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SUNUŞ
Sevgili Okurlar,
Mali Çözüm Dergimiz Kasım-Aralık sayısı ile yılın son günlerini yaşarken
değerli yazarlarımızın makaleleri eşliğinde sizlerin bir kez daha karşısında.
Her geçen yılın ardından mesleki konulardaki değişimin hızı, digital devriminin de etkisi ile baş-döndürücü bir hal almıştır. İçinde bulunduğumuz 2017
senesi de bu hızlı değişimden payını büyük ölçüde alarak elektronik ortamda
yaptığımız bildirimlerin sayısının artmasına neden olmuştur. Torba yasalar
ise mesleki yoğunluğumuzun artmasında önemli bir etken olarak 2017 yılına
damgasını vurmuştur. Zorlu piyasa koşulları, daralan ekonomiler; işletmelerin faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyerek ödeme dengelerini bozmuştur.
Yaşanan sıkıntıların finansmanını sağlamak amacıyla, borçların ötelenmesi
yönünde benimsenen hükümet politikaları torba yasaların oluşturulmasında
önemli bir etken olmuştur. Ancak ticari hayatın aktörlerinin beklentisi; geçici
çözümler yerine kalıcı çözümlerin getirilmesi ve işletmeler üzerindeki ezici
vergi yüklerinin azaltılarak ülke ekonomisinin canlandırılması yönündedir.
Ticari faaliyetlerin yöntem ve uygulamaları da içinde bulunduğumuz bu
dönemde daha fazla değişime uğrayarak ve dünya örneklerine de benzer çıkışlarla ‘e-ticaret’ olarak gündemimizde önemli yer bulmaktadır. İnternete olan
bağlılık, mobil akıllı telefonların sayısındaki artış, teknolojik trendler içinde
sanal müşteri temsilcileri, kişiselleştirilmiş teklifler, drone’larla teslimat gibi
uygulamalar e-ticaretin gelişmekte olan ülkelerde de hızla yaygınlaşması yönünde itici güç olmaktadır.
Digital değişim; bankacılık sistemini de büyük ölçüde etkileyerek, ülkemizde de bugüne değin olmadığı kadar hızlı bir değişim yaşanmasına sebep
olmaktadır. Bu yıl içinde şube ve personel sayılarında ki önemli düşüş, digital
dönüşümün en önemli göstergesidir. Sayılara örnek vermek gerekirse 2017
yılında 412 adet banka şubesi kapatılmış, 4505 personel işinden olmuştur.
Digital bankacılık sistemi, finansal verilerin işletme muhasebe sistemlerine
aktarılmasında kullandığımız muhasebe programlarının da yardımı bizlere
kolaylık sağlamaktadır. Bu doğrultuda digital ortamda elde edilen bu verilerin
güvenliğini ve kişisel verilen korunması konularının önemini günden güne
atrmaktadır.
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Bizler, bu mesleği icra eden meslek mensupları olarak yaşadığımız bu hızlı
değişime ayak uydurmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam etmek
durumundayız. Çıktığınız bu yolda odamızın yayınları ve eğitimleri ile her
daim sizlerin yanındayız.
Bu vesile ile yeni yılınızı kutlar, çalışmalarınızda başarı ve kolaylıklar
dileriz.
Sevgi ve Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK VE MALİ YETERLİLİK:
AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMESİ SOLVENCY II1*
RISK AND SOLVENCY OF INSURANCE COMPANIES:
EUROPEAN UNION REGULATION SOLVENCY II
Prof. Dr. Cemal İBİŞ2**
Yard. Doç. Dr. Neşe ÇOBAN ÇELİKDEMİR3***
ÖZ
Sigortacılık güvene dayanan bir sistemdir. Sigortacılık alanında yapılan
düzenlemelerle poliçe sahiplerinin korunması amaçlanmaktadır. Sermaye, sigorta işinin sürdürülmesindeki anahtar unsurlardan biridir. Sigorta şirketlerine riskleri sigortalama olanağının sağlanması, poliçe sahiplerine sözleşme
ile sahip oldukları korumanın sürdürülebilmesi ve yatırımcılara şirketlerin
mali durumu hakkında bilgilendirici ipucu veren unsur sermayedir. Bu nedenle de yönetilmesi ve korunması sigorta kuruluşları tarafından temel önem
arz etmektedir. Sigortalıları korumak amacı ile sigorta işlemlerini denetleyen otoriteler, sigorta kuruluşlarının faaliyetlerini kontrol etmek için çeşitli
sistemler oluşturmuşlardır. Bu sistemlerin önemlilerinden biri mali yeterlilik
düzenlemeleridir. Mali yeterlilik düzenlemeleri, ödeme gücü ile birlikte teknik
karşılıklar, risk yönetimi, raporlama gibi çeşitli kontrol sistemlerini kapsamaktadır. Bu çalışma ile sigorta şirketlerinde mali yeterlilik konusu; mevcut
durum, Avrupa Birliği düzenlemeleri açıklanmıştır. Türkiye’deki mali yeterlilik düzenlemeleri, Avrupa Birliği ile karşılaştırılması ve öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Sigorta, risk, mali yeterlilik, Solvency II
ABSTARCT
Insurance is a system based on trust. The arrangements made in the field
of insurance is to protect policy-holders. Capital is the continuation of the
insurance business is one of the key elements. The possibility of insuring the
risks of insurance companies, ensuring that they have contractual protection
to policyholders and investors in the sustainability factor that tips informative about the financial situation of the companies capital. Therefore, it is
*1 Bu çalışma doktora çalışmasından hazırlanmıştır.
**
2 * Işık Üniversitesi.
***
3 Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Y.O., Sigortacılık Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
15.09.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.09.2017
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of fundamental importance in the management and protection by insurance
companies. Control authorities in order to protect the insured and insurance operations, in order to control the activities of insurance companies have
created a variety of systems. This is one of the important systems of financial
solvency regulations. Solvency regulations, together with the technical provisions solvency, risk management and control systems of a variety of reporting. In this study, the financial solvency of insurance companies, the current
situation, explained the regulations of the European Union. Turkey’s financial
solvency regulations, and recommendations presented in comparison with the
European Union.
Keywords: Insurance, risk, solvency.
1. GİRİŞ
Mali Yeterlilik Sistemi, bir sigorta veya reasürans şirketinin varlıklarının
yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte olup olmadığını gösteren, bir
başka ifade ile şirketin finansal yapısının sigortalılara karşı yükümlülüklerini
karşılayabilecek ölçüde güçlü olup olmadığı hakkında bilgi sunan bir sistemdir. Sistemin amacı, sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal açıdan güçlü
olmasını sağlamak ve özellikle zor dönemlerde sağlıklı şekilde faaliyetlerini
yürütebilmelerini sağlayarak; hem poliçe sahiplerinin korunmasını hem de
genel ekonomik istikrarı sağlamaktır. Sigorta şirketlerinin mali açıdan yetersizliğe düşmesi olaylarında meydana gelen artışlar nedeniyle, sigorta garanti
fonlarının ve mali yeterlilik mevzuatının etkililiği sorgulanmaya başlanmıştır.
Uluslararası alanda yapılan önemli çalışmalardan biri de Avrupa Birliği mali
yeterlilik düzenlemeleridir.
Risk yönetimindeki son gelişmeler, Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Aktüerler Derneği ve diğer finansal sektörlerdeki son gelişmeler, risklerini uygun şekilde
ölçüp yönetebilmeleri için sigorta ve reasürans kuruluşlarına teşvik sağlayan
risk bazlı ekonomik bir yaklaşımı öne çıkarmıştır.
Avrupa Birliği piyasasının ihtiyaçları ve uluslararası gelişmeler ışığında
1994 yılında temelleri atılan Solvency II projesi hazırlanmaya başlayarak sigorta kuruluşları için yeni ve daha uygun sermaye gereklilikleri ortaya konulması hedef olarak belirlenmiştir.
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2. SİGORTA ŞİRKETLERİNDE RİSK
Risk her işin, her arayışın tüm evrelerinde aktif ve/veya sabit olarak yer
almaktadır. Belirli bir konu üzerinde harekete geçmeden önce, riskin kontrol
altında tutulabilmesi açısından öncelikle riskin ne olduğunu iyice kavramak
gerekmektedir.
Tüm teknolojik ve sosyal gelişmelere rağmen insanlığın ulaştığı modern
dünyada içinde yaşadığımız ortamın özelliklerinden biri de risk ve belirsizliklerle dolu olmasıdır. En basit şekli ile risk, kayıp şansı ya da aleyhte veya arzu
edilmeyen bir olayın olması ihtimalidir (Erdoğan,1993:8). Belirsizlik, riskin
gerçekleşme olasılığının bir ölçüsüdür ve tek başına negatif ya da pozitif bir
durum değildir. Hem negatif hem de pozitif bileşenlerin her ikisine de sahiptir.
Belirsizliğin negatif olması riski; pozitif olması ise fırsatı ifade etmektedir.
Çoğunlukla risk ve belirsizlik kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır.
Risk, istenmeyen bir olayın oluşma olasılığına ilişkin istatistiksel verilere dayalı olarak ölçülebilirken; belirsizlik istatistiksel verilerin mevcut olmadığı
durumlarda kullanılan ve ölçülemez (Fıkırkoca,2003,29).
İnsanların doğumlarından ölümlerine kadar çok sayıda ve değişik türlerde
risk ile karşı karşıyadır. Bu riskler yalnız gerçek kişiler için değil tüzel kişiler
ve organizasyonlar için de söz konusudur (Karacan:1994,23).
1.1. Riskin Sınıflandırılması
Sigorta şirketlerinin maruz kaldığı risklerin sınıflandırmasında genel kabul görmüş bir sistem yoktur. Sigorta sektörü düzenleme grupları, sigorta şirketlerinin risk profillerini tanımlayarak, sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir.
Bütün bu sınıflandırmalarda ortak unsurlar kullanılmıştır. Ancak farklı kuruluşların yapmış olduğu sınıflandırmalar farklı terminolojilere sebep olmuştur
(IAA,2002,25).
Avrupa Birliği sigorta şirketinin karşılaşacağı riskleri ; işletme, sektör
(sistematik) ve ekonomi (sistemik) olmak üzere üç başlıkla sınıflandırmıştır
(EC,2002,5-10).
- İşletme Riskleri
İşletme riski, işletmeyi içerden tehdit eden risklerdir. Bu riskler şu şekilde
özetlenir;
Sigorta (Underwriting) riski: Sigorta riski, yetersiz fiyatlama ve karşılık
varsayımlarına bağlı olarak, sigorta yükümlülüklerinin değerinde meydana
gelen olumsuz değişmeler veya zarar riskini ifade etmektedir (Solvency II
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Direktifi,2009). Sigorta riski ve işletme prosedürlerinden kaynaklanan riskler
olmak üzere iki temel bölüme ayrılmaktadır (Berk,2005,46).
Güncel maliyetlerin sözleşmedeki maliyetlerden farklı gerçekleşmesi nedeniyle ortaya çıkan riskler pür riskler olarak adlandırılmaktadır. Bu tür maliyetler işletmenin ya düşük prim talebi veya hasarların beklenenden yüksek
gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkar. Pür riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir;
• Bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalı tahmin riski,
• Örneklemenin ana kütleyi yeterince temsil edememesi nedeniyle ortalama etrafındaki dağılımların yoğunluğundan kaynaklanması,
• Hasarı belirleyen faktörlerin hatalı tahmininden kaynaklanan ters yönlü sapmalardan dolayı değişme riski,
• Teknik karşılıklardan meydana gelen provizyon riski.
İşletmenin prim üretim sürecinden kaynaklanan riskler ise yönetim riskini
oluşturmaktadır. Hasarın yeteri kadar güvenceye alınmaması, eksik sigorta ya
da bütün riskleri karşılamayan yetersiz gelirlerinden veya risklerin yeteri kadar dağıtılmayıp aynı risklerin konsantrasyonu sonucu oluşabilir.
Kredi riski: Kredi riski, sigorta veya reasürans şirketlerinin karşı taraf
temerrüt riski veya faiz farkı riski veya piyasa risk konsantrasyonu şeklinde
maruz kaldığı; senet ihraç edenlerin, karşı tarafın ve borçluların kredi itibarındaki dalgalanmalardan kaynaklanan kayıp veya mali durumda bozulma
riski demektir (Solvency II Direktifi,2009). Kredi riski, sigortacıya üçüncü
şahıslardan ödenmesi gereken alacakların tahsil edilememesi ile bağlantılı
olan risktir. Ödenecek primler konusunda temerrütte bulunan borçlulara bağlı
olabilir, ya doğrudan ya da aracılar yoluyla. Belli başlı reasürans kurumlarının
ödeme yapmayışı, reasürans yapanların kendi mali yükümlülüklerini yerine
getirememeleri nedeniyle ciddi mali güçlüklere yol açacaktır, bu; hayat sigortası dışında çalışanlar için en önemli kredi riski alanıdır (EC,2002,6).
Reasürans riski: Satın alınan reasüransın kapsamı ve niteliği, bir sigortacıya sağlanan korumanın seviyesini belirlemektedir. Yetersiz kapsam satın
alınması, beklenmeyen büyük talepler durumunda mali zorluklara yol açabilir. Buna göre, yetersiz bir reasürans programı riski, temel bir risk olarak kabul
edilmelidir. Reasüransa dayanmanın daha az olduğu hayat sigortası şirketlerinde reasürans koruması daha az önem taşır (EC,2002,6).
Yanlış bir reasürans stratejisinin benimsenmiş olması ya da seçilen stratejinin yetersiz ölçüde uygulanması var olan reasürans riskine aşağıdaki riskler
de dahildir (EC,2002a,78):
16
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•

Brüt taahhüdün ya da reasürans ürünlerinin özellikleri yeterince anlaşılmadığından, uygun olmayan bir reasürans korumasının seçilmesi,
• Reasürans sağlayanların durumu, gerektiği şekilde araştırılmamış ya
da anlaşılmamış olması.
Operasyonel Risk: Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçlerden veya personel ve sistemden ya da dışsal etkenlerden kaynaklanan kayıp
riski demektir (Solvency II Direktifi,2009). Operasyonel risk, yönetim beceriksizliği (yetersizliği), yanlış satış, hile, suç işleme niyetleri ve sistemlerdeki
ve proseslerdeki hata dahil, dahili başarısızlıklarla bağlantılı olan risktir. Yazılım yönetimi bu operasyonel riskin sadece spesifik bir bölümüdür. Operasyonel risk, bir sigorta şirketi içindeki bütün diğer risk faktörleri ile iç içe geçmiş
bir şekilde ilişkilidir (EC,2002,6).
Yatırım (ya da piyasa) Riski: Şirket seviyesinde yatırım riski yatırım yönetimiyle doğrudan bağlantılıdır. Yatırımlar sigortacılar tarafından, gelecekte ödenmesi beklenen hasarları (tazminatları) finanse etmek için satın alınır.
Dolayısıyla, kontrollerin bulunması ve portföydeki riskleri yönetmek kötü
performansı azaltmak için hayati önem taşır. Piyasa değeri dalgalanması gibi,
yatırımların performansını belirleyecek harici faktörler vardır. Yatırım riski
hayat sigortası şirketleri için, hayat sigortası şirketi olmayan şirketlere kıyasla
önemi daha azdır (EC,2002,7).
Uygun olmayan yatırım stratejisinin benimsenmiş olması veya seçilen yatırım stratejisinin yetersiz uygulanması riskine aşağıdaki riskler de dahildir
(EC,2002a,78):
• Bunların likiditesinin, vadelerinin ve faiz oranı yapılarının yeterince anlaşılamaması nedeniyle aktifler ve pasifler birbirleriyle karşılanamayabilir,
• Aktifleri bulundurmanın bünyesinden doğan piyasa, kredi (alacak) ve
diğer riskler gerektiği şekilde anlaşılmamıştır.
Likidite Riski: Likidite riski, sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal
yükümlülüklerinin vadesi geldiğinde, yükümlülüğün ifası için yatırımlarını
ve diğer varlıklarını değerlendirememesi riskidir (Solvency II Direktifi,2009).
Likidite riski, sigortacının, mali yükümlülüklerini karşılamak için kendi aktiflerini likide edememesi riskidir. Bu risk, belirli aktiflerin pazarlanabilme
kapasitesine, satış sürecindeki gecikmelere ve daha düşük fiyatları kabul etme
zorunluluğuna bağlıdır. Likidite riski, yatırım riski ile yapısal açıdan bağlantılıdır (EC,2002,7).
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Eşleştirme (Matching) Riski: Eşleştirme Riski, pasiflerin ve aktiflerin
gerektiği şekilde karşılaştırılmaması riskidir. Bu risk, esas itibariyle para birimi uyumsuzluğu, zamanlama uyumsuzluğu, faiz oranı riski ve enflasyon riski
ile meydana çıkarılır ve hayat sigortasında büyük önem taşır. Eğer bir şirket, portföyü açısından uygun bir şekilde karşılaştırma yapmamışsa, bu, hasar
ödemelerinin vadesi geldiğinde bunları karşılamak için aktifleri likide etme
gerekliliğinin bir sonucu olarak yatırım zararlarına uğranmasına yol açabilir.
Hayat sigortası için bir örnek, yıllık ödeme maliyetlerini benzer ödeme düzeni olan yatırımlarla, örneğin sabit gelirli teminatlarla karşılaştırmanın gerekli
olmasıdır (EC,2002,7).
Masraf Riski: Masraf Riski, yüksek sabit maliyetleri olup, bunların alınan primlere masraf yüklemeleriyle tahsil edilmesi gereken hayat sigortası
şirketleri için özel bir risktir. Dolayısıyla bu maliyetlerin geri alınması hayat
sigorta şirketi tarafından satılan işin seviyesine bağlıdır. Hayat sigortasında
faaliyet ve yönetim giderleri, primlerin hesaplandığı zaman hesaba katılan
beklenti süresinin ötesine, uzatma yoluyla geçen sözleşmeler nedeniyle artabilir (EC,2002,7).
Yanlış bir masraf yönetimi stratejisinin benimsenmiş olması ya da seçilen
stratejinin yetersiz ölçüde uygulanması riski olan bu riske aşağıdaki riskler de
dahildir (EC,2002a,78):
• Özellikle büyük projelerde, kontrolsüz maliyet artışı meydana gelebilir veya mali ve diğer (örneğin, insan) kaynakları ziyankar bir şekilde
kullanılır;
• Masraf seviyelerini tahmin etme, izleme ve kontrol teknikleri iyi anlaşılamamış olabilir.
Zamanaşımı Riski: Bir poliçe sahibi, vadeden önce poliçesini iptal eder
veya vazgeçerse, bu durum sabit masrafların daha düşük bir seviyede geri
alınması sonucunu verecektir. Bu, hayat dışı sigortalar için, sözleşme süresinin daha kısa olması nedeniyle daha az önemli bir konudur. Baştan komisyon
ödendiğinde zaman aşımı ya da vazgeçme nedeniyle geri almak o zaman daha
güç olabilir.
Provizyon Riski: Provizyonlar (karşılıklar) gerçekte gerektiğinden daha
düşük bir seviyede belirlendiyse, o zaman bu şirketin mali durumunu gerçekte
olduğundan daha iyi bir durumda olduğunu gösterebilir. Bu, uygun olmayan
yazılım kararlarının verilmesi sonucunu doğurabilir. Örneğin, daha riskli po18
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liçeler, bunu desteklemek için gerçekte olduğundan daha fazla sermaye bulunduğu esasına dayanarak taahhüt edilebilir, ya da daha yüksek iş seviyeleri
belirtilebilir (EC,2002,7-8).
Diğer Mali Riskler: Diğer mali riskler, sigorta şirketi için mali kayıp doğurabilecek olan diğer risklerdir. Örneğin, üçüncü şahıslar lehine garantiler
sağlamak, belirsiz mali yükümlülükler, bilanço dışı finansman, alt kuruluşlara
ve ortaklara yapılan yatırımlarla ilgili riskler ve vergi hukukunda yapılan değişikliklerle bağlantılı risklerdir (EC,2002,8).
- Sistematik Riskler
Ekonomik, politik ve sosyal durum ve çevresel faktörlerin değişkenliğinden kaynaklanıp, bütün şirketleri aynı yönde fakat değişik derecede etkileyen
riskler sistematik riskler olarak tanımlanır (Babuşcu,2005,5).
Söz konusu riskler sigorta sektörünün dışındaki faktörlerin belirlediği
ve şirketleri etkileyen risklerdir. Sigorta şirketleri genellikle bu tür riskleri
kontrol edemezler. Bu riskleri yargılama ve düzenlemeden kaynaklanabilir.
Örneğin; mahkeme kararları sonucu yüksek oranda kar payı dağıtımı örnek
verilebilir. Bir başka sistematik risk türü; pazar değişmeleri riskidir. Sigorta
şirketleri tüketici davranışlarından ve rakiplerden etkilenirler (Berk,2009,49).
Ekonomik, politik ve sosyal yaşamın yapısı ve değişkenliğinden kaynaklanan sistematik risk, tüm finansal piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören
kurumları etkiler (Akgüç,1994,837). Bu tür riskler literatürde “Pazar Riski”
veya “Kontrol Edilemeyen Riskler” olarak da adlandırılır (Babuşcu,2005,5).
Adli ve Yasal Riskler: Adli ve yasal riskler, düzenlemelerde ve hukukta
meydana gelen değişikliklerin mali etkisiyle bağlantılı olan risktir. Sigortacıların, hukuki ve yönetmeliklerle ilgili değişikliklere ve denetim otoritelerinin
şartlarına uyacak dahili sistemleri uygulamaları gerekir. Hayat sigortasında
poliçe hamilleri için, şirketler tarafından mahkemede belirlenen ve poliçe sahiplerine olan yükümlülükler üzerinde önemli etkileri olabilecek olan ikramiye tahsis oranları konusunda itirazda bulunmaları mümkündür. Şirketler genel
olarak, spesifik şirketler için verilen mahkeme hükümlerinin ışığında kendi
hükümlerinin yeterliliğini düşünmek zorunda kalırlar (EC,2002,8).
Piyasa Riski: Piyasa riski, doğrudan veya dolaylı olarak varlıkların, yükümlülüklerin ve finansal enstrümanların piyasa fiyatlarının seviyesindeki ve
oynaklığındaki dalgalanmadan kaynaklanan kayıp veya mali durumda bozulma riskini ifade etmektedir (Solvency II Direktifi,2009).

