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ÖNSÖZ
Değerli Mali Çözüm Okurları,
Mayıs – Haziran sayımızda sizlerle bir kez daha olmaktan mutluluk duymaktayız. İSMMMO Yönetim Kurulu olarak mayıs ayı ile birlikte bir yılımızı tamamlamış bulunmaktayız. Geçen bir yıllık sürede
odamızı ve mesleğimizi daha iyi koşullara taşıyabilme ve sizlerle iletişimde olabilme fırsatlarını yaratmaya çalıştık. Önümüzde ki yıllarda
da üstlendiğimiz görev ve sorumluluk bilinciyle görevlerimizi en iyi
şekilde icra edebilmeyi hedefledik. Bu sayımızda da yine sizlere değerli yazarlarımızın, hakemli ve hakemsiz makaleleri eşlik edecektir.
Hızla değişen mesleki gündemlerimiz, günlük hareketliliğimiz içinde
mali çözüm paylaşımları, bizleri yeni dünyalarla tanışmamıza aracılık
görevini sürdürecektir.
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak bilgiye erişim bir o kadar kolaylaşmakta ancak çözüme ulaşmada çok fazla fikir ve fırsat ile seçeneklerin artması doğru adreslerin bulunmasını zorlaştırmaktadır. Leaders Make the Future (Liderler Geleceği Yaparlar) kitabının yazarı Bob
Johansen bugünün değişen kriterlerini ‘Sabır, sağduyu ve belirsizlikle
yaşamayı gerektiren bir çelişkiler dünyasına giriyoruz.’ sözleriyle dile
getirmektedir. İşte bu belirsiz ve çelişkiler dünyasında üniversitelerimiz
toplumsal sorumluluklarını en iyi ifade etme yönünde sempozyumlar
düzenlemektedirler.
İçinde bulunduğumuz mayıs ayında, meslek odalarımız ile üniversiteler Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nin 36.sını düzenlediği
Türkiye Muhasebe Eğitim Sempozyumu’nda biraraya gelme fırsatını
yakalamıştır. Sempozyumun ana teması Muhasebe Eğitiminde E-Dönüşüm ile Yeni Yaklaşımlar, Geleceğe Bakış ve Uygulamalar olarak
belirlenmiş, değerli akademisyenler ve uygulamacılar bildirilerini bu
alanlarda sunmuşlardır. Mesleğimizi ve geleceğimizi çok yakından ilgilendiren gelişmeler, eğitimde dijitalleşmenin önemini vurgulayan konular ve dünya örnekleri, mesleği icra eden bizleri yeni dünya düzenine
taşımada ufuk açmıştır. 4.sanayi devrimi olarak anılan Endüstri 4.0 ile
büyük veri (big data), yapay zeka, yönetim enformasyon sistemleri, ro-
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botlar belli ki yakın gelecekte çok daha fazla konuşulmaya başlanacaktır. Son elli yılda ki teknolojik gelişmelerin önümüzdeki üç yıl gibi kısa
zamanda olacağı görüşü panelistler tarafından paylaşılmıştır. ‘Bu gelişmelerle muhasebe mesleği nasıl evrimleşecek?’ ‘Yeni nesil muhasebecilerin eğitimi ve kariyer planlaması nasıl yapılacak?’ sorularına cevap
aranmaya çalışılmıştır. Diğer yandan kişisel verilerin kullanılmasını sınırlayan yasal düzenlemelerin ve denetimin devreye girmesi ile dijital
verilerin ne kadarının, nasıl kullanılacağı da sorgulanmıştır. Bu vesile
ile sempozyum süresince sunumları ile katkı sağlayan ve ev sahipliği
yapan başta Pfr. Cemal İBİŞ, Prf. M.Emin ARAT ve Prf. Nuran CÖMERT olmak üzere tüm emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyoruz.
Yaşanması muhtemel belirsizlik ortamlarında mesleğimizi daha iyi
yönetilebilir, takip edilebilir kılmak adına çabalarımızın karşılığını bulmasını diler, bu vesileyle çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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DÜNYA’NIN EN BÜYÜK KARŞILIKLARI: BP PLC ve VW AG
THE BIGGEST PROVISIONS CASES OF THE WORLD:
BP PLC and VW AG
Doç.Dr.Burcu ADILOĞLU1*
**
Prof.Dr. Göksel YÜCEL2
ÖZ
Kaliteli finansal tablolarda en temel amaç işletmenin varlıklarının ve
borçlarının doğru bir şekilde ölçülüp raporlanmasıdır. Varlıklarını ve borçlarını doğru ölçüp raporlayan bir işletme dolayısıyla özsermayesini, yani
servetini doğru açıklayacaktır. Borçlar arasında muhtemel borçların (karşılıkların) en iyi tahminle yer alması bu nedenle çok önemli bir konudur.
Çalışmada kısaca muhtemel borçlar (karşılıklar) açıklanmış ve son yıllarda
yaşanmış Dünyanın en büyük dava karşılıkları vak’aları olarak nitelendirilebilecek BP PLC (British Petroleum Public Limited Company) ve Volkswagen AG (Aktiengesellschaft) vak’alarına yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Karşılık, UMS 37, Meksika Körfezi Petrol Sızıntısı, Emisyon Skandalı
ABSTRACT
The most fundamental purpose of qualified financial statements is to measure and report companies’ assets and liabilitiesaccurately. A company that
measures and reports its assets and laibilities faithfully therefore it can declare its equity,in other words wealth properly.Disclosing estimated liabilities
(provisions) is a very important issue. In this study firstly provisions are discussed and the biggest provision cases of the world that lived in recent years
BP PLC (British Petroleum Public Limited Company) and Volkswagen AG
(Aktiengesellschaft) are explanied.
Keywords: Provision, IAS 37, Gulf of Mexico Oil Spill, emission scandal
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1.GİRİŞ
1992 yılının 27 Şubat’ında Stella Liebeck isimli, 79 yaşındaki bir kadının yeğeni, arabasını New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrindeki McDonalds restoranlarının birinde, doğrudan arabaya servis yapılan penceresine (drive-through window) yanaştırdı. Satınaldığı, fiyatı o zaman sadece 49
sent olan kahveyi yolcu koltuğunda oturan Liebeck’e verdi. Liebeck krema
ve şeker koymak için kahveyi bacaklarının arasına sıkıştırıp kahvenin kapağını açtığında, sıvı bacaklarına döküldü. Liebeck’in giymiş olduğu pamuklu pantolon bütün kahveyi emdi ve üçüncü derece yanık oluştuğu için derhal
hastaneye kaldırıldı. Sekiz gün hastanede yattıktan sonra üç hafta kadar da
kızının bakımı altında yaşadı. Bazı arazlardan kurtulması da iki yıl sürdü.
Liebeck masraflarını karşılaması için McDonalds’tan yaklaşık 20.000
dolar istedi. Şirket 800 dolar önerdi. Bunun üzerine Liebeck, Reed Morgan isimli Texas’lı bir avukatla anlaştı. Morgan dikkatsiz ve kusurlu ürün
sunduğu ve “büyük ihmal” nedeniyle şirkete dava etmemek karşılığında
90.000 dolar ödemelerini önerdi, reddedildi. Morgan 82-88 derece olarak
servis edilen kahvenin üçüncü derece yanığa neden olacağını, kahvenin 60
dereceden fazla olarak servis edilemeyeceği görüşünü savundu.
1994 yılı Ağustos ayının ikinci haftasında New Mexico Bölge Mahkemesinde görülen davada, jüri McDonalds’ı yüzde seksen oranında suçlu
buldu. Bardağın üzerinde içinde sıcak sıvı olduğu uyarısı olsa da jüri bunun
dikkati çekmeyecek kadar küçük yazılmış olduğunu belirtti. McDonalds’ın
maddi ve manevi tazminat olarak 640.000 dolar ödemesini uygun buldu.
Taraflar 1994 yılının Aralık’ında tam açıklanmayan, 600.000 doların biraz
altında bir rakamda anlaştılar. Karar tüm Dünya’da yankı yaptı.
Bu ilgi çekici, tazminat tutarı yüksek davanın sonunda kahve sıcaklıkları
düşürülmedi, ama tüm Dünya’da bardakların üstündeki uyarılar büyütüldü,
ya da yoksa konuldu (Gain,2007:14-19) Mahkeme insana saygıyı unutulmaz biçimde kayda geçirdi.
Yirmi yıldan eski olan bu dava o yıllarda Dünya’da büyük ilgi çekmişti.
Şirket muhasebeleri açısından da “dava karşılıkları”nın, ya da “muhtemel
tazminat borçları”nın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştı.
Bu yazının amacı da son yıllarda yaşanmış, Dünya’nın en büyük “dava
karşılıkları” vak’alarına değinmektir: BP PLC (Public Limited Company)
ve Volkswagen AG (Aktiengesellschaft)
14
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2. MUHTEMEL BORÇLAR (KARŞILIKLAR)
Türkçe muhasebe terminolojisinde herhalde en zihin karıştırıcı kelimelerin başında “karşılık” ifadesi gelir. Gündelik hayatında muhafazakâr davranan her iktisadi kişi veya kurum, tutarı tam olarak belli olmasa da, ödeme
tarihi tam olarak bilinmese de büyük ihtimalle ödeyeceği borçlarını mali
durumunda hesaba katar. Muhtemel kelimesi ‘büyük ihtimalle’ anlamını taşır, dolayısıyla bu gibi borçlara da “muhtemel borçlar” demek uygundur.
Tutarları tam bilinmediği için, akılcı biri bunların meblağını belirlemek için
en iyi tahminini yapacaktır.
Bu tür muhtemel borçları tanımlayan İngilizce terim “provision”, Türkçe’leşmiş haliyle “provizyon” dur. Etimolojik olarak “öngörülen” demektir;
pro, Latince: önceden, visio, Latince: görme.
Ancak ülkemizin muhasebe geçmişinde bu kelimenin macerası eskidir.
Günümüzden yüzyıl kadar geriye gittiğimizde, sayıları çok sınırlı ticari kuruluşları olan ülkemizdeki muhasebe eğitiminin ve uygulamalarının etkilendiği
yabancı diller özellikle Fransızca ve Almanca idi. Aktif ve pasif kelimeleri
bu dillerden gelmektedir. Ancak “aktif” günümüzde çoğunlukla sanıldığı gibi
bilançodaki varlıkları ifade etmezdi. Bilançoda “borç bakiyesi” veren hesapların listelendiği bölümün ismiydi. O nedenledir ki, “ödenmemiş sermaye”,
“zarar” gibi hesaplar bilançonun “aktif” bölümünde yer alırdı. Pasif ise “alacak bakiyesi” veren hesapların sıralandığı bölümdü. Günümüzde varlıklarda
yapılan birçok indirim de bu yüzden pasifte yer alır, bu bölümde de çoğunlukla “borçlar” ve “özsermaye” şeklinde berrak bir ayırım yapılmazdı.
İşletmelerin muhafazakar olma ihtiyacıyla, zamanla muhtemel varlık kayıplarının ve muhtemel borçların da dikkate alınması ve bunlarında bilanço
yapısına bunlarında dahil edilmesi sonucunu doğurdu. Hem varlık kayıplarının, hem de muhtemel borçların “alacak bakiyesi” vermesi nedeniyle
bu hesaplar bilançonun pasif tarafında sunulurdu. Keza bunlara verilecek
isimlerde de çoğunlukla “ihtiyat” kelimesi tercih edildi. Daha sonra bazı ihtiyatlarda bu kelime “karşılık” olarak değiştirildi. Örneğin, bugün Bankaların Tekdüzen Hesap Planında yer şüpheli alacak indiriminin geçmişteki adı
“hususi ihtiyatlar” idi ve bilançonun pasifinde yer alırdı. Günümüzde aynı
hesap “özel karşılıklar” adıyla varlıklarda kredilerden bir indirim olarak sunulur. Keza günümüzde “birikmiş amortismanlar” adıyla varlıklarda indirim

MAYIS - HAZİRAN 2017

15

MALİ

ÇÖZÜM

olarak gösterdiğimiz toplam yıpranma tutarı, geçmişte bilançoların pasifinde “amortisman karşılıkları” adıyla gösterilirdi. Ülkemizde muhasebe uygulaması ve düşüncesi geliştikçe bazı ihtiyatların kârın dağıtılmamasından
kaynaklandığı dikkate alınarak, bunlar artık yapılmaya başlanan ayırımda
özsermaye grubu içine koyuldu, zamanla “yedekler” adıyla Türkçe’leşti.
Örneğin, “kanuni ihtiyatlar”, “yasal yedekler” adını aldı. Karşılıklar da dönem kârını azaltıcı etkisi nedeniyle ya bilançoda ilgili varlık kaleminden
düşülmesine, ya da muhtemel borç niteliğinde ise borçlar arasına koyulmasına başlandı. 1994 yılı öncesinde ülkemizde tekdüzen bir hesap planı bulunmadığı için, öncesindeki mali tablolara göz atılabilirse bu terimlerin yer
aldığı, çok renkli bilanço sunumlarına rastlanabilir. Keza, geçmişte iyi tablo
yapmak için kıdem tazminatı yüklerini hesaplayıp, ancak bunu özsermaye
1
grubuna koyan büyük işletmelerimiz de mevcuttu 3.
Amaç, gerekli olup olmadığını tartışmak olmamakla beraber 1994’ten
sonra, Tekdüzen Hesap Planı uygulaması sonucunda “dağıtılmamış kâr”
niteliğindeki rakamların “yedekler” adıyla “özkaynaklar” grubunda, muhtemel borçların “karşılıklar” adıyla “yabancı kaynaklar” arasında, varlıklarda
indirim niteliğindeki tutarlarında keza “karşılıklar” adıyla varlıklarda indirim olarak sunulmasına alışıldı. Eğer borçlar arasındaki karşılıklara “muhtemel borçlar”, varlıklardaki indirim niteliğindeki karşılıklara “indirim” denilseydi (örneğin, şüpheli alacak indirimi) çok daha az karmaşıklık doğardı.
Özetle, bilanço varlıkları arasındaki indirimlere de karşılık denilmesi bunların da geçmişte pasifte yer almasından gelmektedir.
Bir başka dil karmaşası ise banka muhasebesindedir. Vadesi dolmamış
olan vadeli mevduat için bilanço tarihine kadar birikmiş ve vade bozularak
çekilmediği sürece banka için muhtemel borç niteliğinde faizler için(ve hatta faturalanmamış bazı giderler için) kullanılan hesabın adı “faiz ve gider
reeskontları” dır, “karşılıklar” değil…
Bu karmaşanın halen günümüzdeki diğer bir sıkıntısı ise 37 numaralı
Türkiye Muhasebe Standartında (Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu
Varlıklar) karşımıza çıkmaktadır.“Karşılıklar” başlığını taşıyan standardın
esasını oluşturan 37 numaralı Uluslararası Muhasebe Standartının (UMSIAS) başlığı, standartların resmi dili olan İngilizce ile “provisions” dur, yani
13

İlgi duyanlar bu gibi örneklere göz atmak için şu bağlantıyı kullanabilirler: www.facebook.com/
muhasebe.enstitusu/
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öngörülen, muhtemel borçlar. Ancak doğal olarak herkesin IAS 37’yi İngilizce olarak da okuması beklenmeyeceği için varlıklardaki değer indirimlerinin(allowance), örneğin şüpheli alacak karşılıklarının, burada aranması
ülkemizde çokça karşılaşılan bir yanlış anlama kaynağıdır. Keza standartın
çevirisinde karşılık ifadesinin tanımında da tercüme hatası vardır. Standart
Türkçe olarak “Karşılık: Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüktür.” demektedir. Oysaki kastedilen “gerçekleşme” değil “ödeme
zamanı”dır 24. Muhtemel borcu doğuran olay zaten gerçekleşmiştir.
Bu standartta, keza yükümlülüğün (borcun) tanımın tercümesi de başka bir
talihsizliktir.“Yükümlülük: Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve ifası halinde
ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasına neden olacak mevcut
yükümlülüktür.” Yükümlülüğün kendisi ile açıklanması tanımlama kurallarına
aykırıdır. Tanımlanan yükümlülüğün orijinali “liability”, tanımlamada tanımın
son kelimesi olanın ise “obligation”dır, “sorumluluk” olarak çevrilebilirdi.
Bütün uygulama sıkıntılarına rağmen Türkiye Muhasebe Standartlarının
ülkemizde “bilgi” amaçlı tablolar konusunda muhasebe dünyasını bilinçlendirildiği tartışılamaz. Artık “bilgi” amaçlı tablo ile “vergi” amaçlı tablo
ayırımı çok daha nettir 35. Vergi amaçlı tablolar teşvik edici, caydırıcı veya
güncelikten uzak kalmış bazı hükümleriyle esas olarak Maliye’ye bilgi vermeye yöneliktir 46. Caydırıcı veya teşvik edici farklılıklara Dünya’nın birçok
gelişmiş ülkesinde rastlanabilir. Nihayetinde bir ülkedeki vergi mevzuatı
maliye politikalarının en önemli aracıdır.
Aslında, 7.6.1949 tarihinde yayınlanan esası Almanya’dan alınmış 5432
sayılı Vergi Usul Kanunun 270.maddesi“Hâsıl olan veya husulü beklenen
fakat miktarı katiyetle kestirilemiyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arzeden belli bâzı zararları karşılamak maksadiyle hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle
değerlenir.” hükmünü taşımaktadır (T.C.Yasalar,1949).
2
4

“A provision is a liability of uncertain timing or amount”
Ticari bilanço ve mali bilanço ayırımı çok eskiden beri vardı. Ama eski Türk Ticaret Kanunumuzun
yetersizlikleri nedeniyle bu bilinç ülkemizde istendiği gibi yerleşemedi.
4
6 Bu yazının amacı bu farkları incelemek değildir. Ancak muhasebe döneminde sabit kıymetler için
ilk alındıkları yıl ne zaman alınmış olurlarsa olsunlar tam yıllık amortisman hesap edilmesi (istisnalar
hariç) bir yatırım teşviki, vergi cezalarının gider olarak kabul edilmemesi geç ödeme yapılmasına karşı
bir caydırma, ya da kıdem tazminatlarını ödenmedikleri sürece gider kabul edilmemesi güncellikten
uzaklığa örnek verilebilir. Yine de geçmişte enflasyonun yeterince dikkate alınmaması, finansal kiralama
ile edinilen varlıkların bilanço dışı tutulması gibi önemli “güncellikte uzaklık” hükümleri kalmamıştır.
3
5

MAYIS - HAZİRAN 2017

17

MALİ

ÇÖZÜM

Daha sonra 4.1.1961 tarihinde yayınlanan ve halen yürürlükte olan 213
sayılı Vergi Usul Kanunun 288.maddesi de “Karşılıklar: Madde 288 – Hasıl
olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle kestirilemiyen ve teşebbüs
için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları karşılamak maksadiyle
hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.” demektedir (T.C.Yasalar, 1961).
Görüldüğü gibi bazı harflerin üstündeki şapkaları kaldırmak dışında 1949
ve 1961 yasalarında karşılıkların tanımında hiçbir farklılık yoktur. Oysaki
hasıl olmak ile husulü beklenmek farklı şeylerdir. Hasıl olmak, ortaya çıkmak anlamındadır, yani kesinleşmek; husulü beklenmek ise ortaya çıkması
beklenen demektir. İlki karşılığın konusu değildir ki… Bu da fazla üzerinde
fazlaca düşünülmeden maddenin aynen kopyalandığını göstermektedir.
Bununla birlikte, “muhtemel borçlar” niteliğindeki karşılıklara 1949 ve
1961 tarihli Vergi Usul Kanunlarımızda yer verilmiş olsa da, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi kanunlarımızın (Madde 40) hükümleri çerçevesinde
(KVK madde 11, GVK madde 40) bunların vergilendirme sürecinde gider
olarak kabul edilmesi mümkün olmamaktadır.
Dolayısıyla bu gibi borçlardan kaynaklanan giderler ancak evraka bağlandığında veya nakden ödendiği muhasebe döneminde vergi mevzuatımızca
gider olarak tanımaktadır. O nedenle kıdem tazminatı karşılıkları, izin karşılıkları, dayanıklı tüketim malı üreten şirketlerin garanti karşılıkları, yeniden
yapılandırma karşılıkları, şirket için dezavantajlı sözleşmelerden doğacak
muhtemel yükümlükler ve bu yazının konusunu oluşturan muhtemel dava tazminatları vergi mevzuatımızca, hadisenin meydana geldiği yılda gider (veya
maliyet unsuru) olarak dikkate alınmamaktadır. Muhasebe uygulamalarında
uzunca yıllar hakim olan vergi muhasebesi etkisi ile de ülkemizde “muhtemel
borçlar” niteliğindeki yükümlüklere bilançolarda yer verilmesi kültürü çok
fazla gelişememiştir. Bununlar birlikte TMS 37 ve TMS 19 uyarınca bunlara
da şirket yükümlükleri arasında yer verilmesi şarttır.
Her ne kadar gider yönü kanunen vergilendirmede indirim konusu yapılamasa da, muhtemel borçlar niteliğindeki karşılıklar için Tekdüzen Hesap
Planının 37 ve 47 numaralı grupları “Borç ve Gider Karşılıkları” na tahsis
edilmiştir. 37 numaralı grubun tanımıyla: “Bilanço tarihinde ortaya çıkan
ancak tutarının ne olacağı kesin olarak bilinemeyen veya tutarı bilinmekle
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birlikte ne zaman tahakkuk edeceği bilinemeyen kısa vadeli borçlar veya
giderler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesap grubudur. Bu grupta yer
alan karşılık hesapları aktifi düzenleyici nitelikte değildir.” Aynı tanım 47
grubu içinde “uzun vadeli” ifadesi ile yinelenmiştir.
İlgi çekici olan THP’de, bu karşılıkların ilerideki muhasebe dönemlerinde daha az bir tutarla sonuçlanması durumunda, fazlalığın gelir yazılması
hususunda karşımıza çıkmaktadır. Bu amaca tahsis edilmiş bir gelir hesabı
mevcut değildir. 644 numaralı “Konusu Kalmayan Karşılıklar” hesabının
kısa açıklamasında “Aktifle ilgili olarak ayrılan karşılıklardan iptal edilen
tutarlar bu hesapta izlenir” denmektedir. Bu, muhtemel borç niteliğindeki
karşılıklara yönelik bir ifade değildir.
1994 yılında yürürlüğe giren Tekdüzen Hesap Planının temel referansını
kabul eden ve bir dönem ülkemizde özel sektöründe çokça yararlandığı İktisadi Devlet Teşekkülleri “Tekdüzen Genel Hesap” planında (İktisadi Dev5
let Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, 1968) 7 ise muhtemel
borçlara sadece “uzun vadeli yabancı kaynaklar” arasında “Özel Karşılıklar” ismi verilmiş ve şu tanım yapılmıştır: “Dönem içinde işletme faaliyeti
gereği olarak kısım-kısım gider kaydedilmek veya dönemin kapandığı anda
zarar kaydedilmek suretiyle özel konular için karşılıkların izlendiği hesaptır.” Keza burada da “588 Varlıklarla ilgili karşılıklardan kullanılmayan
kısım” isimli gelir hesabı adından da anlaşılacağı gibi sadece varlıklardaki
indirimlere yöneliktir.
Hem mevcut, hem de tarihi değeri olan İDT THP’deki tanımlar eleştirilebilir, ancak önemli olan bunlarda “münferit” bir muhtemel borcun yüksek
6
tahmin edilmesi durumunda kullanılacak hesap olmamasıdır 8. Aslında bu
sorun çok da önemli değildir, “diğer” niteliğindeki bir gelir hesabıyla çözülebilir, ancak esas önemli olan konu “muhtemel borçlar”ı oluşturan giderlerin (bazı durumlarda varlık maliyetine eklemelerin)“kanunen kabul edilmeyen giderler” tanımında olması nedeniyle vergi mevzuatı hakimiyetindeki
uygulamanın bunlara ihtiyaç duymamış olmasıdır.
5
7

Bu hesap planı 1972-1993 yılları arasında devlet işletmelerimizde kullanılmış, birçok özel sektör
kuruluşu kendilerine hesap planı geliştirme çalışmalarında buradan yararlanmış, nihayet bu planın yapısı
1994’te yürürlüğe giren Tekdüzen Hesap Planına da büyük ölçüde yansımıştır.
68 Her yıl düzenli olarak dikkate alınan hesaplanan bir giderde, örneğin “garantiler”, bir gelir hesabına
ihtiyaç duyulmaksızın cari yıl gideri azaltılarak kayıt yapılır. Gelir, ancak hadisenin münferit olması
durumunda doğabilir.
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Türkiye Muhasebe Standartlarının hem uygulamasının artması, hem düşünce tarzının yaygınlaşması “muhtemel borçlar”ın dikkate alınma bilincini
geliştirmiştir. Aslında bazen biraz filozofça düşünüp sormak gerekir: Hangi
iktisadi kişi veya kurum muhtemel borçlarını yok varsayarak adım atar ki…
Bu düşüncenin finansal tablolarda yer almasından da doğal bir sonuç olamaz.
3. BP PLC VE MEKSİKA KÖRFEZİ FELAKETİ – 2010
Endüstri tarihinin yaşanmış en büyük çevre felaketi 2010 yılındaki Meksika Körfezi petrol sızıntısıdır. “Deepwater Horizon” isimli petrol platformunda meydana gelen patlama ve akabinde oluşan sızıntı üç ay boyunca
deniz suyuna karışarak çevreye çok zor onarılan zararlar vermiştir.
BP PLC (public limited company) 1908’de İngiltere’de Anglo-Persian
Oil Company adıyla kurulmuş, bir yıl sonra The British Petrolium Company
PLC adını almış, 1998’de ismi BP Amoco PLC olarak değişmiştir. 2001
yılından bu yana ise isminde bir açılım yapılmadan BP PLC olarak anılmaktadır. Fortune Dergisinin 2016 yılı satış hasılatı kriterine göre Dünya’nın en
büyük 10. Şirketidir. Dünya petrol ve doğal gaz üretim miktarlarına göre
yapılan sıralamada ise altıncıdır. BP’nin 2016 yılı sonu itibariyle varlıklar
toplamı 263,3 milyar dolardır ve 79.800 çalışanı bulunmaktadır. 2000 yılında şirketin ismi “British Petroleum”dan sadece BP`ye dönüştürülmüş,
sloganı olarak da BP`nin açılımı olarak ise “Beyond Petroleum (Petrolün
Ötesinde)” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır.
20 Nisan 2010 tarihinde Meksika Körfezinde 5.600 metre derinlikteki
Macondo kuyusunda sondaj yapan “Deepwater Horizon” isimli platformda
meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetmiş, daha fazlası yaralanmış (on yedi kişi) ve milyonlarca galon petrol denize sızmaya başlamıştır.
Sızıntı ancak üç ay sonra durdurulabilmiştir. Patlama sırasında platform
BP’nin yüklenicisi olan Transocean şirketi tarafından yönetilmekteydi ve
platformda 126 çalışan mevcuttu. Felaket noktası Amerika Birleşik Devletlerinin Louisiana eyaletine 60 kilometre uzaklıktaydı. Sızıntı olduğu ise
ancak iki gün sonra ABD Sahil Koruma gemisi tarafından fark edilmiş ve
alınan önlemlerle üç ay sonra 15 Temmuz 2010’da durdurulabilmiştir. Bu
7
sürede yaklaşık beş milyon varil petrol denize karışmıştır 9.
79

Türkiye petrol üretimin yaklaşık günde 50.000 varil olduğu dikkate alınırsa, sızıntının ülkemizin üç
aylık petrol üretimine eşit olduğu ortaya çıkar.
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BP kazadan sonra çok kapsamlı bir araştırmaya girmiş 8 Eylül 2010 tarihinde bir kaza inceleme raporu yayınlamıştır (BP, 2010b). Kazayı objektif
biçimde inceleyen kuruluş, sondaj kuyusunun etrafındaki çimento bariyerlerin, hidrokarbonları tutamamasından, patlama önleyici sistemlerin acil
modunun sızıntıyı önlemesine kadar uzanan sekiz ana nedeni sıralamış ve
felaketin izlerini silmek için gerekli mali sorumluluğu da almıştır.
Bu olayın akabinde demeç veren ABD Başkanı Obama hadiseyi karşılaşılan en büyük çevre felaketi olarak tanımlamış, BP hisseleri New York
Borsasında hızla değer kaybetmiş, kısa bir sürede %55 değer kaybıyla $
62’dan $26’a düşmüştür. Bu kaza ile BP başta ABD hükümeti olmak üzere,
balıkçılar, çevre sakinleri ve diğer kişi veya kurumların tazminat talepleri
ile karşılaşmış, bazıları ile anlaşma yoluna girmiş, bazıları içinse davalar
açılmıştır.
Bu çok büyük felaketin mali yükü BP için çok ağır olmuş ve son dört
yıldır ortalama yılda $ 20 milyar kâr açıklayan kuruluş, 2010 yılını $ 3,3
milyar zararla noktalamıştır. Aşağıdaki özette körfez felaketinin sonuç üstündeki etkisi kolaylıkla görülmektedir.
BP 2010-2006 Satış Hasılatı ve Net Kâr Tutarları (milyon $) (*)
Satış Hasılatı
Meksika Körfezi etkisi
Net kâr (zarar)

2010

2009

2008

2007

300.000
(41.000)
(3.300)

240.000

360.000 280.000

270.000

17.000

22.000

23.000

21.000

2006

Kaynak: BP Annual Report and Form 20-F 2010, s.23
(*) Tabloda yazarlar tarafından iki haneli yuvarlaklaştırma uygulanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz: Göksel Yücel, İşletmelerde İç Raporlama Sistemi, İ.Ü.İ.F.Muhasebe Enstitüsü, Yayın No: 48, İstanbul 1986, s.49 vd.
$41 milyar tutarındaki bu dehşetli etki şirket cirosunun yüzde onbeşine
yakındır. Bu tutarın bir bölümü cari yıl içinde yapılan harcamalar, bir kısmı
ise yapılması gereken harcamalar ve şirket aleyhine açılmış davaların muhtemel tazminatlarıdır, yani “dava karşılıkları”.
2010 yılına sonuna kadar bu büyük zararın bir kısmı fiilen harcanmış, $30
milyar doların biraz üstündeki kısmı için ise ara dönem tablolarında “karşılık” ayrılmıştır. Bunları bir bölümü de 31.12.2010 tarihine kadar kesinleşti-
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ği için karşılıklardan (muhtemel borçlar) alınıp kesin hesaplara aktarılmıştır.
Aşağıdaki tabloda “kullanılanlar” ifadesi ise $30 milyar dolar karşılık ayrıldıktan sonra cari yılsonuna kadar kesinleşenleri ifade etmektedir. Sonuç
olarak 31.12.2010 tarihli bilanço Meksika Körfezi ile ilgili $16 milyar doların biraz üstünde bir rakam göstermektedir. BP’nin tablolarının dayanağı
olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-IFRS) karşılıkların hesaplanmasında “en iyi tahmin”in (best estimate)” yapılmasını şart
koşmaktadır (IAS 37). Bir sanayi kuruluşunun neden olduğu Dünya’nın
en büyük çevre felaketinin muhtemel yükünü tahmin etmek hem kuruluşun
mali işler bölümü, hem de bunların denetleyen şirket için meydan okuyucu
bir konudur. IAS 37 çok nadir durumlarda, ödeme olasılığı yüksek olmakla
birlikte tutarın belirlenmesi mümkün değilse bunların bilanço dışında tutulması ve şarta bağlı borç (contingent liability) olarak gösterilmesine izin
vermektedir. Ancak bu kadar büyük bir felaketin yarattığı yükümlülük için
bu yola yönelmek düşünülemez, kabul edilemezdi.
BP 31.12.2010 Bilançosunda
Meksika Körfezi ile İlgili Karşılıklar(milyon $)

1 Ocak 2010
Yeni eklenenler
Kullanılanlar
31 Aralık 2010
Kısa vadeli
Uzun vadeli

Çevre ile
ilgili
929
(120)
809
314
495

Sızıntı
önleme
10.883
(9.840)
1.043
982
161

Davalar
14.939
(3.966)
10.973
6.642
4.331

Clean Water
Act (81) cezaları
3.510
3.510
3.510

Toplam
30,261
(13,935)
16.335
7.938
8.397

Kaynak :BP Annual Report and Form 20-F 2010, s.200 .
Karşılıkların tutarı kesin hesaplara aktarılıncaya (veya ortadan kalkıncaya kadar) gözden geçirilmelidir. Hayli uzun süreli davalar konu olan Meksika Körfezi karşılıkları beş yıl sonra BP bilançosunda aşağıdaki tutarlarla
yer almaktaydı. Görüleceği gibi alt ayırımlarda, yeni tahminler (veya kesinleşmeler) nedeniyle farklılık gözükmek birlikte toplamda önemli bir fark
yoktur. 31.12.2015 itibariyle bu tutar $16,5 miyar dolardır.
81
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BP 31.12.2010 ve 31.12.2015 Bilançolarında
Karşılaştırmalı Olarak Meksika Körfezi ile İlgili Karşılıklar(milyon $)

31 Aralık 2010
31 Aralık 2015

Çevre ile
ilgili
809
5.919

Sızıntı
önleme
1.043
-

Davalar
10.973
6.459

Clean Water
Act cezaları
3.510
4.129

Toplam
16.335
16.507

Kaynak :BP Annual Report and Form 20-F 2015, s.140.
2016 yılının 4 Nisan’ında New Orleans Federal mahkemesi nihai kararını vermiş ve BP’yi $20 milyar doların üstünde bir tazminata mahkum etmiştir. (The United States Department of Justice, 2016). Bu ABD tarihinde bir
şirkete verilen en büyük para cezasıdır. Mahkeme BP’nin CWA (Clean Water Act) gereğince $5,8 milyar dolar, zarar gören beş eyalete tazminat olarak
$4 milyar dolar, doğal kaynaklara zarar vermekten $7,8 milyar dolar, diğer
konular için de $2,4 milyar dolar olarak toplamda 20,1 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermiştir. Bu tutar 16 yıllık bir süre içinde ödenecektir.
New Orleans Federal Mahkemesi Kararı Uyarınca
BP’nin 1 Ocak 2016 Tarihinden İtibaren Yapacağı Ödemelerin Planı
($ milyon)
Toplam
Ödemeler

Suç

Doğal
CWA
Eyaletlere
kaynaklara Diğer
ödemeleri ödemeler
zarar

2017

1.739

740

379

50

490

80

2018

1.758

1.209

190

50

245

65

2019

1.194

379

260

490

65

2020

1.199

379

260

490

70

2021

1.199

379

260

490

70

2022

1.204

379

260

490

75

2023

1.204

379

260

490

75

2024

1.129

379

260

490

2025

1.129

379

260

490

2026

1.129

379

260

490

2027

1.129

379

260

490

2028

1.129

379

260

490
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2029

1.129

379

260

490

2030

1.129

379

260

490

2031

1.129

379

260

490

2032

1.324

363

260

701

2033

260

Toplam 20.113

260
1,949

5,863

4,000

7,801

500

BP’nin 31.12.2015 tarihinde ayırmış olduğu karşılık $16,5 milyar dolar
olduğu için aradaki fark cari yıl gideri olacaktır. Nitekim bu kararın ardından
9
BP 30.9.2016 tarihli ara dönem tablolarında bilançosunda (BP PLC,2016) 10
aradaki farkın dokuz aylık dönemin giderlerine yansıtıldığı açıklanmaktadır.
Muhtemel borçları oluşturan hadise 2010 yılında cereyan etmiştir. Kesinleşme beklenecek olsa bu müthiş rakam, 2016 yılı mali tablolarına yansıyacak, 2010 yılında izi dahi görülmeyecekti. Bunu, değil iyi bilgi vermeyi
amaçlayan bir muhasebe düşüncesi, gündelik hayatın sağlıklı bir zihni dahi
kabul edemezdi. Muhasebe rakamların birçoğunun yapısında tahmin vardır.
“En iyi tahmin”i yapma sorumluluğu da mali tabloları hazırlayanları öncelikli görevidir. Öyle olmasa idi, sanayi devrimi ile birlikte sabit kıymetlerin
amortismanı (yıpranması) konusu akla dahi gelmezdi.
4. VOLKSWAGEN AG VE EMİSYON SKANDALI – 2015
1937 yılında Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi tarafından halk için
ucuz ve kullanışlı bir araba üretilmesi için kurdurulan Volkswagen (halk
arabası), özellikle mühendis Ferdinand Porsche’nin yarattığı “Käfer”
(böcek, Türkiye’deki adıyla kaplumbağa) modeliyle Dünya’nın en büyük
otomobil üreticilerinden biri haline gelmişti. İlerleyen yıllarda (1961) çok
başarılı bir özelleştirme süreciyle devlet işletmesi olmaktan çıkmıştı. 2015
yılı sonu itibariyle varlık toplamı 381,9 milyar avrodur ve toplam 610.076
çalışanı bulunmaktadır. Bünyesindeki markalar ile 2015 yılı Fortune dergisi
satış hasılatı sıralamasına göre Dünya’nın en büyük yedinci, Toyota’nın
Volkswagen’i kıl payı geçmesi ile otomotivde ise en büyük 2. şirkettir.

9
10
Bu yazının kaleme alındığı tarih itibariyle ulaşılabilen yayınlanmış son BP bilançosudur.
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2014 ve 2015 yılları Dünyadaki araba satışları (milyon adet)

Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Marka
Toyota
Volkswagen Group
GM
Renault-Nissan
Hyundai-Kia
Ford
Fiat Chrysler
Honda
PSA
Suzuki

2014 2015
10,23 10,15
10,14 9,93
9,92 9,84
8,47 8,53
7,71 7,76
6,32 6,64
4,75 4,74
4,36 4,58
2,94 2,97
2,88 2,88

Kaynak:Volkswagen AG, Factbook 2016, s.30
Dünyanın en büyük üç otomotiv üreticisinden biri olan Volkswagen’in
aşağıda açıklanacak olan emisyon skandalının ardından 2015 yılında da bu
sırada yer alması da ayrıca ilgi çekicidir.
2013 yılının sonlarında ICCT olarak bilinen adlı çevre kuruluşunda (International Council on Clean Transportation) görevli Berlinli kimyager Peter Mock, Almanya’nın ABD için ürettiği otomobillerin Avrupa’dakinden
çok daha temiz ve çevreye uygun olduğu görüşünden hareketle test yapmak
istemişti. ICCT, West Virginia Üniversitesi’ne 2014 Mart’ında bu konuda
araştırma yapması için başvurdu. Bir profesör, bir mühendis, iki öğrenci ve
bir üniversite çalışanından oluşan beş kişilik bir araştırma grubu kuruldu.
Grup, iki ölçüm aletiyle test için trafiğe çıktı. Test araçları trafikte 4.000
km kullanıldı. Egzoz gazının Avrupa’dakinden daha temiz olduğu düşüncesinden hareket eden araştırmacılar, tam tersi bir sonuç üzerine kendilerinin
hata yaptığını sanarak, yanlışlarını bulmaya çalıştılar. Ancak iki ay sonra
değerlerin doğru olduğu sonucuna varan araştırma grubu, Amerikan Çevre
Koruma Ajansını (EPA-Environmental Protection Agency) alarma geçirerek, 2012 yapımı VW Jetta ve 2013 yapımı VW Passat aracındaki egzoz
gazı değerlerinin çok yüksek olduğunu bildirdi. ABD Çevre Ajansı, 2014
Aralık ayında VW’ye bunun kaynağını sordu. VW önce, değerlerin yüksek
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olmasına teknik bir sorunun neden olduğunu belirtti ve Jetta, Golf, Beetle,
Audi A3 model 482 bin aracı egzoz servisi adı altında tamire çağırdı, ama
araçlarda herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Devam eden incelemeler sonucunda, 3 Eylül 2015’te VW, Amerikan
Çevre Koruma Ajansı’na dizel motorların yazılımında manipülasyon yaptığını itiraf etti (United States Environmental Protection Agency (EPA), 2015
ve Zeit Online 2015). Şirket, motor yazılımına, arabanın Dünya Sağlık Örgütünce kanserojen olarak tanımlanan azot oksit emisyon testinden geçtiğini
fark eden bir uygulama eklediğini ve bu sayede testlerde azot oksit salınımlarını düşük gösterdiğini kabul etti. Test sırasında durumu fark ederek
uygun salınım yapan bir yazılım belki bir şaheserdir, ama maalesef bir kötü
davranış şaheseri…
Volkswagen’in üst yönetiminde çok büyük ve değişiklikler yapılmasına
ve sarsıntılara neden olan bu skandalın mali boyutları da sarsıcı olacaktı.
Dünya’da o sırada VW grubu dizel araçlarının (VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche) geri çağrılmasının ve düzeltmeler yapılmasının maliyeti, ve özellikle
ABD makamlarının çevreye verilmiş olan zararların tazmin edilmesi davalarının sonuçlarının çok büyük olacağı düşünülüyordu.
Aşağıdaki grafikte 2 Ekim 2015 tarihi itibariyle tespit edilen emisyon
skandalı sonucu ülkeler bazında etkilenen VW Dizel araç sayısı gösterilmektedir. Skandalın ortaya çıktığı ilk günlerde her ne kadar bu durumdan
etkilenen 7 milyon araçolduğu tahmin edilse de asıl sayının 11 milyon adet
olduğu tahmin edilmektedir.
Dünyanın en büyük ikinci otomobil pazarı olan ABD’de hava kirliliği
testlerinde yapılan aldatmacanın ortaya çıkmasıyla Volkswagen AG’nin
hisseleri yaklaşık yedi yılın en düşük seviyesine düştü. (Habertürk Gazetesi, 21.9.2015). Skandal haberleri ile birlikte şirketin hisse değeri iki günde
toplam %33 düştü (25 milyar dolar) ve değeri 51 milyar Avro’ya geriledi
(Fortune Magazine, 23.9.2015a).
Volkswagen AG’nin bu skandal öncesinde açıkladığı 30.6.2015 tarihinde
biten altı aylık finansal tablolarında altı aylık satış hasılatı bir önceki yılın
aynı dönemine göre artmış (98,8 ve 108,8 milyar Avro), vergi sonrası kâr ise
aynı düzeyini (5,7 milyar Avro) korumuştu.
VW aleyhine açılacak davaların ve araçları geri çağırma uygulamasının getireceği mali yükün ilk VW bilançosunda bir muhtemel yükümlülük
26
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(provizyon, karşılık) olarak açıklanması ve bunun dönem gideri olarak yazılması gerekli idi. Ayrıca rakamın büyüklüğü işletmenin sürekliliğini tehdit
eder niteliğe ulaşabilirdi. İlk açıklanacak VW bilançosunda bu rakamları ve
bağımsız denetçi görüşünü incelemek muhasebe ile ilgilenenler için tarihi
öneme sahipti.
VW AG 2015 yılının 9 aylık sonuçlarında bu skandal için 6,7 milyar Avro
karşılık ayırdı. Ancak bu tutar şirket tarafından açıklandığı gibi (Volkswagen AG, 2015b: 5) , sadece araçların geri çağrılmasına yönelik işletmecilik
zararlarını kapsamaktaydı. Hukuki davaların sonuçlarına yönelik bir tahminin yapılması riskli görülerek mali sonuçlara yansıtılmamıştı. Tabloların dayanağı olan UMS’nin (IAS) 37 numaralı standartının tahmin yapılmasının
riskli görülmesi durumunda bunun açıklamalarda belirtilmesini istemesi son
derece tartışmalı bir konudur. Kamuoyu geçmişte ve bugün bir şirketin mali
durumuyla ilgili tek bir rakamına öncelik verir. Kâr tutarı. Nitekim VW AG
bu 6,7 milyar Avro tutarındaki karşılığa rağmen yine de 2015’in dokuz aylık
sonucunda 4,0 milyar Avro kâr açıkladı. 2015’in ilk altı ayındaki 5,7 milyar
Avro’luk kâr azalmış, ancak faaliyet performansı nedeniyle yine de zarara
dönüşmemiştir.
Volkswagen AG 2015 yılı Ara Dönem Sonuçları
(Milyar Avro)
2015 (dokuz ay)
Satış hasılatı
Emisyon skandalı (teknik risk)
Net kâr

160,3
6,7
4,0

2015 (altı ay)
108,8
5,7

Ancak asıl olarak beklenen 2015 yılı sonuçları idi. Yıllık faaliyet raporlarını genellikle Şubat ayında yayınlayan VW AG, bu kez raporunun ancak
2016 Nisan ayının ortalarında yayınlayabildi. Hukuki tazminat davaları için
ayrılan karşılık (öngörülen muhtemel borç) 7,0 milyar Avro tutarındaydı
(Volkswagen AG, 2015a: 264), Bu karşılığın da etkisiyle 2015 yılı ise 1,4
milyar Avro zararla sonuçlandı, 2014 yılında ise 11,0 milyar kâr mevcuttu.
2016 yılının açıklanmış son sonuçlarına göre, 30 Eylül 2016 itibariyle dava karşılıklarının tutarı 7,4 milyar Avro tutarındadır (Volkswagen AG,
2016b: 5) ve davalar devam etmektedir.
Olay sarsıcı mali boyutunun dışında bir işletme yönetiminin içinde olduğu bir hile vak’ası olmasından dolayı da üzücüdür. Volkswagen dünya ge-
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nelinde 11 milyondan fazla dizel araca hava kirliliğini kontrol eden sistemi
devre dışı bırakan bir yazılım yüklediğini kabul etmiş, şirket CEO’su Martin
Winterkorn görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Bunun yanında hilenin
neden olduğu dünyadaki en büyük karşılık vak’asıdır.
Volkswagen’in ABD operasyonlarının başındaki isim Michael Horn ilk
açıklamasında ABD’li yetkililere karşı dürüst olmadıklarını itiraf etmiş ve
“Dürüst davranmadık ve işi batırdık. Özür dileriz” ifadesi yaşanan skandalın
yönetimsel açıdan da ne kadar vahim olduğunu ortaya koymuştu (CNBC,
22.9.2015).
Volkswagen problemi çözmek için ünlü hukuk bürosu Kirkland and Ellis
ile anlaştı. Hükümete karşı büyük davalarda uzman olan şirket daha önce
BP’yi Deepwater Horizon petrol sızıntısı kazasında savunmuştu (Fortune
Magazine,23.9.2015b).
5. SONUÇ
VW AG vak’asında BP’ye göre en önemli farklılık, birinde bir işletme
hatasının neden olduğu çevre felaketinin tazminat davaları söz konusu iken,
diğerinde bilinçli bir işletme hilesinin neden olduğu tazminat taleplerinin
mevcudiyetidir.
Meselenin muhasebe yönünden en önemli yönü ise, bu muhtemel tazminat borçlarının, yani dava karşılıklarının dönem sonuçlarına ve şirket
borçlarına yansıtılmasıdır. “En iyi tahmin”in yapılması mevzuu ise, büyük
ölçekli vak’alarda hem şirket, hem de denetçiler için meydan okuyucu bir
konu olmaktadır. Ancak “ödenmesi kuvvetle muhtemel, ancak tutarı belirlenemeyen karşılıkların açıklamalara aktarılması” görüşü IAS 17’de yer alsa
dahi, kabul edilebilecek bir yaklaşım değildir. Bu yaklaşım sonucunda VW
AG 2015, emisyon skandalı ortaya çıkmış dahi olsa, yılının ilk dokuz aylık
sonuçlarında dava karşılıklarını yansıtmayarak kâr açıklamıştır. Tamamen
yanlış olmaktansa, gerçeğe daha yakın olmak her zaman daha iyidir.
Ayrıca tartışmasız bir başka konu, bilgi amaçlı tablolarda dava karşılıklarına mutlaka yer verilmesidir. Vergi amaçlı tabloların yaklaşımı ne olursa
olsun, bilgi amaçlı tablolarda muhafazakarlığın temel gereği de budur.
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DENETİM KOMİTESİ ETKİNLİĞİNİN DENETİM
RAPORLARININ YAYINLANMA SÜRESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN
İNCELENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
INVESTIGATION ON THE EFFECTIVENESS OF AUDIT
COMMITTEE ACTIVITIES ON THE PUBLISHING PERIOD OF
THE AUDIT REPORTS: AN EVIDENCE AT ISTANBUL STOCK
EXCHANGE
Yrd. Doç. Dr. Selim CENGİZ1*
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, denetim komitesi etkinliğinin denetim raporlarının
yayınlanma süresi üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, Borsa İstanbul (BİST)’e kayıtlı farklı sektörlerden 140 firmanın
2010-2015 yıllarına ait verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada denetim
komitesinin etkinliği göstergesi olarak denetim komitesinin bağımsızlığı,
büyüklüğü, toplantı sıklığı, finansal uzmanlığı ve icrada görevli olmayan
üye sayısı bağımsız; denetim raporlarının yayınlanma süresi ise bağımlı değişken olarak kullanılmıştır. Ampirik analizlerde, çoklu regresyon analizi
kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda denetim raporlarının yayınlanma
süresi ile denetim komitesinin büyüklüğü arasında negatif buna karşın denetim komitesinin toplantı sıklığı ile pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişki tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Denetim Komitesi Etkinliği, Denetim Raporlarının
Yayınlanma Süresi, BİST.
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the effectiveness of the audit
committee’s influence over the period of publication of audit reports. To accomplish this aim, 140 companies from different sectors registered in Borsa
Istanbul (BİST) benefited from the data of 2010-2015 years. Independence,
size, meeting frequency, financial expertise and number of non-executive
members of the audit committee are independent of the audit committee’s
*
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effectiveness in the study; And the period of publication of audit reports
is used as a dependent variable. In empirical analyzes, multiple regression
analysis was used. As a result of the analysis made, the relationship between
the duration of the audit reports and the size of the audit committee was
negative, whereas the audit committee had a positive and statistically significant relationship with the meeting frequency.
Keywords: Audit Committee Activity, Period of Publication of Audit
Reports, BİST.
1. GİRİŞ
Yönetim tarafından hazırlanan finansal bilgilerin doğru ve gerçek görünümü hakkında denetçi görüşünün zamanında yayınlanmaması, bilgi asimetrisini ve yatırım kararlarındaki belirsizliği artırmaktadır. Bu durum, yatırımcıların sermaye piyasasına olan güvenini olumsuz yönde etkilemektedir
(Mohamad Nor vd., 2010: 57). Bu kapsamda, finansal bilgilerin şirketler
tarafından zamanında yayınlanması, finansal bilgi kullanıcılarının yapacağı
yatırım kararlarında önemli bir rol oynayan finansal raporlama kalitesinin
önemli bir unsurudur. Ancak denetim raporlarının geç yayınlanması, finansal bilgilerin kalitesini düşürmektedir. Bazı çalışmalar, birçok şirketin denetim raporunu tamamlanmasından önce kazanç yönetimi uygulamalarını
yayınladığını göstermektedir (Krishnan ve Yang 2009). Genel olarak finansal bilgilerin değeri ile denetim raporlarının hazırlanması için geçen süre
arasında negatif bir ilişki olduğu belirtilmektedir. Konuyla ilgili yapılan
bir çok çalışmada, denetimin raporlarının yayınlanma süresinin mali tabloların yayınlanması üzerinde en etkili faktör olduğunu ampirik kanıtlarla
sağlamışlardır (Ng ve Tai, 1994; Owusu-Ansah, 2000; Leventis vd., 2005).
Özellikle finansal tabloların hazırlanması, denetimin raporlarının yayınlanmasının gecikmesine yansıyacak şekilde olması veya denetçinin
denetim raporunun süresi uzadıkça, denetimden kaynaklanan olumsuzluklar olabileceği için piyasaya karşı olacak negatif etki de o kadar
güçlü olacaktır (Sultana vd., 2015: 73). Öyle ki konuyla ilgili yapılmış
birçok çalışmada, finansal raporların geç yayınlanmasının şirket değerini
olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir (Givoly ve Palmon, 1982; Blankley vd., 2014). Özellikle Beaver vd. (1980) yaptığı çalışmada, yatırımcıların
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kar duyuruları yapılıncaya kadar menkul kıymetlerle ilgili kararlarını ertelediklerini ifade etmiştir. Ayrıca, denetim raporunun yayınlanma süresinin gecikmesi, mevcut pay sahiplerinin ve potansiyel pay sahiplerinin işlemlerini
veya hisse senetlerine yatırımlarını ertelemelerine yol açmaktadır. Böylece,
şirket üzerinde olumsuz bir etki yaratacak ve denetim raporunun gecikmesine neden olacaktır (Ng ve Tai, 1994: 58). Bu nedenle, denetim raporları hesap döneminin bitiminden sonra en kısa zamanda yayınlanmalıdır. Denetim
komiteleri, 1970’li yıllara kadar, büyük şirketler tarafından gönüllü olarak
kullanıldığından sayıları azdı (Appah ve Appiah, 2011: 75). Yakın geçmişte
meydana gelen finansal skandallardan sonra denetim komitelerinin finansal
raporlamadaki önemli olduğu anlaşılmıştır. Örneğin, 1980’lerde New York
Borsasında işlem gören tüm şirketler için bir denetim komitesi oluşturma
zorunluluğu getirildi. Denetim komitesi, yatırımcı çıkarlarını koruyan ve
borsalara güveni artıran önemli bir izleme mekanizmasıdır (Habbash, 2010:
187). Kısacası denetim komitesi finansal raporların doğruluğunu ve güvenirliliğini sağlayan sistemdir (Buchalter ve Yokomoto, 2003; Felo ve Solieri,
2009). Ige (2008) denetim komitelerinin faydalarını şu şekilde özetlemiştir;
i) Yasadışı faaliyetleri azaltarak hileli finansal raporlamayı önlemek,
ii) Denetimden geçmiş finansal tabloların güvenilirliğini attırmak,
iii) Yönetim kurullarının sorumluluklarını yerine getirmesine yardım etmek ve denetçinin bağmsızlığını artırmak,
ıv) Yönetim tarafından yapılacak hataları önlemek amacıyla yönetim dışındaki kişilerin rolünü güçlendirmek,
v) Beklenmedik kurumsal başarısızlıklarını ve şirket manipülasyonlarını
önlemek.
Denetim komitesinin en önemli sorumluluklarından birisi, finansal tabloların ve denetim raporlarının zamanında sunulmasını içeren finansal raporlama sürecini denetlemektir ( Bédard ve Gendron, 2010:3). Denetim raporlarının yayınlanma süresi, her ülkede geçerli kanun ve yönetmeliklerdeki
farklılıklar nedeniyle ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Tablo 1’de
bazı ülkelerde denetim raporlarının yayınlanma süresini özetlemektedir
(Ezat, 2015: 4).
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Tablo 1: Bazı Ülkelerdeki Denetim Raporlarının Yayınlanma Süreleri
Ülke

Süre (gün)

ABD

60

Fransa

180

Hong Kong

180

Yunanistan

160

Bangladeş

120

Malezya

180

Kuveyt

90

Ürdün

90

Bahreyn

90

Yukarıda verilen açıklamalar kapsamında çalışmanın temel amacı, denetim komitesi etkinliğinin denetim raporlarının yayınlanma süresi üzerindeki
etkisini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için BIST’te 2010-2015
yılları arasında işlem gören 140 şirketin verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, denetim komitesi etkinliği ile denetim
raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkiyi test etmek için teorik ve
ampirik literatür çerçevesinde hipotezler geliştirilmiştir. Daha sonra, araştırmanın yöntemi, değişkenleri, modeli, analizi ve bulguları hakkında bilgiler
verilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Ertan vd. (2013) çalışmalarında, 2006-2011 yılları arasında BİST’te işlem gören ve konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü olan 102
şirketin denetim süresini etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Veriler, panel
veri yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda işletmenin aktif
toplamı, kaldıraç oranı, kazanç haberleri, denetçi görüşü ve işletmenin yoğun dönemde denetlenmesi ile denetim süresi arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Ancak işletmelerin likiditesi,
bağlı kuruluş sayısı ve denetçi türü ile denetim süresi arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

34

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

Özkan vd. (2013) çalışmalarında, şirketlere özgü faktörler ile finansal
tablolar ve bu tabloların ayrılmaz parçası olan denetim raporlarının sunum
tarihleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu amaçla 2005-2010 yılları
arasında BİST’te faaliyet gösteren şirketlerin (1858 şirket/yıl) verileri kullanılmıştır. Bağımsız denetim firmasının, faaliyet gösterilen sektörün ve finansal performansın finansal tabloların sunum tarihi üzerine etkisi, konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolar farkı gözetilerek panel regresyon
analizi ile araştırılmıştır. Çalışmanın bulguları, finansal olmayan şirketlere
ait ve zarar beyan eden finansal raporların diğerlerine göre daha geç sunulduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca, büyük denetim firmaları tarafından
yapılan denetimin konsolide finansal raporların kamuya sunulması süresini
kısaltırken, beklentinin aksine konsolide olmayan finansal raporların sunum
süresini uzattığını tespit edilmiştir.
Mohammed vd. (2010) çalışmalarında, kurumsal yönetim uygulamalarının denetim süresi üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Bu çalışmanın temel
amacı, denetim komitesinin etkinliği ile denetim raporlarının yayınlanma
süresi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çoklu regresyon analizi kullanarak
yapmış oldukları analiz sonucunda, denetim komitelerinin büyüklüğünün
denetim süresi kısalttığını tespit etmişlerdir. Ancak denetim komitesinin bağımsızlığının ve uzmanlığının denetim süresini pozitif yönde etkilediğini
veya denetim süresini kısaltmadığını tespit etmişlerdir.
Afify (2009) çalışmasında, 2007 yılında Mısır’da faaliyet gösteren 84 şirketin verilerini incelemiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda, şirketlerin denetim süresi 19 ile 115 gün arasında, ortalama ise 60 gün seviyesinde olduğunu
tespit etmiştir. Ayrıca çalışmanın temel amacı kapsamında denetim komitesinin
varlığı ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasında negatif bir ilişki olduğunu veya denetim komitesinin denetim süresi üzerinde olumlu yönde etkili
olduğunu ya da denetim süresini kısalttığını tespit etmiştir.
Shukeri ve İslam (2012) çalışmalarında, 2011 yılında Malezya’da faaliyet gösteren 491 şirketin denetim raporlarının yayınlanma süresi ile denetim
komitesinin etkililiği arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Ortalama denetim
raporlarının yayınlanma süresi 97 gün olduğunu tespit etmişlerdir. Çoklu
regresyon analizi kullandıkları çalışma sonucunda, denetim raporlarının yayınlanma süresi ile denetim komitesinin büyüklüğü, denetim komitesi top-
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lantı sıklığı, denetçi türü, denetim görüşü, toplam aktifler ve firma kârlılığı
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir.
Sultana vd., (2015) çalışmalarında, denetim komitesinin etkinliğinin denetim raporlamanın yayınlanma süresi üzerine etkili olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışmalarında, şirketlerin finansal raporlamanın süresinin denetimin temel bir bileşen olup, bilgi içeriği ve şirket değerini eklediğini ve
dolayısıyla denetim raporunun yayınlanmasını etkilediğini ifade etmişlerdir.
Çalışmada Avustralya halka açık şirketler arasında tabakalı örneklem ile seçilen 100 şirketin 2004-2008 yılları arasındaki verilerinden yararlanılmıştır.
Çoklu regresyon analizinin kullanıldığı çalışma sonucunda, denetim komitesi üyelerinin uzmanlığı, tecrübesi ve bağımsız olmaları denetim raporunun
yayınlanma süresi üzerinde olumlu yönde etkili olduğunu tespit etmişlerdir.
Apadore ve Noor (2013) çalışmalarında, Malezya’da 2009 ve 2010 yılları
arasında faaliyet gösteren 180 şirketin verilerini analiz etmişlerdir. Çalışmanın amacı, kurumsal yönetim ile yönetim bağımsızlığı, sahiplik yoğunlaşması, denetim komitesi bağımsızlığı, uzmanlığı, toplantı sayısı, büyüklüklü
isle denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişki incelemektir.
Çoklu regresyon analizi sonucunda, şirketlerin denetim raporlarının süresinin 148 ile 26 gün arasında değiştiğini ve ortalama 100 gün sürdüğünü tespit
etmişlerdir. Ayrıca denetim komitesinin büyüklüğünün, sahiplik yoğunluğunun ortaya çıkmasına neden olduğu ve denetim raporunun yayınlanmasını
geciktirdiği ile önemli derecede ilişkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bununla
birlikte, diğer değişkenler (denetim komitesinin bağımsızlığı, toplantı sıklıkları ve uzmanlığı) denetim raporunun gecikmesi ile anlamlı bir ilişkiye
sahip olmadığını tespit etmişlerdir.
Hashim ve Abdul Rahman (2011) çalışmalarında, 2007-2009 yılları arasında Malezya’da faaliyet gösteren 288 şirketin denetim raporlarının yayınlanma süresi ile denetim komitesinin etkililiği arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Denetim komitesinin nitelikleri olarak, denetim komitesinin
bağımsızlığı, çalışkanlığı ve uzmanlığı değişkenleri dikkate alınmıştır. Çalışmanın sonucunda, analiz kapsamındaki şirketlerin denetim raporlarının
yayınlanma süresinin, 36 ile 184 gün arasında değişmekte olduğunu tespit
etmişlerdir. Ayrıca, denetim komitesinin bağımsızlığının ve uzmanlığının
denetim raporlarının yayınlanma süresini azaltmak için önemli olduğu tespit edilmiştir. Son olarak çalışmada, denetim komitesinin toplantı sıklığının
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denetim raporlarının yayınlanma süresine etki etmediği tespit edilmiştir.
Bédard ve Gendron (2010) çalışmalarında, halka açık şirketlerdeki denetim gecikmesinin nedenlerini incelemişlerdir. Denetim raporlarının yayınlanma süresinin gecikmesini, yönetim kurulu ve denetim komitesinin
özelliklerini birleştirerek incelemişlerdir. 2002 yılında faaliyet gösteren 856
finansal olmayan şirketin 628 denetim raporu kullanarak yapılan çoklu regresyon analiz sonucunda, aktif ve geniş denetim komitesinin denetim raporlarının yayınlanma süresini kısalttığını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte,
denetim komitesinin bağımsızlığı ve uzmanlığı ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasında anlamlı bir ilişki bulamamışlardır.
Abdullah (2006) çalışmasında, denetim komitesi ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkiyi, yönetim kurulu başkanının ve icra
sorumlusunun görev ayrımları kapsamında incelemiştir. 1998-2000 yılları
arasında 142 şirketin verileri kullanılarak elde edilen bulgulara göre, yönetim kurulunun bağımsızlığının ve yönetim kurulu başkanının ve CEO›nun
rollerinin önemli ölçüde ayrılmasının denetim raporlarının yayınlanma süresi üzerinde etkili olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca 1997 finansal krizinin
denetim raporlarının yayınlanma süresini olumsuz bir şekilde etkilediğini
tespit etmiştir. Bu bulguların zor dönemlerde şirketlerin, denetlenen finansal
raporlarını hazırlamak için daha uzun zaman harcadıkları anlamına geldiğini ifade etmiştir. Son olarak denetim raporlarının yayınlanma süresi ile
kaldıraç arasında olumlu ilişki; şirketlerin kârlılığı ile denetim raporlarının
yayınlanma süresi arasında ise negatif ilişki tespit etmiştir.
3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Bu çalışmanın amacı, şirketlerin denetim komitesi etkinliği ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, 20102015 yılları arasında BİST’te işlem gören şirketlerin denetim komitelerinin
bağımsızlığı, büyüklüğü, toplantı sıklığı, finansal uzmanlığı ve icrada görevli
olmayan üye sayısının denetim raporların yayınlanma süresi üzerindeki etkisini
araştırılmıştır. Verilerin analizinde, varlık yapılarının önemli bir kısmı nakit ve
nakit benzeri unsurlardan oluşan bankalar, özel finans kurumları, sigorta şirketleri, finansal kiralama ve faktoring şirketleri ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları,
menkul kıymet yatırım ortaklıkları örneklem dışında tutulmuştur. Geriye kalan
şirketler arasında tesadüfi örnekleme yoluyla BİST’te işlem gören 140 şirket se-
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çilmiştir. Bu kapsamda, çalışmanın veri seti, 2010-2015 yılları arasında BİST’te
işlem gören 140 şirketin verisini kapsamaktadır. Bu veriler, şirketlerin web sitelerinden, yıllık faaliyet raporlarından ve kamuyu aydınlatma platformu (KAP,
http://www.kap.gov.tr) sitesinden ulaşılmıştır.
3.1. Araştırmanın Değişkenleri
Çalışmanın amacı kapsamında, denetim raporlarının yayınlanma süreleri
bağımlı; şirketlerin denetim komitelerinin etkinliği değişkenleri bağımsız
değişken olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca şirketin büyüklüğü ve dört büyük
denetim şirketi tarafından denetlenme değişkenleri ise kontrol değişkeni
olarak dikkate alınmıştır. Bu değişkenler, genellikle literatürde denetim komitesi etkinliği ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmalarda kullanılmıştır (Sultana vd., 2015; Aljaaidi vd.,
2015; Abernathy 2014; Adel ve Maissa, 2013; Hamdan vd., 2013; Salleh
ve Stewart, 2012; Afify, 2009; Hashim ve Abdul Rahman, 2011; Mohamad
Nor vd., 2010). Çalışmada yer alan 1 adet bağımlı değişken, 5 adet bağımsız
değişken ile 2 adet kontrol değişkeninin tanımları, kısaltmaları ve bağımlı
değişken üzerine beklenen etkileri Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2: Çalışmada Kullanılan Değişkenler
Kısaltmalar

