil sağlıklı
bir biçimde kurumun alacaklarını tahsil etme, borçlarını ödeme ve malvarlıklarının tasfiyesi olduğu için tasfiye ye giren kurumun tasfiye kararı alındıktan
sonra tasfiye süreci bitene kadar geçen sürede geçici vergi beyannamesi verme
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Tasfiyeden vazgeçilmesi halinde, kurum hakkında tasfiye hükümleri uygulanmaz. Böyle bir durumda, tasfiyeden vazgeçme kararı, bu kararın alındığı
dönemin başından itibaren geçerli olur. Tasfiyeden vazgeçme kararının alındığı tarihe kadar verilen tasfiye dönemi beyannameleri, normal faaliyet beyannamelerinin yerine geçer. Tasfiyesinden vazgeçilen kurumun geçici vergiyle
ilgili yükümlülükleri, tasfiyeden vazgeçilmesine ilişkin kararın alındığı tarihi
kapsayan geçici vergilendirme dönemi başından itibaren başlar.
3- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDEN
ELDE EDİLEN KAZANÇLAR
Yıllara sari inşaat ve onarım işleri, başladıkları yılda bitmeyip, sonraki yıllara da yayılan inşaat ve onarım işleridir. İnşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ticari Kazanç” hükümlerine göre vergilendirilir. Ancak bu işlerin senelere sirayet etmesi halinde,
taşıdığı özellik nedeniyle genel hükümler dışında özel bir vergileme sistemi
kabul edilmiştir.(Kandemir ve Bakar, 2016 : 156)
İnşaat ve onarım işinin, özel vergileme sistemine tabi tutulabilmesi için;
- Faaliyetin konusunun inşaat ve onarma işi olması,
- İnşaat ve onarma işinin taahhüde bağlı olarak yapılması,
- İnşaat ve onarma işinin yıllara yaygın olması gerekir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun, Kurumlar Vergisi Kanunu açısından da geçerli olan ticari kazançlara ilişkin hükümleri uyarınca ve kazanç tespiti prensip
olarak hesap dönemleri itibarıyla yapılmaktadır. Ancak yıllara sari inşaat ve
onarma işlerinde dönem sonu itibariyle hasılatın ve maliyetin kesinleşmemesi
ve kazancın henüz oluşum aşamasında bulunuşu nedeniyle, kazanç tespitinin
işin bittiği yıl itibarıyla yapılması esası benimsenmiş ve bu esas 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanunu’nun 42, 43 ve 44’üncü maddelerinde düzenlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 120’nci maddesinde düzenlenen geçici vergi uygulamada cari vergilendirme döneminin gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere üçer aylık dönemler halinde beyan edilip ödenmektedir.