KASIM - ARALIK 2017

19

MALİ

ÇÖZÜM

Sigorta şirketleri, tüketicilerin tavrından ve rakiplerinin davranışlarından
etkilenir. Tüketicilerin sigorta satın alma konusundaki ihtiyaçları ve tutumları
sigorta satışlarının ve dolayısıyla prim gelirinin temel etkenleridir. Bu nedenle
primler ve ürünlerle ilgili olarak şirketler arasında belirgin bir rekabet olma
ihtimali fazladır. Pazarlama stratejileri, rekabete uygun prim ve ürünler, piyasa değişikliklerine uyum sağlayabilme ve farklı dağıtım kanallarının randımanlı kullanımı, sigortacıya piyasa değişikliklerinde mali düşüş riskini azaltmada yardımcı olacaktır. Hayat dışı sigorta piyasasında piyasa etkenlerinin en
önemlilerinden biri sigorta döngüsüdür. Örneğin, piyasaya giren yeni rakipler
olduğu zaman, bu sıklıkla primlerin azaltılmasına ve piyasada kapasite fazlalığına yol açar. Bu sırada sigortacıların rekabete uygun olmayan sözleşmeler
düzenlemeleri konusunda daha yüksek bir risk vardır (EC,2002:8).
- Sistemik (Ekonomik) Riskler
Sistemik risk, mali piyasalarda ve mali kurumlarda yaşanabilecek, tüm sisteme
yayılabilecek ve sonuçta ödeme sistemlerini ve sermaye hareketlerine aracılığı zor
duruma sokacak finansal felaketleri ve tehlikeleri ifade eder (Alp,2002:184).
Sistemik riskler genellikle krizler sonrası gündeme gelen olası zararları
kapsamaktadır. Sistemik riskler ölçülemedikleri için nasıl yönetileceği bugün
için açıkça belli değildir. Fakat bu risklerin yönetimi için yüksek oranda likidite tutulması önerilmektedir (Kishalı&Pehlivan,2007,3).
Sigorta şirketleri etkileyen sistemik riskleri başlıklar olarak ele alındığında
(EC,2002,9-10);
Yatırımların Piyasa Değerinin Dalgalanması: Bu, özellikle aktiflerin
ekonomik şartlar nedeniyle değer kaybetmesi yani aktiflerin piyasa değerindeki değişkenlikle ilgili risktir. Yatırımların mahiyetine bağlı olarak, kıymetlerinin değerinin dalgalanmasının sigortacı için daha yüksek ya da düşük bir
etkisi olacaktır. Dolayısıyla, bu riskin yatırım yöneticisi tarafından yukarıda
anlatıldığı gibi, şirkete spesifik yatırım riski açısından kontrol edilmesi gereklidir. Aynı zamanda, hayat sigortasında yatırım riskinin bir oranda sigorta
hamili tarafından taşındığının da dikkate alınması önemlidir.
Çevresel Değişmeler Riski: Çevresel Değişmeler Riski, doğal afetlerin
ve çevresel değişmelerin sıklığında belirgin bir artış olması riskidir. Sigorta
yöneticileri, belirli bölgelerde toplam maruz kalma durumunu sınırlandırarak
doğal afetler nedeniyle oluşan büyük kayıplara yatkınlığı azaltmayı amaçlamalıdırlar.
20
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Sosyal Değişiklik Riski: Sosyal riski meydana getiren ana etkenler nüfus
değişiklikleri ve tüketici davranışlarıdır. İnsan ömrünün uzaması gibi nüfus
değişikliklerinin hayat sigortası üzerinde yüksek mali etkisi vardır, çünkü
bazı poliçelerin süresi (örneğin yıllık taksitler) poliçe hamilinin ömür süresine bağlıdır. Ömrün uzamasının yıllık ödemelerin maliyeti açısından olumsuz
etkileri, fakat süreli hayat sigortası açısından olumlu yönleri vardır. Sosyal
değişiklikler de sigorta endüstrisini etkiler.
Ekonomik Devre Riski: Ekonomik Devre Riski, dış süreçlere ve faktörlere bağlı olan ekonomik değişikliklerle bağlantılı olan risktir. Örneğin, resesyon dönemlerinde sigorta endüstrisi sigorta satışlarında bir azalmaya ve bu
nedenle prim hacimlerinde bir azalmaya maruz kalabilir. Ekonomik değişikliklere bağlantılı diğer ikincil faktörlerin de sigorta endüstrisi üzerinde dolaylı
bir etkisi olacaktır, örneğin işsizlikteki bir artış ipotek tazminatı hasarlarında
bir artış olması sonucunu doğurabilir ve hayat sigortasında sözleşme feshi,
terk etme ve zaman aşımı risklerini, buna tekabül eden primleri ödeme gücü
olmadığından poliçe hamillerinin yatırımının sonucunu almak ihtiyacından
dolayı arttırır. İşsizlik aynı zamanda suç oranını arttırabilir, dolayısıyla hayat
dışı sigortada suç ve hırsızlıkla ilgili hasarlar da artacaktır.
Enflasyon Oranı Riski: Enflasyon oranındaki önemli artışla ilgili risktir.
Hayat dışı sigortalar için daha yüksek enflasyon oranlarının etkisi uzun vadeli
işler için, yani tazminatların bildirilme tarihinden uzun bir süre sonra ödenebileceği iş alanlarında, karşılıkların hesaplanmasında önem taşır. Hayat sigortasında, eğer ödemeler enflasyon ayarlamalarına tabi ise veya masraf karşılıkları nominal şartlarda tespit edilmişse, enflasyon uzun vadeli sözleşmelerde
önemli bir rol oynar.
Faiz Oranı Riski: Faiz oranlarındaki ani değişmelerle doğrudan bağlantılı
olan risktir. Örneğin; eğer faiz oranları yükselirse, bu durum yatırımların geri
dönüşümünün azalmasına neden olabilir. Hayat sigortasında, faiz oranlarındaki ani azalmalar yürürlükte olan poliçeler için ayrılan provizyonlar üzerinde
olumsuz etki yapacaktır, çünkü birçok ürünler için provizyonlar gelecekteki
ödemeleri iskonto ederek hesaplanmaktadır. Eğer buna karşılık aktifler elde
tutulmazsa ödeme gücü açısından bir riziko oluşabilir.
Döviz Kuru Riski: Döviz kuru oranlarındaki değişmeden ortaya çıkacak
olan Döviz Kuru Riski, deniz aşırı ülkelerde büyük hacimli iş taahhütlerine
giren sigortacılar için veya global sigortacılar için büyük etkisi olacaktır. Bu
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risk, yatırımları, pasiflerin meydana geleceği kurla aynı kurdan kıymetlere
(aktiflere) yatırım yapmak yoluyla azaltılabilir. Yatırım işi için yapılan hayat
sigortasında bu riskin bir bölümü poliçe hamili tarafından yüklenilebilir.
Teknolojik Değişim Riski: Bu risk yeni teknolojilerin süratle gelişmesi
ile ilgilidir. Teknolojik değişikliklerin sigorta işinin farklı alanlarında etkisi
olur. Örneğin; teknolojik değişikliklerin insanların sağlığı üzerinde önemli bir
etkisi olabilir, bunun sonucu sağlık sigortasında ve işverenin sorumluluğu taleplerinde bir artış olarak görülür. Teknolojik değişiklikler aynı zamanda, sorumluluk taleplerinin seviyesini ve sıklığını arttırabilecek şekilde, kirlenmede
bir artış olması sonucu verebilir.
3. SİGORTA ŞİRKETLERİNDE MALİ YETERLİLİK
Sigorta sektöründe son yıllarda yaşanan mali krizler ile düzenleyici kuruluşlar mali yeterlilik, sermeye yeterliliği, yükümlülük karşılama yeterliliği,
ödeme gücü ya da solvency gibi isimlerle de kullanılan bir disiplin geliştirmeye başlamışlardır.
Sigortacılık sektörü doğrudan denetim kontrolü altında olan bir sistemden
kontrolden bağımsız bir çerçeveye doğru hareket etmektedir. Bu adım, yeni
risk kontrolü ve risk yönetimi sistemlerini gerektirmektedir. Bunun yanında
denetçilerde sigorta şirketlerini kontrol etmek için yeni ve geliştirilmiş tekniklere gereksinim duymaktadırlar. Bu kurumlar aynı zamanda büyük ve önemli
yatırımcılar oldukları için sağlam bir yapıya sahip olmalarının finans piyasaları üzerinde açık ve net bir etkisi olacaktır. Bir sigorta işinin temel ölçütü
ödeme gücü ya da mali gücüdür. Kullanılan diğer terimler mali sağlık veya
sağlamlıktır (Sandström,2006,7).
3.1. Mali Yeterlilik (Solvency) Kavramı
Mali yeterlilik – solvency kavramı eski bir kavramdır. Webster’in dokuzuncu “New Collegiate” sözlüğüne göre bu kavramı menşei 1727 yılına kadar uzanmakta ve “ödeme gücüne sahip olma kabiliyeti ve durumu” anlamına
gelmektedir. “Merriam-Webster” sözlüğünde ise “talep edilen bütün borçları
ödeyebilme kabiliyeti” olarak tanımlanmaktadır.
Bir sigorta şirketi mali kapasitesinin yeterliliği ve şirket olarak üstlendiği
sorumlulukları taşımaya niyetli ve istekli olduğu konularında poliçe sahiplerine güvence verebilmelidir (Gediz: 1995,7). Poliçe sahiplerini korumak ve
finans piyasalarının istikrarını sağlamak amacıyla sigorta şirketlerinin belirli
miktarda bir ilave aktifi güvence olarak bulundurmaları gerekli görülmüştür.
22
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Bu güvence, mali yeterlilik marjı olarak tanımlanır (Gediz,1995,2).
Mali yeterlilik, sigorta işletmesinin alacak ve borçları arasındaki olumlu
fark, ya da başka bir deyişle öz varlıkların tümü olarak tanımlanabilir (Gediz,1998,2). Mali yeterlilik kavramı, bir şirketin bütün yükümlülüklerini karşılayabilecek seviyede varlığa sahip olmasıdır. Sigorta şirketleri için bu tanım,
meydana gelen hasarlar için tüm ödemelerin zamanında yapılabilmesi anlamına gelir (Yanık,2001,45-46).
Yatırımcı Sözlüğü (The Invester Dictionary) mali yeterliliği “borçları ödeme zamanı geldiği zaman ödemek için mali güce sahip olmaktır” şeklinde
tanımlamaktadır. Bir şirketin ödeme gücü bir yatırımcıya o şirketin borçlarını
ödeyebilir durumda olup olmadığını gösterir.” şeklinde açıklanmıştır (http://
www.investordictionary.com/definition/solvency.aspx ).
Sigorta şirketinin alacak ve borçları arasındaki olumlu fark ya da öz varlıklarının tümü olarak da ifade edilen mali yeterlilik, yaşanabilecek olumsuzluklar ve dalgalanmalara karşı gerekli hatta zorunludur (Gediz,1998,2).
Uluslararası Sigorta Denetçileri Birliği (IAIS) mali yeterliliği “ Bir sigorta
şirketi bütün sözleşmelerden doğan yükümlülüklerini makul olarak mümkün
bütün şartlar altında yerine getirebiliyor ise mali yeterliğe sahip demektir”
şeklinde tanımlamıştır (IAIS,2002,3).
Temel anlamda mali yeterlilik marjı (oranı), aktif ve pasifler arasındaki
belli andaki farktır (Yanık,2001:130). Mali yeterlilik marjı (Solvency Marjin-SM), bir şirketin aktiflerinde o şirketin pasiflerini kapsayan bir tampon
vazifesini görmektedir. Denetçi için poliçe sahiplerinin korunması önemlidir
ancak onun için mali piyasada istikrar sağlamak da önem taşımaktadır. Aşağıdaki Şekil 1’de mali yeterlilik marjı göstermektedir. Aktifler ile pasifler arasındaki fark mali yeterlilik marjını (SM=A- P) verir ve aktifler üzerine “iyi
kalitede olma” şartı koyulduğunda mevcut mali yeterlilik marjı elde edilmektedir (Sandström,2006,9).
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Şekil 1: Mali Yeterlilik Marjı ve Mevcut Mali Yeterlilik Marjı Tanımı
Kaynak: Arne Sandström, Solvency: Models, Assessment and Regulation,
USA: Chapman & Hall, 2006, s.9.
Bir sigorta şirketinin finansal pasifleri; teknik karşılıklar ve sermayeden
oluşmaktadır. Aktifinde ise en önemli kalemlerden birisi yatırım kalemleridir.
İşte bu noktada aktif ve pasif kalemlerde yönetilmesi önem arz eden kalemler
ortaya çıkmaktadır (Yanık,2001,69).
3.2. Mali Yeterliliğin Önemi
Finans ve sigorta piyasalarında tarifeler ile birlikte devlet müdahalesinin
kaldırılma eğilimi ile yaşanan deregülasyon sonucunda ortaya çıkan rekabet
koşulları mali yeterlilik uygulamalarının önemini arttırmıştır. Avrupa ülkeleri
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde deregülasyon sonrası sigorta şirketlerinin büyük bir bölümü mali yetersizlik ve büyük kayıplar yaşamıştır. Yaşanan
olaylar mali yeterlilik konusunun değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Mali yeterlilik düzenlemelerindeki en önemli amaç poliçe sahiplerinin
haklarını korumaktır.
Poliçe sahiplerini korumak için konulması gereken mali yeterlilik kavramına somut bir içerik kazandırıldığında bu birkaç soruyu ortaya çıkarmaktadır. Şöyle ki;
• Güvence (tampon) ne kadar büyük olmalıdır?
• Hangi zaman dilimi içinde hesaplanmalıdır?
• Bu güvence içine ne tür aktifler dahil edilmelidir?
Sigortacıların neden bir sermaye tamponu tuttuklarının iki nedenini vardır. Birinci olarak, sermaye ilgili risklerin neden olduğu aşırı ve beklenmeyen
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kayıpları karşılayabilmek için elde tutulur. Bu, uzun vadeli sürekliliği sağlar.
Bu asgari sermaye gerekliliği tipine “ekonomik sermaye” denir. Sermayenin
bu şekilde adlandırması elde sermaye tutmanın ekonomik temellerine işaret
etmektedir. Ancak çok fazla sermaye bulundurmak çok pahalıya mal olabilir
ve karlılığı tehlikeye düşürebilir. Asgari sermaye tamponunu mümkün olduğu kadar tam ve doğru bir şekilde belirlemek amacıyla ekonomik sermaye
konsepti genel olarak istatistik hesaplamalar ile bağlantılı olarak kullanılır
(Doff,2007,19).
Ekonomik sermaye, iş aktiviteleri bünyesinde bulunan potansiyel risklere
karşı bir tampon olarak gerekli olduğu düşünülen sermayedir (buna aynı zamanda “risk sermayesi” ya da “risk bazlı sermaye” denebilir). Sigortacıların
ekonomik sermaye üzerinde odaklanması, stratejik kararlar vermek, riskleri ölçmek, performans ölçümünü optimize etmek ve nihayet, uzun vadedeki
karlılığı ve rekabete uygunluğu güçlendirmek için güvenilir uygulamalar, işlemler ve teknikler kullanmak konusundaki endüstri çapında bir hareketin bir
parçasıdır (KPMG,2005,2).
İkinci olarak sigorta denetçileri poliçe sahiplerini korumaya ve böylece
ekonomik sistemin istikrarını korumaya yarayan minimum bir sermaye tamponuna ihtiyaç duyarlar. Bu dış sermaye gerekliliğine “kanuni sermaye” ya da
“düzenleyici sermaye” de denilmektedir (Doff,2007,20).
Yeterli mali güce sahip olmak sigorta piyasalarında önemli bir avantaj olup
stratejik planlamalarda, örneğin pazarlama konularını ele alırken daha fazla
serbestliğe olanak sağlamaktadır. Hem reasürans anlamında hem doğrudan sigortalama anlamında yüksek getiri sağlayacak yüksek riskli işleri kabul etme
kapasitesini yükseltmektedir (Daykin&diğ.,1994,86).
Belirli bir yılda hasar tutarları beklentilerden daha yüksek olabilir. Beklentiden sapmaları “beklenmeyen kayıp” olarak adlandırılır. Hasar tutarları
beklenenden daha yüksek olduğu zaman elde edilmiş olan risk primlerinin
geri kalan bölümü daha olumsuz zamanlar için ihtiyat olarak elde tutulabilir.
Ancak hasar tutarları aniden beklenenden daha yüksek olduğu zaman sigortacı bu aksiliğe karşı koymak için yeterli bir tampona sahip olmaya gereksinim duyar. Hasar tutarları, tampondan daha da yüksek olduğu zaman sigortacı
ekonomik olarak iflasa düşer ve sermaye negatif hale gelir. Sigortacı çok yüksek hasar tutarlarını karşılamak için minimum bir sermaye tamponu tutar ve
böylece kendisinin iflasa düşmesi olasılığını engellemiş olur. Küçük hasarları
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göreceli olarak daha sık olarak meydana gelmekle birlikte bir sigortacı için
yıkıcı bir etkiye sahip değildir. Genel olarak bu hasarları düzenli gelirler ile
kolayca karşılanabilir. Yüksek miktarlardaki hasarlar ile daha az karşılaşılır
ancak bunlar önemli sonuçlara neden olabilir. Beklenmeyen derecede yüksek
kayıpların kar ve sermaye pozisyonu için önemli sonuçları vardır. Bu sonuçlar
aşağıda belirtilen sıra ile kendini gösterir (Doff,2007,19):
• ilk olarak, planlanmış olan kar kısmen ortadan kalkar,
• sonra, sermaye yavaş ama kesin bir şekilde israf olunur; ve
• son olarak, kayıplar borçla temin edilen sermayeyi sağlayanları (poliçe
sahipleri ve diğerlerini) olumsuz etkiler.
Güvenlik faktörü, poliçe sahiplerinin bir sigorta şirketini seçerken hesaba
katmaları gereken önemli bir faktördür. Birçok piyasa analizcisi ve derecelendirme kuruluşları, sigortacıların güvenlik düzeyine bakarak; derecelendirme
ya da ödeme gücü değerlendirmeleri yayınlanmaktadır. Güçlü bir sigortacının
zayıf rakiplerine göre daha fazla iş alması ve daha karlı işler alması beklenmektedir. Çok büyük kayıplar ve yakın geçmişte reasürans konusunda yaşanan talihsiz vakalara bağlı olarak sigortacılık işinde güvenlik faktörü özellikle
daha fazla önem kazanmıştır. Mali olarak güçlü bir şirket daha yüksek primler
talep edebilir (Daykin&diğ.,1994,386).
Bir sektörde ihtiyaç duyulan sermaye miktarının çok fazla olması, bu sektörde maliyetlerin çok yüksek olduğunu ve endüstrinin ayakta kalamayacağını
göstermektedir. Sermaye ihtiyaçları çok az olması ise; bu sektörde başarısızlıkların olacağını ve endüstrinin güvenirliğinin düşük olduğunu göstermektedir (Koller,2006,52).
Mali yeterlilik konusunda düzenlemelerin amacı poliçe sahiplerini korumak
olsa da sigorta şirketlerinin mali durumu ile ilgili taraflar oldukça geniştir. Poliçe
sahipleri, şirket çalışanları, yatırımcılar, yöneticiler, reasürans şirketleri, piyasadaki rakip şirketler, düzenleyici otoriteler ve derecelendirme kuruluşları mali yeterlilik konusu ile ilgilenen ve etkilenen taraflardır (Yanık,2001,51).
3.3. Avrupa Birliği Solvency II Düzenlemesi
Avrupa Komisyon üyesi Charlie McCreevy Solvency II politikasını başlatırken düzenlemenin amacını şu şekilde açıklamıştır: “Hedefimiz dünyadaki
en iyi mali çerçeveyi oluşturmaktır. Bunun anlamı, düşük sermaye giderleri,
daha iyi emeklilik ödemeleri ve daha ucuz güvenli perakende finansal ürünler
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yoluyla, Avrupa iş dünyası ve vatandaşları için gerçekten elle tutulur somut
faydalar yaratmaktır. Yeni stratejimiz pratik, ekonomi ve vatandaş odakladır.
Sadece belirlenmiş birkaç alanda yeni inisiyatifler öngörülmektedir” (Hulle,2006,80).
Solvency II’nin dört genel amacı vardır (CEA,2007,14);
1. AB sigorta piyasasının bütünleşmesini sağlamak,
2. Poliçe sahiplerini ve lehdarları daha iyi korumak,
3. AB sigorta ve reasürans şirketlerinin rekabet edebilirliklerini arttırmak,
4. Daha iyi düzenlemeleri teşvik etmek.
Projenin hedeflerinden biri, çapraz mali destek ve gizli rezervlerden kaçınmak suretiyle sektörün karşı karşıya bulunduğu gerçek riskler için daha uygun bir Mali Yeterlilik sistemi kurmaktır. Bunun yanında, yalnızca Avrupa ve
uluslararası düzeyde değil aynı zamanda finansal sektörler çapında da uyumlulaştırma için farklı gereksinimleri hesaba katarken sigorta ürünlerinin riske
uygun fiyatlandırılmasını uygulamaya koymak suretiyle sigorta şirketlerine
iç risk yönetimi ve değerlendirmesi prosedürlerini iyileştirmek için teşvikler
sağlamayı hedeflemektedir (Ayadi,2007,6).
Solvency II ile ilgili olarak en belirgin ve altı çizilmesi gereken nokta, belirli yasalardan çok ilkelere dayanmasıdır. Genel ilkeler belirlenmiş ve şirketlerin risk profillerine uygun modelle sermaye gereksinimlerini belirlemeleri
imkanı verilmiştir. Risk temelli belirlenen sermaye gerekliliklerinin şirketin
tüm yönetişim aşamasında belirleyici olması esas alınmıştır. Bu sürecin son
aşamasında ise; kamuya ve denetim kurumlarına uygun raporlamanın sunulması amaçlanmıştır.
Solvency II çerçevesi birbirlerini karşılıklı olarak pekiştiren “üç sütun
(pillar)” üzerine dayanmaktadır. Bu yapı, bankacılık sektöründe Basel II’nin
eşdeğeri olarak görülebilecek olan hazırlanması sırasında tasarlanmıştır. Solvency II’nin üç sütunu aşağıda özetlenmiştir (Doff,2007,128):
Sütun I: Finansal gereksinimler: Bu sütun teknik karşılıkların ve sermaye
gereksinimlerinin değerlemesini ortaya koymaktadır. Ayrıca sermaye gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan uygun sermaye için kriterleri tanımlamaktadır. Sütun I Solvency II çerçevesinin temelini oluşturmakta ve hem
niceliksel hem de niteliksel öğeleri kapsamaktadır.
Sütun II: Denetim amaçlı gözden geçirme süreci :Sigorta denetçisi, şirketlerin dahili olarak kullandıkları bütün risk ve risk yönetimi teknikleri hak-
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kında eksiksiz ve kapsamlı bir genel görüşe sahip olmalıdır. Sütun II, bütün
maddi risklerin yeterli bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacına yönelik
olarak denetçiler ve denetlenen şirketler arasında yapıcı bir diyalog için kriterleri ortaya koymaktadır.
Sütun III: Açıklama ve piyasa disiplini :Risk yönetimine ilişkin bilgileri
yayınlamak suretiyle, yatırımcılar ve potansiyel olarak poliçe sahipleri gibi
piyasanın bütün aktörleri bir şirketin risk profili hakkında ayrıntılı bir bilgi
sahibi olabilir. Bu, şirketler için iyi risk yönetimi uygulamalarını benimsemek
için diğer bir teşvik olma işlevini yerine getirebilir.