Beklenen Etki

İlgili Hipotez

Bağımlı Değişken
Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresi

DRS

Bağımsız Değişkenler (Denetim Komitesinin Etkinliği)
Bağımsızlık

DKB

-

H1

Büyüklük

DKBK

-

H2

Toplantı Sıklığı,

DKTS

-

H3

Finansal Uzmanlığı

DKFU

-

H4

İcrada Görevli Olmayan
Üye Sayısı

DKİG

-

H5

Şirketin Büyüklüğü

ŞB

-

H6

Denetim Şirketinin
Büyüklüğü

DŞB

-

H7

Kontrol Değişkenleri
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3.2. Araştırmanın Hipotezleri
Bu bölümde, denetim komitesi etkinliği ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla kullanılan bağımsız değişkenler ile bu değişkenlerin neden seçildikleri ve araştırmada bu değişkenlere
bağlı olarak hangi hipotezlerin oluşturulduğu açıklanmıştır.
Denetim komitesinin Bağımsızlığı
Denetim komitesinin etkinliğini belirleyen en önemli etkenlerden birisi denetim komitesinin yapısıdır. 2006 yılında ülkemizde, SPK tarafından
yayınlanan Seri X, No. 22 tebliğ gereği, hisse senetleri BİST’te işlem gören şirketler, yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve
en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar.
Komitenin iki üyeden oluşması durumunda her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması durumunda ise üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya
icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim
konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Hisse senetleri BİST’te işlem görmeyen işletmeler içinde
ihtiyari olarak, bu maddede düzenlenen esaslar çerçevesinde denetimden sorumlu komite oluşturabilir (Ağca ve Önder, 2016: 26-27). SPK’ya göre komite üyelerinin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir (SPK,
Seri IV, No: 56, Mad. 4.5.3). Uluslararası uygulamalarda da denetim komitesi üyeleri bağımsız bir aday seçim komitesi tarafından, bu mümkün değilse yönetim kurulunun bağımsız üyeleri tarafından seçilmektedir. Bağımsız
üyelere sahip denetim komitesi, yönetim kurulu dışındaki kişiler tarafından
şirketin daha iyi ve tarafsız izlenmesine yardımcı olacaktır (Hashim ve Abdul Rahman, 2011; Boo ve Sharma, 2007)
Denetim komitelerinin, üyelerin aynı zamanda şirketin yöneticileri olduğu zaman etkin bir şekilde çalışamayacaktır. Konuyla ilgili bir çok çalışmada denetim komitelerinin yalnızca bağımsız yönetimlerden oluşması
gerektiği belirtilmiştir (Davidson vd., 2005). Menon ve Williams (1994).
Denetim komitesinin bağımsızlığıyla finansal tablo hilelerinin daha az olacağı birçok araştırmayla desteklenmiştir (Jiambalvo, 1996; McMullen ve
Raghundan, 1996; Abbott vd., 2000; Beasley vd. 2000; Bedard vd. 2004).
Islam vd. (2010); Stewart ve Munro (2007) çalışmalarında, finansal raporlama manipülasyonlarının denetim komitesinin varlığı, toplantı sıklığı ve
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bağımsız denetçilerle etkileşimi ile ilgili olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda denetim komitesinin bağımsızlığının finansal raporlamanın kalitesini arttırdığı bir çok ampirik çalışmalarla ortaya konmuştur (Klein, 2002;
Abbott vd., 2004; Bédard vd., 2004; Archambeault vd., 2008; Pomeroy ve
Thornton, 2008; Persons, 2009; Ika ve Ghazali, 2012).
Davidson vd. (2005), denetim komitesinin etkinliğinin, denetim komitesinin ne derece bağımsız olduğuna, toplantı sıklığına ve büyüklüğüne bağlı
olduğunu belirtmişlerdir. Klein (2002); Baxter ve Cotter (2009) çalışmalarında, bağımsız denetim komitesi üyelerinin kazanç yönetimi uygulamalarını kontrol altına almada etkili olduğunu tespit etmiştir. Bazı çalışmalar,
birçok şirketin denetim raporunu tamamlamadan önce kazanç yönetimi uygulamalarını yayınladığını göstermektedir (Krishnan ve Yang 2009).
Kirk (2000) çalışmasında, denetim komitesinin bağımsızlığının güvenilir finansal raporlamayı sağlayarak finansal raporlama kalitesini artırdığını
ifade etmiştir. Ayrıca denetim komitesinin finansal bilgilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesine yardımı olacağını ifade etmiştir. Scarbrough vd.
(1998) araştırmalarının sonucunda, denetim komitesinin etkin olarak faaliyette bulunabilmesi için denetim komitesi üyelerinin işletmede çalışmayan
bağımsız kişilerden oluşması gerektiği sonucuna varmışlardır. Genel olarak,
daha bağımsız bir denetim komitesi, denetim raporunun hazırlanması için
geçen süreyi azaltabilir. Bu açıklamalar kapsamında H1 hipotezi aşağıdaki
gibi belirlenmiştir;
H1: Denetim komitesinin bağımsızlığı ile denetim raporunun yayınlanma
süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Denetim Komitesinin Büyüklüğü
Literatürde denetim komitesinin büyüklüğü ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkiye yönelik iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki, finansal raporlama sürecindeki muhtemel sorunların ortaya çıkması
daha büyük bir denetim komitesi ile çözülebileceğini savunmaktadır. Diğer bir
ifadeyle büyük denetim komitesi, komitenin kullanımına sunulan kaynakları
arttırarak komitenin gözetim kalitesini olumlu yönde etkileyeceğini savunmaktadırlar (Mohamad Nor vd., 2010: 62). Bu kapsamda büyük denetim komitesi,
bağımsız denetçiler tarafından yerine getirilen denetim faaliyetlerini ve sorum-
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luluklarını daha iyi değerlendirme şansına sahip olacaktır (DeZoort vd., 2002;
Turley ve Zaman, 2007). Aynı şekilde, Li vd. (2008) ve Persons (2009) gibi
çalışmalarda, denetim komitesi büyüklüğünün kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırdığını belirlemişlerdir. Bédard ve Gendron (2010), denetim
komitesinin büyüklüğünün denetim kalitesi veya etkinliği üzerinde önemli bir
belirleyici olduğunu tespit etmişlerdir.
Diğer yanda ise birçok çalışmada (Ahmad-Zaluki vd. 2010; Bedard ve
Gendron, 2010) denetim komitesinin büyüklüğünün, denetim komitesinin
etkinliğini olumsuz yönde etkilediğini tespit etmişlerdir. Aynı şekilde Collier ve Gregory (1999); Hillman ve Dalziel (2003) çalışmalarında, denetim
komitesinin büyüklüğü arttıkça denetim ve izleme işlevlerinin bozulduğunu
ileri sürmüşlerdir. Bunun nedeni ise, daha büyük denetim komitesin olması
durumunda bazı üyelerin etkin katılımı olmayacağını, üyeler arasında uyumu bozacağını ve kontrol ve izlem konusunda uyum yeteneğini azaltarak
“bağımsız üye” gibi bir soruna götüreceğidir. Ayrıca SPK’nın Seri X, No. 22
tebliğ gereği, hisse senetleri BİST’te işlem gören şirketler, yönetim kurulu
tarafından kendi üyeleri arasından seçilen ve en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Bu açıklamalar kapsamında
H2 hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H2: Denetim komitesinin büyüklüğü ile denetim raporunun yayınlanma
süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Denetim Komitesinin Toplantı Sıklığı
Denetim komitesi, görüşülmek istenilen hususlara dikkat ederek düzenli
olarak toplanmalı ve görev ve sorumluluklarını yerine getirme konusundaki
sonuçlarını kaydetmelidir (Mohamad Nor vd., 2010: 64). SPK’nın Seri: X,
No: 22 sayılı tebliği gereği,  denetim komiteleri yılda dörtten az olmamak
üzere gerek gördükçe toplanmalıdır. Bu kapsamda Sultana (2015), denetim
komitesi üyelerinin mali uzmanlığının ve denetim komitesi toplantılarının
sıklığının muhasebe ihtiyatlılığı ile olumlu bir ilişki içinde olduğunu tespit
etmiştir. Alzeban ve Sawan (2015), daha fazla uzmanlık ve toplantı sıklığı
ile güçlendirilen denetim komitelerinin, iç denetim tavsiyelerinin daha iyi
uygulanmasına neden olduğunu tespit etmişlerdir. Abbott vd. (2000); Beasley vd. (2000); Abbott vd. (2004); Persons (2009) gibi çalışmalarda, dene-
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tim komitesinin etkinliğinin finansal raporlama hilelerinin olma olasılığını
azalttığını tespit etmişlerdir. Finansal raporlama hileleri yapan şirketlerin
bağımsız denetim komitelerine sahip olma olasılıklarının düşük olduğunu
ve denetim komitelerinin daha az toplantı düzenlediğini belirtmişlerdir.
Adel ve Maissa (2013), denetim komitelerinin üyelerinin tecrübesi ile denetim komitelerinin toplantı sıklığı ve iç denetim arasında olumlu bir ilişki
bulmuşlardır. Konuyla ilgili literatürde genellikle denetim komitesinin toplantı sıklığının faydaları olduğu ifade edilmektedir. Ancak azda olsa farklı yönde sonuçlar bulan çalışmalarda vardır. Örneğin Bédard ve Gendron
(2010) çalışmalarında, denetim komitesi toplantı sıklığı ile finansal raporlama kalitesiyle ilgili önemli bir ilişki bulamamışlardır.
Genel olarak denetim komitesi toplantılarında finansal raporlama sürecinde karşılaşılan sorunlar tespit edilmekle birlikte, toplantıların sıklığı düşükse sorunlar kısa sürede düzeltilip çözülmeyebilir. Bu nedenle, denetim
komitesi toplantılarının sayısının daha yüksek olduğu bir şirketin denetim
raporlarının yayınlanma süresi kısalacaktır (Mohamad Nor vd., 2010: 65).
Bu açıklamalar kapsamında H3 hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H3: Denetim komitesinin toplantı sıklığı ile denetim raporunun yayınlanma süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Denetim Komitesinin Finansal Uzmanlığı12
Denetim komiteleri, denetim konularını veya risklerini anlama ve bunları değerlendirmek için denetim usullerini, denetim kararlarını ve yönetim ile bağımsız denetçi arasındaki uyuşmazlıkları anlamak gibi yüksek düzeyde muhasebe
ve finans bilgisi gerektiren birçok görevlerden sorumludurlar. Bundan dolayı
finans ve muhasebe konularında geçmişteki çalışma deneyimleri, muhasebede
gerekli mesleki sertifika ve diğer mali gözetim deneyimi gibi özellikleri finansal
uzmanlığı olarak nitelendirilebilir (Mohamad Nor vd., 2010: 65).
DeZoort ve Salterio (2001) finansal raporlama ve denetime komitelerinin tecrübe veya bilgi birikimine sahip olan denetim komitesi üyelerinin,
olmayan üyelerden daha fazla finansal raporlama hilelerini bulduğunu tespit
12

ABD’de SEC tarafından bir denetim komitesi üyesinin finansal uzmanlığı; “Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkeleri’ni anlamak, bu ilkelerin genel olarak uygulama, değerlendirme ve muhakemesini
yapabilmek, finansal raporları anlama ve analiz etmede tecrübe sahibi olmak, iç kontrol mekanizmalarını
ve muhasebe prosedürlerini bilmek ve her şeyden önce denetim komitesi işlevlerini anlamak ve uygulamak” olarak tanımlamıştır (Uzun, 2006: 59).
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etmişlerdir. Sultana vd. (2015), denetim komitelerinin uzmanlığı ile denetim
raporlarının yayınlanma süresinin kısaldığını tespit etmişlerdir. Salleh ve
Stewart (2012); Beattie vd. (2000) ve DeZoort ve Salterio (2001) çalışmalarında denetim komitelerinin uzmanlığının, yöneticilerle olan anlaşmazlık
hallerinde bağımsız denetçilere daha iyi destek sağladığını tespit etmişlerdir.
Abbott vd. (2004) ve Bédard vd. (2004) çalışmalarında, denetim komitesi
üyelerinin finansal uzmanlığının finansal raporlama hilelerini düzeltme olasılığını azalttığını veya yöneticilerin kazanç yönetimine yönelme eğilimlerini azaltığını tespit etmişlerdir. Hamdan vd. (2013) çalışmalarında, denetim
komitelerinin üyelerinin finansal uzmanlığının, şirketin finansal performansı ve hisse performansı üzerinde olumlu katkı sağladığını tespit etmişlerdir.
Aynı şekilde Abernathy (2014) çalışmasında, denetim komitesi başkanının
muhasebe ve finans konusundaki uzmanlığının ve deneyiminin denetim raporunun zamanında hazırlanmasını sağlayacağını belirtmiştir. Bu açıklamalar kapsamında H4 hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H4: Denetim komitesinin finansal uzmanlığı ile denetim raporunun yayınlanma süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Denetim Komitesinde İcrada Görevli Olmayan Üye Sayısı
SOX yasasında, denetim komitesinde yer alacak üye sayısı ile ilgili bir düzenleme yapmamıştır. Ancak üyelerinin nitelikleri ile ilgili bir düzenleme yapmıştır. Denetim komitesi üyelerinden birinin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden birisi olması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca bu üyelerden az bir tanesinin
finansal konularda uzman olması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca denetim
komitesi ile ilgili AB 8. direktifine göre, her şirketin denetim komitesi olması
zorunludur. Üye ülkelerdeki şirketlerin denetim komitesi, idari organının icracı
olmayan üyelerinden, genel kurul tarafından atanan bağımsız üyelerden ve muhasebe ile denetim konusunda yeterli bilgi seviyesine sahip üyelerden oluşması
gerekmektedir (Külte, 2013: 30-56). Ülkemizde ise, Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumuna göre denetim komitesi üyeleri, icra görevi olmayan yönetim kurulu üyelerinden en az iki kişiden oluşur. Bu açıklamalar kapsamında H5
hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H5: Denetim Komitesindeki icracı olmayan üye sayısı ile denetim raporunun yayınlanma süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
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Denetim Şirketinin Büyüklüğü
Dört büyük denetim şirketleri küçük denetim şirketlerine göre daha fazla
insan kaynağına ve donanım olarak da daha fazla kaynağa sahip olduklarından denetim elemanları denetim faaliyetlerini daha hızlı yapabilecekleri
tespit edilmiştir (Hashim ve Abdul Rahman, 2011; Afify, 2009; Leventis vd.,
2005; Carslaw ve Kaplan, 1991). Ayrıca büyük denetim şirketlerinin, küçük
denetim şirketlerine göre hata ve usulsüzlükleri tespit etmede daha iyi olduklarını ifade etmişlerdir (Soliman & Elsalam, 2012: 1293). Bu kapsamda,
küçük denetim şirketleri tarafından istihdam edilen denetçilerin şirketleri
denetlemeye daha uzun zaman harcadıkları söylenebilir. Küçük denetim firmaları denetim zamanını en aza indirgemek için prosedürlere ve stratejilere
odaklanmamış olabilirken, büyük denetim şirketleri muhtemelen daha verimli denetim teknolojilerini kullanmanın avantajına sahiptirler (Mohamad
Nor vd., 2010; Afify, 2009; Leventis vd., 2005; Ashton vd., 1989). Daha büyük denetim şirketleri itibarını korumak için denetim faaliyetlerini daha kısa
sürede yapmada daha motivasyonda oldukları da söylenebilir. Aksi takdirde,
daha sonraki dönemlerde müşterilerini kaybedebilirler (Hossain ve Taylor,
1998). Bu açıklamalar kapsamında H6 hipotezi aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
H6: Denetim dört büyük denetim şirketi olması ile denetim raporunun
yayınlanma süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
Şirket Büyüklüğü
Konuyla ilgili yapılan birçok çalışmada denetim raporlarının yayınlanma
süresi ile şirket büyüklüğü arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir
(Ashton vd., 1989; Carslaw and Kaplan, 1991; Afify, (2009); Mohamad Nor
vd., (2010); Hashim and Abdul Rahman, 2011). Büyük şirketlerin küçük şirketlere göre denetim raporlarının yayınlanma süresinin kısa olmasının bazı
nedenleri vardır.
(i) Büyük şirketlerin, küçük şirketlere göre daha güçlü iç kontrol sistemlerine sahip olmaları ve bunun sonucunda da finansal tablolardaki muhtemel
hile ve hataların oluşma eğiliminin az olması. Ayrıca bağımsız denetçilerin
iç denetim faaliyetlerine daha fazla güvenmeleridir.
(ii) Büyük şirketler, dönem sonunda denetim raporlarının hazırlanması
için denetim şirketlerine daha yüksek denetim ücretleri ödemektedirler
(iii) Büyük şirketler; yatırımcılar, sendikalar ve düzenleyici kurumlar
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tarafından daha yakından izlenmektedir ve bu nedenle denetim raporlarını
daha önce rapor edilmesi için daha fazla baskıya maruz kalmalarıdır (Afify,
2009: 72-73). Bu durumun sonucunda denetim raporlarının yayınlanma süresi kısalmaktadır. Bu açıklamalar kapsamında H7 hipotezi aşağıdaki gibi
belirlenmiştir;
H7: Denetim dört büyük denetim şirketi olması ile denetim raporunun
yayınlanma süresi arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır.
3.3. Araştırmanın Yöntemi ve Modeli
Denetim komitesi etkinliğinin denetim raporlarının yayınlanma süresi
üzerindeki etkisini araştırmak için çoklu regresyon analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırmanın modeli
literatürle (Schwartz ve Soo, 1996; Mangena ve Pike, 2005; Lee vd., 2008;
Che-Ahmad ve Abidin, 2008; Afify, 2009; Krishnan ve Yang, 2009; Mohamad Nor vd., 2010; Shukeri ve İslam, 2012; Mohd Naimi vd., 2010; Mansor
vd., 2013; Apadore ve Noor, 2013; Abernathy, 2014; Al Daoud vd., 2015;
Sultana vd., 2015) uyumludur ve aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur;
DRSi,t= β0 + β1 (DKBi,t ) + β2 (DKBKi,t ) + β3 (DKTSi,t ) + β4 (DKFUi,t ) +

β5 (DKİGi,t ) + β6 (ŞBi,t ) + β7 (DŞBi,t ) + βi,t
Modelde:

DRS: Dönem sonundan denetim raporunun yayınlanmasına kadar geçen gün sayısı.
DKB: Denetim komitesinin çoğunluğu bağımsız yöneticilerden oluşuyorsa 1,
aksi takdirde 0 değeri kullanılmıştır.
DKBK: Denetim komitesinin büyüklüğü değişkeni denetim komitesinde görev
alan üyelerin toplamını ifade eder. Denetim komitesinin üye sayısı fazla ise denetim raporlarının yayınlanma süresini kısaltması beklenmektedir. Buna göre, denetim komitesindeki üyelerin sayısı.
DKTS: Şirketin denetim komitesi yılda en az dört kez veya daha fazla toplanırsa
1, aksi takdirde 0 değeri kullanılmıştır.
DKFU: Denetim komitesi üyelerinin çoğunluğunun muhasebe ve finansal yönetim konularında uzman olması durumunda denetim raporlarının yayınlanma süresi kısalacaktır. Buna göre, denetim komitesi üyelerinin en az birinin muhasebe
veya finansal yönetim tecrübesi varsa 1, aksi takdirde 0 değeri kullanılmıştır.
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DKİG: Denetim komitesinde icracı olmayan üye sayısının toplam denetim komitesi üyesine oranı.
ŞB: Toplam varlıkların doğal logaritması.
DŞB: Denetim şirketleri genel olarak iki gruba ayrılır: dört büyük denetim şirketleri (KPMG, Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, Price Waterhouse Coopers) ve diğerleri. Bu kukla değişkeninde dört büyük denetim şirketinin (KPMG,
Ernst & Young, Deloitte Touche Tohmatsu, Price Waterhouse Coopers) denetlemesi durumunda 1, aksi takdirde 0 değeri kullanılmıştır.

3.4. Araştırmanın Analizi
Araştırmanın amacı kapsamında, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi analiz etmek için hangi yöntemin kullanılacağını belirlemeden önce söz konusu değişkenlerin durağan olup olmadığı tespit edilmelidir.
Regresyon analizlerinde sahte sonuçlar ortaya çıkmaması için uygulamaya
konu olan değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Söz konusu değişkenler durağan olmaz ise elde edilen analiz sonuçları geçerli ve güvenilir
olmayacaktır. Analizde kullanılan değişkenlerin durağan olup olmadığının
anlaşılması için, birim kök testi yapılmaktadır. Bu kapsamda, verilerin analize uygunluğunun belirlenmesi amacıyla değişkenlerde birim kökün varlığı
incelenmiştir. Birim kökün varlığının tespit edilmesi amacıyla, ADF-Fisher
Chi-Square, Levin, Lin & Chu (LLC) ve Im, Pesaran & Shin (IPS) testleri
yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Panel Birim Kök Testi Sonuçları
ADF-Fisher Chi-Square
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Levin, Lin & Chu

Im, Pesaran & Shin

Değişkenler

T-İstatistiği

P-Değeri

T-İstatistiği

P-Değeri T-İstatistiği

P-Değeri

DRS

198,020

0,000

33,150

0,001

59,326

0,000

DKB

201,360

0,001

22,247

0,000

41,624

0,000

DKBK

203,040

0,000

25,145

0,010

38,384

0,002

DKTS

225,285

0,020

29,108

0,000

26,340

0,000

DKFU

268,200

0,000

24,478

0,030

24,069

0,020

DKİG

253,347

0,002

29,312

0,000

39,471

0,000

ŞB

201,302

0,000

27,215

0,010

34,201

0,000

DŞB

189,201

0,003

21,300

0,000

43,741

0,001
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Tablo 3’de bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birim kök test sonuçlarını
göstermektedir. Bu sonuçlara göre, değişkenlerin %1 ve %5 önem seviyesinde olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, değişkenlerin tamamına ilişkin tüm
serilerin, durağan olduğunu ve regresyon analizinde kullanılmalarında bir
sorun olmadığı tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, analiz kapsamındaki değişkenlerin durağan olduğu tespit edildiği için değişkenler arasındaki ilişki
regresyon modelleriyle analiz edilebilir.
Serilerin durağan olduğu tespitinden sonra regresyon analizinin sabit etkiler modeline göre mi rassal etkiler modeline göre mi yapılacağı test edilmelidir. Tablo 4’de uygun regresyon modeline karar veren F testi, LM testi
ve Hausman testi sonuçları bulunmaktadır.
Tablo 4: F, LM ve Hausman Test Sonuçları
Testler

T-istatistiği

(P-Değeri/
Olasılık)

FBirim

4.158

(0.003)*

FZaman

2.100

(0.000) *

FBirim-Zaman

3.985

(0.000) *

LMBirim

6.258

(0.000) *

LMZaman

4.297

(0.002) *

LMBirim-Zaman

4.987

(0.000) *

Hausman

11.419

(0.029) **

* ve ** %1 ve %5 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlılığı ifade
etmektedir.
Tablo 4’de F, LM ve Hausman test sonuçları gösterilmektedir. Buna
göre, F testine göre regresyon modelinde %1 önem seviyesinde sabit birim
ve zaman etkileri bulunmaktadır. LM testine göre ise rassal zaman etkileri
%1 önem seviyesinde anlamlı bulunmaktadır. Hausman testi ise için %5
önem düzeyinde sabit etkili modelin kullanılmasının daha doğru olduğunu
göstermektedir. Araştırmanın analizinde kullanılan modelin F, LM ve Hausman testi sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, denetim komitesi etkinliği-
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nin denetim raporlarının yayınlanma süresi üzerindeki etkisinin analizinde,
regresyon analizi modellerinden sabit etkiler modelinin kullanılması daha
uygun olacağı tespit edilmiştir.
4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Tanımlayıcı İstatistik
Denetim komitesi etkinliğinin denetim raporlarının yayınlanma süresi
üzerindeki etkilerinin incelenmesinden önce, çalışmanın amacı kapsamında
oluşturulan modelin analize uygun olup olmadığı test edilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu model, hata terimleri varsayımlarını sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi bakımından gerekli testlere tabi tutulacaktır. Öncelikle
regresyon modelinin uygulanabilmesi için modeli oluşturan değişkenlerin
normal dağılıma uygun olması gerekmektedir. Bunun içinde tanımlayıcı istatistikten yararlanılmış olup, değişkenlere ait tanımlayıcı istatistiki bilgiler
araştırma kapsamındaki tüm şirketler için Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5: Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler
Mini- Maksi- OrtaSt. Çarpıklık
Diklik
mum
mum lama Sapma
DRS

16,201

247,500 89,100

28,900

-0,090

-0,212

DKB

35,002

95,000 75,800

15,981

0,985

-0,132

DKBK

2,003

6,000

3,400

0,580

-0,201

0,326

DKTS

1,000

7,020

4,680

1,520

-0,351

-0,427

DKFU
DKİG
ŞB
DŞB

0,000
0,000
14,091
0,000

1,000 0,539
1,200 0,780
22,591 18,031
1,001 0,800

0,410
0,310
1,980
0,330

0,756
-0,058
-0,521
0,424

-0,472
0,619
-0,347
0,908

Tablo 5’de analize dahil edilen değişkenlere ait tanımlayıcı istatistik sonuçları gösterilmiştir. Buna göre, BIST’te işlem gören ve analiz kapsamında
incelenen şirketlerin ortalama denetim süresi 89 gün olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca bu şirketlerin denetim süreleri 16 ile 247 gün arasında değiştiği
tespit edilmiştir. Analiz kapsamındaki şirketlerin denetim komitelerinde görev alan üyelerin sayısı 2 ile 6 arasında değiştiği, denetim komitelerini orta48
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lama üye sayısı ise 3,4 kişidir. Denetim komitesi bir yıl boyunca ortalama
4,68 kez toplantı yaptıkları tespit edilmiştir. Denetim komitesi uzmanlığının
ortalama %53 olduğu tespit edilmiştir. Son olarak analiz kapsamındaki şirketlerin %80’inin dört büyük denetim şirketi tarafından denetlendiği tespit
edilmiştir.
Ayrıca Tablo 5’de görüldüğü üzere, skewness (çarpıklık) ve kurtosis
(diklik) değerleri bağımlı ve bağımsız değişkenlerin normal dağılama uygun
olup olmadığı hakkında bilgi vermektedir. Söz konusu değişkenlerin skewness ve kurtosis değerlerinin – 1 ile 1 arasında bir değerde olması normal
dağılıma uygun oldukları anlamına gelir. Bu nedenle değişkenlerin çalışmanın modelinde kullanılmasın da bir sorun yoktur.
4.2. Korelasyon Analizi
Tablo 6’da analize dahil edilen değişkenler arasında çoklu bağlantı (korelasyon) olup olmadığının araştırılması için yapılan Pearson Korelasyon
Analizini göstermektedir.
Tablo 6: Korelasyon Analizi Sonuçları
DRS

DKB

DKBK

DKTS

DKFU

DKİG

ŞB

DŞB

DRS

1

0,276**

-0,116*

0,122*

-0,049

-0,140*

-0,004

-0,101*

DKB

0,004

1

-0,069

-0,098

-0,025

0,139**

-0,045

-0,29

DKBK

-0,116*

-0,069

1

0,079

-0,185*

-0,019

0,135**

0,040

DKTS

0,122*

-0,098

0,079

1

0,039

-0,050

0,033

0,049

DKFU

-0,049

-0,025

-0,185*

0,039

1

0,011

0,022

0,039

DKİG

-0,140* 0,139**

-0,019

-0,050

0,011

1

0,043

-0,022

ŞB
DŞB

-0,276**

-0,045

0,135**

0,033

0,022

0,043

1

0,083

-0,101*

-0,29

0,040

0,049

0,039

-0,022

0,083

1

*, ** sırasıyla % 1 ve % 5 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
Tablo 6’da değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve gücünü gösteren
korelasyon analizi sonuçları yer almaktadır. Buna göre, denetim raporlarının yayınlanma süresi (DRS) ile denetim komitesinin büyüklüğü (DKBK),
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icrada görevli olmayan üye sayısı (DKİG), şirket büyüklüğü (ŞB) ile denetim şirketinin büyüklüğü (DŞB) arasında negatif; toplantı sıklığı (DKTS)
arasında pozitif ve anlamlı ilişkinin olduğu görülmektedir. Ayrıca denetim
raporlarının yayınlanma süresi (DRS) ile denetim komitesi üyelerinin uzmanlığı (DKFU) ve denetim komitesi üyelerinin bağımsızlığı (DKB) arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan,
analize dahil edilen değişkenlerin hiçbirinin değeri 0,80’den yüksek çıkmaması değişkenler arasında çoklu bağıntı olmadığını göstermektedir.
4.3. Regresyon Analizi
Tablo 7’de yukarıda geliştirilen modele kapsamında, denetim komitesi
etkinliği ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasındaki ilişkinin testi
için çoklu regresyon analizi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 7: Sabit Etkili Regresyon Analizi Sonuçları
B

St.
Hata

Beta

T

Sig. T

Tolerans

VIF

Sabit

187,125

28,142

-

4,251

0,000

-

-

DKB

-1,020

1,698

-0,049 -0,641

0,521

0,984

1,320

DKBK

-4,010

2,154

-0,210 -2,152

0,010*

0,785

1,542

DKTS

5,135

3,245

0,159

0,149**

0,895

1,128

DKFU

-0,997

1,187

-0,085 -0,470

0,520

0,689

1,421

DKİG

-1,520

3,214

-0,029 -0,351

0,487

0,875

1,252

ŞB

-2,897

1,254

-0,198 -1,969

0,018*

0,698

1,623

1,417

-0,310 -2,120

0,015*

0,796

1,365

Değişkenler

DŞB

-3,451

1,125

R2= 0,420;
Düzeltilmiş R2= 0,359;
F Değeri=13,450;
F İstatistiği= 0,000;
Durbin-Watson (DW)
İstatistiği= 2,030

*, **,*** sırasıyla % 1, % 5 ve %10 düzeyinde anlamlılığı göstermektedir.
Yukarıda bulunan sonuçlara göre elde edilen model aşağıdaki gibi oluşturulabilir;
DRSi,t= β0 + β1(-0,049)DKBi,t + β2(-0,210)DKBKi,t + β(-0,159)DKTSi,t + β4(0,085)DKFUi,t + β5(-0,029)DKİGi,t + β6(-0,198)ŞBi,t + β7(-0,310)DŞBi,t + βi,t
50
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Tablo 7’deki analiz sonuçları incelendiğinde, modelde Durbin-Watson
(DW) istatistiği 2,030 olarak bulunmuştur. DW istatistiği, oluşturulan modelde oto-korelasyon olup olmadığının testi için kullanılır. DW istatistiği
genellikle 1,5 ile 2,5 arasında olması oto-korelasyon olmadığını gösterir
(Kalaycı, 2009). Buna göre oluşturulan modelde oto-korelasyon olmadığı söylene bilir. Ayrıca bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olup
olmadığının testi için ise Varyans Artış Faktörü/Variance Inflation Factor
(VIF) ve tolerans değeri kullanılmaktadır. Çoklu bağıntı probleminin olmaması için tolerans değerinin 0,10’dan büyük; VIF değerinin ise 10 veya
altında olması gerekmektedir (Topal vd., 2010: 54). Buna göre, bağımsız değişkenlerin tolerans değerlerinin 0,10’dan küçük ve VIF değerlerinin 10’dan
küçük olması nedeniyle çoklu bağlantı olmadığı söylene bilir. Genel olarak
analiz kapsamında oluşturulan modelde çoklu doğrusal bağlantı sorunu ve
oto-korelasyon yoktur. Bu durum modelinin güvenirliliğini göstermektedir.
Öte yandan Tablo 7’e göre, denetim komitesinin büyüklüğü (DKBK), denetim komitesinin toplantı sıklığı (DKTS), şirket büyüklüğü (ŞB) ve şirketi
denetleyen denetim şirketlerinin dört büyük denetim şirketi olması (DŞB)
analiz kapsamında incelenen şirketlerin denetim raporlarının yayınlanma
süresini (DRS) etkilemektedir. Bu kapsamda, DRS ile DKBK arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre DKBK artıkça,
DRS’nin kısaldığı anlamına gelir. Ancak DRS ile DKTS arasında ise pozitif
yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna göre DKTS artıkça DRS’de
artığı anlamına gelir. Bağımsız değişkenlerden denetim komitesinin Büyüklüğü (DKBK) ile denetim komitesinin toplantı sıklığı (DKTS) ile denetim
raporlarının yayınlanma süresi (DRS) arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Diğer bir ifadeyle, DKBK ve DKTS artıkça şirketlerin denetim raporlarının yayınlanma süresi kısalmaktadır.
Diğer bağımsız değişkenlerden olan denetim komitesinin bağımsızlığı
(DKB), denetim komitesi üyelerinin finansal uzmanlığı (DKFU) ve denetim komitesinde icracı olmayan üye sayısı (DKİG) ile denetim raporlarının
yayınlanma süresi arasında anlamlı bir ilişki/sonuç yoktur. Sonuç olarak çalışmada, H2, H6 ve H7 hipotezleri desteklenmiştir. Ancak H1, H3, H4 ve H5
hipotezleri desteklenmemiştir.
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5. SONUÇ
Bu çalışmada, denetim komitesi etkinliğinin denetim raporlarının yayınlanma süresi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu kapsamda, BİST’e kayıtlı
farklı sektörlerden 140 firmanın 2010-2015 yıllarına ait verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmada denetim komitesinin etkinliği göstergesi olarak denetim komitesinin bağımsızlığı (DKB), büyüklüğü (DKBK), toplantı sıklığı
(DKTS), finansal uzmanlığı (DKFU) ve icrada görevli olmayan üye sayısı
(DKİG) bağımsız değişken; denetim raporlarının yayınlanma süresi (DRS)
bağımlı değişken; şirket büyüklüğü (ŞB) ve denetim şirketinin büyüklüğü
(DŞB) ise kontrol değişkeni olarak belirlenmiştir. Değişkenlerin analizinde
çoklu regresyon analizi kullanılmıştır.
Yapılan analizler sonucunda; BIST’te işlem gören ve analize dahil edilen
şirketlerin ortalama denetim süresi 89 gün olduğu ve bu şirketlerin denetim
süreleri 16 ile 247 gün arasında değiştiği tespit edilmiştir. Analiz kapsamındaki şirketlerin denetim komitelerinde görev alan üyelerin sayısı 2 ile 6
arasında değiştiği, denetim komitelerini ortalama üye sayısı 3,4 kişi olduğu,
denetim komitesi bir yıl boyunca ortalama 4,68 kez toplandığı, denetim komitesi uzmanlığının ortalama %53 olduğu ve bu şirketlerin %80’inin dört
büyük denetim şirketi tarafından denetlendiği tespit edilmiştir. Öte yandan,
çoklu Regresyon analizi sonucunda;
(i)DRS ile DKBK arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Buna
göre H2 hipotezi desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle, DKBK’nın büyük olduğu
şirketlerde DRS kısalmaktadır. Bu durum, denetim komitesi üyelerinin fazla
olduğu şirketlerde, şirket yönetiminin denetim raporlarının daha hızlı yayınlanması konusunda denetim komitesine baskı veya talepte bulunduğu anlamına
gelebilir. Ayraca büyük denetime komitelerinin, finansal tablolarda açıklanan
bilgilerin doğru ve zamanında olmasını sağlamak ve böylece finansal raporlamanın kalitesini artırmak için yeterli zaman ve gayret gösterdiği anlamına gelebilir (Lin vd., 2006; Mohamad Nor vd., 2010 ). Bulunan bu sonuç genel olarak
literatürle uyumludur. H2 hipoteziyle ilgili olarak (DeZoort vd., 2002; Mohamad
Nor vd., 2010; Turley ve Zaman, 2007; Apadore ve Noor, 2013; Lin vd., 2006)
bir çok çalışmada denetim komitesinin büyüklüğünün denetim raporlarının yayınlanma süresini azalttığı savunulmaktadır. Öte yandan, azda olsa literatürde
denetim komitesinin büyüklüğü ile denetim raporlarının yayınlanma süresi arasında bir ilişki tespit edilememiştir (Hillman ve Dalziel, 2003; Abbott vd., 2004;
Bédard vd., 2004).
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ii)DRS ile DKTS arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Buna göre H3 hipotezi desteklenmemiştir. Diğer bir ifadeyle, DKTS’nin fazla olduğu şirketlerde DRS’nin artığı anlamına gelmektedir. Bu sonuç Apadore ve Noor (2013); Hashim ve Abdul Rahman (2011); Ismail vd. (2008);
Li vd. (2008) çalışmalarının sonuçlarıyla aynı yönde, Mohamad-Nor vd.
(2010); Persons (2009); Abbott vd. (2004) farklı yöndedir. H3 hipotezinin
desteklenmeme nedeni olarak, denetim raporunun gecikmesini isteyen şirket yönetimi daha fazla denetim komitesi toplantısı yapılarak, şirketteki
mevcut sorunların ortaya çıkmasını geciktirmesinden kaynaklanabilir.
iii) DRS ile ŞB arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Buna göre H6 hipotezi desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle ŞB’nın artmasıyla, DRS’si kısaldığı anlamına gelebilir. Bu sonuç Ashton vd. (1989); Carslaw ve Kaplan (1991); Afify (2009); Mohamad-Nor vd. (2010); Hashim
ve Abdul Rahman (2011) çalışmalarının sonuçlarıyla aynı yönde; Ayoib ve
Shamharir (2000) çalışmalarının sonuçlarıyla farklı yöndedir. H6 hipotezinin
desteklenme nedeni olarak, büyük şirketlerin daha etkin iç denetim ve iç
kontrol sistemine sahip olması ve denetim sürecini daha etkili ve hızlı yönetebilme yeteneğine sahip olması gösterilebilir. Bu sayede denetim daha hızlı
veya kısa sürede yapılacaktır.
ıv)DRS ile DŞB arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.
Buna göre H7 hipotezi desteklenmiştir. Diğer bir ifadeyle DŞB’nın artmasıyla, DRS’si kısaldığı anlamına gelebilir. Bu sonuç Apadore ve Noor (2013);
Hashim ve Abdul Rahman (2011); Leventis vd. (2005) çalışmalarının sonuçlarıyla aynı yönde; Carslaw and Kaplan (1991); Afify (2009) çalışmalarının sonuçlarıyla farklı yöndedir. Öte yandan, çalışmanın diğer bağımsız
değişkenleri (DKB, DKFU ve DKİG) ile denetim raporlarının yayınlanma
süresi (DRS) arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Sonuç olarak,
H2, H6 ve H7 hipotezleri desteklenmiştir. Ancak H1, H3, H4 ve H5 hipotezleri desteklenmemiştir.
Uygulama sonuçları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, teorik beklentilere uygun ve birbiriyle tutarlı sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Özetle
BİST’te 2010-2015 yılları arasında faaliyet gösteren 140 şirketin denetim
raporlarının yayınlanma süresi ile denetim komitesinin etkinliği arasında
önemli bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Buradan hareketle, çalışma
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dönemi, gözlem kümesi ve ele alınan denetim komitesinin etkinliğini ölçmeye yönelik dikkate alınan değişkenler kapsamında, analize dahil edilen
şirketlerin denetim komitelerinin etkinliğinin denetim raporlarının yayınlanma süresi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.
Güncel veriler kullanılarak yapılan ve bu bağlamda önemli olan çalışmanın en önemli kısıtı, çalışma döneminin kısa olmasıdır. Çalışma döneminin daha uzun olduğu bir gözlem kümesi, sonuçların güvenilirliğini arttırarak çalışmanın sonuçları ile karşılaştırılabilir. Ayrıca gelecek çalışmalarda
BİST’teki farklı sektörler veya alt sektör ayrımı yapılarak benzer çalışmalar
yapılabilir. Son olarak çalışmada bağımsız değişken olarak denetim komitesinin etkinliği ölçüsü olarak sınırlı sayıda değişken kullanılmıştır. Bunun
yanı sıra denetim komitesinin diğer etkinlik ölçüleri ve özellikle de kurumsal yönetimin uygulamalarını değerlendirmeye yönelik bazı değişkenler incelenmemiştir. Konuya ilişkin daha sonra yapılacak çalışmalarda bu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır.
Ülkemizde bu konuda yok denecek kadar az çalışmanın olduğu literatür
taramasında belirlenmiştir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda araştırmacıların daha farklı dönemlere ait veri setlerini, değişkenlerini ve analiz türlerini kullanmaları alandaki araştırmalara katkı sağlayacaktır. Ayrıca konunun
açıklayıcı gücünü artırmak için gelecekteki çalışmalarda şirketlerin iç kontrol sistemleri, sermaye maliyetleri, mülkiyet yapıları, kazanç yönetimleri ve
denetim kaliteleri gibi konular ile denetim raporlarının yayınlanma süresi
arasındaki ilişki incelenebilir.
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ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARINA UYUM SÜRECİNDE RUS MUHASEBE
SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR VE
UYGULAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
THE STUDIES ABOUT RUSSIAN ACCOUNTING SYSTEM IN
THE CONVERGENCE PROCESS TO INTERNATIONAL FINANCIAL
REPORTING STANDARDS, PROBLEMS IN PRACTICE AND
SUGGESTIONS ABOUT SOLUTION
Yrd. Doç. Dr. Leyla AKGÜN*3
ÖZ
Günümüzde rekabetçi sermaye piyasasının etkin bir şekilde faaliyet
gösterebilmesi için bu piyasadaki taraflara güvenilir ve kaliteli bilginin
sağlanması gerekmektedir. Bu bilginin temel kaynağını, finansal raporlama
oluşturmaktadır. Son yarım asırda muhasebeyle ilgili uluslararası arenada
özellikle de iktisadi kararların alınmasında önemli yere sahip olan finansal
raporlamaya olan ihtiyaç artmıştır. Bu doğrultuda 1970’li yıllardan itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’yla ilgili çalışmalar başlatılarak resmiyete dökülmüştür. Günümüz itibariyle Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları iktisadi kararların alınmasında yararlanılabilecek en
güvenilir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple tüm ülkeler açısından
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlaşma büyük önem
taşımaktadır. Araştırılan ülke olan Rusya’daki ulusal finansal raporlama
standartlarının, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlaştırılması sermaye piyasasında şeffaflığın ve rekabet gücünün arttırılması ve
finansal borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi açısından oldukça önemlidir. Ulusal standartların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’yla
uyumlaştırılması Rusya ekonomisinin gelişim hızıyla uyumlu bir şekilde
yürütülmesi gereken çok aşamalı ve kompleks bir süreçtir. Çalışmada, öncelikle Rusya Federasyonunda Uluslararası Finansal Raporlama Standartla*
3
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rı’na geçiş süreci ve bu süreçte yapılan yasal düzenlemelere yer verilmiştir.
Ardından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına geçiş sürecinde
yaşanan sorunlar incelenmiş ve son olarak da bu sorunların çözümüne dair
bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, Yasal Düzenlemeler, Vergilendirme.
ABSTRACT
Nowadays, to ensure the successful development of the capital market it is
necessary to provide to the parties information that is reliable and of a good
quality. The basic source of this information consists of financial reporting. In
the last half century the need for financial reporting, owing an important role
in international arena, especially during making the economic decisions concerning the accounting, has increased. In this regard, from 1970’s works concerning International Financial Reporting Standards have been initiated and
formalized. As of today, during making economical decisions International Financial Reporting Standards are used as the most rewarding resources that can
be taken advantage of. Due to this reason, the harmonization with International
Financial Reporting Standards have a great importance in regards of all the
countries. In Russia, which is the subject to the research, harmonization of the
national financial reporting standards with International Financial Reporting
Standards is important in terms of increasing the transparency and competitive
capacity of the capital market and decreasing the borrowing costs. Harmonization of the national financial reporting standards with International Financial Reporting Standards is a multi-stage and complex process that should be
carried out in accordance with the pace of development of the Russian economy. In the study, firstly there was given a place to the transition process to
International Financial Reporting Standards and to the legal regulations that
were implemented during this process. After, there were examined problems
that had been experienced during the transition to the International Financial
Reporting Standards and at last, there were proposed some recommendations
for finding the solution to these problems.
Keywords: International Financial Reporting Standards, Regulations,
Taxing.
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1. GİRİŞ
Günümüzde modern dünya topluluğunun farklı gelişim yönlerini kapsayan küreselleştirmenin temelini her ülke düzeyinde yakınsamayı kapsayan
süreçler ve bir bütün olarak dünya ekonomisine entegrasyonu amaçlayan süreçler oluşturmaktadır. Bu süreçlerin ışığında işletmelerle ilgili bilgi akışını
sağlayan finansal raporların önemi her gün daha da artmaktadır.
Son yıllarda ulusal standartların yanı sıra birçok ülkenin kabul ettiği finansal raporlamayla ilgili uluslararası standart ve kuralların geliştirilmesi
yönündeki faaliyetlerin artırıldığı gözlemlenmektedir. Bunun nedeni ise ortak muhasebe düzenlemeleri olmadan uluslararası işbirliğinin yürütülmesinin neredeyse imkansız olmasıdır. Ekonomik faaliyetlerin globalleşmesi ortamında girişimcilik ve ticari ilişkilerin gelişimi farklı ülkelerde uygulanan
finansal raporlama prensiplerinin tekdüzeliği ve şeffaflığı yönündeki talepleri artırdığı söz konusudur. Bilgi ekonomisinin dinamikliği, dünya sermaye
piyasasının oluşumuyla ilgili entegrasyon faaliyetleri ve finansal raporlama
sistemlerindeki yakınsama yeni raporlama paradigmasının oluşturulması
gereğini ortaya çıkarmaktadır.
SSCB’nin dağılması ve Rusya’nın yeni bir devlet olarak dünya arenasına
çıkması ülkenin iktisadi politikalarında önemli değişiklikleri gerektirmiştir.
Aynı zamanda güdümlü yönetim sisteminden piyasa ekonomisine geçiş ülkede köklü değişikliklerin yapılma ihtiyacını daha da artırmıştır. Gerçekleşen bu olaylar sonucu ülkede, dünyada uygulanan uluslararası standartlara
geçişle ilgili çalışmalar başlatılmıştır.
Yeni kurulan Rusya devletinin önemle üzerinde durduğu konulardan
biri ülke ekonomisine yabancı yatırım çekmekti. Bu doğrultuda yapılması
gerekenlerin en başında şeffaflığın sağlanıp artırılması gelmekteydi. Şeffaflığın sağlanması ve yabancı yatırımcıların güveninin kazanılması için ülkenin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na14 geçişi gittikçe zorunlu
hale gelmekteydi.
Piyasa ekonomisine geçişle planlı ekonomideki muhasebe sistemi ve
devletin kontrol sisteminin belirli kuralların uygulanmasındaki eksiklerin
ortaya çıkarmasına ve devletin çıkarları doğrultusunda bilgi üretimine yönelik olması sistemin etkililiğini azaltmış ve muhasebe sistemindeki reformlara olan ihtiyacı daha da artırmıştır.
14

Bundan böyle metin içinde UFRS olarak kullanılacaktır.
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Özelleştirme programlarının gerçekleştirilmesi, karma sermayeli şirketlerin oluşturulması Rusya muhasebe sisteminin uluslararası standartlarla
uyumlaştırılmasını gerektiren nedenler arasında yer almıştır. Uluslararası
standartlarla uyumlaştırmayı gerektiren en önemli nedenlerden biri yetersiz
yasal düzenlemelerdi. Şirketlerin istikrarsız ekonomik koşullarda uluslararası piyasalara girişi ülkedeki muhasebe sistemi ile ilgili yasal düzenlemelerin geliştirilmesini gerektirmekteydi. Özellikle vergi sistemiyle ilgili yasal
düzenlemelerdeki sürekli yapılan değişiklikler muhasebeyle ilgili yasal düzenlemelerdeki değişiklikleri de beraberinde getirmekte ve bazı işletmeler
dürüst olmayan finansal raporlar düzenlemekteydiler.
Rusya’da muhasebe fonksiyonlarının artması, mesleki sırların finansal raporlamada yer almaya başlaması ve finansal raporlamanın kamusal statü kazanması muhasebe sisteminin Batı ülkelerindeki muhasebe sistemiyle uyumlaştırılması gereğini artırmıştır. Başka bir ifadeyle Batı ülkelerinin on yıllar
önce yapmış olduğu uluslararası standartlara geçişi Rusya bu durumda başlatmak zorunda kalmıştır. Yaşanan gelişmeler sonucu Rusya’da 1990’lı yılların başlarında uluslararası standartlarla uyumlaşma konusunda ilk adımlar
atılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda aşağıdaki başlıkta Rusya’da uluslararası
standartlara geçişle ilgili yapılan tüm düzenlemeler incelenmiştir.
2. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GEÇİŞLE İLGİLİ YAPILAN YASAL DÜZENLEMELER
Birçok iktisat bilim adamına göre Rus muhasebe sistemindeki reformlar
Maliye Bakanlığı’nın 01.11.1991 tarihinde onaylamış olduğu Hesap Planının uygulamaya sunulmasıyla başlamıştır. Daha önceden raporlanmayan
maddi olmayan duran varlıklar, finansal yatırımlar ve krediler gibi raporlama objeleri artık muhasebe uygulamalarında yer almıştır. Aynı zamanda
duran varlıklar, sermaye ve diğer rapor kalemlerinin raporlama yöntemleri
de değiştirilmiştir. Bu yönde atılan önemli adımlardan birisi de “Şirketlerin
Muhasebe Politikaları” ile ilgili muhasebe yönetmeliğinin 28.07.1994 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından onaylanmasıdır. Bu yönetmelik gelişmiş
ülkelerdeki işletmelerin muhasebe kayıtlarının bütünlüğü, ihtiyatlılık, özün
önceliği, tutarlılık, rasyonellik gibi muhasebe prensiplerinin Rusya’da uygulamaya konması gereğini önemle vurgulamaktaydı. 21.11.1996 tarihinde
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finansal raporlamanın amacı, finansal raporlamayla ilgili talepler, düzenleme yöntemleri gibi kavramları kapsayan “Muhasebeyle İlgili” federal yasa
yürürlüğe girmiştir (Fazulzyanova, 2012, 131).
Rusya muhasebe sisteminin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlaştırılması yönünde önemli gelişmelere neden olan 283 No’lu
yasa 06.03.1998 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu yasayla finansal raporlamada önemli değişiklikler yaşanmış ve aynı zamanda bu alanda büyük deneyim
kazanılmıştır (Horoşkov ve Lyalina, 2007, 149). Yasa kapsamında aşağıdaki
yasal düzenlemelerin geliştirilmesi (düzenlemelerin kaydetme ve hesaplama
sürecinden çok finansal raporlama yönünde geliştirilmesi; federal yürütme
organlarının düzenleyici kuralları hazırlarken mesleki danışmanların tavsiyelerini dikkate alması; ulusal yönetmeliklerde uluslararası standartların
ağırlıklı kullanılması),
•
Düzenleyici çerçevenin oluşturulması,
• Metodolojik desteğin sağlanması,
• Gerekli kadronun oluşturulması,
• Uluslararası işbirliği gibi önemli işlemlerin yapılması amaçlanmıştır.
2003 yılının sonlarında Rus toplumunda UFRS’lere geçişin gerekliliği
anlayışı daha da olgunlaşmış ve Rus Hükumeti bu doğrultuda “Ara Dönemde
Finansal Raporlamanın Gelişimiyle İlgili Kavramsal Çerçeve” geliştirmiştir. 01.07.2004 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan kavramsal
çerçeve finansal bilgi kalitesinin artırılması, UFRS’lerin uygulanabilmesi
için gerekli altyapının oluşturulması, finansal raporlama kontrol sisteminin
değiştirilmesi ve muhasebe ve denetim alanındaki personelin yeterlilik seviyesinin yükseltilmesi gibi önemli konuları kapsamaktadır. (Fazulzyanova,
2012, 132).
Bu Kavramsal Çerçevede finansal raporlamayla ilgili
• UFRS’lerle uyumlaştırılmış finansal raporlama sisteminin resmi statüsünün olmaması,
• Düzenleyici organlar ve işletmelerin finansal raporlamanın birçok
prensip ve taleplerine karşı resmi yaklaşım tarzı,
• İşletmelerin Rusya kurallarına göre hazırlanmış olan finansal tablolarını UFRS’lerle uyumlu konsolide tablolara dönüştürmeleri için
harcadıkları gerekçesiz yüksek maliyetler,
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•

İşletmelerin devlet organlarına karşı aşırı raporlama yükü ve finansal
raporlamanın yanı sıra zorunlu vergi muhasebesi için yapılan gereksiz harcamalar,
• Finansal raporlamanın kalite kontrol ve denetim eksikliği,
• Mesleki kuruluşların katılım eksikliği,
• Muhasebeci ve denetçilerin UFRS konusunda bilgi eksikliği gibi yetersizlikler ortaya çıkarmış (Bogdankeviç, 2014, 54) ve
bu sorunların genellikle yönetimsel kaynaklı olduğu görülmüştür. Bu
durum finansal raporlamayla ilgili yasal düzenlemelerin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda UFRS’lerin temel alınmasıyla bilgi kalitesinin artırılması ve böylece de ulusal muhasebe sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 30.11.2011 tarihinde Rusya Maliye
Bakanlığının 440 No’lu 2012-2015 yıllarını kapsayan Planı onaylamasıyla
muhasebe sisteminin gelişimiyle ilgili yeni aşama başlatılmıştır. (Klinkov
ve Mikhaylov, 2014, 123).
Muhasebe sistemi ve finansal raporlamanın geliştirilmesi yönündeki
Plan’ın oluşturulmasının temel nedenleri arasında:
• 2004-2010 yıllarını kapsayan Plan’ın zaman aşımına uğraması,
• 2004 yılı Kavramsal Çerçeve kapsamındaki bazı faaliyetlerin gerçekleştirilememesi,
• 2004-2010 yıllarında UFRS’lerle uyumlu muhasebedeki reform sürecinin mükemmellikten uzak olması yer almaktadır.
2012-2015 yıllarını kapsayan Plan, finansal raporlamayla ilgili bilgi kalitesinin artırılması, finansal raporlama kontrol sisteminin geliştirilmesi, mesleki gelişim, uluslararası işbirliği gibi faaliyetleri kapsamaktaydı (Fedina,
2012, 10). Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönünde birçok teklif geliştirilmiştir. Özellikle “Mesleki Gelişim” ile ilgili görüşler (Getman, 2012, 2):
• UFRS’lere göre denetim ve muhasebe işlemlerini yürütecek meslek
mensuplarının sınıflandırılması (2013-2014 yılları),
• Kalifikasyon El Kitabında yer alan yönetici, uzman, denetçi ve muhasebeci görev tanımlarının UFRS’lere göre değiştirilmesi (2013 yılı),
• Sertifikasyonun Uluslararası Muhasebeciler Federasyonunun standartlarına dayanarak geliştirilmesi (2014 yılı),
• Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun standartları ışığında
muhasebe alanı uzmanlarının yıllık kalifikasyonu (2014 yılı),
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•
•

Muhasebe hizmetlerinde otokontrolün geliştirilmesi (2012-2013 yılları),
Muhasebe ve denetim alanında mesleki konsolidasyonun sağlanması
(2012-2013 yılları),
•
Denetim şirketlerinin otokontrolünün artırılmasıdır (2013 yılı).
Rusya’da muhasebe sistemindeki reformlar yirmi yıldan fazla süredir devam
etmektedir. Bu dönem içinde kısmen Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu yirmi dört Muhasebe Standardı hazırlanmıştır. Bu standartlar;
“Şirketin Muhasebe Politikası”, “İnşaat İhaleleri Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi”, “Yabancı Para Birimi İle Gösterilmiş Varlıkların Muhasebeleştirilmesi”, “”Şirketlerde Finansal Raporlama”, “Stokların Muhasebeleştirilmesi”,
“Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi”, “Sonraki Olaylar”, “Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar”, “İşletme Gelirleri”, “İşletme Giderleri”, “İlgili Taraflara Dair Bilgiler”, “Faaliyet Bölümleri”, “Devlet
Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi”, “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Muhasebeleştirilmesi”, “Kredi ve Borçlanma Maliyetinin Muhasebeleştirilmesi”,
“Faaliyetin Durdurulmasıyla İlgili Bilgi”, “Araştırma Geliştirme Giderlerinin
Muhasebeleştirilmesi”, “Gelir Vergileri”, “Finansal Araçlar”, “İşletme Birleşmeleri”, “Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler”, “Muhasebe Hatalarının
Düzeltilmesi”, “Nakit Akış Tabloları” ve “Maden Kaynaklarıyla İlgili Giderlerin Muhasebeleştirilmesi” standartlarıdır. Standartların onaylanma dinamiği
aşağıdaki grafikte yer almaktadır.

Şekil 1: Rusya’da Muhasebe Reformu Sürecinde Yürürlüğe Girmiş Muhasebe Standartları
Kaynak: Drujilovskaya, 2014, 2
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Grafik incelendiğinde son yıllarda muhasebe standartlarıyla ilgili düzenlemelerin azaldığı görülmektedir. Buna rağmen Maliye Bakanlığı ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarıyla İlgili Ulusal Kuruluşun hazırlamış olduğu
yeni standartlarla ilgili çalışmaların büyük bir kısmının 2011-2012 yıllarında
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar “Kiraların Muhasebeleştirilmesi”, “Stokların
Muhasebeleştirilmesi”, “Duran Varlıklar”, “İşletme Gelirleri” ve “Personel Tazminatlarının Muhasebeleştirilmesi” standartlarıyla ilgili idi. Fakat bu çalışmalar
tamamlanmamış ve standartları yürürlüğe konamamıştır.
Rusya’da faaliyet gösteren şirketlerin UFRS’lere geçişi için temel oluşturan
208 No’lu “Konsolide Finansal Tablolar” isimli federal yasa 23.07.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu yasa çerçevesinde halka açık anonim şirketleri,
sigorta şirketleri ve bankalar için finansal raporlamayı UFRS’lere uygun yapma zorunluluğu getirilmiştir. Bir yıl sonra ise finansal danışmanlık yapan diğer
şirketler için de UFRS’lere geçiş zorunlu hale getirilmiştir (Melnikova, 2015,
504). 2014 yılından itibaren ise sigortacılık ve finansal danışmanlığı ek iş olarak
yapan şirketler için de UFRS’lere geçiş zorunlu hale getirilmiştir. 2017 yılının
ortalarına kadar tüm şirketlerin UFRS’lere geçişinin tamamlanacağı planlanmaktadır (Ksenofontova, 2014, 52). 2012-2015 yıllarını kapsayan Plan çerçevesinde yapılan diğer önemli düzenleme 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren
“Muhasebe Sistemiyle İlgili” federal yasa olmuştur. Yasa, UFRS’lerle uyumlaşma yönünde özellikle yeni federal standartların hazırlanıp işlevsellik kazanmasını amaçlamaktaydı (Zubenko, 2014, 69).
Şirketler için UFRS’lere göre konsolide finansal tablo hazırlama süreci
farklılık göstermektedir. Menkul kıymet ihraç eden şirketlerin UFRS’lere
geçişinde köklü değişiklikler yaşanmış ve bu şirketler konsolide finansal
tablolarını Londra Komitesinin hazırlamış olduğu standartlara göre hazırlamaya başlamıştır. Ülkede faaliyet gösteren tüzel kişiler ise finansal tablolarını Rusya’da yirmi yıldan fazladır geliştirilmeye devam edilen standartlara
göre hazırlamaktadırlar. Büyük ve küçük boy işletmelerin raporlama biçimindeki farklılık: küçük boy işletmelerden yılda bir kez sadece bilanço ve
gelir tablosunun sunumu istenirken, orta ve büyük boy işletmelerden tam
paket bilgi sunumu talep edilmektedir. Ayrıca orta ve büyük boy işletmelerin finansal raporlarının denetçi tarafından onaylanması da gerekmektedir
(http://www.scienceforum.ru/2014/pdf/4672.pdf ). Küçük boy işletmelerin

68

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

son yıllarda Rusya ekonomisine büyük katkı sağladığı ve bu şirketlerin gelişiminin diğerlerine göre daha hızlı olduğu gözlemlenmektedir. Bu nedenle
küçük boy işletmelerde UFRS’lerin uygulanmasıyla ilgili incelemeler yapılmış ve genel olarak UFRS’leri uygulamada bu şirketlerin zorlandığı, bu
sebeple de Rusya Finansal Raporlama Standartlarını25 uyguladıkları tespit
edilmiştir (Grigoryeva ve Çoy, 2013, 64).
Uluslararası standartlarla Rusya standartlarının karşılaştırılması Rusya
finansal raporlama sisteminin Batı ülkelerindeki finansal raporlama sisteminden çok farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Aradaki farkın finansal
bilgiyi kullanma amacından kaynaklandığı görülmektedir (Govdya, Degaltseva ve Seredenko, 2014, 8). UFRS’ler ile RFRS’ler karşılaştırıldığında aşağıdaki farklar ortaya çıkmaktadır:
• UFRS’lerin yatırımcı ve işletmecilerin bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, RFRS’lerin ise devlet organlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olması,
• RFRS’lere göre varlıkların defter değerinin gerçeğe uygun değerle
gösterilmemesi ve bu durumunun bilançodaki varlıkların değerinin
şişirmesine yol açması,
• Rusya muhasebe sisteminin, işletmelerin gerçek finansal durumunun
ve faaliyet sonuçlarının güvenilirlik ve objektifliğine odaklı olmaması. İşletmelerin önemli finansal bilgileri gizleme alışkanlığı,
• RFRS’lerin rublenin satın alma gücündeki değişiklikleri dikkate almaması ve bu durumun enflasyon koşullarında işletmenin faaliyet
sonuçlarının karşılaştırılmasını imkansız kılması (Balyun, 2013, 28).
Rusya’da UFRS’lere geçiş süreci, bu süreçte yapılan yasal düzenlemeler
ve UFRS’lerle RFRS’ler arasındaki fark incelendikten sonra ülkede bu süreçte yaşanan sorunlara yer vermek yararlı olacaktır.
3. RUSYA’DA ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA
STANDARTLARIYLA UYUMLAŞMA SÜRECİNDE YAŞANAN
SORUNLAR
Rusya muhasebe sisteminin kökeninin planlı ekonomiye dayanması onu
önemli kılmaktadır. Başka bir ifadeyle muhasebe süreci yürütülürken mevzuatın koşulsuz yerine getirilmesi ve metodolojinin kurallarla uyumlu bir
2
5

Bundan böyle metin içinde RFRS olarak kullanılacaktır.
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şekilde belirlenmesi söz konusuydu. Bu koşullar sonucunda meslek mensuplarında profesyonel kararların alınmasını engelleyen belli bir davranış
modeli oluşmuştur. Tek sisteme alışkın olan meslek mensupları bir anda
yeni ve kişisel yargılama gerektiren kurallar ile karşı karşıya kalmışlardır.
Doğal olarak, meslek mensupları UFRS’lerin sunmuş olduğu seçim yapma
özgürlüğünü etkili bir şekilde yerine getirememişlerdir. Aynı zamanda değişime açık olmayan meslek mensuplarının sık sık değişen düzenlemeler
karşısında yetersiz kalması da UFRS’lerle uyumlaşma sürecini zorlaştırmaktaydı (Muhammetzyanov, 2012, 27).
UFRS’lere geçiş sürecinde yaşanan önemli sorunlardan biri UFRS’le
ilgili düzenleme dilinin İngilizce oluşudur. Rusya’daki muhasebecilerin
çoğunun İngilizcesinin yetersiz oluşu UFRS’leri uygulamada büyük engel
oluşturmuştur. (Baranenko ve Busıgına, 2014, 73). Bu sebeple UFRS’lerin
resmi olarak Rusçaya çevrilmesi kararı alınmıştır. Resmi olarak UFRS’ler
ilk defa Kırgızistan’da Rusçaya çevrilmiş ve Finansal Raporlama Standartları Ulusal Örgütünün resmi sitesine yayınlanmıştır. Fakat yapılan çevirilerin yetersizliği muhasebe meslek mensuplarının işini daha da zorlaştırmıştır.
2012 yılı sonrası Rusya’da faaliyet gösteren birçok şirket için UFRS’lerin
zorunlu hale getirilmesiyle UFRS’lerin dili konusu tekrar gündeme gelmiş
ve çevirinin Rusya’da yapılması kararı alınmıştır. UFRS’lerin İngilizceden
Rusçaya çevirisi Finansal Raporlama Standartları Ulusal Örgütü tarafından
yapılmıştır. Günümüzde yapılan çalışmalar sonucu halen bazı belgelerin çevirisinin eksik kaldığı ve bazı standartlarda yer alan terimlerin tam anlamıyla çevrilmediği görülmektedir (Birin, 2013, 10).
UFRS’lerle uyumlaşma sürecinde karşılaşılan sorunlardan bir diğeri
UFRS’lerle RFRS’ler arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Örneğin, Rusya standartlarında hesap planına büyük önem verilmekte, UFRS’lerde ise
hesaplara değinilmemektedir. Başka bir ifadeyle UFRS’lere göre hesaplarla
ilgili yazışmalarda gelir, sermaye, varlıklar gibi belirli hesaplar yerine dipnotlar kullanılmaktadır.
Rusya’da kullanılan RFRS’ler ülkedeki kayıt sisteminin oluşturulmasında önemli etkendir ve UFRS’lere tamamen geçiş RFRS’ler ve ulusal muhasebe yöntemlerinin etkisini kaybettirecek, bu durum ise Rusya’nın uluslararası imajını olumsuz etkileyecektir (Bessonova, 2015, 59).
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Ülkede UFRS’lerle uyumlaşma sürecine engel oluşturan sorunlar arasında UFRS’lere uygun işlemleri yürütebilecek nitelikli ve kalifiye personelin
eksikliği yer almaktadır. Bu duruma neden olan önemli kriterlerin başında
eğitim ve sertifika giderlerinin çok yüksek oluşu gelmektedir. Bu durum,
Rus şirketlerinin yaptığı finansal raporlamanın kalitesini olumsuz yönde etkilemesine neden olmakla beraber şirketlerin rekabet gücünü ve ona olan
güveni azaltarak yatırım cazibesini düşürmektedir (Popova, Arkauti ve İkaeva, 2013, 217).
Muhasebede kalite kontrol ve denetim yetersizliği Rusya’da UFRS’lere
geçiş sürecini geciktiren unsurlardan biridir. Muhasebede kalite kontrol sistemi altında denetim dışında yetkili devlet organlarının gözetim faaliyeti de
düşünülmektedir. Yetkili devlet organlarının temel görevi ilgili kişilerin kaliteli muhasebe bilgilerine ulaşmalarını sağlamaktır. Bu görevi yerine getirmek için yetkili devlet organları işletmelerin tam açıklama kavramına uyup
uymadıklarını kontrol etmekle yükümlüdürler. Fakat çoğu Rus şirketi finansal ve ekonomik faaliyetleriyle ilgili gerçek durumu açıklamaktan ve halka
açılmaktan çekinmektedirler. Şirketler UFRS’lere göre muhasebeleştirme
sürecinde bir kısım bilgileri saklamaya çalışmakta, bu durum ise yabancı
şirketler için kabul edilemez bir nitelik taşımaktadır (Aleynikova, 2014, 23).
Günümüz Rusya’sı için vergilendirme ve muhasebeleştirmeyi bir birinden ayırmak büyük sorun teşkil etmektedir. UFRS’leri uygulayan şirket
sayısındaki artış vergilendirme ile muhasebeleştirme arasındaki çatışmayı
daha da artırmaktadır. Başka bir ifadeyle UFRS’ler ile vergilendirme arasında herhangi bir uzlaşma söz konusu değildir. Piyasa ilkelerine dayalı bütün ulusal ekonomik sistemlerde vergilendirme ile muhasebeleştirme birbirinden ayrılmaktadır. Ayrıma neden olan temel etken ise hedefler
arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanmaktadır (http://www.scienceforum.
ru/2014/632/2419). Vergilendirme ile muhasebeleştirme arasındaki farklara
aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:
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Tablo 1: Vergilendirme ve Muhasebeleştirme Arasındaki Farklar
Kaynak: Suharev ve Suhareva, 2008, 14