KASIM - ARALIK 2016

217

MALİ

ÇÖZÜM

Cari yılda başlayıp bitmeyen ve bir yıldan veya bir hesap döneminden daha
uzun süren, vergilendirme rejimi olarak ta çeşitli farklılıklar arz eden yıllara
yaygın inşaat ve onarım işleri için kanun koyucu bu faaliyetlerden elde edilen
kazançları geçici vergi uygulamasından istisna kılmak suretiyle kanun koyucu
bu kazancın ruhuna uygun bir düzenleme yapmıştır.
4- EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR
Özel okul işletmeciliği faaliyeti Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’inci maddesi uyarınca ticari kazanç olarak düzenlemiş, kurumlar vergisi yönünden de
kurum kazancı olarak nitelendirildiği için, özel okul işletmeciliği faaliyetinde
bulunan hem gerçek kişi gelir vergisi mükelleflerinin hem de kurumlar vergisi
tüzel kişilerin, gelir hem kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
Devlet çıkardığı yasalarla eğitim faaliyetlerini desteklemek ve teşvik etmek için kimi eğitim müesseslerinden elde edilen kazançları hem gelir vergisinden hem de kurumlar vergisinden istisna etmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası” üst başlıklı 20’inci maddesinde yer
alan düzenleme;
“Özel kreş ve gündüz bakımevleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel
eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar,
ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden
müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakımevleri ile okulların faaliyete geçtiği
vergilendirme döneminden itibaren başlar.” Şeklindedir.
Aynı şekilde kurumlar vergisinden istisna edilen kazançların düzenlendiği
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “İstisnalar” üst başlıklı 5/ı maddesinde yer
alan düzenleme ise;
“Okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okulları, özel kreş ve gündüz bakımevleri ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti
tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere bağlı rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usuller çerçevesinde beş hesap dönemi
itibarıyla elde edilen kazançlar (İstisna, belirtilen okulların, kreş ve gündüz
bakımevlerinin ve rehabilitasyon merkezlerinin faaliyete geçtiği hesap döneminden itibaren başlar.)” şeklindedir.
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Yukarıda eğitim öğretim kazançlarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı
yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere istisna kapsamına giren eğitim
kurumlarını işleten gerçek kişilerin bu kapsamdaki ticari kazançları ile kurumların bu kapsamdaki kurum kazançları 5 yıl süre ile gelir vergisinden ve
kurumlar verginden istisna edildiği için aynı süre ile sınırlı olmak üzere bu
kazançlar için geçici vergi beyannamesi verilmez veya diğer kazançlar için
verilmesi gereken geçici vergi beyannamelerine bu kazançlar dahil edilmez.
5- TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇ DIŞINDA KAZANÇLAR ELDE
EDEN DAR MÜKELLEF KURUMLAR
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde kurumların kazançlarının, kurumlar vergisine tâbi olduğu ve kurum kazancının, gelir vergisinin
konusuna giren gelir unsurlarından oluştuğu belirtilmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun ikinci maddesinde sayılan kazanç unsurlarından
herhangi birisinin bir kurum bünyesinde elde edilmesi halinde ise bu kazancın
türüne ve niteliğine bakılmaksızın bu kazanç kurum kazancı olarak adlandırılır ve gerçek ve net tutarları üzerinden kurumlar vergisine tabi tutulur.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun uygulamasında kurumlar vergisi mükellefiyet türleri Tam ve dar mükellefiyet olmak üzere ikiye ayrılır.(KVK Md. 3)
Tam mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî
veya iş merkezi Türkiye’de bulunanlar, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye
dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler.
Dar mükellefiyet: Kanunun 1 inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî
ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de bulunmayanlar, sadece Türkiye’de
elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32’nci maddesinde “Kurumlar vergisi ve
geçici vergi oranı “ başlığını taşıyan düzenlemede geçici vergi uygulamasına
ilişkin oran dışında Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan düzenlemeye atıf yapılmıştır.
Yani kurumlar vergisi yönünden herhangi bir mükellef grubu (tam veya
dar) geçici kurumlar vergisinden muaf tutulmazken aynı maddenin parantez
içi hükmünde yer alan (dar mükellefiyete tâbi kurumlarda ticarî ve ziraî kazançlarla sınırlı olarak) düzenleme ile dar mükellef kurumların Türkiye’de
elde ettikleri ve ticarî ve ziraî kazançların dışında kalan diğer kazanç unsurları
geçici vergiden istisna kılınmıştır. Öte yandan, kurumlar vergisinden muaf
olan bir kurumun veya kurumlar vergisinden istisna edilen bir kazancın geçici
vergi uygulaması açısından da geçerli olduğu tartışmasızdır.
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4- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Vergi; kanunla konulan ve herkesin vergi ödeme gücüne göre adil bir şekilde ödenmesi gereken bir yüklenim olduğundan, söz konusu uygulamanın şu
veya bu nedenle dışında bırakılacak kişi ya da konularında kanunlarla belirtilmiş olması gerekmektedir. Vergi bağışıklıkları olarak da adlandırılan; vergi
muaflığı ve istisnası, vergiye tabi bazı kişi ve vergi konularının vergi dışında
bırakılmasına yönelik uygulamalardır.
Vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı ya da başka bir kanunla vergi dışı bırakılmasına vergi muafiyeti
denilmektedir. Vergi istisnası ise; vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen
vergi dışı bırakılmasına yöneliktir.
Vergi mevzuatımızda da Sosyal, kültürel, ekonomik, mali ve idari ve siyasi
nedenlerle bu yöndeki uygulamalara yer verilmektedir. Günümüzde ilgili cari
yıl gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmek üzere, Geçici vergi olarak
adlandırılan ve cari yılda üçer aylık dönemler halinde beyan edilip ödenmesi
gereken geçici vergi uygulamasından kanun koyucu kimi mükellefleri ve bir
kısım kazançları mükellefin durumunu ve elde edilen kazancın mahiyetini de
dikkate alarak bu vergiden muaf tutmuş veya kazançları istisna kılmıştır.
Bu çalışmamızda; geçici vergi uygulamaları açısından, Vergi kanunlarında, kimi mükelleflerine ve bazı kazançlara yönelik yer alan “Muafiyet ve
İstisnalar” toplu halde bir araya getirilerek, geçici vergi muafiyeti ve geçici
vergiden istisna edilen kazançlar nedenleri ile birlikte tek tek incelenmeye ve
irdelenmeye çalışılmış ve bu muafiyet ve istisnaların şartları açıklanmıştır.
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ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELERİN AY İÇERİSİNDE PRİM
ÖDEME GÜNÜ BULUNMAMASI HALİNDE NASIL PRİME TABİ
TUTULACAKLARI
Sedat GÖÇGÜNER*39
1. GİRİŞ
Sosyal Güvenlik Kurumunun gelirlerinin en önemli bölümünü (Asli Gelirini) sigorta primleri oluşturmaktadır. Kurumun asli gelir kaynağı olması nedeniyle sigortalıya ait hangi gelirlerin sigorta primine esas kazanca dahil edileceği, dahil edilen bu kazançların nasıl prime tabi tutulacağı sosyal güvenlik
mevzuatında önemli bir yer tutmaktadır. Hangi gelirlerin prime tabi tutulacağı
temel olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde düzenlenmiş olup, söz konusu
kazançların ne şekilde prime tabi tutulacakları hususu Kanun ve Yönetmeliğe
ilave olarak İşveren Uygulama Tebliğinde de düzenleme alanı bulmuştur. Bu
makalemizde yukarıda belirttiğimiz yasal mevzuat çerçevesinde sigortalının
ay içerisinde çalışma günü olmaması halinde ücret dışındaki ödemelerin nasıl
prime tabi tutulacağı incelenecektir.
2. PRİME ESAS KAZANÇLAR
5510 Sayılı Kanun’un 80 nci Maddesinin birinci fıkrasının a bendinde prime esas kazançların hesabında;
1) Hak edilen ücretlerin,
2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1)
ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,
brüt toplamının esas alınacağı,
Aynı fıkrasının b bendinde ise; Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme
yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve
kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk
ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve
*39 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Makale Geliş Tarihi:
29.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarlarının
prime esas kazanca tabi tutulmayacağı, aynı fıkranın c bendinde ise belirtilen istisnalar dışında her ne adla yapılırsa yapılsın tüm ödemeler ile ayni yardım yerine
geçmek üzere yapılan nakdi ödemelerin prime esas kazanca tabi tutulacağı belirtilerek hangi kazançların prime esas alınması gerektiği belirtilmiş özellikle ücret
dışındaki ödemelerin hangilerinin prime esas kazanca dahil edilip hangilerinin
edilmeyeceği temel olarak belirtilmiştir.
Yine aynı fıkranın d bendinde; “Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek
suretiyle prime tabi tutulur. 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 edilir. Toplu iş sözleşmelerine
tabi işyerleri işverenlerince veya kamu idareleri veya yargı mercilerince verilen kararlara istinaden, sonradan ödenen ücret dışındaki ödemelerin   hizmet   akdinin mevcut olmadığı veya askıda olduğu bir   tarihte ödenmesi durumunda, 82 nci madde hükmü de nazara alınmak suretiyle prime esas kazancın
tabi olduğu en son ayın kazancına dahil edilir.” denilmek suretiyle sigorta
primine esas alınacak kazançların ne zamanın kazancına dahil edilip prime
tabi tutulacağı belirtilmiştir.
3. AY İÇERİSİNDE ÇALIŞMANIN BULUNMADIĞI
DURUMLARDA ÜCRET DIŞINDAKİ ÖDEMELERİNPRİME TABİ
TUTULMASI
Kanun’un da açıkça ifadesini bulduğu üzereücretler hak edildikleri ayda,
diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayda ödemenin yapıldığı ayda prime
esas kazanç üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısım ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ay boyunca prime esas
kazanç üst sınırın altında kalan ayların kazançlarına ilave edilerek prime tabi