SOLVENCY II
1. SÜTUN

2. SÜTUN

3. SÜTUN

Nice l düzenle me ler

Nite l Düze nle me ler
ve De netim

Piyasa Disiplini

 Sermaye yeterliligi
hesaplamasi (MCR,
SCR)
 Teknik karsiliklar
 Özkaynaklar

 Risk yönetimi


 Finansal durum
hakkinda açiklama

 Kurumsal yönetim

 Seffaflik

 Denetim süreci

 UFRS’ye uyumlu
raporlama

TÜM SÜTUNLAR BIRBIRINI TAM AM LAR NITELIKTEDIR (ETKILESIM )

Şekil 2: Solvency II’nin Üç Sütunlu Yapısı
Solvency II bir evi anımsatan Üç sütun üzerine inşa edilmiş bir yapı olmakla birlikte, sütunlar arasında birbirine bağlı sıkı bir etkileşim vardır. Bu
nedenle hiçbir sütun tek başına değerlendirilmemeli ve “mali yeterlilik yaklaşımı” bir süreç içinde ele alınmalıdır. Yeni Mali Yeterlilik sistemi aşağıdaki
özellikleri taşımaktadır (Sigma,2006,8):
• AB piyasasında ihtiyaçlara daha kapsamlı yaklaşım.
• Sigorta şirketlerinin tüm mali yeterlilik değerlendirmeleri,
• Sigortacılığa uyarlanmış Basel tipi 3 sütun yaklaşımı,
• Sektörü temel alan değerleme yaklaşımı.
• Riske duyarlı yaklaşım, sigortalılara risklerini yönetmeleri ve ölçmeleri için destek temin etmek (iç modellerin tanıtılması dahil)
• Standart Yöntem ve İçsel Model temelli sermaye gereksinimi hesabı.
• Sermaye yeterliliği için iki aşamadan oluşan yaklaşım.
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i.
Solvency sermaye yeterliliği, batma olasılığı karşısında iktisadi sermayeye duyulan ihtiyaç üzerine dayandırılmış bir unsurdur.
ii.
Daha kolay bir hesaplama yöntemi ve mutlak bir minimum sermaye
yeterliliğine ihtiyaç vardır.
• Finansal sektörler arasında tutarlılık,
• Finansal holdingler ve sigorta gruplarının daha etkili denetimi, Grupların denetim yapılarına modernizasyon.
• Nitel ve nicel denetim metotlarının uyumu,
• Uluslar arası gelişmeler ve şirket birleşmeleri ile geleceğe dönük standartların amaçları özellikle Uluslar arası Sigorta Denetimi Kuruluşu,
Uluslar arası Aktüerler Kuruluşu ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kuruluşu ile uyumlu olmalıdır.
• Risk çeşitlendirilmesi ve risk azaltımı tekniklerinin modele dahil edilmesi.
• Çok amaçlı ve geniş kapsamlı risk yönetim taslaklarına sahip olması.
• Denetim müdahaleleri seviyelerine hiyerarşik yaklaşım.
Söz konusu Solvency II ile ilgili direktif, kaydedilen yıllık brüt prim geliri
5 milyon Euro’yu aşan sigorta kuruluşları için geçerlidir.
3.3.1. Birinci Sütun
Üç sütundan birincisi, sigorta şirketi sermaye şartları için kantitatif düzenlemeler içerir. Teknik hükümler ile birlikte, gereken asgari sermayeyi ve hedef
sermayeyi belirlemek için kurallar vardır. Her zaman aktif-pasif uyumluluğu dahil olmasa da, hem aktif (yatırım) hem de pasif (fiyatlandırma, ihtiyat
ayırma vb.)’i bünyesine alan, dahili ve standart risk modelleri için şartlar bu
sürece dahildir (Eling ve diğ.,2008,72).
Sütun I; Kantitatif ihtiyaçlar açısından aşağıda belirtilen kavramlara odaklanmaktadır:
• Özsermaye,
• Teknik karşılıklar,
• Şirket için gerekli sermaye hesaplamaları (SCR, MCR),
• Varlıkların değerlemesi,
• Risk ölçümü ve varsayımları,
• Hesaplama formülleri,
• Standart-İçsel modeller.
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Sütun I’de sermaye gereksinimi iki seviyeden oluşmaktadır. İlk seviye,
Minimum Sermaye Gereksinimi (Minimum Capital Requirement), literatürde
MCR kısaltması yaygın olarak kullanılmakta ve kabul görmektedir. Bu nedenle çalışma içinde MCR kısaltması kullanılacaktır. İkinci seviye ise, daha
yüksek bir sermaye seviyesini ifade eden hedef sermaye olarak kabul edilen
Solvency Sermaye Gereksinimi (SCR-Solvency Capital Requirement)’dir. Bu
iki seviye sermaye gereksinimi, denetim otoriteleri için müdahale merdiveni
oluşturmaktadır.
3.3.2. İkinci Sütun
Sütun II, nitel gereksinimlere aşağıda belirtilen odaklanmıştır. Birinci sütundan ayrı düşünülmemesi gerekir.
• İç Kontrol.
• Risk Yönetimi.
• Denetim Otoritesinin Kontrolü.
• Stres Testleri.
• Senaryo Testleri.
• ORSA (Şirketin risk profiliyle uyumlu mali yeterlilik değerlendirmesi)
• Ek sermaye düzenlemeleri (capital add-ons)
Sütun I’e kıyasla Sütun II hakkında çok az tartışma yaşanmıştır. Bu tartışmalardan çıkarılacak önemli bir nokta denetimin uygulandığı seviyenin ve
bunun yanında örneğin iç modellerin geçerliliğinin onaylanmasına yönelik
çabaların ikiye katlanmasının ve bu modellerin geçerliliğinin onaylanmasında ortaya çıkabilecek çelişkilerin önlenmesi amacıyla hem ev sahibi hem de
misafir denetçilerin sorumluluklarının dikkatli bir şekilde ele alınmasıdır. Sigorta şirketleri için başlıca denetçi modeli Solvency II’ nin uygulanması için
öngörülmüş bir model olabilir (Ayadi,2007,28-29).
İkinci Sütunda ele alınan konulardan birisi de sigorta ve reasürans şirketlerinin “Yönetişim Sistem”leridir. Sigorta ve reasürans kuruluşlarının faaliyetlerinin sağlam ve basiretli şekilde yönetilmesini sağlayacak etkin bir yönetişim
sistemine sahip olmasını zorunludur. Bu sistem sorumlulukların açıkça tahsis
edildiği ve uygun bir ayrıma tabi tutulduğu yeterince şeffaf bir organizasyon
yapısını ve bilginin aktarımını sağlayan etkin bir sistem olmalıdır(Solvency
Direktifi,2009,Md:41/1).
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Yönetişim sistemi sigorta veya reasürans kuruluşunun faaliyetlerinin doğası, ölçeği ve karmaşıklığı ile ölçülü olmalıdır. Sigorta ve reasürans kuruluşları
en azından risk yönetimi, iç kontrol ve iç denetim ile ilgili yazılı politikalara
sahip olmalıdır (Solvency II Direktifi,2009,Md:41/2-3).
Risk yönetim sisteminin bir parçası olarak, her sigorta veya reasürans kuruluşu kendi risk ve mali yeterlilik değerlendirmesini (ORSA- Own Risk and
Solvency Assessment) yapmalıdır. Bu değerlendirme asgari düzeyde aşağıdakileri içermelidir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:44/1);
• Kuruluşun kendine ait risk profilini, kabul edilebilir risk tolerans limitlerini ve iş stratejisini de göz önüne alan toplam mali yeterlilik ihtiyacını,
• Sermaye gereksinimi ve teknik hükümlere dair şartlarla devamlı uyum,
• İlgili kuruluşun risk profilinin, standart formül ile hesaplanan mali yeterlilik koşulu altında yatan varsayımlardan sapmasının önem derecesi
veya bunun kısmi veya tam içsel modelle uyumu.
ORSA ilgili kuruluşun faaliyetinin yapısından kaynaklanan riskleri; doğası, ölçeği ve karmaşıklığı ile orantılı olarak ve kısa ve orta vadede karşılaştığı veya karşı karşıya kalabileceği riskleri gereği gibi tanımlamaya ve
değerlendirmeye imkan veren süreçleri uygulayacaktır. Kuruluş bu değerlendirmede kullandığı yöntemleri açıklayacaktır. ORSA, iş stratejisinin ayrılmaz
parçası olmalıdır ve şirketin stratejik kararlarında devamlı şekilde dikkate
alınmalıdır (Solvency II Direktifi, 2009,Md:44/2-4).
Tüm sigorta ve reasürans kuruluşları, iş stratejilerinin bütünleşik bir parçası olarak, kendi özel risk profilleri için genel mali yeterliliklerine ilişkin
gereksinimlerini düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar. Bu değerlendirme ne bir iç modelin geliştirilmesini ne de SCR ve MCR’den farklı bir
sermaye gereksinimi hesaplanmasını gerektirmektedir. Her bir değerlendirmenin sonuçları denetim amacıyla sunulacak bilgilerin bir parçası olarak denetim otoritesine raporlanmalıdır.
Sigorta ve reasürans kuruluşları etkin bir iç kontrol sistemi uygulayacaklardır. Bu sistem, asgari düzeyde, idari ve muhasebe prosedürleri, bir iç kontrol çerçevesi, şirketin tüm seviyelerinde uygun raporlama hazırlıkları ve bir
uyum fonksiyonu içerir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:45).
Sigorta ve reasürans şirketleri etkin bir iç denetim fonksiyonu kullanacaktır. İç denetim fonksiyonu iç kontrol sisteminin yeterliliğinin ve etkinliğinin
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bir değerlendirmesini ve yönetişim sisteminin diğer unsurlarını içerecektir. İç
denetim fonksiyonu nesnel ve idari faaliyetlerden bağımsız olacaktır. İç denetimin bulgu ve tavsiyeleri, bunların her biri için hangi eylemin gerçekleştirileceğini belirleyecek ve bu eylemlerin uygulanmasını sağlayacak idari organa
veya yönetim organına rapor edilir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:46).
Solvency II birçok sigorta şirketinin, risk yönetimine ilişkin mevcut politika ve prosedürlerini daha ileri bir düzeye çıkarmak ve muhtelif risk kategorilerini tespit ederek nicelleştirmek üzere tüm işlerini yönetme tarzlarını
yeniden dizayn etmelerini gerektirecektir. Bu gereklilik, risklerin daha iyi anlaşılmasını, riske daha duyarlı bir ölçüm ve iş planlaması yapılmasını ve daha
etkin uygulanabilir. Mali Yeterlilik gereklilikleri sağlamak için iş konseptinin
içine dahil edilmesi gerekecektir. Bu yaklaşım, aynı zamanda karar alma süreçleri ve raporlamada saydamlığı da sağlayacaktır (Sinha,2008,12).
Etkili bir risk yönetimi süreci, iş döngüsünün bütün kilit öğelerini kapsamalıdır ve hepsinden önemlisi, şirketin maruz kaldığı riskleri yeterli ölçüde
yönetmelidir (KPMG,2002,32).
Günümüzde mali hizmetlerin liberalizasyonuna yönelik bir trend olmakla
birlikte sigorta faaliyetlerinin sağlam bir şekilde gelişmesinin sağlanması için
sigorta denetiminin temel bir gereklilik olduğu yönünde genel bir mutabakat
mevcuttur (Outreville,1998,316). Sigorta endüstrisinin kamusal denetimi ve
düzenlemesinin ana amacı; alacak iddiasında bulunanları, poliçe sahiplerini
vb. kişileri bir sigorta şirketinin ödeme güçlüğü içine düşmenin yıkıcı sonuçlarından korumaktır. Bu amaç sigorta şirketlerinin iflasa düşmesini mümkün
olduğu ölçüde önlemek için gerekli olan düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. İdeal olan, bir şirketin çok tehlikeli bir durum içine düşmeden önce ve
mümkünse aktiflerin miktarı hala pasiflerden daha fazla iken, şirketin üstlenmiş olduğu bütün taahhütlerin yerine getirilmesinin yol ve vasıtalarının bulunmasıdır(Daykin ve diğ.,1994,397).
AB Üye ülkelerinin denetim otoritelerinin ilgili uzmanlık ve kapasite ile
poliçe sahiplerinin korunması olarak ifade edilebilecek olan denetimin temel
amacını gerçekleştirecek gerekli imkan ve yetkiye sahip olmasını gerekmektedir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:27).
AB direktifinde belirtilen bu temel amaca zarar vermeksizin Üye Ülkelerin,
genel görevlerinin ifası sırasında denetim otoritelerinin, özellikle acil durum
zamanlarında, usulüne uygun olarak eldeki veriler çerçevesinde verecekleri
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kararların, AB’deki finansal sistemlerin istikrarı üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate almaları gerekmektedir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:27/a).
Direktif denetim ilkeleri aşağıdaki maddelerle özetlenmiştir;
a. Denetim, geleceğe dönük ve risk-tabanlı bir yaklaşıma dayanmalıdır.
b. Denetim uzaktan faaliyet ve yerinde denetimin uygun bir bileşimini
içermelidir.
c. Gerekli olan düzenlemelerin sigorta şirketleri tarafından, sigorta şirketlerinin faaliyetinin doğasında bulunan risklerin ölçeği, karmaşıklığı ve yapısı ile orantılı bir şekilde uygulanmasını sağlamalıdır.
Denetim genel olarak her bir sigorta şirketinin mali durumunu düzenli aralıklar ile, normal olarak bir yıllık aralıklar ile, test etmek suretiyle uygulanır. Ortada
önemli ödeme güçlüğü riskleri var gibi görünüyorsa çare olarak acil önlemler alınması gerekli olabilir ya da şirketin sigorta yapma lisansı iptal edilecektir. Son çözüm olarak şirketin tasfiye edilmesi gerekli olabilir. Sorun test sistemini başarısızlık olasılığını en aza indirecek şekilde düzenlemektir (Daykin ve diğ.,1994,397).
Riske dayalı denetimin uygulanması sırasında, denetim otoriteleri açısından; her risk seviyesine ilişkin denetim önlemlerini sunarak, mali açıdan
sıkıntı içine düşmüş olan şirketin risk seviyesine göre tedbir alması gerekmektedir. Bu noktada literatürde “müdahale merdiveni” olarak bilinen farklı
risk değerlendirme sınıflarına göre her şirketin risk seviyesinin belirlendiği
yöntem kullanılmalıdır (Altınbaş,2004,58-61)
Müdahale merdiveni Sütun I ve II ‘nin önemli bir unsurudur ve sigorta şirketleri ve denetçiler için bir sigortacının sermaye pozisyonunun SCR’nin belirli eşik
değerlerinin altına düştüğü zaman ortaya çıkan koşulları ele almak için mevcut
olan opsiyonları açık ve net olarak ortaya koymaktadır. Bir şirketin sermayesi
SCR’nin altına düştüğü zaman atılacak ilk adım şirketin bu durumu nasıl tersine çevirmeyi düşündüğünü ortaya koyan bir iyileştirme planı hazırlamaktır. Şirketler müdahale merdivenine dayanarak, risklerin ciddi kayıplar haline gelmesi
durumunda ne beklenebileceğini önceden bileceklerdir. Bu müdahale merdiveni
şirketlerin önceden önleyici tedbirler almalarına ve kriz planları geliştirmelerine
olanak sağlamaktadır. Halen bu konuda ülkeler arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Bütün Denetçilerin yetkileri aynı değildir. Dolayısıyla Sütun I’i ve müdahale merdivenini formüle etmek denetim kurallarının birbirleri ile uyumlu hale
getirilmesine katkıda bulunacaktır ki bu hem şirketler hem de poliçe sahipleri için
nihai olarak olumludur (Doff,2007,137).
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Denetim makamlarının rolü poliçe sahiplerinin menfaatlerini temsil etmektir. Bu açıdan bakıldığında sigorta sektörünün ihtiyatlı bir şekilde düzenlenmesi ve denetlenmesi, sigorta şirketlerinin yönetilmesini optimize etmek
için gerekli olan mekanizmalar olarak görülebilir. Ancak ihtiyatlı denetim
mali açıdan güçlü olan sigorta şirketlerine mümkün olduğu kadar az müdahale etmek için bir çaba göstermelidir. İyi yönetilen ve mali açıdan güçlü olan
sigorta şirketlerinde yönetim ve hissedarların menfaatleri poliçe sahiplerinin
menfaatleri ile çakışır ve dolayısıyla denetimin fazla bir katma değer ilave
etmesi için çok az alan kalmaktadır. Denetim makamlarının sistematik müdahalesinin bütün şekilleri, hem sigorta şirketi hem de poliçe sahiplerinin menfaatinin aleyhine olarak verimsiz olmakla sonuçlanacak ve her şeyden önce
amaca zararlı olacaktır. Bu tür sistematik müdahaleyi haklı gösterecek hiçbir
ekonomik, teorik ya da ampirik temel bulunmamaktadır (Trainar,2007,175).
“İhtiyatlı denetim“ denilen faaliyetin temel işlevi sigorta şirketlerinin faaliyetlerini uygun bir şekilde yapıp yapmadıklarını, mali yeterliliklerini koruyup korumadıklarını ve birçok ülkede de sözleşmelerin yasaya uygun olup
olmadığının gözetilmesidir.
İhtiyatlı denetimin amacı aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:
1. Poliçe sahiplerinin, sahtekarlık ve ödeme güçlüğüne düşülmesi durumunda korunması,
2. Sigorta hizmetlerinin kalite ve mevcudiyetinin daha ileri bir seviyeye
yükseltilmesi,
3. Sigorta sektörünün ekonomide sahip olduğu rolü tam olarak korumaktır.
Denetim otoriteleri, gizli bilginin korunmasına gereken saygıyı göstermek
koşuluyla, görevlerini şeffaf ve hesap verebilir bir biçimde yürütmelidirler
(Solvency II Direktifi, 2009,Md:30).
Denetim amaçlı gözden geçirme işleminin ardından denetim otoriteleri,
istisnai durumlarda, gerekçeli bir karar ile bir sigorta veya reasürans kuruluş
için sermaye artırımına karar verebilir (Ek Sermaye). Bu aşağıdaki durumlarda talep edilebilir (Solvency II Direktifi, 2009,Md:37):
a. Denetim otoritesi, şirketin risk profilinin, standart yönteme göre SCR
hesaplamasının altında yatan varsayımlardan “önemli ölçüde” farklılık gösterdiği sonucuna varırsa,
b. Denetim otoritesi, belirli ölçülebilir risklerin yetersiz biçimde tespiti
ve modelin mevcut risk profilini daha iyi yansıtacak şekilde uyumu34
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nun uygun bir zaman dilimi içinde yapılamaması nedeniyle, sigorta
veya reasürans şirketinin risk profilinin SCR’nin altında yatan varsayımlardan ciddi ölçüde saptığı sonucuna varırsa,
c. Denetim otoritesi sigorta veya reasürans kuruluşunun yönetişim sisteminin belirtilen standartlardan ciddi ölçüde saptığı, bu sapmaların
şirketin maruz kaldığı veya kalabileceği riskleri düzgün bir şekilde tanımlamasını, ölçmesini, izlemesini, yönetmesini ve raporlamasını engelleyeceğini ve kendi içinde alabileceği diğer önlemleri uygulamanın
uygun bir zaman dilimi içinde aksaklıkları yeterince düzeltemeyeceği
sonucuna varırsa.
3.3.3. Üçüncü Sütun
Sütun III, sigorta şirketlerini, hesapladıkları sermaye yeterliliklerini geçerliliği kanıtlanabilir bilgilerle sunmayı zorunlu kılar.
• Denetim otoritesine yapılacak açıklama,
• Kamuya yapılacak açıklama,
Sütun III finans piyasalarını yani yatırımcılar ve diğer piyasa aktörlerini
hedeflemektedir. Solvency II sigorta şirketleri için piyasa disiplinini arttırmayı benimsemiştir. Halen sigorta şirketleri diğer finans kurumlarına göre ayrı
bir muhasebe sistemine sahiptir. Ayrıca teknik karşılıklarını belirlemeye ilişkin kurallar bir ülkeden diğerine göre büyük farklılıklar göstermektedir. Bu
noktanın piyasa aktörleri için çok saydam olmadığı açıktır (Doff,2007,137).
Solvency II şirketlerden risk yönetimine ilişkin bilgiler yayınlamalarını
talep etmekle harici aktörlere bir şirketin risk profilinin esaslı bir değerlendirmesini yapma olanağını sağlamaktadır. Bu konuda ayrıntılı bir yönlendirme
kılavuz belgesi henüz mevcut değildir ancak bu konuya ilgili gerekliliklerin
aşağıdaki listede belirtilen hususları kapsayacağı beklenebilir. Bu gereklilikler, UFRS’nin temel prensipleri, özellikle de risk bilgilerinin ifşa edilmesini
ele alan UFRS 7 ile uyumludur. Solvency II ve UFRS’nin bilgilerin ifade
edilmesi konusunda büyük ölçüde uyumlu olacağı beklenebilir. Gerekli olan
bilgiler şunlardır (Doff,2007,138):
1. İşin ve performansın gözden geçirilmesi;
2. Risk yönetimi yapısının tanımı;
3. Değerlemenin temeli ve risk ölçüm metodolojileri;
4. Her risk tipi için bir risk portföyü ve riske maruz kalma bileşimini
içeren risk yönetimi; bu bağlamda bir hassasiyet analizi de gerekli olabilir; ve
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5. Dahili ve harici gerekliliklere göre sermaye yönetimi ve sermaye yapısı.
Uygun bir şekilde hazırlanmış bir raporlama formu yararlı ve yüksek kaliteli verilerin açıklanması ile sonuçlanmalıdır. Bu, ihtiyatlı bilgilerin yanı sıra
örneğin iş gerekliliklerinin yerine getirilmesi gibi tüketici ile ilgili daha genel
bilgilerin açıklanması anlamına da gelebilir. Hayat Sigortası, Hayat Dışı Sigortalar ve Reasürans şirketleri için ifşaat gerekliliklerinin uyarlanmasına ve
piyasa ile şirketlerin yararsız bilgilere boğulmamasına yönelik olası ihtiyacın
da daha derinlemesine değerlendirilmesi gerekmektedir (Ayadi,2007,30)
Sigorta mevzuatının yeni bir boyutu kamuya açıklamada bulunma gereklilikleri öngörmek suretiyle piyasa şeffaflığının sağlanmasıdır. Şeffaf bir
süreçte, piyasa katılımcılarının kendilerinin uygun davranışta bulunulmasını
sağlamaları nedeniyle, daha az düzenleme bulunmalıdır. Elde mevcut bulunan
akademik kanıt ve veriler kamuya açıklamada bulunmanın yarar ve avantajlarına ışık tutmaktadır (Eling ve Halzmüller,2008,49).
Solvency II direktifinde; sigorta ve reasürans kuruluşlarının mali yeterlilik
ve mali durumları hakkında bir raporu yıllık olarak kamuoyuna açıklamalarını
zorunlu tutulmuştur.
Denetim otoriteleri sigorta ve reasürans kuruluşlarına aşağıdaki durumlarda bilgiyi açıklamama izni vermeye yetkilidir. Bu durumlar (Solvency II
Direktifi,2009,Md:52);
• Bu tür bir bilginin açıklanmasının kuruluşun rakiplerine önemli oranda
haksız kazanç sağlaması halinde,
• Poliçe sahipleri veya karşı taraf ilişkilerinde kuruluşa gizlilik veya
mahremiyet yükümlülüğü getiren zorunlulukların olması halinde.
4. SONUÇ
Sigorta şirketlerinin finansal durumuna yönelik değerlendirmeler sağlam
ekonomik ilkelere dayanmalı ve finansal piyasaların sağladığı bilgileri ve teknik risklere ilişkin genel olarak mevcut verileri en uygun şekilde kullanmalıdır. Özellikle, mali yeterlilik yükümlülükleri tüm bilançonun bir ekonomik
değerlemesine dayanmalıdır.
Sigorta sektörünün Basel düzenlemeleri olarak bilinen Solvency II kuralları 01.01.2016 tarihinden itibaren Avrupa Birliği üyesi pek çok ülkede uygulanmaya başlanmış ve “Üç Sütun” üzerine inşa edilmiş olan bu yapıda; sütunlar arasında birbirine bağlı sıkı bir etkileşim vardır. Bu nedenle hiçbir sütun
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tek başına değerlendirilmemelidir. İlk sütun ile sermeye gerekliliklerinin nasıl
hesaplanacağı, ikinci sütunda denetim ve risk yönetiminin nasıl yapılacağı ve
son sütunda piyasa disiplinini oluşturarak, bütün bilgilerin kamuya, denetim
kurumlarına nasıl açıklanacağı konuları ele alınmaktadır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci ve Türk sigorta sektöründeki
yabancı sermaye payının artması nedenleri ile Solvency II düzenlemelerine
uyumunun sağlanması gereklidir. Türkiye’de sigortacılık alanında iki önemli
gelişme söz konusudur. Bunlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
ve Solvency II’dir. İki projede aynı yönde hareket edilmeli ve sinerji yarabilecek bir eş zamanlı planlama yapılmalıdır. Böylece maliyet tasarrufu sağlanacaktır. Türkiye’de sigorta şirketlerinin Avrupa Birliği Solvency II düzenlemesine uyumunda muhtemel sorun, Türkiye’deki sigorta şirketlerin sermaye
büyüklükleri olabilir. Solvency II düzenlemesi şirketlere nitelikli personel ve
bilgi teknolojileri maliyeti getirecektir. Ayrıca müşteri odaklı ürünlerin gelişiminde artış olması şirketlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını arttıracaktır. Türkiye’deki düzenlemeler, Avrupa Birliği düzenlemelerine çok uzak
olmamakla birlikte daha çok mevcut Solvency I ile uyumludur. Türkiye’de
mali yeterliliğe uyum hazırlıklar başlamıştır. Bu düzenlemeler yapılırken göz
önünde bulundurulması gereken konuların başında piyasa yapısı gelmektedir.
Bunun yanı sıra, sigorta şirketlerinin farklı sermaye büyüklüğüne sahip olması, piyasanın gelişmekte olması, şirket sayısının az olması ve sektördeki sınırlı
tecrübe dikkate alınmalıdır.
Solvency II ile kıyaslandığında Türkiye’de yapılması gereken yeni düzenlemeler aşağıdaki gibi olacaktır:
• Varlık ve yükümlülükler konusunda bütünsel bir bilanço yaklaşımı benimsenmeli,
• Varlık ve yükümlülükler piyasa değeri ile değerlendirilmeli,
• Teknik karşılıkların hesaplamasında “en iyi tahminci+risk marjı” dikkate alınmalı,
• Sigorta şirketlerine yatırım serbestisi getirilmeli,
• SCR ve MCR benzeri iki farklı mali yeterlilik düzeyi belirlenmeli,
• Hesaplamalar için standart formül, tam ve kısmi içsel modeller kullanılabilmeli,
• Hesaplamada dikkate alınacak riskler belirlenmeli,
• Risk çeşitlendirmesinin etkisi hesaplamalara yansıtılmalı,
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•
•