Eski muhasebe sisteminin yasalarla uyumsuzluk sorunu “Muhasebe
Sistemiyle İlgili” yasanın yürürlüğe girmesiyle aradan kaldırılmış ve muhasebeleştirmede temel hedef yatırımcı çıkarları olmuştur. Resmi olarak
vergilendirme ile muhasebeleştirme bir birbirinden ayrılsa da, günümüzde
muhasebeleştirmenin vergi mevzuatına bağlılığının devam ettiği gözlemlenmektedir (Danilova, 2013, 68). Bu durum karşısında işletmeler iki çeşit
rapor hazırlamak zorunda kalmaktadırlar. Raporun biri UFRS’lerin talepleri
doğrultusunda, diğeri ise vergi mevzuatı taleplerine uygun hazırlanmaktadır. Vergilendirmedeki tek amaç işletmelerin gelir vergisinin hesaplanmasıdır. Diğer tüm vergilerin hesaplanmasında ise finansal raporlama baz
alınmaktadır (Labıntsev ve Tsepilova, 2013, 9). Vergilendirme ve muhasebeleştirmenin amaçlarındaki çelişki sorunu Rusya muhasebe sisteminin
reformuyla ilgili programda usulüne uygun yürütülmemiş, bu nedenle de
günümüzde muhasebe reformlarıyla vergi reformları ve Vergi Usul Kanunu
arasında herhangi bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (Bugaev ve Ryabchenko, 2014, 95).
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Rusya’da UFRS’lere geçiş sürecinde yaşanan sorunlar incelendikten
sonra bu sorunların çözümüyle ilgili önerilere yer vermek faydalı olacaktır.
4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Rusya’da UFRS’lere geçişi hızlandırmak ve bu süreci kolaylaştırmak
için öncelikle yürürlükte olan mevzuatın geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle “Muhasebe Sistemiyle İlgili” yasada da öngörüldüğü gibi UFRS’lere
göre hazırlanacak olan Rusya Muhasebe Standartlarının tamamlanıp yürürlüğe girmesi Rusya muhasebe sisteminin reformunda yeni aşamayı başlatacaktır. Atılacak olan bu adımla hem ilk standart niteliğini taşıyan ulusal düzenleyici belge hazırlanmış olacak hem de ülkedeki UFRS’lere geçiş süreci
hızlandırılmış olacaktır.
Rusya muhasebe meslek mensuplarının kalıplaşmış davranışlarının değiştirilmesinde yasal kontrolden çok sosyal kontrol boyutunun ön plana çıkarılması gerekmektedir. Mesleki görüş bildirilmesi gereken meslekler için etik
kurallarla gerçekleştirilen sosyal kontrol önemli bir unsurdur. Etik kurallar
muhasebeci ve denetçilerin kalıplaşmış davranış modellerinin değiştirilmesinde ve toplumun ihtiyaç duyduğu bilgilerin sağlanmasında önemli yere
sahiptir. Diğer taraftan, etik kurallar muhasebe meslek mensuplarının mesleklerinin önem derecesini anlamalarında da etkili role sahiptir. Bu şekilde
muhasebeci ve denetçilerin etik kontrolünün geliştirilmesiyle meslek mensuplarının daha verimli ve yeniliye açık bir şekilde çalışması sağlanacaktır.
Bu durumda ülkede UFRS’lere geçiş çalışmaları kolaylaşmış olacaktır.
Ülkede faaliyet gösteren bazı şirketlerin finansal durumlarıyla ilgili eksik bilgi verme eğilimleriyle ilgili sorunu çözmek için mesleki kuruluşların
bu şirketlerle iletişimde bulunması gerekmektedir. Mesleki kuruluşların bu
şirketleri denetlemenin yanı sıra onlarla deneyimlerini paylaşması, finansal
raporlama ve muhasebeleştirmeyle ilgili en iyi uygulamalarını örneklerle
aktarması problemin kısmen de olsa çözümüne yardımcı olacaktır.
Nitelikli meslek mensuplarının eksikliği sorununun çözümünde merkezi
şehirler dışında da tüm bölgelerdeki meslek mensuplarının eğitime tabi tutulması yararlı olabilir. Mensup eğitimi öncesi bu süreçte görev alacakların
önceden hazırlanmaları ve daha sonra eğitim kuruluşları aracılığıyla meslek
mensuplarının daha kapsamlı eğitilmesinin faydalı olacağı düşünülebilir.
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Aynı zamanda meslek mensuplarına ayrıcalıklar sunularak ve mesleğin cazibe kazanması sağlanabilir.
Ülkedeki en büyük sorun olan vergi mevzuatıyla muhasebe mevzuatı
arasındaki uyumsuzluğun gidermesi için vergilendirme ile muhasebeleştirmenin hedefleri arasındaki fark ve uyuşmazlıkların mümkün olduğunca
minimize edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda vergi raporları hazırlanırken finansal raporlamadaki belgelerden yararlanma fırsatının oluşturulması
aradaki farkı kapatmada yararlı olacaktır kanısını taşımaktayım.
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ÖZ
Ticaret unvanı taciri tanıtır. Ticaret unvanı tacirin ayırt edilmesi işlevini de
taşır. Yine ticaret unvanı müşteri kitlesinin ticari işletmeye bağlanmasını sağlar.
Ticaret unvanına ilişkin hükümler 6102 s. TTK md 39-52’de özel olarak düzenlenmiştir. Çalışmamızda anılan kanun hükümleri çerçevesinde ticaret unvanı
kavramı ve ticaret unvanı sistemleri üzerinde durulacaktır. Daha sonra sırasıyla;
ticaret unvanının unsurları, oluşturulması, kullanılması, tescili, devamı, devri
ele alınacaktır. Ayrıca ticaret unvanının korunmasına da değinilecektir.
Anahtar Sözcükler: Ticaret unvanı, ticaret unvanının unsurları, ticaret
unvanı sistemleri, ticaret unvanının korunması.
ABSTRACT
Trade name introduces the merchant. Trade name has a function of
making a difference between the merchants. Trade name also binds the customers to commercial undertaking. Provisions on trade name in Turkish
Commercial Code numbered 6102 are specially arranged in article 39-52.
Under the mentioned Code, the provisions of this study will focus on the
concept of the trade name and trade name systems. Then, respectively; trade
name of elements, creation, use, registration, attendance, transfer will be
discussed. It will also protect trade names mentioned in.
Keywords: Trade name, components of trade name, systems of trade
name, conservation of trade name.
1. TİCARET UNVANININ TANIMI
Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir(Rıza, Özdamar ve Çağlar, 2014 : 232; Bilgili ve Demirkapı,
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2014 : 169; Çeker, 2015 : 119; Arkan, 2015 : 254). Kural olarak ticari
işletmeyi değil, taciri hedef alır ve onu diğer tacirlerden ayırmayı amaçlar(Karahan, 2015 : 123; Çağlar, Özdamar, 2014 : 232; Yongalık, 2002: 5).
Piyasada belirli bir tanınmışlık düzeyi sağlayan ve sadece tacirin kullandığı
kalite ve güven sembolü taşıyan iktisadi değeri haiz addır. Sadece tacirler
ticaret unvanı kullanabilir. Ticaret unvanı müşterileri işletmeye bağlar. Ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirler ticaret unvanı kullanmak
zorundadır(Kendigelen, 2012 : 74). Ticaret unvanına ilişkin hükümler 6102
s. TTK(T.C. Yasalar, 14.02.2011) md 39-52’de düzenlenmiştir. Anılan hükümlerde gerçek kişi tacirlerin daha iyi tanıtılması ve tanıtma ya da kullanmaya aykırılığın hukuki sonuçları düzenlenmiştir. Ayrıca belirtmek gerekir
ki ticaret şirketlerinin daha iyi tanınmasına yardımcı olacak olan internet
sitesi kurmak ve şirkete ait sermaye bilgilerinin yanı sıra yöneticilerinin de
kamuoyuna duyurulması gerekmesi de taciri tanıtan diğer mekanizmalardır.
2. TİCARET UNVANI SİSTEMLERİ
Ticaret unvanının düzenlenmesinde serbestlik sistemi, gerçeklik sistemi
ve karma sistem olmak üzere üç farklı sistemden yararlanılmaktadır(Bahtiyar, 2016 : 110).
A. Serbestlik Sistemi
İngiltere ve Amerika gibi Anglo-sakson hukuk çevresinde serbestlik sistemi egemendir. Anılan sistem ticari işletme sahibinin kendisini istediği gibi
tanıtmaya hakkı olduğu düşüncesinin bir ürünüdür. Serbestlik sisteminde
tacirin ticaret unvanını seçmede ve devretmede özgürlüğü vardır(Karahan,2014:124; Arkan, 2015:254). Seçilecek unvanın müşteri kitlesine gerçek bir fikir vermesi gerekli değildir. Çünkü müşteri işletmenin hizmetinden
memnun kaldığı sürece unvan ile bağlı kalacaktır(Berzek, 2013 : 73).
B. Gerçeklik Sistemi
Fransa ve İsviçre hukukunda uygulama alanı bulan gerçeklik sisteminde
tacir, unvanını seçerken kesinlikle hayali veya fantezi eklere yer veremeyecek, mevcut durumu olduğu gibi unvana yansıtacaktır(Karahan, 2015 :
124). Gerçek kişi tacirlerde kişinin ad ve soyadına, tüzel kişi tacirlerde ise,
tüzel kişinin hukuki durumuna uygun bir ibareye yer verilecektir. Gerçeklik
sisteminde ticari işletme devrolunursa devralan ancak devri gösteren bir ek
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yaparak eski unvanı kullanabilir(Bilgili ve Demirkapı, 2014 : 170). Gerçeklik sisteminde, ticaret unvanının teşkilinden sonra meydana gelen değişikliklerin unvana hemen yansıtılması, unvanın gerçek duruma getirilmesi
gerekir. Devir durumunda halefiyeti gösteren bir ibare kullanılmalıdır.
C. Karma Sistem
Türk hukukunda kabul gören sistem karma sistemdir(Poroy ve Yasaman,
2014 : 392). Bu sistemde, unvan gerçek durumu yansıtmakla beraber bazı
fantezi eklere de yer verilebilir. Unvanın çekirdek kısmının oluşturulmasında gerçeklik sistemi2, ek kısmının oluşturulmasında ise, serbestlik sistemi
geçerlidir. Ancak çekirdek kısmı açısından gerçeklik sistemi katı bir şekilde
uygulanmamaktadır.
Örneğin ticari işletmenin devrinde ya da unvanda adı yer alan kimsenin
ölmesinde veya adının değişmesinde mevcut durumun unvana aynen yansıtılması gerekmemektedir(Ayhan…[veöte.], 2014 : 229; Poroy ve Yasaman,
2014 : 393). Serbestlik sisteminin benimsendiği ek kısmında ise, serbestlik
durumu sınırsız değildir. Ek, işletmenin durumu hakkında yanıltıcı3, gerçeğe4 ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır5. Ayrıca bazı eklerin kullanılması
da izne tabidir (6102 s. K. md. 46). 46’ıncı maddeye aykırı davrananlar 3
aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezası ile cezalandırılır.
AET’nin 68/151 sayılı Yönergesi’ne göre bir sermaye şirketi; kullandığı
mektuplarda ve sipariş formlarında şirketin merkezini, sicil numarasını, türünü ve tasfiye halinde bulunduğunu belirtmelidir. Bu zorunluluk da kanaatimize göre kamuyu aydınlatma ve şeffaflık çerçevesinde ticaret unvanında
uyulması gerekli düzenlemelerdir. Ayrıca belirtilmelidir ki üye devlet isterse
zorunluluğun kapsamını genişletebilir.
3. TİCARET UNVANININ ŞEKLİ
Ticaret unvanı seçmede karma sistemin benimsendiği Türk Hukuku’nda
unvan, gerçeklik ilkesinin geçerli olduğu çekirdek kısmı ve serbestlik ilkesini geçerli olduğu ek kısmı olmak üzere iki kısımdan oluşur.
A. Çekirdek
Çekirdek, unvanda bulunması gereken, kanunla belirtilmiş asgari husus2 Biz çalışmada gerçeklik sisteminin uygulandığı kısmı çekirdek olarak adlandıracağız.
3 Tacirin ticaret unvanında yer almasını istediği ek, haksız bir yararın sağlanmasına ya da markanın ait
olduğu işletmeyle iltibasa yol açabilecek nitelikteyse bu durumda alınmak istenen ek yanıltıcı olacaktır.
4 Örneğin eczacı olmamasına rağmen eczacı ibaresini unvanda kullanmak gibi.
5 Örneğin halife, sultan gibi ibarenin ekte kullanılmaması gerekir.
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ları ifade eder(Karahan, 2015 : 126). 6102 sayılı TTK.’da tacir türlerine göre
çekirdek kısmının nasıl şekillendirileceği düzenlenmiştir. Ticaret unvanını,
çekirdek kısmında zorunlu olarak barındırdığı unsurlara göre ikiye ayırmak
mümkündür. Gerçek kişi tacirlerde ve kollektif ile komandit şirketlerde zorunlu olarak bir gerçek kişinin adının çekirdek kısmında bulunması gerektiğinden bu tür unvana “şahıs ticaret unvanı”, anonim ve limited şirketler
ile kooperatiflerde de yine aynı şekilde zorunlu olarak çekirdek kısmında
şirketin faaliyet konusu belirtildiğinden bu tür unvana da “konu ticaret unvanı” denilmektedir.
B. Ek
Tacirin isteğine bağlı olarak ticaret unvanından işletmenin niteliğini ya
da unvanda adı geçen tacir kimliğini belirten eklere yer verilebileceği gibi
hayali adlar da ek olarak kullanılabilir. Alınan ek ya da ekler unvanın tâli
unsurunu teşkil eder. Ancak bu serbestliğin de sınırlamaları vardır. Tacir unvanında bazı ekleri belli sınırlar içinde kullanabilirken bazı ekleri ise, izin
almak suretiyle kullanabilecektir. Bazı hallerde ise, zorunlu olarak ek kullanılacaktır. Bu noktada, yapılacak eklerin yabancı bir veya birkaç kelime
olmasına engel oluşturan herhangi bir hüküm TTK.’da yer almamaktadır.
Yabancı ek özellikle aşağıda gösterilen durumlarda alınır6:
1. Özellikle turizm sektöründe şirketin yabancılara tanıtılması yönünden yabancı ek alınması bir gereklilik olabilir.
2. Yabancı ek haklı sebeplerle kullanılabilir.
3. Yabancı ana şirket ile yavru şirket arasındaki ilişkinin kurulması
yönünden gereklilik arz eder7.
1. Zorunlu Ekler
Seçilen ticaret unvanının Türkiye’de daha önce tescil edilmiş unvanlardan açıkça ayırt edilmesi ve bunu sağlamak üzere unvana ekler yapılması
zorunludur (TTK md. 45). TTK. md. 45 gereği gerçek veya tüzel kişi tacirler bakımından koruma ülke çapındadır ve sonradan tescil edilecek ticaret
unvanına ayırt edici ek konulması zorunludur8. Ek üçüncü kişilerin aldan6 Bkz. 6102 s. TTK. md. 46 Hükümet Gerekçesi.
7 Hükümet gerekçesinde, ana şirketin unvanındaki vurucu kelimenin yavru şirketin unvanında yer almaması
haksızlık olarak düşünülmüştür. Biz gerekçede yer alan kelimeyi vurgulu kelime olarak anlamaktayız.
8 Bilgili ve Demirkapı, 2014, 176. Örneğin “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. Yine C turizm limited şirketi ticaret
unvanı daha önce tescil edilmiş ise, C Turizm Anonim Şirketi ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan
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masını önleme bakımından getirilmelidir9. Burada aşağıda gösterilen soruların sorulması düşüncemize göre yerinde olacaktır: “Koruma niçin Türkiye
çapındadır?”, “Gerçek kişi unvanlarının sadece tescil edildikleri sicil dairesinde bilindikleri anlayışı niçin terk edilmiştir?” Teknolojik ilerlemeler ve
elektronik ortamın geniş olanakları gerçek kişilerde de unvanın korunmasının artık ülke çapında olması gerektiği gerçeğini ortaya çıkarmıştır.
Ticari işletmenin şubeleri, bağlı bulundukları merkezin ticaret unvanını
kendilerini de şube olduğunu belirterek kullanmak zorundadır (TTK. md.
48/1). Yine merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye şubelerinde ayrıca merkezin bulunduğu yerin unvana eklenmesi gerekir (TTK. md.
48/3)10. Rusya gibi Latin harfleri yerine Kiril harflerinin kullanıldığı ülkelerde ya da Arap harflerinin kullanıldığı ülkelerde ise, durum ne olacaktır?
Bu durumda Latin harfleri kullanılmayan bir ülkedeki ticari işletmenin Türkiye’deki şubesinin unvanı Latin harfleriyle yazılmalıdır ki bu sayede Türk
vatandaşları açıklıkla unvanı anlayabilsin. Poroy ve Yasaman aynı görüşte
değildir. Yazarlara göre, Arapça haricindeki diğer dillerdeki kelimeler unvan
içinde kullanılabilir(Poroy ve Yasaman, 2014 : 396).
Ticaret şirketlerinin tasfiye sürecine girmelerinden sonra tasfiye tamamlanıncaya kadar ticaret unvanlarına “tasfiye hâlinde” ibaresinin eklenmesi
zorunludur (TTK. md. 269; md 328; md. 533/f. 2; Koop. K. md. 98). Yine
malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın kesinleşmesiyle beraber ticaret unvanına “konkordato tasfiyesi halinde” ibaresi
eklenir (İİK. md. 309 c /2).
2. Ek Kullanımının Sınırlandırıldığı Haller
TTK. md. 46/1 uyarınca; tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi
ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmatescil edilemez. Ayrıca bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (29.05.2000). E. 2000/3792 ve K. 2000/4775
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; Yargıtay 11. HD. Ticaret unvanında yer alan “sükse”
kelimesinin “süksem” olarak değiştirilmesini yeterli bir değişiklik olarak görmemiştir [Yargıtay 11.
Hukuk Dairesi (25.06.1993). E. 3585 ve K. 4667 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi.]
9 “Hekimoğlu Un Fabrikası Ticaret ve Sanayi AŞ” ile “Büyük Hekimoğulları Gıda Sanayii ve Ticaret
AŞ” unvanlarındaki ek sözcükler ayırt edici eklerdir [Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (10.09.1991). E. 7693
ve K. 4477 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. [Eriş, Gönen (2010). Açıklamalı-içtihatlı Türk Ticaret Kanunu, cilt. 1, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 1181)].
10 Bilindiği gibi şube bir merkeze bağlı olduğu halde, müstakil sermayesi ve müstakil muhasebesi
bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi olmadığı halde, kendi başına ticari
işlem yapan yerlerdir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Göle, Celal (1986). “Ticari İşletmenin Merkez ve Şubesinin Tayini Sorunu”. Prof. Dr. Ernst Hirsch’e Armağan. (1986): 185 vd.
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sına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı
olmamak şartıyla11; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini ya da niteliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya
da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir12. Tek başına ticaret yapan
kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin mevcut olduğu zannını uyandıracak
ekler yapamazlar (TTK. md. 46/2). Dolayısıyla tacir ticaret unvanını seçerken ticaret unvanına aşağıda belirtilen unsurları ekleyebilir:
1. Ticari işletmenin özelliklerini içeren bir ifade.
2. Ticari işletmede yer alan kişilerin adları.
3. Fantezi bir ad.
3. Ek Kullanımının İzne Tâbi Olduğu Hâller
“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri TTK. md. 46/3
uyarınca ancak Bakanlar Kurulu’nun izniyle ticaret unvanında kullanılabilir. Bakanlar Kurulu’nun anılan maddede geçen kelimelerin bir ticaret unvanında kullandırılması yönündeki takdir yetkisi sınırsız değildir. Bakanlar
Kurulu’nun bu durumu eşitlik ilkesine uygun olarak değerlendirmesi gerekir. Bu ibareler gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması durumunda
Bakanlar Kurulu kararı aranmamaktadır.
4. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI
A. Gerçek Kişilerin Ticaret Unvanı
Gerçek kişi tacirlerde ticaret unvanı işletmenin kime ait olduğunu göstermektedir(Kendigelen, 2012 : 76). Bu nedenle unvanın çekirdek kısmı tacirin
kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur (TTK. md. 41/1; TSY. md.
43/1). Bu sistem Alman sisteminde de geçerlidir (HGB Art. 17). Bu unvana
birtakım ekler ihtiyari olarak getirilebilir. Bazı durumlarda ise, zorunlu olarak ek kullanımı söz konusu olmaktadır(Bahtiyar, 2016 : 113).
Bir gerçek kişi taciri faaliyet konuları birbirinden farklı olan birden çok
ticari işletmesinin bulunması hâlinde, ticaret unvanına her işletme dolayısıyla ayırt edici ilaveler yapılarak tescil olunur(Bilgili ve Demirkapı, 2014 :
11 Ayrıca ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz.
Ticaret unvanında yer alan ibareler kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez, Ticaret
Unvanları Hakkında Tebliğ md. 4/ f. (3)] [Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (14.02.2014). Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ. Ankara: Resmi Gazete (28913 sayılı)].
12
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (29.11.1973). E. 4778 ve K. 4768 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay
11. Hukuk Dairesi. (Batider., 1973, C. 7, S. 3, 743); Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (26.04.2000). E.
2000/11-827 ve K. 2000/808 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. TTK. md. 46/1’de
aranan şartlar esasen tescil edilecek bütün unsurlarda aranan ve olması gereken şartlardır.
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171; Karayalçın, 1968 : 378-379) (TSY. md. 44/f. 3).
Bir gerçek kişinin soyadından başka iki adı varsa her iki adın da, soyadı
gibi, kısaltılmadan ticaret unvanının çekirdek kısmında yer alması gerekir(Bozer ve Göle, 2015 : 120; Bilgili ve Demirkapı, 2014 : 171). Arslanlı, Karayalçın, Poroy, Yasaman, Boyacıoğlu ise, bu görüşün aksini savunmaktadırlar(Boyacıoğlu, 2006 : 140; Arslanlı, 1960 : 88; poroy ve Yasaman, 2014
: 397; Karayalçın, 1968 : 378). Biz TTK. md. 41 hükmü gereği yazarlara
katılmamaktayız. Zira TTK. md. 41 hükmü hiçbir ayrım yapmadan adın ve
soyadının kısaltılmadan yazılması gereğini emretmektedir.
Bu noktada aşağıdaki sorunun sorulması bize göre, yerinde olacaktır.
“Herhangi bir şirket ticaret unvanını daha önce tescil ettirmişse, unvanı
kullanma hakkına sahip olur. Aynı soyadına sahip olan kişilerden oluşan
başka şirket de aynı unvanı kullanma hakkına sahipse durum ne olacaktır?”
Bu sorunun cevabı bize göre, ikinci şirketin ayırt edici ek alması zorunluluğunun olduğu yönündedir (Yargıtay 11. Hukuk dairesi, 29.05.2000).
B. Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı
1. Kollektif Şirketlerde Ticaret Unvanı
Bilindiği gibi kollektif şirketin unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en
az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir (TTK.
md. 42/1; TSY. md. 43/5). Tüm ortakların adı yerine sadece birinin kısaltılmamış adı ve ardından “ve ortakları”, “ve oğulları” gibi ibareler getirilebilir. Yine
bize göre, kollektif ortaklıkta yeni ortakların ad ve soyadları davalı kollektif
şirketin ticaret unvanında yer almışsa şirketin devri gibi bir durum ortaya çıkmamaktadır. Burada sadece şirkete yeni ortaklar girmektedir.
2. Adi veya Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerde Ticaret Unvanı
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ticaret unvanı sınırsız sorumlu ortak olan komandite ortaklardan en az birinin kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi
kapsar (TTK. md. 42/2). Burada da kollektif şirketlerde olduğu gibi “ortağı”, “ortakları”, “oğulları” vb. ekler kullanılabilir. Sınırlı sorumlu olan
komanditer ortağın adının unvanda kullanılması yasaklanmıştır. Bu yasağa
karşı gelinirse mevcut güvenden dolayı üçüncü kişilerin zarara uğramaması
için TTK. md. 320’de bir önlem alınmış ve söz konusu komanditer ortağın
da sınırsız bir şekilde sorumlu olacağı düzenlenmiştir.
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3. Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerde Ticaret Unvanı
TTK.’nın 43’üncü maddesine göre; limited, anonim ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanlarında, işletme konusunu ve şirket türünü gösteren ibareyi göstermeleri zorunlu ve yeterlidir. Ancak bu durumda, aynı konuya sahip pek çok anonim, limited veya kooperatif şirket söz konusu olacağından
bunların birbirinden ayırt edilmelerini sağlayıcı ekler yapılması zorunludur.
Bunların ticaret unvanlarında gerçek kişilerin ad ve soyadları bulunması halinde şirket türünü gösteren ibarenin kısaltılmadan açık bir şekilde yazılması
gerekir. Burada amaç, üçüncü kişilerin dikkatlerini şirket türüne çekerek,
unvanda adı ve soyadı bulunan kişinin şahsen sorumlu olduğu şeklinde bir
kanaat oluşmasını önlemektir(Aslan, 2012 : 57; Can, 2007 : 3; Karayalçın,
1968 : 382-389). A.Ş. unvanın baş harfle kullanılmasıdır. Ltd. Şti., Ltd.
Şrkt. veya Anom. Şir. ise, kısaltmadır. “Şirket” yerine “Ortaklık” ibaresi de
kullanılabilir(Poroy ve Yasaman, 2014 : 398; Moroğlu, 2006 : 56).
Eriş’e göre holding veya yatırım ortaklığı niteliğini haiz olan anonim
şirketlerde, holding veya yatırım ortaklığı kelimesine de yer verilmelidir13.
Açıklık ve şeffaflığın ayrıca anonim şirketin türünün ne olduğunun belirlenmesi yönünden biz de Eriş’e katılmaktayız. Nitekim SerPK. md. 49/1,
(ç) hükmü ile Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ’in 4’üncü maddesi de bu
düşünce ile yürürlüktedir. Yine gayrimenkul yatırım ortaklıklarında “gayrimenkul yatırım ortaklığı” ibaresine yer verilmelidir [SerPK. md. 6, (ç)].
Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir.
Ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise, o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir (Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğ md. 5).
Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların
adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz14. Ancak bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile
hissedarı oldukları şirketlerin ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya
kısaltılmış adları kullanılabilir.

13 Eriş, Gönen (2004). Türk Ticaret Kanunu, ticari işletme ve şirketler, cilt I. Ankara: Seçkin
Yayıncılık, 979; Bilindiği gibi yatırım ortaklıkları kayıtlı sermayeli anonim şirket şeklinde kurulacak
kollektif yatırım kuruluşlarıdır.
14 Üniversite, Adliye, İl Özel İdaresi, Vilayet gibi kelimeler kooperatiflerin unvanında yer alamaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerini çağrıştıran ifadeler de kooperatiflere konulamaz.
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4. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişilerin Ticaret Unvanı
Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernekler, vakıflar ve devlet,
vilayet, belediye gibi kamu tüzel kişileri tarafından özel hukuk hükümlerine göre ve ticari şekilde işletilmek üzere kurulan ve tüzel kişiliği bulunan
teşekkül ve müesseselerin ticaret unvanı adlarının aynıdır (TTK. md 44/1).
Bu kişiler de unvanlarında ek kullanabilirler(Karahan, 2015 : 136). Dernek
ve vakıflar, kamu kurum ve kuruluşlarının ismini alamaz.
Kamu yararına çalışan derneklerin işlettikleri, tüzel kişiliği bulunan ya
da bulunmayan ticari işletmeler ile devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel
kişileri tarafından işletilen ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerin ticaret unvanları, işletme konusunu gösteren ibare ile kendilerini işleten tüzel
kişinin adından oluşur. Bize göre, işletmenin ayırt edilebilmesi için işletme
ibaresinin unvanda yer alması faydalı olur.
5. Donatma İştirakinin Ticaret Unvanı
Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı
ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları
ve gemi adı kısaltılamaz (TTK. md. 44/2, 2. cümle) Ticaret unvanında ayrıca
donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur (TTK md. 44/2). Donatma iştirakinin tescil edilmiş ticaret unvanı Türkiye genelinde korunur.
6. Adi Şirketin Ticaret Unvanı
Borçlar Kanunu’nda ve Ticaret Kanunu’nda adi şirketlerin ticaret unvanını düzenleyen bir hüküm bulunmamaktadır. Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur ancak adi şirket bir ticari işletme işletiyor olabilir. Bu nedenle tacir sıfatını, tüzel kişiliği olmadığı için adi şirket kazanamayacaktır. Tacir sıfatını adi
şirketin ortakları kazanacaktır. Böylelikle de tacir sıfatını kazanan ortakların
unvan kullanma mecburiyeti doğacaktır ve her birinin ticaret unvanı olacaktır(Karayalçın, 1973 : 181-184). Adi şirket unvanlarında da ortaklardan
en az birinin ad ve soyadı ile şirketi gösteren ibareye yer verilebilecektir15.
Bunlara ek yapılması da mümkündür(Ayhan…[veöte.], 2014 : 237). Unvanda birden fazla ortağın adına da yer verilebilir. Bu noktada aşağıdaki soru
sorulmalıdır: “Ortaklar birlikte aynı unvanı kullanmak istemezlerse durum
15 Domaniç, Hayri (1988). Ticaret hukukunun genel esasları. İstanbul: Temel Yayıncılık, 232;
Karayalçın, 1973, 181 vd; Ayrıca belirtmek gerekir ki ortak bir ticaret unvanı ile birleşen adi şirket
ortakları üçüncü kişilere karşı işlenen haksız fiillerden müteselsilen sorumlu olacaklardır.
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ne olacaktır?” Kanaatimizce burada adi ortaklık olgusu oluşmamıştır. Dolayısıyla her bir ortağın ayrı ayrı unvan kullanmak istemesi adi ortaklığın
olmadığını bize göstermektedir.
5. TİCARET UNVANININ KULLANIMI
Ticaret unvanı kullanmak tacir için hem bir yükümlülük hem de bir hak16
tır . TTK. md. 39/1’ e göre her tacir ticari işletmesiyle ilgili işlemleri, ticaret
unvanıyla yapmaya ve işletmesiyle ilgili senet ve diğer belgeleri bu unvan
altında imzalamaya mecburdur17. Bize göre, burada yer alan senet kelimesini hem borç yükümlülüğü taşıyan senet terimi olarak hem de her türlü yazılı
evrak olarak geniş kapsamda anlamamız gerekir. Yine bize göre, bu belgeye
dayanan işlem tacirin ticari ticari işletmesiyle ilgili bir iştir. Ayrıca tescil
olunan bu unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı şekilde
yazdırmakla yükümlüdürler (TTK. md. 39/2)18. Tacirin kullandığı işletmeyle ilgili belgelerinde aşağıda gösterilen bilgileri belirtmek zorundadır:
1. Sicil numarası,
2. Ticaret unvanı,
3. İşletmesinin merkezi,
4. Tacir sermaye şirketi ise, taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı,
internet sitesinin adresi ve numarası19.
Yukarıda gösterilenler kanuni asgari unsurlardır. Yukarıda belirlenen
asgari unsurlar şube unvanı ve belgeleri için de geçerlidir (Moroğlu, 2006
16 Kayıhan, Şaban ve Yasan, Mustafa (2015). 6335 sayılı Kanun ile değişik yeni Türk Ticaret
Kanunu’na göre ticari işletme hukuku. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 131; Ticaret unvanının sahibi
unvanı mutlak olarak kullanır. Kullanma tekel olarak mevcuttur.
17 İmza, gerçek kişilerde isim ve soyadı ile isim ve soyadından ibaret imza olabilir (Poroy ve Yasaman, 2014, 394).
18 Aydoğan’a göre unvanın işletmenin görülebilecek bir yerine yazılacak olması özellikle hizmet
sunan işletmeler bakımından, marka olarak da kullanılması sonucunu doğurmaktadır [Aydoğan, Fatih
(2013). “Markanın ticaret unvanına karşı korunması, mevcut hukuki durum-değişiklik (madde) önerisiitiraz yolu ve/veya alternatif çözüm yolu önerisi” İÜHFM. 71, 2 (2013): 32]. Yargıtay da ticaret
unvanının bir marka gibi kullanılabileceği yönünde karar vermiştir [Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
(12.12.2007). E. 2007/11-965 ve K. 2007/961 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu].
19 Burada internet sayfasını tanıtacak kayıt numarası anlaşılmalıdır. Anılan numara bilgi toplumu hizmetlerine yani yönlendirilmiş mesajların konulduğu bölüme özgü sicile kaydı üzerine sicil tarafından verilecek
kayıt numarasıdır. Bu sayede bilgi toplumunun hizmetlerinin içeriği kayıt numarası ile tanımlanmaktadır.
Web sitelerine ulaşmak için kullanılan alan adları internet üzerinden yapılan ticarette çok önemlidir. Alan
adlarına domain name de denilmektedir. Tacirler domain name ile ticaret unvanını aynı şekilde kullanabilirler, [Çağlar ve Özdamar, 2006, 142]. Alan adı önemli reklam ve pazar gücüne sahip ekonomik bir değerdir,
[Nomer, Füsun (2001). “İnternet alan adının (domain name) hukuki niteliği ve marka ve ticaret unvanı gibi
ayırt edici ad ve işaretler ile arasında benzerlik bulunması sebebiyle doğabilecek hukuki sorunlar” Prof. Dr.
Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı Cilt I. (2001): 395-418].
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: 55). Bu düzenlemeyle, en üst düzeyde şeffaflığın sağlanması amaçlanmıştır(Arkan, 2015 : 263)Tacir yukarıda belirtilenlere eklemeler yapabilir.
Örneğin şirketin faaliyet adresi ve krokisi eklenebilir(Can, 2007 : 1). Ayrıca
belirtilmesi gerekir ki yukarıda gösterilen bilgilerin yanında bazı eklemeler
de yapılabilir. Örneğin anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin adları,
anonim şirketin faaliyet konusu, limited şirketlerde müdürler, limited şirketin faaliyet konusu gibi.
Ticaret unvanı kullanmak aynı zamanda bir haktır(Karahan, 2015 : 138).
Çünkü usulüne uygun olarak tescil edilmiş olan unvandan sadece unvan sahibi faydalanabilecektir(Nomer, 2011 : 80). Kullanma ve buna bağlı olarak
korunma tekeli mutlak olup haksız rekabet hükümlerindeki gibi bir zarar
tehlikesinin varlığı aranmamaktadır20. Söz konusu tekel hakkının uygulama
alanı tüm Türkiye’dir. Tescilli olmayan ticaret unvanı ise, ancak haksız rekabet hükümleri ile korunabilir (TTK. md. 55 f. 1, a, 4). Burada da kanun
ticaret unvanını korumasız bırakmamıştır. Haksız rekabet davasının açılabilmesi için kusur şart değildir. Dolayısıyla burada tamamlayıcı ve genel bir
koruma mevcuttur. Burada zarar veya zarar tehlikesi aranmaktadır (TTK.
md. 56). Ayrıca isimden oluşan ticaret unvanı Medeni Kanun Hükümlerine
göre de korunabilir. Bu koruma da mutlaktır.
6. TİCARET UNVANININ TESCİLİ
TTK. md. 40/1 uyarınca her tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden
itibaren on beş gün içerisinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını
işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye
mecburdur. Tescil, bize göre unvanı kullanabilme şartı değildir. Sadece tacir
için bir zorunluluktur. Tüzel kişi tacir şirket ana sözleşmesinde unvanını belirtmelidir. Ayrıca ana sözleşmeyi kuruluş aşamasında tescil ve ilan ettirmek
zorundadır. Bu sebeple tüzel kişi tacir tescil ve ilan yükümlülüğünü şirket
ana sözleşmesinin tescil ve ilanı ile birlikte yerine getirmelidir.
Tacir, kullanacağı ticaret unvanını ve unvanla birlikte kullanacağı imzayı
notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tüzel kişi tacirler ise,
unvanla birlikte kendisi adına imzaya yetkili kimselerin imzalarını da notere onaylattırarak sicil müdürlüğüne vermelidirler (TTK. md. 40/2). Poroy/
20 Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ile seyahat acentelerinin bir gerçek kişi
tarafından işletilmesi halinde ticaret unvanlarının tüm Türkiye’de korunacağı hüküm altına alınmıştır
(Çağlar ve Özdamar, 2006, 127).
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Yasaman’a göre bu tedbir, bir taraftan taahhüdün altındaki imzanın, işletme
sahibini bağladığının üçüncü kişilere karşı bir teminatını sağlar, diğer taraftan da müşterileri bağlayan unsur olarak her iki tarafın menfaati bakımından
unvan tespit edilmiş olur(Poroy ve Yasaman, 2014, 394).
Yukarıda paragraf halinde izah edilmeye çalışılan prosedür aşağıda gösterildiği şekilde sistematize edilebilir:
1. Ticari işletme açılır.
2. Ticaret unvanı seçilir21.
3. Tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı
notere onaylattırır.
4. Tacir tüzel kişi tacir ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili
kişilerin imzaları da notere onaylattırılır.
5. Ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret sicil müdürlüğüne başvuru yapılır.
Ticaret sicil memuru tescil edeceği unvanın daha önce Türkiye’de
tescilli olup olmadığını inceler.
6. Unvan tescil ve ilân ettirilir.
Ticaret unvanının tescil edilmiş şekliyle kullanılmaması ve kullanımda
başkasının tescilli markasının22 ana unsurunun öne çıkarılması durumunda söz konusu durum iltibas oluşturabilir(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,
19.01.2010). Zira ticaret unvanının tacir adına veya onun izniyle bir başkası adına marka olarak tescili ve kullanılması söz konusu olabilir. Bilindiği
üzere ticaret unvanına tecavüz en çok iltibas (karışıklık) durumunda ortaya
çıkar23. Bize göre, ticari işletmenin ya da şirketin faaliyet konularının tama21 Seçilmesi düşünülen ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığının
öğrenilmesi Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü’nün internet sayfasında bulunan “Sorgulama”
bölümüne giriş yapılmasıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden
sorgulama yapılmasıyla mümkündür. (http://www.ticaretsicilgazetesi.gov.tr/sorgu_acik.php)
(www2.Sanayi.gov.tr/sirket/unvansorgulama.aspx?menusec=234).
22 Marka, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikler, kelimeler, şekiller, harfler, sayılar gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen
her türlü işaretleri içerir.
23 Bir iltibas örneği için bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (14.10.2008). E. 2007/8127 ve K.
2008/11151 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. (Kazancı Bilgi Bankası). Anılan
kararda unvanın çekirdek kelimesinin aynısı veya benzeri kullanılarak iltibasa sebebiyet verilmiştir.
Bunun sonucu olarak iki işletme arasında karışıklık doğmuştur. Bilindiği gibi iltibas üretici firmaların
veya üretilen mal ve hizmetlerin sahip oldukları ad ve işaretlerin birbirleri ile karıştırılarak ayırt etme
işlevlerini doğru şekilde gerçekleştirememeleridir [Bilge, Mehmet Emin (2015). “Marka ve ticaret
unvanı arasında iltibas” TFM. 2015/2 (2015): 9]; Unvanın aynısının veya benzerinin kullanılması
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men farklılaşması durumunda iltibas ihtimali zayıflar ya da ortadan kalkar.
Ancak yine de her somut olay ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Yargıtay ticaret
unvanının markasal şekilde kullanımının markaya tecavüz oluşturabileceği
yönünde karar almıştır (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi , 22.02.2010).. Bilindiği
gibi ticaret unvanı, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer işletmelerin mal
ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı takdirde
ticaret unvanının markasal kullanımından söz etmek mümkündür. Burada
ticaret unvanına marka işlevi yüklenmektedir. Unvanın markasal kullanım
şekilleri; unvanın ürünler üzerinde kullanımı, unvanın tabela olarak kullanılması, unvanın ürün kataloğu ve reklamda kullanılmasıdır(Bilge, 2015 :
14-15.). Netice olarak ticaret unvanının markasal olarak kullanılmasıyla tescilli markaya tecavüz gerçekleşmektedir. Ancak ticaret unvanı kendi işlevine uygun olarak kullanıldığı takdirde, marka hakkına tecavüz gerçekleşmeyecektir. Ayrıca bize göre, ticaret unvanının kullanılması ile marka arasında
sıkı bir bağlılık bulunmalı ve oluşmalıdır. Yani unvan olarak kullanımın
markasal bir işlevi olmalıdır24. Ticaret unvanı taciri tanıtma işlevi dışında
kullanılıp adeta marka işlevi oluşturur şekilde kullanılmalıdır. Unvanın kullanımı, markasal bir işlev görmezse Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname25 kapsamında koruma mümkün değildir.
Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları
yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Bu şubeler de ticaret unvanı ve
imza örnekleriyle ilgili tasdik ve tescil yükümlülüklerine tabidir. Kanunda
aksine hüküm bulunmadıkça merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar,
şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak bu hususta şubenin
bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur (
TTK. md. 40/3). Burada aşağıda gösterilen unsurlar tescil edilir:
mümkün olduğu gibi, unvandaki tanıtıcı kelimenin de kullanılması suretiyle karışıklığa sebebiyet
verilebilir; Ayrıca unvanın çekirdek kısmı ile markalar arasında karışıklık yaratılması mümkündür
[Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (01.05.2006). E. 2005/5097 ve K. 2006/4977 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi (03.02.2009). E. 2007/6475 ve K. 2009/1170
sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi] Ayrıca belirtmek gerekir ki ticaret unvanı, esas
itibariyle, markanın sahip olduğu, ürünün kaynağını ve kalitesini garanti etme, ürünü tanıtma işlevine
sahip değildir (Aydoğan, 2013, 30).
24 Organik bağ ifadesiyle anlatılmak istenen kural olarak unvanın işletmeden ayrı olarak devredilemeyeceğidir. [Boyacıoğlu, Cumhur (2003). “Ticaret unvanının devamına ilişkin düzenlemenin (TK.
md. 49) ticaret unvanının sürekliliği ilkesi kapsamında değerlendirilmesi” Ünal Tekinalp’e Armağan.
C. I. (2003): 71].
25 T.C. Kanun Hükmünde Kararnameler (24. 06. 1995). Markaların korunması hakkında kanun
hükmünde kararname. Ankara: Resmi Gazete (22326 sayılı).
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1.
2.
3.
4.

Şubenin tescili,
Tacirin unvanı,
Tacirin imza örnekleri,
Merkezin ticaret sicilinde kayda geçirilen bütün konular.
Süresi içinde tescil ve ilanın yapılmaması, unvanın kullanılmasını engellemez, sadece tacir bakımından hukuki ve cezai sorumluluk getirir (TTK.
md. 51/2).
Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki
şubeleri, kendi ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri
saklı kalmak şartıyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için
yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil (ticari temsilci) atanır. Şubenin yönetimi ve temsili için tam yetkili bir ticari mümessil
tescili Borçlar Kanunu’nun kabul ettiği bir kuraldır. Burada TTK. ile BK.
arasında paralellik vardır. Ticari işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi
tescil olunur (TTK. md. 40/4). Bilindiği üzere şubenin kendi başına iş görebilme yeteneğinin olması gerekir(Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 25.03.2002).
TTK. md. 51/1 uyarınca bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi
odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret
unvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili makamlara bir koruma tedbiri olarak bildirmekle yükümlüdürler. Yetkili makamlar ticaret sicili
müdürlüğü ve Cumhuriyet savcılığıdır.
7. TİCARET UNVANININ DEVAMI
Ticaret unvanının devamının ne anlama geldiğinin yanıtlanması gerekir.
Ticaret unvanının devamı aşağıdaki işlevlere sahiptir:
1. Ticaret unvanının ticari işletmeden ayrı olarak devredilemeyeceğini
ortaya koymaktadır.
2. Ticari işletme ile ticaret unvanı arasındaki organik bağı ortaya koyar(Bozer ve Göle, 2015 : 132; Poroy ve Yasaman, 2014 : 400).
3. Ticaret unvanının devamı, ticari işletme ile müşterileri arasında sıkı
bir bağın kurulmasını sağlar.
Ticaret unvanı oluşturulurken çekirdek kısmı gerçeklik ilkesine uygun
olarak düzenlenir.
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Ancak bu ilkeye sıkı sıkıya bağlı kalmak ticari işletme için bir takım
sakıncalara yol açabilir. Zira ticaret unvanlarında geçerli olan gerçeklik ilkesinin katı bir biçimde uygulanması, ticaret unvanını oluşturan unsurların
değişikliğe uğraması durumunda ticaret unvanının değiştirilmemesi gerekir(Can, 2007 : 4.). Bazı durumlarda gerçeklik ilkesinin uygulanmasından
karma sistemi benimseyen Türk Ticaret Kanunu belli şartlar altında vazgeçmiştir(Boyacıoğlu, 2006 : 71). Buna göre, tacir tarafından seçilen ticaret
siciline tescil edilerek kullanılan ticaret unvanının, işletme devri, ortakların
değişmesi ya da yeni ortak alınması gibi durumlarda değiştirilmesine gerek
yoktur(Çeker, 2015 : 126.). Böylece ticaret unvanını devralan kişinin herhangi bir değişiklik yapmaya zorunlu olmadan, unvanı kullanması hakkını
veren bir ek yapılarak unvandaki değer korunmuştur (Bahtiyar, 2016, 114.)
A. Adın Değişmesi
Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı
kanunen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir (TTK. md. 47/1). İsim değişikliği mahkeme kararı yoluyla
olabileceği gibi kadınlarda evlenme yolu ile söz konusu olabilir. Bu hallerde
unvan değişikliğine gidilme zorunluluğu yoktur. Ancak değişikliğin gerçekleşmesi durumu ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir (TST. md. 38/ f. 1).
B. Yeni Ortak Girmesi veya Ortağın Ayrılması
Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların
girmesi halinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir (TTK.
md. 47/2).
Ortaklardan herhangi birinin kolektif veya komandit şirketten veya donatma iştirakinden ayrılmasında ise, durum farklılık arz eder. TTK. md. 47/2
hükmü uyarınca ayrılan ortağın adının unvanda yer almaya devam edebilmesi için yazılı izninin alınması gerekir. Alınamadığı takdirde unvanda gerekli değişiklik yapılır ve tescil edilir.
Yargıtay ise, ortaklardan birisinin şirketten ayrılması durumunda şirket
adının eskisi gibi (X ve Ortağı Kollektif Şirketi gibi) ortakları kelimesi dâhil
olarak kullanılmasının gerçeğe aykırı olacağı ve üçüncü kişileri aldatacağı
yönünde karar almıştır(Yargıtay Ticaret Dairesi, 09.10.1958).
C. Ortağın ya da Tacirin Ölümü
Kollektif veya komandit şirkette ya da donatma iştirakinde ticaret unvanına adı dâhil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçılar, onun yerine geçerek
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şirketin devamını kabul eder veya şirkete girmemekte beraber bu konudaki
onaylarını yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı olduğu gibi bırakılabilir
(TTK. md. 47/2). Karayalçın, gerçek kişinin ölümü durumunda işletmeye
devam eden mirasçıları tarafından unvanın aynen kullanılması gerektiğini
düşünmektedir(Karayalçın, 1968, 387).
8. TİCARET UNVANININ DEVRİ
Ticaret unvanı, işletmeden ayrı olarak devredilemez. Bir işletmenin devri aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur
(TTK. md. 49/2). 6102 sayılı Kanunun 11’inci maddesinde ticaret unvanının
sözleşmede ayrık tutulmadığı sürece ticari işletmeye dâhil olan bir unsur
olduğu belirtilmiştir. Böylelikle ticaret unvanının sadece işletme ile birlikte devredilebileceğine izin verilmekte ancak bununda aksi kararlaştırılarak
unvanın devredende kalabileceği kabul edilmektedir(Yargıtay 11. Hukuk
Dairesi, 25.09.1995).. Burada belirtilmesi gereken bir husus vardır: TTK.
md. 49 hükmüne aykırı olarak ticaret unvanını devredenlerle devralan ve
kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır (TTK. md. 51/3).
Ticari işletmenin devri ile beraber devralana geçen ticaret unvanının ne
şekilde kullanılabileceği konusu TTK. md. 43’te düzenlenmiştir. TTK. md.
43’te devralanın devirden sonra unvanı aynen kullanabileceği hükme bağlanmıştır.
Taciri iflâsı veya ölümü üzerine unvanın akıbeti konusuna da değinilmesi
gerekir. Miras
üzerine intikalde özellik arz eden herhangi bir durum yoktur. Devirde unvan aynen kullanılabileceğine göre mirasın intikalinde de unvanın aynen kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur(Bilgili ve Demirkapı, 2014 : 181.)
Bu durumun sebebi bize göre, aşağıda gösterildiği şekilde açıklanabilir: Ticaret
unvanı işletmenin faaliyet sonucu itibar kazanmış olduğu ve işletme devredilmeksizin unvanın devri eski işletmenin faaliyette bulunduğu inancını oluşturur.
Bunun neticesinde ticari işletmenin müşterileri arasında güven sağlanmış olacaktır26. Yine belirtilmesi gerekir ki, tacirin iflâsı hâlinde ekonomik anlamda
26 Arslanlı ise, ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak devredilmesinin yasaklanması konusunda
aşağıdaki fikirlere sahiptir: Ticaret unvanı belli bir ticari işletmenin faaliyeti sonucunda değer kazanmaktadır. İşletmeyi devretmeden sadece unvanın devrolunması, eski işletmenin faaliyette bulunduğu
şeklinde bir izlenim oluşturup halkın aldanmasına yol açabilir (Arslanlı, 1960, 96).
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değer taşıyan unvanın da iflâs masasına girmesi ve işletmeyle beraber devri gerekmektedir27. Arslanlı ise, aksi fikirde olarak, devir konusunda aşağıdaki görüşleri benimsemektedir(Arslanlı, 1960 : 97-98.)
1. Ticaret unvanı sadece gerçek kişi adından oluşuyorsa kişilik hakları
olgusu mevcuttur28.
2. Kişilik hakkı olduğu için ticaret unvanı masaya devredilemez.
3. Devir kişilik hakları ile bağdaşmaz.
4. Devir ancak miras yoluyla olur.
9 . TİCARET UNVANININ KORUNMASI
6102 sayılı TTK.’da koruma sınırı açısından gerçek kişi - tüzel kişi ayrımı mevcut değildir. Korunmanın uygulama alanı, tacirler için Türkiye dâhilindeki tüm sicil müdürlüklerini kapsar29. Ayrıca belirtmek gerekir ki tescilli
ticaret unvanının, yine bir ticaret unvanı olarak veya işletme adı, marka,
FSEK. anlamında eser veya eserin önemli bir parçası olarak veya internet
alan adı olarak kullanılması halinde de tecavüz gerçekleşmiş olur.
Korumanın ilk şekli karşımıza TTK. md. 50’de çıkmaktadır. Anılan
madde uyarınca usulüne uygun olarak tescil ve ilân edilmiş ticaret unvanını
sadece sahibi kullanabilecektir. Ticaret sicil memuru, önüne gelen ticaret
unvanı tescil taleplerinde, daha önceden aynı unvanın usulüne uygun şekilde tescil edildiğini gördüğünde talebi reddedecektir. Tescilli iki unvan varsa
ilk tescili yaptıranın öncelik hakkı vardır30. İlk tescili yaptıran ikinci tescilli
27 Aynı görüşte Can, 2007, 5.
28 Bu sebeple gerçek kişi unvanı, ad ve soyadın kısaltılmadan yazılması şeklindedir. Bu sebeple unvan
sahibinin ismi üzerinde mutlak bir hakkı vardır. Kişilik hakkı ihlal edilirse MK. md. 25 ve 26 hükmü
uygulanır (Kayıhan ve Yasan, 2015, 133).
29 Berzek, 2013, 77; Bahtiyar, 2016, 115. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde
kurulan ticaret sicilinde tescil ve ilana tabi kayıtların düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda
sunulabilen bilgi bankası da unvanın tüm Türkiye’de korunmasını sağlayacak bir mekanizmadır. Bilgi
bankası sadece ilgililerin inceleme ve denetleme yapmalarını sağlayacaktır. Çağlar, Hayrettin ve
Özdamar, Mehmet (2006). “Ticaret unvanının korunması” Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 14, 2 (2006): 125, 141; Karahan, 2015, 140.
30 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu (12. 12. 2007). E. 2007/11-965 ve 2007/961 sayılı kararı. Ankara:
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu. Korkut da anılan kararın isabetli olduğunu düşünmektedir. Yine yazara
göre bir işareti isim ve tescilsiz marka olarak kullanmaya başlayan kişinin, işareti daha sonra ticaret
unvanı olarak tescil ettiren kişiye karşı öncelik hakkı vardır [Korkut, Ömer, (2008). “Ticaret hakkı
kullanımıyla marka hakkına tecavüz hakkında bir inceleme”, Batider. 24, 3 (2008): 397 – 398]. Aydoğan ise, terkinin şartının kanunda açıkça belirtilmiş olduğunu ifade etmektedir. Anılan şart ise, daha
önceden tescil edilmiş unvan ile benzerlik olması şartıdır. Yazara göre anılan şarttan başka kanunda
olmayan bir gerekçeye dayanılması isabetli olarak görülmemektedir. Yazar; Yargıtay’ın, yanıltıcı ve
gerçeğe aykırı ekleri yasaklayan TTK. md. 46 hükmüne dayalı olarak hüküm verebileceğini düşünmektedir (Aydoğan, 2013, 37, 48).
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unvanın sicilden silinmesini isteyebilir31. Kullanılan unvan farklı müşteri
çevrelerine hitap ediyorsa unvanlar arasında karışıklık olmaz. Böylece unvanın sicilden terkini de istenemez32.
Korumanın ikinci şekli TTK. md. 51/1’de yer almaktadır. Anılan madde
uyarınca; memurlar, bütün mahkemeler, ticaret ve sanayi odaları, Türk Patent Enstitüsü ve noterler görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil
edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili makamlara bildirmek zorundadırlar.
Ticaret unvanını kanuna muhalif olarak kullanan kişiler; TTK md. 45’e göre
ek alması gerekip de ek almayanlar, TTK. md. 48’e göre şube ile ilgili ekleri
almayanlar para cezasına maruz kalabilirler. Anılan idari para cezası 2.000
Türk Lirasıdır. 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler, ikibin
Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır.
Korumanın üçüncü şekli ise, bizzat unvan sahibinin harekete geçerek TTK. md. 52’de düzenlenen yollara başvurmasıdır. Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması
hâlinde33 hak sahibi bunun tespitini (HMK. md. 106), yasaklanmasını,
haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde
değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun
ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını34 ve
zarar varsa, kusurun ağırlığa göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir(Kendigelen, 2012 : 77). Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına
31 Poroy ve Yasaman, 2014, 402; Davalının ticaret unvanının da tescilli olması durumunda tescilli bu
unvanın sicilden silinmesi anına kadar kullanılmasında bir usulsüzlük yoktur. Dolayısıyla terkine kadar olan dönemde unvana tecavüzden ve haksız rekabetten söz edilemez [Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
(06.07.2004). E. 2003/13467 ve K. 7561 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi.]
32 Yargıtay, 1990 ve 1992’de verdiği kararlarda bu yönde karar vermektedir [Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
(25.06.1992). E. 90/8164 ve K. 92/7965 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi; [Yargıtay 11.
Hukuk Dairesi (14.12.1990). 7430/8092 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi]. Daha sonra
Yargıtay, ticaret unvanının korunmasında, tescilli unvanın varlığı ve önceliğini esas ve yeterli görmüş,
ayrıca işletmelerin faaliyet sahalarının aynı olması zorunluluğunu aramamıştır [Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
(09.04.2002). E. 2002/342 ve K. 2002/3318 sayılı kararı. Ankara: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi].
33 Tekinalp ticari dürüstlüğe aykırı olarak kullanım konusunda unvanlar arasında karıştırılma (iltibas)
yaratmaya gayret edilmesini örnek olarak vermektedir [Tekinalp, Ünal (2004). Fikri mülkiyet hukuku. İstanbul: Vedat Kitapçılık, 418]
34 Burada, fikri mülkiyete ilişkin mevzuatla bir uyum sağlanmıştır. Örneğin Marka KHK md. 62/1,
551 s. KHK. md. 137, 554 s. KHK. md. 49. Kanaatimize göre imhaya en son çare olarak başvurmak
gerekir. Çünkü unvanın eşyanın üzerinden silinmesi ya da çıkarılması imkânı varsa imhasının istenmesi uygun olmayacaktır.
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da hükmedebilir. Mahkeme, davayı kazanan tarafa istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile
yayımlanmasına da karar verebilir35. Kararın
gazete ile yayımlanması talebi dava dilekçesinde talep edilmelidir.
Bu noktada aşağıda gösterilen soru akla gelmektedir: “Acaba TTK. md.
52 ticaret unvanının sahip olduğu bütün fonksiyonları korumakta mıdır?”
Bize göre, tespit davası iki ticaret unvanı arasındaki farklılığı ve ayırt edilme
işlevini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla ticaret unvanının farklılığı oluşturma işlevi tespit davasında korunmaktadır. Ayrıca haksız kullanılan ticaret
unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesi veya silinmesi de ayırt edilme işlevini ortaya koymaktadır. Yine maddi ve manevi
tazminat davasının açılmasıyla tacirin yanlış tanıtılmasından doğan zararlar
tazmin edilir. Dolayısıyla manevi ve maddi tazminat davasıyla da tacirin
tanıtılması işlevi arasında da tâli de olsa bir irtibat vardır. Burada tacirin
unvanı kullanılmıştır. Ancak unvanı kullanan tacir unvanın sahibi hakiki kişi
değildir. Bilge bu kullanmayı “unvansal kullanma” olarak ifade etmektedir(Bilge, 2015 : 9- 12). Kullanımın unvansal kullanım olması için aşağıdaki
unsurların gerçekleşmiş olması gerekir:
1. Ticaret unvanının sicilde yazılı ve kayıtlı olduğu şekilde kullanılması,
2. Unvandaki çekirdek sözcük ya da sözcüklerin farklı renkte, büyük puntolarla ya da öne çıkarılarak kullanılmamış olması gerekir (Bilge, 2015 : 12.).
Ticaret unvanının seçilmesi, oluşturulması, kullanılması, tescili, zorunlu eklerin yapılmasına ilişkin hükümlere muhalefet halleri için çeşitli cezai müeyyideler öngörülmüştür(Bilgili ve Demirkapı, 2014 : 182) (TTK md. 51).

35 Unvan sahibine tanınan dava ve talep hakları; markalar, patentler, endüstriyel tasarımlara ilişkin kanun
hükmünde kararnameler ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda tasarım, eser sahibi, patent ve marka
sahibine tanınan haklarla mukayese edildiğinde bu haklara eşit ve denk düzeyde bir korumaya ulaşıldığı
görülmektedir, [Can, Mustafa (2007). “Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret Unvanı”. Mevzuat
Dergisi. 10, 111 (2007): 1].
1]. Ayrıca belirtilmesi gerekir ki, tescilli marka ve endüstriyel tasarım sahibi, bu tesciller hükümsüz kılınmadıkça, marka ve tasarımını kullanabilir. Bu bakımdan davalının geçerli marka ve tasarımını kullanması
haksız rekabeti oluşturmaz. Ticaret unvanı önceden tescil edilmiş ise, aynı unvanı başkasının kullanması
durumunda, bu unvanın ticaret sicilinden terkini istenebilir, (Can, 2007, 6; Aydoğan, 2013, 35).
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10. SONUÇ
Çalışmamız neticesinde aşağıdaki sonuçlara ulaşmak mümkündür:
1. Ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, ticari işletmeyi değil, taciri
hedef alır ve onu diğer tacirlerden ayırmayı amaçlar.
2. Ticaret unvanının düzenlenmesinde serbestlik sistemi, gerçeklik
sistemi ve karma sistem olmak üzere üç farklı sistemden
yararlanılmaktadır. Türk hukukunda kabul gören sistem karma
sistemdir.
3. Ticaret unvanı seçmede karma sistemin benimsendiği Türk
Hukuku’nda unvan, gerçeklik ilkesinin geçerli olduğu çekirdek
kısmı ve serbestlik ilkesini geçerli olduğu ek kısmı olmak üzere iki
kısımdan oluşur.
4. Seçilen ticaret unvanının Türkiye’de daha önce tescil edilmiş unvanlardan açıkça ayırt edilmesi ve bunu sağlamak üzere unvana
ekler yapılması zorunludur.
5. Ticaret unvanı kullanmak tacir için hem bir yükümlülük hem de bir
haktır.
6. Her tacir, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren on beş
gün içerisinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye
mecburdur.
7. Tacir tarafından seçilen ticaret siciline tescil edilerek kullanılan
ticaret unvanının, işletme devri, ortakların değişmesi ya da yeni ortak alınması gibi durumlarda değiştirilmesine gerek yoktur.
8. Ticaret unvanı, işletmeden ayrı olarak devredilemez. Bir işletmenin devri aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu doğurur. Devralan devirden sonra unvanı aynen kullanabilir.
9. Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu
olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve
ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığa göre maddi
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ve manevi tazminat isteyebilir. Dolayısıyla ticaret unvanına tecavüz
davalarında kabul edilen kriter dürüstlük kuralıdır. Unvan ticari
alanda geçerli olan dürüstlük kurallarına aykırı olmak üzere haksız
olarak kullanılırsa kanunen korunur.
10. Kanun koyucu ticaret unvanına tecavüz davalarında davacının ihlale
uğrayan haklarını sınırlı sayıda olmak üzere saymamıştır.
11. Bir ticaret unvanı korunuyorsa korunan ticaret unvanının hak sahibinin izni olmaksızın fikri hak konusu olan bir eserde kullanılması
durumunda ya da işletme adı olarak kullanılması durumunda da korunması mümkündür.
12. Ticaret unvanı, bir işletmenin mal ve hizmetlerini diğer
işletmelerin mal ve hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı takdirde ticaret unvanının markasal kullanımından
söz etmek mümkündür. Burada ticaret unvanına marka işlevi yüklenmektedir. Netice olarak ticaret unvanının markasal olarak kullanılmasıyla tescilli markaya tecavüz gerçekleşmektedir.
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BAĞIMSIZ DENETİMDE BİR DÖNÜM NOKTASI: ENRON
OLAYI VE SARBANES - OXLEY YASASI
A TURNING POINT INDEPENDENT AUDIT: ENRON SCANDAL
AND SARBANES – OXLEY ACT
Kıvanç ERTİKİN*6
ÖZ
Piyasaların etkin bir şekilde çalışabilmesi güvenilir bilgiye bağlıdır. Yatırımcılar ve kredi verenler açısından şirketler hakkında yeterli, doğru ve
güvenilir bilginin ne kadar önemli olduğu, 2001 ve 2002’nin ilk yarısında
ortaya çıkan ve tüm dünyada kalıcı izler bırakan muhasebe ve denetim skandalları sonrasında kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmıştır. Olaylara ev
sahipliği yapan ABD’den başlayarak çeşitli ülkelerde denetim standartları
çeşitli açılardan yeniden ele alınmış, denetçi bağımsızlığını güçlendirecek
ve denetim kalitesini arttıracak bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden en önemlisi Sarbanes-Oxley yasasıdır. Bu çalışmada; skandallarda domino etkisinin başlangıç noktası olan Enron’u iflasa sürükleyen
nedenler, o dönemdeki bağımsız denetime bakış ve sonrasında tepki olarak
ortaya çıkan Sarbanes-Oxley yasası ele alınacak, aradan geçen 15 yıllık süreçte olayın ülkemizdeki bağımsız denetime etkisi değerlendirilecektir.
Anahtar Sözcükler: Enron, Sarbanes Oxley Yasası, SOX, SOA, Bağımsız Denetim.
ABSTRACT
To operate effectively in the market is dependent on reliable information.
Investors and lenders enough about in terms of companies, accurate and
reliable the information how important, in 2001 and 2002, the first half of
emerging and better understood by the public after all the permanent traces
left of the accounting and auditing scandals in the world, us to host the event
starting from auditing standards in various countries was revised from various angles, to strengthen auditor independence and improve audit quality is
*
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made a number of arrangements, The most important of these regulations is
the Sarbanes-oxley law. In this study; The starting point of the domino effect
in the scandal with Enron’s bankrupting the cause, then view our audit of the
period and will be dealt with the Sarbanes-Oxley Act emerged as a response
later, in the intervening 15-year period in the event of impact in our country
audit will be evaluated.
Keywords: Enron, Sarbanes Oxley Act, SOX, SOA, independent Audit.
1. GİRİŞ
Enron 1985 senesinde ABD enerji piyasalarının serbestleştirilmesi sırasında Houston Natural Gaz ve Internorth adındaki iki şirketin birleşmesi
sonucu ortaya çıkmıştır. Enron kuruluşundan 2001 yılına kadar geçen on altı
yılda doğalgaz dağıtımı faaliyetinden çeşitli alanlara yayılmış, 20.000 den
fazla çalışanı ile elektrik, doğalgaz ve iletişim sektörlerinde faaliyet gösteren bir enerji devi haline gelmiştir. 2000 yılı gelirleri 100 milyar doları aşan
Enron, aynı yıl ABD’nin en büyük 500 şirketi (Fortune 500) içinde yedinci
sıraya yükselmiştir.
Enron’un birçok muhasebe yolsuzluğu ve hisse senedi sahtekârlığının ortaya çıkması sonucu Aralık 2001’de ABD tarihinin en büyük iflası olabilecek
iflasını açıklaması, muhasebe skandallarında domino etkisinin başlangıç noktası
olmuştur. Bu skandalla birlikte dünya kamuoyu ilk defa muhasebede çifte kayıt
yolsuzluğunu duymuştur. Enron’u Global Crossing, Tyco, Worldcom, Adelphia ve HealthSouth gibi şirketler izlemiş, 2003 yılında Parmalat skandalı gibi
benzerleri Avrupa’da da yaşanmıştır. Küreselleşen dünyada ortaya çıkan krizler,
sadece bir ülkeyi veya bir şirketi etkilememekte, tüm dünyayı az ya da çok etkisi altına almaktadır. Dolayısıyla patlak veren muhasebe ve denetim skandalları
yalnız ABD’de değil küresel çapta kalıcı izler bırakmıştır. Söz konusu olay şirketlerin bütün ilgili taraflarını büyük zararlara uğratmış, hisseleri borsada işlem gören diğer şirketlerin de açıklamış oldukları finansal tablolara olan güveni
zedelemiştir. Güven kaybına uğrayan yalnızca bu şirketler değil, bu şirketlerin
hesaplarını inceleyen bağımsız denetim kuruluşları da olmuştur. Denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi, halka açık şirketlerin finansal raporlama sürecindeki
kalite ve şeffaflığın artırılması amacıyla çeşitli yasal düzenlemelere gidilmiştir.
Bu düzenlemelerin, mihenk taşı niteliğinde olanı ABD kongresinden geçerek
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30.07.2002 tarihinde yürürlüğe giren, ‘’Halka Açık Şirketler Muhasebe Reformu ve Yatırımcıyı Koruma Yasası’’ olarak da bilinen Sarbanes-Oxley yasasıdır.
2. ENRON SKANDALI
Enron’un iflasında üst yönetim ile bağımsız denetim firmasının ihmal ve
yetersizlikleri ön plana çıkmakla birlikte, finansal raporlama sürecinin bütün
oyuncuları ve mali sistemin bütün unsurlarının Enron olayında az ya da çok
etkisi vardır.
Enron’dan önce de dönemin koşullarına ve ölçülerine göre büyük şirket
skandalları yaşanmış, ancak bunların hiçbirinde Enron’da ki kadar kapsamlı, iktisadi ve siyasi sistemin bütün unsurlarını içine alan bir yolsuzluk olayı
meydana gelmemiştir (Kandemir, 2012, 104-105)
Enron’un çöküşü kredi derecelendirme kuruluşlarının güvenilirliğini de
sorgular hale getirmiştir. Ekim ayı ortalarında Enron’a ‘’Baa’’, yani kredi
verilebilir notu veren Moody’s bu notu ancak kasım sonlarında Junk Bond
(batmış hisse) anlamına gelen ‘’B2’’ ye düşürmüştür.
Enron esas faaliyet alanını oldukça farklı sektörlere doğru genişletmiş, bunun sonucunda çok sayıda Özel Amaçlı Girişimler (SPEs17) kurmuştur. Enron’un
iflasa götüren nedenlerden birisi, uygulanan bazı muhasebe işlemleri neticesinde
şirket dışında kurulmuş Özel Amaçlı Girişimler kanalıyla risklerin ve zararların
bilanço dışına taşınarak gizlenmesi ve şirketin olduğundan daha karlı gösterilmesi olmuştur. Enron tarafından kurulup yönetilen bu kuruluşlar ile olan ilişkilerin sonuçları, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre dâhil edilmesi
gereken tablolarda gösterilmemiştir. Enron yaptığı yatırımların değer kaybetmesinden kaynaklanan büyük zararları küçük ortaklıklarına aktarmış daha sonra
bu işletmelerin finansal sonuçlarını konsolide finansal tablolarının kapsamına
2
almayarak zararları yatırımcılardan gizlemiştir8.
Enron’un muhasebe kayıtlarında 1,2 milyar dolar değerinde ‘’senetli
alacak’’ kaydı gözükmekte idi. Bunlar aslında, bazı limitet ortaklıklardaki
ileride sermayeye dönüştürülecek varlıkların taahhüt edilmesi ile ilgili olup
bunlar Enron hissesi veya hisse taahhüdü anlamına gelmekteydi. Yani bu senetlerin alacak senedi olarak değil, sermaye hesabı karşılığı olarak bilançoda yer alması gerekirdi. Dahası; Enron bazı enerji sözleşmeleri düzenleyip,
71
2
8

Special Purpose Entity
1997-2000 Yılları arasında Enron’un karı en az 586 milyon dolar fazla gösterilmiştir.
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bu alacak senetleri aracılığı ile borç oluşturuyor, iş ilişkilerine giriyordu.
Ancak sözleşmelerin gerçek değerleri ile senetler arasında farklar oluşmuş,
2001 yılı sonunda ilişkiler rapor edilip gerçek değerlere dönülünce, Enron 1
milyar dolar dolayında zarar kaydetmek durumunda kalmıştır (Catanach, Jr.
ve Ketz, 2012, 19). Enron’un 2000 yılında gönderdiği hissedar mektubunda,
CEO Jeffry Skilling, denetlenmiş mali sonuçlar Enron’un 979 milyon dolar
net gelir elde ettiğini gösterdiği halde, şirketin 1,3 milyar dolar net gelir elde
ettiğini belirtiyordu. Ortaya çıkan bu farklılık konusunda ne bir dipnot ne de
bir açıklama söz konusu olmadığı halde, hiç bir kesim de bu verilere itiraz
etmeye yönelik tavır ve irade sergilememiştir. Enron yöneticileri manipüle
edilmiş rakamlarla büyük ölçüde maaş, prim veya hisse senedi opsiyonları93
yoluyla servetlerini arttırmışlardır.
Enron, Ekim 2001’de zarar açıklamış, Kasım 2001’de geçmişe yönelik
olarak gelirlerini düzeltmiş104 ve 2 Aralık 2001’e gelindiğinde ise iflasını
açıklamıştır. Enron’un önceki yıllar için yaptığı düzeltmeler (Tablo 1) bir
kenara bırakılırsa, tek başına bile bu düzeltme emeklilik fonlarının da değerlendirildiği geniş yatırımcı kitlesinin yatırım yaptığı hisse senetlerinin de5
ğersiz hale gelmesine neden olmuştur.11 Olayın ABD ekonomisine görünen
maliyetinin 64 milyar dolar olduğu tahmin edilmiştir.
Tablo 1: Enron’un önceki yıllar için yaptığı düzeltmeler.
DÜZELTME ÖNCESİ İLAN

DÜZELTİLMİŞ

EDİLEN KAR

KAR

1997

105.000.000.-$

77.000.000.-$

28.000.000.-$

1998

703.000.000.-$

570.000.000.-$

133.000.000.-$

1999

893.000.000.-$

645.000.000.-$

248.000.000.-$

2000

979.000.000.-$

880.000.000.-$

99.000.000.-$

YIL

DÜZELTME

Kaynak: Sarıoğlu, Kerem (2002)

39

Sermaye piyasasında yapılan bir tür sözleşmedir. Bu sözleşme, belirli süre içerisinde, belirli hisse
senetlerinin, belirli fiyattan satın alınması ya da satılması olanağını sağlar.
410 S.E.C.’in soruşturma başlatması üzerine Andersen, Enron’un son beş yıllık mali tablolarını yeniden
düzenlemek zorunda kalmıştır.
511 New York Borsa’sında işlem gören Enron hisseleri, 2001 yılı başında 80 dolar seviyelerinde iken
yılsonunda 0,80 dolar seviyesine düşmüştür.
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İşte tüm bu hususlardan dolayı; Enron borçlarını saklamış, iştiraklerindeki ve ‘’ilişkili taraf’’ işlemlerinde yer alan varlıklarını gizlemiş ya da
değerlerini değiştirmişti. Bunlar sonucunda da gerçek ortaya çıkıp gereken
raporlama ve düzeltmeler yapılınca, varlıkların gerçek değeri, borçların gerçek değerini karşılamamış ve iflas etmek zorunda kalmıştır (Catanach, Jr.
ve Ketz, 2012, 19)
3. ENRON ÖNCESİ BAĞIMSIZ DENETİMDE YAŞANANLAR
Enron skandalının bu derece ilgi çekmesinin en önemli nedeni, halka açık
şirketleri yatırımcılar adına denetlemekle yükümlü olan bağımsız denetim
şirketlerinin görevlerini yapmamış olması ve bu durum karşısında sistemde
düzenleyici otorite olarak yer alan kamu kurumlarının çaresiz kalmasıdır.
Enron’u iflasa sürükleyen nedenlerin tespiti, o dönemdeki bağımsız denetim
ile ilgili zafiyetleri anlamamıza yardımcı olacaktır. Şirketin bağımsız denetimini yapan Arthur Andersen, muhasebe-denetim-müşavirlik sektörünün en
köklü ve başta gelen firmasıydı. Arthur Andersen, Enron’un içinde bulunduğu gerçek finansal pozisyonu, önemli miktardaki borcunu ve zararlarını yatırımcılardan gizlemiştir. Önemli bir sorun da, Arthur Andersen’in Enron’da
hem mali tabloların hazırlanmasında rol alması hem de bunları bağımsız
olarak denetlemesidir.
Enron öncesi esas olan danışmanlık gelirleriydi. Denetim zarar getiren bir
faaliyet olarak algılanıyor, denetimin hızlı ve en düşük maliyet ile yapılması
amaçlanıyordu. Ancak denetim maliyetinin kısılması için ucuz ve deneyimsiz
eleman kullanımı, denetim kalitesinin düşmesine, yetersiz sayıda ve nitelikte
örnekleme metodu ile çalışılmasına yol açtı. Denetim firmasının veya denetçinin
eksik performansı veya hatası yasal olarak bir sorumluluk getirmiyordu. Yasalar
ve cezalar yeteri kadar caydırıcı boyuta sahip değildi. Enron ve Arthur Andersen’in içinde bulundukları durum Tablo 2 ile özetlenebilir.
Tablo 2: Enron ve Arthur Andersen’in durumu
Enron

Yönetim zafiyeti / hilesi

Arthur Andersen

Denetim yetersizliği / önemsemezliği

Skandal sonrası Kongre bünyesinde kurulan soruşturma komisyonlarının
birisinin başkanlığını yapan bir milletvekili, Arthur Andersen’nın Enron denetçisine şöyle hitap etmeyi uygun bulmuştur: ‘’ Enron bankayı soydu, Arthur
Andersen kaçacakları arabayı sağladı. Senin de arabayı kullandığın söyleniyor’’
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4. SARBANES-OXLEY YASASI
Enron skandalına tepki olarak 2002 yılında yürürlüğe giren SOX Yasası,
ABD’deki borsalarda işlem gören halka açık şirketlerin tamamını kapsayacak
şekilde, şirketlerin finansal raporlamaları üzerindeki kontrolleri iyileştirmeyi,
etkin kurumsal yönetimi desteklemeyi ve bağımsız dış denetim düzenini önemli
biçimde değiştirmeyi amaçlamıştır. Bu düzenlemeler Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu (S.E.C.126 ) in kuruluşundan bu yana halka açık şirketler için getirilmiş en önemli düzenlemeleri içermektedir. Yasanın isim babaları ABD Senatörü
Paul Sarbanes ve ABD Temsilcisi Michael G. Oxley’dir.
Bu kapsamda, bağımsız bir üst kurula ihtiyaç duyulmuş ve kurulun faaliyetleri yasa ile belirlenen hükümler doğrultusunda genişletilmiştir. Ayrıca sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticilere de ağır cezai yaptırımlar getirilmiştir.
Yasa, kamunun aydınlatılması dışındaki bölümlerinde ağırlıklı olarak cezai hükümlere yer vermekte böylelikle caydırıcı olmayı hedeflemiştir.
Sarbanes-Oxley Yasası, Amerika’da faaliyet gösteren halka açık şirketler açısından kurumsal yönetime ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin çıtayı oldukça yükseltmiştir. Yapılan düzenlemelerden sonra şirketlerin büyük
çoğunluğu kanunun emredici olmayan hükümlerini gönüllü olarak yerine
getirmektedir. Bunların uygulanıyor olması ise şirket içi kontrolü ve yönetimi daha etkin hale getirmektedir. Yine kanun düzenlemelerinin layıkıyla
uygulanması, şirketlerin daha etkin bir kurumsal yönetime sahip olmalarını
sağladığından, yatırımcılar bu şirketlerin menkul kıymetlerine daha fazla
itibar etmekte ve bu şirketleri bir şekilde ödüllendirmektedir (Kırlıoğlu ve
Akyel, 2004, 33)
Yasa metni 11 ana başlıktan ve 66 alt başlıktan oluşmaktadır.
1. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulunun Kuruluşu
2. Denetçi bağımsızlığı
3. Kurumsal sorumluluk
4. Finansal bilgilerin arttırılması
5. Analiz çıkar çatışmaları
6. Komisyonun kaynakları ve yetkileri
7. Çalışmalar ve raporlar
8. Kurumsal ve suç unsuru taşıyan suiistimal sorumluluğu
612
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9. Beyaz yakalıların suçlarına yönelik cezalarının arttırılması
10. Kurumsal vergi iadeleri
11. Kurumsal suiistimal ve sorumluluk
5. YASANIN TEMEL AMAÇLARI
7
5.1. Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu ( PCAOB13
)
Bu başlık dokuz bölümden oluşmaktadır. Menkul kıymetler kanunlarına tabi olan halka açık şirketlerin denetimlerinin gözetimi ve yatırımcıların
çıkarlarının korunması amacıyla, bilgilendirici denetim raporlarının hazırlanmasında kamu yararını artırmak amacıyla ve SEC’e bağlı faaliyette bulunacak beş üyeden oluşan PCAOB adlı gözetim ve denetim kurulu oluşturulmuştur. Kurul, denetim sektörü üzerinde, kamunun bir düzenleyici ve
denetleyici eli gibidir. Kurulun ihtiyaç duyulduğu anda muhasebe standartlarına ilişkin olarak yeni düzenleme yapma yetkisi, kurula verilen önemin ve
kuruldan beklenen görevlerin nedenli önemli olduğunun bir göstergesidir.
ABD’de bağımsız denetim hizmeti verecek kuruluşların söz konusu kuruluşa kaydı zorunlu tutulmuştur.
Kurulun görevleri:
• Denetim firmalarını kaydetmek
• Şirketler için denetim raporu standartlarını belirlemek, kabul etmek
• Kayıtlı denetim firmalarını denetlemek,
• Kayıtlı denetim firmaları ve bu firmalarla bağlantılı kişiler ile ilgili
inceleme, soruşturma ve disiplin işlemlerini yapmak ve gerektiğinde
uygun cezalar vermek
• Yatırımcıları korumak veya kamu yararını artırmak için, kayıtlı denetim firmalarınca ve bunlara bağlı kişilerce verilen denetim hizmetlerinin kalitesini geliştirmek, yüksek mesleki standartları ilerletmek veya aksine durumlarda kanunu uygulamak gibi kurulun veya
SEC’in uygun göreceği diğer görevleri yapmak
5.2. Denetçi Bağımsızlığı
Yasada öne çıkan en belirgin konu denetçi bağımsızlığıdır. Dokuz bölümden oluşan bu başlık özetle çıkar çatışmalarını sınırlamak için dış denetçi bağımsızlığı için standartlar oluşturur. Bu çerçevedeki düzenlemelere
göre, denetim işletmeleri müşterilerine ‘’denetim dışı’’ hizmet sunamaya7
13