tutulacağı belirtilmiştir. Ancak sigortalılar istirahat, ücretsiz izin v.b. nedenlerle ay içerisinde hiç çalışamamış olup kendilerine ücret ödemesi yapılmamış
olabilir. Sigortalının çalışmaması nedeniyle ücret ödemesine hak kazanamadığı, prim ödeme gün sayısının olmadığı bu aylarda sigortalıya ücret harici
prime esas kazanca dahil edilmesi gereken nitelikte bir ödeme yapılabilir.Örneğin; Yıl içerisinde nisan, ağustos ve aralık aylarında üç ikramiye alan bir
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sigortalı mart ayında geçirdiği iş kazası nedeniyle ikramiye ödemesinin yapıldığı nisan ayında hiç çalışamamış olup (istirahatli olduğu için) adına ücret
ödemesi yapılmadığı için prim ödeme gün sayısı bulunmayabilir. Ancak ilgili
ayda prim ödeme gün sayısı bulunmamasına rağmen kendisine ocak, şubat,
mart ve nisan dönemine ilişkin olarak nisan ayında ödenmesi gereken ve prime esas kazanca dahil edilmesi gereken ikramiyenin çalıştığı döneme denk
gelen kısmı (Kıst Dönemin)ilgili ayda sigortalıya ödenebilir. Ücret dışındaki
ödemeler ödemenin yapıldığı ayda prime tabi tutulması gerekirken, ikramiye
ödemesi yapıldığı dönemde sigortalının prim ödeme gün sayısı olmaması(çalışmaması) nedeniyle prime tabi tutulamayacaktır. Bu tür durumlarda ücret
dışı ödemelerin nasıl prime tabi tutulacağı önem kazanmaktadır.
Ücret dışındaki prime esas kazanca dahil edilmesi gereken ödemelerin nasıl prime tabi tutulacağı Kanunun lafzından açıkça anlaşılmaktır. Ayrıca söz
konusu husus uygulamada karşılaşıla bilinecek problemlere açıklık getirmek
amacıyla İşveren Uygulama Tebliğinde de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Kanunda ücret dışındaki ödemelerin prime esas kazanç üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısım ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan
başlanarak iki ay boyunca prime esas kazanç üst sınırın altında kalan ayların
kazançlarına ilave edilerek prime tabi tutulacağı belirtilmiştir. Sigortalının ay
içerisinde çalışma gününün 0 (sıfır) olması nedeniyle ilgili dönemde prime
esas kazanç üst sınırı da sıfır olacaktır.(Prime esas günlük kazanç üst sınırının sıfır ile çarpılması neticesinde bulunmuştur.) Dolayısıyla ilgili ayda üst
sınır nedeniyle prime tabi tutulamayan ücret dışındaki kazanç Kanunda ifade
edildiği gibi takip eden aydan başlanarak iki ay süresince prime esas kazanç
üst sınırı dikkate alınarak ilgili ayların kazançlarına dahil edilerek prime tabi
tutulması gerekecektir. Ayrıca söz konusu durum İşveren Uygulama Tebliğinin 7.5 –Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler bölümünde “Sigortalılara, çeşitli nedenlerle (ücretsiz izin, istirahat gibi)
ay içinde çalışmasının bulunmadığı ve ücret ödenmediği aylarda prime esas
kazanca dahil olacak nitelikte ücret dışında bir ödeme yapılması halinde, ücret dışındaki bu ödemeler, ödemenin yapıldığı ayda sigortalının prim ödeme
gün sayısının bulunmaması nedeniyle ödemenin yapıldığı tarihi takip eden
iki ayı geçmemek üzere ilgili ayların prime esas kazancına dahil edilecektir.
Ancak ödemenin yapıldığı tarihi takip eden iki ayda da ücret ödemesine hak
kazanılmadığı durumlarda, ücret dışındaki bu ödemeler prime esas kazanca
dahil edilemeyecektir.” şeklinde ifade edilerek uygulamaya ayrıntılı bir şekilde açıklık getirilmiştir.
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Yukarıda da ayrıntısı ile değinildiği üzere makaleye konu olan durum mevzuatta ayrıntılı olarak açıklığa kavuşturulmuştur. Ancak çok karşılaşılmayan
bir durum olması ve kullanılan insan kaynakları ve muhasebe yazılımlarında
ilgili durumun göz ardı edilebilmesi nedeniyle söz konusu konuda karışıklıklar olabilmektedir. Kullanılan yazılımların bazılarında çalışma gün sayısı
0 (sıfır) girilince ücret dışı yapılan ödeme prime tabi tutulmamakla birlikte
takip eden iki ayın prime esas kazancına dahil edilmemekte yada yapılan ödemenin hepsini ilgili ayın prime esas kazancı gibi göstermektedir. Dolayısıyla
her iki durumda da ilgili kazançlar aylık prim hizmet belgesine yansımadığı
için prime tabi tutulamamakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan
denetimler sonucunda idari para cezalarıgündeme gelebilmektedir.
4. SONUÇ
İnceleme konumuz olanay içerisinde çalışmanın bulunmadığı durumlarda ücret dışındaki ödemelerin nasıl prime esas kazanca dahil edileceği hususu yukarıdadeğinildiği üzere İşveren Uygulama Tebliğinin 7.5 – Prime Esas
Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler bölümünde ayrıntılı
olarakdüzenlenmiştir. Ancak sık karşılaşılmayan bir durum olması nedeniyle
bilgi eksikliği söz konusu olmakta ve uygulamada sıkıntılar çekilmektedir.
Ayrıca kullanılan bazı muhasebe ve insan kaynakları yazılımlarında da söz
konusu durumun gözden kaçırıldığı ve programlarda yer almadığı görülmektedir. Bunların sonucu olarak prime esas alınması gereken bir kazanç prime
tabi tutulamamaktır. Bu durumda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılabilecek incelemeler neticesinde işverenlerin idari para cezası yaptırımı ile
karşılaşmaları söz konusu olabilecektir.
KAYNAKÇA
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (01.09.2010). İşveren Uygulama
Tebliği. Ankara:Resmî Gazete (283998 sayılı).
T.C. Yasalar (16.06.2006) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu. Ankara: Resmî Gazete (26200 sayılı)
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İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN YAPILACAK HACİZ
KESİNTİLERİNDE YAPILACAK İŞLEMLER
*
Erol GÜNER40
1. GİRİŞ
Haciz, borcunu ödemeyen borçlunun menkul (taşınabilir), gayrimenkul
(taşınmaz) mallarına, ve alacaklarına alacaklının talebi üzerine adli ve idari
makamlarca el konulmasıdır.
Günümüzde birçok çalışanın sıklıkla karşılaştığı sorundur. Bankalar leblebi dağıtır gibi kredi kartı dağıtmakta çalışan kesime bir çok avantajlar sunarak kredi kartlarını pazarlamaktadırlar. Ekonomik sıkıntılar içinde daralan
yaşam savaşı veren çalışanlar yemek, giyim v.b. masraflarını vadelere bölerek
yaşamlarını idame ettirmektedirler. Tabi bunun sonucunda işten ayrılmalar,
düşük ücretler karşısında çalışanlar bankalara olan borçlarını ödeme zorluklarına girmekte ödememe durumunda ise bankalar çareyi çalışanların maaşlarına HACİZ koydurarak tahsil etmektedirler. Ayrıca işçilerin şahıslara da
belgelere bağlı borçları söz konusu olmakta ve bu borçların ödenmemesinde
de yine HACİZ işlemi ile karşı karşıya kalınmaktadır.
Çalışma hayatında işverenlerin muhatap olduğu süreçlerden birisi de personel icra/haciz kesintileridir. Belirli sayının üzerinde çalışanı olan işyerlerinde bu
sürecin muhatabı genelde insan kaynakları veya muhasebe birimleridir. Esasında
işvereni dolaylı olarak ilgilendiren haciz kesintileri konusu, doğru yönetilemediği
takdirde işçi - işveren ilişkilerinde olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.
2. YASAL DÜZENLEME:
İşveren, işçinin ücretinden yapılacak haciz kesintisinde doğrudan değil dolaylı muhataptır. Burada esas olarak işçi ile bir diğer kişi/şirket/kurum arasında borç-alacak ilişkisi vardır. Fakat işçinin bu borcu zamanında ödememesi
ve konunun icra takibi aşamasına gelmesi, işvereni de sürece dahil etmektedir.
İcra ve İflas Kanunu gereği, hakkında haciz kararı verilen çalışanın ücretinden
gerekli kesintiyi işveren veya işveren adına yetkili kişi yapmak zorundadır
(Md.355).
İşveren ücretten kesinti yapmazsa, işçinin icra dairesine ödenmesi gereken ücret kesintisi kadar tutar, işverenden tahsil edilir (İİK/Md.356). Fakat
işçinin bu borcunu ödeyen işveren, söz konusu meblağı işçiden tahsil edebilir.
40
* * İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
28.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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4857 sayılı İş Kanununun 35. Maddesine göre;
“Ücretin saklı kısmı Madde 35 - İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden
fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin
bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek
miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır.”
Yasa koyucu 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 83. Maddesinde de;
Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit
olmayan nafakalar, tekaüt maaşları, sigortalar veya tekaüt sandıkları tarafından tahsis edilen iratlar, borçlu ve ailesinin geçinmeleri için icra memurunca
lüzumlu olarak takdir edilen miktar tenzil edildikten sonra haz olunabilir Ancak hacz olunacak miktar bunların dörtte birinden az olamaz. Birden fazla haciz var ise sıraya konur. Sırada önde olan haczin kesintisi bitmedikçe sonraki
haciz için kesintiye geçilemez. Hükmünü getirmiştir.
3. BİR İŞYERİNE İCRADAN MAAŞ HACZİ YAZISI
GELDİĞİNDE NE YAPILIR?
İcra Müdürlüğünden gelen tebligata cevap verilmediği ve/veya işçinin işten ayrıldığına dair İcra Müdürlüklerine bilgi verilmemesi halinde, İcra İflas
Kanununun 355, 356 ve 357 Maddeleri gereğince, bilgi vermeyen sorumlu
kişiler hakkında yasal işlem yapılacağı bildirilmiştir.
İcradan size maaş haczi yazısı geldiğinde öncelikle gelen tebliğ zarfının
üzerine tebligatın geliş tarihinin yazılması gerekir. Çünkü icra ve iflas hukukunda süreler çok önemli olup, bu sürelerin hesabında tebellüğ tarihi esas
alınır. Tebligatı aldıktan sonra 7 gün içerisinde cevap verilmesi gerekmektedir. Haciz tebligatına, işveren eğer şahıs ise kendisi veya avukatı, işveren
şirket ise şirketi temsile yetkili kişi veya şirket avukatı cevap yazısını imzalamalıdır. Cevap yazısı iki nüsha olarak düzenlenip, bir nüshası icra müdürüne
imzalatılarak saklanmalıdır.
İcra müdürlüğünden gelen yazıda belirtilen kişi işyerinizde halen çalışıyor
olabilir, daha önce çalışmış ve ayrılmış olabilir veya hiç çalışmamız olabilir.
Her üç durumda da icra müdürlüğüne cevap verilmesi gerekir Maaş haczi
tebligatı alan işverenin yapması gereken Maaş haczini tebliğ tarihinden itibaren çalışanına maaş ödemesi yaparken icra müdürlüğünün koyduğu oranda
maaşını kesip kesmiş olduğunuz tutarı icra dosyasına yatırması gerekmektedir
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Haciz işlemi ile ilgili olarak İcra Müdürlüğüne aşağıdaki dilekçe ile bildirimde bulunulması gerekir.
			