Riskler arasındaki korelasyon hesaplamalarda dikkate alınmalı,
Ana ve ek özsermaye ayrımı ve sermaye, kalitesine göre sınıflandırma
yapılmalı,
• Risk ve mali yeterlilik öz değerlendirmesi geliştirilmeli.
Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri
Birliği, Milli Reasürans, Denetim Şirketleri ve Meslek kuruluşlarından oluşan
bir çalışma grubu bu konuyla ilgili, yasal ve uygulamaya yönelik hazırlıkları
yapmalıdır. Solvency II, gerekli sermaye düzeyinin sağlanması, yöntemlerin
belirlenmesi ve bütün yönetim aşamalarında sıkı bir denetim ve gözetimi zorunlu kılmaktadır. Bankacılık sektöründeki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yapısında bir gözetim ve denetim kurulumunun sigorta sektörü
için yapılandırılması bu süreç açısından yararlı olabilir. Bu şekilde, sigorta
sektöründeki dağınık yapı yeniden düzenlenebilir ve etkin bir koordinasyon
sağlanabilir.
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MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ KIŞILIK
ÖZELLIKLERININ IŞ TATMINI VE MESLEKI BAĞLILIKLARINA
ETKISI
THE EFFECT OF THE PERSONAL CHARACTERISTICS OF
ACCOUNTANTS ON THE JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL
COMMITMENT
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ÖZ
Bu çalışmada, kişilik özelliklerinin mesleğe bağlılığa ve iş tatminine etkisi
tespit edilmiştir ve kişilik özelliklerinin mesleğe bağlılığı etkilemede iş tatmininin aracılık rolünü ortaya koymuştur. Araştırma yöntemi olarak anket yöntemi kullanılmış ve literatürden uyarlanan sorular Bartın ilinde, muhasebe meslek
mensuplarına uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 22 İstatistik Paket Program kullanılarak faktör, güvenilirlik, korelasyon, ve regresyon analizlerine tabi
tutulmuştur. Yapılan korelasyon analizi sonucuna göre içsel iş tatmini ile mesleğe
bağlılık arasında ilişki bulunmuştur. Buna göre işgörenler işletmede kendi kararlarını uygulayabilme imkanına ve görevini başarıyla tamamlamış olma hissine sahip
olduklarında mesleklerine olan bağlılıkları artabilir. Ayrıca kişilik özelliklerinin
mesleki bağlılığa etkisinde iş tatmininin tam aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Kişilik Özellikleri, Mesleki Bağlılık, İş Tatmini,
Regresyon Analizi, Aracı Etki
ABSTRACT
In this study, the effects of personality traits on occupational commitment
and job satisfaction were identified, and revealed the mediating role of job
satisfaction in influencing occupational commitment of personality traits. The
survey method was used as the research method and the questions adapted
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from the literature were applied to the professional accountants in the province of Bartın. The data obtained were subjected to factor, reliability, correlation, and regression analyzes using SPSS 22 Statistical Package Program. According to the result of correlation analysis, there was a relationship between
internal job satisfaction and job attachment. According to this, employees may
increase their commitment to their profession when they have the possibility
of applying their own decisions in the business and having a sense of having
completed the task successfully. Moreover, the effect of personality traits on
professional loyalty has been reached as the result of being the perfect mediator of job satisfaction.
Keywords: Personality Traits, Professional Commitment, Job Satisfaction, Regression Analysis, Mediation Effect
1. GİRİŞ
Muhasebecilik mesleği dürüstlük, güvenirlik ve tarafsızlık gibi niteliklere
sahip olunmasını gerektiren bir meslektir. Mesleği seçen kişilerin belirli kişilik
tiplerine sahip olması önerilir. Mesleğin sevilerek yapılması, iş tatmini artıracak
ve mesleğe bağlılık oluşturacaktır. Muhasebe mesleğinde sunulan hizmetlerin kalitesi, finansal verilerin doğru ve güvenilir olması; meslek mensuplarının mesleki
etik kurallara uymasına bağlıdır (Bilen 2008: 27). Holland (1966) kişilik türleri ile
icra edilen meslek arasında bir ilişkinin olduğunu ve muhasebeciliğin gelenekçi
kişiliğe sahip kişiler tarafından seçildiğini belirtmektedir. Dolaysıyla, muhasebe
mesleğin önemi ve çok yönlü sorumluk gerektiren yapısı, meslek mensuplarının
sahip olduğu niteliklerle birlikte, tutum, davranış ve düşüncelerinin de önemini
büyük oranda arttırmaktadır (Gül ve Erol, 2016).
Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü işyerinde geçirdikleri
için, kişilik yapıları; örgütün yapısı, ilkeleri, hiyerarşisi, kültürü ve ikliminden
etkilenir. Birey, kendi kişilik yapısıyla yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt
ile uyum içinde olduğu takdirde bireyin iş yaşamındaki başarısı yükselir (Karamustafa, 2000).
Kişilik özelliklerinin bireylerin mesleki yönelimlerine (Bilgin, 2011; Çatı
vd., 2013), mesleğe bağlılığa (Aranya ve Ferris, 1984:1; Lachman ve Aranya,
1986:236; Schoemaker vd.,1977:601; Scarpello ve Vandenberg, 1992:132;
Meyer vd., 1993:47) ve iş tatminine (Judge, Heller ve Mount, 2002) etkisini
araştıran çeşitli araştırmalar vardır. Bu araştırmanın amacı kişilik özellikle42
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rinin mesleğe bağlılığa ve iş tatminine etkisini tespit etmektir. Ayrıca kişilik
özelliklerinin mesleğe bağlılığı etkilemede iş tatmininin aracılık rolünü ortaya
koymak da bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Kişilik
Kişilik, bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış biçimdir (Cüceloğlu, 1994:404). Bireylerin sahip oldukları kişilik özellikleri, iş seçiminden işin yerine getiriliş biçimine kadar
olan birçok unsuru doğrudan ilgilendirmektedir. Kişilerin özelliklerini belirlemek için yapılan testler sonucunda, beş tane kişilik etmeni bulunmuştur. Bu
özellikler “beş büyük kişilik özellikleri” olarak da bilinmektedir (Kuşluvan,
2009) ve son yıllarda beş büyük kişilik özellikleri ile ilgili çeşitli araştırmalar
(Hart vd., 2007:267-274; Judge vd., 2002:530-541) yapılmıştır. Bunlar; dışadönüklük, uzlaşmacı, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık olmak
üzere beş etmen bulunmaktadır (Robbinson, 1998:55–56).
Büyük beş kişilik modelinin boyutları aşağıda açıklanmıştır.
Dışadönüklük: İlişkilerdeki rahatlık seviyesini anlatır. Dışadönükler, sokulgan, kendini ifade edebilen ve sosyal kişilerdir. İçedönükler; çekingen,
korkak ve sessizdirler (Robins ve Judge, 2015). Dışadönük kişilerin daha fazla arkadaşı olur, sosyal olarak daha aktif oldukları ve kişiler arası etkileşim
daha fazladır (Watson ve Clark, 1997).
Uyumluluk: Uyumluluk boyutu bir bireyin diğer bireylere uyma eğilimine işaret eder. Yüksek seviyede uyumlu bireyler işbirlikçi, sıcak ve güvenilirdirler. Uyumlulukta düşük puanlar soğuk, uyumsuz ve muhalif yapıdadırlar
(Robbins ve Judge, 2015). McCrae ve Costa (1991), uyumluluğun yaşam tatminini olumlu etkilediğini, Judge, Heller ve Mount (2002), aynı olumlu duygular içerisinde iş yaşamında da tatminin artacağını savunmaktadır.
Sorumluluk: Sorumluluk boyutu bir güvenlik ölçeğidir. Yüksek seviyede
sorumlu bir birey sorumlu, düzenli, güvenilir ve azimlidir. Bu boyutta düşük
puan alanlar dikkati kolay dağılan, düzensiz ve güvenilmez kişilerdir (Robbins ve Judge, 2015). Organ ve Lingl (1995), sorumluluk boyutunun ödeme
ve terfi gibi resmi, tanınma gibi gayri resmi tatmin edici iş kazanımlarını elde
etme ihtimalini artırdığı için, iş tatmini ile ilişkili olduğunu savunmaktadır.
Sorumluluk ile iş tatmini arasında pozitif ilişkinin varlığın gösteren çalışmalar
bulunmaktadır (DeNeve ve Cooper, 1998).
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Duygusal Kararlılık: Duygusal kararlılık (nerotiklik) bir bireyin gerilime dayanma yeteneğine bağlıdır. Olumlu duygusal kararlılık sahibi bireyler
sakin, kendinden emin ve güvenli kişilik sergilemeye eğilimlidirler. Olumsuz
puan alanlar ise sinirli, endişeli, karamsar ve güvensiz hissetmeye eğilimlidirler (Robbims ve Judge, 2015; Costa ve McCrae, 1992). Connoly ve Viswesvaran (2000) bu boyuta “olumsuz etki” adlandırmış ve iş tatmini ile arasında
bir bağlantı olduğunu ifade etmiştir. Judge, Heller ve Mount’a göre (2002),
olumsuz duyguların iş başında veya mesleğe yönelik olarak ortaya çıkması iş
tatmin düzeyini düşürmektedir.
Deneyime Açıklık: Deneyime açıklık boyutu yeniliğe ilgi ve yeniliklere
çekilme derecesine işaret eder. Oldukça açık bireyler yaratıcı, meraklı ve artistik olarak duyarlıdır. Diğer uçtaki bireyler ise gelenekseldirler ve kendilerini aşina olunanda rahat hissederler (Robbins ve Judge, 2015; McCrae, 1996).
Judge, Heller ve Mount (2002)’a göre deneyime açıklık ile iş tatmini arasında
ilişki görülmemektedir. Beş faktör kişilik yapısı, kalıtımsal özellikleri barındırması ve yaşam boyunca sürdürülmesi gibi nitelikleriyle, davranışların açıklanmasında temel kişilik özellikleri olarak görülmektedir (Çetin ve Bakım,
2015:118).
2.2. İş Tatmini
İş tatmini araştırmaları bireysel yaşamların ve örgütsel etkinliğin artırılması konusunda pratik bir uygulama alanına sahip olduğu için önemli bir örgüt
psikolojisi kavramıdır (Anderson vd., 2009). İşgörenin işe ve iş ortamındaki
ilişkilerine yönelik olarak zaman içinde geliştirdiği bir zihinsel tutum vardır.
Zihinsel tutumun oluşmasında çalışanın işi hakkındaki bilgisi, işin sonucuna
ilişkin yaklaşımları ve iş ortamının koşulları önemli ölçüde rol oynar. Bu tutumlar olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Bireyin, tutumu olumlu ise
iş tatmini, olumsuz ise iş tatminsizliği şeklinde nitelendirilebilir (Barutçugil,
2004:388). Locke (1976) ’a göre iş tatmini, kişinin işini ve iş deneyimlerini
değerlendirmesinin sonucunda ortaya çıkan keyifli ya da olumlu duygusal durumdur. İş tatmini ya da tatminsizliği, çalışanların işlerine yönelik genel bir
tutumunu yansıtmaktadır, bir başka deyişle, çalışanların, işlerine, iş ortamlarına ya da iş arkadaşlarına yönelik duygu, düşünce ve davranışlarının bir ürünü
olarak değerlendirilebilir (Solmuş, 2004:186).
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İş tatmini bir çalışanın yaptığı işin ve elde ettiklerinin, ihtiyaçlarıyla ve kişisel
değer yargılarıyla örtüştüğünü ya da örtüşmesine olanak sağladığını fark etmesi
sonucu yaşadığı duygu olarak da tanımlanabilir (Barutçugil, 2004:388). İş tatmini,
işten elde edilen maddi çıkarlar ve işgörenin beraber çalışmaktan zevk aldığı iş
arkadaşları ile bir eser meydana getirmesinin sağladığı mutluluktur şeklinde de
tanımlanmaktadır (Şimşek vd., 2003:150; Bingöl, 1996:266). İş tatmini, çalışanların işlerinden duydukları hoşnutluk ve işin özellikleri ile çalışanların beklenti ve
istekleri kesiştiği zaman gerçekleşir (Keser, 2012:140).
Herzber (1967), içsel (motivasyon) ve dışsal (hijyen) diye iki faktörün
tatmin veya tatminsizliğe sebep olduğunu belirtmektedir. Hijyen faktörleri,
şirket politikaları, çalışma koşulları ve ücret, motivasyon faktörleri, işin kendisi, sorumluluklar ve başarılar olarak sıralanabilir. Fakat, bir işteki hijyen
faktörlerinin ortadan kaldırılmasının yalnızca tatminsizliği gidereceğini ancak
tatmine yol açmayacağını öne sürmüştür. Bu durumda örgütün iş tatminini
sağlamak için işi daha ilginç, zorlayıcı ve kişisel ödül getirici hale getirmesi
gibi güdüleyici faktörlere odaklanması gerektiğini ifade etmektedir.
İş tatminine etki eden faktörler bireysel, örgütsel ve çevreseldir. Bireysel etmenler, işgörenin işinden beklentileri öncelikle kendi kişisel özellikleri ile ilgilidir. Temel kişilik özellikleri, bireyin iş ve iş çevresinden beklentilerinin nitelik ve
nicelik bakımından öncelikli belirleyicisidir. Birey, eğitimine, toplumsal katmanlar içindeki sosyal yerine, kurduğu ilişkilere göre, iş arayacak ve yapacağı işin
gelecekteki şeklini de bu tür bireysel özelliklerine göre belirleyecektir. İşgörenin
işine ilişkin beklentileri, kişiliği ile ilgili olduğuna göre, iş tatminini sağlayan etmenlerin başında da işgören kişiliği olduğu kabul edilebilir. Bireysel etmenler;
işgören kişiliği, iş değerleri, yaşı, cinsiyeti, öğrenim düzeyi, sosyo-kültürel özellikler ve mesleki yeterlilik olarak görülmektedir (Robins ve Judge, 2015).
Örgütsel etmenler, işgörenin işinden tatmin olmasında etkili olan etmenler arasında işin genel görünümü, işgörene sağladığı sosyal ve ekonomik çıkarlar ile iş
ortamı şartlarının özel bir yeri vardır. Her şeyden önce bu etmenler çalışanların iş
tatminini yükseltmek için, yöneticinin üzerinde işlem yapabileceği değişkenlerdir. İş tatminini, birbirleriyle ilişkili çok sayıda tutumun birleşimi olarak görmek
mümkündür. İşgörenin iş ve iş ortamına ilişkin bir dizi etmenle oluşturduğu tutumların bir bakıma birleşmesi, iş tatmini olarak ortaya çıkar (Erdoğan, 1999:236). Bu
etmenler, işin kendisi ve içeriği, ücret, yükselme olanağı, denetim biçimi, çalışma
koşulları ve örgütsel ortam olarak görülmektedir.
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Çevresel etmenler, bireyin içinde bulunduğu ve üyesi olduğu toplumun iş
yaşamındaki imkânlardır. Ülkenin ekonomik yönden güçlü olması, yasaların
iş güvencesi ve iş imkânları konusundaki uygulama biçimleri çevresel etmenleri oluşturmaktadır. İşgörenin rahat hareket alanı bulması iş tatminini olumlu
etki etmektedir. İşletme dışında başka işletmelerde iş bulabilme imkânı ve
yönetimin sendikalarla ilişkisi bulunmaktadır. Bireyin yaptığı iş dışındaki
çevrenin algılaması da iş tatminini etkileyen etmenlerdir (Deniz, 2005:324).
2.3. Mesleki Bağlılık
Blau (1985) mesleki bağlılığı bireyin mesleğine yönelik tutumları olarak
tanımlamaktadır. Bazı çalışmalarda mesleki bağlılık; duygusal mesleki bağlılık (bireyin mesleğini severek yapması, mesleğiyle özdeşleşme), devamlılık
mesleki bağlılık (bireyin mesleğinden ayrılma maliyetlerini değerlendirmesi veya başka alternatiflerin olmaması) ve normatif mesleki bağlılık (bireyin mesleğinde kalma yükümlülüğü hissetmesi) boyutlarıyla ifade edilmiştir
(Blau, 2003; Ceylan ve Bayram, 2006).
Mesleğe bağlılık, bireylerin mesleklerini daha iyi icra edebilmede kendilerini teknik açıdan geliştirebilmede harcadıkları zaman ve çaba olarak tanımlanmaktadır (Çakır, 2001:56). Mesleki bağlılık, uzmanlık kazanmaya bağlı
bireyin yaşamında mesleğine verdiği önem derecesidir. Diğer bir deyişle mesleğe bağlılık, bireyin belirli bir alanda beceri ve uzmanlık kazanmak üzere
yaptığı çalışmalarının sonucunda mesleğini yaşamında ne derece merkezi bir
yerde değerlendirdiğidir (Baysal ve Paksoy, 1999:9). Mesleki bağlılık, tutumsal ve davranışsal olmak üzere iki yaklaşım içerisinde ele alınmaktadır. Davranışsal perspektife göre mesleki bağlılık, mesleki birliklere katılım şeklinde
görülürken, tutumsal perspektife göre mesleki bağlılık, bireyin yeni fikirler
üretmesiyle ilgilidir (Çöl, 2004). Aranya vd., (1981) mesleki bağlılığı “(a)
mesleğin hedef ve değerlerini kabul etme ve inanma, (b) mesleğin yararına
çaba sarf etme konusunda gönüllü olma ve (c) meslekteki üyeliği sürdürme
konusunda istekli olma” şeklinde karakterize etmişlerdir. Mesleki bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve örgütsel bağlılığı olumlu etkilemektedir (Aslan, 2008). Bu şekilde gelişen mesleğe bağlılık üç alt düzeyde ele alınmaktadır
(Morrow, 1983:489 akt. Özdevecioğlu ve Aktaş, 2007):
1. İşe yönelik genel tutum: İşe yönelik değer yargılarını içerir. Bu durumda
kişi iş ile hayatını özdeşleştirir. Örneğin, “işten veya meslekten memnun olmadan yaşamdan haz alınmayacağı” gibi söylemler geliştirir.
46
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2. Mesleki planlama düşüncesi: Bu düzeyde kişi mesleği ile ilgili olarak
gelecek için çeşitli yatırımlar yapmaktadır. Kişi kendisini yetiştirmek ve mesleğinde ilerleyebilmek için uzun vadeli fikir ve planlar geliştirmektedir. Blau
(1985:278)’ya göre kişilerin bu türdeki çabaları, çeşitli yayın organlarından,
mesleki ve eğitim kurumlarından ve çeşitli olanaklardan yararlanmaları, mesleklerine ilişkin toplantılara katılmalarıyla ölçülebilmektedir.
3. İşin nispi önemi: İş ile iş dışı faaliyetler arasındaki tercihlerin ortaya
konulmasıdır.
2.4. Kişilik, İş Tatmini Ve Mesleki Bağlılık İlişkisi
Kişiliğin iş tatminini etkileme süreçleri ile ilgili literatürde birçok çalışma
vardır (Brief, 1998; House, Shane ve Herold, 1996; Judge vd., 1997; Spector, 1997). Grenberg ve Baron’a (2000) göre, işgörenler istikrarlı bir şekilde
işlerinden memnundur yani iş ortamından çok etkilenmezler. Yani iş tatminin
önemli bir kısmı genetik yapıdan etkilenmektedir (Robbins, 1998). Robins ve
Judge (2015), büyük beş kişilik özelliğinin duygusal kararlılık ve dışadönüklük boyutlarının, daha yüksek iş ve yaşam tatmini sağladığını belirtmektedir.
Dışa dönük ve yalancı puanlar iş doyumunun tüm yönleriyle pozitif yönde ilişkiliyken, nörotiklik ve psikotizm puanları negatif olarak korelasyonların üçte
biriyle korelasyon gösterdi (Furnham, ve Zacherl, 1986). Kişilik özellikleri ili
iş tatmini arasındaki ilişkiyi meta analizi yöntemiyle inceleyen Judge, Heller
ve Mount (2002), kişilik özelliklerinin nörotiklik, uyumluluk ve dışadönüklük
boyutlarının iş tatmini ile ilişkili olduğunu, sorumluluk ve deneyime açıklık
boyutları arasındaki ilişkinin sıfıra yakın olduğunu ifade etmektedir.
Mesleki bağlılığı konu edinen çalışmalarda iş tatmini ve mesleki bağlılık
arasındaki ilişki sıklıkla incelenmektedir (Aranya ve Ferris, 1984:1; Lachman
ve Aranya, 1986:236; Schoemaker vd.,1977:601; Scarpello ve Vandenberg,
1992:132; Meyer vd., 1993:47; Lee vd., 2000:804; Goulet ve Singh, 2002:84;
Blau, 2000:338, 2001a: 282, 2001b: 89,2007: 143; Carson vd., 1995:313).
Sudak ve Zehir (2013), 2010 – 2011 yılları arasında Türkiye genelinde kamu
ve vakıf üniversitelerinde 748 akademisyene anket uygulamışlardır. Kişilik
tiplerinin duygusal zeka üzerinde etkili olduğunu ve duygusal zeka vasıtasıyla iş tatmininin artırılabileceğini ortaya koymaktadır. Uyumluluk, sorumluluk,
duygusal dengelilik kişilik tiplerine sahip olan akademisyenlerde iş tatmininin duygusal zeka vasıtasıyla arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal zekanın
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uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge kişilik özellikleri ile iş tatmini arasında ara değişken etkisi yarattığı ortaya çıkmıştır.
Araştırmanın katılımcıların 14 farklı iş kolundan 6000 işgören oluşturmaktadır. İşgörenlerin kariyer tatmini ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki
ilişkiyi belirlemek için yapılan çalışma sonucunda, işgörenlerin kariyerlerinden memnuniyetleri ile beş faktör kişilik özellikleri boyutlarından sorumluluk ve duygusal dengesizlik arasında pozitif ve anlamlı bir farklılık olduğu
bulunmuştur. İşgörenin sahip olduğu kişiliğine bağlı olarak, birçok değer
yargıları, inançları vardır. Bazı işgörenler, işlerinde bağımsızlık isterler,
yöneticilerinin kendilerine çok karışmasını istemezler, çalışma ortamını kendileri düzenlemeyi arzu ederler. Bazı işgörenler zor işleri tercih
ederler, başkalarının yapmakta zorlandığı işi başarmaktan haz duyarlar.
Amirin kendisini, beğenmesini, takdir etmesini isteyen işgörenler vardır
(Erdoğan, 1999:234). Ancak, bunun tersi de olabilir yani bütün programları üst amirince yapılmasını isteyen, hatta getir-götür gibi basit işleri de
bir başkasının söylemesini bekler ve sorumluluk altına kesinlikle girmek
istemezler. Ancak bu tip özelliklere sahip olan işgörenin kimse örgütte
kalmasını istemez. İşgören yapısına göre motive edici araçlarını sunulmasını ve sonuçta işten tatmin olmasını sağlamak gerekir (Alkış, 2008;
Lounsbury vd, 2003).
3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
Araştırmanın amacına ulaşması için, araştırmada kullanılması uygun olabilecek araştırma yöntemleri açıklayıcı, nicel ve ilişkisel tarama araştırma
yöntemidir. Nicel araştırma ilişkisel tarama yönteminde en yaygın olarak kullanılan veri toplama tekniği ankettir. Bu araştırmada, veriler anket tekniği ile
toplanacaktır. Çünkü anket, belli bir alanla sınırlandırılmayarak yalnızca belli
özellikler taşıyan kişiler üzerinde gerçekleştirilebilen bir araştırmadır (Fatih
ve Çankaya, 2008; Usal ve Kuşluvan, 1998; Gürbüz ve Şahin, 2014).
Araştırmada kullanılan değişkenler ve araştırmanın modeli aşağıdaki gibidir. Araştırmanın bağımlı değişkeni mesleki bağlılık, bağımsız değişkeni kişilik özellikleri ve aracı değişkeni de iş tatmini olarak belirlenmiştir.
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Şekil 1: Araştırmanı Modeli
3.1. Evren ve Örneklem
Bu çalışma Bartın ilindeki muhasebe meslek mensupları üzerine yapılmıştır. Bartın ilinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı 208
üye bulunmaktadır. Kayıtlı üyelerin bazılarının pasif durumda olduğu (emekli, iş değişikliği, işten ayrılma vb.) yapılan alan çalışmasında tespit edildi.
Örneklem olarak tam sayı örnekleme yöntemi kullanılarak, tüm muhasebe
meslek mensuplarına ulaşılmaya çalışıldı. 174 kullanılabilir anket formu elde
edilmiştir.
3.2. Veri Toplama Araçları
Çalışmada mesleki bağlılığı ölçmek amacıyla Blau (1985) tarafından geliştirilmiş olan 8 maddelik “Mesleki Bağlılık ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 5’li
likert tipi bir ölçektir. Ölçek; Kesinlikle katılıyorum (5), ile Kesinlikle katılmıyorum (1) arasında sıralanmaktadır. Özgün çalışmada ölçeğin güvenilirlilik düzeyi (α=0.67) olarak belirtilmektedir. Blau (1985) ve Tak ve Çiftçioğlu
(2008) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışmanın, güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmıştır. İş tatminini ölçmek için Weis, Dawis, England ve Lofquist (1967) tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmin Anketi (The Minnesota
Satisfaction Questionnaire)’nin 20 soruluk kısa biçiminden yararlanılmıştır.
Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Baycan tarafından (1985)’de yapılmıştır.
Araştırmada kullanılan Beş Faktör Kişilik Özellikleri Ölçeği Benet – Martinez ve John tarafından 1998 yılında “Beş Faktör Envanteri” (The Big Five
Inventory) ismiyle geliştirilmiştir. Ölçek 44 ifadeden oluşmaktadır. Bu ölçek
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kişiliği; “dışa dönüklük”, “duygusal dengesizlik”, “uyumluluk”, “öz disiplin”
ve “gelişime açıklık” olmak üzere beş alt boyutta ölçmektedir. Ölçekteki ifadeler 5’ li Likert tipinde “(1) Kesinlikle Katılmıyorum”, “(5) Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde düzenlenmiştir. Ölçek “Yardımsever biriyim”, “Affediciyim”, “Orijinal biriyim, yeni fikirler üretirim” gibi ifadelerden oluşmaktadır.
Ölçekte bulunan ifadelerin 8 tanesi duygusal dengesizlik boyutunu, 8 tanesi
dışa dönüklük boyutunu, 9 tanesi uyumluluk boyutunu, 9 tanesi öz disiplin
boyutunu ve 10 tanesi de gelişime açıklık boyutunu oluşturmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması Sümer ve Sümer (2005) tarafından yapılmıştır. Bu
çalışmada ölçeğin güvenirlik değerleri .70 ile .79 arasındadır (Schimtt vd.,
2007:84).
3.3. Verilerin Analizi
Uygulama tamamlandıktan sonra, anket formları kontrol edilmiştir ve
eksiksiz ve uygun olarak cevaplandırılan 174 anket formu değerlendirmeye
tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında gerçekleştirilen anket uygulaması
sonucunda elde edilen veriler SPSS for Windows paket programına yüklenerek araştırmanın amacının ortaya çıkarılması maksadıyla çeşitli istatistik
analizleri uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler güvenilirlik analizi,
tanımlayıcı istatistik analizi, T Testi ve ANOVA analizleriyle incelenmiştir.
Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla korelasyon analizi ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır.
4. BULGULAR
4.1. Güvenirlik Analizi
Beş Faktör Kişilik Ölçeğinin genel güvenirlik düzeyi, 0.87, alt boyutlarının gelişime açıklık, 0.63, Özdisiplin, 0.77, Dışadönüklük, 0.62, Uyumluluk,
0.69, Nörotiklik 0.61’tır. Çalışmada Dışadönüklük boyutundan 6. ve 21. maddeler güvenirliği düşürdüğü için çıkarılmıştır. Analize 42 madde üzerinden
devam edilmiştir. Söz konusu değerler daha önceki çalışmalarla paralellik arz
etmektedir (Basım, Çetin ve Tabak, 2009:28; Schmit vd., 2007; Sümer, Lajunen ve Özkan, 2005). Aynı şekilde iş tatmini için 0.90, içsel tatmini için,
0.84 ve dışsal tatmin için 0.80 Cronbach alpha bulunmuştur. Mesleki bağlılık
ölçeğinin Cronbach alpha değeri ise 0.74’dür. Bu değerler ankette kullanılan
ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir.
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4.2. Geçerlik Analizi
Araştırmada kullanılan ölçeklerin geçerliliği AMOS paket programı ile
doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılarak test edildi. Sonuçlar tablo halinde
aşağıda görülmektedir. Mesleki bağlılık ölçeğinde DFA sonucunda elde edilen
uyum iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyededir (Δχ²=34,740, sd=18, Δχ²/
sd=1,93, RMSEA=0,073, CFI=0,95, IFI=0,95). Mesleği bağlılık için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,74 olarak bulunmuştur.