Public Company Accounting Oversight Board
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caklardır. Buna göre; bağımsız denetim faaliyeti içerisinde bulunan firmalar; denetim sözleşmesi yaptıkları firmalara aşağıda yer alan konularda hizmet veremeyeceklerdir:
• Defter tutulması ve bununla ilgili işler,
• Finansal bilgi sistemlerinin oluşturulması ve idaresi,
• Değerleme ve ekspertiz,
• Sigorta ile ilgili hizmetler,
• İç denetim hizmetleri,
• Genel yönetim ve insan kaynakları yönetimi,
• Menkul kıymet alım satımı, yatırım danışmanlığı ve yatırım bankacılığı,
• Hukuki danışmanlık hizmetleri,
• PCAOB’nin yaptığı düzenlemelerde yapılmasına izin verilmeyen diğer
hizmetler
5.3. Rotasyon Şartı
Denetçilerin bağımsızlığının sağlanabilmesi için Sarbanes-Oxley Yasası ile getirilmiş kurallardan biri de denetçilerin rotasyona tabi tutulmasıdır.
Kanunda yer alan düzenlemeye göre, denetimde yer alan sorumlu ortak baş
denetçinin veya denetimin gözetiminden sorumlu ortak denetçinin geçmişe yönelik olarak beş yıl üst üste aynı şirkette denetim faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. Ayrıca, denetim hizmeti alan müşteri şirketin yönetici
kontrolörü ve çalışanlarının, denetimin başlamasından önceki son bir yıllık dönem içerisinde bağımsız dış denetim hizmeti veren firmada çalışmış
olmaları durumunda, bağımsız denetim firmasının şirkete denetim hizmeti
veremeyeceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
5.4. Kurumsal Sorumluluk
Sekiz bölümden oluşan bu başlık özetle; üst düzey yöneticilerin kurumsal mali raporların doğruluğu ve bütünlüğü için bireysel sorumluluk almasını zorunlu kılmıştır. Dış denetçiler ve kurumsal denetim komiteleri etkileşimi tanımlar ve kurumsal finansal raporların doğruluğu ve geçerliliği için
şirket görevlilerine sorumluluklarını belirtir.
SOX Yasası muhasebe kanunundan ziyade, şirket yöneticileri ile ilgili çok
ciddi bir takım suçların tanımlandığı ve cezaların öngörüldüğü, şirketlerin karar
verme sisteminde etkili olan diğer kişilerle ilgili bir takım yeni yükümlülüklerin
getirildiği ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmediği durumlarda yaptırımların
düzenlendiği bir kurumsal yönetim kanunudur (Güngör, 2003, 76)
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Şirket yöneticileri için getirilen yükümlülüklerin başında CEO ve CFO’
ların mali tabloları onaylama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük
ile şirket yöneticilerinin bazen yaptıkları gibi şirket bünyesindeki düzgün
olmayan ve mevzuata aykırı uygulamalardan habersiz olduklarını iddia etmelerini engellemek amacı güdülmüştür. Böylece hisse senetlerinin halka
arzında ve kamuya yapılacak diğer bildirimlerde, şirket yöneticilerine sorumluluk yüklenerek kamunun aydınlatılmasına ilişkin bütün bu belgelerin
gerçek ve doğru bilgi ihtiva etmeleri garanti altına alınmaya çalışılmıştır.
Şirket yöneticilerinin gerçekten bilgileri bulunmasa dahi, kasten ya da ihmalen yanlış bir onaylama ya da tasdik işlemi yapmalarından dolayı sorumlu tutulmaları sağlanmıştır. Bunun yanında yöneticilere getirilen bir başka
sorumluluk da iç kontrol sistemini inceleme ve denetleme yönündedir. Şirketin kamuya açıklanacak mali tabloların yayımlanmasından 90 gün önce
şirketin iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendirmeleri ve yapılan değerlendirmeye ilişkin varmış oldukları sonucu yayımlanacak raporda kamuya
açıklamaları zorunlu kılınmıştır (Kırlıoğlu ve Akyel, 2004, 31)
Bu başlık altında halka açık şirketlerde bir Denetim Komitesi bulunması zorunluluğu getirilmiştir. Şirketlerde ayrı bir denetim komitesi olmaması
durumunda, yönetim kuruluna bir denetim komitesi oluşturma yükümlülüğü
getirilmektedir. Denetim komitesi, denetim firmasının atanması, ¸ücretinin
ödenmesi ve çalışmasının gözetiminden denetim raporunun veya ilgili çalışmanın hazırlanması veya sunulması bakımından doğrudan sorumlu olacaktır. Denetim firması raporunu denetim kuruluna verecektir.
6. SARBANES-OXLEY SONRASI YAŞANAN GELİŞMELER
Enron ve WorldCom’un iflaslarından sonra kabul edilen Sarbanes-Oxley
Yasası denetim kavramlarını öne çıkartmış ve denetleyen kurumlar üzerindeki
kontrolleri arttırmıştır. Araştırmalar 2003 yılından sonra tespit edilen hilelerde
büyük artış olduğunu ortaya koymuştur (Zabihollah ve Riley, 2010,8)
• Tespit edilen rüşvet olayları %71 oranında artmıştır.
• Kara para aklama planları %130 oranında artmıştır.
• Finansal verilerde bulunan hatalarda %140 oranında artmıştır.
Son yıllarda tespit edilen hata ve hilelerin oranındaki bu artış Sarbanes-Oxley Yasası’nın etkisi olarak görülmektedir.
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Yasa ile yapılan düzenlemelerin olumlu katkılar sağladığı kuşkusuzdur.
Ancak, bütün bu önlemlere rağmen yeni bir Enron’un olup olmayacağı sorusuna, 2007 yılı ortalarında ABD’de mortgage kredilerinin ödenmemesi ile
başlayıp kısa sürede finans sektörünün tamamını etkisi altına alan ve 2008
yılında küresel bir boyuta ulaşan finansal kriz cevap vermiştir. Can, finansal
krizinin muhasebesini şu şekilde yapmıştır. ‘’Muhasebe kural ve standartlarına harfiyen uygun görünmekle beraber işletmelerin iktisadi/mali/finansal
gerçeklerini yansıtmaktan uzak olarak hazırlanan (ve dolayısıyla topluma
mütemadiyen yalan söyleyen) finansal raporların üstelik denetlenmiş ve
onaylanmış olması krizin adının biraz da “muhasebe” konulmasını zorlayan
bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır’’ (Can, 2010, 25)
2008 Finansal krizinde, Enron örneğinde olduğu gibi, büyük yatırım bankalarının yoğun olarak gayri nakdi ve sözleşmesel taahhütler, özel amaçlı kuruluşlar vasıtasıyla bilanço dışı işlemlerin hacmini arttırabildikleri bir kez daha
görülmüştür. Kriz sonrası finansal sistemi güçlendirip yeni krizlerden kaçınmak
amacıyla, 2010 yılında Dodd-Frank yasası yürürlüğe girmiştir. Nasıl ki SOX
yasasıyla kurumsallaşma, ülke ekonomilerinde firmalar tarafından uygulanması
zorunlu olan süreç olarak ortaya çıkmışsa, Dodd-Frank yasası da, belirtilen kural ve koşulların finansal piyasaların işleyişini belirlemiştir.
7. TÜRKİYE’DEKİ BAĞIMSIZ DENETİME ETKİLERİ
Kanun başlangıçta ABD’de yaşanan Enron skandalı, Arthur Anderson’un
çöküşü ve bunu izleyen Worldcom gibi muhasebe ve denetim skandallarından sonra ortaya çıkmış olsa da içerdiği düzenlemeler yerel değil, küresel
nitelikte olduğu için tüm dünyada ses getirmiştir. Ülkemizde de SOX Yasasına paralel olarak, Seri: X, No:19 ve Seri: X, No:21 sayılı tebliğlerle
1996’da yürürlüğe giren Seri: X, No:16 Sayılı ‘’Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ’’in bazı hükümleri değiştirilmiş ve yeni
maddeler eklenmiştir. 2006 yılında ise Seri: X, No: 22 “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Seri: X, No: 16
sayılı tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan Seri: X, No: 22 Sayılı Tebliğin amacı, sermaye piyasasında
bağımsız denetim faaliyetine, bu faaliyette bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilecek bağımsız denetim kuruluşlarına ve bağımsız denetçilere ilişkin
standart, ilke, usul ve esasları belirlemektir.
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Dayanağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda alan ve 2011 yılında
kabul edilen 660 sayılı KHK ile PCAOB benzeri bir kurul olan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) kurulmuştur. Böylece SPK, BDDK, EPDK, Hazine Müsteşarlığı gibi Türkiye’de kanunları
gereği ilgili oldukları işletmelere kamu gözetimi yapma yetkisine haiz kuruluşların yetkileri ile TÜRMOB ve Maliye Bakanlığı’na ait bağımsız muhasebe ve denetim standartlarını belirleme yetkisi KGK’ ya verilerek bağımsız
denetim konusunda bütüncül bir hukuki yapı oluşturulmuştur.
7.1. Denetçi Bağımsızlığı ile İlgili Düzenlemeler
SOX yasasında öne çıkan en belirgin konu denetçi bağımsızlığıdır. Denetçi ve denetlenen arasındaki ilişkinin bağımsız olmadığı yönündeki genel
bir izlenim, ilan edilen mali tablolara güveni sarsmıştır. Seri: X, No:22 Sayılı Tebliğin, ikinci kısmının, ‘’Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız
Denetçilerin Uyacakları Etik İlkeler’’ başlıklı bölümünün 13. maddesinde,
bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar özetlenmektedir. Yapılan düzenlemeler sonucu, bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsız denetim hizmeti
verdikleri firmalara bedelli veya bedelsiz olarak aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaları engellenmiştir.
• Defter tutmak
• Finansal Bilgi sistemi kurma ve geliştirme
8
• Değerleme ve aktüerya14
hizmetleri verme,
• İç denetim hizmetleri verme
• Tahkim ve bilirkişilik yapma
• Diğer danışmanlık hizmetleri
KGK tarafından 26.12.2012 tarih ve 28509 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin, beşinci bölümündeki, ‘’Bağımsızlık ve
bağımsızlığın korunması’’ başlıklı 22. maddesi altında bağımsızlık ilkesi özetlenmiştir. İlgili maddenin 5.fıkrasına göre; ‘’Denetim kuruluşu ve denetçiler,
denetlenen işletmeye, 3568 sayılı Kanun çerçevesinde tasdik, vergi danışmanlığı ve vergi denetimi dışında, danışmanlık veya başka bir hizmet veremez, bunu
denetim ağında yer alan kuruluşlar, ilişkili denetim kuruluşu ve diğer işletmeleri
aracılığıyla yapamaz. Denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları, denetçileri
8
14

Hayat sigortalarının ilk uygulamaları ile birlikte 1792 yılında İngiltere’de ortaya çıkmış olan, çok güçlü bir
matematiksel ve istatistiksel altyapı gerektiren, sigorta, uzun vadeli yatırımlar ve emeklilik ile ilgili fiyatlandırma ve risk analizine yönelik hesaplama ve tahmin yöntemlerinin bütününü içeren bir bilim dalı
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ve kilit yöneticileri tarafından verilen hizmetler de bu kapsamda değerlendirilir.’’denilerek yasaklı faaliyetler belirtilmiştir.
Yine SPK Tebliğinin, 13.maddesi ile Bağımsız denetçilerin, fiilen bağımsız denetimini yaptıkları şirketlerde, şirketin finansal tabloları hakkında
düzenlenen en son bağımsız denetim raporu tarihinden itibaren 2 yıl geçmedikçe, söz konusu şirkette yönetim kurulu başkan ve üyeliği, genel müdür,
müdür ve yardımcılığı ile önemli karar, yetki ve sorumluluğu taşıyan pozisyonlarda görev almaları engellenmiştir.
KGK’ un söz konusu yönetmeliğinin beşinci bölümündeki, ‘’Denetim
faaliyetine ilişkin kısıtlamalar’’ başlıklı 26.maddesinde; ‘’Denetçiler, denetçilik görevinden ayrılmalarından itibaren iki yıl geçmedikçe son iki yılda
denetiminde bulunduğu işletmelerde ve bağlı ortaklıklarında kilit yönetici
olarak görev alamazlar.’’denilmiştir.
SPK Tebliğinin ikinci kısmının ‘’Bağımsız denetim kuruluşları ve Bağımsız denetçilerin uyacakları etik ilkeler’’ başlıklı bölümünün, ‘’Bağımsızlığı ortadan kaldıran durumlar’’ başlıklı 13. maddesin de, Bağımsız denetim
kuruluşunun ortak, yönetici, bağımsız denetçileri, denetçi yardımcıları ve
bunların 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları ile eşleri veya bağımsız denetim kuruluşları tarafından müşteriden veya
müşteri ile ilgili olanlardan, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bir menfaat elde edilmesi ve ekonomik ilişkiler dışında borç alacak ilişkisine girilmesi durumunda bağımsızlığın ortadan kalktığı belirtilmiş ancak doğrudan
ve dolaylı menfaatlerin neler olduğu detaylandırılmamıştır.
Yine KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetim yönetmeliğin 22.
Maddesinin 3.fıkrasında ‘’Denetim kuruluşu veya denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair kanaat oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir’’ denilmiş ve bağımsızlığı zedeleyen durum için ‘’ Denetçiler
ile denetim kuruluşunun ortakları, kilit yöneticileri, denetçileri ve bunların
boşanmış olsalar dahi eşleri ile 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dâhil)
kan ve kayın hısımları veya denetim kuruluşları tarafından denetlenen işletme veya denetlenen işletme ile ilgili olanlarla doğrudan veya dolaylı olarak
menfaat, ortaklık, kilit yönetici sıfatıyla iş, olağan ekonomik ilişkiler dışında borç veya alacak ilişkilerine girilmiş olması’’ denilmiş ancak doğrudan
ve dolaylı menfaatlerinin neler olduğu detaylandırılmamıştır.
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7.2. Rotasyon ile İlgili Düzenlemeler
Bir diğer değişiklik SPK’nın ilgili Tebliğinin, ‘’Bağımsız Denetim Sözleşmesi’’ başlıklı bölümünün 6.maddesi ile bağımsız denetim kuruluşlarının
rotasyonu ile ilgili olmuş, yapılan değişiklik ile bağımsız denetim kuruluşları, sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 7 yıl için müşteri yönetim
kurulu tarafından seçilir ve tekrar denetim sözleşmesi imzalanabilmesi için
en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunlu tutulmuş, denilerek ülkemizde
rotasyon süresi ABD uygulaması olan 5 yıldan daha uzun tutulmuştur. 2013
yılında ise ilgili madde Seri: X No:28 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve
Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetim Kurumu düzenlemelerinde yer alan
hükümler ile uyumlu hale getirilmiştir.
KGK’ un söz konusu yönetmeliğinin beşinci bölümünün, ‘’Denetim faaliyetine ilişkin kısıtlamalar’’ başlıklı 26.maddesinde; ‘’Üç yıl geçmedikçe;
denetim kuruluşları son on yılda yedi yıl, denetim kuruluşlarında çalışanlar
da dâhil olmak üzere denetçiler ise son yedi yılda beş yıl denetim çalışması
yürüttükleri işletmelere ilişkin denetimleri üstlenemezler’’ denilmiştir. KGK
tarafından 09.10.2014 tarihinde, bağımsız denetim şirketlerinin ve bağımsız
denetçilerin etik ilkeler uyarınca rotasyona tabi tutulmasına ilişkin Kanun
ve standartlarda bulunan rotasyon uygulamalarına açıklık getirmek amacıyla ‘’Rotasyon Sürelerinin Hesaplamalarına İlişkin Duyuru’’ yayımlanmıştır.
‘’Kanun hükmüne göre, rotasyon sürelerinin hesaplanması on yıllık dönemler itibarıyla yapılacak olup her yıl için geriye dönük son on yıllık döneme
bakılacak, toplam yedi yıl aynı işletmenin denetiminin üstlenilmiş olması
durumunda denetime üç yıl ara verilecektir ‘’açıklaması yapılmıştır.
Bu duyuru ile KGK, 01.01.2013 tarihinden önce SPK ve BDDK’nın düzenlemeleri çerçevesinde zorunlu bağımsız denetime tabi olan işletmeler
için 01.01.2013 tarihinden önce geçen sürelerin hesaplamada dikkate alınacağını açıklığa kavuşturmuştur. Dolayısıyla hisse senetleri borsada işlem
gören şirketler ile finans kuruluşlarının önemli bir bölümünde 2010 yılında
rotasyon uygulaması ile zorunlu denetim firması değişikliği yapıldığı dikkate alınırsa, 2017 yılı Türkiye’de denetim sektöründe rotasyon açısından
önemli bir yıl olacaktır (Şavlı, 2016, 50).
KGK tarafından 19.01.2017 tarihli müzekkeresine istinaden rotasyon uygulaması ile ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
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Son on yıl içerisinde yedi yıl bir şirketin denetimini üstlenen bağımsız denetim kuruluşunun, yedi yıllık denetim süresinin hemen
ardından denetime zorunlu olarak üç yıl kesintisiz ara vermesi, sonraki rotasyon süresi hesaplanırken verilen aranın ve aradan önceki
denetim süresinin hesaplamaya katılmaması ve üç yıllık kesintisiz
arayı takip eden on yıl içinde yedi yıl denetim yapabilme süresinin
tekrar başlatılması,
Bir şirkete art arda yedi yıl denetim hizmeti verilmesi halinde de
yedi yıllık denetim süresinden hemen sonra denetime zorunlu olarak
üç yıl kesintisiz ara verilmesi,
2013 yılı öncesinde mevzuatında öngörülen süre kadar kesintisiz ara
verildiği takdirde, müteakip rotasyon süresi hesaplanırken verilen
aranın ve aradan önceki denetim süresinin hesaplamaya katılmaması, arayı takip eden on yıl içinde yedi yıl denetim yapabilme süresinin tekrar başlatılması,
Araların kesintisiz olmadığı durumda geriye dönük on yıla bakılması, aynı şirkete toplam yedi yıl denetim hizmeti verilmişse üç yıl
kesintisiz ara verilmesi,
2013 yılı ve sonrasında ihtiyari denetimlerde geçen sürelerin de rotasyon süresinin hesaplanmasında dikkate alınması,

7.3. Kurumsal Sorumluluk ile İlgili Düzenlemeler
SPK Tebliğinin, ikinci kısım Altıncı Bölümünün, ‘’Finansal tablo ve yıllık rapor hazırlanma ve bildiriminde sorumluluk’’ başlıklı 26.maddesinde;
‘’Finansal tablo ve raporların finansal raporlama standartlarına uygun olarak
hazırlanmasından, sunulmasından ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğundan,
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde şirket yönetim kurulunun sorumlu olduğu ve finansal tabloların bağımsız denetime
tabi tutulmuş olması işletme yönetim kurulunun sorumluluğunu ortadan
kaldırmaz’’ denilmiştir.
2014 yılında KGK tarafından yayımlanan, Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) Hakkında Tebliğde, ‘’Yönetimin
Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu’’ başlığı altında, denetçi raporunda
yönetimin finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin sorumluluğu açıklan-
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makta, bu açıklamada yönetimin; finansal tabloların geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanmasından ve hata veya hile kaynaklı
önemli yanlışlık içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumlu olduğuna dair ifadeye yer verilmiştir.
SOX Yasasına paralel olarak SPK, Seri: X, No:22 sayılı Tebliğ ile denetimden sorumlu komitelerle ilgili düzenlemeler yapmıştır. SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nde denetimden sorumlu komitenin görevleri; şirketin
muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin
gözetimini yapmak olarak tanımlanmıştır.
7.4. Denetim Kalitesi ile İlgili Düzenlemeler
Sarbanes Oxley yasası ile yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden biri,
Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu (PCAOB)’un oluşturulmasıdır. Kurulun, denetim firmalarını kaydetme ve denetleme fonksiyonu
dışında denetim standartlarını belirleme gibi önemli bir sorumluluğu daha
bulunmaktadır. Skandallar neticesinde tüm dünyada denetim raporlarının
güvenilirliği, denetim mesleği ve denetim kalitesi tartışılmaya başlanmıştır.
Yatırımcıların işletme üzerindeki haklarının korunması ve kurumsal
şeffaflığın sağlanabilmesi için kaliteli denetimin göstergelerinin açıkça tanımlanması gerekmektedir (Yükçü ve Koçakoğlu, 2016, 290). 2012 Yılında
PCAOB iyi bir denetim kalitesinin teorik çerçevesini belirleyebilmek için
“Denetim Kalitesi Göstergeleri Projesi” adlı çalışmayı sunmuş ve bunu düzenleyici kurumlar, işletmeler, denetim komiteleri ve akademisyenler için
tartışmaya açmıştır. Ülkemizde ise, 2013 yılında KGK tarafından, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan uluslararası standartları referans alarak ‘’Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve
Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için
Kalite Kontrol Standardı” (KKS 1)’i yayımlanmıştır.
Bu düzenlemeler sonucunda, denetim firmalarının, gerçekleştirdikleri denetimlerin standartlara uygunluğunu teyit etmek üzere etkin bir kalite
kontrol sistemini oluşturmaları ve kayıtlarını eksiksiz olarak düzenlemeleri
zorunluluk olarak getirilmiştir.
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8. SONUÇ
Enron skandalı özetle, şirketin gerçeği yansıtmayan finansal bilgiler ile oluşturulmuş mali tablolarının, denetim firması olan Arthur Andersen tarafından bilinçli olarak olumlu görüş bildirmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Böylelikle hem
kamuoyu hem de hissedarlar yanlış bilgilendirilmiş ve şirket olduğundan daha
karlı gösterilmiştir. Muhasebe, denetim ve yönetim ilkelerine ve uygulamalarına
yepyeni bir anlayış ve düzenlemeler getirilmesine neden olan Enron skandalı
unutulmaması ve ders çıkartılması gereken bir olaydır. Enron sonrası, yürürlüğe
giren ve sektördeki son 15 yıllık dönemde yasal ve yönetimsel düzenlemelere
yön veren Sarbanes-Oxley yasası bir muhasebe ve muhasebe denetimi yasası olmakla birlikte aynı zamanda, halka açık işletmelerin yöneticilerine sorumluluklar yükleyen, suçların tanımlanıp bu suçlara ilişkin ciddi cezaların öngörüldüğü,
bir ‘’Kurumsal Yönetim’’ yasasıdır.
Bağımsızlık, denetim mesleğinin temelini oluşturur. Finansal tablo okuyucuları, bağımsız denetçinin görüşüne dayanarak denetlenen finansal tabloların doğruluğuna inanmakta ve bu yönde kararlar almaktadırlar. Denetimde rotasyon uygulamasının amacı denetçi bağımsızlığını güçlendirerek
denetim kalitesini arttırmak olarak tanımlanmıştır. Rotasyonun denetim
kalitesine etkileri tartışılan bir konudur. Yapılan bazı araştırmalar denetim
firması rotasyonunun denetimin kalitesini artırdığı yönünde çıkarımlara
ulaşırken, bazılarında da denetim kalitesiyle doğrudan ilişki saptanamamış
veya denetim kalitesine olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Denetçi bağımsızlığını güçlendiren bir diğer husus, etkin bir denetim komitesinin
varlığıdır. Denetimden sorumlu komitelerin, bağımsız denetim kuruluşunun
seçiminden, denetim çalışmalarının gözetimi ve bağımsız denetimin etkinliğinin ve işlevinin arttırılması gibi önemli sorumlulukları bulunmaktadır.
Teorik olarak bağımsızlığı güçlendirecek bir adım olmasına rağmen, uygulamaya bakıldığında hisse senetleri borsada işlem gören birçok şirkette
denetim komitelerinin ilgili düzenlemeler çevresinde kurulmuş olmalarına rağmen, beklenen işlevi yerine getiremediği, denetçi ile şirket yönetimi
arasında bağımsızlığı koruyan bir kalkan olarak görev yapamadığı görülmektedir. Düzenleyici otoritelerin bu konuyu gündeme almaları ve denetim
komitelerinin işlevini arttıracak önlemler almaları gerekmektedir ( Şavlı,
2016, 54).
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Denetim firmasının denetim ücretini denetlediği müşteri işletmeden alması bağımsızlığına gölge düşürmektedir. Ücretin doğrudan müşteri işletmeden alınıyor olması ve iş dağılımı sadece Türkiye’ye özgü sorunlar değildir. ABD uygulamasını Stiglitz şu ifadelerle değerlendirmektedir. ‘’Asıl
sıkıntı yaratan tablo şu: Denetçilerin denetledikleri şirketlerden para alıyor
olması, doğal olarak onları memnun etmeye çalışması; sonuçta hangi denetçi ile çalışacağını o şirketin (ve üst düzey yöneticileri) karar veriyor olmasıdır’’ (Stiglitz, 2004, 134). Bu bağlamda denetim firmasının denetim ücretini
denetlediği firma yerine oluşturulacak bir fondan alması denetçinin bağımsızlığını arttıracaktır.
Muhasebe temelli faktörlere dayandırılan finansal raporlama manipülasyonlarının yol açtığı finansal skandallar ve sonucundaki krizler denetim
kavramının önemini bir kez daha göstererek, zafiyetinin neden olduğu krizlerin yine etkin ve bağımsız bir denetim ile önlenebileceğini göstermektedir.
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İŞE BAŞLAMADA TEMİNAT UYGULAMASI
*
Doç. Dr. Tahir ERDEM15

ÖZ
Bu çalışmada, vergi sistemimizin temel sorunlarından birini teşkil eden ve
vergisel etkilerinin yanı sıra ceza hukuku boyutu da bulunan sahte belge düzenleme suçu ve özellikle de sahte belge ticaretiyle mücadele açısından idari
bir tedbir olarak 6455 sayılı Kanunla 213 sayılı Vergi Usul Kanununa dâhil
edilen “işe başlamada teminat uygulaması” konusu üzerinde durulması amaçlanmıştır. Son olarak 6728 sayılı Kanunla yatırımlara hukuki belirlilik ve güvence sağlanması gerekçesiyle 10 uncu fıkra hükmü kaldırılan “işe başlamada
teminat uygulaması” maddesinin uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi açısından Maliye Bakanlığı tarafından bir genel tebliğ çıkarılmıştır. Bu kapsamda, çalışmamızda 6455 sayılı Kanunla sahte belge ticaretiyle
mücadele için vergi sistemimize eklenen ve doğrudan meslek mensuplarına
yönelik hükümleri de bulunan işe başlamada teminat uygulamasının detayları
konuya ilişkin idari düzenleme de esas alınarak açıklanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Teminat uygulaması, sahte belge, sahte belge ticareti, naylon fatura, kaçakçılık suçu, işe başlamada teminat.
GİRİŞ
Ülkemizde vergi sisteminin temel sorunlarından birini teşkil eden kayıtdışı
ekonominin sağlıksız yansımalarından biri olan sahte belge düzenlenmesi ve
kullanılması eylemleri vergi hukuku kapsamında dar anlamda suç olarak tanımlanmış olmasına karşın bu alandaki çeşitli yetersizlikler nedeniyle hali hazırda
mevcut yapı içinde yaygın bir problem olma özelliğini sürdürmektedir. Bu sorun, münferit işlem ve eylemlerin dışında, doğrudan sahte belge ticari amacıyla
kurulan çeşitli işletme ve teşebbüsleri de ortaya çıkarmaktadır.
Bu yönüyle, bu suçların işlenmesinin engellenmesi ve özellikle sahte
belge ticareti için oluşturulan organizasyonlarla çok daha etkili şekilde mücadele edilebilmesi için 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 213
sayılı Vergi Usul Kanununa (VUK) 153 üncü maddeyi takiben 153/A mad*15
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desi eklenerek işe başlamada teminat uygulaması getirilmiştir. (T.C. Yasalar,
2013; T.C. Yasalar, 1961)
Vergi sistemimize idari tedbir niteliğinde bir uygulama olarak giren işe
başlamada teminat uygulamasının 10 uncu fıkrası 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanunun 20 nci maddesiyle kaldırılmıştır. (T.C. Yasalar, 2016) 6728
sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle VUK’un 153/A maddesinde yer alan ve
mükelleflerin vergi teşvik ve desteklerinden geriye dönük olarak yararlandırılmamasına ilişkin düzenleme içeren hükümler yürürlükten kaldırılarak
güvenli bir yatırım ortamı oluşturulması hedeflenmektedir.
Son olarak, uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 478 sıra no.lu Vergi
Usul Kanunu Genel Tebliği (478 no.lu Tebliğ) ile belirlenmiştir. (Maliye
Bakanlığı, 2017)
Bu çalışmamızda, 6455 sayılı Kanunla vergi hukukumuza dâhil edilen
işe başlamada teminat uygulaması konusu 478 no.lu Tebliğ düzenlemeleri
de dikkate alınarak açıklanacaktır.
1. YASAL DÜZENLEME
VUK’un 153/A maddesi aşağıdaki şekildedir:
“Teminat uygulaması:
Madde 153/A- (Ek: 28/3/2013-6455/1 md.)
Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran
sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet
kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi
bırakmış addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden, serbest meslek erbabının, şahıs işletmelerinde işletme sahibinin,
adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin, ticaret şirketlerinde; şirketin, kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, şirket sermayesinin asgari
% 10’una sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da bunların asgari %
10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüslerin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenlerin veya düzenlenen raporda
fiillerin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması halinde, bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için
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işe başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin edilenlerin
tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden
75.000 (90.000 Maliye Bakanlığının 476 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile
1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen miktar) Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş olması şarttır.
Birinci fıkrada sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanuni
temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin işe başlama bildiriminde bulunması halinde de birinci fıkra
hükmü uygulanır.
Birinci fıkrada sayılanların, mükellefiyeti bulunan adi ortaklık, ticaret
şirketleri ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin kanuni temsilcisi, yönetim
kurulu üyesi, idarecisi, asgari % 10 ortağı olması, bunları devralması, kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay içinde birinci fıkrada yer alan
şartların yerine getirilmesi bu mükelleflerden yazılı olarak istenir. Otuz günlük süre içinde şartların yerine getirilmemesi ve sayılan kişilerin statülerinin
devam ettirilmesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü
vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı
olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, gecikme zammı
tatbik edilerek mükelleften, birinci fıkrada sayılan kişilerin teminat isteme
tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ise mükellef müşterek ve
müteselsil sorumlu olmak üzere, bu kişilerden 6183 sayılı Kanun uyarınca
takip ve tahsil edilir.
Birinci fıkrada sayılanlar hariç olmak üzere, 359 uncu maddede yer alan
sahte belge düzenleme fiilini işledikleri vergi incelemesine yetkili olanlarca
mükellef hakkında yapılan inceleme neticesinde düzenlenen raporla tespit
edilenlerden bu durumları kesinleşenlerin, keyfiyetin vergi dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren bir ay içinde 6183 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan
nev’iden 75.000 (90.000 Maliye Bakanlığının 476 Sıra No.lu VUK Genel
Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen miktar)
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Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere yazıyla otuz gün içinde teminat göstermesi istenir. Fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde
işlenmişse teminat bunlardan istenir. Verilen sürede şartların yerine getirilmemesi halinde, istenilen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade
tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak
tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından bu maddenin birinci fıkrasında sayılan haller dolayısıyla mükellefiyeti terkin edilenlerin bu fiillerine iştirak ettiği inceleme raporuyla tespit
edilenler ve bu durumu kesinleşenler hakkında üç yıl süreyle geçici olarak
mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında
3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Sürenin sonunda, meslek
mensubunun tekrar faaliyete başlamak istemesi halinde kendisinden bir ay
içinde 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2)
ve (3) numaralı bentlerinde sayılan nev’iden 75.000 (90.000 Maliye Bakanlığının 476 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden geçerli
olmak üzere tespit edilen miktar)Türk Lirasından ve düzenlenmiş olan sahte
belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’undan az olmamak üzere yazıyla
teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde dördüncü
fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.
3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarından dördüncü fıkrada sayılan fiile iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit
edilen ve bu durumu kesinleşenlerden beşinci fıkrada yer verilen esaslar
dahilinde teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde
dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.
Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan hallerde teminat alınmasını
takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan
fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin tespit edilmesi halinde; dördüncü
fıkrada sayılan hallerde ise teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan fiillerden herhangi birinin
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işlendiğinin tespit edilmemesi halinde alınmış olan teminat başkaca vergi
borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir. Söz konusu fiillerin işlenmiş olduğunun tespit edilmesi halinde; fiil birinci fıkra kapsamında ise mükellefiyet 160 ıncı maddenin üçüncü fıkrasına göre terkin edilir, terkin tarihi
itibarıyla ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiillerden doğan vergi
borcu alınan teminattan mahsup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir. Fiil
dördüncü fıkra kapsamında ise vergi borçları ile işlenen fiilden doğan vergi
borçları teminattan mahsup edilir, ayrıca mükelleften mezkûr fıkra hükmünce yeniden teminat istenir. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde
dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.
Beşinci ve altıncı fıkralarda belirtilen hallerde, teminat alınmasını takip
eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde mezkûr fıkralarda yer alan
fiillerin işlendiğinin veya bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş olması halinde alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması durumunda
meslek mensubuna iade edilir. Söz konusu fiillerin işlendiğinin veya bunlara iştirak edildiğinin tespit edilmesi halinde, fiil beşinci fıkra kapsamında ise meslek
mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulanır. Bu cezanın uygulanmasında 3568 sayılı Kanunda yer alan usuller tatbik edilir. Fiil altıncı fıkra kapsamında ise mezkûr fıkra uyarınca işlem tesis edilir.
Bu madde uyarınca teminat alınan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı
alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek
6183 sayılı Kanunun 47 nci maddesi uyarınca mükellefin borçlarına mahsup
edilir ve mükelleften teminat tutarının tamamlanması istenir. Teminatın tamamlanmaması halinde dördüncü fıkranın ilgili hükmüne göre işlem yapılır.
(Mülga onuncu fıkra: 15/7/2016-6728/20 md.)
Bu madde hükümlerine göre istenecek teminat tutarı; düzenlenmiş olan
sahte belgelerde yer alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin
tekrar edip etmediği gibi kıstaslar esas alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre, vergi dairesi müdürünün yazılı talebine
istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi başkanı tarafından tayin edilir.
Birinci fıkrada sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı
belge kullanılması hariç 359 uncu maddede sayılan fiilleri işleyenler Maliye
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Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre duyurulur. Bu kapsamda yapılan duyurular vergi mahremiyetinin ihlâli sayılmaz. Fiil tüzel kişilik veya
tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse, bunlar da duyurulur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.”
VUK’un 153/A maddesi dikkate alındığında düzenlemede öngörülen işe
başlamada teminat uygulamasının, sahte belge düzenleme faaliyetlerinin niteliğine göre farklılaştırıldığı göze çarpmaktadır. Bu faaliyetlerin başkaca
bir ticari, zirai ve mesleki faaliyet olmadan münhasıran yapılması bir kategori olarak, bu faaliyetlerin diğer gerçek faaliyetlerin yanı sıra yapılması da
diğer bir kategori olarak dikkate alınarak teminat uygulaması düzenlenmiştir. Ayrıca, bu faaliyetlerin işlenişine iştirak edilmesi ile meslek mensuplarının durumu da ayrıca hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda, her bir kategori
ve düzenleme alanı itibariyle işe başlamada teminat uygulaması aşağıda bölümler halinde açıklanmıştır.
2. MÜNHASIRAN SAHTE BELGE DÜZENLENMESİ NEDENİYLE MÜKELLEFİYET KAYITLARININ RE’SEN TERKİN EDİLMESİ HALİNDE TEMİNAT UYGULAMASI
2.1. Gerçek/Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller ile
Bunlarla İlişkili Sayılanlar
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre, başkaca bir
ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet kaydının
devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi üzerine işi bırakmış
addolunan ve mükellefiyet kayıtları vergi dairesince terkin edilenlerden
daha sonra yeniden işe başlama bildiriminde bulunulması halinde, adlarına
mükellefiyet tesis edilebilmesi tüm vergi borçlarının ödenmesi ve teminat
verilmesi şartlarına bağlanmıştır.
Bu kapsamda mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin;
• Serbest meslek erbabı olması durumunda kendisince,
• Şahıs işletmesi (GVK uyarınca elde etmiş oldukları ticari kazançları gerçek veya basit usulde vergilendirilen gerçek kişiler ile zirai
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kazançları gerçek usulde vergilendirilen çiftçiler tarafından işletilen
işletmeler) olması durumunda sahibince,
• Adi ortaklık olması durumunda ortaklardan her biri tarafından,
• Ticaret şirketi olması durumunda şirketin kendisi, kanuni temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, söz konusu şirketin asgari % 10 ve üzeri
hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ya da zikredilen tüm bu
kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde
bulundukları teşebbüsler tarafından,
• Tüzel kişiliği olmayan teşekkül olması durumunda bunları idare
edenler tarafından
işe başlama bildiriminde bulunulması halinde, adlarına mükellefiyet tesis
edilebilmesi; bunların ve mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilenlerin varsa
tüm vergi borçlarının ödenmesi ve teminat verilmesi şartlarına bağlıdır.
Bu kapsamda, vergi borcu, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince
tahsil edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harçlar, vergi
cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zamlarını kapsar. Teminat
kavramı ise, VUK’un 153/A maddesinde yer alan ve her yıl yeniden değerleme
oranına göre belirlenen asgari tutardan (2017 yılı için 90.000 TL) az olmamak
üzere, düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan (vergiler dâhil) toplam tutarın
% 10’u olarak hesaplanan ve AATUHK’nın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan; parayı, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektuplarını, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet
iç borçlanma senetlerini veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri ifade eder.
Aynı şartlar, yukarıda sayılanlar dışında olup vergi inceleme raporlarında
münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmesinde bilfiil bulundukları
tespit edilenlerin işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde de geçerlidir.
Bu kapsamda olup işe başlama bildiriminde bulunanların mükellefiyetleri şartlar yerine getirilmediği takdirde tesis edilmeyecektir. Şartların yerine
getirilmesi halinde ise bu tarih itibarıyla mükellefiyet tesis edilecektir.
2.1.1. Gerçek Kişiler İçin Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasına göre, mükellefiyet kaydı re’sen
terkin edilen mükellefin gerçek kişi olması ve bu mükellefin yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunması halinde, öngörülen
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ödeme ve teminat şartları yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir. Buna göre mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilmiş olan;

Serbest meslek erbapları,

Şahıs işletmesi sahipleri,

Adi ortaklıkların gerçek kişi ortakları
bu kapsamda değerlendirilecek olup, söz konusu kişilerin ticari, zirai ve
mesleki kazançları nedeniyle mükellefiyet tesis ettirebilmeleri için tüm vergi borçlarının ödenmiş ve teminat verilmiş olması gerekmektedir.
Örnek 1: Ticari faaliyeti nedeniyle Köprübaşı Vergi Dairesinin mükellefi
olan Ahmet Bey hakkında vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen
vergi inceleme raporunda, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis
ettirdiği, toplam 500.000 TL tutarında sahte belge düzenlediği ve mükellefiyet kaydının 01/12/2014 tarihi itibarıyla terkin edilmesi gerektiği tespitine
yer verilmiştir. Bunun üzerine vergi dairesince, Ahmet Beyin mükellefiyet
kaydı, raporda belirtilen tarih itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.
Ahmet Beyin, 2017 yılında Ankara Çankaya Vergi Dairesine işe başlama
bildiriminde bulunması durumunda, mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için
varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve rapor ile tespit edilmiş sahte belgelerde yer alan toplam tutarın % 10’unun (500.000 TL x %10 = 50.000 TL)
2017 yılı için geçerli asgari teminat tutarından az olması nedeniyle 90.000
TL tutarında teminat verilmiş olması gerekmektedir.
2.1.2. Tüzel Kişiler ile Bunlarla İlişkili Sayılanlar İçin Teminat
Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasına göre, mükellefiyet kaydı
re’sen terkin edilen mükellefin tüzel kişi (ticaret şirketi) olması durumunda bu mükelleflerin, kanuni temsilcilerinin, yönetim kurulu üyelerinin, asgari % 10 ve üzeri hissesine sahip olan gerçek veya tüzel kişilerin ya da
bu kişilerin asgari % 10 ve üzeri hisseye sahip olduğu veya yönetiminde
bulundukları teşebbüslerin işe başlama bildiriminin alınması üzerine tüm
vergi borcunun ödenmesi ve teminat verilmesi şartları yerine getirilmeden
mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.
Ancak ticaret şirketlerinin mükellefiyetlerinin terkin tarihi itibarıyla bu
şirketlerle kanuni temsilcilik, yönetim kurulu üyeliği ve diğer nedenlerle
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ilişkili olan kişilerin ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut
bir mükellefiyeti varsa bu mükellefiyetleri veya bu mükellefiyetlerin başka
bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada kendilerinden tüm
vergi borçlarının ödenmesi ve teminat gösterilmesi şartlarını yerine getirmeleri istenmeyecektir. Bununla birlikte, mezkûr kişilerin mükellefiyetleri
herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat verme şartları geçerli olarak işlem tesis edilecektir.
Örnek 2: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
tespit olunan ve rapora istinaden mükellefiyet kaydı 30/11/2015 tarihi itibarıyla Ankara Cumhuriyet Vergi Dairesi tarafından re’sen terkin edilen Lüks
Ltd. Şti.’nin, münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu
dönemde % 10 ve üzeri nispette hissedarı olan Demet Hanımın İstanbul
Sultanbeyli Vergi Dairesine 2017 yılında işe başlama bildiriminde bulunması halinde mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için kendisinin ve Lüks Ltd.
Şti.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve kendisi tarafından teminat
verilmiş olması gerekmektedir.
Lüks Ltd. Şti.’nin mükellefiyetinin terkin tarihi itibarıyla Demet Hanımın
ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa,
bu mükellefiyeti veya bu mükellefiyetin başka bir vergi dairesine nakledilmesi
nedeniyle kendisinden bu aşamada tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat verme
şartlarını yerine getirmesi istenmeyecektir. Ancak, kendisinin bu mükellefiyeti
herhangi bir nedenle terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek
için işe başlama bildiriminde bulunması halinde, tüm vergi borçlarını ödeme ve
teminat verme şartları geçerli olarak işlem tesis edilecektir.
Örnek 3: İstanbul Şişli Vergi Dairesinin mükellefi olan Elmas A.Ş. hakkında düzenlenen vergi inceleme raporunda münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği tespit edilmiş ve rapora istinaden
30/9/2014 tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilmiştir.
Elmas A.Ş.’nin, münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde kanuni temsilcisi olan Ferhat Beyin kendi adına 2017 yılında
Ankara Ulus Vergi Dairesine mükellefiyet tesis ettirebilmesi için şahsının
ve Elmas A.Ş.’nin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve teminat verilmiş
olması gerekmektedir.
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Elmas A.Ş.’nin ortağının 2017 yılında Birecik Vergi Dairesine mükellefiyet tesis ettirmek istemesi durumunda ise ortağın münhasıran sahte belge
düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde şirket sermayesinin asgari %
10’una sahip olup olmadığına bakılarak, sermaye payının % 10 ve üzeri
nispette olması halinde tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat verme şartları
geçerli olarak işlem tesis edilecektir.
Örnek 4: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit olunan Ankara Ulus Vergi Dairesinin mükellefi Ray Ltd. Şti.’nin mükellefiyet kaydı,
raporda belirtilen 20/11/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.
Ray Ltd. Şti.’nin üç gerçek kişi ortağı bulunmakta olup, Hakan Beyin
ortaklık payı % 90, Irmak Hanımın ortaklık payı % 4 ve İsa Beyin ortaklık
payı % 6’dır. İsa Bey aynı zamanda şirketin kanuni temsilcisidir.
Kırkpınar Vergi Dairesi tarafından işe başlama bildirimi alınan Kale
A.Ş.’nin evraklarının tetkikinden, Ray Ltd. Şti.’nin % 4 payla ortağı olan Irmak Hanımın yeni kurulan Kale A.Ş.’nin sermayesinin % 15’ine sahip olduğu anlaşılmıştır. Irmak Hanım, Ray Ltd. Şti.’nin sermayesinin % 10’undan
azına sahip olduğundan ve Ray Ltd. Şti.’de kanuni temsilci veya yönetim
kurulu üyesi vasfını haiz olmadığından, Kale A.Ş. hakkında 153/A maddesi
kapsamında işlem yapılmayacaktır.
İsa Beyin, Kale A.Ş.’ye %10’dan daha az sermaye payıyla ortak olması halinde de konu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, İsa
Beyin, Ray Ltd. Şti.’deki ortaklık payı % 6 olmasına rağmen söz konusu şirkette kanuni temsilci olması nedeniyle, Kale A.Ş.’ye yönetim kurulu üyesi,
kanuni temsilci veya asgari % 10 payla ortak olması halinde, 153/A maddesinin birinci fıkrasındaki şartlar yerine getirilmeden Kale A.Ş.’nin mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.
2.1.3. Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül İdarecileri İçin Teminat
Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasına göre, işe başlama bildirimi
alınması üzerine kendisinden tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat verme
şartlarını yerine getirmesi istenecekler arasında, mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin idarecileri de bulunmaktadır.
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Buna göre, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler gibi mükellefiyeti bulunan ancak ayrı bir tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin münhasıran sahte belge
düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin tespiti üzerine mükellefiyet
kaydının re’sen terkin edilmesi durumunda, bu teşekküllerin münhasıran sahte
belge düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde idarecisi olan kişilerin işe
başlama bildirimlerinin alınması üzerine, tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat
verme şartlar yerine getirilmeden mükellefiyetleri tesis edilmeyecektir.
Diğer taraftan, tüzel kişiliği bulunmayan teşekküllerin mükellefiyetlerinin terkin tarihi itibarıyla bunları idare edenlerin ticari, zirai veya mesleki
bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyetleri varsa bu mükellefiyetleri
veya bu mükellefiyetlerin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle
bu aşamada kendilerinden 153/A maddesinin birinci fıkrasındaki şartları yerine getirmeleri istenmeyecektir. Ancak, mezkûr kişilerin mükellefiyetleri
herhangi bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, 153/A maddesinin
birinci fıkrası hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.
Örnek 5: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
tespit olunan ve rapora istinaden mükellefiyet kaydı 01/01/2015 tarihi itibarıyla Ankara Ulus Vergi Dairesi tarafından re’sen terkin edilen tüzel kişiliği
olmayan Kültür Derneğinin iktisadi işletmesinin, münhasıran sahte belge
düzenleme fiilinin işlenmiş olduğu dönemde idarecisi olan Celal Beyin
İstanbul Hocapaşa Vergi Dairesine 2017 yılında işe başlama bildiriminde
bulunması halinde, mükellefiyetinin tesis edilebilmesi için Celal Beyin ve
mükellefiyeti silinen iktisadi işletmenin varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş
ve Celal Bey tarafından teminat verilmiş olması şarttır.
İktisadi işletmenin mükellefiyetinin terkin tarihi itibarıyla Celal Beyin, ticari, zirai veya mesleki bir faaliyetten dolayı mevcut bir mükellefiyeti varsa bu
mükellefiyeti veya bu mükellefiyetin başka bir vergi dairesine nakledilmesi nedeniyle bu aşamada tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat verme şartlarının yerine getirilmesi istenmeyecektir. Ancak, Celal Beyin bu mükellefiyeti herhangi
bir neden ile terkin edildikten sonra yeniden mükellefiyet tesis ettirmek için işe
başlama bildiriminde bulunması halinde, tüm vergi borçlarını ödeme ve teminat
verme şartları geçerli olarak işlem tesis edilecektir.
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2.1.4. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin İşlenmesinde Bilfiil Bulundukları Tespit Edilenler İçin Teminat Uygulaması
Mükellefin başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğini
tespit eden raporda, sahte belge düzenleme fiilinin işlenmesinde bilfiil bulundukları tespit edilen ve raporda açıkça isimlerine yer verilen kişilerin işe
başlama bildiriminde bulunmaları halinde de VUK’un 153/A maddesinin
birinci fıkrası hükümleri tatbik edilir.
Örnek 6: Ankara Kızılbey Vergi Dairesi mükelleflerinden Kalem A.Ş.
hakkında yapılan vergi incelemesi sonucunda düzenlenen raporda, mükellefin başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran
sahte belge düzenleme faaliyetinde bulunduğu tespiti üzerine vergi dairesince mükellefiyet kaydı 12/5/2015 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir. Söz
konusu raporda, anılan şirket ile herhangi bir ortaklık veya idarecilik ilişkisi
bulunmayan Leman Hanımın sahte belge düzenleme faaliyetinde bilfiil bulunduğu tespit edilmiştir.
Leman Hanım tarafından 2017 yılında yapılan işe başlama bildirimi üzerine adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için, Kalem A.Ş.’nin ve Leman
Hanımın varsa tüm vergi borçlarının ödenmiş ve Leman Hanımdan Kanunda öngörülen teminatın alınmış olması gerekmektedir.
2.1.5. Münhasıran Sahte Belge Düzenleme Fiilinin Belirli Bir Tarihten Sonra İşlenmeye Başlanmış Olması
Vergi inceleme raporunda münhasıran sahte belge düzenleme fiilinin, mükellefiyet tesisinden itibaren değil de belirli bir tarihten sonra işlenmeye başlandığı
tespit edilmişse raporda belirtilen bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kanuni
temsilciler, yönetim kurulu üyeleri, asgari % 10 hisseye sahip ortaklar, bunların
asgari % 10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler ile adi ortaklık ortakları ve tüzel kişiliği olmayan teşekkül idarecileri hakkında VUK’un
153/A maddesinin birinci fıkrası hükümleri tatbik edilmez.
Örnek 7: 11/11/2013 tarihinde kurulmuş olan Metal A.Ş. hakkında düzenlenen rapor ile 05/05/2015 tarihinden itibaren münhasıran sahte belge
düzenlemek amacıyla faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve İstanbul Sarıgazi Vergi Dairesince mükellefiyet kaydı raporda belirtilen tarih itibarıyla
re’sen terkin edilmiştir.
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Şirketin kurucu ortaklarından olan Deniz Bey % 30’luk hissesinin tamamını 10/5/2014 tarihinde Ali Beye devrederek şirketten ayrılmıştır. Dolayısıyla Deniz Bey 05/05/2015 tarihinden önce şirketin paylarını devrederek
şirketle ilişkisini bitirdiğinden daha sonradan işe başlama bildiriminde bulunması halinde VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkradaki şartlar kendisi
için aranmadan adına mükellefiyet tesis edilebilecektir.
2.1.6. İşe Başlama Bildiriminde Bulunulması Gerekmeyen Mükellefiyet Tesisleri
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (GVK) göre ticari, zirai ve mesleki
kazançlar dışında gelir elde eden gerçek kişiler, bu gelirlerinin vergilendirilmesi için işe başlama bildiriminde bulunmak zorunda olmadıklarından,
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlardan olsalar dahi
bu kişiler adına tesis edilecek gelir vergisi mükellefiyetleri için sözkonusu
maddenin birinci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. (T.C. Yasalar, 1961)
2.1.7. Mükellefiyet Tesis Ettirmeksizin Kayıt Dışı Faaliyette Bulunduğu Tespit Edilenlerin Durumu
VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlardan olup işe başlama bildiriminde bulunması gerekirken, faaliyetini vergi dairesinin bilgisi
dışında sürdürenlerin bu durumlarının tespiti halinde, bu kişiler hakkında
idarece teminat istenmeden mükellefiyete ilişkin gerekli işlemler tesis ettirilecektir. Ancak, bu durumda mükellefiyet tesis tarihinden itibaren bir ay
içinde ilgili vergi dairesi tarafından; otuz gün içerisinde teminat verilmesi ve
mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm
vergi borçlarının ödenmesi, yazılı olarak talep edilecektir.
Yazının tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük süre içerisinde bu şartlar yerine getirilmezse istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi kabul
edilmek suretiyle söz konusu mükellefler adına teminat alacağı olarak tahakkuk
ettirilecektir. Teminat alacağı, bu mükelleflerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) uyarınca gecikme zammı tatbik
edilerek takip ve tahsil edilecektir. (T.C. Yasalar, 1953)
Otuz günlük süre sonunda bu şartların yerine getirilmemesi halinde, mükelleflerin açılmış olan mükellefiyet kayıtları vergi dairesi tarafından ayrıca
terkin edilecektir.
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Mükelleflerin faaliyetlerine devam etmek istemeleri durumunda, mükellefiyetin tesis edilebilmesi için mükellefiyet kaydı re’sen terkin edilen mükellefin ve kendilerinin varsa tüm vergi borçları ile teminat alacağı tutarının
ödenmiş olması gerekmektedir.
2.2. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerle
Bağlantılı Olan Adi Ortaklıkların, Ticaret Şirketlerinin ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin İşe Başlama Bildiriminde Bulunması Halinde Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre, aynı maddenin
birinci fıkrasında sayılanların şahsen veya doğrudan mükellefiyet tesis ettirmeyip de işe başlama bildiriminde bulunan;

Bir adi ortaklığın ortağı,

Bir ticaret şirketinin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, % 10
veya fazlası nispette hissedarı veya

Tüzel kişiliği olmayan bir teşekkülün idarecisi
sıfatını taşımaları halinde de aynı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanacaktır.
Buna göre, VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanların ortağı oldukları adi ortaklıkların, kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin asgari % 10’una sahip oldukları ticaret şirketlerinin veya
idare ettikleri tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin işe başlama bildiriminde
bulunmaları durumunda, bunlar nezdinde mükellefiyet tesis edilebilmesi
için, kendileri ile mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin, varsa tüm
vergi borçlarının ödenmiş ve teminat verilmiş olması şarttır.
Örnek 8: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet tesis ettirdiği vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit
olunan Onur Beyin mükellefiyet kaydı, Ankara Ulus Vergi Dairesince raporda
belirtilen 20/10/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.
Bursa İnegöl Vergi Dairesince işe başlama bildirimi alınan Poyraz A.Ş.’nin
evraklarının tetkikinden, Onur Beyin, Poyraz A.Ş.’de en az % 10 ortaklık payının olduğu veya kanuni temsilci/yönetim kurulu üyesi vasfını haiz bulunduğu
tespit edildiğinde, 153/A maddesinin birinci fıkrasındaki şartları yerine getirmeden Poyraz A.Ş.’nin mükellefiyeti tesis edilmeyecektir.
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Örnek 9: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilen Taran
Ltd. Şti.’nin mükellefiyet kaydı Ankara Ostim Vergi Dairesince raporda belirtilen 10/10/2014 tarihi itibarıyla re’sen terkin edilmiştir.
Taran Ltd. Şti.’nin iki gerçek kişi ortağı bulunmakta olup, bunlardan Selim Beyin ortaklık payı % 70, Şahin Beyin ortaklık payı ise % 30’dur. Ayrıca, Selim Beyin Ankara Kızılbey Vergi Dairesinin faal mükelleflerinden
Varlık A.Ş.’de 10/10/2013 tarihinden itibaren % 10 ortaklık payı mevcut
bulunmaktadır.
2017 yılında Ankara Ostim Vergi Dairesi tarafından işe başlama bildirimi alınan Uzay Ltd. Şti.’de, Varlık A.Ş.’nin % 10 ortaklık payı bulunduğu
tespit edilmiştir. Bu durumda, Uzay Ltd. Şti.’nin mükellefiyetinin tesis edilebilmesi ancak Taran Ltd. Şti.’nin ve Uzay Ltd. Şti.’nin varsa tüm vergi
borçlarının ödenmesi ve Uzay Ltd. Şti.’nin vereceği teminat ile mümkündür.
Öte yandan, Selim Beyin % 10 ortaklık payının bulunduğu Varlık A.Ş.
hakkında, keyfiyetin Ankara Kızılbey Vergi Dairesinin ıttılaına girdiği tarihten itibaren 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında aşağıdaki bölümde açıklandığı şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.
2.3. Gerçek ve Tüzel Kişiler ile Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerin; Mükellefiyeti Bulunan Adi Ortaklık, Ticaret Şirketi ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekkül Ortağı, Kanuni Temsilcisi veya İdarecisi Olması,
Bunları Devralması, Kısmen veya Tamamen Bunlara Devrolunması
Halinde Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrasında, aynı maddenin birinci
fıkrasında sayılan kişilerin; bir adi ortaklığın, ticaret şirketinin veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülün kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, idarecisi,
asgari % 10 nispetinde ortağı olduğunun anlaşılması veya bunları devralması, söz konusu mükellefiyetlerin kısmen veya tamamen bunlara devrolunması halinde yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlarla ortaklık,
yönetiminde bulunma, devralma, devrolunma keyfiyetinin, faaliyeti devam
eden mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinin ıttılaına girmesinden itibaren
bir ay içinde bu mükellefe hitaben yazılacak bir yazı ile otuz gün içinde;
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•
•

Aynı maddenin birinci fıkrası hükmüne göre teminat verilmesi,
Mükellefiyet kaydı vergi dairesince re’sen terkin edilmiş olan mükellefin varsa tüm vergi borçlarının ödenmesi
istenir.
Bu durumda mükellefin iki seçeneği bulunmaktadır. Birinci seçenek, yazıyı tebellüğ ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde yukarıda sayılan şartları
yerine getirmektir. İkinci seçenek ise söz konusu kişilerin mevcut mükellefiyetteki statülerinin bu süre içerisinde sona erdirilmesidir.
İki seçenekten birinin verilen sürede yerine getirilmemesi halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek
suretiyle mevcut mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir.
Teminat alacağı, bu mükelleften AATUHK uyarınca gecikme zammı tatbik
edilerek takip ve tahsil edilir.
Ayrıca, bu mükellef VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanların teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş tüm vergi borçlarından müşterek ve müteselsil sorumludur. Maddede öngörülen statü sona
erdirme şartının verilen süreden sonra gerçekleştirilmesi halinde de müşterek ve müteselsil sorumlu olunan borçların ve teminat alacağının takibine
devam edilir.
VUK’un 153/A maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, söz konusu kişilerin statülerinin otuz günlük süreden sonra herhangi bir tarihte sona erdirilmesi durumunda, vergi dairesi tarafından alınmış olan teminat varsa iade
edilmeyecektir.
Diğer taraftan, otuz günlük süre içerisinde mezkûr kişilerin statülerinin
sona erdirilmesine yönelik yasal girişimleri başlatmış olan ve bu durumu
muteber vesikalar ile ispat ve tevsik eden mükelleflerden alınmış olan teminat, bu yasal girişimler sonucunda statülerinin sona erdirilmesi şartıyla,
VUK’un 153/A maddesinin yedinci fıkrasındaki süre ve şartlar aranmaksızın vergi dairesi tarafından iade olunur.
Örnek 10: Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde
münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği ve
1.500.000 TL tutarında sahte belge düzenlediği vergi incelemesine yetkili
olanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu ile tespit edilen Eser A.Ş.’nin
mükellefiyet kaydı 11/11/2014 tarihi itibarıyla İstanbul Sultanbeyli Vergi
Dairesince re’sen terkin edilmiştir.
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Eser A.Ş.’nin kanuni temsilcisi Veli Beyin, 01/06/2013 tarihinden itibaren, İzmir Tire Vergi Dairesi mükellefi Yalın Ltd. Şti.’nin % 15 hisseli ortağı
olduğu keyfiyeti 2017 yılı içerisinde İzmir Tire Vergi Dairesinin ıttılaına
girdiğinde, söz konusu ıttıla tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yalın Ltd.
Şti.’ye yazılacak bir yazı ile yazının tebliğinden itibaren otuz gün içerisinde
Eser A.Ş.’nin, teminat isteme tarihi itibariyle var olduğu anlaşılan 65.000
TL tutarındaki vergi borcunu ödemesi ile (1.500.000*0,10=) 150.000 TL
tutarında teminat vermesi yazılı olarak istenir.
Otuz günlük süre içerisinde şartların yerine getirilmemesi ve Veli Beyin
ortaklık statüsünün devam ettirilmesi halinde, istenen teminat tutarı verilen
sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle Yalın Ltd. Şti.
adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen 150.000
TL tutarındaki teminat alacağı ile Eser A.Ş.’nin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş 65.000 TL tutarındaki vergi borcu müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla Yalın Ltd. Şti.’den AATUHK uyarınca takip ve tahsil
edilecektir.
Diğer taraftan, Eser A.Ş.’nin teminat isteme tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş 65.000 TL tutarındaki vergi borcundan kendisinin ve kanuni temsilcisi
sıfatıyla Veli Beyin AATUHK uyarınca sorumluluğu devam edecektir.
2.4. Alınan Teminatların İadesi
VUK’un 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında sayılan
haller dolayısıyla alınan teminatların iadesi hususu, aynı maddenin yedinci
fıkrasında düzenlenmiştir.
Söz konusu düzenlemeye göre, VUK’un 153/A maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda sayılan hallerden dolayı teminat alınmasını takip
eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde, sahte veya muhteviyatı
itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, VUK’un 359 uncu maddesinde
sayılan fiillerden herhangi birinin işlenmediğinin vergi incelemesine yetkili
olanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi
durumunda, alınmış olan teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.
Teminatın iade edilebilmesi fiillerin işlenmediğinin tespitine bağlı olduğu
için, bu mükellefler hakkında söz konusu üç yılın sonundan itibaren en geç üç
ay içinde bir vergi incelemesi istenilir. Yapılan inceleme neticesinde üç yılın
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tamamında, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç,
VUK’un 359 uncu maddesinde sayılan herhangi bir fiilin işlenmediği tespitine
raporda yer verilmesi halinde, alınmış olan teminat başkaca vergi borcunun olmaması şartıyla iade edilir. Başkaca vergi borcunun olması durumunda, bu borç
tutarı ödenmeksizin teminat iade edilmeyecektir.
Söz konusu inceleme neticesinde sahte belge düzenleme fiilinin işlendiği tespit edilmişse iki farklı durum ortaya çıkacaktır. İnceleme raporunda,
teminatı gösteren mükellefin başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti
olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet
tesis ettirdiği ve mükellefiyet kaydının terkin edilmesi gerektiği tespit edilmişse mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir. Ayrıca, terkin tarihi
itibarıyla ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiillerden doğan vergi
borcu alınan teminattan mahsup edilir. Bu mahsuptan sonra da artan bir tutarın bulunması durumunda, kalan teminat tutarı mükellefe iade edilir.
Raporda, fiilin VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında
olduğu, diğer bir ifadeyle teminatı gösteren mükellefin ticari, zirai ve mesleki faaliyetinin yanında sahte belge düzenleme fiilini işlediği tespit edilmişse
mükellefin tahakkuk etmiş tüm vergi borçları ile işlenen fiilden doğan vergi
borçları daha evvel alınmış olan teminattan mahsup edilir. Ayrıca mükelleften VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrası hükmünce, Çalışmamızın
4 üncü bölümünde yer alan açıklamalara uygun olarak yeniden teminat göstermesi istenir. Bu teminatın hesabında mahsup neticesinde kalan teminat
tutarı, istenecek yeni teminat tutarından düşülür. Teminatın gösterilmemesi
halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü vade tarihi olarak
kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleften AATUHK uyarınca gecikme zammı
tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
VUK’un 153/A maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “üç” yıllık süre
tamamlanmadan mükellefin faaliyetini terk etmesi durumunda bu mükellef,
mükellefiyet kaydının terkin tarihinden itibaren en geç üç ay içinde vergi incelemesine sevk edilir. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, VUK’un 359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi
birinin işlenmediğinin vergi incelemesine yetkili olanlar tarafından düzenlenecek vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda, alınmış olan
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teminat başkaca vergi borcu bulunmaması kaydıyla mükellefe iade edilir.
Vergi borcu varsa teminat tutarından öncelikle bu borç mahsup edilir. Yapılan inceleme neticesinde de bir vergi tarh edilmesi durumunda, kalan teminat tutarı mükellefin tahakkuk edecek vergi borçlarından mahsup edilmek
üzere bekletilir. Yapılacak mahsup sonrasında artan bir tutarın bulunması
durumunda kalan teminat tutarı mükellefe iade olunur.
Teminatın iadesinden sonra, bu kapsamdaki mükelleflerin üç yıllık süre
içinde veya sonrasında yeniden işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, teminat isteme işlemleri tekrar yapılır. Bu kapsamda Kanunda öngörülen
şartları yerine getirenlerin mükellefiyetleri vergi dairesince yeniden tesis
edilir. Bu durumda, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından
başlamak üzere üç yıl tamamlandıktan sonra en geç üç ay içinde mükellef
yeniden vergi incelemesine sevk edilir ve inceleme sonuçlarına göre gerekli
işlemler yapılır.
3. 3568 SAYILI KANUN KAPSAMINDA FAALİYETTE BULUNAN MESLEK MENSUPLARININ DURUMU
3.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek
Mensuplarının Yukarıda Sayılan Fiillere İştirak Etmesi Halinde Ceza
ve Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin beşinci fıkrasında, 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensupları hakkında tesis edilecek işlemlere ilişkin hükümlere yer verilmiştir.
Bu hükümlere göre, mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin münhasıran sahte belge düzenleme fiillerine iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit edilen meslek mensupları hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki
faaliyetten alıkoyma cezası uygulanacaktır. Burada önemli bir ayrıntı olarak, meslek mensubu hakkında geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma
cezasının uygulanabilmesi için, münhasıran sahte belge düzenleme fiiline
iştirak nedeniyle kendisi adına VUK’un 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen vergi ziyaı cezasının kesinleşmesi şartı aranmaktadır.
Meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, bu durum vergi
dairesi başkanlıkları/defterdarlıklarca Gelir İdaresi Başkanlığına (Başkanlık)
bildirilir. Başkanlık, meslek mensubu hakkında söz konusu ceza işleminin uygulanması için meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya bildirim yapar.
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Başkanlık tarafından yapılan bildirimin oda kayıtlarına girdiği tarihten
itibaren beş iş günü içerisinde ilgili meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici
olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verilir ve cezanın verildiği bu tarih üç yıllık sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Bu karar üç iş günü
içerisinde Başkanlık, TÜRMOB, meslek mensubu ve meslek mensubunun
bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir.
Meslek mensubu hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulamasında 478 sıra no.lu Tebliğ ile düzenleme yapılmayan hallerde, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümlerinin
uygulanacağı öngörülmüştür. (Maliye Bakanlığı, 2000)
Hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanan meslek mensubunun sürenin sonunda mesleki faaliyetine tekrar
devam etmek istemesi halinde, bağlı olacağı vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunması gerekir. İşe başlama bildiriminin alınması üzerine, vergi dairesi mükellefiyet tesis işlemlerini genel usuller çerçevesinde gerçekleştirecektir.
Ayrıca, işe başlama bildiriminin alındığı tarihten itibaren bir ay içinde vergi
dairesi tarafından hazırlanacak bir yazı ile yazının tebellüğünden itibaren otuz
gün içerisinde meslek mensubundan teminat göstermesi istenir. Teminatın süresinde gösterilmemesi halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son günü
vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek mensubu adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, AATUHK uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
Hakkında üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası uygulanan meslek mensubunun cezanın tatbiki müddetince, 3568 sayılı
Kanunun “Mesleğin konusu” başlıklı 2 nci maddesi kapsamında olmamak
şartıyla faaliyette bulunması mümkündür. Söz konusu faaliyetler için tesis
edilecek mükellefiyet nedeniyle VUK’un 153/A maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.
3.2. Meslek Mensuplarından Alınan Teminatın İadesi
VUK’un 153/A maddesinin sekizinci fıkrasında, 3568 sayılı Kanuna
göre faaliyette bulunan meslek mensuplarından aynı maddenin beşinci ve
altıncı fıkralarına göre alınan teminatla ilgili yapılacak işlemler hüküm altına alınmıştır.
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Mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerin münhasıran sahte belge
düzenleme fiiline iştirak etmeleri nedeniyle meslek mensuplarından teminatın alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde,
başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran sahte belge düzenleme veya mevcut faaliyetin yanında sahte belge düzenleme
fiillerinin işlendiğinin ya da bu fiillere iştirak edildiğinin tespit edilmemiş
olması halinde, başkaca vergi borcu bulunmaması şartıyla, meslek mensubundan alınan teminat iade edilir.
Meslek mensuplarına söz konusu teminatın iade edilmesi için yukarıda
belirtilen fillerin işlenmediğinin tespiti amacıyla özel bir inceleme yapılmayacaktır. Ancak, teminat alınmasını takip eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içinde bir tespit olması durumunda, tespit edilen yeni fiil;
• Münhasıran sahte belge düzenleme fiiline iştirak şeklinde ise konunun
Başkanlıkça meslek mensubunun bağlı bulunduğu odaya bildirilmesi
üzerine, yapılan bildirimin oda kayıtlarına girdiği tarihten itibaren beş iş
günü içerisinde meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası tatbik edilir. Bu karar üç iş günü içerisinde Başkanlık, TÜRMOB, meslek
mensubu ve meslek mensubunun bağlı olduğu vergi dairesine bildirilir,
• Mevcut faaliyet yanında sahte belge düzenleme fiiline iştirak şeklinde ise VUK’un 153/A maddesinin altıncı fıkrası hükümlerine göre
işlem tesis edilerek meslek mensubundan yeniden teminat istenir.
Meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezasının uygulanması,
söz konusu meslek mensubunun işlemiş olduğu iştirak fiili nedeniyle kendisi hakkında VUK’un 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen
vergi ziyaı cezasının kesinleşmesine bağlı olduğundan, iştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezası kesinleşen meslek mensuplarının bilgisi, meslekten
çıkarma cezasının uygulanmasını sağlamak üzere meslek mensubunun bağlı
bulunduğu odaya bildirim yapılabilmesi için, vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklarca Başkanlığa gönderilir.
Geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulanlar ile meslekten çıkarılanların bu yasakların gereklerini derhal yerine getirmeleri öngörülmüş olup,
bu gerekleri yerine getirmeyenler hakkında ilgili odalar veya TÜRMOB
tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kurala
bağlanmıştır.