T.C.
…………………………………
......…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

KONU 			

: Maaş Haczi

ALACAKLI 		

: ...............................................................

BORÇLU 		

: ...............................................................

ALACAK MİKTARI

: …...............- TL

AÇIKLAMALAR

:

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan
dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.
Borçlu şirketimizden ............... TL maaş almakta olup , talimatınız gereği olarak 1/4 ü ................ ayki maaşından itibaren kesilerek icra dosyasına gönderilmek üzere İcra Dairesinin banka hesabına yatırılacaktır.
Bilgi edinilmesini rica ederiz. ...../..../……

…………… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyadı-(İmza)
Haciz Kesintisi işleminde, 4857 Sayılı Kanuna göre işçinin ücretinin
dörtte birine kadar haciz konulabilir. İcra Kesintisinin Hesaplanmasında İcra
Müdürlüğü’nden gelen yazı esas alınır. İcra kesintisi, gelen yazıda bulunan
“Alacak Miktarı” başlığı altındaki kriterlere uygun yapılmalıdır. Borçlunun
net ücretinin dörtte birinin, yakacak yardımı, tazminat, ikramiye vb. tüm yan
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ödemelerinin tamamının veya yan ödemelerinin de dörtte birinin haczine karar verilebilir. İşveren belirtilen oran ve tutarda icra kesintisini yapmak zorundadır. İşveren borçlunun ücretinin net tutarının, dörtte birini bulur, “Alacak
Miktarı” kısmında belirtilen kriterlere göre yan ödemelerin net tutarının tamamını veya net dörtte birini keserek ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderir. AGİ esas
ücrete munzam tediyeler kapsamına girdiği için esas ücrete itibarı aranmaz
dolayısı ile bu tediye kesilmez ve haczedilemez. Bu sebeple İcra Kesintisinin
Hesaplanmasına dâhil edilmemelidir. Bazı durumlarda icrası olan personelin
aynı zamanda nafaka kesintisi de bulunabilir. Bu durumda öncelik her zaman
nafaka kesintisinde olmalıdır. İcra hesaplaması nafaka kesildikten sonra kalan
net tutarlar üzerinden yapılmalıdır.
Personelin ücretsiz izne ayrılması durumunda, o ay içerisinde hiç çalışması yok ise ücreti hiç hesaplanmayacak dolayısıyla borç tutarı o ay için tahsil
edilemeyecektir. Personelin işine geri dönmesi ve bordrolarının hesaplanmaya
başlaması ile icra/nafaka kesintilerine de devam edilecektir. İcra dairesine bir
bildirimde bulunulmasına gerek yoktur. Ayın bir kısmında ücretsiz izinde olan
bir personel için ise tahakkuk eden ücretinden yasal sınırları içerisinde icra/
nafaka kesintisi yapılabilecektir.
İcra kesintileri devam ederken icra borcunu kendisi toplu ödeme ile kapatan
personeller öncelikle bu durumu işyerlerine bildirmelidir. İcra ödeme işleminin son bulması için personelin işyerine icra fek yazısı iletmesi gerekmektedir.
Ödeme yapılarak icra kesintilerinin son bulduğunun icra fek yazısı ile bildirilmesi ile icra kesintilerine devam edilmez. İcra dairesine bir yazı ile bildirimde
bulunulmasına gerek yoktur. Daha sonra icra dairesi tarafından icra kesintisini
gerçekleştiren işyerine borcun kapandığına dair bir yazı iletilecektir.
Aynı çalışana ait birden fazla icra gelmesi durumunda; İcra yazıları geliş
tarihlerine göre sıraya konularak, sırada olan haczin borç tutarı, personelin aldığı maaş bilgisi ve kesintinin yapılmaya başlandığı tarih belirtilerek, elden veya
iadeli taahhütlü olarak icra müdürlüklerine her biri için ayrı bilgi verilir. Sırada
önde olan haczin kesintisi bitmedikçe, sonraki haciz için kesinti yapılamaz.
Çalışanın emekli statüsünde olması halinde; Ülkemizde pek çok kişi,
emekli olduktan sonra hem emekli aylığını alıp hem de bir işyerinde ücret karşılığı çalışmaya devam etmektedir. Bu durumda kişinin iki ayrı maaş kalemi
oluşmaktadır; biri SGK’ dan almakta olduğu aylık, diğeri işverenden aldığı
ücret. 5510 sayılı Kanunun 93. maddesi gereği, emekli aylıklarına -SGK alacakları ve nafaka alacakları hariç- haciz konulamamaktadır. Bu fıkraya göre
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haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler,
borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. Yani Emekli aylıkları sadece prim ve nafaka borcu için haczedilebilir.
Bunun dışındaki borçlar için emeklinin izni olmadan haczedilemez. İlgili icra
hâkimliğine haczedilemezlik şikâyetinde bulunduğunda, haciz kaldırılır.Fakat aynı emeklinin çalışmakta olduğu işyerinden aldığı ücretine haciz konulabilmektedir. Dolayısıyla haciz tebligatı yapılan kişi emekli yani Sosyal
Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile çalışan kişi de olsa, ücretinin dörtte biri
kesilerek icra müdürlüğü hesabına yatırılması gerekir. .
Ücretinden haciz kesintisi yapılmakta olan işçi işten ayrılırsa, Haciz kesintileri devam ederken işçinin işten ayrılması durumunda da, devam eden ve
sıradaki İcra dairelerine, işçinin SGK işten ayrılış bildirgesi eklenerek işçinin
işten ayrıldığına dair bilgilendirme yazısı gönderilmesi zorunluluktur.. İşçi işten
ayrılırken eğer ihbar ve kıdem tazminatı tahakkuk etmişse, bunların da haciz
kapsamında borca mahsuben işçiye değil icra müdürlüğüne ödenmesi gerekir.
İşçinin aile bireylerinin borcu sebebiyle ücretine haciz konulamaz. Borçlar hukukumuzda borcun şahsiliği ilkesi geçerlidir. Dolayısıyla işçinin eşi, çocukları veya diğer yakınlarının borcu sebebiyle ücretine haciz konulamaz.
Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde haciz uygulaması yönünden her işveren kendi çalışanından sorumludur. Yani asıl işveren, alt işveren işçisinin haciz kesintisini takip etmek zorunda değildir.
Nitekim Yargıtay, alt işveren işçisi için asıl işverene yapılan icra tebligatını
geçersiz saymıştır (12. HD. E. 2008/10938K. 2008/13896T. 1.7.2008.).
Çalışma yaşamında olan herkesin merak ettiği 2 soru vardır. Bu sorular;
1- ihbar ve kıdem tazminatının ücret olup- olmadığı bu nedenle tamamının
haczedilebilip-haczedilemeyeceği, 2- Sık sık maaşına HACİZ gelirse işverenin çalışanın işine son verip-veremeyeceği. Bu sorulara Yargıtay kararları
ile cevap bulmaktayız. Yargıtay karalarına göre; ihbar ve kıdem tazminatının ücret olmadığı bu nedenle tamamının haczedilebileceği, sık sık maaşına
HACİZ gelirse işverenin çalışanın işine son verebileceği, son verme nedenin
geçerli sebeplerden sayılacağıdır. Geçerli sebep sayılma hususunda, işverenin “feshin son çare olması” ve “eşit işlem” ilkelerine uygun hareket etmesi
gerekir. Yani işçinin uyarılması, yazılı savunmasının alınması, buna rağmen
durumunda herhangi bir değişiklik olmazsa fesih yoluna gidilmesi gerekir.
Ayrıca eşit işlem ilkesi gereği, her çalışan için benzer sürecin işletiliyor olması gerekir. (Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 27.12.2004 tarih ve E.2004/22540,
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K.26972 sayılı, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 210.10.2008 tarih ve E. 2008/3737
K. 2008/27673 T. )
4. MAAŞ HACZİ YAZISI GELMEDEN ÖNCE ÇALIŞAN İŞTEN
AYRILDIYSA VEYA İŞTEN ÇIKARTILDIYSA:
Eğer borçlu şahıs işyerinden ayrılmış ve ücret ya da tazminat alacağı varsa, bu
alacağından kesinti yapılacağına dair bilgi verilir. Alacağı kalmamışsa, işten ayrıldığı ve işverenden herhangi bir alacağının bulunmadığı belirtilir. İşyerinde hiç
çalışmamış ise (bazen hatalı tebligat yapılabilmektedir) yine buna dair bilgi verilir.
Bu durumda yine icra müdürlüğüne süresinde cevap verilmesi gerekmektedir.
İlgili kişinin işten ayrıldığının ya da işten çıkarıldığının bildirilmesi gerekecektir. Maaş haczi yazısı geldiği anda işten ayrılan yada işten çıkarılan kişinin
maaş ve kıdem-ihbar tazminatı alacağı varsa bu durumda belirtilen oranda
kesilerek icra dosyasına ödenmesi (bu oran maaş-ikramiye-prim için 1/4 tür)
gerekir. Kıdem ve ihbar tazminatı alacağının ise TAMAMININ icra dosyasına
ödenmesi gerekmektedir.
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Bu durumda İcra Müdürlüğüne aşağıdaki dilekçe ile başvurulur veya posta
yoluyla gönderebilir:
T.C.
………………………………….
.....…... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
KONU 		

: Maaş Haczi

ALACAKLI

: ...............................................................

BORÇLU 		

: ...............................................................