İş tatmini için DFA sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri kabul
edilebilir seviyededir (Δχ²=281,113, sd=152, Δχ²/sd=1,84, RMSEA=0,070,
CFI=0,90, IFI=0,90). İş tatmininin her bir alt boyutu için Cronbach alfa iç
tutarlılık katsayıları; içsel iş tatmini için 0,84, dışsal iş tatmini için 0,80, olarak bulunmuştur. Çalışmada ölçeğin toplam iç tutarlılığı ise 0,90 olarak tespit edilmiştir. Beş faktör kişilik ölçeği için DFA sonucunda elde edilen uyum
iyiliği değerleri kabul edilebilir seviyededir (Δχ²=1938,705, sd=902, Δχ²/
sd=2,14, RMSEA=0,08, CFI=0,90, IFI=0,90). Duygusal emeğin her bir alt
boyutu için Cronbach alfa iç tutarlılık katsayıları; yüzeysel rol yapma için
0,84, derinden rol yapma için 0,72, doğal duygular için ise 0,83 olarak bulunmuştur. Çalışmada ölçeğin toplam iç tutarlılığı ise 0,81 olarak tespit edilmiştir.
Demografik Özellikler
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, işgörenlerin %42’lik dilim içerisinde yer alan 72 kişinin 31-40 yaş; %28’lük dilim içerisinde yer alan 48
kişinin 41-50 yaş; %19’lık dilim içerisinde yer alan 33 kişinin 18-30 yaş grubuna dâhil olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan 173 katılımcının cinsiyet
dağılımı incelendiğinde, %60’lık dilim içerisinde yer alan 103 kişinin erkek;
%40’lık dilim içerisinde yer alan 70 kişinin ise kadın olduğu görülmüştür.
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Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde, %71’lik dilim içerisinde yer
alan 123 kişinin evli, %29’lik dilim içerisinde yer alan 50 kişinin ise bekâr olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde,
işgörenlerin %31’lik dilim içerisinde yer alan 53 kişinin lise; %58’lik dilim
içerisinde yer alan 99 kişinin lisans; %9’luk dilim içerisinde yer alan 15 kişinin yüksek lisans seviyesinde eğitim aldıkları görülmüştür. Buna göre, araştırmaya katılan kişilerin yüksek eğitim düzeyine sahip oldukları söylenebilir

İşgörenlerin gelir durumlarına göre dağılımı incelendiğinde, %49’luk dilim
içerisinde yer alan 86 kişinin 1500 liradan az, %24’lük dilim içerisinde yer alan
42 kişinin 1501-2500 lira arasında; %9’luk dilim içerisinde yer alan 16 kişinin
2501-4000 lira arasında; %15’lik dilim içerisinde yer alan 26 kişinin 4001-6000
lira arasında; %2’lik dilim içerisinde yer alan 6 kişinin ise 6000 liradan fazla gelir
sahibi olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, katılımcıların alt ve orta
seviyede gelir düzeyine sahip olduğunu söylemek mümkündür. İşgörenlerin meslekteki kıdemlerine bakıldığında %14’ünün 1-3 yıl, %11’inin 4-7 yıl, %20’sinin
8-11 yıl ve %55’inin 12 yıl ve üstü kıdeme sahip oldukları belirlenmiştir.
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4.3. Korelasyon Analizi
Tablo 3’teki korelasyon analizi incelendiğinde içsel iş tatmini ile mesleğe
bağlılık arasında orta, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir
(r = 0,519; p<0,01). İş tatminine ulaşmış olan işgörenlerin daha yüksek morale
sahip olabileceği ve bunun neticesinde mesleğe olan bağlılıklarının artacağı
söylenebilir.

Ayrıca dışsal iş tatmini ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı, pozitif ve düşük bir ilişkinin olduğu söylenebilir (r = 0,475; p<0,01). Buna göre işgörenler
terfi imkanı elde ettiklerinde mesleklerine bağlılıkları artabilir. İçsel iş tatmini
ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı, pozitif ve orta bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir (r = 0,519; p<0,01). Buna göre çalışanlar işletmede kendi kararlarını uygulayabilme imkanına ve görevini başarıyla tamamlamış olma hissine
sahip olduklarında mesleklerine olan bağlılıkları artabilir. Gelişime açıklık ile
içsel iş tatmini arasında anlamlı, pozitif ve düşük bir ilişki tespit edilmiştir (r =
0,316; p<0,01). Buna göre çalışanlar işletmede kendi kararlarını uygulayabilme özelliğine sahip olduklarında, görevini başarıyla tamamlamış olma hissine
sahip olduklarında kendilerini daha çok geliştireceklerdir. Ayrıca Tablo 3’e
bakıldığında çalışanların iş tatmininin 3,65, mesleğe bağlılık 3,02, gelişime
açıklık 3,49, özdisiplin 3,081, dışadönüklük, uyumluluk 3,61, nörotiklik ise
3,04’tür.
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4.4. Regresyon Analizi
4.4.1. Aracı (Mediation) Etki
Aracı değişken, iki değişken arasındaki neden-sonuç ilişkisinin bir parçasıdır (McKinnon, Fairchild ve Fritz, 2010: 594). Aracılık ilişkisi aşağıdaki
şekilde gösterilen bir modelle test edilir. Bu şekilde X bağımsız değişkeni, Y
bağımlı değişkeni ve M aracı değişkeni temsil eder. Ayrıca, c yolu bağımsız
değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkiyi, a yolu bağımsız değişken ile
aracı değişken arasındaki etkiyi, b ise aracı değişken ile bağımlı değişken arasındaki etkiyi gösterir. (Baron ve Kenny, 1986: 116).

Aracılık etkisinden söz edebilmek için bazı koşulların sağlanması gerekir.
Baron ve Kenny’nin adımları olarak isimlendirilen bu koşullar şöyle sıralanmıştır (Baron ve Kenny, 1986: 116; Gürbüz ve Bekmezci, 2012: 200).
1. Bağımsız değişkenin, aracı değişken üzerinde bir etkisi olmalıdır.
2. Bağımsız değişken, bağımlı değişken üzerinde etkili olmalıdır.
3. Aracı değişken, ikinci adımdaki regresyon analizine dâhil edildiğinde;
bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında anlamlı olmayan ilişki ortaya
çıkarsa tam aracılık etkisinden (full mediation); bağımsız değişken ile bağımlı
değişken arasındaki ilişkide azalma meydana gelirse kısmi aracılık (partial
mediation) etkisinden söz edilebilir (Howell, 2013:547; McKinnon, Fairchild
ve Fritz, 2010:594; Burmaoğlu, Polat ve Meydan, 2013:17).
Genellikle yürütülen akademik çalışmalarda Baron ve Kenny’in 3 adımlı
yöntemi kullanılmakta ve analiz sonucuna göre kısmi veya tam aracılık kararı
verilmektedir. Ayrıca, aracı etkiden söz edebilmek için karşılanması gereken
şartların yanı sıra, bağımsız değişkenin (aracı değişken vasıtasıyla) bağımlı
değişken üzerindeki dolaylı etkisinin (a.b yolunun) anlamlı olup olmadığını saptamak gerekir. Bunu gerçekleştirmek için çeşitli testler geliştirilmiştir.
Bunlardan bir tanesi de Sobel testtir (Sobel, 1982). Bu test, ilgili değişkenlere
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ait düzeltilmemiş regresyon katsayıları (B) ve bunlara ait standart hata değerleri kullanılarak hesaplanır.
Kişilik Özelliklerinin Mesleki Bağlılığa Etkisinde İş Tatminin Aracılık Rolü

Yukarıdaki tablo incelendiğinde kişilik özelliklerinin bağlılığı etkilemesinde iş tatminin tam aracı olduğu söylenebilir. Yani kişilik özellikleri iş tatmini
etkilemekte, iş tatmini bağlılığı etkilemekte ve iş tatmini sağlanmış olan kişilerin kişilik tipleri mesleki bağlılığa tam aracılık etmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Korelasyon analizi incelendiğinde içsel iş tatmini ile mesleğe bağlılık arasında orta, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (r = 0,519;
p<0,01). Buna göre iş tatminine ulaşmış olan işgörenlerin daha yüksek morale
sahip olabileceği ve bunun neticesinde mesleğe olan bağlılıklarının artacağı söylenebilir. Ayrıca dışsal iş tatmini ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı,
pozitif ve düşük bir ilişkinin olduğu söylenebilir (r = 0,475; p<0,01). Buna
göre işgörenler terfi imkanı elde ettiklerinde mesleklerine bağlılıkları artabilir.
İçsel iş tatmini ile mesleğe bağlılık arasında anlamlı, pozitif ve orta bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (r = 0,519; p<0,01). Buna göre çalışanlar işletmede
kendi kararlarını uygulayabilme imkanına ve görevini başarıyla tamamlamış
olma hissine sahip olduklarında mesleklerine olan bağlılıkları artabilir. Gelişime açıklık ile içsel iş tatmini arasında anlamlı, pozitif ve düşük bir ilişki tespit
edilmiştir (r = 0,316; p<0,01). Buna göre çalışanlar işletmede kendi kararlarını uygulayabilme özelliğine sahip olduklarında, görevini başarıyla tamamlamış olma hissine sahip olduklarında kendilerini daha çok geliştireceklerdir.
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Aranya, Pollock ve Amernic (1981), muhasebe meslek mensupları üzerine
yaptıkları çalışmada mesleki bağlılık, örgütsel bağlılık, mesleki-örgütsel çatışma ve iş memnuniyetini gelir ve örgütsel düzey durumuna göre incelemişlerdir. Araştırmanın sonucuna göre örgütsel bağlılığın muhasebe meslek mensuplarının mesleğe bağlılıklarını gösteren en önemli belirleyici faktör olduğu
sonucuna varmışlardır. Ayrıca mesleki-örgütsel çatışmanın mesleki bağlılık
ve iş memnuniyeti üzerinde olumsuz etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Sudak ve Zehir (2013), yaptıkları çalışmada kişilik tiplerinin duygusal
zeka üzerinde etkili olduğunu ve duygusal zeka vasıtasıyla iş tatmininin artırılabileceğini ortaya koymaktadır. Uyumluluk, sorumluluk, duygusal dengelilik
kişilik tiplerine sahip olan akademisyenlerde iş tatmininin duygusal zeka vasıtasıyla arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal zekanın uyumluluk, sorumluluk, duygusal denge kişilik özellikleri ile iş tatmini arasında ara değişken
etkisi yarattığı ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada kişilik özelliklerinin mesleki
bağlılığı etkilemede iş tatmininin tam aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani
kişilik özellikleri iş tatmini etkilemekte, iş tatmini bağlılığı etkilemekte ve iş
tatmini sağlanmış olan kişilerin kişilik tipleri mesleki bağlılığa tam aracılık
etmektedir. Buna göre bu araştırmanın sonuçlarının Sudak ve Zehir (2013)’ın
çalışmasıyla benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Lu, Chang ve Wu (2007), 258 hemşireye uygulanan çalışmada mesleki
bağlılık, iş tatmini ve iş stresi arasındaki ilişkiyi belirlemeye çalışmışlardır.
Sonuçlar mesleki bağlılığın iş tatmini üzerinde anlamlı, pozitif ve doğrudan
bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada kişilik özelliklerinin mesleki bağlılığı etkilemesinde iş tatminin tam aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Buna göre bu araştırma ve Lu, Chang ve Wu (2007)’ın çalışması arasında
ulaşılan sonuçlar itibariyle ilişki kurulabilir.
Lu vd., (2002), yaptıkları çalışmada işten ayrılma niyeti, mesleki bağlılık
ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi incelemiştir. 2197 hemşirenin katıldığı çalışmada iş tatmini ve mesleki bağlılık, işten ayrılma niyeti ve meslekten ayrılma
niyeti arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca mesleki bağlılık ve işten ayrılma niyeti, iş tatmini ve işten ayrılma niyeti arasında negatif bir ilişki
olduğu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışmada ise içsel iş tatmini ile mesleğe
bağlılık arasında orta, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir.
Buna göre bu çalışma ve Lu vd., (2002)’ın çalışması arasında ulaşılan sonuçlar itibariyle ilişki kurulabilir.
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Regresyon analizi sonucunda kişilik özelliklerinin mesleki bağlılığı etkilemesinde iş tatminin tam aracı olduğu söylenebilir. Yani kişilik özellikleri iş
tatmini etkilemekte, iş tatmini bağlılığı etkilemekte ve iş tatmini sağlanmış
olan kişilerin kişilik tipleri mesleki bağlılığa tam aracılık etmektedir.
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TEPE YÖNETİCİ ÜCRETLERİNİN FİRMA PERFORMANSINA
ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİŞİMİN ROLÜ
IMPACT OF TOP MANAGEMENT TEAM COMPENSATION ON
FIRM PERFORMANCE: ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE
Doç.Dr. Aylin ATAAY *4