MAYIS - HAZİRAN 2017

143

MALİ

ÇÖZÜM

Meslek mensubu hakkında meslekten çıkarma cezası uygulamasında
478 sıra no.lu Tebliğ ile düzenleme yapılmayan hallerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinin 12 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır.
4. MEVCUT FAALİYET YANINDA SAHTE BELGE
DÜZENLENMESİ HALİNDE TEMİNAT UYGULAMASI
4.1. Mevcut Faaliyetinin Yanında VUK’un 359 uncu Maddesinde Yer
Alan Sahte Belge Düzenleme Fiilini İşleyenler İçin Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrasında, mükellefiyet kayıtları
re’sen terkin edilenlerden olmayan, ticari, zirai ve mesleki faaliyeti bulunan
ancak bu faaliyetlerinin yanında sahte belge düzenleme fiilini de işleyen
mükelleflerle ilgili teminat uygulaması hüküm altına alınmıştır.
Mezkûr mükelleflerden teminat istenebilmesi için iki temel şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bunlardan birincisi, sahte belge düzenleme fiilinin işlendiğinin, mükellef nezdinde yürütülen vergi incelemesi neticesinde
düzenlenen raporla tespit edilmiş olması; ikincisi ise tarh edilen vergi ile
kesilen cezaların kesinleşmiş olmasıdır.
Şartların gerçekleşmesi halinde, mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi,
kesinleşmenin ıttılaına girmesinden itibaren bir ay içerisinde mükellefe tebliğ edeceği bir yazıyla, yazının tebellüğünden itibaren otuz günlük süre içerisinde teminat göstermesini ister. Teminatın verilen sürede gösterilmemesi
halinde istenen teminat tutarı, verilen sürenin son günü vade tarihi olarak
kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleflerden AATUHK uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre, teminat isteme aşamasına gelmeden, örneğin vergi inceleme raporu üzerine yapılan
tarhiyata karşı idari yargı merciinde açılan davanın kesinleşmesinden önceki bir aşamada mükellefin faaliyetini terk etmiş olması durumunda, mükelleften bu aşamada teminat istenilmez.
Ancak, söz konusu mükellefin bilahare işe başlama bildiriminde bulunması
halinde, ilgili vergi dairesi tarafından işe başlama bildiriminin alındığı tarihten
itibaren bir ay içerisinde, sahte belge düzenleme fiili nedeniyle yapılan tarhiya-
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tın kesinleşmiş olması şartıyla, alınması gereken teminat mükelleften istenir. Teminat belirtilen sürede gösterilmezse istenilen teminat tutarı, verilen sürenin son
günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı
olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, bu mükelleflerden AATUHK uyarınca
gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
Örnek 11: Ankara Ulus Vergi Dairesi mükellefi Zeren Ltd. Şti. hakkında düzenlenen 05/05/2016 tarihli vergi inceleme raporunda, bu mükellefin
ticari faaliyeti yanında 1.000.000 TL tutarında sahte belge düzenleme fiilini işlediği tespit edilmiş ve bağlı olduğu vergi dairesince raporda önerilen
tarhiyata ilişkin olarak düzenlenen vergi/ceza ihbarnameleri 15/02/2017 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiştir. Zeren Ltd. Şti. yapılan tarhiyat ve kesilen cezaları dava konusu yapmış ve tarhiyat ile cezalar 2017 yılı içerisinde
kesinleşmiştir. Söz konusu tarhiyat ve cezaların kesinleştiği bilgisi 2017 yılı
içinde mezkûr vergi dairesinin ıttılaına girmiştir.
Bu durumda, ilgili vergi dairesi kesinleşmenin ıttılaına girdiği tarihten
itibaren bir ay içinde, düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam
tutarın % 10’u olan 100.000 TL tutarında teminat göstermesini Zeren Ltd.
Şti.’den isteyecektir.
Dava konusu tarhiyatta mahkemenin, düzenlenen belgelerin tamamının
değil de belli bir kısmının sahte olduğuna karar vermesi durumunda, vergi
dairesince bu tutar dikkate alınarak işlem tesis edilir.
Dava konusu edilmeden kesinleşen tarhiyatlar bakımından da teminat
ancak tarhiyatın kesinleşmesi sonrasında istenecektir.
4.2. Alınan Teminatların İadesi
VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan haller dolayısıyla alınan teminatların iadesi hususu da aynı maddenin yedinci fıkrasında
düzenlenmiştir.
Buna göre alınan teminatlarla ilgili olarak, teminatın alındığı tarihi takip
eden takvim yılının başından itibaren beş yıl içerisinde, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç olmak üzere, VUK’un 359 uncu
maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit edilmemesi
halinde, teminat başkaca vergi borcu bulunmaması şartıyla mükellefe iade edilir.
Bu durumda, teminatın iade edilmesi fiillerin işlenmemesine bağlı olmakla beraber bu fiillerin işlenmediğinin tespiti için özel olarak bir incele-
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me yapılmayacaktır. Ancak, mükellef hakkında yürütülen diğer incelemeler
sonucunda mükellefin VUK’un 359 uncu maddesinde sayılan sahte belge
düzenleme fiillerini işlediği tespit edilirse;
• Fiil, VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında ise mükellefiyet terkin edilir, terkin tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçları ile işlenmiş olan fiilden doğan vergi borcu alınan teminattan
mahsup edilir, artan tutar mükellefe iade edilir.
• Fiil, VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında ise
vergi borçları ile işlenen fiilden doğan vergi borçları alınan teminattan mahsup edilir, ayrıca mükelleften mezkûr fıkra hükmünce yeniden teminat istenir. Bu teminatın hesabında mahsup neticesinde
kalan teminat tutarı istenecek yeni teminat tutarından düşülür. Verilen sürede teminatın gösterilmemesi halinde, istenen teminat tutarı
verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle
mükellef adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk
ettirilen teminat alacağı, AATUHK uyarınca gecikme zammı tatbik
edilerek takip ve tahsil edilir.
VUK’un 153/A maddesinin yedinci fıkrasındaki “beş” yıllık süre tamamlanmadan mükellefin faaliyetini terk etmesi durumunda, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç olmak üzere, VUK’un
359 uncu maddesinde sayılan fiillerden herhangi birinin işlendiğinin tespit
edilmemesi durumunda, teminat başkaca vergi borcu bulunmaması şartıyla
mükellefe iade edilir. Ancak, vergi borcu varsa teminat tutarından bu borç
mahsup edilir. Yapılan mahsup sonrasında artan bir tutarın bulunması durumunda, kalan teminat tutarı mükellefe iade olunur.
Teminatın iadesinden sonra beş yıllık süre içinde veya sonrasında yeniden
işe başlanması halinde bu kişilerin mükellefiyeti idarece teminat istenmeden
açılır. Ancak, ilgili vergi dairesi tarafından işe başlama bildiriminin alındığı tarihten itibaren bir ay içerisinde hazırlanacak bir yazı ile yazının tebellüğünden
itibaren otuz gün içerisinde mükelleften teminat göstermesi istenir. Teminatın
süresinde gösterilmemesi halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin son
günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle mükellef adına teminat alacağı
olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk ettirilen teminat alacağı, AATUHK uyarınca
gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
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Alınmış olan teminatın iadesi ile ilgili olarak da yukarıda açıklandığı
şekilde işlem yapılır.
4.3. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek
Mensuplarının Durumu
4.3.1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyette Bulunan Meslek
Mensuplarının Maddenin Dördüncü Fıkrasında Sayılan Fiile İştirak
Etmesi Halinde Teminat Uygulaması
VUK’un 153/A maddesinin altıncı fıkrası, 3568 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan meslek mensuplarının aynı maddenin dördüncü fıkrasında hüküm altına alınan, mükellefiyet kayıtları re’sen terkin edilenlerden
olmayan, ticari, zirai, mesleki faaliyeti bulunan ancak bu faaliyetlerinin yanında sahte belge düzenleme fiilini işleyen mükelleflerin sahte belge düzenleme fiillerine iştirak durumunu düzenlemektedir.
Söz konusu fiillere iştirak ettiği inceleme raporu ile tespit olunan ve kendisi hakkında VUK’un 344 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre kesilen
vergi ziyaı cezası kesinleşen meslek mensuplarından, vergi dairesi tarafından kesinleşmenin ıttılaına girmesinden itibaren bir ay içerisinde gönderilecek bir yazıyla, yazının tebellüğünden itibaren otuz günlük süre içerisinde
teminat göstermesi istenir. Teminatın gösterilmemesi halinde istenen teminat tutarı, verilen sürenin son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle meslek mensubu adına teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Tahakkuk
ettirilen teminat alacağı, AATUHK uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek
takip ve tahsil edilir.
VUK’un 153/A maddesinin dördüncü fıkrasında sayılan fiile iştirak ettiği
inceleme raporu ile tespit edilen ve bu durumu kesinleşen meslek mensupları hakkında ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılabilecektir.
4.3.2. Meslek Mensuplarından Alınan Teminatın İadesi
Meslek mensuplarından önceki bölümde açıklandığı şekilde teminatın
alınması halinde teminatın alındığı yılı takip eden takvim yılının başından
itibaren beş yıl içinde, başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı
halde münhasıran sahte belge düzenleme veya mevcut faaliyetin yanında
sahte belge düzenleme fiillerinin işlendiğinin veya bu fiillere iştirak edil-
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diğinin tespit edilmemiş olması halinde, başkaca vergi borcu bulunmaması
şartıyla meslek mensubundan alınan teminat iade edilir.
Söz konusu meslek mensuplarına teminatın iade edilmesi veya bunlardan yeniden teminat istenmesi ile meslek mensupları hakkında meslekten
çıkarma cezası uygulaması hususlarında Çalışmamızın 3.2. bölümünde yer
verilen açıklamalara göre işlem yapılacaktır.
5. TEMİNAT UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
5.1. Teminat Tutarının Belirlenmesi
VUK’un 153/A maddesinin on birinci fıkrasında, aynı madde hükümlerine göre istenecek teminat tutarının; düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer
alan tutarların toplamı, faaliyet alanı, mükellefin hukuki statüsü, faaliyette
bulunulan il veya bölge, vergi borcu toplamı, fiilin tekrar edip etmediği gibi
kıstaslar esas alınarak Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre, vergi
dairesi müdürünün yazılı talebine istinaden defterdar ve/veya vergi dairesi
başkanı tarafından tayin edileceği hükme bağlanmıştır.
Söz konusu hükmün Maliye Bakanlığına (Bakanlık) verdiği yetki 478
sıra no.lu Tebliğ ile kullanılarak, VUK’un 153/A maddesinde yer alan ve
her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen asgari tutardan (2017 yılı
için 90.000 TL) az olmamak üzere, düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer
alan Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi gibi diğer tüm vergiler dâhil toplam tutarın % 10’unun teminat olarak istenmesi Bakanlık tarafından
uygun bulunmuştur.
5.2. Vergi Borcu Tutarının Alınan Teminat Tutarının %10’unu Aşması
VUK’un 153/A maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca; kendisinden teminat alınmış olan mükelleflerin, teminatın alındığı tarihten sonra tahakkuk
eden ve süresinde ödenmeyen vergi borçlarının tutarı, alınan teminat tutarının %10’unu aşması halinde, teminat paraya çevrilerek AATUHK’nın 47
nci maddesine göre mükelleflerin vergi borçlarına mahsup edilir.
İlgili vergi daireleri, yukarıda belirtilen mahsup işleminin tamamlanmasından itibaren bir ay içerisinde hazırlanacak bir yazı ile mükelleflerden eksik kalan teminat tutarını otuz gün içerisinde tamamlamasını ister.
Teminatın tamamlanmaması halinde, istenen teminat tutarı verilen sürenin
son günü vade tarihi olarak kabul edilmek suretiyle bu mükellefler adına temi-
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nat alacağı olarak tahakkuk ettirilir. Teminat alacağı, mükelleflerden 6183 sayılı
Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.
5.3. VUK’un 153/A Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamına Girenler
ile VUK’un 359 uncu Maddesinde Sayılan Fiilleri İşleyenlerin Duyurulması
VUK’un 153/A maddesinin on ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci
fıkrasında sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, söz konusu Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri
işleyenlerin Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre duyurulacağı, bu
kapsamda yapılan duyuruların vergi mahremiyetinin ihlâli sayılmayacağı,
ayrıca fiil tüzel kişilik veya tüzel kişiliği olmayan teşekkül bünyesinde işlenmişse bunların da duyurulacağı hükme bağlanmıştır.
Bu yetkiye istinaden VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanlar ile sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç,
mezkûr Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin Başkanlık internet vergi dairesinde ilan edilmesi/sorgulanması 478 sıra no.lu Tebliğ
ile uygun bulunmuştur.
Buna göre, VUK’un 153/A maddesinin birinci fıkrasında sayılanların
ilan edilmesinde, bunları söz konusu maddenin birinci fıkrası kapsamına
alan münhasıran sahte belge düzenleme fiili nedeniyle yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların kesinleşmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, sahte
veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması hariç, VUK’un 359
uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin ilan edilmesinde de işlenen bu
fiiller nedeniyle yapılacak olan tarhiyatların ve kesilecek cezaların kesinleşmesi şartı aranacaktır.
5.4. Diğer Hususlar
VUK’un 153/A maddesinin uygulanması bakımından, maddenin yürürlüğe girdiği 11/4/2013 tarihinden sonraki dönemler için maddenin öngördüğü fiillerin işlendiğini tespit eden vergi inceleme raporları dikkate alınır.
Ancak münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis edildiğine ve bu fiile iştirak edildiğine yönelik tespitler bakımından söz konusu
fiillerin işlenmesine 11/4/2013 tarihinden önce başlanıp bu tarihten sonra
devam edilmesi durumunda da madde hükümleri tatbik edilecektir.
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VUK’un 153/A maddesi kapsamında kesinleşmeden maksat, tarh edilen vergi ile kesilen cezaların idari yargı mercileri nezdinde dava konusu yapılmaması
veya dava konusu edilmesi neticesinde tüm olağan kanun yollarının tüketilmesiyle idari işlemlerin hukuka uygun bulunması suretiyle kesinleşmesidir.
VUK’un 153/A maddesinin uygulaması ile ilgili olarak vergi dairesince
mükelleflere gönderilecek yazıların aynı Kanunun tebligata dair hükümlerine göre tebliğ edilmesi gerekmektedir.
VUK’un 153/A maddesine göre teminat istenmesinin işe başlama bildirimine bağlandığı hallerde, bildirimde belirtilen işe başlama tarihinde geçerli olan; vergi dairesinin ıttılaına girmesine bağlandığı hallerde ise ıttıla
tarihinde geçerli olan teminat tutarı dikkate alınır. Kanuni tutar olan 75.000
TL, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta olup; bu tutar, 2017 yılı
için 476 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile 90.000 TL olarak belirlenmiştir.
Vergi incelemesine yetkili olanların, münhasıran sahte belge düzenlenmesine ilişkin tespitleri nedeniyle düzenleyecekleri raporlara, örneği 478
sıra no.lu Tebliğin 1 no.lu ekinde yer alan “VUK 153/A Maddesi Kapsamında Takip Edileceklere İlişkin Bilgi Formu”nu eklemeleri gerekmektedir.
SONUÇ
Vergi sistemimizin temel sorunlarından birini teşkil eden sahte belge olgusu
ile mücadele bugün için ülkemizin başta gelen önceliklerinden biridir. Kayıtlı
ekonominin gelişmesinin önündeki önemli engellerden birini oluşturan sahte
belge düzenlenmesi eylemlerinin en uç noktasında sadece bu nitelikteki faaliyetleri yani sahte belge ticaretini yapmak üzere mükellefiyet tesisi yer almaktadır. Diğer yandan, meslek mensuplarının da sahte belge düzenleme eylemleri
karşısındaki konumları bu sorunla mücadele açısından belirleyici bir etkendir.
Vergi sistemimiz içinde gerek organize gerek bireysel anlamda yapılan
sahte belge düzenleme eylemleriyle mücadele anlamında Vergi Usul Kanununda yer alan mevcut ceza kurallarına ilave olarak 6455 sayılı Kanunla
yeni bir adım atılarak işe teminat uygulaması getirilmiştir.
Teknik yönü ağır basan bu düzenleme 11/4/2013 tarihinde yürürlüğe girmesine karşın konuya ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı tarafından
ancak 11/02/2017 tarihinde 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
ile belirlenmiştir.
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Çalışmamızda, 6455 sayılı Kanunla getirilen teminat uygulaması 478 sıra
no.lu Tebliğ kapsamında yapılan belirlemeler esas alınarak açıklanmıştır. Ülkemizde yaygın olarak görülen sahte belge düzenlenmesi eylemleriyle idari bir
tedbir niteliğindeki teminat alma yardımıyla mücadeleyi öngören bu uygulama
mevcut içeriğiyle bir güvenlik unsuru oluşturmayı vadetmektedir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (11/02/2017). 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (29976 sayılı)
Maliye Bakanlığı (27/12/2016). 476 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Ankara: Resmi Gazete (29931 sayılı)
Maliye Bakanlığı (31/10/2000). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliği. Ankara: Resmi Gazete (24216 sayılı)
T.C. Yasalar (06/01/1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara:
Resmi Gazete (10700 sayılı).
T.C. Yasalar (09/08/2016). 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
Ankara: Resmî Gazete (29796 sayılı)
T.C. Yasalar (10/01/1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (10703-10705 sayılı).
T.C. Yasalar (11/04/2013). 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (28615 sayılı)
T.C. Yasalar (21/06/2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26205 sayılı)
T.C. Yasalar (28/7/1953). 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (8469 sayılı)
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2013). 6455 sayılı Gümrük Kanunu İle
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçesi. Ankara: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/
donem24/yil01/ss437.pdf
Türkiye Büyük Millet Meclisi (2017). 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçesi. Ankara:
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss446.pdf
MAYIS - HAZİRAN 2017

151

MALİ

ÇÖZÜM

ANONİM İLE LİMİTED ŞİRKET YÖNETİCİLERİ HAKKINDA
SORUMLULUK DAVASI AÇABİLMEK İÇİN GENEL KURUL
ONAYI GEREKİR Mİ?
*

Soner ALTAŞ16
ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketin müdürleri, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri ve şirket zararına
verdikleri takdirde, hem şirkete hem de ortaklar ile şirket alacaklılarına karşı
verdikleri bu zarardan dolayı sorumlu olurlar. Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında sorumluluk davası açılması için öngörülen düzenlemeler Türk Ticaret Kanunu’nda açık bir şekilde yer
almakla birlikte, anılan yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi
için genel kurulun onayının gerekip gerekmediği hususu tartışmalıdır. Bu
çalışmada, anılan yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açabilmek için genel kurul onayı aranıp aranmayacağı hususu ele alınmaktadır.
Anahtar Sözcükler: anonim şirket, limited şirket, hukuki sorumluluk,
sorumluluk davası, genel kurul kararı.
1. GİRİŞ
Sorumluluk kavramını tek bir tanımla açıklamak oldukça güçtür. Zira,
her hukuk dalı, sorumluluk kavramına farklı anlamlar yüklemiştir. Sorumluluk denince akla gelen ilk tanımlamalar ise hukuki sorumluluk ve cezaî
sorumluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim bu çalışmada ele alacağımız sorumluluk, hukukî sorumluluk ve tazminat ödeme yükümlülüğü anlamında sorumluluktur. Bu sorumluluk, bir zarardan doğan tazmin yükümünü
ifade eder. Sorumluluk bir haksız fiilden doğabileceği gibi sözleşmeye aykırılıktan da doğabilir (Saban, 2014:83-84). 6102 sayılı Türk Ticaret Ka1
nunu (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK17
)’nun 549 ilâ 554’üncü maddeleri,
anonim şirketlerde hukukî sorumluluğu düzenlemektedir. Buna göre, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri, kanundan ve esas sözleşmeden doğan
*
16
1
17
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yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay
sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu
olurlar (Komisyon Raporu). TTK’da limited şirketin müdürlerinin hukukî
sorumluluklarına dair ayrı bir düzenleme öngörülmemiş, anonim şirket hükümlerine yollamada bulunulmuştur. Dolayısıyla, limited şirketin müdürleri
de, kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla
ihlâl ettikleri takdirde, hem şirkete hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına
karşı verdikleri zarardan sorumlu olurlar. Hüküm, hem doğrudan hem de dolayısıyla zarara uygulanır. Kanun, bu konudaki dava hakkını şirkete, pay sahibine (ortağa), iflas halinde iflas idaresine ve şirket alacaklısına tanımıştır.
Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında sorumluluk davası açılması için öngörülen düzenlemeler yasada açık bir şekilde yer almakla birlikte, uygulamada tereddüt edilen hususlardan birisi, anılan
yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılabilmesi için genel kurulun onayının
gerekip gerekmediğidir. İşte bu çalışmada, anonim ile limited şirketin yönetim
organı üyeleri hakkında sorumluluk davası açabilmek için genel kurul onayı
aranıp aranmayacağı hususu üzerinde durulacaktır.
2. SORUMLULUK DAVASI AÇMAK İÇİN GENEL
KURUL KARARININ GEREKİP GEREKMEDİĞİNE DAİR
DEĞERLENDİRMELER
Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (ETK218)’nun 309’uncu maddesinde;
“Şirketin 305, 306, 307 ve 308’inci maddelerde yazılı fiillerle ızrar
edilmesi halinde, bundan, dolayısıyla zarar gören pay sahipleri ve şirket
alacaklılarının dava hakları vardır. Ancak, hükmolunacak tazminat şirkete
verilir.
Şirketin iflası halinde pay sahiplerinin ve şirket alacaklılarının haiz oldukları haklar iflas idaresine ait olur. Bu hususta İcra ve İflas Kanununun
245’inci maddesi hükmü caridir.
Mesul olan kimselerin cümlesi aleyhinde şirket merkezinin bulunduğu
yer mahkemesinde dava açılabilir.
Mesul olan kimselere karşı tazminat istemek hakkı davacının zararı ve
mesul olan kimseyi öğrendiği tarihten itibaren iki yıl ve her halde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itibaren beş yıl geçmekle müruruzamana uğrar.
218
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Şu kadar ki; bu fiil cezayı müstelzim olup Ceza Kanununa göre müddeti daha
uzun müruruzamana tabi bulunuyorsa tazminat davasına da o müruruzaman
tatbik olunur.”
hükmü yer almakta idi. Yani, ETK, anonim ile limited şirketin uğradığı
zararın tazmini davası açma hakkını, şirket ortaklarına ve alacaklılarına tanımakta idi.
TTK’da ise şirketin uğradığı zararın şirket tarafından, 553 ve 554’üncü
maddelerindeki sorumlulardan, yani yönetim kurulu üyeleri ile müdürlerden talep edilmesi, yani aktif dava ehliyetinin şirkette olması öngörülmüş,
şirketin ihmali veya sorumluların şirkete hâkim olmaları sebebiyle davayı
açamamaları olasılığı düşünülerek, zararın tazmini davasını açma hakkı şirket ortaklarına da verilmiştir. TTK, ETK’nın 309’uncu maddesinin aksine,
şirket alacaklısına bu hakkı tanımamıştır. Alacaklı ancak şirketin iflâsı halinde, tazminatın şirkete ödenmesini talep hakkını haiz olur. Böylece, TTK’da,
ortak, dava açabilme yetkisi yönünden şirketle aynı düzeyde kabul edilerek
alacaklıdan ayrılmıştır. Zira, Kanun şirketin borçlarını ödediği sürece alacaklının zarara uğramadığı varsayımını kabul etmiştir (Komisyon Raporu).
Bu çerçevede, TTK’nın 555’inci maddesinin birinci fıkrasında “Şirketin
uğradığı zararın tazminini, şirket ve her bir pay sahibi isteyebilir.” denilmiştir. Ancak, şirket ortakları tazminatın sadece şirkete ödenmesini isteyebilirler, kendilerine ödenmesini isteyemezler. Anılan fıkrada (ETK’nın 309’uncu
maddesinin aksine) doğrudan ve dolaylı zarar ayrımı yapılmamıştır. Şirket
doğrudan zararının varlığında tazminat davasını ikame edebilir; çünkü şirketin “kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğuna” ilişkin 553’üncü madde hükmü çerçevesinde dolayısıyla zarara uğraması olanağı yoktur. Şirket ortağı ise hem doğrudan hem de
dolayısıyla zararının varlığında bunun tazminini isteyebilir. Ortak, dolayısıyla
zarara uğradığı takdirde, tazminatın şirkete verilmesi suretiyle payındaki değer düşüklüğünü gidermek amacıyla dava açabilir (Komisyon Raporu).
Sorumluluk davası, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesinde dava açılır. Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek 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. Sorumluların veya zararın öğrenilmemesi ve bu sebeple
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iki yıllık zamanaşımının söz konusu olmaması halinde yönetim kurulu üyelerinin ve müdürlerin daha uzun bir süre sorumluluk tehdidi altında kalmalarını uygun bulmayan kanun koyucu beş yıllık azamî bir süre koymuştur.
Bu müddet zarar verici fiilin meydana geldiği tarihten itibaren yürür (Komisyon Raporu).
Zamanaşımı Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. 6098 sayılı yeni
Türk Borçlar Kanunu’nun 147’nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, bir
ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar beş yıllık zamanaşımına
tabidir. Bu genel zamanaşımı süreleri yanında, özel zamanaşımı süreleri de
sözkonusudur. Örneğin; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 141’inci maddesi, fon alacaklarına ilişkin dava ve takiplerde zamanaşımı süresini 20 yıl
olarak belirlemiştir. Maddenin açık hükmüne göre, bu süre Fon’un Bankacılık Kanunu’ndan doğan alacaklarına uygulanabilir; bu Yasa’dan doğmayan
alacaklar ise genel hükümlere tâbidir. Ayrıca, TTK’nın 396’ncı maddesi rekabet yasağının ihlâli halinde, ihlâlden doğan hakları kullanmakla yetkili diğer üyelerin sorumluluk nedenini öğrenmesinden itibaren üç ay ve her halde
sorumluluk yaratan olgunun gerçekleşmesinden itibaren bir yılık zamanaşımı
sürelerini öngörmüştür (Çamoğlu, 2012:231).
TTK’nın 560’ıncı maddesi uyarınca, anılan fiil cezayı gerektirip, Türk
Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.
Gelelim asıl sorumuza; anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited
şirket müdürleri hakkında dava açmak için genel kurul kararı gerekir mi?
Konuyu önce anonim şirket yönetim kurulu üyeleri açısından ele alalım.
TTK’da aktif dava ehliyetinin şirkete tanınması karşısında yönetim kurulu
üyelerine karşı aslî dava hakkı sahibinin de şirket olacağı sonucu çıkmaktadır. Oysa, ETK’nın 341’inci maddesi şirket adına sorumluluk davası açılmasına karar verme yetkisini genel kurula vermişti. ETK döneminde Yargıtay
önceleri genel kurul kararını “dava şartı” sayıyorken, 1980 sonrası bu görüşünü yumuşatmış ve mahkemenin davacıya bu eksikliği giderebilmesi için
bir ek süre vermesi görüşünü benimsemiştir. Ancak, ETK’nın konuya ilişkin
bu 341’inci maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmamıştır. Yasa
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koyucunun böylece sorumluluk davasını şirketin yasal temsilcisine, diğer
bir anlatımla yönetim kuruluna bıraktığı yönünde bir anlayış oluşmuştur.
Dolayısıyla, öğretide, yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası
açma yetkisinin kural olarak görev başındaki yönetim kuruluna ait olduğu
görüşü hakim olmuştur. Örneğin, ÇAMOĞLU’na göre; çok üyeli yönetim
kurullarında, halen üye sıfatını taşıyan bir (veya birkaç) üye hakkında sorumluluk davası açılması gereken hallerde, dava açılmasına karar verme
yetkisi, kurulun diğer üyelerine ait olacak, şirketi, davada, temsil yetkisine
sahip üyeler temsil edecek, şayet görevdeki üyeler veya tek üyeli yönetim
kurulunun tek üyesi sorumlu tutuluyorsa bu takdirde başta pay sahipleri ve
alacaklılar olmak üzere her ilgili şirketin bu konudaki menfaatlerini korumak üzere mahkemeden Türk Medenî Kanunu’nun m. 426/f.3 hükmü uyarınca bir temsil kayyımı atanmasını isteyebilecektir (Çamoğlu, 2012:233).
Ancak, Yargıtay, yasanın yürürlüğe girmesi sonrasında, “ETK’nın 341.
maddesi gibi açık bir düzenleme olmamakla birlikte 6102 sayılı TTK’nın
408/1 ve 479/3-c maddelerindeki düzenleme karşısında anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için, şirket
genel kurulunda karar alınması gerektiği” yönünde kararlar almıştır (Yargıtay 11. HD’nin 30/09/2014, 17/12/2015, 09/02/2016, 02/06/2016 tarihli).
Bu kararlar bağlamında, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında
sorumluluk davası açılabilmesi için öncelikle genel kurulda bu yönde bir
karar alınması gerekir.
Limited şirket müdürleri açısından konuyu değerlendirdiğimizde de,
aynı sonuca ulaşmaktayız. Zira, ETK’nın 556’ncı maddesinde şirket yöneticilerinin sorumlulukları hakkında anonim şirketin bu hususlara ilişkin hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüş olup, bu yollama ile uyuşmazlığa aynı
Yasa’nın 341’inci maddesi uygulanmakta idi. ETK’nın 341’inci maddesi ise
şirket adına sorumluluk davası açılmasına karar verme yetkisini genel kurula
vermişti. Dolayısıyla, müdürler hakkında sorumluluk davasının açılabilmesi
için, bu yönde alınmış bir ortaklar kurulu kararı bulunması gerekmekteydi.
Ancak, ETK’nın konuya ilişkin bu 341. maddesi 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’na alınmamıştır.
Buna karşılık, Yargıtay, TTK’nın 618. maddesinin üçüncü fıkrasının (c)
bendi hükmünden yola çıkarak “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun uy-
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gulamasının da ETK ile aynı yönde olduğuna” hükmetmiştir (Yargıtay 11.
HD’nin 26/02/2015, 24/11/2015 tarihli). Bu kararlar bağlamında, limited
şirket müdürleri hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için de öncelikle genel kurulda bu yönde bir karar alınması gerekir.
Bahsigeçen kararlarda da ifade edildiği üzere, bu konuda TTK’da açık bir
hüküm bulunmamakla birlikte, 11. Hukuk Dairesi, anonim şirketler yönünden
TTK’nın m.408/f.1 maddesindeki “Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar alır.” ve asıl olarak da “ibra
ve sorumluluk davası açılması”nda oyda imtiyazın kullanılamayacağına dair
m.479/f.1-c hükmünü esas alarak, yani dolaylı hükümden yola çıkarak, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması için
genel kurul kararının gerektiğine hükmetmiştir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
benzer şekilde, limited şirket müdürleri ile ilgili kararını verirken, oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi hükmünün “sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi”nde
uygulanmayacağına dair m.618/f.3-c bendi hükmünden yola çıkmıştır.
Yargıtay 11. HD’nin anılan kararları karşısında, genel kurul kararı alınmadan, anonim şirket yönetim kurulu üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında sorumluluk davası açılması halinde, yerel mahkemelerin dava şartı tam
olarak yerine getirilmediği için davaları reddedebileceği yahut mahkemece
kabul edilip karar verilse dahi anılan eksikliğin temyiz aşamasında bölge istinaf mahkemeleri yahut Yargıtay engeline takılacağı anlaşılmaktadır.
Ancak hemen belirtelim ki, genel kurul kararı alınmadan sorumluluk davasının açılmış olması, davanın hemen reddi sonucunu doğurmamaktadır.
Böyle bir kararın varlığı dava şartı olup, mahkemece kendiliğinden gözetilmesi gerekir. Bu durum karşısında mahkemece, genel kurulda davalı hakkında dava açılması yönünde alınmış bir karar var ise ibrazının sağlanması,
yoksa anılan eksikliğin giderilmesi için davacı tarafa uygun süre verilmesi
gerekir. Diğer bir deyişle, sorumluluk davası açılması için alınmış bir genel
kurul kararı bulunmaması halinde dava açma koşulu oluşmamış sayılsa da,
bu husus yargılama sırasında tamamlanabilir. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin görüşü bu yöndedir.
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3. ÖZET VE SONUÇ:
Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ve limited şirketin müdürleri,
kanundan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl ettikleri ve şirket zararına verdikleri takdirde, bu zararın tazminini, şirket
ve her bir ortak isteyebilir. Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek 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. Eski Ticaret Kanunu’nun, hem anonim hem de limited şirketlere uygulanan 341’inci maddesi, şirket adına sorumluluk davası
açılmasına karar verme yetkisini genel kurula vermiş iken, anılan madde
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na alınmamıştır. Bu nedenle, Yasa koyucunun sorumluluk davasını şirketin yasal temsilcisine, diğer bir anlatımla
yönetim organına bıraktığı yönünde bir anlayış oluşmuştur. Ancak, Yargıtay,
TTK’nın yürürlüğe girmesi sonrasında almış olduğu muhtelif kararlarda,
ETK’nın 341. maddesi gibi açık bir düzenleme olmamakla birlikte TTK’nın
ilgili maddelerindeki düzenleme karşısında anonim şirket yönetim kurulu
üyeleri ile limited şirket müdürleri hakkında sorumluluk davası açılabilmesi
için, şirket genel kurulunda karar alınması gerektiğine hükmetmiştir.
Dolayısıyla, anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri ile limited şirketin
müdürleri hakkında sorumluluk davası açılabilmesi için öncelikle konunun
genel kurulun gündemine taşınması ve genel kurulda davanın açılması yönünde bir karar alınması gerekir. Genel kurul kararı olmadan sorumluluk
davası açılması halinde dava açma koşulu oluşmamış sayılacak ve yargılama sırasında tamamlanması mahkemece talep edilecektir. Yani, genel kurul
kararı olmadan davaya devam edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle,
dava sürecinin uzamaması ve açılan davadan sağlıklı bir sonuç alınabilmesi
bakımından, anonim ile limited şirketlere tavsiyemiz, eğer şirketin yöneticileri hakkında sorumluluk davası açacaklar ise, bu hususu önce genel kurulda
müzakere etmeleri ve genel kurulda karar aldıktan sonra konuyu mahkemeye taşımalarıdır.
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ANONİM ŞİRKETLERDE ÜSTÜN PAY SAHİPLİĞİ KURALINA
AYRINTILI BİR BAKIŞ
*

Salih ÇALAL19*
ÖZ
Anonim şirketlerde sermayeyi oluşturan paylara üstünlük tanınması neticesinde imtiyazlı paylar oluşur. İmtiyazlı paylar, paylar arasında eşitlik ilkesinin bir istisnasıdır. İmtiyazlı payların mevzuatta düzenlenmesi, ekonomik
ve ticari alanda yaşanan değişimler ve çoğunluk ilkesinin imtiyazlı paylar
uygulaması ile dengelenmesi gayesini taşımaktadır. Bu gayenin gerçekleşmesi imtiyazlı payların objektif iyi niyet kurallarına uygun olarak kullanılmasına bağlıdır. Bu bağlamda şirketle ilgili önemli kararların alınmasına
onay verme amacıyla özel bir iç organ olan ve imtiyazlı pay sahiplerinden
oluşan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu oluşturulmuş ve bu kurulun toplanmasına ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar, 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile koruma altına alınmıştır. Bu kurulun temel amacı imtiyazlı pay
sahiplerinin imtiyazlarının korunmasıdır.
Anahtar Sözcükler: Anonim Şirket, Pay Sahibi, İmtiyaz, İmtiyazlı Pay
Sahipleri Özel Kurulu.
1. GİRİŞ
Anonim şirketteki sermayenin bölünmesi sonucu oluşan birime “pay”
denilir. Pay, kanunî bir terimdir. Pay, kıymetli evrak niteliğinde bir senede
bağlandığı takdirde “pay senedi” adını alır. Anonim şirketlerde pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olması zorunluluğu vardır.
Örneğin bir anonim ortaklıkta esas sermaye 5000 TL ise ve sermaye 1
TL’lik birim değerlere bölünmüş ise her 1 TL’lik birim değer bir paydır. Bu
anlamda pay sermayenin bir parçasıdır. Bir başka anlamıyla pay; pay sahipliği
mevkiidir. Her gelen pay sahibi bu mevkiiye oturur. Yani anonim ortaklıkta
paylar sabit pay sahipleri ise değişkendir. Üçüncü anlamıyla pay ise, paya
bağlanan hak ve borçları, dördüncü anlamıyla pay da kıymetli evrak niteliğindeki pay senedini ifade eder.(Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2005 : 439-440)
* * Gümrük ve Ticaret Müfettişi
19
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İmtiyazlı paylar, özel koruma sağlayan üstün bir pay sahipliği hakkı olarak tanımlanmaktadır. İmtiyazlı paylar, anonim şirketlerde eşitlik ilkesinin
bir istisnasıdır. Ticari yaşamda yaşanan gelişmeler, eşitlik prensibinin terk
edilmesine ve imtiyaz kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. İmtiyazlı pay, bu konuda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta
yer alan düzenlemeler ve uygulamada yaşanılan hususlar nedeniyle incelenmesi gereken bir konudur. Bu kapsamda imtiyazlı pay kavramı, esas sözleşmede ve oyda imtiyazlı pay ve son olarak bir iç organ olarak imtiyazlı pay
sahipleri kurulu makalemizde incelenecektir.
2. GENEL OLARAK İMTİYAZLI PAYLAR
“İmtiyaz” kavramının kelime anlamı “başkalarına tanınmayan
özel, kişisel hak veya şart, ayrıcalık” olarak ifade edilmektedir.( http://
www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5878bd8cbd1475.36969373) İmtiyaz Arapça Kökenli bir kelimedir.
Anonim ortaklıkta bazı paylara, diğer paylara nazaran üstün hak tanınması durumunda bu payların nasıl tanımlanacağı konusunda doktrinde bir
fikir birliği bulunmamakla beraber baskın olarak kullanılan terim ‘imtiyaz’
terimidir. İmtiyaz sözlük anlamıyla ‘imtiyaz sahibi; kendisine imtiyaz verilmiş kişi; ayrıcalıklı; başkalarına göre önceliği bulunan, öncelikli’ anlamına
gelmektedir.(Yılmaz, 2001 : 413)
“İmtiyazlı pay” kavramı, anonim şirketlerde bir paya diğer paylara nazaran üstün haklar tanınması niteliğinde ortaya çıkmaktadır. Üstün haklarla
donatılmayan diğer paylara da “adi pay” denilebilmektedir. İşte bazı paylara
çeşitli ayrıcalıklar tanınması, diğer payların adi olarak nitelendirilmesine yol
açmakta, ancak bir anonim şirkette birden çok pay grubu olup, hepsine ayrı
şekilde ayrıcalık tanındığı düşünüldüğünde de, “imtiyazlı pay”, “adi pay” ayrımı ehemmiyetini yitirebilecektir. .(Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2005 : 476)
Bu nedenle doktrinde farklı tercihler söz konusu olabilse de, imtiyaz kavramı
daha çok tercih edilir ve mevzuatta da bu kavram kullanılmaktadır.
İmregün, anonim ortaklıklarda maliklerine diğer paylara oranla ek ve
farklı haklar sağlayan paylar olarak imtiyazlı payları tanımlamıştır.(İmregün, 1989 : 2) Karahan’a göre ana sözleşme ile pay sahipliği haklarının
içerik itibariyle bazı pay veya pay grupları lehine farklılaşması sonucu
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ortaya çıkan, aksi ana sözleşmede düzenlenmedikçe müktesep hak niteliğinde olmayan, pay sahibi lehine korunması gerekli bir menfaat oluşturan
farklılık ve üstünlüklere imtiyaz ve bu imtiyazı içeren paylara da imtiyazlı
paylar denir.(Karahan, 1999 : 45) Kendigelen24 ise, imtiyazın unsurlarına
da yer verecek şekilde, daha geniş bir tanım yaparak, imtiyazı, “herhalde
ana sözleşmede yer alması zorunlu bir hükümle öngörülen, paya bağlı olan,
sermayeye katılma oranına göre üstünlük olarak nitelendirilebilen ve özel
korumadan yararlanan pay sahipliği hakkı” olarak ifade etmiştir.(Kendigelen, 1999 : 38)
Bu kapsamda imtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi
haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir
pay sahipliği hakkıdır. Anonim şirketlerde ilk esas sözleşme ile veya esas
sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyazlı paylar dört
temel ilke üzerine kurulmuştur;
(a) İmtiyazlı paylar ihraç edilebilir.
(b) Anılan paylar ilk esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşme değiştirilerek de çıkarılabilir veya mevcut paylara imtiyaz tanınabilir.
(c) İmtiyaz sadece esas sözleşmeyle tanınabilir.
(d) İmtiyaz kişiye değil, paya tanınabilir.
Bir imtiyazın oluşturulması için, bir paya, diğer paya veya kanuna nazaran üstün haklar tanınması gerekmektedir. Ana sözleşme ile sermayenin
gruplara ayrılması yahut kimi payların nama kimi payların ise hamiline yazılı olması yetmez. Mamafih, üstün haklar sayesinde farklılıkların oluşması
ile gruplar meydana gelebilir. Bir anonim şirkette birden fazla grup olup
da, bu gruplar birbirlerine kıyasla kimi haklarda üstün nitelikte iseler, bu
gruplarım hepsi imtiyazlı olmakta, ancak burada farklılık yaratan imtiyazların konusu olmaktadır. Ayrıca, imtiyazın üstün hak sağlanarak oluşturulması
söz konusu olduğundan, bir payın diğer paylara veya kanuna kıyasen kimi
yükümlülüklere tabi olması, yükümlülüğe tabi olmayan payların imtiyazlı
olmasına yol açmayacaktır. .(Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2005 : 478-479)
İmtiyaz paya tanınan üstün bir haktır. Üstünlük, adî paya nazarandır.
İmtiyaz esas itibarıyla malvarlığı haklarında tanınabilir. Bunun bir istisnası
olan oyda imtiyaz ayrı bir rejime bağlanmıştır. Bu ayrık rejimin temelinde,
Kanunun esasında oyda imtiyaza kapalı olduğu, bu imtiyazın istisnaen ve

MAYIS - HAZİRAN 2017

163

MALİ

ÇÖZÜM

mahkeme kararıyla tanınabileceği ilkesi (düşüncesi) yatmaktadır. Bu düşünce modern anlayışla Amerika Birleşik Devletleri ve AB’deki gelişmelerle
de örtüşmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde “bir pay, bir oy” ilkesi
hakimdir. Fransa’da “iki kat” imtiyazı geçerlidir. Gerçekten Fransız Ticaret
Kanunu, sadece nama yazılı paylarda mevcudun iki katı ile sınırlı imtiyaza
izin vermekte, bunu da iki yıldan beri pay defterine kayıtlı paylara tanımaktadır. Ayrıca esas sözleşme ile bazı paylara yeni pay sahipliği hakkı veya
hakları tanınabilir. Bu da imtiyazlı pay gibi mütalâa edilir. Tekinalp, paya
değil de pay sahiplerinin şahıslarına tanınan hakların “akdi” ya da “sözleşmesel” hak olarak nitelendirildiği Yargıtay kararlarını incelediği tebliğinde, kararları isabetli bulmuştur. Yazar bu kararların, bu tür hakların borçlar
hukuku hükümlerine tabi olduğu, imtiyazlı paylar için kanunda öngörülen
özel korumadan yararlanamayacağı ve bu hakların sırf esas sözleşmede öngörülmüş olmasının haklara ortaksal nitelik kazandırmayacağı, dolayısıyla
ihlalinin genel kurul kararını iptal hakkı vermeyeceği şeklinde anlaşılması
gerektiğini belirtmiştir.(Tekinalp, 1996 : 12)
Bununla beraber, 6102 sayılı Kanunun 478/4 fıkrası gereğince, sermayesinin yarısından fazlası tek başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim şirketlerde ve bu şirketlerin aynı
oranda sermaye payına sahip oldukları iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç olmak üzere, diğer paylara,
belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay gruplarına ve azlığa bu
Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu durum, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunun
3 üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara
uygulanmaz.
3. ESAS SÖZLEŞMEDE İMTİYAZLI PAYLAR
Anonim şirketlerde imtiyaz ancak esas sözleşmede öngörülmüş olması halinde tanınabilir. Genel kurul kararıyla imtiyaz tanınması mümkün değildir.
Esas sözleşmede imtiyazın konusu ve şartları açık şekilde yer almalıdır. İmtiyazın konusu, imtiyaz, kâr ve tasfiye payının dağıtılmasında veya rüçhan hakkında tanınmış ise bu payların imtiyaza hangi sırada ve hangi oranda hak kazan-
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dıkları, oyda imtiyazın adedi ve süresi tam olarak ve şüpheye yer vermeyecek
şekilde belirtilmelidir. .(Poroy, Tekinalp ve Çamoğlu, 2005 : 566)
Mülga Ticaret Kanunu düzenlemesinde imtiyazın ilk ana sözleşme ile
getirilmiş olması halinde sıkıntı yoktur. Ancak, ilk ana sözleşmede imtiyaza
yer verilmediyse, daha sonra bir tadil ile imtiyaz oluşturulması Mülga Kanunun m. 385 (müktesep haklar) göz önüne alındığında tereddüt uyandırabilir.
Bunun sebebi Mülga Kanunun m. 401 uyarınca imtiyazın konusunu teşkil
eden haklar arasında bulunan kâr ve tasfiye artığına katılma payı müktesep
haklardır ve sonradan ana sözleşme değişikliği ile imtiyaz yaratılması söz
konusu müktesep hakları ihlal edebilir.(Örnek, 2012 : 41)
İmtiyazın esas sözleşmede tanınmış olması yeterli değildir. İmtiyaz oluşturulurken kapsamının, yani imtiyazın hangi payları kapsadığının, konusunun, yani imtiyazın hangi pay sahipliği hakkına ilişkin olduğunun (kâr payı,
tasfiye payı vs.) varsa süresi ve şartlarının, tam ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde belirtiliyor olması gerekmektedir.(Karahan, 1999 : 25)
İmtiyazın kapsamının belirlenmesi, imtiyazın konusunu teşkil eden payın diğer paylardan belirgin bir şekilde ayrıştırılması ile mümkündür. Örnek
vererek açıklamak gerekirse, X şirketinin esas sözleşmesinde yer alan “Şirketin toplam sermayesinin % 65’i şirket kârından öncelikli olarak pay alır”
şeklinde bir hüküm kâr payında imtiyaz yaratmayacaktır. Zira, bu durumda
sermayenin % 65’ine tekabül eden payların hangi paylar olduğu belirli olmadığından paya bağlanmış bir imtiyazdan da bahsedilemez. Payların belirlenmesi için ise, pay gruplarının oluşturulması gerekmektedir. (Pulaşlı,
2011 : 1175)
4. OYDA İMTİYAZLI PAYLAR
Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Ancak esas sözleşmede farklı itibari değerdeki paylara eşit
oy hakkı tanınması halinde, 6102 sayılı Kanunun m.479 hükmüne aykırı imtiyaz oluşturan esas sözleşme hükmüne ilişkin olarak 6102 sayılı Kanunun
m. 447 maddesi uyarınca iptal davası açılması gerekir. (Puaşlı, 2011 : 1189)
İmtiyaz tanınması yöntemi emredici bir hükümle sınırlanabilir. Oysa imtiyaz eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmek suretiyle
tanınır; farklı itibarî değerdeki paylara eşit oy hakkı tanınarak imtiyazlı pay
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yaratılamaz. Bu yasak oyda imtiyaza ilişkin kanunî sınırlamaların özellikle
kaldıraç güç sınırlamasının dolanılmasının engellenmesi ve karışıklıklara
yol açılmaması için öngörülmüştür.
Eşit olmayan (farklı) itibarî değerdeki paylara eşit oy hakkı sağlanarak
imtiyaz tanınması yasaklamıştır. Meselâ A grubunda bir payın itibarî değeri
1-TL B grubundaki bir payın itibarî değeri 5-TL ise bu payların her birine
birer oy hakkı vererek A’ya imtiyaz tanınamaz. Ancak kural, imtiyazın muhakkak eşit itibarî değerli paylara farklı oy hakkı verilerek tanınmasını gerektirmez. Farklı itibarî değerdeki paylara farklı oy hakkı verilerek de imtiyaz tanınabilir. Meselâ, bir A grubu payın itibarî değeri 1-TL, B grubu payın
değeri 3-TL ise, B grubu paya 6 oy hakkı tanınabilir. Normal olarak itibarî
değere göre oy hakkı ilkesi uyarınca üç oya sahip olması gerekirken B grubu
her paya altı oy hakkı tanınmış olması B’ye tanınmış bir oy imtiyazıdır.
Bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir. Bu sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda uygulanmaz.
Bu iki hâlde, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyip, bunlara bağlı
olarak, sınırlamadan istisna edilme kararını vermesi gerekir. Projede yapılacak her değişiklik mahkeme kararına bağlıdır. Kurumsallaşmanın gerçekleşmeyeceğinin anlaşıldığı veya haklı sebebin ortadan kalktığı hâllerde istisna
etme kararı mahkeme tarafından geri alınabilir.
On beş oy hakkının hangi kritere göre tespit edildiği 6102 sayılı Kanunun
gerekçesinde açıklanmamıştır. Keza ilginç olarak, limited şirketler bakımından
oy hakkında imtiyazlı esas sermaye payı ile imtiyazlı olmayan esas sermaye
payının itibari değeri arasında 6102 sayılı Kanunun m. 618/f.2‟de onda birlik
sınır belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile limited şirketlerde oy gücünde imtiyaz, itibari değer bazında on kat ile sınırlandırılmıştır. Bu farklılığı da haklı gösterecek
bir gerekçe bulunmamaktadır.(Kendigelen, 2011 : 332-333)
Diğer taraftan, oyda imtiyazlı paylar sisteminin birinci taşıyıcı kolonu,
oyda imtiyazın eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek
tanınmasıdır. Bu ilke, yasaklamamış olmakla birlikte, bir anonim şirkette
farklı itibarî değerde payların bulunması halinde oyda imtiyazlı pay yaratılmasını zorlaştırmıştır. Böyle bir varsayımda oyda imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin sistemden doğan şartlar ve oyun alanının sınırları öğreti ve
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mahkeme kararlarınca belirlenecektir. Sistemin ikinci taşıyıcı kolonu, bazı
paylara oyda imtiyaz tanınınca pay sahibinin paylarının itibarî değeriyle
orantılı olarak oy kullanacağı ilkesinin oyda imtiyazlı paylar yönünden hüküm ifade etmemesidir. Çünkü bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceği hükmü ile oy hakkı, itibarî değeri dikkate alınmaksızın “pay”a bağlanmıştır. Meselâ, bir anonim şirkette A grubu payların itibarî değerleri 1-YTL, B
grubu payların itibarî değerleri 3-YTL ise ve bunlara 4 oy hakkı tanınmışsa,
B grubuna dâhil her pay, itibarî değerlerinden soyutlanarak sadece 4 oy hakkı sağlar, yoksa itibarî değer göz önüne alınarak 15 oy vermez. Zira 5 oy “itibarî değer”e değil, itibarî değer dikkate alınmaksızın “pay”a bağlanmıştır.
Oyda imtiyazlı payların bulunması halinde birden fazla paya sahip olan pay
sahipleri ile ilgili sınırlama oyda imtiyazlı payları da etkileyebilir. Çünkü
sınırlamanın oyda imtiyazsız paylara özgülenmesine ilişkin bir kural yoktur.
Bir paya tanınan en çok on beş oy hakkı sınırlaması iki halde ve ancak
mahkeme kararıyla ve mahkeme kararında öngörülen hükümler çerçevesinde kalkar. 6102 sayılı Kanun, Türk anonim şirketlerinin yapılanmalarını ve
çalışma düzenlerini aile şirketi modelinden çıkarmayı ve kurumlaştırmayı
bir hukuk politikası olarak benimsemiştir. Kurumlaştırma politikası, şirketlerin ömürlerinin, kurucuların veya onların altsoylarının ömürleri ile sınırlı
olduğu inancını (anlayışını) değiştirmeye ve şirketlere devamlılık sağlamaya yöneliktir. Kurucu vefat edince şirket dağılmamalıdır. Kurumlaşma
profesyonel yönetimi şart kılar. Profesyonel yönetim ise, şirketteki oy gücünden bağımsız yönetimdir. Profesyonel yönetimin gerçekleştirilmesinde
oyda imtiyazlı paylar rol oynayabilir. Profesyonellere bırakılan küçük oranlı
ancak oyda imtiyazlı paylar, mirasçıların oy güçlerinin eseri olmayabilir.
Zaten, her ülkenin sisteminden çıkarmak yolunda olduğu, kurumsal yönetim
ilkelerine pek uymayan oyda imtiyazlı payların 6102 sayılı Kanunda bırakılmasında kurumsallaşma düşüncesi rol oynamıştır.
Kurumlaşma istisnası mahkemeden ancak bir proje ile istenebilir. Mahkemelerin, istisnaya karar verirken aşırı özen gösterecekleri, istisna tanırken
sert koşullar koyacakları ve bu konuda “cimri” davranacakları şüphesizdir.
Mahkemenin kararı üst mahkemelerin denetimine tabidir.
Haklı sebepler de açıklanan hukuk politikasına uygun olmalıdır. Özelleştirmede veya bu nitelikte olmayan blok satışlarda ülkenin stratejik men-
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faatlerinin korunması, bir şirketin dar boğazdan kurtarılması, halk pay sahiplerinin korunması gibi bu amaçlarla ve iyi işleyebilecek bir mekanizma
ile yönetimin profesyonellere bırakılması Kanun tarafından uygun görülmüştür. Hüküm, kurumlaştırma istisnası için projeyi zorunlu kabul etmiştir.
Mahkemenin haklı sebepler istisnasında da proje istemesine engel yoktur.
Mahkeme kararı ile projede değişiklik yapılabileceği gibi belirlenen hallerde mahkeme kararının geri alınabileceği öngörülerek, istisnanın kötüye
kullanılmasına engel olunmak istenmiştir.
Öte yandan, oyda imtiyaz esas sözleşme değişikliği ile ibra ve sorumluluk davası açılması konularında kullanılamaz. Dolayısıyla oyda imtiyazın
etkisizleştiği kararlar sadece önem kriterine göre değil, aynı zamanda oyda
imtiyazın hâkimiyet kurulması aracı olarak kullanılmasına engel olmak
amacına göre de belirlenmiştir.
5. İMTİYAZ İSTİSNASI; GRUP İMTİYAZI
İmtiyaz kural olarak paya dayanan üstün bir hak olmasına karşın istisnai olarak grup imtiyazı da karşımıza çıkmaktadır. Burada pay gruplarına
imtiyaz tanınmaktadır. 6102 sayılı Kanunun 360’ıncı maddesinde ana sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle
belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil
edilme hakkı tanınabilir, hükmü yer almaktadır.
Anılan hükümde düzenlenen grup imtiyazını ve grup haklarını, diğer
imtiyazlı paylardan ayırt eden bir takım özellikler bulunmaktadır. Bunları
özellikle vurgulamamız gerekir.(Memiş, 2014 : 3108)
a) İmtiyazlı payda imtiyaz, doğrudan paya bağlanmıştır. Buna karşın
grup imtiyazında imtiyaz, pay sahibi tarafından değil o gruptakiler tarafından kullanılır.
b) İmtiyazlı payda, imtiyazın bağlandığı pay bellidir. Buna karşın pay
sahipliği grup imtiyazında (grup haklarında) önem taşımaz. Gruba dâhil olmanın özellikleri önem kazanır.
c) Daha da önemli bir fark, azlığa da grup imtiyazı tanınabilmektedir.
Bu halde azlık kavramı, grup ve azlığa dâhil paylar değişebilmektedir. Oysa
imtiyazlı payda imtiyaz doğrudan paya bağlanmıştır.
Grup imtiyazı yönetime katılma hakkında imtiyaz tanınması halinde söz
konusu olabilmektedir. Şöyle ki, yönetimde imtiyaz hakkının belirli bir grubu
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oluşturan paylara tanınması ve fakat bu payların ayrı ayrı birden fazla pay sahibine ait olması durumunda, imtiyaz hakkı, söz konusu gruptaki payları elinde
bulunduran pay sahiplerince ortak olarak kullanılacaktır. Ancak, yönetime katılma hususunda imtiyaz tanınmasının her zaman bu şekilde kullanılması şart
değildir. Zira, yönetime katılma hakkında imtiyaz tek bir pay sahibinin elinde
bulundurduğu paylara tanınabileceği gibi, payların gruplara ayrıştırılması ihtimalinde de yönetime katılmada imtiyazın tanındığı gruba dâhil payların tek bir
pay sahibinin elinde olması söz konusu olabilir.(Akad, 2013 : 21-22)
6. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, 6102 sayılı Kanunun 454’üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu kurul bir iç organ niteliğindedir. İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu oluşturmak için ana sözleşmede hüküm yer
almasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Ancak, yine de imtiyazlı pay sahipleri
özel kuruluna ilişkin düzenlemeler ana sözleşmede yer almakta ise, kurulun oluşumu söz konusu bu düzenlemelerle değil, ana sözleşmede imtiyazlı
payların düzenlenmesine tabi olacaktır. Buna ilaveten, ana sözleşmede özel
düzenlemeler ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun kaldırıldığı düzenlenirse, bu düzenleme geçersiz sayılacaktır zira kanuni bir iç organ olan bu
kurulun ana sözleşme ile kaldırılmasına imkân yoktur. .(Poroy, Tekinalp ve
Çamoğlu, 2005 : 485)
Bilindiği üzere, esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde,
kanunda öngörülen şartlara uyarak, esas sözleşmenin bütün hükümlerini
değiştirmeye anonim şirket genel kurulu yetkilidir. Genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi için toplantıya çağrıldığı takdirde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izninin alınmasının gerekli olduğu şirketlerde izni alınmış,
diğer şirketlerde, yönetim kurulunca karara bağlanmış bulunan değişiklik
taslağının, değiştirilecek mevcut hükümlerle birlikte ilgili hükümde belirtildiği şekilde ilanı gerekir.
Bununla beraber esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin eski Ticaret
Kanunu’nda yer alan “münferit pay sahiplerinin bu sıfatla haiz oldukları
müktesep haklarda rızaları olmaksızın değişiklik yapılamaz” hükmüne, yeni
Kanun’da yer verilmemiştir.
Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin kararı kimi zaman imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edebilir. Bu aşamada alınan
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karar, imtiyazlı pay sahiplerinin yapacakları bir toplantıda değerlendirilir.
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu aşağıda yer alan durumlar söz konusu
olduğu takdirde yapılır;
• Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine,
• Yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine,
• Yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına,
İlişkin kararlarının imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olması.
Bir başka ifadeyle, genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair
kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise bu karar anılan pay
sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz.
Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde özel kurulu toplantıya çağırır. Aksi hâlde, her imtiyazlı pay
sahibi yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere, on
beş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.
Bu aşamada, hem yönetim kuruluna belli sürelere uyarak özel kurulu
toplantıya çağırma zorunluğu getirilmiş hem de bu kurulun ihmâli halinde,
her imtiyaz sahibine çağrı için mahkemeye başvurma hakkı tanıyarak özel
kurulun toplantıya çağrılmaması tehlikesini ortadan kaldırılmıştır.
Bu noktada şu husus da belirtilmelidir ki, imtiyazlı pay sahipleri kurulunun varlığı imtiyazlara mutlak bir koruma sağlamayacaktır. İmtiyazların
oluşturulmasıyla genellikle pay sahiplerinin menfaatlerinin de farklılaştığını
söylemek mümkündür. Özellikle, malvarlığı haklarında bu farklılaşma belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Örnek vermek gerekirse, A ve B grubu
payların bulunduğu ve şirket kârının %6’sının öncelikli olarak A grubu pay
sahiplerine, kalanının ise payları oranında B grubu pay sahipleri arasında
dağıtılmasının kararlaştırıldığı bir şirkette, A grubu pay sahipleri KÂRIN
dağıtılması için oy kullanacakken, B grubu pay sahipleri kârın yedeklere
aktarılması ve kâr dağıtımının bir sonraki yıla ötelenmesini isteyeceklerdir.
Pay sahipleri arasındaki bu menfaat çatışması ve imtiyazlı pay sahiplerinin
haklarının bu yolla etkilenmesi imtiyazlı pay sahipleri kurulu mekanizma170
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sıyla korunmayacaktır. Burada hangi menfaatin korunması gerektiği, orta
yolun nasıl bulunulacağı ise tartışmalı olup, konu dışı olduğundan burada
detaylı olarak ele alınmayacaktır.(Bergier, 79-80)
Bir anonim şirkette paylara tanınan çeşitli ve farklı ayrıcalıklardan dolayı birden fazla imtiyazlı pay sahipleri grupları olabilir, bu grupların her
biri ayrı ayrı farklı bir imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunu oluşturacaktır.
Başka bir deyişle, bir anonim şirkette ne kadar imtiyazlı pay grubu bulunmakta ise, o kadar da imtiyazlı pay sahipleri özel kurulları bulunmaktadır.
(Karahan, 1999 : 141-142)
İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun kendine özgü toplantı ve karar
nisapları vardır. Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların
çoğunluğuyla karar alır. İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarının ihlal edildiği
sonucuna varılırsa karar gerekçeli bir tutanakla belirtilir. Tutanağın on gün
içinde şirket yönetim kuruluna teslimi zorunludur. Tutanakla birlikte, genel
kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan
sayıda imzalarını içeren liste ile açılabilecek dava için geçerli olmak üzere
ortak bir tebligat adresi de yönetim kuruluna verilir. Tutanak, birlikte verilen
bilgilerle beraber tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir. Bu
hükümdeki şartlara uyulmadığı takdirde özel kurul kararı alınmamış sayılır.
Böylelikle genel kuruldan farklı bir şekilde, özel kurul için özel toplantı
ve karar nisabı gösterilmiştir. İzleyen toplantılarda düşmeyen bu ağır nisaplarla şirketin korunması ve küçük bir çoğunlukla olumsuz karar alınmasının
önlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca imtiyazlı pay haklarının ihlâl edilmesi halinde gerekçenin belirtilmesi zorunluğu öngörülerek mahkemelerin denetlemelerini kolaylaştırmak amacı güdülmüştür.
Genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, özel kurul için öngörülen toplantı ve karar nisabına
uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz. Çağrıya
rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır. Bu durum, şirketi korumak amacıyla öngörülmüştür. Çağrıya
rağmen toplantının nisaplara ulaşılamadığı için yapılmaması, genel kurul
kararının sürüncemede kalması sonucunu doğurmakta ve uygulamanın gecikmesi, şirkete zarar vermektedir.
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Ayrıca özel kurul toplantısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi
de hazır bulunur ve tutanağı imzalar. Pulaşlı’ya göre, bakanlık komiserinin
görev ve fonksiyonu dikkate alınırsa, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda
komiser bulunması şart değildir, fakat imza ile ilgili uyuşmazlık çıkmasının
önlenmesi için komiser bulunması yararlı olacaktır. (Pulaşlı, 2011 : 578)
Yönetim kurulu, özel kurulun onaylamama kararı aleyhine, karar tarihinden itibaren bir ay içinde, genel kurulun söz konusu kararının pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği gerekçesi ile, bu kararın iptali ile genel kurul
kararının tescili davasını, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesinde açabilir. İptal davası, genel kurul kararının onaylanmasına
olumsuz oy kullananlara karşı yöneltilir. Özel kurulun kararının iptalinin
dava edilebilmesi mülga Ticaret Kanunu’nda yer almamakla birlikte ancak
doktrin ve Yargıtay tarafından kabul edilmişti. Böylelikle kabul edilen iptal
davası hükmü bu boşluğu kısa, açık bir hükümle doldurmaktadır. Bununla beraber hükümde davalı gösterilmiş ve dava açma süresi kısaltılmıştır.
Bu kararları maddi, yani esasa ilişkin olduğunu söylemek ve bu nedenle
imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararlarını, özellikle iptal hususu bakımından, bir teklifin kabulü şeklinde sonuçlanan imtiyazlı pay sahipleri özel
kurulunun olumlu kararı ve bir teklifin reddi şeklinde sonuçlanan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun olumsuz kararı olmak üzere sınıflandırmak
mümkündür.(Moroğlu, 2012 : 14)
6. SONUÇ
6102 sayılı Kanuna göre, anonim şirketlerde ilk esas sözleşme ile veya
esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz paya
tanınan üstün bir haktır. Üstünlük, adî paya göre bir anlam ifade eder. Anonim şirketlerde imtiyaz ancak esas sözleşmede öngörülmüş olması halinde
tanınabilir. Genel kurul kararıyla imtiyaz tanınması mümkün değildir. Oyda
imtiyazlı pay ise, eşit itibarî değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesidir. Kanunun oyda imtiyazlı paylara olanak tanımasının temelinde
ne güç ne de hâkimiyet oluşturulmasına yardımcı olmak düşüncesi vardır.
Kabul gören yaklaşım, akılcı, çağdaş, kurumsal yönetim ilkelerine dayalı
amaca uygun, iyi, dağınık olmayan ve profesyonel yönetimdir. Baskı aracı
olan, hâkimiyeti güvence altına alma düşüncesine yönelik, kanunî sınır aşan
oyda imtiyaz yasalara aykırıdır.
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İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu oluşturmak için ana sözleşmede hüküm yer almasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda
yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise
bu karar anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda, alacakları
bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. Bu durum imtiyazlı pay sahiplerine
tanınmış özel bir haktır. İmtiyazlı pay sahiplerinin bu hakkı kullanmasına
ilişkin her türlü yasal imkânda ayrıca tanınmıştır.
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LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU
BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU
*

Mustafa YAVUZ20*
ÖZ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca,
limited şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacaklarının, kanuni temsilci
sıfatını haiz olan şirket müdürlerinin şahsi mal varlığından tahsil edilebilmesi mümkündür. Ancak müdürler, sadece kanuni temsilci oldukları dönemlere ilişkin kamu alacaklarından sorumlu tutulabilir. Kamu alacağının
doğduğu dönemde kanuni temsilci olsalar bile ödenmesi gereken dönemde
temsilci olmayanlar, sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale
şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen eylemler nedeniyle kamu
alacağının ödenmesinden sorumlu tutulamazlar. İşte bu çalışmada, Anayasa
Mahkemesinin 2015 yılında verdiği iptal kararı da göz önünde bulundurularak limited şirketlerin ödenmeyen kamu borçlarından dolayı müdürlerin
sorumluluğu tüm yönleriyle ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Limited şirket, kamu alacağı, kanuni temsilci, müdür, mali sorumluluk.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK)
göre limited şirketler, şirketin borç ve yükümlülüklerinden dolayı bizzat
kendileri bütün malvarlığı ile sorumludur. Ortaklar ve şirketin kanuni temsilcisi olan müdürler ise şirketin özel hukuk borçlarından sorumlu değildir. Ancak, belli şartların varlığı halinde vergi, gümrük, sigorta primi gibi
şirketin ödenmeyen kamu borçlarından (amme alacaklarından) dolayı ilgili
mevzuatta kanuni temsilciler ve ortaklar için sorumluluk öngörülmüştür
Limited şirketlerin kamu borçlarından dolayı kanuni temsilcilerin (müdürlerin) sorumluluğu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (T.C. Yasalar, 28.07.1953) mükerrer 35. maddesinde düzenlenmiştir. Bu Kanun dışında, limited şirketlerin kanuni temsilcilerinin yine
*20
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şirketin ödenmeyen vergi, resim ve harç borçlarından dolayı sorumlulukları
213 sayılı Vergi Usul Kanununda (T.C. Yasalar, 10.01.1961) (VUK), ödenmeyen sigorta primleriyle ilgili sorumluluk da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 maddesinde özel olarak hükme
bağlanmıştır.
Bu çalışmamızda, 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, limited
şirketlerde müdürlerin kamu borçlarından hangi hallerde ve ne şekilde sorumlu olduğu ve/veya olmadığı üzerinde durulacaktır.
2. 6183 SAYILI KANUNDAKİ DÜZENLEME (Yavuz, 2013 : 252)
Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin sorumluluğunu düzenleyen 6183
sayılı Kanunun mükerrer 35. maddede; “Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve tüzel kişiliği
olmayan teşekkülü idare edenlerin şahsi mal varlıklarından bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.” denilmektedir. Söz konusu hüküm ile limi1
ted şirketlerden tahsil edilemeyen kamu alacağının21 bu şirketlerin kanuni
temsilcilerinden (müdür/müdürler kurulu üyelerinden) tahsil edilebilmesine
imkan sağlanmıştır.
Kamu alacağının esas sorumlusu limited şirket tüzel kişiliğidir ve bu alacak şirket adına tahakkuk eder. Kamu alacağının tahsili için ilk önce 6183
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde limited şirket hakkında takibat başlatılır. Zikredilen Kanunun mükerrer 35. maddesine göre kanuni temsilcilere
(müdürlere) müracaat edilebilmesi için yapılan takip sonucunda kamu alacağının limited şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Kamu
alacağı, borcun asıl yükümlüsü olan limited şirketten istenmedikçe, şirket
müdürlerine başvurulamaz. Bu halde müdürlerin kamu borçlarından sorum2
luluğu feri22 nitelikte olup, ikinci derece sorumluluktur.
121