ALACAK MİKTARI : …...............- TL
AÇIKLAMALAR

:

Yukarıda numarası verilen dosya ile aleyhine icra takibine girişilmiş bulunan dosyanız borçlusunun maaş haczi için şirketimize müzekkere yazılmıştır.
Borçlu ....…/....../…… tarihinde işten ayrılmış olup tüm yasal haklarımız
saklı kalmak üzere, Borçlunun şirketimizden hiçbir hak ve alacağı da bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ve
talep ederim. ...../..../…..
……..… Şirketi Yetkilisi Ad ve Soyadı-(İmza)
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5. SONUÇ
Ülkemizde son yıllarda artan oranlarda yapılan harcamalar gelir ve gider
dengesini aşmıştır. İşin boyutu tüketim çılgınlığına dönüşerek yoğun bir şekilde taksitle alışveriş yapma alışkanlığımız bizleri kredi kartı ve ferdi ihtiyaç
kredilerine yönlendirmektedir.
Gelirimizi aşan kredi kartı limitleri ile bankaların bize sunduğu ödünç
paralarla yaptığımız hesapsız harcamalar karşılığında zamanında ödememiz
gereken kredi kartı taksitleri, ferdi ihtiyaç kredisi taksitlerini ödeyemeyerek,
bir ya da birden fazla bankadan ücretli çalışanların maaşlarına haciz işlemi
uygulanmaktadır.
Bu Hacizlerde bazen çalışan arkadaşlarımıza kefil olmak suretiyle de olmaktadır. Bu kefaletler karşısında birden fazla bankadan haciz işlemi ile de
karşılaşabilmektedir. Bununla ilgili sıklıkla çalışanların maaşlarına haciz işlemi uygulanmaktadır.
İşverenler, işçinin ücretinden yapılacak haciz kesintisinde doğrudan değil
dolaylı muhataptır. Burada esas olarak işçi ile bir diğer kişi/şirket/kurum arasında borç-alacak ilişkisi vardır. Fakat işçinin bu borcu zamanında ödememesi
ve konunun icra takibi aşamasına gelmesi, işvereni de sürece dahil etmektedir. İcra İflas Kanununun 355, 356 ve 357. Maddelerindeki yükümlülükler de
dikkate alınarak beklenmeyen maliyet ve cezai işlemlerle karşılaşmamak için
gerekli işlemlerin yapılması yerinde olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (09.06.1932). 2004 sayılı İcra İflas Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (2128 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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KADIN İŞÇİYE ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI
VERİLECEK KISMİ ÇALIŞMA İZNİNİN ŞARTLARI BELİRLENDİ
**
Cumhur Sinan ÖZDEMİR41
1. GİRİŞ
10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 13 ve 74’üncü maddelerinde 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanunu’nun Ek:5’inci maddesinde değişiklikler yapılmıştır. Değişikler sonrasında işçiler, çocukları ilköğretim çağına gelinceye kadar kısmi
süreli çalışabilecek, anneye yarım çalışma ödeneği ödenebilecek, babaya annenin kullanamadığı doğum izni verilebilecektir. 08/11/2016 tarih ve 29882
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası
Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile doğum ya da
evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işlerin belirlenmesine yönelik usul ve esaslar düzenlenmiştir.
2. ANALIK İZNİ
Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izne “Analık İzni” denir. Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki
hafta süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya
kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum
sonrası sürelere eklenir. Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere
eklenmek suretiyle kullandırılır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin
ölümü hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç
yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık
izni kullandırılır. Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve
işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler
doktor raporu ile belirtilir.
41
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3. ÇALIŞMA SÜRESİNİN YARISI KADAR ÜCRETSİZ İZİN
HAKKI
Genel bakımdan haftalık en çok 45 saat, yer altı maden işlerinde çalışan
işçiler için ise haftalık en çok 37.5 saat olan süreye “Haftalık Çalışma Süresi” denir. Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izne
“Ücretsiz İzin” denir. Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı
ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile
üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri
hâlinde birinci doğumda 60 gün/2 ay, ikinci doğumda 120 gün/4 ay, sonraki
doğumlarda ise 180 gün/6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar
ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum hâlinde bu sürelere 30’ar gün eklenir. Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre
360 gün olarak uygulanır. Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam 1.5 saat olan süt izni uygulanmaz. Yasal düzenleme gereği yukarıda belirtilen süreler boyunca kadın
yada erkek işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar olan 22.5
saatlik sürece ücretsiz izinli sayılacaktır. Maden işçilerinin haftalık çalışma
süresi 37.5 saat olduğundan, bunun yarısı olan yaklaşık 19 saatlik sürece ücretsiz izin yapabilecektir.
4. ALTI AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI
Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde 6 aya kadar
ücretsiz izin verilir. Ücretsiz izin, 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme
hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir. Ücretsiz izin süresi, yıllık
ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz.
5. KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
08/11/2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Analık İzni
Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 13’üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Yönetmelik hükümleri bu madde hükümleri uyarınca kısmi süreli
çalışma talebinde bulunan işçiler ile bunların işverenlerini kapsayacaktır.
İş Kanunu’nun, 13’üncü maddesi gereği; işçinin normal haftalık çalışma
süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir.
Kısmî süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden
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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. İş Kanunu’nun, 74’üncü maddesinde öngörülen
izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip
eden ay başına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.
Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya
geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan
işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya
tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay
önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan
eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim
edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.
6. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİ VE ŞEKLİ
İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte
ikisi oranına kadar yaptığı çalışmaya “Kısmi Süreli Çalışma” denir. İşçi, analık izninin veya çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izninin veya 6 aya
kadar ücretsiz izin hakkının bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim
çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi
süreli çalışma talebinde bulunabilir. Kısmi süreli çalışma talebi, 6 aya kadar
ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz. Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya
başlamadan en az 1 ay önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir.
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7. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN UNSURLARI
İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı
tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve
bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih
edilen iş günleri yer alır. İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır. İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi,
işveren tarafından işçinin özlük dosyasında saklanır.
8. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN ŞARTLARI
Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma
talebinde bulunamaz.  Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı;
• Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite
hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,
• Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,
• Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, hâllerinde aranmaz.
Kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranır. Bu
şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu
hak devam eder.
9. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNİN İŞVERENCE
KARŞILANMASI
Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde işveren tarafından karşılanır. İşveren; işçiye,
talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir. İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep işçinin dilekçesinde
belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır. İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli
çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz.
10. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA YAPILABİLECEK İŞLER
Kısmi süreli çalışma;
• Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan
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işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen
işlerde,
• Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,
• Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya
taahhüt işlerinde,
• İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde, işverenin uygun
bulması hâlinde yapılabilir.
Yukarıda sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın
kısmi süreli çalışma yapılabilir.
Sağlık hizmetinden sayılan işler; tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına
göre uzman olanlar, hemşire, ebe ve optisyenler ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek:13’üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları tarafından yerine getirilen işlerdir.
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre
bağıtlanan toplu iş sözleşmelerinde kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler,
yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın ayrıca taraflarca da belirlenebilir.
11. KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA ZAMANININ BELİRLENMESİ
Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu
işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir.
12. TAM SÜRELİ ÇALIŞMAYA GEÇİŞ
Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan
faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. Tam süreli çalışmaya
geri dönmek isteyen işçi, işverene en az 1 ay önce yazılı olarak talebini bildirir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan işçinin
iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz
ve tam süreli sözleşmeye dönüşür.
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13. SONUÇ
10/02/2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Gelir Vergisi ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 13’üncü maddesinde yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ve doğum ya da evlat edinilmesi sonrası uygulanacak analık izni
veya ücretsiz izin sonrasında, işçiye çocuk okula başlayıncaya kadar verilmesi
gereken kısmi çalışma izninin şartları 08/11/2016 tarih ve 29882 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Analık İzni Veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak
Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile belirlendi. Buna göre işçi
talep ederse, analık izni veya ücretsiz izin sonrasında çocuğunun okula başladığı tarihi takip eden ayın başına kadar kısmi çalışma izni alabilecektir. Kısmi
çalışma yapmak için, işçinin kısmi çalışmaya başlamadan 1 ay önce işverene yazılı olarak başvurması gerekir. İşveren, işçinin dilekçesine yanıt vermez
ise; işçinin talebi dilekçede belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş
gününde geçerlilik kazanmış sayılacaktır. İşveren bu gerekçeyle işçiyi işten
çıkaramaz. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir.
KAYNAKÇA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (08.11.2016) Analık İzni Veya
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KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN
HAFTA TATİLİ İZİNLERİ VE HAFTA TATİLİ İZNİ ÜCRET
HAKLARI
Ali KARACA*42*
GİRİŞ
10.06.2003 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ve halen de uygulanmakta olan 4857 sayılı İş Yasasının uygulanmasında yaklaşık 13 yılı aşan süreye rağmen bazı konularda iş yaşamında tereddütler ya da farklı anlayışların
olduğu görülmekte olup, sözkonusu farklı yaklaşım ve anlayışlar nedeniyle
işverenlerin ciddi tutarlarda idari yaptırımlarla karşı karşıya kaldıkları ve
işçilerin de yasal haklarını elde edemedikleri görülmektedir. Kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalışan işçilerin hafta tatili izin haklarının olup olmadığı da bu
konuların başında gelmektedir. Konuya açıklık getirmek ve yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için iş hukuku çerçevesinde konu aşağıda incelenmiştir.
1. 1475 SAYILI MÜLGA İŞ KANUNU’NDA KONUYA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
10.06.2003 tarihinden önce yürürlükte olan ve uygulanan mülga 1475 Sayılı
İş Yasasının işin düzenlenmesine ilişkin İş Süresi başlıklı 61. Maddesi; “Genel
bakımdan iş süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre, haftada 6 işgünü çalışılan
işlerde günde 7,5 saati geçmemek üzere ve Cumartesi günleri kısmen veya tamamen tatil eden işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek
uygulanır..” şeklinde düzenlenmiş olup, aynı yasanın 41. Maddesi de Hafta Tatili
Ücreti başlığı altında; “Bu kanun kapsamına giren işyerlerinde haftanın tatilden
önceki 6 işgününde bu kanunun iş sürelerine uygun olarak çalışmış olan işçilere
çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın bir
gündelik tutarında ücret ödenir..” düzenlemesi ile hem hafta tatili iznine ve hem
de hafta tatili ücretine hak kazanmanın koşullarını ortaya koymuştu.
2. 4857 SAYILI MER’İ İŞ KANUNU’NDA KONUYA İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
4857 Sayılı İş Yasasında ise bilindiği üzere 1475 Sayılı İş Yasasında olmayan denkleştirme, telafi çalışması, fazla çalışma karşılığı serbest zaman kullanma, bildirim öneli süresinde iş arama izni, kısmi süreli çalışma gibi pek çok
*42 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
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yeni düzenlemeler ile esnek çalışmanın önü açılmıştır. Bu bağlamda öncelikle
işin düzenlenmesine ilişkin çalışma süreleri 1475/61. Maddedeki düzenlemeden farklı olarak 4857/63. Maddede; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada
en çok 45 saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır…………. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerinde haftanın çalışılan günlerine,
günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir…” şeklinde ve
Hafta Tatili Ücreti başlıklı 46. Maddesinde ise; “Bu kanun kapsamına giren
işyerlerinde, işçiler tatil gününden önce 63. Maddeye göre belirlenen işgünlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili
günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam
olarak ödenir..” şeklinde hüküm altına alındığı görülmektedir.
Açıkça görüldüğü üzere 4857 sayılı mer’i İş Yasası’nda hafta tatili iznine
hak kazanma ile ilgili haftanın çalışılması gereken gün sayısı ve haftalık asgari çalışma süresine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Mer’i yasadaki
mevcut düzenlemelerle örneğin günlük en çok 11 saatlik iş süresini aşmadan
4 gün çalışarak haftalık iş süresi 44 saat olan işçi de, haftalık iş süresi haftanın
6 günü toplam 36 saat olarak çalışan işçi de hafta tatili iznine ve ücretine hak
kazanabilecektir.
4857/13. Maddesinde kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmelerinin tanımlaması yapılmıştır. Buna göre kısmi süreli iş sözleşmesi tanımı; işçinin normal
haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçiye
göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumundaki sözleşme olarak belirtilmiştir. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan
işçi olarak belirtilmiştir. Çalışma Süreleri Yönetmeliğinin 6. Maddesi ile işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına
kadar yapılan çalışmalar kısmi süreli çalışma olarak belirlenmiştir. Tam süreli
iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçinin haftalık çalışma süresi 45 saat ise, üçte
ikisi oranına kadar yani haftalık 30 saate kadar yapılan çalışmalar kısmi süreli
olarak kabul edilecektir. Emsal işçinin haftalık çalışma süresi 42 saat olarak
düzenlenmiş ise üçte ikisi oranına kadar yani haftalık 28 saate kadar yapılan
çalışmalar kısmi süreli olarak kabul edilirken, ikinci örnekteki işyerinde 30
saat çalışan işçi kısmi süreli olarak değil tam süreli olarak kabul edilecektir.
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3. 1475 VE 4857 SAYILI İŞ KANUNLARINDA KONUYA İLİŞKİN
TEMEL FARKLAR
Mülga 1475 Sayılı İş Yasası ile halen uygulanmakta olan 4857 Sayılı İş
Yasasının çalışma sürelerine ilişkin yukarıda belirtilen açıklamalar ışığında
temel farklar; her iki yasada da haftalık en çok çalışma süresi haftalık 45 saat
olarak belirtilmiş olmasına rağmen, bu sürenin ne şekilde çalışılarak uygulanacağı noktasında esaslı farklılıkların olduğu görülmektedir.
1475 Sayılı İş Yasasında haftalık en çok 45 saatlik çalışma süresinin haftanın 6 gününde ya da Cumartesi kısmen veya tamamen tatil edilmesi halinde
5,5 ya da 5 günde çalışılan günlere eşit biçimde bölünerek uygulanacağı hüküm altına alınmışken, bu durum 4857 Sayılı İş Yassında tarafların anlaşması
ile günde 11 saati aşmamak kaydıyla çalışılan günlere farklı dağıtılabileceği
hüküm altına alınmıştır. Tam da bu noktada; hafta tatili izin ve ücretine hak
kazanma hususunda da iki yasa arasında farklılıklar sözkonusudur ki, 1475
Sayılı Yasa açısından hafta tatili izni ve ücretine hak kazanmak için hafta tatilinden önceki 6 işgününde iş sürelerine uygun olarak çalışılması koşul iken,
bu durum 4857 Sayılı yasada hafta tatili izni ve ücretine hak kazanmak için
tatil gününden önce 63. Maddeye göre belirlenen işgünlerinde çalışılmış olması yeterli görülmüştür.
Çalışma ve dinlenme süreleri işyerine ilişkin olmayıp her bir işçinin şahsına ilişkindir. Hafta tatili izni Anayasanın 50. Maddesinde ücretli izin olarak
düzenlenmiş anayasal bir hak olup, ne şekilde uygulanacağı hususunun yasa
ile düzenleneceği belirtilmektedir. 4857/45. Maddesinde açık olarak Saklı
Haklar başlığı altında iş ya da toplu iş sözleşmelerine hafta tatiline ilişkin
tanınan haklara aykırı hüküm konulamayacağı belirtilerek mutlak emredici
biçimde işçilerin hafta tatili izin ve ücretleri koruma altına alınmıştır. Konunun hem Anayasanın 50. maddesi ve hem de 4857/45. Maddesindeki belirtilen
düzenlemeleri ile emredici mahiyette korunması, işin düzenlemesine ilişkin
4857/63. Maddesi ve hafta tatili izni ve ücreti konusundaki 4857/46. Maddesindeki düzenlemelerin mülga 1475/61 ve 41. Maddelerinden farklı düzenlenmesi nedeniyle kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de hafta tatili izni
ve ücretine hak kazandığı görülmektedir.
Eşit Davranma başlıklı 4857/5. Madde açık olarak işverenin esaslı sebepler
olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye farklı
işlem yapamayacağını hüküm altına alırken, aynı yasanın 13. Maddesinde de;
kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçinin, ayrımı haklı kılan bir neden
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olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmi süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamayacağı, kısmi süreli çalışan işçinin
ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatlerinin, tam süreli emsal işçiye göre
çalıştığı süreye orantılı olarak ödeneceğini hüküm altına almıştır.
4. SONUÇ
Bu durumda; kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin de hafta tatili
izin ve ücreti alma hakları mevcuttur. Bununla birlikte hafta tatili izni 24 saat
olarak kullandırılması gerekirken, hafta tatili ücreti hesaplanırken kıstelyevm
usulünün uygulanması gerekmektedir. İşyerinde emsal işçinin haftalık çalışma süresinin 45 saat olması halinde, sözkonusu işyerinde kısmi süreli işçinin
haftalık çalışma süresi, emsal işçinin çalışma süresinin 2/3’ü oranında olacağından 30 saattir. İşyerinde haftada 30 saatlik çalışmayı 6 günde, günde 5
saat çalışarak ya da 5 günde, günde 6 saat çalışarak tamamlayan işçinin hafta
tatili ücreti; 30/6 = 5 saatlik ücreti tutarındadır. İşyerinde 2 gün 3’er saat, 2 gün
4’er saat ve 2 gün de 5’er saat çalışarak haftada toplam 24 saat çalışan kısmi
süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin hafta tatili ücreti; 24/6 = 4 saatlik ücreti
tutarındadır. İşyerinde bir gün 10 saat, bir gün 4 saat, 2 gün 2’er saat çalışan
işçinin hafta tatili ücreti; 18/6 = 3 saatlik ücreti tutarındadır. Kısmi süreli işçinin aylık sigorta prim gün sayısının hesabında da fiilen çalışarak geçirdiği
saatlerin yanında yukarıda belirtilen esaslara göre hak kazandığı hafta tatili
izin günlerindeki ücretlendirilen saatlerinin ay içindeki çalışma sürelerine eklenerek bulunan toplamın 7,5’a bölünmesi suretiyle sigorta prim ödeme gün
sayılarının hesaplanması gerekmektedir.
Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye hak kazandığı hafta tatili iznini
kullandırmayan, hafta tatili izin ücretini ödemeyen işveren; 4857/5. Maddesindeki eşit davranma ilkesine muhalefet etmesi nedeniyle bu durumdaki her
işçi için ayrı ayrı idari para cezasına muhatap olacağı gibi iş ilişkisinde bu tür
bir ayrıma tabi tutulan işçinin 4 aylık ücretine kadar bir tazminat ile yoksun
bırakıldığı haklarını da talep etme hakkı mevcuttur. Ayrıca 4857/102. Madde
gereğince de bu yasadan doğan ücret niteliğindeki hafta tatili ücretinin ödenmemiş olması halinde bu durumdaki her işçi ve her ay için idari para cezası
uygulanması ile karşı karşıya kalmaktadır.
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RADYASYON RİSKİNE TABİ ÇALIŞANLARA, ÇALIŞMA
HAYATINDA SAĞLANAN HAKLAR
Ali TERZİOĞLU*43*
44
Yahya Kemal KOÇ**
**
				