ÖZ
Çalışma öncelikle tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkilerini
ve kurumsal yönetişim mekanizmalarının bu ilişkideki aracılık rolünü 20092013 yıllarını kapsayan bir panel veri modeli aracılığıyla belirlemeyi hedeflemektedir. Ayrıca, ilgili yazına gelişen bir ülke bakış açısını getirmek ve gelişmiş ülkelere göre firma ortaklık yapısı ve yönetim kurulu özellikleri açısından
farklı özellikler gösteren Türkiye ortamında tepe yönetici ücretlerinin
örgütsel sonuçları konusunda bulgular sunmak çalışmanın önemli bir diğer hedefidir. İlk olarak vekalet kuramını destekleyecek şekilde tepe yönetici
ücretlerindeki artışın şirketlerin aktif karlılığını arttırdığı belirlenmiştir. İkinci olarak, tepe yönetici ücretlerinin firma performansı üzerindeki etkilerinin
bazı kurumsal yönetişim mekanizmalarının etkinliğine bağlı olarak değiştiği
bulunmuştur. Sahip kontrol ve yönetiminin daha baskın olduğu firmalarda yönetim kurulu bağımsızlık oranı arttıkça ve tepe yönetici rol ikiliği azaldıkça,
diğer bir deyişle yönetim kurulunun doğrudan denetim gücü arttıkça, yönetici
ücretlerinin firma performansı üzerindeki etkilerinin daha güçlü olduğu
belirlenmiştir. Diğer bir deyişle şirket ortaklık yapısı ve bazı yönetim kurulu
özelliklerinin tepe yönetici ücretlerini destekleyerek ve tamamlayarak firma
performansına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar sözcükler: Tepe yönetici ücretleri, firma performansı, kurumsal
yönetişim, gelişen piyasalar.
ABSTRACT
The study aims to investigate the impact of top management team compensation on firm performance and identify the moderating roles of corporate
governance (CG) mechanisms through a panel data model covering the years
*4 Galatasaray Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü.
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2009-2013. This study also aims to contribute to the literature by providing insights regarding performance implication of executives compensation from an
emerging economy perspective, namely from Turkey where firms’ ownership
structures and board characteristics diverse significantly from that of the developed countries. First, we found that in line with the agency theory assumptions, an increase in executive compensation has a positive effect on return on
asset of the firms. Second, we also found that this effect alters depending on
the effectiveness of some of the CG mechanisms. The effect of compensation on firm performance becomes stronger in owner controlled and managed
firms as the independence rate of the board increases and the CEO duality
decreases, in other words as the monitoring power of the board increases. We
conclude that the ownership structures and some of the board characteristics
contribute to the firms’ performance by supporting and completing executive
compensation.
Keywords: Top management team compensation, firm performance,
corporate governance, emerging market.
1. GİRİŞ
Ücretler hem işverenler hem de işgörenler için çok önemli bir konudur. Ücretler firmalar için önemli bir maliyet kalemi oluştururken, çalışanların büyük
bir çoğunluğu için ise tek geçim sağlama aracıdır. Ücret sistemlerinin kapsamı ve kullanım şekli firmanın performansını etkilediği gibi çalışanların refahı
açısından da önemli farklılıklar yaratır. Ücret şirketin nitelikli çalışan istihdam edebilme ve elde tutabilme kapasitesini belirlerken aynı zamanda tepe
yönetimden en alt düzeydeki işçilere kadar tüm çalışanlarının şirketin stratejik
hedefleri doğrultusunda motive edilmesini de sağlar (Gomez-Mejia, Berrone
ve Franco-Santos, 2010). Dolayısıyla ücretin belirlenmesi, etkin kullanımı ve
etkilerinin izlenmesi önemli bir yönetimsel konudur. İşletme yazınında da ücretlerin belirlenmesinde etkili olan unsurlar ve ücretlerin çeşitli bireysel ve
örgütsel süreç ve sonuçlara etkileri önemli bir inceleme alanıdır (Finkelstein, Hambrick ve Cannella, 2009). Son yıllarda ise tepe yönetici ücretlerinin
önemli bir alt inceleme alanı haline geldiği görülmektedir (Gomez-Mejia ve
Wiseman 1997; Perkins ve Hendry, 2005). Tepe yöneticilerin aldıkları ve
sürekli olarak artan ücretler, iş dünyasının olduğu kadar araştırmacıların da
ilgisini çekmektedir (Filatotchev ve Allcock, 2010). Tepe yönetim yaklaşımı64
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na göre, tepe yöneticiler firmaların stratejik kararlarını alarak ve stratejilerini
oluşturarak şirket performansını etkilerler (Hambrick ve Mason, 1984). Tepe
yöneticilerinin firma performansı üzerindeki olumlu etkileri birçok araştırma
bulgularıyla ortaya konulmuştur (Finkelstein, Hambrick & Cannella, 2009).
Bu çalışmada güdüleyici ve ödüllendirici bir unsur olarak tepe yönetici ücretlerinin şirket performansı üzerindeki etkilerine odaklanmak hedeflenmektedir.
Tepe yönetici ücretleri şirket stratejilerinin etkin bir şekilde uygulanmasında
ve dolayısıyla şirket performansında etkili olan önemli bir İnsan Kaynakları
Yönetimi uygulaması olarak ele alınmaktadır (Shaw, Gupta ve Delery, 2002).
İncelemede bir çok araştırmadan farklı olarak şirketlerin sadece genel müdürlerinin değil tüm tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkileri araştırılmaktadır. Birçok araştırma sadece şirket genel müdürüne yapılan ödemeler
ile şirket performansı arasındaki ilişkiye odaklanmış ve bu iki unsur arasında
olumlu ilişkiler belirlemiş olsa da diğer bazı araştırmacılar şirketin tepe yöneticilerinin tümüne ödenen ücretlerin düzey ve yapısının bu ilişkiyi güçlendirdiğini ve tek bir kişinin performans ve ücretinden ziyade strateji uygulama
sürecinde etkin rol oynayan tüm yönetici takımının ücretlerinin şirket sonuçları üzerindeki etkilerinin incelenmesinin bu alanda yeni ufuklar açabileceğini
vurgulamıştır (Conyon, Peck ve Sandler, 2001; Carpenter ve Sanders, 2002;
Henderson ve Fredrickson, 2001).
Tepe yönetici ücretleri firma performansını arttırır mı? Vekalet kuramına
göre, sahiplik ve kontrolün birbirinden ayrıldığı modern örgütlerde profesyonel yöneticilerin fırsatçı kararlar alma ve davranma olasılıkları çözülmesi
gereken önemli bir sorun alanıdır. Vekalet sorunları olarak tanımlayabileceğimiz bu durumlar için şirket sahiplerine yöneticilerini teşvik ve kontrol etmelerinde yardımcı olabilecek ücret sistemleri kullanmaları önerilmektedir (Jensen ve Murphy, 1990; Tosi ve ötekiler, 2000). Özellikle performansa dayalı
özendirici ücret sistemleri şirket sahiplerine yöneticilerinin çıkarları ile kendi
çıkarlarını aynı yönlü olarak yönetebilme imkanı tanımaktadır. Yöneticilerin
fırsatçı davranarak elde edebilecekleri potansiyel faydaların özendirici ücret
sistemleri aracılığıyla sunulması onların meşru olmayan yollara yönelmelerini ve bireysel hedeflerini ön plana çıkarmalarını engelleyeceği ve şirket
sahipleri tarafından belirlenen hedefler çerçevesinde davranmaya ve şirket
çıkarlarını ön plana çıkarmaya yönlendireceği varsayılmaktadır (Barkema ve
Gomez-Mejia, 1998). Diğer taraftan tepe yönetici ücret sistemlerinin tasarım-
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ları ve bu sistemlerin şirket performansı üzerindeki etkileri ulusal ve kurumsal
şirket yönetişim ortamı ile yakından ilişkilidir (LaPorta, Lopez-de-Silanes ve
Shleifer, 1999; Young ve ötekiler, 2008; Baixauli-Soler ve Sanchez-Marin,
2015). Kurumsal yönetişim mekanizmaları ücret sistemlerinin etkinliğini belirlemektedir. Özellikle şirket sahiplik yapısı ve yönetim kurulları gibi diğer
yönetişim mekanizmaları, kullanılan ücret sistemlerinin etkinliği ve şirket
performansına etkileri üzerinde önemli rol oynamaktadır. Aguilera ve arkadaşları (2008) ücret sistemleri, sahiplik yapısı ve yönetim kurulu gibi yönetişim uygulamaları arasındaki tamamlayıcılığa ve etkileşime dikkati çekerek,
uygulamaların tek başlarına etkilerini incelemenin doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamışlardır. Ayrıca, kurumsal yönetişim mekanizmalarının ücret
sistemleri ve firma performansı ile ilişkilerini inceleyen araştırmaların bulguları incelendiğinde sınırlı bir bilgi birikimine ulaşmış olduğumuz ve özellikle
farklı kurumsal bağlamlarda, ülkelerde ve yönetişim sistemlerinde bu incelemeleri tekrarlamanın ve yorumlamanın mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır
(Gupta, Convoy ve Delery, 2012). Bunun en önemli nedeni bu alandaki çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ilgili alanda detaylı ve sağlıklı veriler olması nedeniyle genellikle ABD veya İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde yapılmış
olması (Murphy, 1999) ve bulguların sadece belirli bazı kurumsal bağlamların
özelliklerini yansıtmasıdır. Halbuki, tepe yönetici ücretleri konusunda çalışma yapılabilmesi için kurumsal çevreyi ve ülke dinamiklerini dikkate almak
gereklidir. Bu açıdan Türkiye’nin tepe yöneticilerin ücretlerinin firma performansına etkilerini incelemek için çok farklı bir zemin oluşturacağını söylemek mümkündür. Gelişen bir ekonomi olmanın şirket ve şirket yöneticilerini
yüklediği artı sorumlulukların yanı sıra farklı kurumsal yönetişim mantık ve
sistemleri nedeniyle yönetici ücretleri ve performans ilişkisinin farklı şekilde incelenmesini gerektirmektedir. Bu kapsamda farklı sahiplik yapıları ve
yönetim kurulu özellikleri olan Türk şirketlerinde tepe yönetici ücretlerinin
firma performansına etkileri incelemek araştırmanın diğer bir önemli hedefini
oluşturmaktadır.
Bu çalışma tepe yönetici ücretleri yazınına farklı açılardan katkıda bulunmaktadır. Öncelikle tepe yönetici ücretlerinin etkileri konusunda farklı bir kurumsal bağlam ve ülke bakış açısı sağlamaktadır. İkinci olarak sadece genel
müdür değil tüm tepe yönetici takımına odaklanarak mevcut yazına bu alanda
da katkıda bulunmaktadır. Son olarak ise ücret sistemleri, şirket sahiplik yapı66
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sı ve yönetim kurulu özelliklerine arasındaki etkileşimleri incelemekte ve şirket performansına etkilerini araştırmaktadır. Çalışmada öncelikle ilgili yazın
incelemesi yapılmış ve araştırma hipotezleri belirlenmiştir. İkinci olarak örneklem tanıtılmış ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü
olarak inceleme bulguları sunulmuş, son olarak ise sonuçlar ortaya konularak
bulgular inceleme hedefleri ışığında yorumlanmıştır.
2. KURAMSAL ALTYAPI VE HİPOTEZLER
2.1. Tepe Yönetici Ücretleri ve Firma Performansı İlişkisi
Tepe yönetici ücretleri ve bunları etkileyen unsurlar birçok akademik disiplinde ve farklı bakış açıları kullanılarak oldukça fazla araştırılmıştır. Fakat
tepe yönetici ücretlerinin örgütsel süreç ve sonuçlara etkilerini inceleyen çalışmalar göreceli olarak çok daha sınırlı sayıdadır (Gomez-Mejia ve Wiseman,
1997; Barkema ve Gomez-Mejia, 1998; Devers ve ötekiler, 2007; Finkelstein, Hambrick ve Cannella, 2009). Diğer bir deyişle tepe yöneticilere ödenen
ücretler karşılığında ne türde etkiler elde edildiği akademik olarak daha az
merak edilen bir alan olmuştur. Halbuki tepe yönetim yaklaşımına göre, şirket
tepe yöneticileri firmaların stratejik kararlarını alan ve stratejilerini oluşturan
kişilerdir ve dolayısıyla şirket performansını da etkilerler (Hambrick ve Mason, 1984; Hambrick, 2007). Mevcut araştırma bulguları da bu önermeyi destekler yöndedir, diğer bir deyişle şirket tepe yöneticilerinin firma performansı
üzerinde etkili olduğu birçok araştırma bulgularıyla ortaya konulmuştur (Finkelstein ve ötekiler, 2009). Her ne kadar yöneticilerin bireysel arzu ve güdüleri, güç kazanma ihtiyaçları, yönetimsel saygınlık ve ün kazanma veya daha
yüksek ücretler elde edebilme gibi birçok farklı teşvik edici unsur yöneticileri
daha fazla çalışmaya özendirerek hem bireysel hem de örgütsel olarak daha
yüksek performans düzeylerine ulaşılmasına katkıda bulunsa da, bu çalışmada
teşvik edici, güdüleyici bir unsur olarak sadece tepe yönetici ücretlerinin şirket performansı üzerindeki etkilerine odaklanılmaktadır.
Vekalet kuramına göre şirket sahip (asil) ve yöneticilerinin (vekil) şirkete
özgü bilgilere erişim olanakları, çıkarları ve risk tercihleri birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak yöneticiler şirket sahiplerinin vekilleri olmalarına
rağmen kendi çıkarları doğrultusunda davranarak hissedarların getiri maksimizasyonu hedeflerini olumsuz etkileyebilirler. Tepe yönetici ücretleri ve
özellikle şirket performansına dayalı ücret sistemleri organizasyona nitelikli
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yöneticileri çekebilmenin yansıra, asil ve vekil arasındaki yönetimsel fırsatçılık sorunlarını çözmeye, yöneticileri performanslarını arttırmaya ve hissedarların getirilerini maksimize etmeye teşvik etmek için önerilmektedir (Jensen
ve Murphy, 1990; Perkins ve Hendry, 2005; Sanchez-Marin, Baixauli-Soler ve
Lucas-Perez, 2010; Wowak ve Hambrick, 2010; Bruce, Buck ve Main, 2005).
Yöneticilere yapılacak ödemelerin maliyetinin yöneticilerin fırsatçı davranışlarının örtük veya görünen olumsuz etkileri ve maliyetinden daha düşük
olabileceği ve tepkisel denetim mekanizmalarıyla karşılaştırıldığında ücretle
özendirerek yönetimsel davranışı yönlendirmenin ve tarafların çıkarlarını bir
potada eritmenin daha etkisel bir yaklaşım olacağı varsayılmıştır (Jensen ve
Murphy, 1990; Tosi ve ötekiler, 2000). Tepe yönetici ücret paketlerinin yöneticilerin bir önceki dönemdeki performanslarının bir ödülü ve bir sonraki dönemde da aynı veya daha yüksek performans göstermeleri için bir özendirici
olarak kullanılması önerilmekte ve olumlu etkileri vurgulanmaktadır (Devers
ve ötekiler, 2007). Beklenen tepe yönetici ücretleri arttıkça yöneticilerin motivasyon ve çabalarının artacağı, verimliliklerinin yükseleceği, bunun firma
performansına olumlu yansıyacağı ve firma olumlu sonuçlarının tekrar tepe
yönetici ücret paketlerine yansıyacağıdır (Bareket-Bojmel, Liad-Hochman ve
Ariely, 2014). Birçok araştırmanın bulgusu, tepe yönetici ücretleri ile firma
performansı arasında bağlantı kurulmasının, özellikle hissedarlık planlarının
uygulanmasının şirket performansı üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya
koymaktadır. Fakat, bu alandaki çalışmalar incelendiğinde beklentilerin tersine tepe yönetici ücretleri ve firma performansı ilişkisinde ters yönlü ve çelişkili sonuçlar da elde edildiği (Bloom ve Milkovich, 1998; Tosi ve ötekiler,
2000; Henderson ve Fredrickson, 2001) görülmektedir. Özetlemek gerekirse
ücret ve firma performansı ile ilgili araştırma sonuçları oldukça farklı ve birbirleriyle çelişkidir. Devers ve arkadaşları (2007), bu çelişkili sonuçları ücret
ve performans ilişkisini inceleyen araştırmaların firma performansının ücretler üzerindeki etkilerini ve ücretin firma performansı üzerindeki etkilerini
ayrı ayrı incelemelerine bağlamaktadır. Bu nedenle, tepe yönetici ücretlerinin
firma performansına etkilerini doğru olarak tanımlamak ve ölçmekte sorunlar oluşabilmektedir. Varsayılan tepe yönetici ücretleri arttıkça firma performansının da artacağı ve firma olumlu sonuçlarının tekrar tepe yönetici ücret
paketlerine olumlu yansıyacağıdır. Firma performansı ücretin hem bir belirleyicisi hem de bir sonucudur ve bu nedenle de araştırmalarda ücret performans
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ilişkisi bütüncül bir bakış açısıyla çift yönlü olarak incelenmelidir. Araştırmacılar firma performansının ücrete etkisini, ücretin performansa olan duyarlılığı
olarak da tanımlamakta ve hissedarların gelirlerindeki değişime bağlı olarak
tepe yöneticilerin gelirlerindeki parasal değişim olarak kavramsallaştırmaktadırlar (Devers ve ötekiler, 2007). Performans- ücret- performans ilişkisi kurarak performansa duyarlılıklarına göre ücretlerin şirket performansı üzerindeki
etkilerini belirlemek sonuçları birbiri ile çelişen alana yeni bir soluk ve bakış
açısı getirecektir. Çünkü her ücret sisteminin yöneticileri özendirerek daha
yüksek performansa yönlendirmesini beklemek mümkün değildir. Özellikle
performansa duyarlı ücret paketlerinin firma performansını olumlu olarak etkileyeceklerini varsaymak daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Ayrıca, takım teorisine göre takımın performansı takım üyelerinin herhangi birinin performansında daha etkilidir. Dolayısıyla birçok araştırmada olduğu gibi sadece şirket
tepe yöneticisinin (genel müdür veya CEO) değil (Devers ve ötekiler, 2007)
tepe yönetim takımlarının performansı ve şirket performansına etkileri ve bu
performansı özendiren ücret sistemleri üzerinde odaklanmak gerekmektedir.
Hipotez 1: Performansa duyarlı tepe yönetici ücretleri arttıkça şirket performansı artmaktadır.
2.2. Tepe Yönetici Ücretleri ve Firma Performansı İlişkisi: Şirket Sahiplik Yapısı ve Yönetim Kurulu Etkinliğinin Etkisi
Yönetici ücretleri denetimi güçlendiren önemli bir kurumsal yönetişim uygulamasıdır. Fakat, birbiriyle çelişen araştırma bulguları şirket stratejileri ve
sonuçları üzerinde her koşulda ve her zaman olumlu sonuç verecek evrensel
en iyi ücret uygulamaları olmadığını, ücret sistemlerinin örgüt içi dinamiklere ve kurumsal koşullara bağlı olarak etkinliklerinin değiştiğini ve diğer
yönetişim uygulamalarıyla desteklendiğinde ve uyumlaştırıldığında olumlu
etkilerinin daha yüksek olabileceği işaret etmektedir (Filatotchev ve Allcock,
2010). Aguilera ve arkadaşları (2008), yönetim kurulları, şirket sahiplik yapısı
ve yönetici ücretleri gibi kurumsal yönetişim uygulamalarının tek başlarına
etkilerinin ve şirket performansını açıklama güçlerinin sınırlı olduğunu, bu
nedenle bu uygulamalarının bir sistem anlayışı çerçevesinde ele alınarak, aralarındaki tamamlayıcılıkların ve etkileşimlerin incelenmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
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Bu kapsamda şirket yönetim kurullarının özellikleri ve sahiplik yapısı gibi
içsel kurumsal yönetişim mekanizmalarının diğer bir uygulama olan yönetici
ücret ve firma performansı ilişkisine etkilerini incelemek hedeflenmektedir.
Bu alandaki araştırmalar da (Mehran, 1995; Lee, Lev ve Yeo, 2008) vekalet
çatışmalarını azaltmak için önerilen yönetici ücret sistemlerinin şirket sahiplik yapısı ve yönetim kurulları gibi diğer kurumsal yönetim mekanizmaları ile tamamlandığında etkilerinin arttırdığını vurgulamaktadır. Bu sonuçlar
araştırmalarda kurumsal yönetim mekanizmalarının tepe yönetici ücretleri ile
firma performansı ilişkisindeki rolüne odaklanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Fakat ilgili yazında tepe yönetici ve şirket performansı ilişkisinde
sahiplik ve yönetim kurulu yapısı gibi kurumsal yönetişim mekanizmalarının
rolü farklı olarak tanımlanmıştır (Coles ve ötekiler, 2006; Devers ve ötekiler
2007). Hiç şüphesiz şirket sahiplik yapısı ve yönetim kurullarının etkinliği gibi
kurumsal yönetişim mekanizmaları tepe yönetici ücretlerinin bir belirleyicisidir (Daily ve ötekiler, 1998; David, Kochar ve Levitas, 1998). Diğer taraftan
incelemek istediğimiz tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkileri
konusunda ise kurumsal yönetişim mekanizmalarının aracı ve tamamlayıcı
rol oynadığını da söylemek mümkündür (Conyon ve Peck, 1998; Lee, Lev ve
Yeo, 2008). İlgili yazın şirket performansının hem tepe yönetici ücretleri hem
de şirket kurumsal yönetişim yapısı özelliklerinden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Biz de bu kapsamda tepe yönetici ücretlerinin şirket performansına
etkilerini şirket kurumsal yönetim mekanizmalarının tamamlayıcılık etkisini
de dikkate alarak incelemeyi hedeflemekteyiz.
Sahiplik yapısı: Şirket sahiplik yapısı, şirket sahipleri ve yöneticilerinin
tercihlerini dengelediği için en doğal tepe yönetici kontrol mekanizması olarak tanımlanmaktadır (Morck, Wolfenzon ve Yeung, 2005). Şirket sahiplerinin
özellikleri ve ortaklık oranları ücret sistemlerinin oluşmasında, hisse sahipleri ve profesyonel yöneticilerin vekalet sorunlarını aşmakta ve kontrol sağlamakta önemli rol üstlenmektedir. Fakat kurumsal yönetişimin tüm diğer temel
unsurları gibi şirket sahiplik yapıları da farklı kurumsal bağlamlarda farklı
özellikler sahip olmakta ve dolayısıyla farklı etkiler yaratmaktadır (La Porta,
Lopez-de-Silanes ve Shleifer, 1999). En uygun kurumsal yönetişim yapı ve
mekanizmaları gelişmiş ve gelişen ülkelerde büyük oranlarda değişmektedir
(Aguilera ve ötekiler, 2015). Daha önce belirtilmiş olduğu gibi tepe yönetici
ücretleri ile ilgili araştırmaların büyük çoğunluğu ABD’de ve Anglosakson
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ülkelerde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda örneğin Amerikan şirketleri için
en temel kurumsal yönetişim sorunu dağılmış ve küçük paylı çok sayıdaki
şirket hissedarları (asiller) ile güçlü yöneticiler (vekiller) arasındaki çıkar
çatışmalarıdır. Fakat ABD ile karşılaştırıldığında örneğin kıta Avrupa’sında
veya başta gelişen ekonomiler olmak üzere dünyanın diğer birçok ülkesinde
ve özellikle Asya’da kurumsal yönetim sorunları farklıdır. Bu nedenle bu ülkelerdeki kurumsal yönetişim mekanizmalarının, bu mekanizmaların birbirleriyle olan etkileşimlerinin ve performansa etkilerinin araştırılması gerekir
(Filatotchev, Zhang ve Piesse, 2011). Bu ülkelerin arasına Türkiye’yi de dahil
etmek mümkündür. Gelişen bir ülke olan Türkiye şüphesiz ABD ve Avrupa’ya
göre farklı bir inceleme alanı oluşturmaktadır. Şirket sahiplik yapısı açısından
değerlendirildiğinde birçok gelişen ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çok az
sayıda şirket dağılmış ortaklık yapısına sahiptir (La Porta, Lopez-de-Silanes
ve Shleifer, 1999). Genelde bir şahıs veya ailenin baskın ortak olduğu ve şirketin çoğunluk hissesine sahip olduğu şirketler ağırlıktadır (Yurtoğlu, 2000)
ve beklenilenin tersine sahiplik yoğunluğu yıllara içinde artmaktadır. Borsa
İstanbul’da işlem gören şirketlerin baskın ortağın 1999’da şirket ortaklık payı
yüzde 43.8 iken bu oran 2009’da 46.2’ye yükselmiştir (Yamak ve Ertuna,
2012). Bu nedenle asil-vekil çatışmasından ziyade sahiplik yoğunlaşması, geniş aile sahipliği ve kontrolü ve azınlık hissedarların zayıf yasal korumaları
nedeniyle asil-asil çatışmasının baskın olduğu görülmektedir (Young ve ötekiler, 2008). Ayrıca baskın hissedarların piramitsel sahiplik yapı ve ilişkileri
sayesinde çoğunluk hisselere sahip olmadan da kontrolü elinde tutabildikleri
işletme grupları yapısı söz konusudur (La Porta, Lopez-de-Silanes & Shleifer,1999). Bütün bu anlatılanlar ışığında incelememizin ana hedefi olan tepe
yönetici ücretleri ve şirket performansı ilişkisinin farklı sahiplik yapıları olan
şirketlerde nasıl olacağının sorgulaması gerekmektedir. Türkiye’de olduğu
gibi yoğunlaşmış bir yapısının olduğu şirketlerde şirket yönetim kurullarının
daha güçlendirilmiş olduğu ve ücretlerin belirlenmesinde daha fazla güçleri
ve baskıları olduğu söylenebilir (Romero ve Valle Cabrera, 2001). Örneğin
Türkiye ile benzer sahiplik yapısının egemen olduğu İspanyol şirketleri üzerinde yapılan bir araştırmada Sanchez-Marin ve diğerleri (2011) baskın ve
güçlü ortakların olduğu şirketlerde yöneticilerin daha iyi denetlenebildiğini
ve yönetici ücretlerinin şirket performansı ile daha yakından ilişkilendirildiğini bulmuşlardır. Yoğunlaşmış ortaklık yapısında hissedarlar kendi çıkarlarını
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daha iyi koruyabilmektedirler. Ayrıca baskın hissedarların olduğu şirketlerde
yöneticilerin güçlenme potansiyellerinin (executive entrenchment) daha düşük olduğu ve bu şirketlerin performansa dayalı ücret sistemlerinin daha fazla
kullandıkları belirlenmiştir (Tosi ve Gomez-Mejia, 1994; Werner, Tosi ve Gomez-Mejia, 2005; Core, Halthausen & Larcker, 1999; Conyon ve He; 2011).
Bu kapsamda beklentimiz Türkiye’de firmaların ortaklık yapısının yönetici
ücretlerinin firma performansı üzerindeki olumlu etkilerini pekiştireceği ve
firmaların baskın hissedarlarının ortaklık oranları artıkça tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkilerini daha artacağı yolundadır.
Hipotez 2: Tepe yönetici ücretlerinin firma performansı üzerindeki olumlu
etkileri sahip yoğunluğu arttıkça artacaktır.
Yönetim Kurulu strateji belirleme ve denetleme rolleri nedeniyle şirketlerin finansal performanslarını etkileyen önemli kurumlardır ve dolayısıyla
denetim etkinlikleri ve firma performansı üzerindeki etkileri incelenmesi gereken önemli bir unsurdur (Dalton ve ötekiler, 1998) Yönetim kurullarının denetim etkinliğinin firma performansını olumlu etkilediği birçok araştırma ile
kanıtlanmıştır. Aynı zamanda yönetim kurulları yönetimsel ehliyeti sınırlamak
ve tepe yönetici takımlarının ücretlerini belirlemek ve denetlemek konusunda
temel araçlar olmaları nedeniyle de (Conyon ve Peck, 1998; Core, Holthausen
ve Larcker, 1999) yönetici ücretleri ve firma performansını ilişkisini destekleyen bir kurumsal yönetişim mekanizmasıdır. Bu kapsamda piyasaya dayalı
diğer kurumsal yönetişim mekanizmalarının zayıf olduğu gelişen bir ülke olan
Türkiye’de yönetim kurullarının şirket sahipleri ve yöneticiler arasında doğrudan sözleşmeye dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayan tek mekanizma olduğu
söylemek mümkündür. Bu çalışmada, yönetim kurullarının etkinliğinin yönetici ücretlerinin firma performansı üzerinde olumlu etkisini pekiştireceği varsayılmıştır. Araştırmacılar yönetim kurullarının denetim etkinliklerinin yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı ve yönetim
kurulu başkanının bağımsızlığına bağlı olarak değiştiğini vurgulamışlardır.
Yönetim Kurulu Büyüklüğü yönetim kurulu üye sayısı ile belirlenmektedir. Bir çok araştırmacı YK üye sayısı arttıkça kurulun bilgi özümseme ve
yönetimi etkinliğinin gelişeceğini, kararların kalitesinin artacağını ve farklı
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özelliklere ve bakış açılarına sahip yönetim kurulu üyelerinin tepe yöneticileri
daha etkin kontrol edebileceklerini öne sürmüş ve bunu destekleyecek şekilde yönetim kurulu büyüklüğü arttıkça tepe yönetici ücretlerinin artacağını ve
firma performansını olumlu etkileyeceği bulunmuştur (Sanders ve Carpenter,
1998; Core, Holthausen ve Larcker,1999; Pearce ve Zahra, 1992).
Yönetim Kurulunun Bağımsızlığı ise denetim etkinlik düzeyinin bir diğer
göstergesidir. Vekalet kuramına göre, yöneticilerin kişisel çıkarları doğrultusunda davranmalarını engelleme ve denetleme temel görevlerini yerine getirebilmeleri için yönetim kurullarının yönetimsel etki ve baskılardan bağımsız
olmaları gereklidir (Nicholson ve Kiel, 2007). Yönetim kurulunun bağımsızlık düzeyi şirket dışı bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yönetim kurulu
toplam üye sayısına oranı olarak belirlenmekte ve yönetim kurullarının bağımsızlığı arttıkça etkinliklerinin artacağı varsayılmaktadır (Capezio, Shield
ve O’Donnell, 2011). Yönetimsel güç teorisine göre, şirket içi yönetim kurulu
üyelerinin aynı zamanda icra görevlerinin de olabileceği, bu nedenle şartlanmış olabilecekleri ve tepe yönetici ücretleri konusunda da uzlaşmacı bir tutum izleyebilecekleri (Beatty ve Zajac, 1994) düşünülerek dış yönetim kurulu
üyelerinin şirket içinden gelen yönetim kurulu üyelerine göre daha bağımsız
ve etkin denetleyici oldukları savunulmaktadır. Bunun izdüşümü olarak ise,
özellikle bağımsızlığı yüksek olan yönetim kurullarının denetim görevlerini
daha etkin gerçekleştirebilecekleri ve yönetimsel çıktılarla özendiricileri daha
nesnel bir bakış açısıyla uyumlaştırabilecekleri varsayılmıştır (Tosi ve Gomez-Mejia, 1989).
Yönetim Kurulu Başkanı İkiliği yönetim kurulunun etkinliğini belirleyen
önemli bir diğer unsurdur. YK başkanının rol ikiliği (duality) şirket tepe yöneticisinin eşanlı olarak hem yönetim kurulu başkanlığı hem de genel müdürlük
görevlerini üstlenmesidir. Tepe yönetici ikiliğinin şirketin tepe yöneticisinin
yetki alanı genişlettiğini, YKnın aldığı kararları etkilediğini (örneğin tepe yönetici ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili) ve YKnın denetim etkinliğini azalttığını ve birçok araştırmacıya göre yönetim kurulunun bağımsız denetim rolünü
olumsuz etkilediğini söylemek mümkündür (Dalton ve Kesner, 1987; Boyd,
1994; Jensen, 1993). Dolayısıyla birçok ülkede düzenleyici kurumlar YK başkanının ve icra başkanının aynı kişi olmaması gerektiği ifade etmekte yönetim
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kurulu başkanı rol ikiliğini desteklememektedir. Rol ikiliği olmayan firmaların yönetim kurullarının denetim görevlerini daha etkin gerçekleştirdikleri ve
dolayısıyla firma performansını olumlu etki ettikleri söylenebilir (Boyd, 1994;
Core, Holthausen ve Larcker, 1999).
Sonuç olarak, YK denetim etkinliği yönetici ücretleri ile firma performansı
ilişkisini etkilemektedir. Bu etki ülkelerin yönetişim sistemlerinin kurumsal
özelliklerinin bağlı olarak farklılaşabilmektedir. Çalışmamızda Türkiye’de bu
etkinin yönünün belirlenmesi hedeflenmektedir. Türkiye’de içsel olarak kontrol edilen bir yönetişim sistemi ön plandadır ve YK tek üst denetim mekanizmasıdır(Yurtoğlu, 2000). Bu sistemde tek bir YK bulunmakta ve yönetim
kurulunun tüm üyeleri şirketin yönetim ve denetiminden sorumludurlar. Geleneksel olarak bu yapı, çok az sayıda hissedarın kontrolünde olan baskın sahiplik yapısıyla beraber, yönetim kurulu üyesi- yönetici (icracı) rolünü ortaya çıkarmakta ve düşük düzeyde bağımsızlık ve denetleme etkinliğini beraberinde
getirmektedir. Ayrıca, Türkiye’de şirketler SPK’nın getirdiği düzenlemelerden sonra bağımsız yönetim kurulu üye sayısı zorunluluğuna ancak minimum
düzeyde uyacak şekilde davranmışlardır. Borsaya kote firmalar üzerinde yapına bir araştırmada 2015 yılı itibariyle bağımsız üye oranının ancak yüzde
28,8 düzeyinde olduğu (Ararat, Alkan ve Aytekin, 2015) ve 2016 yılında ise
bu oranın yüzde 31’e ulaştığı belirlenmiştir (TKYD, 2016). Yönetim kurulu
başkanının bağımsızlığı konusunda ise özellikle aile şirketlerinde ve aile işletme gruplarında çoğunlukla şirket kurucusu veya yakın akrabalarının yönetim
kurulu başkanı olduğunu görülmektedir (Kula, 2005). Her ne kadar Türkiye
gibi aile şirketlerinde yoğunlukta olduğu ülkelerde yönetim kurulu başkanı rol
ikiliğini desteklenmekte ve daha sıkı denetim sağlamak için bir araç olarak
kullanılabilmekteyse de kurumsallaşma ve profesyonelleşme telkinleri kapsamında çift rollü yönetici oranının yıllar içinde düştüğünü ve Borsa İstanbul’da
işlem gören şirketlerin çoğunluğunda yönetim kurulu başkanı ve genel müdür
rollerinin farklı yöneticiler tarafından gerçekleştirilmeye başladığını görmekteyiz (Yamak, Ertuna ve Bolak, 2006). 2016 yılında Borsa İstanbul’da işlem
gören 382 şirketin yüzde 12.8’inde yönetim kurulu başkanının aynı zamanda
genel müdür de olduğu bulunmuştur (TKYD, 2016). Yamak ve Ergur (2014)
Türkiye’deki yönetici elitler üzerinde yaptıkları araştırmada özellikle aile şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdür rolleri ayrılmış olsa da
yönetim kurulunun stratejik karar alma sürecinde etkin rol aldıklarını vurgu74
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lamaktadırlar. Çalışmamızda bu özellikler çerçevesinde yönetim kurullarının
etkinliği ve ücret performans ilişkisi üzerindeki rolleri ile ilgili aşağıdaki varsayım geliştirilmiştir.
Hipotez 3: Tepe yönetici ücretlerinin firma performansı üzerindeki olumlu
etkileri a- yönetim kurulu büyüklüğü arttıkça, b- bağımsız yönetici oranı arttıkça ve c- tepe yönetici rol ikiliği olmadığında artacaktır.
3. ARAŞTIRMA TASARIMI
3.1. Örneklem ve Veri
Araştırma Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören şirketler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya 2009-2013 tarihleri arasında BIST’te işlem gören ve
Kamu Aydınlatma Platformunda (KAP) bilgileri yer alan şirketler seçilmiştir.
Farklı muhasebe kurallarına ve kayıt sistemlerine sahip oldukları ve dolayısıyla finansal değişkenlerin hesaplanmasında yanıltıcı sonuçlar verebilecekleri için finansal kuruluşlar (bankalar, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri,
finansal kiralama şirketleri, fonlar ve faktoring şirketleri ) örneklem dışı bırakılmıştır. Toplam 1284 yıl-şirket incelenmiş, bu gözlemlerden 117 tanesi örneklem dışı bırakılmıştır. Bu şirketlerden bazıları inceleme dönemi içerisinde
BIST’den ayrıldıkları veya gözaltı gibi piyasalarda işlem görmeye başladıkları için tüm verilerine ulaşılamamıştır Nihai örneklemimiz 1167 yıl-firmadan
oluşmaktadır.
Çalışmada ikincil verilerden yararlanılmıştır. Ücretler ile ilgili veriler şirket finansal raporları (bilanço ve kar-zara tabloları) ve eklerinden elde edilmiştir. Şirket özellikleri, sahiplik ve yönetim kurulu özellikleri ile ilgili veriler
finansal raporlara da ulaşabildiğimiz KAP (www.kap.org.tr) elektronik veri
tabanından elde edilmiştir. Eksik bilgileri tamamlamak için şirketlerin internet
sitelerinde yer alan faaliyet raporları ve kurumsal yönetişim raporlarından da
yararlanılmıştır. Piyasaya dönük finansal oranların hesaplanmasında ise özellikle Tobin Q değeri için gerekli olan hisse senedi piyasa fiyatını hesaplamak
üzere www.paragaranti.com.tr veri kaynağından yararlanılmıştır.
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3.2. Değişkenler
Firma performansı: Yönetici ücretleri yazınında firma performansını ölçmek için çok farklı göstergeler kullanılmaktadır. Bunlar genelde muhasebe
temelli (geleneksel) göstergelere ve piyasa temelli göstergeler olarak iki ana
grupta toplanmaktadır. İncelememizde hipotezlerimizin testi için iki farklı ölçüt kullanılmıştır. Bunlardan birincisi muhasebe temelli bir ölçüt olan aktif
karlılığıdır (AK). Bu değişken yönetici ücretleri ve kurumsal yönetişim yazınında en çok kullanılan ve operasyonel performansı ölçümleyen bir değişkendir (Finkelstein ve Boyd, 1998; Finkelstein ve Hambrick, 1996). Toplam aktiflerin net kara oranı olarak hesaplanmıştır. Diğer bir değişken olarak şirketin
finansal performansının bir göstergesi olan piyasa temelli bir ölçüt olan Tobin
Q (TQ) değeridir. İşletmenin piyasa değerinin öz sermayeye oranlanmasıyla
hesaplanmıştır. Hem aktif karlılığı oranı hem de Tobin Q değeri için Carpenter
ve Sanders (2002)’in önerdiği gibi, sadece bir yılın performans değerleri değil
incelenen yılı takip eden iki yılın ortalama değerleri alınarak beklenmedik
yıllık dalgalanmaların etkisi giderilmeye çalışılmıştır.
Tepe yönetici ücretleri: Yönetici ücretleri ile ilgili çalışmalar yöneticilere ödenen maaşlar, kısa dönemli (prim, ikramiye vbg), uzun dönemli (hisse
senedi sahipliği gibi) özendiriciler ve yan ödemeler gibi farklı ücret bileşenleri üzerine odaklanmaktadır. Bazı araştırmalar spesifik olarak bazı ücret ve
özendirici sistemler ve etkileri üzerine odaklanırken bazı araştırmalar da yöneticilere yapılan tüm ödemeleri incelemişlerdir (Mehran, 1995; Henderson
ve Frederickson, 2001; Carpenters ve Sanders, 2002; Bebchuk ve Grinstein,
2005). Çalışmamızda firmaların tüm üst düzey yöneticilerine ödenen ücretler
toplam olarak modellere dâhil edilmiştir. Performans duyarlılıklarını dikkate almak için bir önceki dönem performansına (AKit-1) göre düzenlenmiştir
(TYÜit). Türkiye’de tüm diğer ücretler için olduğu gibi yönetici ücretleri için
de bir gizlilik söz konusudur. Örneğin ABD’nde şirket genel müdürü dahil
olmak üzere en yüksek ücret alan 5 tepe yöneticinin ücretleri açıklanmaktadır fakat özellikle gelişen ülkelerde böyle bir veri şeffaflığı bulunmamaktadır.
Türkiye’de tüm tepe yöneticilere sağlanan faydalar adı altında firma finansal
raporlarının dipnotlarında yer alan tutarlar tepe yönetici ücretleri için gösterge
olarak alınmıştır.
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Yönetim kurulu özellikleri: Yönetim kurullarının denetim etkinliğini ölçmek için üç değişken kullanılmıştır: (1) Yönetim kurulu büyüklüğü (YKB)
yönetim kurulundaki toplam yönetici (üye) sayısı ile ölçülmüştür. (2) Yönetim Kurulu bağımsızlığı (YKBağ), bağımsız yönetim kurulu üyelerinin toplam üye sayısına oranı olarak hesaplanmıştır. (3) Yönetim Kurulu başkanı rol
ikiliği (İkilik) bir kukla değişken aracılığıyla denkleme dâhil edilmiştir. Bu
değişken firmada aynı kişi hem yönetim kurulu başkanı hem de genel müdür
rollerini üstlenmişse 1 değerini almaktadır.
Sahiplik yapısı: Örneklemde yer alan firmaların sahiplik yoğunluğu baskın ortağın toplam sermayedeki payı olarak hesaplanmıştır (BOrtP).
Kontrol değişkenleri: Tepe yönetici ücretleri ve firma performansı ilişkisinde etkili olduğu düşünülen kontrol değişkenleri araştırma modellerine
dâhil edilmiştir. Firma performansı üzerinde etkili olduğu düşünülen değişkenlerden firma büyüklüğü (FB), borçlanma yapısı (LEV), ve teknoloji yoğunluğu (TY) kullanılmıştır. Firma büyüklüğü ölçmek için firmanın toplam
varlıklarının logaritması kullanılmıştır. Firma borçlanma yapısı borç kaldıraç
oranı firma toplam borçlarının toplam varlıklarına oranı olarak belirlenmiştir.
Teknoloji yoğunluğu değişkeni için firmanın faaliyette bulunduğu sektör SIC
koduna göre teknoloji yoğunluğu açısından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırmada OECD’nin ISIC REV.3 teknoloji yoğunluğu tanımı tablosu kullanılmıştır.
3.3. Araştırma modeli
Bu çalışmada analiz için panel veri yöntemi kullanılmıştır. Hipotezlerimizi test etmek için firma performansı ve kontrol değişkenleri denkleme dahil
edilmiştir. Her model hem aktif karlılığı hem de Tobin q değeri için ayrı ayrı
test edilmiştir.
Firma Performansı i(t+1,2) = β1. FB+ β2. LEV+β3. TY + βit +βit
(Model1)
İkinci olarak, yönetici ücretlerinin firma performansına etkileri sahiplik
yapısı ve yönetim kurullarının etkinliği ile ilgili değişkenler aracılığıyla ölçülmek üzere bir model oluşturulmuştur.