6183 sayılı Kanunun 3. maddesinde kamu alacağı, “Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait
vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait dava masrafı, vergi cezası, para cezası, gecikme zammı,
faiz gibi kamu alacakları ve aynı idarelerin sözleşmeden ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından doğan
diğer alacakları ile bunların takip masrafları” şeklinde tarif edilmiştir.
222 Sorumluluğun feriliği ilkesi, borç için asıl yükümlü takip edilmeden sorumluya başvurulamamasını
ifade eder.
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6183 sayılı Kanunun 3. maddesine göre “tahsil edilemeyen kamu alacağı” terimi, kamu borçlusunun anılan Kanun hükümlerine göre yapılan
mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının
bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin kamu alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen kamu alacağını ifade etmektedir. “Tahsil edilemeyeceği anlaşılan
kamu alacağı” terimi ile de kamu borçlusunun haczedilen mal varlığına
mezkûr Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin kamu alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen kamu borçlusundan aranılan kamu alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması
gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip işlemlerinin herhangi bir
aşamasında kamu borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan kamu alacağına işaret edilmektedir.
Limited şirketlerin kanuni temsilcileri hakkında takibat başlatılabilmesi
için limited şirketten kamu alacağının tahsil edilemeyeceğinin tespit edilmiş
olması şarttır. Kanuni temsilcilerin takibi, ancak tüm safhaların tamamlanması sonrasında mümkün olur ve temsilcilere yeni bir ödeme emri gönderilir. Şartların varlığı halinde ise kamu alacağının korunmasına yönelik olarak
şirket müdürleri hakkında teminat isteme, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve
diğer korunma hükümleri dahi uygulanabilir.
Kanuni temsilcilerin kamu alacaklarından kaynaklanan sorumluluğunun
hukuksal niteliğine ilişkin öğretide fikir birliği yoktur. Ancak hâkim görüş,
6183 sayılı Kanunda kusura işaret edilmediğinden, bu sorumluluğun kusursuz sorumluluk esasına tabi olduğudur. Anayasa Mahkemesinin bir kararının gerekçesinde de, anılan Kanundaki sorumluluğun kusursuz sorumluluk
olduğu belirtilmiştir. Bu çerçevede, kamu alacağının limited şirketten tahsil
edilememesinde, kanuni temsilcilerin kusuru bulunmasa dahi, bu borçtan
dolayı kanuni temsilciler sorumlu tutulabilir.
3. LİMİTED ŞİRKETLERDE MÜDÜRLERİN KANUNİ
TEMSİLCİLİK NİTELİĞİ
Limited şirketlerin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir.
Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya
birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. An-

MAYIS - HAZİRAN 2017

177

MALİ

ÇÖZÜM

cak, en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin
bulunması gerekmektedir (TTK md. 623/I). Öte yandan, limited şirketler,
müdür/müdürler kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Müdürler şirketin yürütme ve temsil organıdır. Dolayısıyla, limited şirketlerin kural
olarak kanuni temsilcileri müdürlerdir. Ancak müdürler, kanuni temsilcilik sıfatını seçilmekle değil, temsil yetkisinin verilmesiyle kazanırlar.
Temsil, müdürün yaptığı işlemlerle limited şirket tüzel kişiliğini hak
sahibi yapabilme ve borç altına sokabilme yetkisini ifade eder ve şirketin
üçüncü kişilerle olan ilişkilerini kapsar. Dolayısıyla temsile yetkili olanlar,
şirketin amaç ve konusuna dâhil olan özellikle dış ilişkilerde her türlü iş
ve işlemi şirket adına yapma ve şirket unvanını kullanma hakkını haizdir
(Çevik, 2003, 438).
Bu çerçevede, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesi uygulamasında kanuni temsilci, temsil yetkisi verilmiş müdür ya da müdürlerdir. Müdürlere, şirketi temsile yönelik herhangi bir yetkinin verilmemesi halinde, temsil yetkisini haiz olmayan müdürler, limited şirketin ödenmeyen
kamu borçlarından sorumlu tutulamazlar. Tekrar belirtmek gerekirse, temsil yetkisi üçüncü kişilere devredilmiş olsa da müdürlerden en az birisinin,
tek müdür varsa bu kişinin şirketi temsil yetkisine sahip olması zorunludur.
Dolayısıyla, aynı zamanda şirket ortağı olan müdürlerin kamu borçlarından
3
sorumluluğu, 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine23 göre değil, mükerrer 35.
maddesine göre belirlenir. Bir başka anlatımla, kanuni temsilcilik vasfına
haiz olan müdürler, şirket ortağı olsalar dahi, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağından, sermaye payları oranında değil, borcun tamamından sorumludurlar. Bu
noktada, limited şirketlerde kanuni temsilcilerin sorumluluğu ortaklara göre
daha ağırdır.
Öte yandan, limited şirketlerde tüzel kişiler de müdür olarak seçilebilir. Ancak, bir tüzel kişinin müdür olması, 6183 sayılı Kanunun mükerrer
35. maddesinde öngörülen sorumluluğu etkilemez ve ortadan kaldırmaz. Bu
durumda sorumluluk, tüzel kişi adına hareket eden temsilciye değil, tüzel
kişinin kendisine ait olur.
323

6183 sayılı Kanunun 35/I. maddesi, “Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında
doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.” hükmünü
havidir.
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Diğer taraftan müdürler, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararını notere onaylatır ve onaylı kararın bir suretini, tescil
ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir. Temsile yetkili olanlar ise şirketin
amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket
adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilir. Belirtelim ki, temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir (TTK md. 629/I, 371). Bu durumda, 6183 sayılı
Kanunun mükerrer 35. maddesinin uygulamasında, TTK’nın bahsi geçen
maddelerine göre temsil yetkisi verilen kişi ya da kişilerin kanuni temsilci olarak kabul edilmesi, şirketin amacı ve konusuna dâhil olan tüm iş
ve işlemlerde tam yetkili olmalarına bağlıdır. Bunun yanında, eğer ki, temsil
yetkisi müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa ya da üçüncü kişilere devredilmemişse, kanuni temsilcilik sıfatını müdürlerin tamamı taşır.
Bu çerçevede, kamu alacağının limited şirketin mal varlığından kısmen
veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması
halinde şirketin kanuni temsilcisi konumundaki müdürlerin şahsi malvarlığından takip ve tahsili cihetine gidilmeden önce temsil yetkisinin aynı zamanda müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığı tespit edilmelidir. Şirketi
temsil yetkisinin müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya
tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere bırakıldığının anlaşılması durumunda,
kamu alacağı sadece bunlardan takip ve tahsil edilir. Şirket müdürü olmasına karşın temsil yetkisi bulunmayan diğer müdürlerin ise kamu borcundan dolayı sorumluluğuna gidilemez. Ancak temsil yetkisinin devrine
gidilmemiş ise şirket ortağı olup olmadığına bakılmaksızın müdürlerin tamamı kamu borcundan müteselsilen yasal olarak sorumlu olur. Ayrıca limited şirketin tasfiyeye girmiş veya tasfiye edilmiş olması, müdürlerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki döneme ait sorumluluklarını kaldırmaz. Bununla
birlikte müdürler, ödemiş olduğu kamu alacağı için asıl kamu borçlusu olan
limited şirkete rücu edebilir.
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4. KANUNİ TEMSİLCİLERİN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN
ÖZELLİKLİ DURUMLAR
4.1. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35. Maddesinin 5. Fıkrasının
Anayasa Mahkemesince İptal Edilmesi
5766 sayılı Kanunla (T.C. Yasalar, 08.06.2008) , 6183 sayılı Kanunun
mükerrer 35. maddesine eklenen “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi
gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden
müteselsilen sorumlu tutulur.” şeklindeki hüküm, Anayasa Mahkemesinin
4
19.03.2015 tarihli ve E.2014/144, K. 2015/29 sayılı Kararı24 ile iptal edilmiştir. Yüce Mahkemenin iptal gerekçesinde ise “Kanun koyucu, amme
alacağını güvenceye almak bakımından sorumluluğun yaygınlaştırılması
yoluna gidebileceği gibi müteselsil sorumluluk da öngörebilir. Ancak amme
alacağının doğduğu veya ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilcilerin farklı kişiler olabileceği gerçeği göz önüne alındığında, kural ile getirilen düzenleme vergi ve diğer mali ödev ve sorumluluklarını zamanında ve
eksiksiz olarak yerine getiren kanuni temsilcilerin, sonradan kendilerinin
görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir dönemde gerçekleşen bir eylemden müteselsilen sorumlu tutulmaları sonucunu doğurmaktadır. Adalet ve hakkaniyet ilkeleri karşısında, bireyin bu şekilde belirsiz
ve güvencesiz bir biçimde kendi kusurundan kaynaklanmayan bir nedenle,
başkalarının eylem veya ihmali sonucu oluşacak sorumluluğa ortak olması
adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz. Dolayısıyla, itiraz konusu kural hukuk
devleti ilkesine aykırıdır.” denilmektedir.
Bu bağlamda, iptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 03.04.2015
tarihi itibariyle, kamu alacağının doğduğu dönem ile ödenmesi gerektiği dönemdeki kanuni temsilcinin (müdürün/müdürlerin) farklı kişiler olması halinde,
kamu alacağının ödenmesinden alacağın doğduğu dönemdeki kanuni temsilci
(müdür) sorumlu olmayacak ve kanuni temsilcilere yönelik olarak bu tarihten
itibaren müteselsil sorumluluk kapsamında takibat yapılamayacaktır. Bir başka
ifadeyle müdürler, yalnızca kanuni temsilci oldukları dönemlere ilişkin olarak
kamu alacaklarından sorumlu tutulabilecek; kamu alacağının doğduğu dönemde
kanuni temsilci olsalar bile ödenmesi gereken dönemde temsilci olmayanlar,
424

Anayasa Mahkemesinin 19.03.2015 tarihli ve E. 2014/144, K. 2015/29 sayılı Kararı, 03.04.2015
tarihli ve 29315 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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sonradan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı
bir dönemde gerçekleşen eylemler nedeniyle kamu alacağının ödenmesinden
sorumlu tutulmaları söz konusu olmayacaktır.
4.2. 6183 Sayılı Kanunun Mükerrer 35. Maddesinin 6. Fıkrasının
Anayasa Mahkemesince İptali Sonrasında Vergi Alacaklarına İlişkin Uygulanacak Mevzuat Sorunu
6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesindeki genel sorumluluktan
ayrı olarak, genel idare, il özel idaresi ve belediyelerin vergi, resim ve harç
alacaklarına ilişkin tüzel kişilerin ve dolayısıyla limited şirketlerin kanun
temsilcilerinin yükümlülüğü, VUK’un 10. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir. Anılan hükme göre limited şirketler de dâhil olmak üzere tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi ödevini yerine getirmemeleri yüzünden
mükelleflerin veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen
alınmayan vergi ve buna bağlı alacakların, kanuni temsilcilerin varlığından
alınması öngörülmüştür.
Uygulamada, vergi alacaklarına ilişkin VUK’un 10. maddesinin mi,
yoksa 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinin mi tatbik olunacağı
ihtilafa neden olmuştur. Ancak Danıştay, konuya ilişkin birçok kararında,
VUK kapsamına giren vergi resim ve harçlar için 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesini değil, VUK’un 10. maddesinin uygulanması gerektiğine, VUK’un 10. maddesinin 6183 sayılı Kanunun 35. maddesine nazaran
özel hüküm niteliğinde olduğuna hükmetmiştir. Bununla birlikte, söz konusu karmaşayı gidermek amacıyla kanun koyucu, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesine, 2008 yılında “Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına
dair 213 sayılı Vergi Usul Kanununda yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.” şeklinde altıncı fıkra eklemiştir.
Ancak Anayasa Mahkemesi, bir önceki bölümde belirtilen Kararı ile söz
konusu hükmü iptal etmiş ve gerekçeli kararında “213 sayılı Kanunun
10. maddesinde, kanuni temsilcilerin sorumluluklarına ilişkin hükümlerin
düzenlenmiş olması, bu Kanun kapsamındaki amme alacaklarının takibinin
itiraz konusu kurala göre yapılmasına engel teşkil etmemektedir. Dolayısıyla itiraz konusu kural nedeniyle, 213 sayılı Kanun kapsamına giren amme
alacakları da dâhil olmak üzere tüm amme alacakları için takip yapılma-
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sı mümkündür. Bu durumda her iki kanunun aynı maddi olaya uygulanabilmesi nedeniyle, iki ayrı kanuni düzenlemeden hangisinin uygulanacağı
konusunda belirsizlik oluşmaktadır. Dolayısıyla itiraz konusu kural, hukuk
devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır.” denilmiştir.
Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrasında, 2008 yılından önceki duruma
dönülmüş ve limited şirketlerden tamamen veya kısmen alınmayan vergi ve buna
bağlı alacaklar için kanuni temsilcilere (limited şirket müdürlerine) başvuruda,
VUK’un 10. maddesinin mi, yoksa 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35. maddesinin mi uygulanacağı hususundaki tartışmalar yeniden alevlenmiştir. Bu konudaki
uygulama, idarenin konuya yaklaşımı ve yargı kararları ile şekillenecektir.
4.3. Limited Şirketlerin Kanuni Temsilcilerine ve Ortaklarına Aynı
Zamanda Başvurulabilmesi
Bir önceki bölümde açıklandığı üzere, limited şirketlerin kamu borçlarından ortakların sorumluluğu, 6183 sayılı Kanunun 35. maddesinde özel
olarak düzenlenmiştir. Bununla beraber, limited şirketten tamamen veya
kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu alacağının takibinde ortak ve kanuni temsilcilerin öncelik sıralamasının ne şekilde
olacağı, başka bir deyişle şirketten tahsil edilemeyen kamu borçları için öncelikle ortağa mı yoksa kanuni temsilciye mi gidileceği yönünde herhangi
bir sıralamaya Kanunda yer verilmemiştir.
Ancak bu hususta, Tahsilat Genel Tebliğinde (Maliye Bakanlığı,
30.06.2007); “6183 sayılı Kanunun 35 ve mükerrer 35. maddelerinde yer
verilen sorumluluklar ile 213 sayılı Kanunun 10. maddesinde düzenlenen
sorumluluk nedeniyle yapılacak takiplerde ortak ve kanuni temsilcilerin takibinde bir öncelik sıralaması söz konusu olmadığından, ortaklar ve kanuni temsilciler hakkında yapılacak takiplere aynı zamanda başlanılması
gerekmektedir.” denilmektedir. Danıştay’ın genel görüşü ise limited şirketten tahsil olanağı bulunmayan vergi alacağının, öncelikle kanuni temsilciden (müdürden) aranılması, kanuni temsilciden tahsil edilememesi halinde
konulan sermaye payı ile sınırlı olmak üzere ortakların mal varlıklarından
tahsili cihetine gidilmesi gerektiği şeklindedir. Buna karşın, Danıştay Vergi
Dava Daireleri Kurulunun 21.03.2012 tarihli ve E.2010/184, K.2012/97 sayılı Kararında,( http://www.izmirymmo.org.tr/usercontent/images/115-sa-
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yi-yargi-karari-kanuni-temsilciler-icin-ongorulen-sorumluluk.pdf) limited
şirket ortağı ile kanuni temsilcinin takibinin farklı kurallara tabi olduğu ve
6183 sayılı Kanunda, kamu alacağının öncelikle kanuni temsilciden aranması, tahsil edilememesi halinde sermaye payı ile sınırlı olmak üzere ortakların mal varlığından tahsil edilmesini öngören bir sıralama yapılmasına
gerek olmadığına ve böyle bir sıralama bulunmadığına hükmedilmiştir.
Tahsilat Genel Tebliği ve Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun kararı dikkate alındığında, kamu alacağının takibinde ortaklar ile kanuni temsilciler (müdürler) arasında öncelik sıralaması olmadığından, ortaklar ve kanuni temsilciler hakkında yapılacak takiplere aynı zamanda başlanılmasında
hukuki bir engel bulunmamaktadır. Dolayısıyla, alacaklı kamu kurumunun, ister kanuni temsilciye, ister ortağa, isterse de her ikisine birden
aynı anda başvurabilmesi mümkündür.
5. SONUÇ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca,
limited şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu (amme) alacaklarının, kanuni
temsilcilerin şahsi mal varlıklarından anılan Kanun hükümlerine göre tahsili
mümkündür. Limited şirketin tasfiyeye girmiş veya tasfiye edilmiş olması,
kanuni temsilcilerin tasfiyeye giriş tarihinden önceki zamanlara ait sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Ancak kanuni temsilciler, mezkûr Kanun kapsamında ödedikleri tutarlar için asıl kamu borçlusu olan limited şirkete rücu
edebilir. Bununla birlikte, kanuni temsilci sıfatını haiz olmayan müdürler,
limited şirketin ödenmeyen kamu borçlarından sorumlu değildir.
Limited şirketlerin yönetimi ve temsili ise şirket sözleşmesi ile düzenlenir.
Şirket sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya
birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. Ancak,
en azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması
zorunludur. Limited şirketlerin yönetim ve temsil organı müdür/müdürler kurulu
olması hasebiyle, bu şirketlerin kanuni temsilcileri de müdürlerdir.
Müdürler, yalnızca kanuni temsilci oldukları dönemlere ilişkin kamu alacaklarından sorumlu tutulabilir. Kamu alacağının doğduğu dönemde kanuni
temsilci olsalar bile ödenmesi gereken dönemde temsilci olmayanlar, sonra-
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dan kendilerinin görevde olmadığı ve müdahale şanslarının bulunmadığı bir
dönemde gerçekleşen eylemler nedeniyle kamu alacağının ödenmesinden
sorumlu tutulamazlar.
Son olarak belirtmek gerekirse, limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan
kamu alacağından sermaye payları oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Ancak Kanunda, sorumluluk nedeniyle yapılacak kamu alacağı takibinde ortak ve kanuni temsilcilerin (müdürlerin) öncelik sıralaması öngörülmemiştir. Dolayısıyla, alacaklı kamu kurumu, ister kanuni temsilciye, ister
ortağa, isterse de her ikisine birden aynı anda başvurabilir.
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İNTERNET ÜZERİNDEN ALICI VE SATICIYI
BULUŞTURMAK SURETİYLE YAPILAN SANAL MAĞAZACILIK
İŞLEMLERİNDE VERGİSEL UYGULAMALAR
Ömer AYDEMİR*25
ÖZ
Küresel ekonomi ve bilişim alanında yaşanan gelişmeler “e-ticaret”in
(elektronik ticaret) hacmini her geçen gün artırmaktadır. İnternet üzerinden
yapılan ticari işlemler, üreticiler ve tüketiciler açısından ekonomik avantajlar yaratmakta ve zaman tasarrufuna imkân sağlamaktadır. Elektronik ticaret
uygulamaları açısından sanal mağazacılık, genel olarak ürün ya da hizmet
satışı gerçekleştiren firmaların web siteleri olarak tanımlanır. Bu kapsamda
sanal mağazacılık vergi kanunları karşısında işyeri olarak kabul edilir. Sanal
mağazacılık işlemlerinde belge düzeni, fatura bedelinin tespiti gibi vergisel
konuların, kendine özgü kuralları bulunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: e-Ticaret, Sanal Mağazacılık, Alıcı, Satıcı, Fatura.
1. GİRİŞ
Elektronik ticaret, fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti ifade
eder. Sanal mağazacılık ise perakende mağazacılığın internet ortamındaki
halidir. Elektronik ticarete ilişkin işlemler, sanal mağazalar aracılığıyla gerçekleştirilir.
Sanal mağazacılık nihayetinde ticari bir faaliyet yahut başka bir deyişle
alım-satım işlemi olduğundan, vergiyi doğuran olay, mesafeli satış sözleşmesi, ödemeler, komisyon ücretleri veya fatura düzenlenmesi gibi konular
yönünden vergisel uygulamalara tabidir. Bu kapsamda iş bu yazımızda internet üzerinden alıcı ve satıcıyı buluşturmak suretiyle yapılan sanal mağazacılık işlemlerinde belge düzeni ve fatura bedelinin tespiti konularında
uygulamaya yönelik bilgiler verilecektir.
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2. SANAL MAĞAZACILIK İŞLEMLERİ
Sanal mağaza, fiziksel bir mağaza donanımı olmaksızın ürün veya hizmetlerin bir internet sitesi aracılığıyla sergilenmesi ve çevrimiçi sipariş yöntemiyle satılmasıdır. İnternette sanal mağaza açmanın maliyeti fiziksel
bir mağaza açmanın maliyetine kıyaslandığında oldukça düşüktür.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de tüketicilerin alışkanlıklarının ve standartlarının değişmesi ve zaman tasarrufunun oldukça değerli
hale gelmesi, geleneksel yöntemlerle yapılan alışverişe alternatif bir yöntem
olan internet üzerinden alışverişin yaygınlaşmasını sağlamıştır. Gün geçtikçe sayısı artan sanal mağazalar, bu konuda tüketicilere giderek çeşitlenen ve
artmakta olan seçenekler sunmaktadır.(Turan, 2008 : 728)
Sanal mağazaların kurulması ürün veya hizmet satmak isteyenlere maliyet avantajı sağlamaktadır. Bu alanda hizmet verenler kira, personel gideri,
bina maliyetleri gibi karı azaltan giderlerden kurtulmaktadır. Sanal mağaza
açacakların bir şirkete sahip olmaları gerekir. Tüm vergisel işlemler şirket
üzerinden yapılmaktadır. Sanal mağaza açmak için vergi levhası, sanal pos,
domain sahipliği, sunucu ve banka hesabı bulunmalıdır.
Günümüzde birçok ünlü marka sanal mağaza açarken, internet servis
sağlayıcıları oluşturdukları alışveriş merkezlerinde sanal mağaza kiralamaya başlamışlardır. Bu gelişmeler elektronik ticaret konusunda danışmanlık
veren şirket sayısının da artmasına yol açmıştır.( http://www.kuto.org.tr/
img/kuto/raporlar/04.pdf) Nitekim günümüzde en fazla rağbet gören uygulama alıcı ve satıcıları buluşturmak suretiyle yapılan sanal mağazacılıktır.
Bu tarz mağazacılıkta ürününü internet ortamında pazarlamak isteyen satıcılar, kendi sitelerini kurmak yerine var olan bir sanal mağazadan kiralama
yoluyla yer satın almakta ve ürünlerini burada sergilemektedir. Tüketici ise
ürünü hangi firmadan aldığı konusunda bilgi sahibi olarak, söz konusu sanal
mağazadan alışveriş yapma imkânına kavuşur. Bu noktada sanal mağaza
alıcı ve satıcıyı buluşturan, ödeme işlemlerine aracılık yapan ve belli noktalarda sorumluluğa sahip olan bir konumdadır.

186

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

3. SANAL MAĞAZACILIK İŞLEMLERİNDE VERGİSEL UYGULAMALAR
Alıcı ve satıcıların buluşturulduğu sanal mağazacılık uygulamalarıyla
tüketicilere yüzlerce satıcı arasından istediği ürünü istediği en uygun fiyata
bulma imkânı tanınmıştır. Satıcılar ise ürün ve hizmetlerini sayısı gün geçtikçe artan internet kullanıcılarına sunarak farklı coğrafi bölgelere ulaşma
imkânı yakalamışlardır. Sanal mağazacılık işlemlerinde kredi kartı kullanımı, komisyon ödemesi gibi ticari işlemler ziyadesiyle kullanıldığından, belge düzeni ve fatura tespitinin yürürlükteki kanunlara uygun olarak yapılması
gerekmektedir.
3.1. Mükellefiyet ve Belge Düzeni
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.
Söz konusu maddenin birinci bendinde, motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile
iştigal edenlerin (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan
ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini
ve sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerlerinde satışı yapılan aynı neviden malları satanlar hariç.) esnaf muaflığından yararlanacakları
belirtilmiştir.
Mezkûr Kanunun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden
doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve 193 sayılı Kanunda yazılı gerçek
(bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği
hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 46. maddesinde, 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde de basit usule tabi olmanın genel ve
özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51. maddesinde de basit usulün hududu
gösterilmiş olup, söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak çıkartılan 12.01.1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ile 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanunuyla Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine
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alınan yerlerden, yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus
sayımındaki nüfusu 30.000’den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları
dâhil olmak üzere büyükşehir belediye sınırları dâhilinde her türlü emtia
alım satımı ile uğraşan mükellefler, 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek
usulde vergilendirme kapsamına alınmıştır.
Aynı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında ise, vergi tevkifatı yapmak zorunda olanlar ile tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, ticari faaliyet kapsamında internet üzerinden alım satım faaliyetinde bulunan kişilerin alım
satım faaliyetinin yapıldığı internet ortamının işyeri kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle esnaf muaflığından faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. Bu şekilde faaliyette bulunan kişilerin, faaliyetlerinin Büyükşehir
belediye sınırları içerisine de taşması nedeniyle basit usulden de faydalanmaları mümkün olmayıp yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararına göre
gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasının alt
bentlerinde tevkifata tabi tutulacak ödemeler belirtilmiştir. Bu bentlerde yer
almayan ödemeler için gelir vergisi tevkifatının yapılmaması gerekir.
3.2. Fatura Bedelinin Tespiti
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229. maddesinde; faturanın, satılan
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen
ticari vesika olduğu hüküm altına alınmıştır.
Aynı Kanunun 231. maddesinin beşinci fıkrasında ise; faturanın, malın
teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, mezkûr Kanunun 234. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan
serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları
işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya
emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu, bu belgenin, birinci ve ikinci sınıf
tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher
gibi kıymetli eşya için de tanzim edileceği hükme bağlanmıştır.
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Bu itibarla,
 İnternet üzerinden satışa aracılık hizmetleri karşılığında hizmetin
gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde komisyon bedeli
tutarında ürün satışına aracılık edilen kişiler adına fatura düzenlemesi,
 Satışı gerçekleştirilen ürün sahibinin vergi mükellefiyetinin bulunması halinde ürüne ilişkin faturanın ürün sahibi tarafından satış
bedeli üzerinden satış tarihinden itibaren yedi gün içerisinde alıcı
adına düzenlenmesi,
 Satışı gerçekleştirilen ürün sahibinin vergi mükellefiyetinin bulunmaması ancak alıcının mükellefiyetinin bulunması durumunda alıcı
tarafından satış tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ürün sahibi
adına satış bedeli üzerinden gider pusulası düzenlenmesi,
 Satışı gerçekleştirilen ürün sahibinin ve alıcının mükellefiyetinin
bulunmaması halinde ise herhangi bir belge düzenlenmemesi gerekmektedir.
4. SONUÇ
Sanal mağazacılık internet üzerinden alışveriş işlemlerinin gerçekleştirildiği sanal bir işyeridir. Son zamanlarda sayıları oldukça artan sanal mağazaların yapısı, teknolojik gelişmeyle ortaya çıkan yeni fikirler kapsamında
değişerek, sadece kendi marka ürünlerini satan yerler olmaktan çıkmış ve
aracılık faaliyetinin sunulduğu, alıcı ile satıcıların buluştuğu sanal mecralar
haline gelmiştir. Bu kapsamda ürün ve hizmet sunan yerlerin kendi mecrasına özgü vergisel yükümlülükleri bulunmaktadır.
Ticari faaliyet kapsamında internet üzerinden alım satım faaliyetinde
bulunan kişilerin alım satım faaliyetinin yapıldığı internet ortamının işyeri
kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle esnaf muaflığından faydalanmaları
mümkün bulunmamaktadır. Bu şekilde faaliyette bulunan kişilerin, faaliyetlerinin Büyükşehir belediye sınırları içerisine de taşması nedeniyle basit
usulden de faydalanmaları mümkün olmayıp gerçek usulde vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca yukarıda ayrıntılarıyla belirtildiği üzere, internet
üzerinden satışa aracılık hizmetleri karşılığında hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde komisyon bedeli tutarında ürün satışına
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aracılık edilen kişiler adına fatura düzenlemesi, satışı gerçekleştirilen ürün
sahibinin vergi mükellefiyetinin bulunması halinde ürüne ilişkin faturanın
ürün sahibi tarafından satış bedeli üzerinden satış tarihinden itibaren yedi
gün içerisinde alıcı adına düzenlenmesi, satışı gerçekleştirilen ürün sahibinin vergi mükellefiyetinin bulunmaması ancak alıcının mükellefiyetinin
bulunması durumunda alıcı tarafından satış tarihinden itibaren yedi gün içerisinde ürün sahibi adına satış bedeli üzerinden gider pusulası düzenlenmesi
ve satışı gerçekleştirilen ürün sahibinin ve alıcının mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise herhangi bir belge düzenlenmemesi gerekmektedir.
KAYNAKÇA
E-Ticaret ve Turizm Sektörü. Kuşadası : Kuşadası Ticaret Odası Yayını [çevrimiçi erişim: http://www.kuto.org.tr/img/kuto/raporlar/04.pdf]
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Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.1961) 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (10705 sayılı)
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Etmenler: Geliştirilmiş Teknoloji Kabul Modeli (E-TAM) İle Bir Model
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ŞİRKETLER TARAFINDAN ÇALIŞANLARINA MOTİVASYON
ADI ALTINDA YAPTIRILAN TATİL HARCAMALARININ VERGİ
KANUNLARI AÇISINDAN DURUMU
Metin EREN*26
ÖZ
Günümüzde, bir çok sektörde faaliyet gösteren işletmelerin başarısında
çalışanların motivasyonu önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, çalışanları motive etmek sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. İşverenler tarafından şirket çalışanlarına yaptırılan tatil harcamaları da bu motivasyon türlerinden
biri olarak görülmektedir. Ancak, şirket çalışanlarına yaptırılan tatil harcamalarının çalışanların performansını arttırarak şirket kazancını doğrudan
arttırıcı bir etkisi olduğu bir kesim tarafından savunulmasına rağmen, bu
tür harcamaların şirketin kazancı ile doğrudan ilişkisinin kurulamayacağı
da yadsınamaz bir gerçektir. Çünkü, işletmelerde çalışanların motivasyon
eksikliği haricinde işinden ve işyerindeki konumundan memnuniyetsizlik,
aşırı iş yükü, çalışma ortamının düzensizliği veya çalışmaya elverişli olmaması gibi nedenleri düşündüğümüzde bunların bir kenara bırakılarak sadece
çalışanların tatile gönderilerek motivasyonunun artmasından dolayı şirketin
cirosunu arttıracağını söylemek pek mantıklı olmayacaktır.
Bu nedenle, şirketler tarafından çalışanlarının performansını arttırmak amacıyla yaptırdıkları tatil harcamalarının kurum kazancının tespitinde vergi mevzuatı açısından doğrudan indiriminin kabul edilmemesi gerekecektir. Ancak,
şirketler açısından çalışanlarına motivasyon, performans ve teşvik gibi gerekçelere yönelik yaptırılan bu harcamaların çalışanlara yönelik sağlanan bir menfaat
temin edilmiş olduğundan, GVK’nın 61’inci maddesi gereği ücret olarak değerlendirilmeli ve matrahtan indirilmesi yerinde olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Motivasyon, Verimlilik, Performans, Tatil Gideri,
İndirilecek Gider, İndirilemeyecek Gider.
1- GİRİŞ
Gider ekonomik anlamda, “Gelecekte sağlanan değerler karşılığında
yapılan harcamaları” ifade eden bir kavramdır. (Türk Dil Kurumu, www.
tdk.gov.tr 05.04.2017) Bu nedenle, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mü*26
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kelleflerinin safi kazançları ve vergi matrahlarının tespit edilmesi durumunda yapılan tüm giderlerin indirimi kabul edilebilen gider olarak kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Zira, gider olarak yapılan harcamaların vergi
mevzuatına göre indirimi kabul edilebilen ve edilemeyen giderler olarak
değerlendirilmesi hem mükellefler hem de Gelir İdaresi açısından önem arz
etmektedir.
Gelir Vergisi Kanununun 38’inci maddesine göre safi kazanç; “ Bilanço
esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem
zarfında sahip ya da sahiplerce işletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir; işletmeden çekilen değerler ise bu farka ilave olunur. Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, VUK’un değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41’inci maddeleri hükümlerine
uyulur” ifadesine yer verilmiştir.
Ayrıca, Kurumlar Vergisi Kanununun 6’ncı maddesine göre; “Kurumlar
Vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum
kazancı üzerinden hesaplanır. Safi kurum kazancının tespitinde Gelir
Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır.”
ifadesi mevcuttur.
Bu kanun hükümleri dışında, GVK’nın 40’ıncı ve KVK’nın 8’inci maddelerinde vergi mükelleflerince hangi giderlerin indirilebileceği ve GVK’nın
41’inci ve KVK’nın 11’inci maddelerinde ise hangi giderlerin indirilemeyeceği sayma yoluyla belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 maddesinde “ticari kazancın elde edilmesi
ve idame ettirilmesi için” yapılan genel giderler düzenlemesi yapılmış olup, bu
maddenin devamında sayılan diğer giderlere yönelik yapılan özel düzenlemelerle birlikte GVK’nın 40’ıncı maddesi yer alan giderlerin tamamı genel gider
niteliğindedir. Bu giderlerden birisi de 40/4 bendine göre “işle ilgili ve yapılan
işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartıyla)” safi kazancın
tespitinde indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Bizde bu çalışmamızda, işverenler tarafından çalışanlarına yönelik bütün bir yılda çalışma temposundan kaynaklanan stres ve yorgunluğu üzerinden atmak, gelecek yıldaki çalışma performanslarını daha üst seviyelere

192

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

çıkartmak, motivelerini arttırmak ve işletmeye olan aidiyet duygularını pekiştirmek vb. gerekçeleriyle çalışanlar için yaptırılan tatil harcamalarının,
GVK’nın 40’ıncı maddesine göre safi kazancın tespitinde indirim konusu
olarak dikkate alınıp alınamayacağının GVK’nın 40/4’üncü maddesine göre
işletme bünyesinde çeşitli nedenlere gerçekleştirilen seyahat ve ikamet harcamalarına da değinildikten sonra öncelikle vergi mevzuatı açısından değerlendirilip, daha sonra kişisel görüşümüze yer verilmeye çalışılacaktır.
2- MOTİVASYON NEDİR?
Motivasyon, Latince’de hareket etme anlamına gelen “mot” kökünden (Motivasyon Nedir, Ne Değildir?, http://www.kigem.com/motivasyon-nedir-ne-degildir.html) ve İngilizce ile Fransızca dillerinde ise “motive” kelimesinden türetilmiştir ve Türkçe karşılığı ise; güdü, saik veya
harekete geçme olarak belirlenir. Motivasyon, insanları belirli bir amaca
doğru devamlı olarak harekete geçirmek için gösterilen çabaların toplamı
olarak ifade edilebilir. Motivasyon, bireylerin çesitli ihtiyaçlarını karşılamaları için doyumu sağlayacak ya da amaca götürecek davranışlarda bulunma
sürecidir. Motivasyon; içerisinde değerlerin, güdülerin ve ihtiyaçların, gerilimlerin veya beklentilerin yer aldığı bir olgu olarak karmaşık bir süreçtir.
(Kanbur, 2008:29-30). Motivasyon, varlığının farkında olunan ya da olunmayan bir gücün, en etkin ve üretken olabilmesi verimli alanlara kanalize
edilebilmesi için o güç kaynağının desteklenerek özendirilmesi ve isteklendirilmesi anlamına gelir. (Bayındır, İşletmelerde Motivasyon, http://www.
kigem.com/isletmelerde-motivasyon.html)
Motivasyon konusunda yapılan bu farklı tanımlamalardan motivasyonun üç
temel özelliği içerdiği görülmektedir. Bu unsurlar, harekete geçirmek, hareketi
devam ettirici ve davranışı sürdürmek olarak ifade edilebilir. Çalışma yaşamı
bakımından motivasyona bakıldığında, örgütlerin ve çalışanların başarılı olmalarında etkili olan etmenlerin biri olarak görülmektedir. Motivasyon; çalışanların istekli, verimli, aktif çalışması ve çalışanlarda iş başarma arzusunun ortaya
çıkarılması amacına hizmet eder. Motivasyonun örgütsel başarı açısından da
önemi büyüktür. Bu bakımdan, bir örgüt için motivasyonu hem örgütün, hem de
çalışanların ihtiyaçlarını tatmin edecek bir iş ortamı yaratarak kişinin harekete
geçmesi için isteklendirilmesi süreci olarak görmek mümkündür.
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Motivasyonun iki temel özelliğinden ilki, motivasyonun kişiye özgü olmasıdır. Bu bağlamda, bir kimseyi motive eden herhangi bir durum veya
olay bir başkasını aynı derecede motive etmeyebilir. İkinci özellik ise, motivasyonun insan davranışlarında gözlenebilmesidir. Bu bakımdan, yöneticiler, çalışanların davranışlarını gözlemleyip, yorumlayarak onları motive
edecek unsurları geliştirmelidir. Motivasyon, kişinin iş yapma, faaliyette
bulunma, sonuç alma arzu ve çabası ile yakından ilgilidir. Bireyin yaptığı
işten memnun olmasında, tatmin duymasında ve doyum sağlamasında motivasyon önemli bir rol oynamaktadır.
İki tür motivasyondan söz etmek mümkündür. İçsel motivasyon, işin doğasıyla ilgilidir ve işin içeriğinden kaynaklanır. İşte bağımsızlık, işin çalışan
açısından önemi, işe katılım, sorumluluk, yaratıcılık, kişinin yeteneklerini
kullanma fırsatı içsel motivasyon araçlarına örnektir. İçsel motivasyon, bir
görevi veya bir işi iyi yapma ile birleşmiş olumlu duygular ile güdülenmiş
olmaktır. Motivasyon, birinin hoşlandığı bir görevi iyi yapması ile gelen
psikolojik ödüllerle oluşur. Motivasyon oluşurken bireysel farklılıklara dikkat etmek önemlidir. Herkes aynı işle içsel olarak motive olmaz.
Dışsal motivasyon ise, kişilerin ihtiyaçlarının dolaylı yoldan tatmin edilmesini ve çevresinden gelen etkileri içerir. İnsanları özel bir sonuca ulaşmaları, bazı şeyler elde etmeleri
için bir şeyler yaparak davranmaları için güdüler. Dışsal ödüller işin kendisinden gelmez; onlar, yönetici, öğretmen gibi diğer kişiler tarafından verilir. Bu ödüller, maaş, promosyon, yan gelir, ödül, unvan gibi şeyleri içerir.
Dışsal motivasyon araçları iki boyut içermektedir: Sosyal motivasyon araçları ile ilgili boyut ve örgütsel araçlar ile ilgili boyut. Arkadaşlık, yardımseverlik, iş arkadaşlarının ve amirinin desteği gibi faktörler sosyal motivasyon
araçlarıdır. Örgütsel boyut ise, iş performansını arttırmak için örgüt tarafından sunulan olanaklarla ilgilidir. Bu araçlar somuttur ve çalışma ortamındaki kaynakların yeterliliği, ücret eşitliği, yükselme fırsatı, ek yararlar ve iş
güvencesi gibi faktörleri içerir. (Saracel, Taşseven, Kaynak:2016/56-57)
Güdülemede amaç, bu uyarıcıların etkisiyle bireyin istenen yönde harekete geçmesini sağlamaktır. Kararlı, arzulu ve istekli bir biçimde işlerine
odaklanarak çalıştıklarında, bireylerin verimlerinin arttığı bilinmektedir. Bu
durumda işletme amaçlarının etkili ve verimli bir şekilde başarılması için
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çalışanların bu içsel ve dışsal motivasyon araçları ile güdülenmeleri gerekecektir. Ayrıca, her çalışanın diğerinden farklı beklenti, amaç, istek ve
ihtiyaçlara sahip olduğu dikkate alındığında, yöneticilerin öncelikle çalışanları tanıması ve onları içsel ve dışşal araçlardan nelerin güdüleyebileceği
hakkında fikir sahibi olması ve iyi bir motivasyon için gerekli ortamı sağlamaları gerekmektedir. (Ürper, Ağlargöz vd., Genel İşletme:2014/126)
Motivasyon (Güdüleme), oldukça geniş kapsamlı bir konu olmakla beraber
özellikle şirketlerin insan kaynakları yönetiminin konusuna girmekte ve motivasyon konusunda yapılabilecek uygulamalar şirketlerin insan kaynakları bölümleri tarafından hayal gücü (Ve tabi ki şirketin bu tür uygulamalara ayırabileceği kaynaklar) çerçevesinde neredeyse sınırsız olarak görülmektedir.
3- İŞLETMELER TARAFINDAN YAPILAN SEYAHAT VE
İKAMET GİDERLERİ
Günümüzde, bir işletme bünyesinde çeşitli nedenlerden dolayı seyahat
ve ikamet harcamaları yapılması söz konusudur. İşletme tarafından yapılan bu harcamalar, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan
genel gider niteliğine haizdir. Gelir Vergisi Kanununun 40/1’inci maddesi
gereği gider yazılabilmektedir. Yine, zirai ve serbest meslek kazançlar için
GVK’nun 57/8-c ve 68/1’inci maddelerinde, sırasıyla safî ziraî ve meslekî
kazancın tespiti sırasında, kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için
yapılan genel giderlerin kazançtan indirileceği hükme bağlanmıştır.
Yukarıda değinilen Kanun hükümlerine rağmen gerek bulunmamasına
rağmen, yine GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3’üncü maddelerinde, sırası ile
ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili seyahat ve ikâmet giderlerine yönelik özel düzenlemelere yer verilerek, bunların hangi şartlar ve kısıtlamalarla gider yazılabilecekleri açıklanmıştır. Kanun koyucu tarafından işletmeler tarafından yapılan seyahat ve ikamet harcamalarına yönelik yapılan
bu düzenlemelerin amacı ise, işletmeler tarafın yapılan seyahat ve ikamet
harcamalarının kapsamını daraltıcı fonksiyona sahip olmasından dolayı bir
sınırlandırma getirilmesi amacını taşımaktadır. (Yalçın:2011/643)
Bu hükümlere göre, işle ilgili seyahat ve ikâmet giderlerinin, VUK’nun
227’nci ve izleyen maddelerine göre tevsik edilmek şartı ile, gerçek tutarları
üzerinden kazançtan indirilebilecektir. Bu hükümlere göre, işletmeler tara-
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fından işle ilgili ve işin ehemmiyeti ve genişliğine uygun seyahat ve ikamet
harcamalarının indirim konusu yapılabilmesi için seyahat edenlerin sıfatları
ve seyahatin niteliği yönünden bir takım şartlara haiz bulunmaları gerekir.
Birbirinin benzeri olan bu genel şartlar, aşağıda özet olarak açıklanacaktır :
3.1- Seyahatin Amacının İşle İlgili Olması
Yapılan seyahat ve ikâmet giderlerinin ticarî, ziraî ve meslekî kazançtan indirilebilmesinin temel şartı, seyahatin özel değil işletme ile ilgili olması, yani
ticarî, ziraî ve meslekî kazancın elde edilmesi ve idâmesi için yapılmış bulunmasıdır. Yapılan seyahatin işle ilgili olduğunun, mükellef tarafından öncelikle
ispatlanması gerekir. Örneğin; iş ilişkisi olan firmalar tarafından gönderilen davet mektupları, iş için gidildiği belirtilen yerde imzalanan mukaveleler ve hazırlanan raporlar, yönetim kurulu veya yetkili âmirler tarafından imzalanmış olan
inandırıcı kararlar ve iş emirleri vs. gibi belgeler birer ispat vasıtası sayılabilirler. Bu seyahat ve ikamet ile ilgili giderlerin değerlerinin ve seyahatin işle ilgili
olduğunun takdiri ise, tabiî ki İdareye aittir. (Denet Sirküler, İşle İlgili Yurt
İçi ve Yurt Dışı Seyahat ve İkamet Harcamalarının Gider Yazılmasına ve
Vergilendirilmesine İlişkin Esaslar, http://docplayer.biz.tr/3984442-Isle-ilgili-yurt-ici-ve-yurt-disi-seyahat-ve-ikamet-harcamalarinin-gider-yazilmasina-ve-vergilendirilmesine-iliskin-esaslar.html.) Örneğin, turistik amaçla
veya akraba ziyareti şeklinde özel amaçlarla yapılmış seyahatlerin işle irtibatının kurulması mümkün değildir.
Danıştay 4’üncü Dairesinin “Sanayi odasınca tertiplenen turistik mahiyetteki yurt dışı gezileri için yapılan harcamaların gider olarak kabulünün mümkün olmadığına”( Danıştay 4.Dairesi Esas No:1968/6140
, Karar No: 1970/1727 Sayılı Karar.) ve “Sanayi odası tarafından toplu
olarak tertip edilen yurtdışı gezi masraflarının işle ilgili olmadığından
gider yazılamayacağı”( Danıştay 4.Dairesi Esas No:1969/4594 , Karar No:
1970/4796 Sayılı Karar.) yönünde kararları mevcuttur.
Yine bu konuda İdare tarafından verilmiş bir özelge de ise(http://www.
gib.gov.tr/node/100578/pdf); “Faaliyet kapsamı içerisinde, akaryakıt istasyonlarına LPG otogaz sistemi montaj ve bakımı faaliyeti ile iştigal
ettiği, ve montaj işlemlerinin genellikle il dışında olduğu belirtilerek,
şirkette çalışanların bu montaj işleri ile ilgili yapmış oldukları seyahat
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esnasında yaptığı yemek vb harcamaların karşılığında almış oldukları
tevsik edilci belgeler karşılığında GVK’nın 40/4’üncü bendi gereği kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura
ile tevsik edilmesi gerektiği” belirtilmiştir.
İlgili Kanun maddesi gereği, bu şartları yerine getiren seyahat ve ikamet
harcamalarından bazılarına şu şekilde örnek verilebilir.
 Yurtiçi veya yurtdışında firmanın üretmiş olduğu mamul ve hizmetlerin
tanıtımına yönelik seyahatler,
 Daha önce satış işlemi gerçekleşen satış işlemlerin tahsiline yönelik yapılan seyahatler,
 Firmanın yasal teşviklerden yararlanmak veya yasal bazı zorunluluklardan dolayı belgeler temin etmek amacıyla diğer şehirlerde bulunan
resmi dairelere başvuru amacını taşıyan seyahatler,
 Firmanın faaliyet konusu ile ilgili yeni teknolojik gelişmelerin sergilendiği yurt veya yurtdışı fuarlara katılmak amacıyla yapılan seyahatler,
 Firmanın satışını yaptığı malların teminine yönelik Pazar araştırması
yönelik yapılan seyahatler,
 Firmanın yeni sektör veya yatırım araştırmasına yönelik yapılan seyahatler vb. (Üyümez, Hacıköylü:2013/33)
3.2- Seyahatin İşin Ehemmiyeti ve Genişliği İle Mütenasip Olması
Seyahat ve ikamet harcamalarının gider yazılabilmesi için bakılması gereken diğer bir husus yapılan bu harcamaların “işin ehemmiyeti ve
genişliği ile mütenasip” olması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Her ne
kadar kanun koyucu tarafından bu durum şart olarak belirlenmiş olsa da yapılacak seyahatin işle ilgili olması, işin önemi ve genişliğine uygun olması,
işin amacını aşmaması ve yapılan işin seyahati gerektirmesi konuları gerek
mükellef gerekse de idare tarafından farklı subjektif değerlendirmelere tabi
tutulabilir. İşin önemi ve genişliği ile orantılı olmak ifadesinden de ne anlaşılması gerektiği hususunda bir açıklık söz konusu değildir. Bu konuda kesin
bir ölçü koymakta mümkün değildir. Bu yüzden, anılan şartın her mükellef
bazında ve seyahat yönünden ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
İşle ilgili yapılan seyahate yönelik ehemmiyet ve genişliğine yönelik orantısızlığa gelince, örneğin işletme hacmi bakımından küçük bir işletmenin
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yöneticisinin işle ilgili yaptığı bir seyahatte lüks bir otelin lüks odasında ikamet etmesi, seyahat sırasında ulaşımını limuzin veya özel uçak kiralamak
yoluyla temin etmesi halinde işin ehemmiyeti ile genişliği arasında açık ve
bariz bir orantısızlık olduğu görülecektir. (Yalçın:2013/645)
Danıştay 4’üncü İdaresinin Esas No:1982/375, Karar No’su 1982/946
Sayılı Kararına göre; “Özel hastane işleten bir kimsenin uluslar arası
bilimsel bir toplantıya katılmak için yıllık kazancının üç katına yakın
yapmış olduğu harcaması, işin önem ve genişliği ile orantılı bir seyahat
gideri olarak” değerlendirilmemiştir. (Üyümez, Hacıköylü:2013/34)
3.3- Seyahat Gideri Karşılanacak Kişiler
GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3’üncü maddelerinde, seyahat edenlerin
görev ve sıfatı ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya yer verilmeksizin, işle ilgili seyahat ve ikâmet giderlerinin kazançtan indirilmesi öngörülmüş bulunmaktadır. Böyle olunca, işle ilgili bir görevle seyahat eden kimseler tarafından yapılan giderlerin, bunların görevi ve sıfatı ne olursa olsun, işletmeyi
idare ve temsil yetkisine sahip olup olmadıklarına da bakılmaksızın gider
kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak, seyahat ve ikamet giderlerinin tespit
edilmesinde işle ilgili sayılabilecek kişilerinde belirlenmesi önemli bir husustur. İşle ilgili seyahat gideri yapabilecek kimseleri Harcırah Kanunu ve
ticari teamüllere göre belirlenebilir:
 İşletme Sahibi : İşletmeyi idare ve temsil etmek yetkisine sahip
olmaları ve bu amaçla faaliyet göstermeleri dolayısıyla, işle ilgili
seyahat giderleri kazançtan indirilebilecek olanların başında işletme sahipleri gelmektedir. Bunların gerekli hâddi aşan veya şartlara
aykırı olan seyahat giderlerinin işletme kazancından indirilmesi ise
mümkün değildir.
 Hizmet Erbabı (Personel): İşletme sahibinden sonra işle ilgili seyahat yapacak ve kendilerine seyahat gideri ödenebilecek görevliler, işyerinin hizmet erbaplarıdır. Hizmet erbabı kavramı, GVK’nın
61’inci maddesinde dolaylı olarak açıklanmıştır. Buna göre, “İşverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet
karşılığında ücret alan kimselerin” hizmet erbabı sayılması gerekmektedir. Ayrıca, idare meclis başkan ve üyeleri ile denetçileri ve
tasfiye memurları da hizmet erbabı olarak nitelendirilmiştir.
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 Geçici Görevle Görevlendirilenler: Ticari hayatın bir gereği, personel dışında kişilerinde iş seyahatine gönderilmesi durumu ortaya
çıkabilmektedir. Çünkü, bazen ticari amaçlı seyahatlerin sadece personelle sınırlandırılması mümkün değildir. Zira, bu durumu Harcırah
Kanununun 8’inci maddesindeki “memur ve hizmetli olmadıkları
halde bu kanuna tabi kurumlarca geçici görevlendirilenlere”de
harcırah verilmesi, bu kişilerinde hizmet erbabı kavramının içinde
düşünülmesi gerekecektir. Danıştay 4. Dairesinin, E:1955/3763 ve
K:1957/1777 sayılı Kararı “Fabrika için mübaaya olunan makine aksamından anlayan ve İstanbul’a gönderilen ustanın seyahat masraflarının ödenmesi için fabrikanın müstahdemi olmasının şart olmadığı” ile Danıştay 4. Dairesinin, E:1970/5496 ve
K:1970/6812 sayılı Kararında: “Geçici bir görevle yabancı ülkeye
gönderilen teknik elemanın yol masraflarının gider yazılabilmesi için, kurumun temsil ve idaresinde görev almış bulunmasının
şart olmadığı” belirtilmiştir. Bu nedenle, işletmelerin iktisadî, malî,
hukukî, teknik ve lisan gibi özel bilgi ve ihtisas isteyen konularda,
dışarıdan bazı kimselere şahsen işle ilgili görevler vererek, bunları
iş seyahatine göndermeleri halinde, bunların seyahat giderlerinin de
kazançtan indirmeleri mümkün bulunmaktadır.
3.4- Seyahat Maksadının Gerektirdiği Süreye Maksur Olması
Bu şartın amacı, işle ilgili seyahatlerin kısa sürede halledilebilmesi mümkün iken, iş maksadıyla yapılan bu seyahatlerde ki sürenin şahsî
tatmin amacı ile uzatılmamasını ve fazla gider yapılmamasını sağlamaktır.
Örneğin, gidilen yerde yapılacak toplantı ve görüşme veya sözleşme imzası için bir veya iki gün yeterli iken, hafta sonu ile birleştirilmiş olunması,
gidiş ve dönüşün çok daha az masraf ve zaman harcanarak tarifeli uçakla
yapılması mümkün iken lüks yat kiralayarak haftalar sürecek şekilde yapılması gibi hususlar, giderlerin, seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olması şartına aykırıdır. (Denet Sirküler, İşle İlgili Yurt İçi ve Yurt
Dışı Seyahat ve İkamet Harcamalarının Gider Yazılmasına ve Vergilendirilmesine İlişkin Esaslar, http://docplayer.biz.tr/3984442-Isle-ilgili-yurt-ici-ve-yurt-disi-seyahat-ve-ikamet-harcamalarinin-gider-yazilmasina-ve-vergilendirilmesine-iliskin-esaslar.html.)
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3.5- Seyahat ve İkamet Harcamalarını Türü
Seyahat ve ikamet harcamalarından hangilerinin GVK’nun 40/4, 57/8-c
ve 68/3’üncü maddeleri kapsamında değerlendirileceği hususunda tereddütler oluşmaktadır. Bu duruma ilişkin olarak ise seyahat ve ikamet harcamalarına yönelik şu şekilde örneklendirilebilir.
 Her Türlü Ulaşım Harcamaları: Kanun maddesine göre, ulaşım
araçlarına yönelik herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Seyahatin amacını aşmamak şartıyla her türlü ulaşım aracı harcamaları
gider olarak yazılabilmektedir. (Şehirlerarası veya uluslararası kara,
deniz veya hava taşıtlarının ücretleri, ikamet veya görev yeri ile istasyon, iskele, hava alanı veya otogar arası şehir içi taşıt giderleri),
Ayrıca, seyahat sırasında seyahatin gerektirdiği araçların kiralanması halinde bunlara ait harcamalarda gider yazılabilmektedir.
 Her Türlü Konaklama Harcamaları: Seyahat sırasında yapılacak
her türlü konaklamaya ilişkin harcamalar indirim konusu yapılabilir.
 Seyahat Esnasındaki Diğer Harcamalar: Seyahat esnasında seyahatin gerektirdiği diğer harcamalar (Köprü geçiş ücreti, park gideri,
bagaj ve eşya taşıma ücreti, hamaliyeler.)
 Yemek Bedelleri: Seyahat sırasında tüketilen yemeklere ilişkin yapılan ödemelerde belge karşılığında olmak şartıyla gider olarak dikkate alınmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3’üncü
maddelerinde yer alan seyahat ve ikamet giderleri yurtiçine yapıldığı gibi
yurtdışına da yapılabilir. Seyahat ve ikamet harcamalarına yönelik belirtilen
şartları taşımak koşulu ile yurtdışına yapılan seyahat ve ikamet harcamaları da gelir vergisi matrahından indirilecektir. Ancak, yurtdışına yönelik
yapılan harcamaların işle ilgisinin açıkça ortaya konulmalıdır. Bu nedenle,
yurtdışı seyahatlerinin turistik olmadığı, süre ve işle ilgisinin idare tarafından istenilmesi halinde inandırıcı bir şekilde ticari, teknik ve ticari icaplara
uygunluğunun ortaya konulması gerekmektedir. Hatta inceleme elemanı tarafından lüzum görülmesi halinde 253 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği gereğince yurtdışı seyahatlerine ilişkin belgelerin tercüme edilmesi zorunluluğu
bulunmaktadır.
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Yukarıda yer verilen seyahat ve ikamet harcama türlerinin gider olarak
dikkate alınabilmesi için bu harcamaların tevsik edilmesi gerekmektedir.
Bu konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen bir özelgede;
“Buna göre, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde; ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamalara ait giderlerin kurum kazancın tespitinde indirim
konusu yapılabilinmesi için öncelikle söz konusu harcamaların, Vergi
Usul Kanununun 229 ve takip eden ilgili maddelerinde yer alan belgelerden biri ile tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, yurt dışı seyahatlerde yapılan harcamalarının gider olarak dikkate alınabilmesi için,
söz konusu harcamalar karşılığında yurt dışından alınan belgelerin,
hizmetin alındığı ülkede uygulanan vergi mevzuatı çerçevesinde muteber bir belge olarak kabul edilmesi halinde mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, kredi kartı ile gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak düzenlenen kredi kartı hesap özetleri veya sliplerinin gider belgesi
olarak kullanılması da mümkün bulunmamaktadır. ”( http://www.guncelgroup.com.tr/wp-content/uploads/2016/01/70gs-11-trpdf.pdf Erişim
Tarihi:05.04.2017.)
4- PERSONELE YAPTIRILAN TATİL MASRAFLARININ VERGİ
MEVZUATI AÇISINDAN SEYAHAT VE İKAMET GİDERİ VEYA
GENEL GİDER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?
4.1- Kurumlar ve Gelir Vergisi Açısından Değerlendirme
4.1.1- Tatil Giderlerinin Doğrudan Gider Olarak Yazılıp
Yazılamayacağı Hususu
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesi, safi kurum kazancının
Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerine göre tespit
olunacağını hükmetmiştir. Dolayısıyla gelir vergisi mükelleflerinde olduğu gibi kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının tespitinde GVK’nın
40’ıncı maddesindeki “İndirilecek Giderler” ile 41’inci maddesindeki “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı hükümlerinin dikkate alınması
gerekecektir. Ayrıca, Kurumlar vergisi mükellefleri için Kurumlar Vergisi
Kanununun 8’inci maddesinde belirtilen indirimlerinde dikkate alınması gerekmektedir.
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Gelir Vergisi Kanununun 40/4’üncü maddesi gereği, işle ilgili yapılan ve
işin ehemmiyetine ve genişliğine uygun seyahat ve ikamet giderlerinin safi
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hüküm altına alınmıştır. Yine, seyahat ve ikamet giderlerine yönelik düzenlemelere aynı Kanunun 68/3’üncü maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde ve 57/8-c
maddesinde ise zirai kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi
için seyahatin işle ilgili olması, işin ehemmiyeti ve genişliği ile ve işin gerektirdiği süre ile sınırlı olması gerektiği belirtilmiştir. Bu kanun hükümlerine göre, indirimi kabul edilmesi gereken seyahat ve ikamet harcamalarının
kazancın elde edilmesi ile ilgili illiyet bağının doğrudan va açık şekilde bulunması ve kazancın elde edilmesinin bu seyahat ve ikamet harcamasının
yapılmasını işletme sahibi, hizmet erbabı veya geçici görevlendirilenleri
mecbur bırakmış olmalıdır.
Seyahat ve ikamet giderlerine yönelik GVK’nun 40/4, 57/8-c ve 68/3’üncü
maddelerindeki hükmün dışında, Gelir Vergisi Kanununun 40/1’inci maddesinde ticari kazancın 57/8’inci maddesinde zirai kazancın ve 68/1’inci maddesinde
ise mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderlerin safi
kazancın tespitinde indirimi mümkün kılınmıştır.
Genel giderler, Kanun metninde maddeler halinde sayılmamıştır. Bu
nedenle genel giderler, doğrudan yapılan faaliyetin maddi yapısı ile ilgili
olmayan, bir ticari organizasyonun varlığı halinde yapılması zorunlu olan
gider olarak değerlendirilmelidir. Gelir Vergisi Kanununa göre genel giderden bahsedebilmek için şu şartlar söz konusu olmalıdır:
 Kazancın elde edilmesi ve idamesi için bir illiyet bağının olması,
 Giderlerin kazancın elde edilmesine yönelik olması,
 Harcamaların yapıldığı geliri doğuran olayın vergiye tabi bulunması karşılığında gayri maddi bir iktisap edilmemiş olması,
 Yapılan giderlerin işin mahiyetine uygun bulunması ve işin ehemmiyeti ile orantılı olması,
 Maliyete girecek giderlerden olmaması gerekir.
Bu yüzden yukarıda şartlara bağlı kalınarak genelde, kırtasiye,temizlik,ısıtma, aydınlatma, su ve telefon giderleri, işyeri, araç giderleri, yapılan
işle orantılı temsil ve ağırlama giderleri (Mesela: gelen misafire yemek ve
ikramı), bina, taşıt, emtia ve bunlara yönelik sigorta giderleri, finansman gi-
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derleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, reklam giderleri, yurtdışındaki
kişilere ödenen komisyon giderleri, reklam giderleri, sorunlu ürün iadesi ve
komisyon giderleri bu türden gider türleridir. (Mehmet Yüce, Çevrimiçi:
http://www.muhasebenet.net/haber.php?haber_id=18116)
Gerek işletmeler tarafından ticari, zirai ve mesleki kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderler için belirtilen şartlar ile gerekse
ticarî, ziraî ve meslekî kazançlarla ilgili seyahat ve ikâmet giderlerine yönelik özel düzenlemeler için hüküm altına alınan şartlar birlikte değerlendirildiğinde işletmelerin personellerine motivasyon ve verimlilik maksadıyla
yaptırmış oldukları tatil harcamalarının bu şartları taşımadığı görülecektir.
Zira, işletmeler tarafından yapılan bu harcamaların işletmenin elde edeceği kazancın elde edilmesi ve idamesi ettirilmesi ile doğrudan bir ilgisinin
olmadığı ve illiyet bağının kurulamadığı veya mesleki faaliyetle ilgisinin
olmadığı görülecektir.
Yapılan giderlerin matrahtan indirilmesi için işle ilişkisinin açık şekilde
kurulabilmesi, yapıldığı sürede vereceği sonucun belli olması gerekir. Örneğin; İş sahibi tarafından belli dönemler itibariyle personelin topluca eğlenmesi için harcamalar yapabilir. Bu suretle personelinin motivasyonunun
yükseldiğini, daha yüksek verimle çalıştıklarını, bu yüzden yaptığı harcamanın, kazancın elde edilmesi ile ilgili olduğu savunulabilir. Ancak, personele
yönelik motive etmek, verimlilik ve performanslarını artırmak, işletmeye
olan aidiyet duygularını pekiştirmek amacıyla yaptırılan giderlerin ticari/
mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilişkisi dolaylı bir
gider niteliğindedir. Çünkü, personele yönelik olarak yapılan bu giderlerin,
personelin daha çok çalışmasında ve işletmenin faaliyetine satış başta olmak
üzere daha çok katkı sağlayarak, işletmenin kazancında artışa yol açabileceği kesinlik taşımamaktadır. Personelin vereceği sonuç belli değildir. Bu
yüzden matrahtan indirilmemesi gerekir.
Ayrıca, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından bu konu ile ilgili verilen tek özelgede de şu
şekilde bir değerlendirme yapıldığı görülmektedir. Özelgeye göre; [“Serbest
Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest
meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest
meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bil-
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giye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin işverene
tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır....”, Aynı Kanunun 68’inci maddesinde serbest meslek kazancının
tespitinde hangi giderlerin hasılattan indirilebileceği sayılmış olup, (1)
numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi
için ödenen genel giderlerin, (3) numaralı bendinde ise, mesleki faaliyetle
ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre ile
sınırlı olmak şartıyla) serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilebileceği belirtildikten sonra, bu hüküm ve açıklamalara göre,
büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını artırmak
amacıyla konaklamaları için ödeyeceğiniz otel masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.] denilmiştir.127
4.1.2- Tatil Giderlerinin Ücret Kapsamında Değerlendirilerek Ücret
Gideri Olarak Yazılıp Yazılamayacağı Hususu
Gelir Vergisi Kanununun 61’inci maddesinde ücret,
“Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara
hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı),
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı
veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti
niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin
edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Konu ile ilgili olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından verilen tek özelgede bu
hususa değinilmiş olup, verilen özelgede; “… büronuzda çalışan personelin iş gücünü geliştirmek, performansını artırmak amacıyla konaklamaları için ödeyeceğiniz otel masraflarının mesleki faaliyetle ilgili bir gider
olmaması nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu
yapılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, bu masrafların personelin
127

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup
Müdürlüğü, Performans Artışı Amacıyla Personele Yaptırılan Tatil Masraflarının Gider Olarak İndirim
Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında 04.10.2013 Tarih ve 1649 Sayılı Özelge. Çevrimiçi: http://
www.gib.gov.tr/node/100378 Erişim Tarihi:15.03.2017.
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ücretine yansıtılması ve ücrete ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi koşuluyla serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi
2
mümkündür.”28
şeklinde görüş bildirmiştir.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri
Grup Müdürlüğünün görüşünde belirtildiği gibi, personele yaptırılan tatile
harcamalarının giderlerinin ticari/mesleki kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesiyle ilgili illiyet bağı kurulmalıdır. (İlliyet bağı; hukuki sonuç ile
sonucu ortaya çıkartan olgu/olguların arasında bir bağ olduğunu belirten bir hukuki terimdir. Nedensellik olarak ta ifade edilen bu kavram
gereği, ortaya çıkan sonuç ile fiil arasındaki bağlantı şeklinde ifade edilebilir.) Şirket çalışanlarına yönelik yaptırılan tatil harcamalarının, şirketin
safi kazancın tespitinde indirilebilmesi için, işle ilgisinin açık şekilde kurulabilmesi, yapılan gider karşılığı elde edilen sonucun belli olması gerekmektedir. Bu çerçevede, yapılan harcama mukabili sağlanan menfaatlerin,
firmanın ticari kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesindeki katkıları açıklığa kavuşturulması gerekir. Bu nedenle, şirket çalışanlarına yönelik
yaptırılan tatil harcamalarının şirket cirosu ile illiyet bağının kesin olarak
kurulamamasından dolayı GVK’nın 40/1’inci maddesi gereği doğrudan
gider olarak değil, ancak çalışanlara yönelik sağlanan bir menfaat temini
olduğundan GVK’nın 61’inci maddesi gereği ücret geliri olarak değerlendirilmesi yerinde olacaktır.
4.2- Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirme
3065 sayılı KDV Kanununun 1/1’inci maddesine göre, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında yapılan mal
teslimi ve hizmet ifaları KDV’ye tabi bulunmaktadır. Dolayısıyla, GVK
yönünden ücret olarak değerlendirilen işlemler KDV’nin konusuna girmemektedir. Ayrıca, yüklenilen Katma Değer Vergisi indirimi konusu da aynı
Kanunun 29 ve 34’üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede yüklenilen KDV’ler, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmek ve bu belgeler ilgili yıl sonuna kadar yasal defterlere kaydedilmek koşuluyla indirim
konusu yapılabilmektedir.
2 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup
28
Müdürlüğü, Performans Artışı Amacıyla Personele Yaptırılan Tatil Masraflarının Gider Olarak İndirim
Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında 04.10.2013 Tarih ve 1649 Sayılı Özelge. Çevrimiçi: http://
www.gib.gov.tr/node/100378 Erişim Tarihi:15.03.2017.
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Ayrıca, aynı Kanunun 30’uncu maddesinin (d) bendinde, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Dolayısıyla, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğünün bu konu hakkında vermiş olduğu özelge
çerçevesinde, işletmeler tarafından personellerine yaptırılan tatil harcamalarının ticari/mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle safi ticari/
mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacağından, bu giderler nedeniyle yüklenilen KDV Kanununun 30/d maddesine göre indirim konusu yapılması da mümkün olmayacaktır. Ancak, bahse konu bu giderlerin
Bakanlık görüşü doğrultusunda ücret olarak değerlendirileceğinden, ücret
ödemelerinin de KDV’nin konusuna girmemesi nedeniyle, söz konusu giderler nedeniyle yüklenilmiş olunan KDV’ler Kanunun 30/a maddesine
göre indirime tabi tutulmayacaktır.
4.3- Sosyal Sigorta Primleri Yönünden Değerlendirilme:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 77’inci maddesinde, “Ayni
yardımların prime esas kazançların hesabında dikkate alınmayacağı” hükme bağlanmıştır. Sosyal Sigortalar Kanununun 77’inci maddesinde, sigortalılara yapılan ayni yardımlar sigorta primine esas tutulmayan istisnalar arasında sayılmıştır. (Erdağ, http://www.selahattinsahin.com.tr/
calisanlara-verilen-tatil-hediyesi/)
5- SONUÇ
Son yıllarda, özellikle kurumsal firmalar tarafından motive etmek, verimlilikleri ile performanslarını artırmak, işletmeye olan aidiyet duygularını
pekiştirmek gibi amaçlarla çalışanlarını tatile gönderdiklerine sıkça rastlanılmaktadır. Ancak, şirketler tarafından çeşitli gerekçelerle çalışanlarına
yaptırdıkları bu tatil masraflarının tamamının işveren tarafından karşılanması durumunun GVK yönünden gider olarak nasıl giderleştirileceği hususunda idare ile şirketler arasında farklı görüşler ortaya çıkarmıştır.
Konu ile ilgili olarak, Bakanlık tarafından bu konuda vermiş olduğu tek
bir özelge de işletmeler tarafından personellerine yaptırılan tatil harcamala-
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rının ticari/mesleki faaliyetle ilgili bir gider olmaması nedeniyle safi ticari/
mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılamayacağı ve bu harcamaların GVK’nın 61’inci maddesi gereği ücret olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bakanlığın bu görüşüne rağmen, çalışanlarını motive,
verimlilik, performans ve aidiyet gibi maksatlarla tatile gönderen şirketlerin
aksi görüşü savundukları görülmektedir. Yani, bu tarz harcamaların şirketin
faaliyetine yönelik bir gider olduğundan bahisle safi ticari/mesleki kazançlarının tespitinde indirim konusu yapmaları gerektiği ve bu harcamaların
GVK’nın 61’inci maddesi gereği ücret olarak değerlendirilmemesi gerektiği
düşüncesindedirler.
Şahsi görüşümüze göre ise, şirketler tarafından çalışanlarına yönelik
motive etmek, verimlilik ve performanslarını artırmak, işletmeye olan aidiyet duygularını pekiştirmek amacıyla yaptırılan tatil giderlerinin, personelin daha çok çalışmasında ve işletmenin faaliyetine satış başta olmak üzere
daha çok katkı sağladığının doğrudan etkili olduğuna dair bir nedenselliğin
kurulamamasından dolayı ticari/mesleki kazancın tespitinde doğrudan indirim olarak kabul edilmemelidir. Şirketler tarafından çalışanlarına yaptırılan
tatil harcamalarının GVK’nın 61’inci maddesi gereği ücret olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Ancak, Gelir Vergisi Kanununda Genel Giderler kısmında belirtilen kriterlere göre işle ilgili seyahat ve ikamet harcamalarının şirketle illiyet bağının
kurulmasında idare ile mükellefler arasında herhangi bir yorum farkı olmamasına rağmen, bu giderlere yönelik özel düzenlemeyee yer verildiği görülmüştür. Bu nedenle, şirketler tarafından çalışanlarına yönelik motive etmek,
verimlilik ve performanslarını artırmak, işletmeye olan aidiyet duygularını
pekiştirmek amacıyla yaptırılan tatil giderlerinin gider yazılması konusundaki
idare tarafından verilen özelgeye rağmen yorum farkını giderme konusunda
idarenin bir sirküler çalışması yapmasının yerinde olacağını düşünmekteyiz.
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COSO ALAADDİN’İN SİHİRLİ LAMBASI MI?
(TÜM YÖNLERİYLE COSO BAZLI İÇ KONTROL SİSTEMİ)
Bülent HASANEFENDİOĞLU*29
30
Murat UZEL**
ÖZ
Bu çalışmamızda, 1992 yılında ilk defa hizmete sunulan ve son yıllarda
yaşanan (özellikle teknolojik) gelişmelerin ışığında yenilerek 2013 yılında uygulamaya konulan COSO Bazlı iç kontrol sistemini tüm detaylarıyla
gözden geçirme amaçlanmaktadır. Buna ilaveten, COSO’nun mucizevi bir
kontrol modeli mi olduğu yoksa üstün ve zayıf yönleriyle insan elinden çıkabilecek bir yönetsel araç olduğu irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: COSO, Risk, Kontrol, Kontrol Ortamı, Kontrol Süreçleri, Gözetim, İç Kontrol Sistemi, Operasyon, Raporlama, Uyum

1.