GİRİŞ
Bilindiği üzere bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma
şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları genel olarak 4857
sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir.
4857 sayılı Kanuna tabi çalışan işçilerin çalışma saatleri, fazla çalışma süreleri, yıllık ücretli izinleri gibi çalışanların sahip oldukları haklar ile diğer
çalışma şartları ile ilgili düzenlemeleri ilgili Kanunda bulmak mümkündür.
Özel bir çalışan grubu olan radyoloji çalışanları ve radyasyon riskine tabi
diğer çalışanlar ile ilgili çeşitli özel kanun ve diğer tali mevzuattan kaynaklanan ve bunların çalışma hayatlarını ilgilendiren çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.
Tüm dünyada radyasyona maruz kalan yaklaşık 2,3 milyon sağlık çalışanı bulunmaktadır. En büyük risk altında bulunan sağlık personeli radyoloji,
radyasyon onkolojisi ve nükleer tıp ana bilim dallarında çalışanlardır (Türk
Tabipler Birliği Yayınları, Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri, 2008).
Bu çalışmada; 4857 sayılı Kanunla belirlenen çalışma süreleri, yıllık ücretli
izinler gibi konulara kısaca değinildikten sonra, çalışma yaşamında çeşitli risklere
tabi olarak faaliyet gösteren radyoloji bölümü çalışanlarının, diğer mevzuatlarda
düzenlenen çalışma yaşamında sahip oldukları haklar ile bu hakların kullandırılmaması sonucu işverenlerin karşılaşacakları yaptırımlara değinilecektir.
1. RADYASYONA TABİ ÇALIŞANLARIN ÇALIŞANLARININ
ÇALIŞMA SÜRELERİ
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanmaktadır (4857, m.63/1). Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde on
bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilmektedir. (4857, m.63/2)
*43 * Emekli SGK Başmüfettişi, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı.
44 ** E.Sosyal Güvenlik Denetmeni, E.Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı.
**
Makale Geliş Tarihi:
02.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi
Müesseseleri Hakkında Kanun ile radyasyona tabi olarak çalışılan işyerlerinde haftalık çalışma süresi İş Kanunu’nda yer alan haftalık 45 saatlik çalışma
süresinin altında belirlenmiştir.
Buna göre; iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi
35 saattir. Bu süre içerisinde, Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte
belirtilen radyasyon dozu limitleri de ayrıca dikkate alınır. Doz limitlerinin
aşılmaması için alınması gereken tedbirler ile aşıldığı takdirde izinle geçirilecek süreler ve alınacak diğer tedbirler Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir (3153, m.Ek-1).
Mevzuat hükmünden anlaşılması gereken iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis,
tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saat olduğu ve bu sürenin bizim için net
çalışma süresi olduğudur. 35 saatlik haftalık çalışma süresi ara dinlenme sürelerinin düşürülmüş hali olarak kabul edilmelidir.
Bu kişilerin ay içerisindeki çalışma gün sayısına göre aylık çalışma süresi
tespit edilmelidir. Kural olarak fazla çalışmalar haftalık hesaplanacak olup,
haftalık 35 saati geçen çalışma varsa, bu durumda fazla mesai ödenmesi gerecektir.
Röntgen ve radyom ile daimî olarak günde beş saatten fazla çalışılması da
mümkün bulunmamaktadır (Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname, m.21). Buna göre; İş Kanunu’na tabi işlerde
günde 11 saatin aşılmaması söz konusu iken, mezkur Nizamname’de röntgen
ve radyom işlerinde çalışanlar için haftalık çalışma süresi olan 35 saatin günlük çalışma süresi en fazla 5 saat olarak düzenlenmelidir.
İyonlaştırıcı radyasyon kaynakları ile çalışan hekimler ancak günlük mesai
süresi ile sınırlı olmak üzere (haftalık 35 saat) ve hizmetin gereği olarak nöbete dâhil edilebilir. Radyoloji ve nükleer tıp birimlerinde çalışan uzmanlar,
acil tanı ve tedavinin uygulanabileceği durumlarla sınırlı olarak nöbete dahil
edilebilirler. Radyoloji uzmanları haftada 35 saati aşmayacak şekilde fazla çalışma yapabilmekte ve yalnızca acil müdahale gerektiren durumlarda nöbete
kalabilmektedirler. (Türk Tabipler Birliği, Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet,
Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları, 2011)
Çalışma hayatında «gece» en geç saat 20.00›de başlayarak, en erken saat
06.00›ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönem ‘gece süre248
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si’ olarak adlandırılmaktadır (4857, m.69/1). Turizm, özel güvenlik ve sağlık
hizmeti yürütülen işler haricinde işçilerin gece çalışmaları yedi buçuk saati
geçememektedir (4857, m.69/3).
Hastanelerde, röntgen ve radyom ile tam müddetle günde 5 saat çalışan
kimseler, hastanenin başka işlerinde kullanılamazlar. Bu kişilere gece uykularını ihlâl edecek işler verilmemelidir. (Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname, m.22) Dolayısıyla radyoloji çalışanlarına gece döneminde çalışma yaptırılması da mümkün değildir.
Bu durumda radyasyona tabi işlerde çalışanların çalışma süreleri ve dönemlerini kısaca toparlamak gerekirse; çalışmalarının günde beş saati aşmaması, haftalık çalışma sürelerinin en fazla 35 saat olacak şekilde düzenlenmesi
ve bu gruptaki kişiler için gece çalışmalarının kaldırılması gerekmektedir.
2. RADYASYONA TABİ ÇALIŞANLARIN İZİN SÜRELERİ
İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak
üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresinin, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla
kadar (beş yıl dahil) olanlara on dört günden, beş yıldan fazla on beş yıldan
az olanlara yirmi günden, on beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmi altı
günden, az olamamaktadır. Ayrıca, yıllık ücretli izin süreleri ile ilgili Kanunda
yer verilen süreler asgari süreler olup, bu süreler iş sözleşmeleri ve toplu iş
sözleşmeleri ile artırılabilmektedir. (4857, m.53)
Radyasyon riskine tabi olarak çalışan kişiler için İş Kanunu’ndan kaynaklanan yıllık izinlerinden ayrıca, ‘Şua İzni’ olarak adlandırılan bir izin sistemi
işletilmektedir. ‘Şua’ sözcüğü kelime olarak ‘ışın’ anlamına gelmekte olup,
çalışma hayatında radyasyon ışınlarına tabi olarak çalışan kişiler için de yıllık
izinlerine ilave olarak verilmektedir. Böylece, hastanelerde, röntgen ve radyom laboratuvarları gibi radyasyon yayan aletlerle çalışılan müesseselerde,
her röntgen mütehassısının veya röntgen ve radyom ile iştigal eden kimsenin senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapması zorunlu tutulmuştur.
(Radyoloji Radyom ve Elektrikli Tedavi Müesseseleri Hakkındaki Nizamname, m.24) Bu izne uygulama ve öğretide “şua izni” denmektedir.
Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesinde radyoloji çalışanlarının yıllık izinleri
dışında ve çalışma konuları gereği radyasyona maruz kalmaları nedeniyle kullanacakları şua izni ile ilgili “Hizmetleri sırasında radyo aktif ışınlarla çalışan
personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten bir aylık sağlık izni verilir.” İfadesine yer verilmiştir. (Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi, m.25)
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Anayasa Mahkemesinin bir kararında da şua izinlerine yer verilmiştir. Kararda iyonizan radyasyon kaynakları ile çalışan sağlık personelinin yıllık 30
gün sağlık izni (şua izni) kullanmak zorunda olduğu, bu hükmün söz konusu
personelin iyonizan radyasyona maruz kalmasından dolayı konulduğu, günde
5 saat üzerinden çalışan personelin yıllık 30 gün şua izni kullanmak zorunda
kalmasının bu kişilerin karşılaştıkları risklerin ne denli ciddi olduğunu da gösterdiği ifade edilmiştir. (Anayasa Mahkemesi Kararı, E.2010/29, K.2010/90,
04.12.2010 Tarih, 27775 sayılı Resmi Gazete)
Türk Tabipler Birliği’nin yayımladığı metinde ise şua izinlerinin kullanılmasına ilişkin usuller düzenlenerek; “… Radyoloji, Radyum ve Elektrikle
Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’da ve bu kanuna
dayalı çıkarılan Nizamname’te özel kuruluş ya da kamu kurumu ayrımı yapılmadan şua izni vb. haklar düzenlenmiştir. Bu anlamda iş akdine dayalı çalışan
hekimlere de yılda 4 hafta muntazaman devamlı izin verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu iznin kullanımı için, bir ay önceden işverene ya da yetkili
birime bildirimde bulunulması ve isteğin uygun bulunması gerekir” İbaresi
yer almaktadır (Türk Tabipler Birliği’nin Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet,
Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları, 2011).
Şua izinleri ile ilgili yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ışığında; bu
izinlerin çalışanların fiili hizmet akitleri sürerken kullandırılması esastır. Şua
izinlerinin ücrete dönüştürülmesi veya ücret olarak ödenmek suretiyle çalışanların izin kullanmayıp, radyasyonla bağlantısız başka bir görevde çalıştırılmaları da uygun değildir. Kişilerin başka bir işte görevlendirilmesi durumunda da
hak etmiş oldukları şua izin hakları devam edecektir. Bununla birlikte, kişinin
kadrosusun ya da diplomasının olup olmaması şua izin hak edişi açısından
önem arz etmemektedir. Şua izni hak edilmesi için esas olan fiilen radyasyon
riskine tabi çalışılmasıdır. Dolayısıyla, bu risklere tabi çalışanların takvim yılı
olarak değil, çalışma yılı olarak şua iznine hak kazanacağı açıktır.
Şua izninden ayrı olarak röntgen muayenehanelerinde çalışan personellerin Pazar günü dışında bir çalışma günü öğleden sonrasında izin kullanmaları
gerekmektedir. (Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname, m.21)
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3. RADYOLOJİ ÇALIŞANLARININ TABİ OLDUKLARI FİİLİ
HİZMET SÜRESİ ZAMMI
Sosyal güvenlik hukukumuza göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40. Maddesinde sayılan işyerlerinde ve işlerde 4(a) ve 4(c)
kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve
işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün
sayıları, fiilî hizmet süresi zammı olarak eklenmektedir. (5510, m.40)
5510 sayılı kanunun 40’ ıncı maddesi ile, 01.10.2008 tarihinden itibaren
“Radyoaktif ve radyo iyonizan maddelerle yapılan işlerde” doğal ve yapay
radyoaktif, radyo iyonizan maddeler radyo iyonizan maddelerle veya bütün
diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlara her 360 günlük çalışma için 90 günlük fiili hizmet zammı verilmesi
kanun hükmüne bağlanmıştır. (5510, m.40)
Fiili hizmet zammından yararlanacak radyasyona maruz kalan işçiler; fiilen çalışmak koşuluyla, yani ne kadarlık bir süre radyasyona maruz kalmış
iseler; o ay içinde kaç saat çalışmışlarsa çalışma saati sayısı 7,5’a bölünerek
çalışma gün sayısı bulunmalı ve buna göre “32- Tüm Sigorta Kollarına Tabi
Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar” numaralı belge türü ile SGK’ya bildirilmelidir. Sonrasında bulunacak bu gün sayısı 30’
dan çıkarılarak “01- Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar
(Yabancı uyruklu sigortalılar dahil)” belge türü ile bildirilecek gün sayısı da
hesaplanmalıdır.
Örneğin; Ayda 55 saat radyasyona maruz kalan kişi için 55 saat/7,5
saat=7,33 gün bulunup, (tama iblağ edilerek) 8 gün 32 belge türlü fiili hizmet
belgesi verilecek, kalan 22 gün içinse 01 belge türlü aylık prim belgesi verilecektir. Eksik gün nedeni olarak her iki bildirge için de 22 – diğer nedenler
eksik gün kodu seçilecektir.
Buna göre bu işlerde fiilen çalışanlara fiili çalışmaları esas alınarak “32Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi
Çalışanlar” nolu belge türü ile SGK’ya bildirimde bulunabilmek için, işyerinin bağlı bulunduğu SGK Merkez Müdürlüklerinde aktivasyon yapılması
gerekmektedir.
Fiili hizmet süresi zammı kapsamında olan işyerlerinde çalışan sigortalıların çalışılan ayın bazı günlerinde kapsam dışı işlerde geçen süreleri ile kapsamda olan işlerde fiilen çalışmayarak risklerine maruz kalmadıkları resmi
tatil, yıllık izin, ücretsiz izin, ücretli izin, sıhhi izin ve eğitim kurs süreleri fiili
kapsamında değerlendirilmeyecektir.
KASIM - ARALIK 2016