KASIM - ARALIK 2017

77

MALİ

ÇÖZÜM

Firma Performansı i(t+1,2) = β1. TYÜit + β2. YKB+ β3.YKBağ+ β4. İkilik +
β5. BOrtP + β6. SKF+β7. YKB x TYÜit+ β8. YKBağ x TYÜit+β9. İkilik x TYÜit+
β10. BortP x TYÜit+ β11. SKF x TYÜit+β12. FB+ β13. LEV + β14. KO + βit +βit
(Model 2)
4. BULGULAR
Tablo 1’de araştırmada kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikleri ve sunulmaktadır. Aktif karlılığı oranı 0.0012 ve TQ değeri ise 2.136’dır.
Toplam tepe yönetici ücretlerinin (TYÜ) ortalaması yıllık 9.705.380 TL dir.
Tepe yönetici ücretlerinin toplam satışlara duyarlılığı ise 0.030’ dır. Şirketlerde ortaklık yoğunluğu ortalama 57.68’dir. Örneklemde yer alan şirketlerin
yüzde 32’sin baskın ortak aile işletme grubu, yüzde 26’sında aile şirketleri
ve yüzde 15.5’inde yabancı sermayeli veya ortaklı şirketlerdir. Firmaların
YKlarına ilişkin özellikler ise şöyledir: Firmaların ortalama yönetim kurulu büyüklükleri 6.48’ dir. Örneklemimizde YK üye sayısı 3 ile 14 arasında
değişmektedir. YKlarında yer alan bağımsız yöneticilerin yüzdesi ortalama
15.6 ve şirketlerin yüzde 12’sinde yönetim kurulu başkanları aynı zamanda
genel müdürlük rollerini de üstlenmiş durumdadır diğer bir deyişler rol ikiliğinin yüzdesi ise 12’dir. Firma performansıyla ilişkili kontrol değişkenlerine
dair bulgular ise şöyledir: ortalama firma büyüklüğü, toplam varlıklara göre
956.095 milyon TL; ortalama firma borç kaldıracı 0.49 teknoloji yoğunluğu
ise 0.12’dir.
Tablo 2’de hipotezleri test etmek için kullanılan modellerin regresyon sonuçları yer almaktadır. Birinci modelde önce firma performans değişkenleri
ve kontrol değişkenleri arasındaki temel ilişkiler ortaya konulmaktadır. İncelememizin birinci hipotezi kısmi olarak kabul edilmiştir. Tepe yönetici ücretleri ile operasyonel performans göstergesi arasında beklendiği gibi pozitif bir
ilişki belirlenmiştir.
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Tablo 1. 2009-2013 yılları için örnekleme dahil edilen firmaların tanımlayıcı istatistikleri ve korelasyon katsayıları ilişkileri