GİRİŞ
Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu şirketlerde son otuz
yılda artarak yaşanmaya başlanan finansal tablolara ilişkin suistimallerin
araştırılması ve bunlara yönelik alınması gereken önlemler kapsamında çalışmalar yapmak üzere Treadway Komisyonu üyesi beş meslek kuruluşu
COSO’yu (Treadway Komisyonu Sponsor Örgütleri Komitesi) kurmuştur.
COSO’nun kuruluş amacı, suistimal olaylarının ortaya çıkarılması ve azaltılmasını sağlayacak iç kontrol mekanizmaları hususunda çalışmalar yapmaktı. COSO, komite üyelerince yapılan çalışmalar sonucunda ilk COSO
iç kontrol modelini 1992 yılında ortaya koymuş ve büyük popülarite kazanmıştır. Özellikle teknolojik gelişmeleri dikkate alarak hazırlanan ve sistemin
beş temel unsurunun dayandığı temel ilkeleri de düzenleyen yenilenmiş model ise 2013 yılında kullanıma sunulmuştur. Günümüzde COSO iç kontrol
sistemi, iç kontrolün tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla birçok kamu ve özel sektör kuruluşunda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
*
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COSO tarafından yayınlanan İç Kontrol Entegre Çerçevesi’nde, temel
amacı işletmenin hedeflerine ulaşmasına ve risk yönetimine katkı sağlamak
olduğu ifade edilen iç kontrol sisteminin;
• üst yönetim ve diğer çalışanların eylemlerinden etkilenen,
• işletmenin ihtiyaçlarına göre adapte edilebilen,
• işletme varlıklarının korunması,
• günlük operasyonel faaliyetlerde verimliliğin sağlanması,
• üretilen raporların güvenilir olması,gerçekleştirilen işlemlerin iç ve
• dış mevzuata uyumluluğu konularında üst
yönetime makul bir güvence sunmak üzere tasarlanan bir süreç olduğu
belirtilmiştir.
COSO İç Kontrol Sistemi, COSO tarafından hazırlanan ve bir kurumun
günlük faaliyetleri sırasında kurum içerisindeki mevcut ve olması gereken
asgari iç kontrol uygulamalarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesine
olanak sağlayan bir iç kontrol modelidir.
COSO’ya göre, etkin bir iç kontrol sistemi aşağıda belirttiğimiz beş unsurun
dayanacağı onyedi ilkenin yürürlükte olmasına ve beş temel unsurun birbirleriyle entegre olarak işlemesine bağlıdır. Odak noktaları ve kontrollerin uygulanması ise üst yönetimlerin değerlendirmesi ve tercihlerine bırakılmıştır.

2.

SİSTEMİN AMAÇLARI NELERDİR?
Risk temelli COSO İç Kontrol Sistemi çerçevesi, önceki bölümde de belirttiğimiz gibi bir işletmede yer alan iç kontrol faaliyetlerinin amaçlarını operasyonel, raporlama ve uyum olmak üzere üç ana başlık altında toplamaktadır.
Operasyonel Amaçlar (Operations Objectives): İşletmenin operasyonel
sisteminin, işletmede aktiflerin korunması, operasyonel ve finansal hedeflere ulaşılması bakımından etkinlik ve etkililik göstermesini içerir.
Raporlama Amaçları (Reporting Objectives): İç ve dış finansal/finansal olmayan raporlamalar ile düzenleyici kuruluşlarca ve işletme üst yönetimince raporlamalarda öngörülen güvenilirlik, saydamlık, zaman limitleri ve
diğer hususları kapsar.
Uyum Amaçları (Compliance Objectives): İşletmenin uymakla yükümlü olduğu yasalar ve diğer düzenlemeleri kapsar.
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3.

COSO’YA GÖRE ETKİLİ İÇ KONTROL KAVRAMI NEDİR?
COSO’ya göre bir işletmede yer alan iç kontrol sisteminin etkili olarak
kabul edilebilmesi için asgari olarak aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:
• Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme, Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve
İletişim ile Gözetim Faaliyetleri olmak üzere beş temel unsura ve
bu unsurların dayanacağı toplam on yedi ilkenin işletme iç kontrol
sisteminde mevcut olmaları ve entegre biçimde çalışarak işletme iç
kontrol sisteminin üç temel kategorideki (operasyonel, raporlama ve
uyum) amaçlarının gerçekleştirilmesiyle işletmenin hedefine ulaşamama riskini kabul edilebilir düzeye düşürmelidir.
• Yasal risk faktörlerini etkili yönetip işletme hedeflerine darbe etkisini minimize ederek, güvenilir raporlar hazırlayarak, işletmenin tabi
olduğu yasa ve düzenlemelere uygun işlemler gerçekleştirilmesini
ve gözetimini sağlayarak işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi bakımından üst yönetime makul güvence vermeli,
COSO Entegre Çerçevesi, iç kontrol sisteminin tasarlanması, uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi ile etkililiğinin değerlendirilmesi için üst yönetimlerden isabetli karar verme yeteneği (temyiz kudretine haiz olma) talep
etmektedir. Ayrıca, yasalar, kurallar, düzenlemeler ve standartlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde yapılan akıl yürütmeler ile yönetimin iç kontrol
mekanizmaları konusunda isabetli karar verme becerisinin geliştirilebileceği fakat kusursuz sonuçlar için garanti verilemeyeceğini öngörür.

4. COSO İÇ KONTROL SİSTEMİNİN 5 UNSURU NELERDEN
OLUŞUR?
COSO bazlı iç kontrol sistemi; Kontrol Ortamı, Risk Değerlendirme,
Kontrol Faaliyetleri, Bilgi ve İletişim ile İzleme Faaliyetleri olmak üzere
beş temel unsura dayanır.
Kontrol Ortamı (Control Environment): İşletmenin üst yönetiminin
kontrolün önemine ilişkin tutum ve davranışlarıdır. İç kontrol sistemi öğelerinin tamamına dokunur. İç kontrol faaliyetlerinin işletme genelinde başarıyla yürütülmesini sağlayacak işletme içi etik değerleri, iş standartları,
süreçleri ve organizasyonel yapılardan oluşur. İşletme tepe yönetimi sahip
olunan insanlık erdemleri temelinde iç kontrol sisteminin önemine uygun ve

MAYIS - HAZİRAN 2017

211

MALİ

ÇÖZÜM

işleyiş normlarını içeren etik kuralların belirlenmesi, organizasyonel yapı
ile birlikte görev-yetki-sorumlulukların belirlenmesi, etkin insan kaynakları
politikalarının oluşturulması, uygulanması ve sistemin genel gözetiminden
sorumludur.
Risk Değerlendirme (Risk Assessment): İşletmenin karşı karşıya kalabileceği iç ve dış risklerin operasyonel faaliyetler esnasında dinamik ve
tekrarlanan bir süreçte belirlenmesi, analizi, tanımlanması, minimizasyonu ve izlenmesini içerir. Risk, işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesini
engelleyebilecek düzeydeki durumların ortaya çıkabilme ihtimalidir. Risk
değerlendirme sürecinde belirlenecek risk toleransları ile risklerin nasıl yönetileceğinin temel noktaları oluşturulur. Bu aşamada ön koşul, üst yönetim
tarafından işletmenin her düzeyinde görev alanlar için operasyonlar, raporlama ve uyum amaçlarıyla da ilişkilendirilerek karşı karşıya kalınabilecek
risklerin belirlenmesi ve analizi bakımından işletme gerçeklerine uygun
olan ve yeterli netlikteki kriterlerin ortaya konulmasıdır. Üst yönetim içsel
ve dışsal faktörlerdeki muhtemel değişiklerin iç kontrol sistemi üzerinde
olası olumsuz etkilerini de göz önüne almalıdır.
Kontrol Faaliyetleri (Control Activities): İşletmede üst yönetimce oluşturulan politika ve mevzuatlar temelinde risklerin minimize edilmesi bakımından, işletmedeki tüm
çalışanlarını kapsayan, iş ve bilgi işlem süreçleri içerisinde yer alan önleme, tespit etme ve yönlendirme (uygunluk, onay, doğrulama, mutabakat ve
gözden geçirme) faaliyetleridir.
Bilgi ve İletişim (Information and Communication): Üst yönetimce iç ve
dış kaynaklara yönelik üretilen veya iç ve dış kaynaklardan toplanan doğru
ve kaliteli bilgiler ile işletmenin iç kontrol sisteminin tüm unsurlarının birbirine entegre olup senkronize çalışabilmeleri sağlanır. İletişim ise, gereken
doğru ve kaliteli bilginin üretilmesi, paylaşılması ile elde edilmesine yönelik devam eden ve tekrarlayan bir süreçtir. Bu süreç, işletme içerisinde alt
ve üst yayılımları ile işler. Yönetişim sistemi içerisinde yer alan iç ve dış
paydaşlar arasında doğru ve güvenilir bilgi akışının sağlanması ile işletmenin kontrol ortamı ve kontrol süreçlerinin etkinliğine katkıda bulunmak için
etkili iletişim faaliyetleri hedeflenir.
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İzleme (Monitoring Activities): İşletme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında risklerin değerlendirilmesi ile işletmenin operasyonel sisteminin geneli ve
her bir unsurunun varlığı ve etkili, verimli, ekonomik ve güvenilir işleyip işlemediğine dair anlık ve periyodik gözden geçirme ve önceden belirlenen standartlarla değerlendirilmelerini ve üst yönetime raporlanmalarını içerir.

5.

COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi Unsurlarının Dayandıkları İlkeler Nelerdir?
Bir önceki bölümde belirtilen beş temel unsurun herbiriyle farklı ilkelerin
ilişkilendirildiği toplamda on yedi ilke bulunmaktadır. Tüm ilkeler operasyonlar, raporlama ve uyum hedeflerinin gerçekleştirilmesi esnasında mutlaka
uygulanmalıdır. İlkelerin altlarında belirtilen ve ilkelerin iç kontrol unsurlarının tasarımı ve uygulanması esnasında entegre edilmelerine yardımcı olacak
toplam 77 odak noktasının dikkate alınıp alınmayacağı hususu ise işletme üst
yönetimine bırakılmıştır. Üst yönetim, bazı odak noktalarının işletme için uygun olup olmadığına ve gereken ek odak noktalarına karar verir.
Şimdi unsurların ilişkili olması öngörülen ilkelere ve odak noktalarına
bir göz atalım:
Kontrol Ortamı
Birinci İlke:
İşletmede bir bütün halinde etik değerlere ve dürüstlük ilkesine bağlılığın
temin edilmesi gerekir.
Odak Noktaları:
• Üst yönetimin kurumsal kültür atmosferini oluşturma tarzı
• Yürütmenin normlarının tesis edilmesi
• Normlara uyumun ve bağlılığın değerlendirilmesi
• Standartlardan sapmaların ilgililerine ve üst yönetime zamanında
iletilmesi
İkinci İlke:
Yönetim kurulu icradan bağımsız olmalı ve işletmenin iç kontrol uygulamalarının yerine getirilmesi faaliyetlerinin gözetimini yapmalıdır.
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Odak Noktaları:
• Gözetim sorumlulukları çerçevesinin tesis edilmesi
• Yönetim kurulunun gerekli uzmanlığı sergilemesi
• Yönetim kurulunun bağımsız hareket etmesi
• Yönetim kurulunun iç kontrol sisteminin ana unsurları olan kontrol
ortamı, risk
değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme faaliyetlerini gözetim altında tutması
Üçüncü İlke:
Hedeflerin elde edilmesi bakımından gereken yönetsel organizasyonlar
yapılmalıdır. Bu kapsamda, yönetim kurulu gözetim faaliyetlerinin kapsamı,
operasyonel sisteme ilişkin yapılar, raporlama kanalları ve uygun görev-yetki-sorumlulukların net olarak belirlenmesi faaliyetleri yerine getirilmelidir.
Odak Noktaları:
• İşletmenin tüm organizasyonel yapısının göz önünde tutulması
• Etkili raporlama sisteminin kurulması
• Görev-yetki-sorumlukların tanımlanması, tayin edilmesi ve sınırlarının belirlenmesi
Dördüncü İlke:
İşletme örgütü, yetkin çalışanlarını hedeflere yönelik organize etmeli ve
söz konusu çalışanların göz önüne alındığı, istihdam edildiği, gelişimleri ile
devamlılıklarının sağlandığı bir ortam yaratmayı temin etmelidir.
Odak Noktaları:
• Politikaların belirlenmesi ve uygulanması
• Yetkinlikleri ve eksikliklerin değerlendirilmesi
• Nitelikli çalışanların istihdamı, gelişimlerinin ve devamlılıklarının
sağlanması
• Başarı için planlama ve hazırlıkların yapılması
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Beşinci İlke:
İşletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi kapsamında hizmet birimlerinde
görevlendirilen ve iç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olan
çalışanlar ürettikleri hizmetin sonuçlarından mesul tutulmalılar (hesap vermelerinin sağlanması gerekir).
Odak Noktaları:
• Organizasyon yapısı kapsamında belirlenen yetki ve sorumlukların
kullanımında hesap verilebilirliğin sağlanması
• Performans ölçümü, teşvik ve ödüllendirme sistemlerinin tesis edilmesi
• Kurulan sistem çerçevesinde çalışan performanslarının düzenli değerlendirilmesi
• Çalışılan ortam, hedefler veya dışsal baskı unsurlarının dikkate alınması
• Performans değerleme çalışmaları sistematiğinde dengeli ödül ve ceza
mekanizmasının kurulması
Risk Değerlendirmesi
Altıncı İlke:
İşletme hedeflerinin önündeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesine yönelik kriterler yeterince açık ve net tayin edilmelidir.
Odak Noktaları:
Operasyonlara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Odak Noktaları:
• Yönetim tercihlerinin yansıtılması
• Risk tolerans düzeyinin dikkate alınması
• Operasyonel ve finansal faaliyet hedeflerini içermesi
• Kaynakların tevdi edilmesine yönelik bir temel oluşturulması
Dış Finansal Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate
Alınması Gereken Odak Noktaları:
• Mevcut muhasebe normlarına uygun olmalı
• Önemlilik ilkesinin uygulanması
• İşletmenin faaliyetlerini yansıtması
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Dış Finansal Olmayan Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken
Dikkate Alınması Gereken Odak Noktaları:
• Üst ve düzenleyici kuruluşlarca belirlenen standart ve çerçeveye
uyumlu olmalı
• Tabi olunan dış mevzuat gereği talep edilen netlik ve açıklık standartlarının göz önüne alınması
• İşletmenin faaliyetlerini yansıtması
İşletme İçi Raporlamalara Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Odak Noktaları:
• Yönetim tercihlerinin yansıtılması
• Öngörülen düzeyde netlik ve açıklık standartlarının göz önüne alınması
• İşletmenin faaliyetlerini yansıtması
Mevzuata Uyuma Yönelik Hedefler Belirlenirken Dikkate Alınması Gereken Odak Noktaları:
• Dış yasa ve düzenlemelerin yansıtılması
• Risk toleransının dikkate alınması
Yedinci İlke:
Kurum yetkilileri hedeflere ulaşmak için işletme genelinde riskleri belirlemeli ve risklerin etkili yönetimi çerçevesinde analiz etmelidir.
Odak Noktaları:
• Risklerin değerlendirilmesi kapsamında işletme geneli, iştirakler,
bölümler, birimler ve görev düzeyi bazında olmalı
• İç ve dış etkenlerin analiz edilmesi
• Yönetimin konuyla ilgili tüm yetkililerinin sürece dahil olması
• Belirlenen risklerin etki düzeyi tahminine göre sınıflandırılması
• Risk eylem planının belirlenmesi
Sekizinci İlke:
Risklerin değerlendirilmesinde muhtemel suistimal riskleri de dikkate
alınmalıdır.
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Odak Noktaları:
• Farklı suistimal türleri dikkate alınmalı
• Potansiyel fail üzerinde suça yöneltecek teşvik ve baskıların değerlendirilmesi
• Suçun işlenmesi için işletme içerisinde yer alan fırsat ortamının analizi
• Meşrulaştırma zeminleri ve davranışların değerlendirilmesi
Dokuzuncu İlke:
Önceden tahmin edilemeyen fakat iç kontrol sistemini mutlak etkileyebilecek düzeydeki değişimler takip edilmeli, tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir.
Odak Noktaları:
• Dış ortamdaki değişimlerin değerlendirilmesi
• İş modelindeki değişimlerin değerlendirilmesi
• Üst yönetim değişikliklerinin dikkate alınması
Kontrol Faaliyetleri
Onuncu İlke:
Yetkililer, işletmenin hedeflerine ulaşılmasını engelleyecek düzeydeki
risklerin etkilerinin azaltılması bakımından gereken kontrol faaliyetlerini
belirlemeli, uygulamalı ve geliştirmelidir.
Odak Noktaları:
• Risk değerlendirme faaliyetleri ile entegre olmalı
• İşletmeye özgü etkenlerin dikkate alınması
• Birbiriyle ilgili işlerin süreçlerinin belirlenmesi
• Farklı kontrol türlerinin tesis edilmesi
• Faaliyetlerin yürütülme şekli ve düzeylerinin dikkate alınması
• Görevlerin ayrılığı ilkesine uyum
Onbirinci İlke:
Kullanılan bilgi teknolojilerinin genel kontrol faaliyetleri kriterleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.
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Odak Noktaları:
• Kullanılan teknoloji ile teknoli genel kontrollerinin birbirleriyle ilişkilendirilmesi
• Kontrol faaliyetleri ile kullanılan teknoloji altyapısının uyumlu olması
• Güvenlik kontrolleri süreçlerine ilişkin kontrol faaliyetlerinin tesis
edilmesi
• Süreç kontrollerinin gelişimine ve sürdürülmesine uygun teknolojilerin kullanılması
Onikinci İlke:
Kontrol faaliyetleri çerçevesinde nelerin beklendiğini ortaya koyan politikalar belirlenmeli ve politikaların uygulanması bakımından yönetmelikler
düzenlenmelidir.
Odak Noktaları:
• Yönetim talimatlarının uygulanması bakımından gereken politika ve
yönetmeliklerin oluşturulması
• Belirlenen politika ve kuralların uygulanması konusunda sorumluluk ve hesap verirlik tesis edilmesi
• Kontrol faaliyetlerinin zamanında ve düzenli yapılması
• Düzeltici önlemlerin yürürlüğe konulması
• Kontrol faaliyetlerinin yetkin personel görevlendirilmesi ile yerine
getirilmesi
• Politikalar ve kuralların tekrar değerlendirmeye tabi tutulması
Bilgi ve İletişim
Onüçüncü İlke:
Yetkililer, iç kontrol faaliyetlerinin işleyişine destek olmak bakımından
gereken kaliteli bilgiyi temin etmeli, üretmeli ve kullanmalıdır..
Odak Noktaları:
• Bilgi gereksinimlerinin belirlenmesi
• İç ve dış kaynaklardan veri toplanması
• İlgili verilerin değerlendirilip bilgi haline getirilmesi
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Bilgi üretim sürecinde kalitenin sürdürülmesi
Maliyet fayda analizine dikkat edilmesi

Ondördüncü İlke:
Yetkililer, düzenleme ve sorumlulukları içeren iç kontrole yönelik bilgileri etkili biçimde iç kontrol unsurlarına iletmelidirler.
Odak Noktaları:
• İç kontrole yönelik bilgilerin iletilmesi
• Yönetim ile yönetim kurulu iletişiminin sağlanması
• Farklı iletişim kanalları sunulmalı
• Uygun iletişim yöntemi seçilmeli
Onbeşinci İlke:
Dış paydaşlara da iç kontrol sisteminin işleyiş etkinliği bakımından gereken bilgiler iletilmelidir.
Odak Noktaları:
• Dış paydaşlarla da iletişim yapılmalı
• Dışarıdan içeriye bilgi akışının sağlanması yönünde iletişim yapılması
• Yönetim kurulu ile iletişimde bulunulması
• Farklı iletişim kanalları sunulmalı
• Uygun iletişim yöntemi seçilmeli
İzleme Faaliyetleri
Onaltıncı İlke:
İç kontrol unsurlarının var olduğu ve işlediği hususlarını değerlendirmek
bakımından gereken planlamalar ve faaliyetler yapılmalıdır.
Odak Noktaları:
• Rutin ve özel değerlendirmeler yapılması
• İş süreçlerindeki değişim oranının dikkate alınması
• Ana hatlar ve temel noktaların tesis edilmesi
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Uzman çalışanlardan yararlanılması
İş süreçleri ile entegre olunması
İzleme faaliyetlerinin kapsam ve aralıklarının belirlenmesi
Değerlendirmelerin objektif yapılması

Onyedinci İlke:
İç kontrol sisteminde tespit edilen zaafiyetler, üst yönetim de dahil edilerek düzeltici önlemleri almakla yükümlü ilgililere zamanında ve uygun
biçimde raporlanmalıdır.
Odak Noktaları:
• Sonuçların değerlendirilmesi
• Eksikliklerin ve yetersizliklerin görevin sorumlularına, üst yönetime
ve yönetim kuruluna iletilmesi
• Yürürlüğe konuşan düzeltici eylemlerin izlenmesi

6.

COSO KÜPÜ NEDİR?
COSO Küpü’nün ön yüzünde iç kontrol unsurları (üstten alta doğru
kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ve
gözetim) belirtilir. Üst yüzünde ise, unsurların var olmaları ve işleyişleriyle
yerine getirmekle yükümlü oldukları operasyonlar, raporlama ve uyum yer
alır. Yan yüzde ise, faaliyetlerin işletme geneli, bölüm, birim ve görev bazında organizasyon yapısının sınıflandırması yapılır.
İç kontrol organizasyonunun operasyon, raporlama ve uyum konularında
etkin düzeyde fonksiyonda bulunabilmesi ancak COSO’nun beş iç kontrol
unsurunun tam uygulanmasıyla mümkündür. COSO Küpü’nde belirtilen
tüm unsur ve fonksiyonlar birbirleriyle ilişkili ve bağlantılır.

7.

COSO PİRAMİDİ NEDİR?
İç kontrol unsurlarının birbirleriyle olan ilişkisini gösteren COSO Piramidinde, kontrol ortamı bazında etkili bilgi ve iletişim atmosferi içerisinde
risk değerlendirmeleri yapılır, kontrol faaliyetleri yerine getirilir ve gözetim
sağlanır.
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8.

KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME (CSA) NEDİR?
Kontrol Öz Değerlendirme (Control Self Assessment), işletme hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından bir kontrol çerçevesi kullanılarak genel
veya belirli bir konuya ilişkin olası risklerin yönetiminin ilgili yöneticiler ve
çalışanlarca etkili biçimde yerine getirilip getirilmediğini tespit için –zaman
zaman iç denetçi veya dışarıdan uzman desteğiyle- işletme içerisinde ilgili iş
süreçlerindeki çalışanlarca yapılan değerlendirme faaliyetleridir.
Olası risklere ilişkin zayıf ve güçlü yönler masaya yatırılır, fırsatlar gözden geçirilir ve uygulamaya konulmak üzere bir eylem planı hazırlanır. İş
süreçlerindeki düzenlemelerin net ve ortak bir anlayışta benimsenmesine,
risk ve kontrol faaliyetlerinde farkındalığın yükselmesine, kontrol süreçlerinin işletme gerçeklerine göre yenilenmesine, iş süreçlerinde yer alan yetkili
ve diğer çalışanların sorumluluk bilincinin artmasına yararı olur.

9.

COSO BAZLI İÇ KONTROL SİSTEMİNDE KİMLER ROL

ALIR?
Sistemin COSO tarafından çizilen çerçeve ve detayları esas alınarak etkin
biçimde yürütülmesinde, işletmenin yönetim zincirinde yer alan tüm yöneticiler,
çalışanlar ve yönetişim sistemi içerisinde yer alan diğer paydaşlar rol alır.
Yönetim kurulu, işletmenin üst yönetimi ile iç kontrol sisteminin mevcudiyeti ile işleyişine yönelik istişarelerde ve yönlendirmelerde bulunur. İç
kontrol sisteminin zaafiyetleri, risk yönetimine katkı düzeyi, üst yönetimin
mevcut iç kontrol sisteminin etkililiği hakkındaki değerlendirmeleri üzerinde gözetim görevini yerine getirir. Bu konuda alt komiteler, iç denetim ve
dış denetimden yararlanır.
Üst yönetim, işletmenin iç kontrol sisteminin sahip olması gereken on
yedi ilkeyi sistemin beş unsurunun da desteğiyle COSO Çerçevesine uygun
tasarımı, uygulaması, yürütülmesi ve izlenmesi görevlerini yerine getirir. İç
kontrol sisteminin etkin biçimde aktivite göstermesini sağlaması ve kendilerine iletilen tespitler ve geri beslemelerde düzeltici ve engelleyici reaksiyonlarını mutlaka göstermelidir.
Sistemde yer alan diğer yetkililer ve kalan tüm çalışanlar, net ve açık biçimde çizilen, iş süreçlerinin içerisine yerleştirilen görev-yetki-sorumluluk
alanları çerçevesinde rollerini yerine getirirler. Tekrar işlerden ve gereksiz
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bilgi yığınaklarından kaçınılır, bilinçli olarak ve sorumluluk içerisinde hareket ederler.
İç denetçiler, iç kontrol sisteminin yapısal organizasyonu, sistemin etkinlik düzeyi, zaafiyetleri, doğurduğu riskler ve dışsal etkenlerden kaynaklanacak yeni risklere karşı direnç güçleri konularında Yönetim Kurulu ve/
veya Denetim Komitesi’ne ve dolayısıyla işletmenin üst yönetimine makul
güvence veren bir rol üstlenir.
Dış denetim, iç kontrol sisteminin işleyişinin ve zaafiyetlerinin ortaya çıkarılmasında bir rol almasa da finansal tabloların doğruluğuna yönelik yapılan
kontrollerde işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği ve güvenilirliğini de dikkat almalıdır. Örneğin, Sarbanes Oxley’de dış denetimin finansal tabloların doğruluğu yönünde denetimlerini yaparken işletmenin mevcut iç kontrol sisteminin
yeterliliğini de gözden geçirmesi gerektiği düzenlenmiştir.
Diğer paydaşlarla olan ilişki çerçevesinin de düzenlemesi gerekir ve paydaşların da bu düzenlemede öngörülen biçimde hareket etmeleri beklenir.

10.

COSO İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÜSTÜNLÜKLERİ NELERDİR?
Bu bölümde COSO İç Kontrol Sisteminin güçlü yönlerini ele alacağız.
• Proaktif yönetim aracıdır,
• Universal bir sistemdir, unsurları ve ilkeleri dünyanın her yerindeki
işletmeye uygulanabilir.
• Entegre bir sistemdir, işletme organizasyonunun tamamına dokunur
ve güvence özelliğinin temelini buradan sağlar.
• Başka sistemlerle (örneğin 3’lü Savunma Hattı) entegre ve senkronize çalışabilir,
• Operasyonel hizmetlerin süreçlere uygun ve güvenilir düzeyde yürütülmesi ile risklerin yönetiminde etkinlik sağlar
• Şirket kültürünün gelişmesine olanak sağlar
• Suistimal riskine karşı etkilidir
• Esnek bir yapısı vardır, farklı koşullarda uygulanabilir
• Dinamik bir yapıdadır, teknolojik vb. gelişimlere uyumludur
• Hata, eksiklik, kasıt ve ihmallere anında ve yerinde çözüm üretmeye
katkı sağlar
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11.

COSO MODELİNİN ZAAFİYETLERİ NELERDİR?
COSO Bazlı İç Kontrol Sistemi kusursuzluk iddiasında değildir; kaldı
ki, şu anda mükemmel kabul edilen bir model bile yıllar içerisinde iç ve dış
faktörlerin etkisiyle yenilenme ihtiyacı duymaktadır.
COSO iç kontrol sisteminin bir işletmeye sağlayamayacağı katkılar:
• Sonuçta insanların içerisinde bulundukları konjonktür ve atmosfere dayalı tasarladıkları bir yönetsel enstrümandır, sihirli bir değnek değildir,
• Üst düzey yönetimlerin faili olduğu suistimallerin artması ile önem
kazanmaya başlamasına karşın sistemin organizasyonu, yürütülmesi
ve gözlenmesi yine üst yönetimin sahiplenmesine teslim edilmiştir,
• Sistemin tasarımında, uygulamaya geçirilmesinde, yürütülmesinde,
ve izlenmesinde yaşanan eksiklikler,
• İşletme hedeflerine ulaşmada risklerin yönetilmesinde mutlak değil
makul güvence sağlar,
• Kontrol edilemez derecede çok kuvvetli ve sert bir dış faktörün işletmeye büyük darbe vurmasına engel olma ihtimali zayıftır,
• İşletmenin hedefleri ile iç kontrol sistemi parametreleri tutarlı olmayabilir,
• İşletme yönetim kurulu, üst yönetim ve diğer yetkililerden her zaman basiretli muhakemede bulunmaları ve doğru kararlar vermeleri
beklenemez,
• Yönetimlerin hata ve kasta dayalı müdahaleleri,
• Operasyonel iş süreçleri içerisinde yer alan yetkililer ve çalışanlar
da zaman zaman yoğun iş akışı içerisinde ihmal, hata ve kasıttan
kaynaklanan tutum ve davranışlarda bulunabilirler,
• Yöneticiler ve çalışanlar organize biçimde hareket ederek suistimale
teşebbüs edebilirler,
• İç denetime gereken önem ve imkanın verilmemesi,
• Yönetişim sistemi içerisinde yer alan paydaşlarla ilgili vurgular yeterince güçlü değildir.
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12.

COSO MODELİNİN ETKİNLİK/ETKİLİLİK DÜZEYİ NASIL ARTTIRILIR?
COSO modelinin uygulanmasıyla işletme tepe yönetiminin işletme hedeflerine ulaşılması bakımından iç kontrol sisteminin operasyonel hizmet
düzeyinde etkinlik, güvenilir ve mevzuata uyumlu olma ile olası risklerin
yönetiminde etkililiği konularında makul bir güvence düzeyine kavuşacağını belirtmiştik.
Şimdi bu etkinlik ve etkililik düzeyinin arttırılmasına yönelik önerilerimizi sunacağız ve ayrıca bilinen bazı önerilerin de altını çizeceğiz:
• İşletme tepe yönetiminin iç kontrol sistemine yönelik farkındalık ve
hassasiyetinin yüksek düzeyde olması ve bunu işletme içerisinde tutum ve davranışlarıyla aktif biçimde sergilemeleri,
• İşletme kültürünün gelişmesi yönünde üst yönetimin destekleri,
• İşletmede kurumsal yönetişim ilkelerinin (eşitlik, saydamlık, hesap
verebilirlik ve sorumluluk) benimsenmesi ve uygulanması
• İç kontrol faaliyeteleri için komite oluşturulması ve periyodik aralıklarla faaliyet göstermesi
• İşletme hedefleri, fırsatlar ve karşı karşıya kalınacak riskler çok detaylı analiz edilmeli ve iç kontrol sistemi buna paralel tasarlanması,
• Dışsal faktörleri öngörebilme kapasitesinin yükseltilmesi,
• Beş unsurun ve on yedi ilkenin mevcut ve işlerliği konusunda gözden geçirilmesi,
• İşletme içi ve dışı doğru bilgiye dayanan etkili iletişim faaliyetleri,
• Kontrol süreçlerinde elde edilen verilerin sistematik biçimde analize
tabi tutularak doğru ve kullanılacak bilgi haline getirilmesi,
• İç denetime ve tespitlerine gereken önemin verilmesi,
• Kontrol Öz-Değerlendirme faaliyetlerinin periyodik hale gelmesi,
• Etkin insan kaynakları politikaları
• 3’lü Savunma Hattı Modelinin işletmenin iç kontrol sistemiyle entegre edilmesi ve senkronize çalışmalarının sağlanması

13.

SONUÇ
COSO İç Kontrol Sistemi, esas itibariyle Amerika Birleşik Devleti merkezli çok uluslu şirketlerde artan üst düzey yönetici suistimallerinin önlenmesi maksadıyla üzerinde çalışılmış bir sistemdir. İç Kontrol mekanizma224
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larının entegrasyonu ve senkronizasyonu bakımından bütünsel bir yapıya
sahiptir. Proaktif bir enstrümandır.
Şirketlerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi bakımından kaliteli bir operasyonel yapıyı öngörür. Bunun yanı sıra, faaliyetler esnasında karşı karşıya
kalınacak risklerin yönetimi bakımından da önemli bir kalkan görevi görür.
Şirketlerin iç kontrol sistemlerinin COSO bazlı yapıya dönüştürülmesi
üst düzey profesyonel bilgi ve beceri gerektiren bir husustur. Kopyala yapıştır mantığı ile sistemin felsefesi içselleştirilmeden yapılacak tasarı ve uygulamalar beklenen kalite ve fonksiyonellik bakımından adeta fast-food tarzı
menülerin tadını verecektir, şeklen hizmet edecek hatta huzursuzluklara yol
açacaktır.
Sonuç olarak, COSO bazlı İç Kontrol Sistemi işletmelerin risk yönetimi
ve operasyonel işleyiş kaliteleri bakımından bir Alaaddin’in Sihirli Lambası
değildir fakat bir işletmenin iç kontrol sistemi düzeyi açısından gerçek bir
göstergedir. Tüm şirketler bakımından kolaylıkla uygulanabilir. Temel unsur
ve ilkelerine bağlı kalarak işletme gerçekleri de dikkate alınarak tasarlanıp
uygulandığı zaman işletmenin üst yönetimi ve paydaşları bakımından makul
bir güvence düzeyi ifade eder.
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KONUT VEYA İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI
UYGULAMASINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER
Erol ALTUNOĞLU*31
GİRİŞ
3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile 1/4/2017 tarihinden itibaren
uygulanmak üzere,
“i) Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla, Gelir Vergisi
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde belirtilenler hariç olmak üzere çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha
fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye’de yerleşmiş olmayan
yabancı uyruklu gerçek kişiler ile kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde
etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimleri (Şu kadar ki bentte
öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi
halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme
faizinden mükellef ile birlikte alıcı müteselsilen sorumludur. İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması
halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci
maddesine göre hesaplanan tecil faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden
çıkaran tarafından ödenmesi şarttır.),” bendi eklenmiştir.
Bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.
1. KONUT VEYA İŞ YERİ TESLİMLERİNDE İSTİSNA
1.1. İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar
3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde düzenlenen istisnanın kapsamına
konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir.
Konut veya iş yerinin bu istisna kapsamında teslime konu edilebilmesi
için; konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması
ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır. Kat
irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş
*31Serbest

Muhasebeci Mali Müşavir

Makale Geliş Tarihi:
05.05.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 17.05.2017
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olması gerekir. Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart
daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna
kapsamında değerlendirilir.
İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin
tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmaz.
1.2. Konut veya İş Yerinin İlk Teslimi
3065 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde teslimin, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına
hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın iki veya daha fazla kimse
tarafından zincirleme akit yapılmak suretiyle el değiştirmeksizin doğrudan
son alıcıya devredilmesi halinde, son alıcıya kadar aradaki safhaların her
birinin ayrı birer teslim sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır. Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan
konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmez.
Örnek 1: (A) Yapı A.Ş. inşa ettiği toplam 10 adet bağımsız bölümden
oluşan binayı toplu olarak (B) Emlak A.Ş.’ye satmıştır. (B) Emlak A.Ş.’de
satın aldığı bu konut ve iş yerlerinin bir kısmını Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere satmıştır. Bu durumda (B) Emlak A.Ş.
tarafından yapılan bu teslimler ilk teslim olmadığından istisna kapsamında
değerlendirilmez.
3065 sayılı Kanunun (2/5) inci maddesine göre trampa, iki ayrı teslim
hükmündedir. Bu hükme göre, arsa karşılığı inşaat işinde iki ayrı teslim söz
konusudur. Bunlardan birincisi, arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisi ise müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine
verilen konut veya işyeri teslimidir. Buna göre arsaya karşılık olarak arsa
sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim
kapsamında değerlendirilmez.
Örnek 2: (B) Konut A.Ş. kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında (C)
Emlak Ltd. Şti.’den aldığı arsa üzerinde inşa ettiği konutlardan bir kısmını
sözleşme gereği (C) Emlak Ltd. Şti.’ye devretmiştir. (C) Emlak Ltd. Şti.’de
bu konutları istisna kapsamında bulunan alıcıya satmıştır. Söz konusu satış
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işlemi, istisnanın diğer şartları sağlanmış olsa dahi ilk teslim kapsamında
değerlendirilmeyeceğinden yapılan satış işleminde istisna uygulanmaz.
1.3. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar
İstisna;
- Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde
oturan Türk vatandaşları hariç),
- Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara
yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde uygulanır.
Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında
birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.
a) Türk Vatandaşları
29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun (3/1-ç)
maddesinde, Türk vatandaşının Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık
bağı ile bağlı olan kişiyi ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt
dışında yaşayan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanır.
Ancak, resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan
teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve
teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları bu istisnadan faydalanamazlar.
Bu istisnadan faydalanacak Türk vatandaşının,
- İstisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih itibariyle geçerli olan yurt
dışında çalışma veya oturma iznine sahip olması,
- Çalışma veya oturma iznini, istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarihten en az altı ay önce almış olması,
- Çalışma veya oturma izninin alındığı tarih ile istisna kapsamında teslimin yapılacağı tarih arasında en az altı ay yurt dışında bulunması şartlarını
birlikte sağlaması gerekmektedir.
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İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak alıcı Türk
vatandaşının,
- Yukarıda yer verilen şartları sağlayan ikamet ettiği ülke resmi makamlarından alınmış ikamet tezkeresi veya bu mahiyette bir belge veya ilgili
ülke resmi makamlarından alınmış çalışma izninin bulunduğunu,
- Çalışma veya oturma izninin alındığı tarihten itibaren en az altı ay yurt
dışında bulunduğunu,
- Gelir Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi kapsamında olmadığını gösteren ilgili ülkede bulunan Türk elçilik
veya konsoloslukları tarafından verilen belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.
b) Yabancı Uyruklu Gerçek Kişiler
5901 sayılı Kanunun (3/1-d) maddesinde, yabancının Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi ifade ettiği hüküm altına
alınmıştır.
193 sayılı Kanunun “Türkiye’de yerleşme” başlıklı 4 üncü maddesine
göre, ikametgahı Türkiye’de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye’de
devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye’de oturma süresini kesmez.) Türkiye’de yerleşmiş sayılır.
Aynı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, belli ve geçici görev veya iş
için Türkiye’ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın
ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil
veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler ile tutukluluk,
hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olan yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar
dahi, Türkiye’de yerleşmiş sayılmazlar.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve 193 sayılı Kanuna göre Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler bu istisnadan faydalanabilir.
Öte yandan, 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca kendilerine
mavi kart verilen ve Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler de bu istisnadan faydalanabilir.
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İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; alıcıların istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak,
- Uyruğunda bulunduğu ülke tarafından verilmiş pasaportun fotokopisini (çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerde mavi
kartın fotokopisini),
- Yabancı uyruklu gerçek kişinin Türkiye’de yerleşmiş olmadığına dair
konut veya iş yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi konut veya iş yeri tesliminden önce alıcıdan almalıdır.
c) Tüzel Kişiler
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlar bu istisnadan
faydalanabilir.
Kanuni merkezden maksat, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi ise iş bakımından işlemlerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği
merkezdir.
İstisna kapsamında konut veya iş yeri tesliminde bulunacak satıcı mükellefler; alıcıların istisna kapsamında olduğunun tevsikine ilişkin olarak,
- Kuruluş ve faaliyetin devam ettiğine dair kurumun kanuni merkezinin
bulunduğu ülke resmi makamlarından alınmış belgeyi,
- Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmadığına ve bir iş yeri ya da daimi
temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmediğine dair konut veya iş
yerinin bulunduğu yer vergi dairesinden alınacak belgeyi konut veya iş yeri
tesliminden önce alıcıdan almalıdır.
2. BEDELİN DÖVİZ OLARAK TÜRKİYE’YE GETİRİLMESİ
2.1. Bedelin Türkiye’ye Getirilme Zamanı
Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için,
bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce,
kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.
İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek
satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.
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Örnek: Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu Bay (A) ile (B)
Yapı A.Ş., inşası tamamlanan 500.000 Dolar bedelindeki konutu, bedelin
%50’si peşin, kalan tutarı 6 eşit taksitte ödenmek suretiyle satışı konusunda
anlaşmıştır.
Peşinat, faturanın düzenlenmesinden önce döviz olarak Türkiye’ye getirilmiş ve satıcıya ödenmiştir.
Kalan tutar ise fatura düzenlendikten sonra aylık taksitler halinde yurt
dışından döviz olarak getirilecek ve satıcıya ödenecektir.
Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz
olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden bu satış işleminde KDV
hesaplanmaz.
2.2. Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsiki
Yurt dışında bulunan dövizin, Türkiye’deki bir bankaya transfer edilmek
suretiyle getirilmesi esastır.
Dövizin Türkiye’deki bankaya transfer edilmesi durumunda, yapılan
transfer işlemi banka dekontu ile tevsik edilir.
Ödemenin, yurt dışındaki bankalar tarafından verilen kredi kartları ile
yapılması mümkün olup, bu kredi kartları ile yapılan ödemelere ilişkin dövizin Türkiye’ye getirildiğinin yurt içindeki ilgili banka tarafından verilecek
bir dekont veya yazı ile tevsik edilmesi gerekir.
Yurt dışında bulunan dövizin Türkiye’ye alıcı tarafından fiziki olarak getirilmesi de mümkün olup, bu durumda dövizin Türkiye’ye getirilmiş olduğunun tevsikinde gümrük idaresinden alınan belgeler kullanılır.
Diğer taraftan, dövizin Türkiye’ye fiziken getirilmesi veya alıcının Türkiye’de bulunan hesabına yurt dışından transfer edilmesi durumunda, söz
konusu bedelin satıcıya banka aracılığıyla ödenmesi ve bu ödemenin banka
dekontuyla tevsik edilmesi gerekmektedir.
Yurt dışından döviz olarak getirilen bedelin satıcıya Türk Lirası olarak
ödenmesi de mümkündür.
6824 sayılı Kanunun Resmî Gazete’de yayımlandığı 8/3/2017 tarihinden
önce getirilen dövizler, bu istisna kapsamında Türkiye’ye getirilen döviz
olarak değerlendirilmez.
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Ancak, belirli konut veya iş yeri almak amacıyla bu tarihten önce getirilen ve satıcıya ödenen dövizler, tevsik edilmek şartıyla istisna kapsamında
teslime konu edilen konut veya işyerlerine ilişkin Türkiye’ye getirilen döviz
olarak kabul edilir.
3. KONUT VEYA İŞ YERİNİN BİR YIL İÇERİSİNDE ELDEN ÇIKARILMASI
Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem
tesis edilmiş olması gerekir.
İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığını
tapu müdürlüklerine bildirirler.
Bu bildirim üzerine, tapu müdürlükleri tarafından tapu kütüğünün beyanlar hanesine, bu konut veya işyerlerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen verginin, 6183 sayılı Kanunun 48
inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme faiziyle birlikte
ödeneceği hususunda şerh konulur.
İstisna kapsamında teslim alınan konut veya iş yerinin bir yıl içerisinde elden çıkarılması halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, 6183 sayılı
Kanunun 48 inci maddesine göre tecil faizi oranında hesaplanan gecikme
faiziyle birlikte tapu işleminden önce elden çıkaran tarafından taşınmazın
bulunduğu yer vergi dairesine ödenir.
Ödemenin yapıldığına ve devrin yapılmasının mümkün olduğuna dair
ilgili vergi dairesinden alınan yazı ibraz edilmeden tapu müdürlükleri tarafından devir işlemi gerçekleştirilmez.
Bir yıllık süre dolduktan (bir yıllık süre olarak izleyen yılın aynı ay ve
aynı günü dikkate alınır) sonra yapılacak devir işlemlerinde vergi ve tecil
faizi aranmaz.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi
kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığı beyan edilen devirleri işlem
bazında aylık dönemler itibariyle, en geç takip eden ayın 10 uncu gününe
kadar elektronik ortamda ve liste halinde Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir.
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4. İSTİSNANIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞMEMESİ
3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde öngörülen şartları taşımadığı
halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil
edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulur.
İstisna kapsamında teslime konu edilen konut veya iş yerine ilişkin bedelin
en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmemesi halinde zamanında tahsil edilmeyen vergi, satıcı ile
birlikte alıcıdan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte aranır.
5. İSTİSNANIN BEYANI
Bu kapsamda yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı
vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade
Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri Teslimleri” satırı
aracılığıyla beyan edilir. Bu satırın “Teslim ve Hizmet Tutarı” sütununa istisnaya konu konut veya işyerlerinin bedelinin KDV hariç tutarı, “Yüklenilen KDV” sütununa bu konut veya işyerlerine ilişkin alış ve giderlere ait
belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen
mükellefler, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” yazmalıdır.
Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form (EK: 24) ile
bildirir.
SONUÇ
Konut veya iş yeri teslimlerinden doğan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranır:
- Standart iade talep dilekçesi
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
- Satış faturaları listesi
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- Satıcıların teslimden önce temin etmeleri gereken Tebliğin (II/B-12.1.3)
bölümünde sayılan belgeler
- Dövizin tamamının Türkiye’ye getirildiğini tevsik eden banka dekontları veya gümrük idaresinden alınan belgeler ile satıcıya ödendiğini tevsik
eden banka dekontları
- Satışa ilişkin tapu kayıt örneği
Mükelleflerin bu işlemden kaynaklanan mahsuben iade talepleri, yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi
inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM
raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.
Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.
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T.C. Yasalar (28.07.1953). 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun. Ankara : Resmi Gazete (8469 sayılı)
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MÜKELLEFLER BEYAN ETTİKLERİ MATRAHLARA VE
MATRAHLAR ÜZERİNDEN TARH EDİLEN VERGİLERE KARŞI
DAVA AÇABİLİRLER Mİ?
*

İbrahim APALI32
ÖZ
Bilindiği gibi 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamındaki vergilerin büyük bir bölümü beyan üzerine alınan vergilerden oluşmaktadır. Beyan üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere de dava açılmayacağı aşikardır. 213
sayılı vergi usul kanunun 378. Maddesine göre. Ancak beyan usulüne dayalı
vergi sisteminin uygulandığı ülkemizde bazen mükellef ile vergi daireleri
arasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Genel olarak vergi uyuşmazlıkları
vergi borçlusu ile vergi alacaklısı arasında vergiyi doğuran olay, mükellefiyet, tarh, tebliğ, tahakkuk, ceza kesme, tahsil işlemleri ve uygulamalarında
ortaya çıkabilmektedir. Bu uyuşmazlıkların birçoğu da vergilendirme işlemlerinin yetki, konu, şekil ve sebep yönlerinden birinin ya da bunların bir kaçının bulunması nedeniyle hukuka aykırılıktan söz edilebilir. Hukuka aykırı
işlemlerin düzeltilmesi ve mali idarenin de hata üzerinden vergi alınmaması
prensibine dayanarak bu gibi hataların idari aşamada çözümlenmesi en doğal yol olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Uyuşmazlık, Vergilendirme işlemleri, Vergi hataları, Şikayet, Düzeltme
GİRİŞ
Beyan sistemine dayanan Türk Vergi Sisteminde beyanda bulunulurken
bazı vergi hataları yapılabilmektedir. 213 Sayılı Vergi Usul kanunun 116.
Maddesinde yer alan tanımlamaya göre Vergi hatası Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla ya
da eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Şeklinde tanımlanmıştır. Tanımın incelenmesinden de fark edileceği üzere vergi hatası, haksız yere, fazla
veya eksik vergi alınmasının sonucunu doğuran yanlış bir işlemdir. Yalnızca
hesap hatasının ya da vergilendirme hatasının yapılmış olması hatanın düzeltilmesi için yeterli bir neden değildir. Aynı zamanda bu hatalardan dolayı
*
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haksız yere fazla ya da eksik vergi istenmesi veya alınması gerekmektedir.
Hukuki uyuşmazlık dışında vergi hatalarının Vergi usul kanunundan ayrıca
düzenlenmesinin amacı, belli yanlışlıklarla fakat vergilendirme işlemlerinin
genel usul dışında kolayca düzeltilebilmesini sağlamaktır. Yukarıda açıklamalardan da fark edileceği üzere vergi hatası, vergi alacağının doğmasından, tarh, tahakkuk ve tahsil aşamalarına kadar ya da yargı aşamasında söz
konusu olabilen ve sonuç ta bu alacağın haksız yere fazla veya eksik alınmasına neden olan usulsüz işlemlerdir. 213 Sayılı Vergi Usul kanuna göre
mükelleflerin beyan ettikleri matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı
dava açamayacakları belirtilmektedir. Ancak bu kuralın iki istisnası söz konusudur. Bunlardan ilki vergi hatası bulunması ikincisi ise beyannamelerin
itirazi kayıt ile verilmiş olmasıdır. Bu günkü konumuzda; Vergi hataları,
hataların düzeltilmesinin yolları, mükelleflerin kendi beyanlarına karşı dava
açmaları kabul edilmez iken bunun hatalı olması halinde düzeltmenin hangi
yolla yapılacağı anlatılmaya çalışılacaktır. İtirazi kayıtla verilen beyannamelere istinaden açılan davalar konumuz dışında kalacaktır.
1. VERGİ HATASI
Vergi hataları; 213 sayılı vergi usul kanununun 117. Maddesinde yer alan
genel olarak vergi miktarına ilişkin maddi hatalar olarak nitelendirilebilen hesap
hataları ya da vergi mükellefiyetine ilişkin saptama ve değerlendirme hataları olabilen vergilendirme hataları olması gerekmektedir. Anılan kanunun 375.
Maddesi ile de vergi cezalarında yapılan hataların da vergi hataları için belli edilen usul ve koşullara göre düzenlenebileceğini hükme bağlamıştır. Vergi
miktarını etkileyen hatalar vergi hatası olarak nitelendirilemez.
Vergi usul kanunun 125. Maddesine göre Vergi mahkemesi, Bölge idare
mahkemesi ve Danıştay’ dan geçmiş olan işlemlerde vergi hataları bulunduğu takdirde bu hatalar yargı kararları kesinleşmiş olsa bile düzeltme yoluyla giderilebilir. Ancak bu gibi durumlarda düzeltmenin yapılabilmesi için,
hatalar la ilgili olarak belirtilen yargı mercilerince karar verilmemiş olması
gerektiği belirtilmektedir.
Vergi tutarını etkilemeyen hataların, vergi hatası olarak kabulü mümkün
değildir. Bu nedenle bir verginin hatasından söz edilebilmesi için verginin
miktarında veya vergilendirme işleminde esasa dönük bir hatanın olması
gerekir. Buna göre örneğin;
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İhbarnamede sıfır rakamının fazladan yazılması,
Beyannamede Geçmiş yıllar zararı ile yatırım indirimi göz önünde alınmadan verginin hesaplanmış olması
- Belli bir vergilendirme döneminde indirilmesi gereken vergi tutarının
beyanname üzerinde yanlış sütunda gösterilmiş olması
- İade edilmesi gereken Katma değer Vergisinin sehve devreden KDV sütünün da gösterilmesi,
- Gelir vergisi kanununca tevkifata tabi olmayan bir ödemeden yanlışlıkla
vergi tevkif edilmesi gibi,
Vergi hatası olarak nitelendirilerek düzeltme işlemi yapılması gerekir.
Mükelleflerin düzeltme talebinde bulunması ilgili verginin tahsilini durdurmaz. Mesela sehven tevkifat uygulaması sonucu vergi dairesine borçlanılan
tutar süresi içinde ödendikten sonra düzeltme işlemi gerçekleşir ise düzeltme yapıldıktan sonra fazla ve yersiz ödenen vergi kendisine iade veya diğer
vergi borçlarına mahsup olur.
Hukuki uyuşmazlık dışında vergi hatalarının Vergi usul kanunundan ayrıca düzenlenmesinin amacı, belli yanlışlıklarla fakat vergilendirme işlemlerinin genel usul dışında kolayca düzeltilebilmesini sağlamaktır.
2. İDARİ AŞAMADA DÜZELTİLEBİLECEK VERGİ HATALARI
2.1. Hesap Hataları
213 sayılı VUK nunu Madde 116 - Vergi hatası, vergiye mütaallik hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla
veya eksik vergi istenmesi veya alınmasıdır. Şeklinde tanımlanmıştır. Yine
aynı kanunu 117. Maddesinde üçlü bir sınıflamaya tabi tutulan hesap hataları verginin miktarını etkileyen maddi hatalardan ya da verginin birden fazla
istenmesinden veya alınmasından dolayı ortaya çıkabilmektedir.
213 sayılı VUK nun Madde 117 - Hesap hataları şunlardır :
1. Matrah hataları : Vergilendirme ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi,
ihbarname, tekâlif cetveli ve kararlarda matraha ait rakamların veya indirimlerin eksik veya fazla gösterilmiş veya hesaplanmış olmasıdır. Matraah
hataları genellikle basit yanlışlıklardan doğan hatalardır. Örneğin konut kira
gelirine istisna uygulanmamış olması ya da gayri safi iradından götürü giderin düşülmemesi, beyannamede ki bir toplama yada çıkartma hatası sonucu
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matrahın yüksek yada düşük gösterilmesi zararların karla takasının yapılmaması ve istisna olan gelirin yanlışlıkla beyan edilmesi gibi.
Ancak matrahın saptanmasına yönelik bazı konular vardır ki bunlar yoruma bağlı ya da tartışma götürür nitelikleri olması nedeniyle hata kavramı
dışında kalır. Örneğin kurumlar vergisinde örtülü sermayeye ilişkin iddialar
takdir komisyonlarınca takdir olan matrahlar ya da değerler vs gibi
2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet ve tarifelerinin yanlış uygulanması, mahsupların yapılmamış veya yanlış yapılmış olması birinci bentte
yazılı vesikalarda verginin eksik veya fazla hesaplanmış veya gösterilmiş
olmasıdır. Örneğin artan oranlı gelir vergisi tarifesinin yanlış uygulanması,
kesinti yoluyla ödenen vergilerin mahsubunun yapılmaması, Ücretlilerde
sakatlık indiriminin dikkate alınmaması, Özel kesimde çalışan işçilere yakacak yardımı adı altında yapılan ödemenin vergi matrahından düşülmesi gibi.
3. Verginin mükerrer olması: Aynı vergi kanununun uygulanmasında
belli bir vergilendirme dönemi için aynı matrah üzerinden bir defadan fazla
vergi istenmesi veya alınmasıdır. Tanımdan da fark edildiği gibi mükerrer
verginin unsurları aynı dönemde, aynı matrahtan, aynı verginin alınmış olmasıdır. Bunlardan biri farklı olduğunda mükerrer vergilemeden söz edilemez. Buna örnek olarak da veraset ve intikal vergisi beyannamesinin varislerce ayrı ayrı olarak birbirinden habersiz vergi dairesine verilmesi sonucu
varisler üzerine birden fazla verginin tahakkuk etmesi diyebiliriz.
2.2.Vergilendirme Hataları :
213 Sayılı VUK kanunun Madde 118 - Vergilendirme hataları mükellefin belli edilmesi bakımından yapılan yanlışlıklar şeklinde tanımlanabilir.
Vergilendirme hataları şunlardır:
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka
bir kişiden istenmesi veya alınmasıdır; Yani vergiyi doğuran olayda taraf
olanlardan asıl mükellef tutulması gereken kişi yerine diğer kişi yada kişilerin adına tarhiyat yapılmış olması durumunda mükellefin şahsında başka
bir deyişle mükellefte hata yapılmış olur.
2. Mükellefiyette hata: Açık olarak vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi veya alınmasıdır; Mükellefiyette hatadan söz edebilmek için , mükellefin vergiye tabi olmadığı yada
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vergiden muaf olduğunu açık şekilde belli olması gerekir. Aksi durumda
yani vergiye tabi olma veya muafiyet durumunda tartışmaya müsait olduğu
durumlarda vergi hatasının varlığı kabul edilmez.
3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi mevzuuna girmeyen veya vergiden
müstesna bulunan gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden
vergi istenmesi veya alınmasıdır. Mükellefiyette hata uygulamasında olduğu
gibi bu hata türünde de açık olma koşulu aranmaktadır. Ancak burada sözü
edilen hata mükellefin kişiliği ile ilgili değil, vergilendirilecek ekonomik unsur yönünden doğan hatadır. Bir gelir türünün servet olarak ya da bir bağışın
gelir olarak vergilendirilmesinde bu şekilde bir hatadan söz edilir. Burada
hata da mükellefin şahsi ile değil vergi konusu olay ve işlemlerle ilgilidir.
Örneğin Tam mükellef bir kurumun iştirakinden dolayı yapılan kar dağıtımında, uygulanmaması gerekirken kar dağıtım stopajının uygulanması gibi.
4. Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Aranan verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır. Örneğin basit usule tabi olmanın
şartlarını yıl içinde kaybeden mükellefin takvim yılı başından itibaren değil
de şartların kaybedildiği takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilmesi veya kıst dönem faaliyette bulunan mükellefin ilgili yıl matrahının hesaplanmasında takdir edilen kısmının tam yıl olarak hesaplanması
veya gayrimenkul sermaye iradında peşin ödenen kira gelirinin ilgili olduğu
yılda değil de ödemenin yapıldığı yılda yapılması vs. Dönem bakımından
yapılacak yanlışlığın hata sayılabilmesi için vergi hatasının genel niteliklerine uygun olarak eksik veya fazla vergi alınması ya da istenmesi olayının
bulunması gerekmektedir.
3. VERGİ HATALARININ MEYDANA ÇIKARTILMASI
Vergi hatalarının nasıl ortaya çıkarılabileceği 213 Sayılı VUK nun 119.
Maddesinde sayılmıştır. Buna göre vergi hataları;
- İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile çıkartılması,
- Üst memurların yaptıkları incelemelerde hatanın görülmesi,
- Hatanın teftiş sırasında Vergi Müfettiş ve yardımcıları tarafından çıkartılması,
- Hatanın vergi incelme sırasında çıkartılması,