251

MALİ

ÇÖZÜM

Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işlerde çalışıp, fiilen de
bu işlerin risklerine tabi olup; “32- Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90
Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar” nolu belge türü ile bildirilmeyen sigortalılar için fiili çalışmalar dikkate alınarak, SGK tarafından bu
durumun tespiti halinde bu sigortalılar adına 01.10.2008 tarihinden itibaren
iptal ve ek APHB verilmesi istenilecektir. Bu durumda sigortalıların kazanç
ve günleri değişmeyecek olup, sadece bildirilen belge türü değişeceğinden
idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak her tahakkuk başına fark prim ve
gecikme cezası yaptırım olarak işverenlerin karşısına çıkacaktır.
4. SONUÇ
Yukarıdaki bölümlerde radyoloji bölümünde radyasyon ve radyoaktif radyoiyonizan madde riskine tabi çalışanların çalışma hayatındaki hakları ve
bu kişileri çalıştıran işverenlerin yükümlülüklerine değinilmiştir.
Buna göre, belirtilen mevzuat hükümleri ve görüşler doğrultusunda radyasyon riskine tabi çalıştırılan kişilerin;
1- Haftalık çalışma süresinin haftada en çok 35 saat olarak belirlenmesi,
2- Pazar günü ve bundan başka bir günün öğleden sonrası tatil olacak
şekilde, haftada 5,5 gün çalıştırılması,
3- Her halükarda günde 5 saatten fazla çalıştırılmamaları,
4- Gece dönemi boyunca çalıştırılmamaları,
5- Yıllık izinlerinin haricinde riske tabi olarak çalıştıkları bir yılda otuz
günden aşağı olmamak üzere şua izinlerinin kullandırılması,
6- Radyasyon riskine tabi oldukları süreler boyunca fiili hizmet süresine
tabi olarak SGK’ya bildirilmeleri,
gerekmektedir.
Radyasyon ve radyoaktif - radyoiyonizan madde risklerine tabi çalışan kişilerin çalışma hayatlarında Yasalara konulan çeşitli önlemlerle koruma altına alınmak istenildiği çalışmamızın ilgili bölümlerinde belirtilmiştir. Ancak Yasalarda
yer alan koruyucu hükümlerin uygulanmasında çeşitli sıkıntılarla karşılaşıldığı,
bu hükümlerin çok da uygulama alanı bulmadığı anlaşılmaktadır. Son olarak
Türk Sağlık-Sen sendikası tarafından Kayseri’de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp
Fakültesi Hastanesi Radyoloji bölümünde çalışan 12 röntgen teknisyeninin troid
kanserine yakalandığını öne sürerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı›na
başvuru yapıp çalışma ortamında gerekli önlemler alınmadığı iddiası ile müfettiş
talep etmesi bu iddiamızı güçlendirmektedir.
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Tüm bu açıklamalar ışığında sağlığın insan hayatındaki önemine vurgu
yaparak, radyasyon riskine tabi çalışanların haklarının korunması ve uygulanması anlamında işverenlerin daha duyarlı olmaları, Devletin de bu alandaki
denetimlerini mevzuat hükümlerinin uygulanabilirliğini sağlama noktasında
artırması gerekmektedir.
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6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU
KAPSAMINDA ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI
Recep GÜNER*45*
ÖZ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çalışanlara bazı haklar tanımaktadır. Söz konusu haklar arasında en önemlilerinden birisi çalışmaktan kaçınma hakkıdır. Çalışmaktan kaçınma hakkı iş kazasına neden olabilecek bir durumun ortaya
çıkması halinde çalışanlara gerekli tedbirler alınıncaya kadar kendi güvenliklerini
sağlama olanağı vermektedir. Söz konusu hakkın kullanım usul ve esasları 6331
sayılı Kanunun 13’üncü maddesinde düzenlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Çalışmaktan Kaçınma Hakkı, 6331 sayılı Kanun
Kapsamında Çalışmaktan Kaçınma, Çalışanın İş Güvenliği Hakları
1. GİRİŞ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak daha önceki düzenlemelerin aksine stajer,
çırak, memur, işçi, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın neredeyse bütün bağımlı çalışanları kapsamına almıştır (Ertürk, 2012, 14). 6331 sayılı Kanunun
amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve
güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu amaç kapsamında işle
bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaların, çalışma ortamında bulunan risklerin, önlenmesi ve önlenemeyen riskleri
asgari seviyeye indirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması
arzulanmaktadır. Çalışma ortamında sağlık ve güvenliğin tesis edilmesi için
6331 sayılı Kanunda gerekli tedbirlerin alınması, risk değerlendirmesi yapılması, çalışanlara baret, eldiven, maske gibi koruyucuların verilmesi gibi emredici hükümlere yer verilmiştir. 6331 sayılı Kanunda emredici hükümlerin
yanı sıra çalışanlara bazı iş sağlığı ve güvenliği hakları tanınmıştır. Bu hakların amacı işverenin İSG yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve İSG
faaliyetlerine çalışanların katılmasına imkân sağlamaktır. Bu hakların bazıları,
tedbir alınmasını isteme hakkı, iş güvenliği faaliyetlerine katılma hakkı, görüş
bildirme hakkı ve en önemlisi çalışmaktan kaçınma hakkı olarak sıralanabilir.
Çalışmaktan kaçınma hakkının amacı iş kazasına sebep olabilecek bir tehlike*45 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi Elektrik ve Elektronik Mühendisi
Makale Geliş Tarihi:
03.11.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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nin mevcudiyeti durumunda işvereni gerekli tedbirleri alması için zorlamaktır
(Ertürk, 2012, 18). Bu kapsamda çalışmaktan kaçınma hakkının kapsamının,
nasıl kullanıldığının, neler yapılması gerektiğinin ve hukuki sonuçlarının hem
işveren hem de çalışanlar tarafından iyi kavranması son derece önemlidir.
2. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ MEVZUATTAKİ
YERİ
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesinin 1’inci
fıkrasına göre “Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula,
kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir”. Söz konusu maddenin devamında “Kurul veya işverenin çalışanın talebi yönünde karar
vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya” kadar çalışmaktan kaçınma
hakkının kullanılabileceğine yer verilmiştir. Aynı maddenin 3’üncü fıkrasında çalışanların “ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olduğu durumlarda” kurula veya
işverene başvurmasına gerek olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebileceği düzenlenmiştir.
3. ÇALIŞANIN İŞVERENDEN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTEMESİ
Bilindiği gibi işveren ile çalışan arasında yapılan iş sözleşmesi gereği çalışan
işin görülmesi süreci içinde işverenin emir ve otoritesi altındadır (Süzek, 2015,
16). Edim borcunun çalışan tarafından yerine getirilmesinde işveren çalışan üzerinde hem hukuki hem de ekonomik bir egemenlik kurmaktadır (Süzek, 2015,
19). İş ediminin borçlusu olarak çalışan, edim programını kendisi organize etmez,
faaliyeti işveren tarafından planlanır ve çalışma boyunca iş süreci işverence denetlenir. Çalışan, işverenin emir ve talimatları doğrultusunda kendisine verilen işten
kaynaklanan riskler nedeni ile beden ve ruh sağlığı bakımından tehlike altına girer.
Çalışanın işverenin emir ve talimatları çerçevesinde, işveren tarafından kurulmuş
organizasyonun bir parçası olarak risklere maruz kalması durumu işverenin söz
konusu risklere karşı gerekli tadbirleri almasını, çalışanın sağlık ve güvenliğini
tesis etmesini gerektirir (Mollamahmutoğlu, 2014, 352). İş sözleşmesinden kaynaklı bu durum çalışanın işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını isteme hakkını
doğurur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çalışanın işverenden işyerinde güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı istemesi iş sözleşmesinden
doğan bir haktır (Çelik, 2012, 174).
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4. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKININ BAŞVURULABİLECEĞİ HALLER
Yukarıda izah etmiş olduğumuz gibi çalışan işverenden gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir ve 6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine
göre gerekli tedbirler alınana kadar çalışmaktan kaçınabilir. Yalnız çalışan her
alınmayan tedbirde çalışmaktan kaçınma hakkına başvuramaz. Çalışmaktan
kaçınma hakkı çalışanın salt isteğine bırakılmamış bazı şartlara bağlanmıştır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’unun 13’üncü maddesine göre çalışanlar “ciddi ve yakın” tehlikelerle karşı karşıya kaldığında gerekli tedbirlerin
alınmasını talep edebilir ve talebi haklı bulunması halinde tedbirler alınana
kadar çalışmaktan kaçınabilir. Mevzuatımızda “ciddi ve yakın” tehlikenin bir
tanımı yoktur. Mevcut iş güvenliği uygulamaları kapsamında çalışanın tedbir
alınmasını talep edebilmesi için mevcut tehlikenin iş kazasına sebep olabilecek “ciddi” çalışanın ruh ve vücut bütünlüğüne zarar verebilecek nitelikte
olması ve bu tehlikenin “yakın” bir zamanda meydana gelmesi gerekmektedir.
Örnek olarak yapı iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirlerin tam olarak
alınmamış olması, iskelenin ana ve ara korkuluk sisteminde eksiklerin olması
“ciddi ve yakın” tehlike olarak değerlendirilebilir (Güner, 2016, 35).
5. ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKINI KULLANABİLMEK
İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Çalışan “ciddi ve “yakın bir tehlike ile karşılaşması durumunda 6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 1’inci bendine göre işyerinde iş sağlığı ve
güvenliği kurulu bulunması durumunda kurula, kurul olmayan işyerlerinde ise
işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir. 6331 sayılı Kanunun 22’inci maddesine göre elli ve daha
fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı
işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalıdır. Söz konusu nitelikleri taşımayan işyerlerinde çalışan tespitin yapılması için doğrudan işverene
başvurması gerekmektedir. Çalışan durumun tespit edilmesini istedikten sonra
kurulun veya işverenin kararını beklemek zorundadır. İşyerinde kurul varsa
acilen toplanır yoksa işveren derhal karar verir ve durumun tespiti yazılı olarak
tutanakla yapılır. Eğer tespit edilen durum kurul veya işveren tarafından “ciddi ve yakın” bir tehlike olarak değerlendirilirse çalışmaktan kaçınma hakkı
kullanılabilir. Çalışan tespit edilen tehlikeye karşı gerekli tedbirler alınıncaya
kadar çalışmaktan kaçınabilir. Çalışanın “ciddi ve yakın” tehlikelerden kendi-
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sini korumasının yanı sıra Kanunun çalışana söz konusu hakkı tanımasının bir
nedeni de gerekli tedbirlerin alınmaması halinde durumun tespit edilmesidir.
Bu nedenle, ciddi ve yakın bir tehlikenin varlığına rağmen işveren tarafından
gerekli önlemler alınmıyorsa, çalışan bu başvuru hakkını kullanarak durumun
tespit edilmesini sağlayabilir.
6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 2’inci bedine göre çalışanların
çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş sözleşmesinden
doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanın gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmadan geçirdiği süre de çalışma süresinden sayılır. Bu sebepten çalışan ücretini alır, SGK primleri yatırılır ve yıllık izin gibi diğer hakları geçerlidir. Bu
durumun normal bir çalışma ilişkisinden tek farkı, çalışanın iş görmemesidir.
6. BİLDİRİM YAPMAKSIZIN ÇALIŞMAKTAN KAÇINILABİLECEK HALLER
Çalışanın karşılaşmış olduğu “ciddi ve yakın” tehlikenin “önlenemez” nitelikte olması durumunda çalışan kurula veya işverene bildirim yapmaksızın işyerini
veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Bir tehlikenin
“önlenemez” olması iş kazasının artık kaçınılmaz olduğu anlamına gelmektedir.
Böyle bir tehlike karşısında çalışan kendi can güvenliğini korumak için güvenli
bir yere geçmesi gerekmektedir. İş güvenliği uygulamalarında söz konusu duruma yapı iskelesinde düşmeye karşı gerekli tedbirlerin olarak alınmamış olması,
iskelenin korkuluk sisteminin olmaması ve çalışanlara kişisel koruyucu donanım
olarak emniyet kemeri temin edilmemesi verilebilir.
6331 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin 3’üncü bendi uyarınca çalışanların çalışmaktan kaçınmaları halinde haklarının kısıtlanamayacağı öngörülmüştür. 6331 sayılı Kanunun 25’inci maddesi kapsamında iş durdurulan
yerlerde çalışmaktan kaçınma hakkı kullanılamaz. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek gerekecektir.
7. TALEP EDİLMESİNE RAĞMEN TEDBİRLERİN ALINMAMASI DURUMUNDA HAKLI NEDENLE FESİH
Çalışanın “ciddi ve yakın” bir tehlike karşısında talep etmesine rağmen gerekli
tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi olduğu kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini haklı neden ile feshetme imkânı bulunmaktadır. Yapılacak olan feshin haklı sebebe dayanmasından dolayı çalışana kıdem tazminatı ödenir (Baycık,
2013, 122). Toplu sözleşme veya toplu iş sözleşmesi ile çalışan kamu personeli
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ise bu maddeye göre çalışmadığı dönemde fiilen çalışmış sayılacaktır. İş sağlığı
ve güvenliği tedbirleri büyük ölçüde mühendislik ve mevzuat bilgisi gerektirmektedir. Çalışanlar “ciddi ve yakın” bir tehlike karşısında tedbirlerin yerindeliğini
değerlendirirken son derece dikkatli olmalıdır. Çalışan durumu doğru değerlendirmeksizin tek taraflı sözleşmesini fesih etmesi ve gerekçenin ilerleyen süreçte yeterli bulunmaması durumunda fesih haksız duruma düşebilir (Baycık, 2013, 118).
Eğer gerekli şartlar oluşmadan söz konusu hak kullanılıp iş bırakılırsa çalışanın
aleyhine hukuki sonuçlar doğabilir (Caniklioğlu, 2012, 76).
Meslek hastalıkları 6331 sayılı Kanunda mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak tanımlanmıştır. Meslek hastalıkları çalışanların
sağlık ve güvenlikleri için “ciddi” bir tehlikedir. Yalnız çoğu meslek hastalığı
uzun süre maruziyet sonucu ortaya çıkar. Bazı meslek hastalıklarının ortaya
çıkması 20-30 yılı bulmaktadır. Meslek hastalıklarına sebep olan durumlar
“ciddi” bir tehlike olarak sınıflandırılsa bile meydana gelmesi uzun sürdüğünden dolayı “yakın” bir tehlike olarak değerlendirilemezler. Bu sebepten dolayı
çalışanın meslek hastalığına sebep olan bir durumla karşı karşıya gelmesi durumunda çalışmaktan kaçınması hakkını kullanabilmesi mümkün değildir. Çalışanın silikosiz veya asbestte maruz kalması, yüksek titreşim veya ses altında
çalışması, kanserojen maddelerle temas etmesi vb. durumunda çalışmaktan
kaçınma hakkını kullanamaz. Bu durumda çalışanlar 6098 sayılı Borçlar Kanunu 408’inci maddesine başvurabilirler. Söz konusu maddeye göre “İşveren, işgörme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse veya edimi
kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden
bu edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez”. İşveren iş sağlığı ve
güvenliği tedbirlerini almayarak yerine getirmekle borçlandığı edimi zamanında ifa etmeyerek borca aykırı davranmış olur. Böylece işveren çalışa edim
borcunu yerine getirebilmesi için gerekli güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı
tesis etmediğinden temerrüde düşmüş olur. Bu sebepten çalışan meslek hastalığına sebep olabilecek bir tehlike ile karşılaştığında Borçlar Kanunu 408’inci
maddesi kapsamında çalışmaktan kaçınabilir (Baycık, 2013, 118).
8. SONUÇ
Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun
olmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak durumun tespit edilmesini ve
gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir. Kurul veya işveren çalışanın talebi doğrultusunda karar verirse çalışmaktan kaçınma hakkı
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kullanılabilir. Eğer ciddi ve yakın tehlike önlenemez nitelikte ise çalışan kurula veya işverene başvurmasına gerek olmaksızın işyerini veya tehlikeli bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gidebilir. Çalışanın “ciddi ve yakın”
bir tehlike karşısında talep etmesine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı durumlarda, tabi olduğu kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini haklı neden
ile feshetme imkânı bulunmaktadır.
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İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK
ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI ?