MAYIS - HAZİRAN 2017

241

MALİ

ÇÖZÜM

-

Mükellefin fark ederek müracaatı ile çıkartılması ile olmakta;
Bununla birlikte hatanın VUK nun 119. Maddesinde sayılan durumlar
dışında ortaya çıkması halinde de düzeltme işlemi yapılmaktadır. Örneğin
Sayıştay denetçileri tarafından denetim sırasında da hata tespit edilebilir. Bu
durumda düzeltme yapılmasına engel değildir.
4. DÜZETME YETKİSİ VE REDDİYAT
Vergi usul kanun 120. Maddesine 5615 sayılı kanun ile eklenen kanunla
yürürlük tarihine (04/04/2007)kadar, vergi hatalarının düzeltme şekli münhasıran ilgili vergi dairesi müdürüne aitti Ancak 5345 sayılı Kanunla Gelir
idaresi başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması ve taşra teşkilatlarının örgütlenmesinin esas itibari ile vergi dairesi başkanlıkları üzerine
inşa edilmesi ile düzeltme yetkisi de yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu
fıkra hükmü uyarınca VUK nun 4. Maddesinde yazılı vergi dairesinin görev
ve yetkilerini haiz olarak faaliyete geçen vergi dairesi başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi dairesi başkanına ait olup başkan bu yetkisini ilgili grup
müdürlerine veya müdürlere devredebilir.
371 Sıra nolu VUK Genel tebliğinde ise hali hazırda Vergi usul Kanunun 4. Maddesinde yazılı vergi dairesinin görev ve yetkilerine haiz olarak
faaliyete geçen vergi dairesi başkanlığının Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığı olduğu,
Bu başkanlık bünyesinde düzeltme yetkisinin Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanına ait olduğu ancak başkanın bu yetkisini ilgili grup müdürlerine veya müdürlere devredebileceği.
Diğer vergi dairesi başkanlıklarında ise düzeltme yetkisinin vergi dairesi
müdürlerinde olduğu belirtilmiştir.
Kanunda, Düzeltme konusundaki bu hüküm bağlayıcıdır. Vergi dairesi
müdürü dışında mesela defterdarın veya gelir müdürünün düzeltme yetkisi
yoktur. Kanun ilgili vergi dairesi demek sureti ile hatalı olarak vergi alan
veya isteyen vergi dairesine atıfta bulunmuştur. Bu durumda vergi dairesi
başkanının yetki devretmek istemesi halinde ilgili vergi dairesi müdürüne
yetki devredebileceğini düşünmek gerekir.
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5. VERGİ HATALARINI DÜZELTME YOLLARI
Hataların düzeltilmesi şekle bağlanmıştır. Bir başka anlatımla hatalar,
ancak düzeltme fişi düzenlemek suretiyle ortadan kaldırılabilirler. Hatanın
mükellef aleyhine yapılmış olması halinde de kanun fazla verginin düzeltme
fişine dayanılarak terkin olacağını tahsil edilmesi halinde ise aynı fişe dayanılarak mükellefe red ve iade edileceğini hükme bağlamaktadır.
Düzeltme fişinin bir nühası iade edilecek(reddolunacak) vergi miktarını ve başvurulacak muhasebe servisini de gösterir şekilde mükellefe tebliğ
edilir. Mükellef tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde parasını geri almak
için başvuruda bulunmaz ise iade hakkı düşer. Bu süre hak düşürücü süre
niteliğindedir. Ancak bu süre mücbir sebebin varlığı halinde bu süre mücbir
sebep nedeni ile uzayan süre kadar uzayacaktır.
5.1. Re’ sen Düzeltme;
İdarenin üzerinde tereddüt ettiği mutlak ve açık konular re’sen düzeltilir.
Düzeltme fişinin bir nühası iade edilecek(reddolunacak) vergi miktarını ve
başvurulacak muhasebe servisini de gösterir şekilde mükellefe tebliğ edilir.
Mükellef tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde parasını geri almak için
başvuruda bulunmaz ise iade hakkı düşer. Bu süre hak düşürücü süre niteliğindedir. Ancak bu süre mücbir sebebin varlığı halinde bu süre mücbir
sebep nedeni ile uzayan süre kadar uzayacaktır. Bu durumda kendi aleyhine
düzeltme yapılan mükelleflerin ise dava açma hakkı bulunmaktadır. Mükellefler vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde salınan
vergi ve cezaların kaldırılması talebi ile vergi mahkemeleri nezdinde dava
açabilirler.
5.2. Başvuru Üzerine Düzeltme;
Kanun vergi hatalarında düzeltme yapılmasını, düzeltme yapılması için
düzeltmenin talep edilmiş olması gerektiğini belirtmektedir. Yani vergilendirilmelerinde hata yapılan mükelleflerin yazılı başvuru yapmaları gerekmektedir.
5.3. Dava açma süresi içinde düzeltme;
Kendilerine karşı hatalı işlem tesis edildiğini düşünen kişiler( ihbarname, ödeme emri, haciz, ceza ihbarnamesi gibi) hatalı işlemlerin kendilerine
tebliğinden itibaren 2577 sayılı İdari yargılama usul kanunun 7. Maddesi
uyarınca 30 gün içinde vergi mahkemesine başvuruda bulunabilirler. Re’
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sen düzeltme yapılması halinde dava açabilmek için hatalı işlemin tebliğini beklemek gerekir. Vergi mahkemeleri açılan davada işlemin hatalı olup
olmadığının yanında hukuka aykırılıkları da kendiliğinden göz önüne alır.
Vergi idaresinin davanın devam ettiği sırada hatayı kabul etmesi halinde
özel hukukta bulunan sulh ya da feragat müessesinden yararlanması mümkün değildir. Ancak bu tür durumlarda hatalı işlemi düzelterek, davanın devamına gerek olmadığına ilişkin karar alınmasını isteyebilir.
Dava sonunda mükellef lehine karar verilmesi halinde 2577 sayılı Kanunun 28’inci maddesinin bir numaralı bendi uyarınca idarenin gecikmeden en
geç 30 gün içinde işlem tesis etmesi gerekir. Yargı organının yanlış hükümde bulunduğu gerekçesi ile işlem tesisinden kaçınılamaz. Mesela bazı mahkemelerce mükellefe iade edilecek tutar için kanuni faiz ödemesi şeklinde
karar verilmektedir. Bu tür durumlarda idarenin, yürütmeyi durdurma kararı
almadığı takdirde, faiz ödememek gibi bir uygulama söz konusu olamaz.
Vergi mahkemesi kararının tebliğinden itibaren uyuşmazlığın niteliği ve
durumuna göre 2577 sayılı Kanunun 45’inci maddesinin 2 numaralı bendi
uyarınca 30 gün içinde Bölge İdare Mahkemesinde itiraz ve aynı Kanunun
46’ıncı maddesi uyarınca Danıştay’da temyiz (2577 sayılı Kanunun 45’inci
maddesinde 6545 sayılı kanunla yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden
sonra Bölge İdare Mahkemesinde istinaf) yoluna gidilebilir.
5.4. Şikayet Yolu İle Müracaat şeklinde düzeltme
Hatalı işleme karşı dava açma süresi geçtikten sonra hataların düzeltilmesi için getirilen zamanaşımı süresi içerisinde aşağıda anlatılan prosedür
tamamlanmadan yargı yoluna gidilemez. Ancak bu durumda vergi dairesine hatalı işlemin düzeltilmesi için başvuruda bulunulabilir. Düzeltme talebi
reddedilenler şikayet yolu ile Maliye Bakanlığına (5345 sayılı Kanunun 4/g
maddesi uyarınca 4.4.2007 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı’na)
müracaat edebilirler. Düzeltme ve şikayet başvurularının vergi hatalarına
ilişkin olması gerekir. Bir başka ifade ile verginin tarh, tebliğ ve tahakkuk
aşamasında yapılmış hata olmalıdır. Tahsilata, özellikle cebri tahsilata ilişkin
işlemlerde yapılan hata düzeltme ve şikayet kapsamında değerlendirilemez.
Şirketin vergi borçları için düzenlenen ödeme emirlerine karşı düzeltme ve
şikayet yoluyla müracaat talebi reddedilen kişinin açtığı davada Danıştay;
“Ödeme, zamanaşımı ve terkine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı Al-
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tıncı Kısmın Üçüncü Bölüm Hükümleri gibi “Vergilendirme” kitabında yer
alan ve vergi muamelelerindeki hataların giderilmesini amaçlayan düzeltme
yolu ile Vergi Usul Kanunu’nun 124’üncü maddesinde öngörülen şikayet
yolu ile müracaat, kamu alacaklarının güvenceye bağlanması yahut tahsili amacıyla tahsil dairelerince 6183 sayılı Yasa uyarınca yapılan işlemleri
kapsamamaktadır. Ödeme emri, kamu alacağı niteliğini kazanmış vergi ve
cezalarını tahsili amacıyla vergi idarelerinin tahsilat aşamasında düzenlediği
işlemlerdendir. Davacının hisselerini devretmesi nedeniyle ödeme emriyle
cebren takibine başlanan kamu alacağını yaratan vergiden sorumlu tutulamayacağı, tebligatın usule uygun olmadığı, ortak sıfatıyla sorumluluğun şirkete koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarında olması gerekirken ödeme
emirlerinin hissesi oranında düzenlediği yönündeki iddialar ancak, ödeme
emrine karşı süresinde açılan davalarda incelenebilir. Bu nedenle kamu alacağının cebren tahsili için düzenlenen ödeme emrine karşı düzeltme ve şikayet yolu izlenmesine olanak bulunmamaktadır.” şeklinde karar vermiştir.
Maliye bakanlığına(5345 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonrası Gelir
İdaresi başkanlığına) veya vergiyi tahsile yetkili idareye, duruma göre il özel
idaresi veya belediye başkanlığına, şikayet yolu ile başvuruda bulunabilmesi için dava açma süresinin geçmiş ve düzeltme talebinin vergi dairesince
reddedilmiş olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan mükelleflerin başvuruları üzerine ilgili vergi dairesi başkanlığı ile yapılan yazışma sonucu Mali
Bakanlığı vergi dairesinin düzeltme talebine ilişkin red cevabına uygun bulunması halinde mükellefe yapılan işin uygun olduğunu tebliğ etmekte veya
hiç cevap vermeyebilmektedir. Maliye bakanlığı yapılan yazılı müracaata,
müracaat tarihinden itibaren hiç cevap vermemesi durumunda 2577 sayılı
İYUK nun 10. Maddesi dikkate alınarak müracaat tarihinden itibaren 60
günlük sürenin bittiği tarihten sonra dava açma süresi içinde konusuna göre
Danıştay’a, İdare ve Vergi mahkemelerinde dava açabilir. Atmış günlük süre
içinde Maliye Bakanlığınca verilen cevap kesin değilse ve kaçamak, net olmayan cevaplar şeklinde ise mesela İtirazının vergi dairesi ile görüşülmek
üzere gönderildi cevap gelmesi bekleniyor vs gibi. Mükellef buna istinaden
kesin cevabın gelmesini de bekleyebilir ancak bu bekleme süresi başvuru
tarihinden itibaren altı ayı geçmez. Dava açılmaması veya davanın süreden
reddi durumlarında atmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari ma-
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kamlarca cevap verilir ise cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava
açılabilir. Ancak yetkili idarenin kesin olmayan cevabının altı aylık süreden
sonra mesela sekizinci ayda gelmesi durumunda mükellefin dava hakkı düşmüş olur. Atmış günlük süre işlemez.
6. VERGİ HATALARINI DÜZELTMEDE ZAMANAŞIMI
Vergi hataları düzeltme bakımından getirilen zaman aşımı niteliği itibari
ile hak düşürücü bir süredir. Vergiyi doğuran olayın doğduğu takvim yılını
izleyen yılın başından başlayarak 5 yıl içinde düzeltilmeyen vergi hataları
zaman aşımına uğrar ve düzeltilmez. 5 yıllık zaman aşımı süresinin yanında
özel bir düzenlemede vardır. Buna göre zamanaşımı süresi,
-Zaman aşımının son yılı içinde tarh ve tebliğ edilen vergilerde hatanın
yapıldığı,
-İlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği,
-İhbarname ve ödeme emri ilan yolu ile tebliğ edilen vergilerde 6183
sayılı kanuna göre haczin yapıldığı,
Tarihten başlayarak bir yıldan aşağı olamaz VUK nun 126 maddesine
göre. Bu durumda zamanaşımı bir yıl uzamış yani 6 yıla çıkmış olur.
7. SONUÇ
Bilindiği üzere 213 sayılı vergi usul kanunu kapsamındaki vergilerin büyük bölümünün beyan üzerine alınan vergiler oluşturmaktadır. Beyan üzerine yapılan tarh ve tahakkuka karşı dava açılamayacağı kuralı aynı kanunun
378’inci maddesinde getirilmiştir. Buna göre yükümlüler beyan ettikleri
matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamayacaklardır. Ancak bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan ilki
vergi hatası bulunması, ikincisi ise beyannamenin ihtirazi kayıtla verilmiş
olmasıdır. Yükümlülerin beyanları üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı dava açabilmeleri için ihtirazi kayıtta bulunmaları gerekmektedir.
Vergi hataları, hesap hataları veya vergilendirme hataları şeklinde ortaya
çıkmakta olup bu hataların düzeltilmesi bir yandan vergi borcunun diğer
yandan vergi cezasını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran idari bir
yoldur. Düzeltme işleminin yapılması sonucu uyuşmazlıklar idari aşama-
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da çözümlenmekte hem idare hem de mükellef yargı masraflarından emek
ve zaman kaybından ve yargı psikolojisinden kurtulmaktalardır. Son olarak
vergilendirme ile ilgili işlemlerde vergi hatasının olması durumunda mükellefler bu hatanın düzeltilmesi için ilgili vergi dairesine de başvurduktan
sonra dava açabilmeleri özelliği nedeniyle düzeltme bir idari denetim yolu
olarak kanuna uygun verilendirmenin gerçekleşmesinde mükelleflere sağlanan ek güvencedir diyebiliriz.
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İŞ HUKUKU, SOSYAL GÜVENLİK VE VERGİ MEVZUATI
AÇISINDAN İŞE İADE DAVALARI
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
Dr. Murat CEYHAN
1. GENEL OLARAK
Ülkemiz ILO’nun 158 sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesini imzalamış ve 2003 tarihinde 4857 sayılı İş Kanunu ile bunu iç hukukuna
aktarmıştır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18, 19, 20, 21’inci maddeleri 158 sayılı Sözleşmenin bir gereği olarak yürürlüğe konulan hükümlerdir.
Bu maddeler Hukukumuzda o zamana değin mevcut olmayan pek çok
düzenlemeye yer vermiştir. Örneğin yasal hakları ödenme dahi işçinin feshin geçerli olup olmadığı konusunda dava açabilmesi ve işine iadesini talep
edebilmesi gibi. Ancak bu yenilikler bir o kadar da sorunu beraberinde getirmiştir. Bunlardan mahkemenin geriye doğru hüküm tesis etmesi ve bunun
yarattığı birtakım sorulardır.
Bu yazının amacı işe iade sisteminin tüm özelliklerine değinmek, tüm
sorunlarını ve bu konudaki tartışmaları ortaya koymak değildir. Burada sadece işe iade davasının sigorta ve vergi bakımından ortaya çıkardığı belge
boyutunun incelenmesidir.
2. İŞE İADE DAVASININ GENEL HATLARI
Bir işçinin işe iade davası açabilmesi için bir kaç koşulun bir arada bulunması gerekmektedir. Bu koşullar:
2.1 İşverene İlişkin Koşul: İşe iade davası açılabilmesi için, işverenin
fesih tarihi itibariyle işyerinde veya birden fazla işyeri varsa aynı işkolundaki işyerlerinde toplam 30 veya daha işçi çalıştırması gerekmektedir. Toplamda bu sayıdan daha az işçi çalıştıran işverenin feshine karşı işe iade davası
açılamaz.
2.2 İşçinin Hizmet Süresine İlişkin Koşul: İşçinin işe iade davası açabilmesi için, o işverenin yanında en az altı aylık kıdem süresini doldurmuş
olması gerekir. Yargıtay’ın yerleşik kararlarına göre, bu sürenin hesaplanmasında işçinin işveren yanında daha önce geçmiş bulunan hizmet süresi
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birlikte göz önünde bulundurulur. İşçinin önceki hizmet süresinin altı aylık
sürenin hesabında eklenmesi için, önceki sürenin yasal hakların ödenmesi
suretiyle sıfırlanıp sıfırlanmadığının da bir önemi bulunmamaktadır.
Önemle belirtelim ki; yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.
2.3 İşçinin Statüsüne İlişkin Koşul: İşçinin aynı zamanda belirli statüde işveren vekili olmaması gerekir. Uygulamada işveren vekillerinin iş
güvencesinin kapsamı dışında olduğu yolunda söylemlere rastlanmaktadır.
Bu doğru değildir. Zira 4857 sayılı İş Kanunu’nun md.2/IV. fıkrası uyarınca,
işveren vekili; işveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin
yönetiminde görev alan kişidir. Yani işveren vekili sayılabilmek için, yönetim kademesinin üst, orta veya alt kısmında bir yerde yer almak yeterlidir.
Halbuki iş güvencesinin kapsamı dışında tutulan işveren vekilleri üst düzey
olarak tabir edebileceğimiz işveren vekilleridir. Bunlar; işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili (örneğin bir şirketin genel müdürü)
ve yardımcıları (şirketin genel müdür yardımcıları) ile bağımsız bir işyerini
sevk ve idare edip de işçi alma çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri
(örneğin merkezden bağımsız surette işçi alma ve çıkarma yetkisi bulunan
fabrika müdürü, bölge müdürü gibi) ’dir. Dikkat edilirse işçi alma - çıkarma
yetkisi, işletmenin bütününü sevk ve idare eden veya yardımcısı durumunda
bulunan işveren vekilleri için değil, sadece bağımsız bir işyeri bütünlüğünü
sevk ve idare eden, örneğin şube müdürü, bölge müdürü gibi, işveren vekilleri için aranmıştır. Günümüz dünyasında bir bölge müdürünün bağımsız
olarak işçi alma çıkarma yetkisine sahip bulunması nadiren görülebilecek
bir durumdur. Öte yandan bu noktada belirtelim ki, söz konusu işveren vekiline kağıt üzerinde işçi alma çıkarma yetkisi verilmesi yeterli olmayıp, fiilen
kullanılan bir yetkinin bulunması gerekir.
2.4 Fesih Nedeni: İşveren, yukarıda belirtilen koşullarla iş güvencesinin
kapsamına giren işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini ancak işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
Bu feshin mutlaka yazılı olması ve fesih nedeninin açık ve kesin surette
bildirilmesi gerekir. Ayrıca eğer işçinin sözleşmesi verim ve davranışlarından kaynaklanan geçerle nedenlerle feshediliyor ise, mutlaka savunmasının
alınması gerekir.
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Uygulamada zaman zaman iş sözleşmesi feshedilecek işçinin fesih bildirimini almadığı veya savunma vermekten kaçındığı görülmektedir. Bu
durumda 4857 sayılı İş Kanunu’nun 109’uncu maddesi uyarınca tutanak
düzenlenmesi gerekir.
3. DAVANIN GÖRÜLMESİ VE HÜKÜM
İşçinin, işverenin feshine karşı, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle dava açması mümkündür. Yapılan yargılamada mahkeme feshin geçerli olduğuna veya olmadığına kara verir. Hangi
kararı verdiğine göre de davanın sonuçları farklı olacaktır.
3.1 Mahkemenin Feshi Geçerli Bulması
Mahkemenin feshi geçerli bulması halinde zaten sorun yoktur. Feshin
yapıldığı tarih itibariyle iş sözleşmesi sona ermiş sayılır ve geriye doğru
verilecek herhangi bir belge veya yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
3.2 Mahkemenin Feshi Geçersiz Bulması
Mahkemenin fesih nedenini geçersiz bulunması halinde iki aşamalı bir
hüküm tesis eder. Bu hüküm, işverenin işçiyi işe başlatması ve başlatmaması
ihtimallerini içerir. Yani Hukukumuzda 4857 ve 5953 sayılı Kanunlara tabi
işçiler bakımından mutlak bir işe iade olanağı düzenlenmemiştir. İşe iade
kararına rağmen işe başlatmak veya başlatmamak işverenin takdirindedir.
Mahkemenin feshi geçersiz bulup işe iade yönündeki kararı şe şekildedir:
i)Feshin geçersizliği, davacının işine iadesi ve çalıştırılmadığı süredeki
en çok dört ayla sınırlı olarak ücret ve diğer haklarının tespiti,
ii)İşverence iade kabul edilmediği takdirde, yukarıda belirtilen dört aya
kadar ücret tutarından başka ayrıca (dört ila sekiz aylık ücret tutarında değişen tutarda) işe başlatmamama tazminatının belirlenmesi,
şeklindedir. İşverenin işe iadeyi kabul edip etmemesine göre de ortaya
çıkacak yükümlülük değişmektedir.
3.2.1 Feshi Geçersiz Bulan Hükmün Sonuçları
Ön Koşul: İşçinin işe başlatılma veya başlatılmama durumuna göre, aşağıda
belirtilen şıklardan birine girebilmesi ve hak elde edebilmesinin ön koşulu, işçinin kesinleşen kararın tebliği tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde işverene
başvuruda bulunmasıdır. Eğer bu süre içerisinde başvuruda bulunmazsa fesih
geçerli hale gelir ve yukarıda III/1’deki durum söz konusu olur.

MAYIS - HAZİRAN 2017

251

MALİ

ÇÖZÜM

3.2.1.1 Ücret Ve Tazminat Boyutu
3.2.1.1.1 İşverenin İşçiyi İşe Başlatması Durumunda İşçinin Alacağı;
 En Çok Dört Aylık Sürenin Ücreti:
İşçinin süresi içerinde başvurması halinde, işveren mahkeme kararı sonucunda iadeyi kabul edip işçiyi işe başlattığı takdirde, sadece fesih tarihinden ileriye doğru en çok dört ay için hesaplanacak ücreti ve diğer haklarını
ödemekle yükümlü olur. Yargılama ne kadar uzun sürmüş olursa olsun, işverenin ödemekle yükümlü olduğu ücret ve diğer haklar sadece dört aylık
süreyle sınırlıdır.
Örneğin iş sözleşmesinin işverence 12.8.2014 tarihinde feshedildiğini ve
feshin geçersizliğin ilişkin kararın kesinleştiğini düşünelim. Bu durumda
işveren 12.8.2014 tarihini izleyen dört ay süresince yani 12.12.2014 tarihine kadarki ücret ve diğer haklarını ödeyecektir. Geriye doğru dört aylık
ücret, işçinin bu süredeki giydirilmiş net ücretidir. Bu süre içerisinde
işyerinde ücret artışı yapılmışsa, işçi bu süreye tekabül eden artışlardan da
yararlanır. Belirtelim ki; buradaki ücret en çok dört aylık süreye ilişkin olabilir. Eğer istisnai olarak yargılama dört aydan daha kısa sürmüşse, dört aylık süreye değil, sadece yargılama süresine ilişkin ücretten söz edilecektir.
Yukarıdaki örnek üzerinden izah edersek, işçinin sözleşmesi 12.8.2014 tarihinde feshedip de mahkeme örneğin 15.10.2014 tarihinde sona ererse, işçi
12.8.2014 fesih tarihinden itibaren 15.10.2014 tarihine kadarki ücreti yani 2
ay üç günlük ücrete hak kazanacaktır.
 En Çok Dört Aylık Sürenin Kıdeme İlavesi
İşveren işçiyi işe başlattığında, işçinin yargılama süresince boşta geçirdiği sürenin tamamı değil, yalnızca fesihten itibaren en çok dört aylık süresi kıdem süresine ilave edilir ve işçinin kıdeme bağlı haklarının hesaplanmasında dikkate alınır. Yine belirtelim ki yargılama dört aydan daha kısa
sürmüşse, dört aylık süreye değil, sadece bu sürenin kıdem süresine dahil
edilmesi söz konusu olacaktır.
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 İşe Başlatılan İşçinin İşverene Borcu
İşçi işe başlatıldığında, kendisine ödenen feshe bağlı hakları geri ödenmekle yükümlü olur. Bu çerçevede, işçiye ödenen kıdem ve ihbar tazminatı
ile hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin süresine ilişkin ücreti ve varsa
fesih nedeniyle ödenen sair haklarının geri ödenmesi gerekir.
Önemle belirtelim ki, işverenin bu alacaklarını işçiden talep etme hakkı bulunmakla birlikte, işçinin işe başlatılmasını bu alacaklarının ödenmesi
şartına bağlı tutması mümkün değildir. Aksi takdirde, şarta bağlı geçersiz bir
davet söz konusu olur. İşveren, işçi işe başladıktan sonra, feshe bağlı olarak
işçiye yaptığı ödemeleri talep edebilir. Bu amaçla işçinin ücretinden kesinti
yapabileceği gibi, ayrıca bu alacaklarının tahsili için icra takibi yapabilir
veya dava açabilir.
3.2.1.1.2 İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması Durumunda İşçinin Alacağı;
İşverenin işe iade başvurunda bulunan işçiyi işe başlatıp başlatmamayı
düşünüp karar vermesi için, başvurudan itibaren bir aylık süresi bulunmaktadır. İşverenin işçiyi işe başlatmama iradesi bu süre içerisinde başlatmayacağını bildirmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, bir ay hiç davet etmemesi ve sesini çıkarmaması şeklinde de ortaya çıkabilir.
 En Çok Dört Aylık Sürenin Ücreti Ve Kıdeme İlavesi
İşverenin işçiyi bu sürede işe başlatmaması halinde işçi yine yukarıda belirtildiği şekilde fesih tarihinden itibaren en çok dört aya kadar olan sürenin ücret
ve diğer haklarını alacağı gibi, bu süre de yine kıdem süresine dahil edilecektir.
Bu bakımdan yukarıda (a) başlığı altında söylenenler burada da geçerlidir.
Ayrıca bu ihtimalde en çok dört aylık sürenin kıdem süresine ilavesi ile
işçinin dört aylık daha kıdem tazminatı fark alacağı ortaya çıkacak, ayrıca
bu sürenin ilavesiyle işçinin ihbar süresinin veya yıllık izin süresinde dilim
atlaması söz konusu olur ise, işçi ihbar tazminatı ve yıllık izin farkına hak
kazanacaktır. Bununla birlikte belirtelim ki; işçinin işe iade davasını kazanması bu fark alacaklar bakımından da kesin hüküm oluşturmaz. İşveren bu
farkları vermediği takdirde, işçinin yeni bir dava açması gerekir. Ancak işe
iade davasının hükmü, bu fark kıdem ve varsa ihbar ve yıllık izin alacağına
ilişkin davada kesin delil niteliğinde olacak yani mahkeme artık işçinin en
çok dört aylık sürenin kıdeme ilavesi dışında bir karar veremeyecektir.
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 İşe Başlatmama Tazminatı
İşveren işçiyi işe iade kararına rağmen süresinde işe başlatmadığı takdirde, işçi yukarıda belirtilen haklara ilave olarak, işe başlatmamanın karşılığı
olarak mahkemece dört ayla sekiz ay arasında tespit edilen iş güvencesi
tazminatı olarak adlandırılan tazminatı da hak kazanır. Bu tazminatın hesabında sadece “ücreti tutarında tazminat” kavramından söz edilip, işçinin diğer haklarının nazara alınacağından söz edilmediğinden, bu tazminata esas
ücret çıplak ücrettir. Bu ücret, en çık dört aylık süreye ilişkin ücretten farklı
olarak, işçinin işe alınmadığı tarihteki emsali işçinin ücretine göre hesaplanır. Aşağıda da değinileceği üzere, bu tazminat gelir vergisinden muaftır.
4. SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN İŞE İADE
DAVALARI
İşveren işçiyi işe başlatsa da başlatmasa da en çok dört aylık sürenin
ücretini ödeyecektir. Yeter ki işçi süresinde işverene başvuruda bulunmuş
olsun. İşçinin bu ücrete hak kazanmasının bir sonucu da işverenin bu ücret
ilişkin sosyal sigorta primi ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmesidir.
Sosyal sigorta uygulaması bakımından işçinin işe başlatılıp başlatılmamasının tek farkı yeni tarihli işten ayrılış bildirgesi verilmesi yükümlülüğünün
ortaya çıkmasıdır. Bu yükümlülük kuşkusuz işçi işe başlatıldığı takdirde söz
konusu olmayacaktır.
4.1 İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde, İşten Ayrılış Bildirgesi Verme Yükümlülüğü:
İşveren işçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca işten ayrılış bildirgesi vermekle
yükümlüdür. İşçinin iş sözleşmesinin ne zaman sona erdiği hususu, sigortalılık süresinin belirlenmesi ve birtakım yardımlardan yararlanma koşulları bakımından önem taşıyabilir. İşe iade sisteminde işçi işe başlatılmadığı
takdirde, ilk fesih işlemi geçersiz sayılarak onun yerine en çok dört aylık
sürenin ilavesiyle bulunan yeni bir fesih tarihi söz konusu olmaktadır. Bu
nedenle sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin md.25/VII’inci fıkrasına
göre, işe iade davasını kazanan işçinin işe başlamak üzere işverene başvurusunun alındığı tarihin içinde bulunduğu ayın sonuna kadar yeniden işten
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ayrılış bildirgesi verilmesi gerekir. Aksi takdirde işten ayrılış bildirgesinin
süresinde verilmemesine ilişkin idari para cezası uygulanır. Bu bildirgede
yer alacak yeni fesih tarihi , ilk fesih tarihine en çok dört aylık sürenin ilavesiyle bulunacak tarih olacaktır.
Konuyu düzenleyen SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün
2013/11 sayılı Genelgesinde yer alan örneklerin burada zikredilmesinde yarar görülmüştür.
“Örnek 1- 13/2/2013 tarihinde işverence geçerli sebep gösterilmeden işten çıkarılan ve aynı tarih itibariyle işverence işten ayrılış bildirgesi düzenlenerek Kuruma verilen sigortalının 4857 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre açtığı işe iade davası 30/10/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Sigortalı
31/10/2013 tarihinde işverene işe başlatılmak üzere müracaat etmiştir. Sigortalının tebligatının aynı tarihte işverene ulaşmış olduğu varsayıldığında
sigortalıyı işe başlatmamaya karar veren işverenin dört aylık ücret ödeyeceği sürenin son günü olan 13/6/2013 tarihine göre düzenleyeceği işten ayrılış
bildirgesini 2013 yılı Kasım ayı sonuna kadar Kuruma vermesi gerekmektedir. Bu süre içinde verilen işten ayrılış bildirgesi nedeniyle idari para cezası
uygulanmayacaktır. Ünitece mahkeme kararı gereğince işlem yapılacağından 13/2/2013 tarihinde verilen işten ayrılış bildirgesi de yersiz durumda
verilmiş olduğundan ilgili programdan mahkeme kararı seçeneği seçilerek
silinecektir.
Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının işe başlamaya ilişkin tebligatının
7/11/2013 tarihinde işverene ulaştığı varsayıldığında 14/6/2013 tarihine
göre düzenlenecek işten ayrılış bildirgesinin 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar işverence verilmesi halinde işten ayrılış bildirgesine idari para cezası
uygulanmayacaktır.”
4.2 İşveren İşçiyi İşe Başlatsın Veya Başlatmasın Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmesi Ve Primlerin Ödenmesi
Yukarıda belirtildiği gibi, işçinin süresinde başvurması koşuluyla, işveren işçiyi işe başlatsın veya başlatmasın, işçi geriye doğru en çok dört aylık
süreye ilişkin ücret ve diğer ödemelere hak kazanır. Dolayısıyla bu süreye
ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi verme yükümlülüğü ile primlerin ödenmesi yükümlülüğünün yerine getirilmesi zorunludur. İşi iade davalarında
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işverenin belge verme ve primleri ödeme yükümlülüğü Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Belirtelim ki bu konudaki uygulamada değişiklik yapıldığı için Yönetmelikte bu süreler belirli tarihlere göre
farklı şekilde düzenlenmiştir.
Buna göre,
4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken asıl veya ek nitelikteki
aylık prim ve hizmet belgelerinin,
i) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,
ii) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti
üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya
işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak
için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde
bulunduğu ayı,
takip eden ay/dönemin, işyerinin özel nitelikte olması halinde 23’üne,
resmî nitelikte olması halinde 7’sine kadar, Kuruma, e-sigorta kanalıyla
gönderilmesi veya kağıt ortamında verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş kabul edilir.
Bu döneme ilişkin sigorta primlerinin ne zamana kadar ödenmesi gerektiğine gelince;
4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesine istinaden iş mahkemelerince veya özel hakem tarafından verilen kararlar uyarınca göreve iadesine
karar verilen sigortalı personel için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet
belgelerinden dolayı tahakkuk edecek sigorta primlerinin,
i) 21/8/2013 tarihine kadar kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının sigortalıya tebliğinden sonra on iş günü içinde sigortalı, işverene işe başlamak üzere başvurduğu takdirde, onuncu iş gününün içinde bulunduğu ayı,
ii) 21/8/2013 tarihinden itibaren sigortalı personelin kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe baş-
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lamak için işverene başvuruda bulunması ve işverenin usulüne uygun daveti
üzerine işe başlaması halinde, davete ilişkin tebligatın alındığı tarihin veya
işverenin işçiyi işe başlatmaması halinde, sigortalı personelin işe başlamak
için işverene yaptığı başvurusuna ilişkin tebligatın alındığı tarihin içinde bulunduğu ayı,
izleyen ay/dönemin sonuna kadar Kuruma ödenmesi halinde yasal süresi
içinde ödenmiş kabul edilir.
Durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; 12.8.2014 tarihinde iş sözleşmesi feshedilen işçinin davayı kazanıp işe başlamak üzere 10.7.2016 günü
işverene başvuruda bulunduğunu ve işverenin işçiyi 20.7.2016 günü davet
ettiğini ve tebligatın 22.7.2016 günü işçi tarafından alındığını düşünelim. Bu
durumda işverenin 2016 Ağustos ayının 23’üne kadar aylık prim ve hizmet
belgesi vermesi ve bu ayın sonuna kadar da ilgili primleri ödemesi gerekir.
5. İŞE İADE DAVALARININ VERGİSEL BOYUTU
Vergi mevzuatı açısından işe iade davalarına bakıldığında konuya ilişkin
önemli bilgilerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesi ile 272 Seri
No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde olduğu görülür.
Bilindiği gibi gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. G.V.K.’nun
1 nci maddesine göre gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Bahse konu Kanunun 2 nci maddesinde
ise Türkiye’de gelir vergisi açısından vergilendirilecek 7 unsur belirtilmiştir.
Bunlar; ticari kazançlar, zirai kazançlar, ücretler, serbest meslek kazançları,
gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları ve diğer kazanç ve
iratlardır.
İşe iade davalarında vergi mevzuatı açısından 3 tür özellikli kazanç söz
konusu olmaktadır;
5.1 İşe Başlatmama Tazminatı
Kural olarak ücretler ve buna bağlı olarak elde edilen diğer gelirler gelir
vergisine tabidir. Bu durumda işe iade davaları sonucunda elde edilen kazancın da bir bütün olarak gelir vergisine tabi olduğu söylenebilir. Buna karşın
vergi mevzuatında “istisna” ve “muafiyet” olarak tabir edilen iki kavram bulunmaktadır. Söz konusu kavramları kısaca tanımlamak gerekirse “istisna”;
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kanunlar çerçevesinde bir işlemin veya konunun vergiye tabi tutulmaması
iken “muafiyet”; yasalarla belirli bir kişinin ya da grubun vergileme alanı
dışında bırakılmasıdır. Bir başka deyişle istisna vergiye tabi olaylara, muafiyet ise vergiye tabi kişilere getirilerek bunların vergiden bağışık olmalarını
sağlayan müesseselerdir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinde bazı
tazminat ve yardımların gelir vergisinden istisna edildikleri belirtilmektedir.
Bahse konu madde kapsamına işe iade davalarından elde edilen tazminatlar
da girmektedir. Bu çerçevede; işe iade davalarından elde edilen bu kapsamdaki kazançlar kural olarak gelir vergisine tabi olmakla birlikte, bu işlemlere
tanınan istisna nedeniyle söz konusu kazançlar üzerinden gelir vergisi hesaplanmamaktadır. Nitekim bahse konu Gelir Vergisi Kanunu’nun 25 inci maddesinin 1 nci fıkrasında “ölüm, engellilik, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe
başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımların” gelir vergisinden müstesna tutulduğu açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla vergi
mevzuatı açısından işe başlatmama tazminatları sadece damga vergisine tabi
olacaklardır. İstisna kapsamındaki tutar, iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine
karar veren mahkeme veya özel hakemin kararında belirlediği işçinin işe başlatılmaması nedeniyle ödenecek tazminat miktarı ile sınırlıdır.
Makalenin önceki kısımlarında açıklandığı üzere İş Kanunu’nun 21 inci
maddesi “geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını” şu şekilde ifade etmiştir; “İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin
geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak
zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise,
işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar
verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını
da belirler.” İşte 272 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde
detaylı olarak anlatılan ve damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi olmayan
tazminat 21 inci maddenin bu kısmında anlatılan tazminattır.
5.2 Personelin Çalışmadığı Süreye Ait Ücret Ödemeleri
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 inci maddesi uyarınca ücret; işverene tabi
ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para
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ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin
ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar
altında ödenmiş olması veya bir ortaklık ilişkisi nedeniyle olmamak şartı ile
kazancın belli bir yüzdesi şeklinde belirlenmiş bulunması onun niteliğini
değiştirmez. Önceden yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler de aynı madde
kapsamında ücret olarak kabul edilmiştir. Hizmet erbabını işe alan, emir ve
talimatları dahilinde çalıştırmaları karşılığında söz konusu ödemeleri yapan
gerçek ve tüzel kişiler ise Gelir Vergisi Kanunu açısından işveren olarak
tanımlanmıştır (Mad. 62). Dolayısıyla mahkeme kararı uyarınca personelin
çalışmadığı sürelere ait olarak ödenen ücretler üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. Nitekim Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin Kanunun 103 ve 104 üncü
maddeleri çerçevesinde stopaja tabi olduğu ifade edilmiştir. “Esas Tarife”
başlığını taşıyan ilgili 103 üncü madde 2017 yılı güncel rakamları ile şu
şekildedir;
13.000 TL’ye kadar

15%

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret
gelirlerinde 110.000 TL›nin 30.000 TL›si için 5.350 TL),
fazlası

27%

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL,
(ücret gelirlerinde 110.000 TL›den fazlasının 110.000
TL›si için 26.950 TL), fazlası

35%

“Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçlarını” açıklayan İş Kanunu’nun
21 inci maddesinin tazminat ile ilgili kısmını ele almıştık. Aynı maddenin
devamında “kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye
en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.” hükmü uyarınca yapılan bu ödemeler tazminat olarak değerlendirilmez ve ifade
edildiği gibi “ödendiği döneme ait” ücret olarak mütalaa edilip gelir vergisi
stopajına tabi tutulur.
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5.3 Personele Ödemelerin Geç Yapılması Nedeniyle Yapılan Faiz
Ödemeleri
Mahkeme kararı gereği hizmet erbabına işverence yapılması gereken
faiz ödemeleri olması durumunda ödenen tutarlar menkul sermaye iradı
olarak kabul edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesine göre
sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para
ile temsil edilen değerlerden oluşan sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı,
faiz, kira ve benzeri kazançlar menkul sermaye iradıdır. Söz konusu maddenin 6 ıncı fıkrasında “her çeşit alacak faizleri” menkul sermaye iradı olarak
tanımlanmıştır. Bu çerçevede, işverenin hizmet erbana mahkeme kararı ile
yapması gereken ödemenin gecikmesi nedeniyle doğan faizler hizmet erbabı açısından alacak faizi niteliğindedirler ve beyana tabidirler. Nitekim
Gelir Vergisi Kanunu’nun 85 inci maddesinde “Mükellefler, ikinci maddede
yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları
için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verirler. Bu kanuna göre beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanması zorunludur.” hükmü yer almaktadır. Devamı olan 86 ncı maddenin 1-d fıkrasında
ise “Bir takvim yılı içinde elde edilen ve 2017 yılı için 296 Seri No’lu Gelir
Vergisi Genel Tebliği ile belirlenen tutar olan 1.600 TL’yi aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye
iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname
verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği” belirtilmiştir. Dolayısıyla 2017 yılında 1.600 TL’yi aşan alacak faizi geliri elde eden
hizmet erbapları tevkifata tabi olmayan bu kazançları için gelir vergisi beyannamesi vermek durumundadırlar.
Anlatılanlar özet olarak şu şekilde gösterilebilir;
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G.V.K.’na Göre
Stopaj

Hizmet Erbabı Tarafından Beyan

Damga
Vergisine
Tabi

Mah.Kar.Göre
Ödenen Tazminat

Yapılmaz

Edilmez

Evet

Mah.Kar.Göre
Ücret (İhbar Taz.)

Yapılır

Edilmez

Evet

Mah.Kar.Göre
Ödenen Faiz

Yapılmaz

2017’de 1.600 TL’yi Aşıyorsa Edilir

Evet
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Yukarıda açıklanmaya çalışılan 3 tür ödeme hizmet erbabı yani işçi açısından gelir, işveren açısından ise gider niteliğindedir. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6 ncı maddesinde safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi
Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanacağı hüküm altına
alınmıştır. Dolayısıyla gider yazabilme açısından kurumlar vergisi mükellefleri sadece Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8 inci maddesini değil aynı zamanda Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesini de dikkate alacaklardır.
Nitekim Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderleri” düzenleyen 40
ıncı maddesinin 3 üncü fıkrası “işle ilgili olmak şartıyla, sözleşmeye, ilama
veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatları” gider olarak mütalaa edilip vergi matrahından düşülmesine izin vermiştir. Bu cümleden olarak; işe iade davası sonucunda hizmet erbabına yapılan ödemelerin
vergi matrahından düşülmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin örnek özelge ve yargı kararları ise şu şekildedir;
 “Şirketiniz tarafından mahkeme kararına istinaden ödenen ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işe iade sonucu işçinin
çalışmadığı süre için ödenen ücretler ve diğer haklar ile bu ödemelere ilişkin
işlemiş yasal faizlerin ve yargılama giderlerinin kurum kazancının tespitinde
gider olarak indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, işe
başlatmama tazminatının Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi, vekalet ücreti ile çalışanın işe iadesi
için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın
kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı
ve diğer haklarının ise ücret olarak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir. Ancak, mahkeme
kararına istinaden, ücret ödemelerine ilişkin olarak hesaplanan kanuni faizler
alacak faizi niteliğinde olup, gelir vergisi tevkifatı kapsamında bulunmamaktadır.” (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 16.08.2013 tarih ve
64597866-125[6-2013]-127 sayılı özelgesi).
 “Bu hükümlere göre, emeklilik nedeniyle ayrılan ancak daha sonra
mahkeme kararı gereği görevi iade olan personelin çalışmadığı sürelere ait
ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatının yapılması gerekmekle
beraber, söz konusu ödemelerin hak sahibine geç ödenmesi nedeniyle öde-
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nen faizlerin ücret olarak nitelendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Öte
yandan söz konusu faiz ödemeleri Gelir Vergisi Kanunu uygulamasında
alacak faizi niteliğinde olduğundan, tevkif yoluyla vergilendirilmeyen bu
ödemeleri elde edenlerce Gelir Vergisi Kanununun 85 ve 86 ncı maddeleri
uyarınca menkul sermaye iradı olarak yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan işe başlatmama tazminatları Gelir Vergisi
Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre
istisna kapsamında olduğundan mahkeme kararına istinaden yapılacak işe
başlatmama tazminatı ödemeleri üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı tabiidir.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 31.01.2012 tarih ve
B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 61-398 sayılı özelgesi).
 “Buna göre, mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilen işe başlatmama tazminatı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ıncı maddesinin birinci
fıkrasının (3) numaralı bendine göre, işçinin çalıştırılmadığı süre için ödenen dört aylık ücretin ise anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı
bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, İş Mahkemelerince iş akdinin haksız nedenle fesih edildikten sonra verilen işe başlatmama tazminatı, Gelir
Vergisi Kanunu’nun 25’inci maddesi ile istisna kapsamına alındığından
bu tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması ancak damga vergisi
kesintisi yapılması gerekmektedir.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın
06.01.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 8-57 sayılı özelgesi).
 “Buna göre, mahkeme tarafından ödenmesine hükmedilen işe başlatmama tazminatı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre, işçinin çalıştırılmadığı süre için ödenen
dört aylık ücretin ise anılan maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendine göre safi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün bulunmaktadır. Diğer taraftan, İş Mahkemelerince iş akdinin haksız nedenle fesih edildikten sonra verilen işe başlatmama tazminatı, Gelir
Vergisi Kanununun 25 inci maddesi ile istisna kapsamına alındığından bu
tutar üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması ancak damga vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir. Ancak, kararın kesinleşmesine kadar işçinin çalıştırılmadığı 4 aylık süre için ödenen tutar Gelir Vergisi Kanununun
61, 63, 94 ve 103 üncü maddeleri uyarınca ücret olarak vergilendirilmesi
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gerekmektedir.” (Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 15.09.2011 tarih
ve B.07.1.GİB.4.27.15.01-10-515-74-41 sayılı özelgesi).
 “Bu hüküm ve açıklamalara göre, iş sözleşmesinin feshedilmesi
işleminin geçersizliğine hükmeden mahkeme kararında işe başlatılmama
hali için belirlenen tazminat ödemesinden damga vergisi kesintisinin yapılması, gelir vergisi kesintisinin ise yapılmaması gerekmektedir.” (Kütahya Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü‘nün 21.03.2011 tarih ve B.7.4.
DEF.0.43.10.00-7769/4376-2 sayılı özelgesi).
 “İş sözleşmesinin feshedilmesi işleminin geçersizliğine hükmeden
mahkeme kararında işe başlatılmama hali için belirlenen işe iade tazminatlarının ve mahkeme masraflarının Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında; 4 aylık ücret
ödemelerinin ise aynı maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi kapsamında kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması
mümkün bulunmaktadır. Öte yandan, işe iade tazminatlarının Gelir Vergisi
Kanununun 25 inci maddesi hükmü uyarınca gelir vergisinden istisna edilmesi ve çalışanın işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret
ve diğer haklarının ise ücret olarak gelir vergisi tevkifatına tabi tutulması gerekmektedir.” (İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.12.2011 tarih ve
B.07.1.GİB.4.35.16.01-176300-747 sayılı özelgesi).
 “Yargı kararıyla işe iadesine karar verilen davacıya, başvurusuna
rağmen işe başlatılmayarak işsiz bırakılması nedeniyle işverence yapılan bu
ödeme; Gelir Vergisi Kanununun 25›inci maddesinin birinci fıkrasına bağlı
(1) işaretli bentte vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğu halde, 25›inci maddede sadece çalışanlara ödenen
kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan kısmının vergiden müstesna tutulduğuna dayanılarak verilen hükmün bozulması gerekmiştir.” (Danıştay 3.
Daire, Esas: 2006 / 3799, Karar: 2007 / 414, Karar Tarihi: 15.02.2007).
SONUÇ
Anayamızın 55 inci maddesinde güvence altına alınan “ücret geliri”,
hem iş hukuku, hem sosyal güvenlik mevzuatı hem de vergi mevzuatı boyutlarına sahip özellikli bir konudur. Bu konuya ilişkin olarak uygulamada en
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sık karşılaşılan işçi-işveren ihtilaflarından bir tanesi olan “haksız yere işten
çıkarma” fiili işe iade davaları ile çözüme kavuşturulmaktadır. Çoğunlukla
işçinin lehine gelişen sürece ve sonuca sahip bahse konu davalar ile ilgili
olarak işverenlerin mutlaka bilmesi gereken hususlar makalemizde farklı
boyutları ile ele alınmaya çalışılmıştır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (20.06.1952). 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla
Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun.
Ankara : Resmi Gazete (8140 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
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HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN
HAFTA TATİLİ HAKKI
*
Erol GÜNER33

1. GİRİŞ:
Başta anayasamız olmak üzere çalışma yaşamını düzenleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler çalışanların dinlenme haklarını güvence altına almıştır.
Kuşkusuz bunlarda en önemlisi olarak görebileceğimiz “Hafta Tatili Hakkı
ve Hafta Tatili Ücreti” de kanunlar ile düzenlenerek koruma altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde esasen hafta tatilinde
çalıştırmak yasaktır. Yani, asıl olan işçinin hafta tatilinde dinlendirilmesidir.
Hafta tatili Türkiye’ de 1924 yılında çıkarılan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanuna göre, “ On bin veya on binden fazla nüfusu bulunan şehirlerdeki fabrika, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane,
ticarethane, sınai ve ticari bilumum müesseselerin ..... Haftada bir gün tatil
edilmeleri mecburidir “ (394 sayılı Hafta Tatili Kanunu 1. Md. ). Resmi
daireler ile genel, özel, ticari ve sınaî müesseselerde işçilerin haftada altı günden çok süreyle çalıştırılması yasaklanmıştır(394/2. Md. ). Kanun sadece sanayi
dışında kalan işçilerden tarım, avcılık, balıkçılık, ormancılık ve benzeri işlerdeki
çalışmaları kapsam dışında bırakmıştır(394/3. Md. ).
Hafta Tatili Kanununa göre, işyerlerinin Pazar günü açık olabileceği düzenlenmiştir. Pazar günü açık olan bir işyerinde, haftanın başka bir gününde işçiye izin verilmesi kanunda düzenlenmiştir. Postalar halinde çalışma
yapılması halinde Pazar günü çalışan işçiye hafta içinde ve 24 saatten az
olmamak üzere hafta tatili verilmelidir. Bunlar dışında, dinsel ve toplumsal
gerekler göz önüne alınarak, Ramazan ve Kurban bayramı arifesine rastlayan Pazar günlerinde işyerinin kapalı tutulmasına istisna getirileceği de
kanunda düzenlenmiştir(394/5. Md. ).
Makalemizde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat bağlamında hafta tatili
ve ücreti ile ilgili usul ve esaslar ile birlikte “Hafta İçerisinde Rapor Veya İzin
Alan İşçinin Hafta Tatili Hakkı” nı değerlendirmeye çalışılacaktır.

*
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Makale Geliş Tarihi:
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Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 17.05.2017

MAYIS - HAZİRAN 2017

265

MALİ

ÇÖZÜM

2. HAFTA TATİLİNE VE ÜCRETİNE HAK KAZANMA:
4857 sayılı İş Kanununda Hafta Tatili Kanunu’nda olduğu gibi hafta tatili, nüfusu on bin ve üzerinde olan şehir ve kasabalar için sınırlanmamıştır.
İş Kanununun “Hafta Tatili Ücretini” düzenleyen 46’ıncı maddesinin birinci
fıkrasında, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde genel olarak haftada 45
saat çalışmış olmak koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz
olarak en az yirmi dört saat dinleme verileceği hükme bağlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanununun 46. Maddesine göre, “ Bu kanun kapsamına
giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce yasanın 63. Maddesine
göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük
bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme verilir “. Buna
göre, hafta tatili ücretinden yararlanabilmek için, İş Kanununun uygulama
alanı içinde olmak ve haftanın tatilden önceki iş günlerinde çalışmış olmak
şartları bulunmaktadır.
A- İş Kanunu Kapsamı İçinde Olmak: Hafta tatili ücretinden yararlanabilmenin ilk şartı, İş Kanunu kapsamı içinde olmaktır. Borçlar Kanunu
uygulama alanı içinde olanlar ve İş Kanununun 4. Maddesinde belirtilen
istisnalar içinde yer alan işler ve yerlerde çalışanlar hafta tatili hakkından yararlanamayacaklardır.
B- Haftanın Tatilden Önceki İş Günlerinde Çalışmış Olmak: Hafta tatili hakkından yararlanmanın ikinci şartı, haftanın tatilden önceki iş günlerinde İş Kanununun 63. Maddesinde belirlenen iş günlerinde çalışmış
olmaktır.
Kanun, koruyucu yapısı içinde fiilen çalışılmayan bazı halleri çalışılmış
gibi kabul etmektedir.
İş Kanununun 46. Maddesine göre, hafta tatiline hak kazanmak için
aşağıdaki süreler çalışmış gibi kabul edilmektedir.
1- Çalışmadığı halde kanunen çalışma süresinden sayılan zamanlarla
günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan ve sözleşmeden doğan tatil günleri( İşçinin işyerinde çalışmadığı halde günlük çalışma süresinden
sayılan, yani çalışılmış gibi sayılan haller 4857 sayılı İş Kanunun 66 ncı
maddesinde belirtilmiştir.)
2- Evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya
çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin süreleri (Mazeret
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izni Ek Madde2: 4/4/2015-6645/35 md.): İşçiye; evlenmesi, evlat edinmesi,
ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün,
eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilmesi, yani ücretten izin nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmadan izin verilmesi gerekir.
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan
çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya
bölümler hâlinde on güne kadar ücretli yani ücretten izin nedeniyle herhangi bir kesinti yapılmadan izin verilmesi gerekir.)
3- Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri,
4- İşyerinde çalışmanın, zorlayıcı ve ekonomik bir sebep olmaksızın
haftanın bir veya birkaç gününde tatil edilmesi, halinde haftanın çalışılmayan günleri hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış gibi sayılacaktır.
3. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ:
Hafta Tatili Ücreti 4857 sayılı İş Kanununda düzenlenmiştir. Yukarıda
açıkladığımız üzere, İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil
gününden önce çalışmış olmaları koşuluyla yedi günlük bir zaman dilimi
içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o
günün ücreti tam işçiye tam olarak ödenir (46/II. md). İşçinin hafta tatili ücretini hak ede bilmesi için bir hafta içinde 45 saatlik çalışma süresini tamamlaması gerekir. Esnek çalışma uygulaması çerçevesinde Kanunun 63’üncü
maddesinde belirtildiği şekliyle iki aylık bir süre içinde ortalama haftalık
çalışma süresini ve günlük 11 saatlik çalışma süresini aşmamak kaydıyla,
hafta tatilinden önceki çalışmaların tamamlanmasıyla kesintisiz en az yirmi dört saatlik hafta tatili verilir. İşçiye, çalışılmayan hafta tatili günü için
işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin tam olarak
ödenmesi gerekir.
İş Kanunu haftalık çalışma süresini 45 saat olarak belirlemiştir. Söz
konusu 45 saatlik çalışma süresi haftanın günlerine eşit olarak bölünmek
suretiyle uygulanabilir. İşyerinde cumartesi günü çalışması var ve haftalık
çalışma süresi çalışma günlerine eşit bölünüyorsa her gün yedi buçuk saat
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çalışma yapılacaktır. Cumartesi günü tatil edilen iş yerlerinde ise, kalan beş
iş gününde günlük çalışma süresi dokuz saat olacaktır. İşyerinin çalışma
uygulamasında cumartesi çalışması yapılmıyorsa, işçi, hafta içi beş günde
günlük dokuz saat çalışarak 45 saatlik çalışma süresini tamamlar. Bu durumda işçi cumartesi ve pazar günü tatil yapar.
1475 sayılı İş kanununda 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 kanununda tarafların anlaşması ile günde 11 saati aşmamak kaydıyla çalışılan günlere farklı
dağıtılabileceği hüküm altına alınmıştır.1475 sayılı kanun 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.
Kanunda düzenlenmiş şartları yerine getiren işçiye, işveren tarafından
çalışılmayan hafta tatili günü için bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti
tam olarak ücret ödenecektir(4857/46-II. Md. ). İşçinin tatil günü ücreti, çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir(4857/49-I. Md. ). İşçiye ödenecek olan hafta tatili ücretinde, sadece çalışmanın karşılığı olan çıplak ücret
esas alınacak fazla çalışma ücreti, primler, hazırlama, tamamlama ve temizleme işlerinde çalışan işçilere bu işler için verilen ücret ve sosyal yardımlar
dikkate alınmayacaktır(4857/50. Md. ) İşyerinde; işin bir haftadan fazla süre
ile tatil edilmesini gerektiren zorlayıcı sebepler ortaya çıktığında, 4857/24
ve25. Maddelerinin III. Bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebeplerden dolayı
çalışılmayan günler için işçilere bir hafta süreyle ödenen yarım ücret, hafta
tatili günü için de ödenecektir(4857/46-V. Md. ).
Yüzde usulünün uygulandığı işyerlerinde, hafta tatili ücreti işçiye
işveren tarafından ödenecektir(4857/46-VI. Md. ). Parça başı, akort, götürü
veya yüzde usulü ücret sistemleriyle çalışan işçiler için tatil günü ücreti,
ödeme döneminde kazandığı ücretin aynı süre içinde çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır(4857/49-II. Md. ). Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır(4857/49-III. Md. ).
Aylık ücretle çalışanların aldıkları ücret, ulusal bayram ve genel tatil ücret-

268

MAYIS - HAZİRAN

MALİ

ÇÖZÜM

lerini de içerdiği için ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır(4857/49-IV. Md. ).
Geçici iş göremezlik ödeneği alan işçilere hafta tatili ücreti, kurum
veya sandıklar tarafından geçici iş göremezlik ölçüsü üzerinden ödenecektir(4857/48-I. Md. ). Hastalık nedeni ile çalışılmayan günlerde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği aylık ücretli
işçilerin ücretlerinden mahsup edilir(4857/48-II. Md. ).
İş Kanununa göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma
olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, işçi hafta tatili gününde çalışmaksızın
dinlenmesi esas olmakla birlikte Kanunda düzenlenmiş fazla çalışma sebeplerinden birinin ortaya çıkması halinde hafta tatili gününde dinlenmeksizin
çalışacak olursa bu kanun anlamında fazla çalışma olarak kabul edilecektir.
Hafta tatilindeki çalışmanın fazla çalışmayı meydana getirmesi halinde hesaplanacak fazla çalışma ücreti ile normal çalışma saatleri içinde meydana
gelen fazla çalışma için ödenecek fazla çalışma ücreti arasında hesaplanma
yöntemi bakımından bir farklılık bulunmamaktadır. Örneklemek gerekirse
işçi hafta içinde 7,5 saat fazla çalışma yapmış ise, %50 artırımlı olarak fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tediye edilecek, hafta tatilinde çalışarak 7,5
saat fazla çalışma yapmış ise yine %50 artırımlı olarak fazla çalışma ücreti
tahakkuk ve tediye edilecektir. Bu hesaplanma yöntemi işverenlerce ve yetkililerce yanlış olarak algılanmakta, farklı tahakkuk ve tediyelerin olduğu
denetimlerimiz sırasında görülebilmektedir.
Uygulamada tartışılan hususlardan birisi de, işten ayrılanlar için
hafta tatili ücretinin ödenip ödenmeyeceğidir. İşçinin hafta tatili gününde
iş akdinin sona ermesi durumunda 24 saatlik dinlenme hakkının kullanılması ya da kullandırılması fiilen mümkün olmamaktadır. 4857 sayılı İş Kanununda işten ayrılanlar için hafta tatili hakkının nasıl uygulanacağı yönünde
açık düzenleme bulunmamaktadır. İşten ayrılan bir işçinin hak ettiği yıllık
izin süresine ilişkin ücreti ödeniyorsa aynı şekilde hak ettiği ancak yıllık
izinde olduğu gibi kullanma imkânı olmadığı hafta tatiline ilişkin ücretinin
de ödenmesi gerekmektedir. İş Kanununda hafta tatili gününde iş akdinin
sona erdirilemeyeceği konusunda bir yasak olmamasına rağmen, çıkış tarihinin hafta tatilinden sonraki gün olarak gösterilmesi uygun olacaktır.
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4.
HAFTA İÇERİSİNDE RAPOR VEYA İZİN ALAN İŞÇİNİN
HAFTA TATİLİ HAKKI
Hafta içerisinde istirahat raporu alan veya izin kullanan işçinin hafta tatili izni kullanıp kullanmayacağı, hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanamayacağı açıklığa kavuşturulması gereken önemli konulardandır. Zira uygulamada farklı yorumlardan dolayı yanlışlar yapılabilmektedir. 4857 sayılı
İş Kanunun 46. Maddesine göre; bir haftalık süre içinde kalmak üzere
işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve
dinlenme izinleri hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış günler gibi hesaba katılmaktadır. Bu bağlamda, hafta içinde raporlu olunması ve işveren
tarafından izin verilmesi halinde hafta tatili hakkı ortadan kalkmamaktadır.
Bir haftalık süre içerisinde kalmak kaydıyla işçinin rapor alması, işveren
tarafından izin verilmiş olması, EK:2 madde kapsamında doğum, ölüm ve
evlenme gibi haller nedeniyle mazeret izni kullanmış olması halleri işçinin
hafta tatili hakkını kaybetmesine yol açmamaktadır. Ayrıca hafta içerisinde
kullanılan ve günlük ücret ödenen veya ödenmeyen kanundan ve sözleşmeden doğan tatil günleri de hafta tatiline hak kazanmada dikkate alınması
gerekmektedir.
5. HAFTA TATİLİ KULLANDIRMAMANIN VE ÜCRETİNİ
ÖDEMEMENİN İDARİ VE CEZAİ YAPTIRIMLARI:
Hafta tatili izni kullandırmamanın ve ücretinin ödenmemesi ile ilgili olarak 4857 sayılı İş kanununda açıkça bir idari para cezası öngörülmemiştir.
Ancak, hafta tatili ücreti işçinin normal ücreti içinde yer almaktadır. Hafta
tatili ücretinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş kanununun 32. Maddesinde belirtilen ve işçinin ücretini ve ödeme usullerini gösteren hükümlere
muhalefetten, 4857/102-a. Bendine göre, bu durumda olan her işçi ve her
ay için idari para cezası uygulanmaktadır. Hafta tatilinde izin verilmeyip
çalışma yaptırılması durumunda ise, işçinin çalışması fazla çalışmayı meydana getireceğinden, fazla çalışma ücreti olarak hafta tatili çalışma ücretinin
tahakkuk ve tediye edilmemesi durumunda, 4857/102-c. Bendine göre idari
para cezası uygulanacaktır.
İşçiye hafta tatili izninin verilmemesi aynı zamanda 394 sayılı Hafta
Tatili Kanununa muhalefeti meydana getirmekte olup, bu durumda olan
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işyerleri ve işverenler hakkında ilgili Belediyelere ihbarda bulunulmaktadır. Hafta tatillerinde çalışma yapabilme konusunda Belediyeler tarafından
işyerlerine izin verilmekte olup, işyerlerinin bu izni alması gerekmektedir.
Aksi takdirde Belediyelerin işyerlerini kapatması ve idari para cezası vermesi söz konusu olacaktır.
6. SONUÇ:
Anayasamızın çalışma şartları ve dinlenme hakkı başlıklı 50. Maddesine
göre, dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Bu madde bağlamında 4857
sayılı İş Kanununun 46–50. Maddelerinde hafta tatili izni ile ücreti konusunda düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca 394 sayılı Hafta Tatili Kanununda da
hafta tatilinin usul ve esasları belirlenmiştir.
Yasal mevzuat doğrultusunda işçilere haftada 24 saatten az olmamak
üzere, ücret kesintisi yapmaksızın( bir iş karşılığı olmaksızın) hafta tatili
izni verilmesi ve hafta tatili ücretinin 49 ve 50. Madde hükümlerine göre
yapılması gerekmektedir. Hafta tatili izninin kullandırılmaması ve çalıştığı
hafta tatili ücretinin tahakkuk ve tediye edilmemesi halinde yukarıda bahsedildiği üzere idari ve cezai yaptırımlar söz konusu olabilecektir. Hafta tatili çalışması karşılığı ödenecek ücret artık fazla çalışma ücreti niteliğinde
olup, fazla çalışma ücreti ile ilgili 4857/41. Maddesinde belirtilen usul ve
esaslara göre tahakkuk ve tediyelerin yapılması zorunludur. İşçinin çalışmadan alması gereken bir günlük ücrete ilaveten, çalıştığı ve hepsinin de
fazla çalışmayı meydana getirmesinden dolayı, hafta tatili çalışma saatinin
tamamı için %50 artırımlı olarak fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tediye ettirilecektir. İşçinin çalışmadan aldığı ücretin 30 günlük çalışma ücreti içinde
yer aldığı da unutulmamalı, bazı işveren ve yetkililerinin yaptığı gibi, ek 2,5
günlük ücret tahakkuk ve tediyesi yapılmamalıdır.
İşçilerin hafta tatili ücretine hak kazanabilmek için haftanın tatilden önceki günlerde çalışmış olmaları veya çalışmış gibi sayılan günlerin söz konusu olması gerektiğinden, haklı bir mazereti olmaksızın işe devam etmeyen işçilerin hafta tatiline ve hafta tatili ücretine hak kazanamayacaklarını
bilmeleri ücret tahakkuk ve tediyelerinde bu durumun göz önünde bulundurulması yerinde olacaktır.
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4857 sayılı İş Kanunun 46. Maddesine göre; bir haftalık süre içinde
kalmak üzere işveren tarafından verilen izinlerle hekim raporuyla verilen
hastalık ve dinlenme izinlerinin hafta tatiline hak kazanmak için çalışılmış
günler gibi hesaba katılması gerektiği, hafta içinde raporlu olunması ve işveren tarafından izin verilmesi halinde hafta tatili hakkının ortadan kalkmadığının bilinmesi uygun olacaktır.
Hafta tatilinin işçinin anayasal ve kanuni bir hakkı olduğu, hafta tatili
yapmayan işçiden yeterli verim alınamayacağı, işçi için hafta tatili izninin
kullandırılmamasının, 4857 sayılı İş Yasası’nın 24–II. bendi bağlamında
haklı nedenle iş akdini bildirimsiz ve tazminatsız feshetme ve diğer koşulların sağlaması halinde de yasal kıdem tazminatını talep etme sonucunu ortaya çıkaracağı da unutulmamalıdır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (01.09.1971). 1475 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (13943 sayılı)
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (25134 sayılı)
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687 KHK İLE İLAVE İŞE ALINAN İŞÇİLERE GETİRİLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARININ
TÜM AYRINTILARI
Gökhan BEDİR*34
ÖZ
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. Yapılan değişiklikle 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren işe alınan işçiler için işverene destek
ödemesi yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu yazımızda, İşverenler tarafından 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan
her bir sigortalı için geçerli olmak üzere işverene getirilen destek ödemesinden ne şekilde yararlanılabileceği, destek ödemesinden yararlanma süresi,
ilave sayının nasıl belirlendiği ve karşılanacak olan sigorta prim desteğinin
hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir
Anahtar Sözcükler: Sigorta Prim Desteği, istihdam, 687 Sayılı Khk,
Destek Ödemesi , İstihdam Seferberliği
1-GİRİŞ
İşverenlere, bazı sosyal yönleriyle birlikte  istihdamı da arttırmak amacıyla hem SGK Kanunu hem de İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çeşitli teşvik uygulamaları yapılmaktadır. Devlet, Sosyal Hizmet
modellerinden faydalanan kişileri çalışma hayatına kazandırmak politikalar
üretmektedir.
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. Yapılan değişiklikle 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli
olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma
*
34

Sosyal Güvenlik Denetmeni

Makale Geliş Tarihi:
11.04.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 17.05.2017
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kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç
aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar
dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim
ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,
bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi
yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır, hükmü yer almaktadır. 04.04.2017
tarih 2017-17 sayılı genelge ile işe alınan kişinin geçmiş çalıştığı 3 aylık
sürede değişiklik yapılmıştır.
Bahse konu destek ödemesinden yararlanabilmek için gerek sigortalılar
yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar
aranıldığından, bu yazımızda, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir
sigortalı için geçerli olmak üzere işverene getirilen destek ödemesinden ne
şekilde yararlanılabileceği, destek ödemesinden yararlanma süresi, ilave sayının nasıl belirlendiği ve karşılanacak olan sigorta prim desteğinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir
2-YENİ İSTİHDAM TEŞVİKİ İLE İLGİLİ KANUNİ DÜZENLEME
687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin HaHa 3. maddesi ile 4447
sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17. Madde eklenmiştir Buna göre;
“31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak
üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında
olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim
ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar,
bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hissele-
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ri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi
yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır, denilmektedir.
3- PRİM DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
Yasal düzenlemeyle uygulamaya konulan 01.02.2017- 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere verilecek olan
sigorta prim desteğinden işçi ve işveren yönünden yararlanma şartları farklılık göstermektedir.
3.1-İşveren Yönünden Yararlanma Şartları
-İşyerinin Özel Sektör İşverenine ait olması,
- İşyerinin çalışanlarına ait Aylık prim ve hizmet belgesini (APHB) ve
Muhtasar Beyannamenin yasal süresi içinde verilmesi,
- Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi geçmiş prim, idari para cezası
ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması,
Prim,idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı
borcu varsa bunların 6183 sayılı Kanunun 48 maddesine göre tecil ve taksitlendirilmesi veya diğer kanunlar uyarınca yapılandırma yapmış olanların
yapılandırmalarının devam etmesi,
- İşçinin 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki
sigortalı sayısına ilâve olarak işe alınması,
-Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak
bildirdiği tespit edilmesi,
- Bildirilen sigortalıların işyerinde fiilen çalıştıklarının tespit edilmesi,
3.2-İşçi Yönünden Yararlanma Şartları
-Türkiye İş Kurumunda kayıtlı işsiz olması,
- 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine İşe alınması durumunda işe
başladığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen
aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi, (2017-17 sayılı Genelge)
- Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışan olmaması,
- Yurt dışında çalışan sigortalı olmaması, Şartları aranmaktadır.
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4- ORTALAMA SİGORTALI SAYISINA İLAVE İŞE ALINMIŞ
OLMASI NASIL HESAPLANMAKTADIR ?
İ
İşyerinin teşvikten yararlanması için en önemli şartlardan birisi Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim
ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
4.1 – 2016 Yılı Aralık ayında Kuruma bildirim yapılmış olması halinde
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilmesi için maddede aranılan diğer şartların yanı sıra, sigortalının
işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekmektedir.
Örnek: 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen şartlara
sahip   olan (B) sigortalısının, (Ç) Limited Şirketine ait işyerinde 3/4/2017 tarihinde işe alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016/Aralık
ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı sigortalı sayısının 4 olduğu
varsayıldığında; Sigortalının işe alındığı ay ve takip eden aylarda 5 ve üzerinde
sigortalı çalıştırılması ve Kanunda aranılan diğer şartların da sağlanmış olması
kaydıyla söz konusu sigortalıdan dolayı bahse konu destekten yararlanılacaktır.
İlgili ayda sigortalı sayısının 4 ve altında olması halinde ise bu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.
4.2- 2016 yılı Aralık ayına ilişkin Kuruma bildirim yapılmamış olması halinde
2016/Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Kuruma bu
aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin verilmemiş olması halinde, bu
destekten yararlanabilmek için sigortalının işe alındığı işyerinden 2016
yılında Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.
Ortalama sigortalı sayısı, sigortalının işe alındığı işyerinden Kurumumuza
2016/Ocak ila 2016/Kasım aylarında bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında Kurumumuza bildirim yapılmış ay sayısına
bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Sigortalıların, ortalama sigortalı sayısına
ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığının tespiti sırasında, ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama iblağ edilecektir. Buna göre,
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ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır)
olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir.
Örnek : 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen şartlara sahip olan (K) sigortalısının, 2016 Aralık ayında Kuruma bildirimi olmayan (M) Limited Şirketine ait işyerinde 16/2/2017 tarihinde işe alındığı ve bu işyerinden 2016 yılı Ocak ila Kasım aylarında
2016/Ocak  5 , 2016/Şubat 5, 2016/Mart 6, 2016/Nisan 8, 2016/Mayıs  8,
2016/Haziran 5 2016/Temmuz ayında    10, 2016/Ağustos : Bildirim yapılmamış 2016/Eylül : Bildirim yapılmamış 2016/Ekim : Bildirim yapılmamış
2016/Kasım : Bildirim yapılmamış olduğu varsayıldığında,
Baz alınan takvim yılındaki toplam sigortalı sayısı: 5+5+6+8+8+5+10=
47 Ortalama sigortalı sayısı: 47 / 7 = 6,7 = 7 olacaktır.
Bu durumda, bahse konu sigortalıdan dolayı 4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten (8) ve
üzerinde
sigortalının
çalıştırıldığı
aylarda
yararlanılabilecektir.
Dolayısıyla, anılan maddede aranılan diğer şartlara sahip olan sigortalı, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmasa dahi, sonraki aylarda işyerinde çalışan sigortalı sayısı ortalama sigortalı sayısının üzerine çıktığı
takdirde, bahse konu sigortalıdan dolayı ilgili aylarda 4447 sayılı Kanunun
geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanılabilecektir.
4.3- 2017 Yılında Tescil Edilen İşyerleri Destekten Yararlanabilecekler mi ?
2017 yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında
Kuruma bildirim yapılmış olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan
işyerlerinde 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek
kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, Kanunda
öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.
Bu durumda, en geç 30/9/2017 tarihine kadar 5510 sayılı Kanun kapsamında tescil edilecek işyerleri bu destekten yararlanabilecektir.
5- Alt İşveren Olan İşyerleri Destekten Yararlanabilecekler mi ?
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı
da yararlanılabilecektir.
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Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten    yararlanılabilmesi için
- Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt
işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan
yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının
bulunmaması,
- Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına/2016
yılı ortalama sigortalı sayısına ilave olması gerekmektedir.
6- YARARLANILACAK TEŞVİK TUTARI
Yapılan düzenlemede Yararlanılacak destek tutarı ile ilgili İşveren tarafından işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli
olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek
suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır,
denilmektedir.
Örnek: 2017/Nisan ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde destek unsurundan faydalanacak işçi sayısı 1 kişi ise ve işçinin 30 gün çalışması varsa
destek tutarı 22,22 x 30 gün= 666,60 TL. olacaktır.
Örnek: 2017/Kasım ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde destek unsurundan faydalanacak 30’ar gün çalışması olan 3 kişi var ise 22,22x30x3=
1.999,80.-TL.destek uygulanmış olacaktır.
7- TEŞVİK KAPSAMI DIŞINDAKİ İŞVERENLER
Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler
bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.
Kamu kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile bu işyerlerinin yaptırdığı her
türlü alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine
tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılardan dolayı bu destekten
faydalanamayacaklardır. Destekten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti
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halinde, yararlanılan teşvik tutarı gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilmektedir.
8-DİĞER TEŞVİK VE DESTEKLER KARŞISINDAKİ DURUM:
687 sayılı KHK’daki hükmüne baktığımızda bu düzenleme ile destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin aynı sigortalı için aynı dönemde
diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı açıklanmıştır.
687 sayılı KHK kapsamında destek sağlanan işçi için işveren aynı anda
5510 sayılı Kanunun % 5’lik prim indiriminden faydalanamayacağı gibi
6111 sayı Kanun teşvikinden veya diğer kanunlar ile uygulanan teşvik, destek ve indirimlerden de faydalanamayacaktır. Keza işçi ve işveren primlerinin tamamından dolayı bu destekten faydalanıldığından diğer kanunlarca
uygulanacak teşvik, destek ve indirimlere herhangi bir indirim payı kalmamaktadır.
9- DIĞER HUSUSLAR
Aylık prim ve hizmet belgelerini 687 kanun numarasını seçerek Kuruma
gönderen işverenlerin, anılan maddede öngörülen şartları taşıyıp taşımadıkları, ünitelerin sigorta primleri servislerince her ay düzenli olarak kontrol
edilecek ve söz konusu destekten yararlanmaması gerektiği halde yararlanmış olan işverenlerle ilgili olarak yersiz yararlanılan prim tutarları gecikme
cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.
4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen destekten yararlanmakta olan bir işyerinin farklı bir sosyal güvenlik merkezine nakli halinde, anılan maddede öngörülen destekten nakil tarihinden önce yararlanılmış sigortalılardan dolayı, nakil tarihinden sonra da yararlanılması mümkün
bulunmaktadır.
10-SONUÇ
687 Sayılı KHK ‘nin 3.maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17.madde ile 01.02.2017- 31/12/2017 tarihleri arasında
işe alınan her bir sigortalı için diğer şartları taşıması halinde işverenlere ödemeleri gereken sigorta primleri konusunda sigorta prim destek uygulaması
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getirilmiştir. Desteğin uygulama esasları yazımızda açıklayıcı bir şekilde
belirtilmiştir.
2017-17 Sayılı Genelge ile yapılan değişiklikle 3 ay sigortalı bildirilmeme şartı esnetilmiştir. Yapılan değişiklikle 01.02.2017- 31/12/2017 tarihleri
arasında işe alınan sigortalı için destekten yararlanabilmesi için “İşe giriş
tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza
verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet
beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi gerekmektedir. İşe alındıkları tarihten önceki üç ay içinden 10 günden fazla sigortalı bildirilmişse
destekten faydalanamayacaktır.
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KHK (09.02.2017). 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. Ankara : Resmi Gazete (29974 sayılı)
T.C. yasalar (08.09.1999). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 17. Madde. Ankara : resmi Gazete (23810 sayılı)
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141. MALİ ÇÖZÜM MAKALE GELİŞ ve KABUL TARİHLERİ LİSTESİ

No

Yazar / Yazarların Adı

Makale Başlığı

Makale Geliş Tarihi

Yayın Kurulu /
Hakem Kabul Tarihi

1

Doç. Dr. Burcu Adiloğlu
Prof. Dr. Göksel Yücel

Dünya’nın En Büyük Karşılıkları: BP PLC ve VW AG

14.02.2017

4.05.2017

2

Yrd. Doç. Dr. Selim Cengiz

Denetim Komitesi Etkinliğinin Denetim Raporlarının Yayınlanma Süresi Üzerindeki Etkisinin Araştırılması

07.02.2017

13.04.2017

3

Yrd. Doç. Dr. Leyla Akgün

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Uyum Sürecinde Rus Muhasebe Sistemi İle İlgili Yapılan Çalışmalar ve
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

03.01.2017

6.05.2017

4

Yrd. Doç. Dr. Serhan Dinç

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Unvanı

12.01.2017

5.05.2017

5

Kıvanç Ertikin

Bağımsız Denetimde Bir Dönüm Noktası: Enron Olayı ve Sarbanes - Oxley Yasası

25.10.2016

10.04.2017

6

Doç. Dr. Tahir Erdem

İşe Başlamada Teminat Uygulaması

28.04.2017

17.05.2017

7

Soner Altaş

Anonim İle Limited Şirket Yöneticileri Hakkında Sorumluluk Davası Açabilmek İçin Genel Kurul Onayı Gerekir Mi?

03.04.2017

17.05.2017

8

Salih Çalal

Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Paylara Ayrıntılı Bir Bakış

08.05.2017

17.05.2017

9

Mustafa Yavuz

Limited Şirketlerin Ödenmeyen Kamu Borçlarından Dolayı Müdürlerin Sorumluluğu

27.03.2017

17.05.2017

10

Ömer Aydemir

İnternet Üzerinden Alıcı ve Satıcıyı Buluşturmak Suretiyle Yapılan Sanal Mağazacılık İşlemlerinde Vergisel Uygulamalar

28.04.2017

17.05.2017

11

Metin Eren

Şirketler Tarafından Çalışanlarına Motivasyon Adı Altında Yaptırılan Tatil Harcamalarının Vergi Kanunları Açısından Durumu

09.04.2017

17.05.2017

12

Bülent Hasanefendioğlu
Murat Uzel

Coso Alaaddin’in Sihirli Lambasi Mi? (Tüm Yönleriyle Coso Bazli Iç Kontrol Sistemi)

13.04.2017

17.05.2017

13

Erol Altunoğlu

Konut veya İşyeri Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulamasında Meydana Gelen Değişiklikler

05.05.2017

17.05.2017

14

İbrahim Apalı

Mükellefler Beyan Ettikleri Matrahlara ve Matrahlar Üzerinden Tarh Edilen Vergilere Karşı Dava Açabilirler Mi?

10.03.2017

17.05.2017

15

Prof. Dr. Ömer Ekmekçi
Murat Ceyhan

İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Ve Vergi Mevzuatı Açısından İşe İade Davaları

08.05.2017

17.05.2017

16

Erol Güner

Hafta İçerisinde Rapor Veya İzin Alan İşçinin Hafta Tatili Hakkı

04.05.2017

17.05.2017

17

Gökhan Bedir

687 KHK İle İlave İşe Alınan İşçilere Getirilen Sigorta Prim Desteğinden Yararlanma Şartlarının Tüm Ayrıntıları

11.04.2017

17.05.2017