Gökhan BEDİR*46*
ÖZ
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden
edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından İş Başı Eğitim Programı Düzenlenmiştir. İşbaşı Eğitim
Programlarının usul ve esasları, uygulanma şartları Aktif İş Gücü Hizmetleri
Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır
İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. Sigortalı işsizlere işsizlik ödeneği
verilebilmesi için Kanun’ da belirtilen bazı koşulların varlığı aranmaktadır.
Uygulamada hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanılıp, kazanılmayacağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda İş başı eğitim
programına katılan sigortalının işsizlik ödeneğine hak kazanıp, kazanamayacağı konusu ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: 4447 Sayılı Yasa, İş Başı Eğitimi, işsizlik, İşsizlik
Sigortası, İşsizlik Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu, İstihdam
1-GİRİŞ
İş başı Egitim Programı, Çalışma ve İş kurumu İl Müdürlükleri tarafından
yerine getirilmektedir. Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik
olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip
oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim
süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır. İş Başı eğitim programının uygulanma esasları Aktif
İş Gücü Yönetmeliğinde belirlenmiştir. (Türkiye İş Kurumu, 12.03.2013)
İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizlere yasada belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemeyi ifade etmektedir. Sigortalı işsizlere işsizlik ödeneği
verilebilmesi için Kanun’ da belirtilen bazı koşulların varlığı aranmaktadır.
Uygulamada hangi hallerde işsizlik ödeneğine hak kazanılıp, kazanılmaya*46 * Sosyal Güvenlik Denetmeni, Adli Bilirkişi, Adli Uzlaştırmacı
Makale Geliş Tarihi:
02.12.2016
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 12.12.2016
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cağı konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Bu çalışmamızda İş başı eğitim
programına katılan sigortalının işsizlik ödeneğine hak kazanıp, kazanamayacağı konusu ele alınmıştır.
2-İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMI
İş Başı eğitim programının uygulanma esasları Aktif İş Gücü Hizmetleri
Yönetmeliğinde belirlenmiştir. (Türkiye İş Kurumu, 12.03.2013) Buna göre,
İşbaşı eğitim programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla işgücü
piyasası araştırma sonuçları, iş ve meslek danışmanlarının işyeri ziyaretleri
sırasında veya işsizlerle yapılan görüşmelerde tespit edilen ihtiyaçlar, işyerlerinden veya katılımcı adaylarından gelen talepler doğrultusunda bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerinde belirlenen şartlara uyulmak kaydıyla düzenlenebilir,
denilmektedir.
Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 52. Maddesinde İş başı Programına Katılım şartları belirlenmiştir. Buna Göre;
a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
b) 15 yaşını tamamlamış olmak,
c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak,
ç) Emekli olmamak,
d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,
e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşünü almak,
f) Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç), şartları aranır denilmektedir.
Aynı yönetmeliğinin 53. Maddesinde eğitim programının süresi belirlenmiştir. Buna göre;
Program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere, haftalık
kırk beş saatten) en fazla altı günden ve toplamda üçyüz yirmi fiili günden
fazla olamaz. Çalışma saatleri, denetim imkanları dikkate alınarak ve sözleşmede belirtilmek şartları ile il müdürlüğünce belirlenebilir.
Engelliler için işbaşı eğitim programının süresi yirmi dört ay içerisinde üç
yüz yirmi fiili gün olarak uygulanabilir. Bu durumda ikinci yüz altmış güne ait
ödemeler, 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi gereğince kurulan Komisyon kararı ile ilgili idari para cezalarından karşılanabilir, denilmektedir.
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3- İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA ŞARTLARI
İşsizlik sigortasından İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci maddesinde düzenlenmiştir.(T.C. yasalar,
08.09.1999) İşşizlik sigortası kanunun 51. maddesinde Bu Kanun uyarınca
sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş
almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri ve bu Kanunda yer alan prim ödeme
koşullarını sağlamış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.
İşsizlik ödeneği sigortalı işsizlere kanunda belirtilen süre ve tutarlarda yapılan
parasal ödemeyi ifade etmektedir. İşsizlik ödeneği iş ilişkisinin sona erdiği her
durumda ödenmez. İşten ayrılan her sigortalı için ödenmez.
Buna göre:
A-İş akdinin işveren tarafından;
Fesih bildiriminde bulunarak sona erdirilmesi,
İşçinin sağlık sorunları nedeniyle sonlandırılması,
İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir
zorlayıcı sebebin ortaya çıkması nedeniyle sonlandırılması,
B-İş akdinin işçi tarafından;
İş veya işyerinden kaynaklı bir sağlık sorunu nedeniyle feshedilmesi,
İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri nedeniyle feshedilmesi,
İşin bir haftadan fazla süre ile yapılmasını engelleyici zorlayıcı bir
sebep nedeniyle sonlandırılması,
C- Hizmet akdinin belirli süreli olması halinde, bu sürenin bitimi nedeniyle
işsiz kalma,
D- İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olma,
hallerinde işsizlik ödeneğine hak kazanılmaktadır.
Yukarıda sayılan haller dışında işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması veya
işçinin ahlak iyi niyet kurallarına uymaması nedeniyle işveren tarafından işten
çıkarılması durumunda işsizlik ödeneği ödenmemektedir.
İşsizlik ödeneği alabilmek için en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş olması ve hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 günlük sürede
prim ödeyerek sürekli çalışmış olması gerekmektedir. Ayrıca hizmet akdinin
feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekmektedir.147
147

Başvuru, İşkur birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda yapılabilir. Mücbir sebepler dışında
30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülecektir.
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Genel olarak baktığımız zaman işsizlik sigortası fonundan yararlanabilmek için işverene ve işçiye belirli sorumluluklar düşmektedir. İşverenlerin yasal süre içerisinde işten Ayrılma Bildirgesi düzenleyerek hem Türkiye İş Kurumuna hem de sigortalıya vermesi gerekmektedir. Sigortalı işçi ise; işveren
tarafından düzenlenerek kendisine verilen İşten Ayrılma Bildirgesi ile yasal
süre içerisinde kuruma başvurması gerekmektedir. Çünkü işsizlik sigortasından yararlanma şartlarından biri olan Türkiye İş Kurumuna başvuru yapılmaz
ise sigortalı, işsizlik sigortasından yararlanamaz.
4- İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENME SÜRESİ
İşsizlik ödeneğinin ne kadar süre ile ödeneceği, prim ödeme gün sayılarıyla orantılı olarak, 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinde ayrı ayrı belirtilmiştir.(T.C. Yasalar, 08.09.1999) Buna göre;
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;
a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
c) 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan
sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir.
İşsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak sigortalı işsizin kendisine
ödenmektedir.
Örnek-2: Son dört aylık sigorta primi toplam 120 gün olan son 3 yıl içinde
912 gün sigorta bildirimi olan kişiye hizmet akdinin feshinden sonra 30 gün
içinde İŞKUR’ a başvurması halinde 8 ay süreyle işsizlik ödeneği verilecektir.
5- İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINA KATILANLAR İŞSİZLİK
ÖDENEĞİNE HAK KAZANIR MI ?
İşbaşı eğitim programına katılma şartları Aktif işgücü hizmetleri yönetmeliğinde 12.04.2016 Tarihinde yapılan değişiklikle kapsamı daha da genişletilmiştir. İş başı Eğitim Programına katılanlar işsizlik ödeneği alıp almayacağı
ile ilgili hüküm Aktif İş Gücü Hizmetleri Yönetmeliği’ nin 52. Maddenin (2)
Numaralı başlığında belirtilmiştir. Buna Göre;
İşsizlik ödeneği alan kişiler de katılımcı olabilirler. Ancak bu kişiler işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işten ayrılma bildirgesinin tarafı olan
işyerinde katılımcı olamazlar, denilmektedir.
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İş Kur Kursiyer Taahütnamesinin (7) Numaralı Maddesinde İşsizlik ödeneği
almakta olanların; asgari son çalıştığı işin koşullarını sağlamak, kişisel kariyer ve
statülerine, eğitim, yaş ve sağlık koşullarına uygun bir eğitim olanağı sağlandığı
takdirde eğitime katılmaları gerekir. Geçerli bir neden sunmadan eğitim almayı
kabul etmeyen veya katıldığı eğitimi geçerli neden olmaksızın tamamlamayan kişilerin bu tarihten itibaren işsizlik ödeneği kesilir, denilmiştir.
Bu durumda İşbaşı eğitim programına katılan kişi aynı zamanda 4447
sayılı kanunda belirtilen işsizlik sigortası şartlarını taşımak şartıyla işsizlik ödeneğinden faydalanabilir. İş başı eğitim programının fiili gün süresi
işsizlik sigortasının ödeme süresinden daha uzun bir zamanı kapsamaktadır. Bir katılımcı hem işsizlik maaşı almak hem de iş başı eğitim programına katılmak istiyorsa, mevzuatta belirtildiği üzere işten ayrıldığı yada
işten ayrılma bildirgesi verdiği işyerinde iş başı eğitim programına katılmaması gerekmektedir.
Eger katılımcı işten ayrıldığı işyerinde bir işbaşı eğitim programına katılırsa bu durumda katılımcıya işsizlik ödeneği şartlarını taşısa bile işsizlik
ödeneğine hak kazanamayacaktır.Bu durumda işsizlik ödeneği alması halinde
kişiye ödenen tüm ödenekler yasal faiziyle geri alınacağı unutulmamalıdır.
Örnek:1 Son 3 yıl içinde 1080 gün sigortalı olan bir işçi işsizlik ödeneği
şartlarını taşıması durumunda 10 ay işsizlik ödeneği alacaktır. Aynı kişi
fiili olarak 320 gün iş başı eğitim programına katılırsa iş başı eğitim programı günlük ücreti 50 tl. Bu durumda işçi hem 10 aylık işsizlik ödeneğini,
hem de 320 gün iş başı eğitim program ücretini almaya hak kazanacaktır.
6-SONUÇ
Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden
edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini veya mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı tarafından İş Başı Eğitim Programı Düzenlenmiştir. İşbaşı Eğitim
Programlarının usul ve esasları, uygulanma şartları Aktif İş Gücü Hizmetleri
Yönetmeliği ile hüküm altına alınmıştır
İşbaşı Eğitim Programına katılan kişi 4447 sayılı kanunda belirtilen
işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını taşıması halinde işsizlik ödeneğine
hak kazanacaktır. İşsizlik ödeneği almasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak İşbaşı Eğitim Programına katılan kişi işten ayrıldığı işyerinde bir işbaşı eğitim programına katılırsa bu durumda işsizlik ödeneği
şartlarını taşısa bile işsizlik ödeneğine hak kazanamayacaktır.
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