Şirket performansına duyarlı tepe yönetici ücretleri artıkça aktif karlılığı
artmaktadır. Fakat performans ölçüsü olarak piyasa odaklı finansal bir gösterge dikkate alındığında bu ilişkinin ters yönlü olduğu belirlenmiştir. Yönetici
ücretlerindeki artışın hisse senedi getiri performansı üzerinde ters yönlü bir
etkisi olduğu belirlenmiştir. Modelimize firmaların sahiplik yapısı ve yönetim
kurulu özellikleri ile ilgili değişkenler eklenmiştir. Baskın ortakların paylarındaki artışların firma performansına (hem aktif karlılığı hem de TQ değeri)
olumlu etkileri olduğu belirlenmiştir. Blok hissedarların kontrolünün artmasının performansı arttırdığını söylemek mümkündür. Yönetim kurulu özellikleri
açısından firma performansı incelendiğinde ise, yönetim kurulu büyüklüğü ve
firma aktif karlılığı arasında aynı yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanmıştır fakat
bu etkinin TQ finansal performans göstergesi üzerindeki etkisinin tam ters olduğu belirlenmiştir. Ayrıca diğer bir özellik olan yönetim kurulu bağımsızlığı
ile firma performansı arasında beklenenin tam tersi bir ilişki belirlenmiştir.
Tepe yönetici rol ikiliği ve performans göstergeleri arasında ters yönlü bir
ilişki saptanmıştır diğer bir deyişle yönetim kurulu başkanı ile genel müdürün
aynı kişi olmasının hem firma toplam aktif karlılığını hem de tobin q değerini
olumsuz etkilediği bulunmuştur.
Yönetim kurulu ve sahiplik yapısı özelliklerinin yönetici ücretleri ve firma
performansı ilişkisindeki aracılık ilişkileri incelendiğinde ise, hipotez 2 kabul
edilmiştir. Ortakların blok hisse oranları arttıkça yönetici ücretlerin artmasının firma performansını olumlu yönde etkilemediği bulunmuştur. Hipotez 3a
kısmı olarak desteklenmiştir. Beklenenin tersine yönetim kurulu büyüklüğünün yönetici ücretlerinin aktif karlılığı performans göstergesinin etkilerini tam
tersine çevirici bir özelliği belirlenmiştir. Tepe yönetici ücretleri ve yönetim
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kurulu büyüklüğü değişkenleri tek başlarına aktif karlılığını arttırma ve TQ
değerini olumsuz etkileme gibi bir özellikleri varken, geniş yönetim kurullarına sahip firmalarda yönetici ücretlerinin artmasının aktif karlılığını olumsuz
ve TQ değerini ise olumlu etkilediği belirlenmiştir. Hipotez 3 b ve 3c ise desteklenmiştir. Tepe yönetici ücretlerinin firma performansı üzerindeki olumlu
etkileri bağımsız yönetici oranı arttıkça ve tepe yönetici rol ikiliği olmadığında artmaktadır.
5. SONUÇ VE TARTIŞMALAR
Tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkileri bir taraftan akademik olarak merak uyandıran, halen araştırılan diğer taraftan ise oldukça çelişkili sonuçlar sunan bir alandır. Bu çalışma tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkilerini ve kurumsal yönetişim mekanizmalarının bu ilişkideki
aracılık rolünü 2009-2013 yıllarını kapsayan 5 yıllık bir panel veri modeli aracılığıyla belirlemeyi hedeflemiştir. Çalışma ilgili yazına gelişen bir ülke bakış
açısını getirmekte ve firma ortaklık yapısı ve yönetim kurulu denetim özelliklerinin çok farklı olduğu Türkiye ortamında tepe yönetici ücretlerinin örgütsel sonuçları konusunda bulgular sunmaktadır. Bu alanda gelişen ülkelerde
yapılan çalışmalar daha emekleme aşamasındadır nitekim bilgimiz dahilinde
yönetici ücreti ve firma performansı ilişkisi Türkiye’de ilk defa bu çalışma ile
araştırılmaktadır. Şirket ortaklık yapısı ve bazı yönetim kurulu özelliklerinin
tepe yönetici ücretlerini destekleyerek ve tamamlayarak firma performansına
katkı sağladığı belirlenmiştir. Ortaklık yapısı, yönetim kurulları etkinliği ve
tepe yönetici ücretlerinin denetim etkinliğini arttıran ve birbirini tamamlayan
kurumsal yönetişim mekanizmaları olduğu bulunmuştur.
İlk olarak vekâlet teorisini destekler şekilde tepe yönetici ücretleri ile aktif
karlılığı arasında aynı yönlü bir ilişki belirlenmiştir. Ücret artışlarının tepe yönetici takımlarını motive eden bir mekanizma olduğunu, asil ve vekil arasındaki çıkar çatışmalarını yumuşattığını ve bunun firma performansına olumlu
bir şekilde yansıdığını söylemek mümkündür.

80

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Tablo 2. Tepe yönetici ücretlerinin firma performansına etkileri

İkinci olarak, tepe yönetici ücretlerinin firma performansı üzerindeki etkilerinin bazı kurumsal yönetişim mekanizmalarının etkinliğine bağlı olarak
değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Yönetişim etkinliğini belirleyen önemli unsurlardan biri olan ve firmaların dolaylı denetim gücünü gösteren firma sahiplik
yapısı ele alındığında, yönetici ücretleri ile firma performansı arasındaki pozitif ilişkinin sahipliğin az sayıda ve güçlü hissedarlar arasında yoğunlaştığı
şirketlerde daha güçlü olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sahip kontrol ve yönetiminin baskın olduğu bu firmalarda yönetim kurulu bağımsızlık oranı arttıkça
ve rol ikiliği azaldıkça, diğer bir deyişle yönetim kurulunun doğrudan denetim gücü arttıkça yönetici ücretlerinin firma performansını arttırıldığı belirlenmiştir. Tepe yönetici ücretlerinin denetim gücünün ve performans etkilerinin
diğer denetim mekanizmaları ile desteklendiğinde arttığını söylemek mümkündür. Bu mekanizmaların birbirinin yerine geçen değil birbirinin etkisini

KASIM - ARALIK 2017

81

MALİ

ÇÖZÜM

tamamlayan unsurlar olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye’de şirketlerin
sadece yoğunlaşmış sahiplik yapıları nedeniyle daha etkin denetim gerçekleştirebileceklerini düşünmeyerek tepe yöneticilerin ücretlerini iyi yönetmeleri, yönetim kurullarının bağımsızlık ve etkinlik özelliklerini geliştirmeleri
gerekmektedir. Ayrıca birçok araştırma sonucunun ortaya koyduğu gibi içsel
denetim mekanizmalarının yanı sıra Türkiye gibi gelişen ülkelerin daha zayıf
olduğu dışsal şirket yönetişim mekanizmalarının hızlı bir şekilde benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının gerek yönetici ücretleri, gerekse sahiplik yapısı
ve yönetim kurulları gibi diğer içsel yönetişim araçlarının etkinliğini daha da
pekiştirecektir. Takip eden araştırmalarda yasal düzenlemeler, piyasa dinamikleri, bağımsız denetim, paydaş aktivizmi, derecelendirme kuruluşları ve
medya gibi dışsal yönetişim mekanizmalarının etkilerini de belirlemek amaç
olarak belirlenmelidir (Aguilera ve ötekiler, 2015). Çünkü bu mekanizmaların
tepe yönetici ücretleri ve performans ilişkisinin yönünü ve kuvvetini etkileyici
özellikleri bulunmaktadır.
Son olarak bu çalışmanın da tüm diğer çalışmalarda olduğu gibi bazı sınırlılıkları ve kullanılmak zorunda kalınan veriler nedeniyle bazı eksiklikleri
bulunmaktadır. Bunlardan ilki tepe yönetici ücretleri ile ilgilidir. Birçok araştırmada olduğu gibi ücretin farklı bileşenlerinin firma performansına etkilerini
belirleyebilecek ve tam olarak anlamlandıracak özellikleri olmayan bir ücret
göstergesi kullanılmak zorunda kalınmıştır. Yönetici ücretleri ile ilgili ayrıntılı veriler bulunmamaktadır. Bu nedenle tüm tepe yöneticilere ödenen toplam
tutarlar dikkate alınmış ve örneğin prim, ikramiye, kar veya kazanç paylaşım
planları, bonus gibi performansa dayalı ve özendirici ücret bileşenlerinin firma
performansına sağladığı katkı ayırd edilememiştir. Tepe yönetici ücretlerdeki
artışın firma performansını arttırdığı belirlenmiştir. Bu sonucun ücret yönetimi sistemleri konusunda söz sahibi olan sahip ve yöneticilerine uygulamalar konusunda yol gösterici olabilmesi için daha detaylı ilişkilendirmelere ve
bulgulara ihtiyaç vardır. Bu durum diğer birçok alanda olduğu gibi şirketlerin
kurumsal yönetişim raporlarında özellikle yönetici ücretleri ve bileşenleri konusunda bilgi paylaşmaları ve şeffaf olmaları gerekliliğini bir kere daha ortaya
çıkarmaktadır. İkinci olarak, tepe yönetici ücretleri diğer birçok örgütsel ve bireysel faktöre göre farklılaşabilmektedir. Tepe yöneticilerin özelliklerindeki
farklılıklar (deneyim, yaş, kıdem vbg) ücretin performans üzerindeki etkilerinin farklılaştırdığını varsaymak mümkündür (Carpenter and Sanders, 2002;
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Wowak ve Hambrick, 2010). Aynı şekilde şirket rekabet stratejileri, yaşam
döngü evresi, yaşı, görev belirsizliği ve bağımlılığı gibi örgütsel dinamiklerin
incelenmesi ücret sistemlerinin etkilerindeki farklılıkların anlaşılmasına ve
yorumlanmasına yardımcı olacaktır (Filatotchev ve Allcock, 2010). Özellikle
yönetici düzeyinde detay bilgilere ulaşarak bu farklılıkları modellere yansıtmak mümkün olamamıştır. Son olarak ise araştırmamız borsada işlem gören
büyük şirketlere ve tepe yöneticilere odaklanmaktadır. Bunun en önemli nedeni veri kısıtlarıdır. Takip eden araştırmalarda ücret, kurumsal yönetişim ve
firma performansı ilişkisini daha büyük ve kapsayıcı örneklemler üzerinde
test etmek daha yararlı ve genelleştirilebilen sonuçlar verecektir.
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DÜZELTME BEYANNAMELERİNE İHTİRAZİ KAYIT
KONULABİLME SORUNU
THE ISSUE TO RESERVATION REGARDING CORRECTION
RETURN
Yrd. Doç. Dr. Ercan SARICAOĞLU*5
ÖZ
Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı ve bu
tür beyannameler için dava açılıp açılamayacağı hususu, kanun tarafından tanım, konu, kapsam gibi unsurlarla herhangi bir belirleme yapılmamış olan
düzeltme beyannamesi ve ihtirazi kayıt kurumlarının birlikte uygulanabilirlik
sorunudur. Vergi idaresi ve yargı organları yaklaşımları çerçevesinde şekillenen bu konu halen dava açma hakkının etkin kullanırlığı noktasında aydınlatılabilmiş değildir. Çalışmamızda bu sorun Anayasa Mahkemesinin konuya dair
2017 yılında verdiği karar değerlendirilmek suretiyle irdelenmektedir.
Anahtar Sözcükler: Düzeltme beyannamesi, ihtirazi kayıt, mükellef, anayasal haklar, dava açma hakkı.
ABSTRACT
The fact that correction return can not be filed and can not be filed for
such reservation is subject to the applicability of the correction return and
the reservation institutions which have not been determined by the law by
such elements as definition, subject, scope. This issue, which is shaped by
approaches to tax administration and judicial organs, is still not illuminated at
the point of the effective use of the right to sue. In our work, this problem is
examined by evaluating the decision of the Constitutional Court concerning
the issue in 2017.
Keywords: Correction return, reservation, tax-payer, constitutional rights,
right to sue.
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GİRİŞ
Gelir, servet ve harcama ekonomik unsurlarıyla bireylerin ödeme güçlerini
kavrayan Türk vergi sisteminde genel olarak beyan esası geçerlidir. İdeal bir
vergi sistemi olarak nitelenen bu yöntemde vergi matrahı yükümlü tarafından
saptanarak bildirilmektedir. (Öncel, Kumrulu ve Çağan, 2007, 96) Mükellefin kendi beyan ettiği matrah üzerine tesis edilen işlemler ile vergilendirilme
süreci yürütülür. Vergi kanunlarında yer alan matrah ve orana uygun surette
vergilendirme işlemine tabi olunması doğru bir şekilde hesaplanarak, vergi
mükellef veya sorumlusu tarafından bildirilen beyannameye bağlı olmaktadır.
Vergi idaresi ise mükellef veya sorumlunun beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu denetleyebilmekte ve buna bağlı olarak ilave vergilendirme işlemleri
gerçekleştirebilmektedir.
Vergi mükellefinin elde ettiği bir gelirin vergilendirilmesi; gelirin elde
edilmesi, elde edilen gelir için belge düzenlenmesi, belgeye aktarılan gelirin
beyan edilmesi, beyana uygun hesaplanan matrah üzerinden tarh işleminin
tesisi, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçleri sonunda olmaktadır. Birbirini tamamlayan bu silsilenin en önemli parçası ise kuşkusuz beyanname verilmesidir. Zira güven üzerine inşa edilen sistemin muhtevası, bireylerin tabi olacağı
vergi yükünün kendi hesaplamalarının bir ürünü olmasını gerektirmektedir.
Bu açıdan sürecin en önemli unsurunu oluşturan beyanname esasının mantıksal gerekliliği Vergi Usul Kanununda (T.C. Yasalar, 1961), mükellefin kendi
beyanı üzerine tarh ve tahakkuk ettirilen vergilere karşı dava açamayacağı
kuralına (VUK, m.378) sebebiyet vermektedir.
Diğer taraftan vergi kanunlarının girift yapısı, vergi idaresi uygulamaları,
vergi yargısında yorum farklılıkları, ticari hayatın gelenekleri gibi etkenler nedeniyle vergi mükellef veya sorumluları doğru beyanname verme konusunda
sorunlar yaşayabilmektedir. Bu noktada beyanı üzerine salınacak vergiye karşı dava açamayacak mükelleflerin tereddüt ettiği konularda mahkemeye başvuru haklarını saklı tutmalarına imkan verebilecek hukuki bir kuruma ihtiyaç
vardır. Bu açığı kapatmaya yönelen 1950 yıllarından bu yana uygulanan (Özbalcı, 2008a, 416) ve 2577 sayılı Kanun (T.C. Yasalar, 1982) m.27 ile hukuki
dayanak bulan “ihtirazi kayıtla beyanname” önemli bir görev ifa etmektedir.
Beyanname verme ödevine dair uygulamadan doğan ihtiyaçların karşılanma
gereksinimi pozitif hukukta düzenlenmemiş olan beyanname dönemi dışında verilen “düzeltme beyannamesi” kurumunun oluşumuna da neden olmuştur.
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Ancak mevzuatta açıkça tanım, konu, kapsam, sınır ve hukuki sonuçları
belirlenmemiş olan her iki kurumun uygulamada özgülendiği beyanname verme ödevine ilişkin sorunlara çözüm olma eğilimi, bazı noktalarda zafiyetler
taşıyabilmektedir. Bu noktada düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı ve bu doğrultuda bu beyannameler ile tarh edilen vergilere karşı dava açılıp açılamayacağı sorunu tam anlamıyla çözülebilmiş değildir.
Çalışmada uzun süredir tartışma konusu olan bu sorun Anayasa Mahkemesi’nin E.2017/24, K.2017/112 T. 14.06.2017 sayılı kararı (Anayasa Mahkemesi, 2017) çerçevesinde ele alınmaktadır.
1.

DÜZELTME BEYANNAMESİ
Mükellefin şekli vergi ödevleri arasında yer alan beyanname verme, her bir
vergi türüne bağlı olarak farklı tip ve süreler içerisinde vergi idaresine matrah bildirim mecburiyetini ihtiva eder. Bu çerçevede her bir vergi kanununda,
konu edilen unsura göre beyanname tür ve süreleri belirlenmiştir. Örneğin,
Kurumlar Vergisi Kanunu m.14/3’e göre “kurumlar vergisi beyannamesi hesap dönemi kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmibeşinci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.”
Ayrıca m.14/8’e göre de beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirleme noktasında Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Vergi kanunlarında yer alan yıllık beyanname, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, özel beyanname gibi vergilendirme işlemlerine hukuki
zemin hazırlayan beyannameler, vergi mükellef veya sorumlusuna yöneltilen
önemli bir ödev olmaktadır. Vergi kanununda yer aldığı süre ve biçimde vergi
mükellef veya sorumlusu tarafından hazırlanıp sunulan beyanname içeriğinde yer alan matrah üzerinden tarh işlemi gerçekleştirilir. Bu çerçevede vergi
kanunlarında gösterilen tespit şekline göre hesaplanan matraha, vergi oranı
uygulanarak vergi borcu belirlenmektedir.
Beyan esasına göre yürütülen bu süreç “beyannameye dayanan tarh”
(VUK, m.25) olarak bilinmekte ve tarh işlemi ile tahakkuk fişi hazırlanarak ilgilisine verilerek, tarh-tebliğ-tahakkuk aşamaları tamamlanmaktadır. (Öncel,
Kumrulu, Çağan, 2007, 97)
Beyana dayalı tarh işleminin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde işlemesi, bu
süreçte en kilit role sahip beyanname verme ödevine, vergi kanunlarında yer
aldığı biçim ve özellikle süre konusuna itaat edilerek uyulmasına bağlı ol-
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maktadır. Beyannamenin hiç verilmemesi, vergi kanunlarında yer aldığı biçimde verilmemesi veya süresinde verilmemesi, bir taraftan vergi kanunlarına
riayetsizlik mahiyeti taşıması nedeniyle vergi cezasını gerektirmekte, diğer
taraftan beyannamede bildirilmeyen matrah bütünü veya matrah farkı üzerinden ilave vergi tarhiyatı yapılabilmesini olanaklı kılmaktadır. Bu halde vergi
kanununa itaatsizlik anlamı taşıyan bu haller vergi idaresi tarafından mükellef hakkında yürütülecek vergi denetimine temel oluşturabilmektedir. Vergi
denetimi sonunda ikmalen, resen veya idarece tarhiyat işlemi yapılabilmekte
ayrıca vergi kabahati oluşumunda idari para cezası mahiyetini haiz idari para
cezaları kesilebilmektedir. Bu durumda vergi mükellef veya sorumlusu ciddi
bir mali yükle karşı karşıya kalabilmektedir.
Vergi harç ve beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması, I inci derece genel usulsüzlük cezasını (VUK, m.352/I-1) gerektirmektedir. Ayrıca vergi
mükellef veya sorumlusunun, vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak
yapılan diğer düzenlemelere ilişkin hükümlere uymamış olması durumunda II
inci derece genel usulsüzlük cezası (VUK, m.352/II-7) kesilir. Diğer taraftan
Maliye Bakanlığı mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda vermelerini
belirleme noktasındaki yetkisini (VUK, mük. m.257/4), 340, 346, 357, 367, 373
ve 376 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle kullanmış olduğundan,
beyannamelerin birçoğunun elektronik ortamda verilmesi gerekir.
Elektronik ortamda beyanname verme zorunluluğuna uymayanlara ise
özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Elektronik ortamda beyanname verme
zorunluluğuna uymadığı için haklarında VUK, mük. m.355 hükümlerine göre
ceza kesilenler için, ayıca kağıt ortamında verilen vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemesi nedeniyle genel usulsüzlük cezası kesilmemektedir. (VUK, mük.m.355/son) Diğer taraftan her iki halde vergi ziyaına yol
açan bir sonuç doğmuşsa ayrıca vergi ziyaı cezası kesileceği de şüphesizdir.
(Şenyüz, 2016, 205)
Bu çerçevede beyannamelerin ilgili vergi kanunlarında belirlenen süre ve
biçimde verilmesi esas olmaktadır. Ancak mükellefin düzeltici mahiyette beyanname vermek istemesi uygulamada görülebilen bir durumdur. Beyannamelerin verilmesinde hataya düşme, yorum farklılıkları, ticari uygulamalar, muhasebe sorunları gibi nedenler böyle bir eğilime gerekçe oluşturabilmektedir.
Diğer taraftan beyanname verme ödevine vergi kanununda yer aldığı şekliyle
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uymayan vergi mükellef veya sorumlusu katlanacağı mali külfeti hafifletmek
veya tamamen engel olabilmek için telafi amacıyla da hareket edebilmektedir.
Bu halde kanuni süresinden sonra, tarh zamanaşımı süresi içerisinde verilen beyannameler için “kendiliğinden verilen beyanname” başlığı altında bir
niteleme yapılması zarureti doğmaktadır. (Tekin, 2007) VUK, m.371’de yer
alan şartları taşıyan pişmanlık ve ıslah talepli “pişmanlık beyannamesi” ve bu
şartları taşımamakla beraber kanuni süresinden sonra verilebilen beyannameler düzeltme beyannamelerini ifade etmek için kullanılır. Bu tür beyannameler
kanunda net ifadelerle yer almamıştır. Bu da kurumu hukuki açıdan belirsiz
kılmakta ve konu, kapsam, şekil, sonuçlar gibi hukuken cevap aranan sorunların çözümünü uygulamaya bırakarak, bu konularda vergi idaresinin eğilim
ve yaklaşımını belirleyici kılmaktadır.
Vergi idaresinin bu konudaki uygulaması ise 368 Sıra No’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile çerçevelenmektedir. Buna göre Gelir, Kurum, Geçici, KDV ve diğer vergi türlerinde düzeltici mahiyette beyannameler verilebilmektedir.
Kanuni süre içerisinde verilen bir beyannamenin eksik ve/veya hatalı olduğu hallerde, mükellef tarafından kanuni süre geçmeden veya kanuni süre
geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette yeni bir beyanname verilebilmektedir. Diğer taraftan, beyannamenin kanuni süresi içinde verilmeyerek bu süre geçtikten sonra verilmesi ve yine bu şekilde verilmiş
olan beyannamede yer alan hata ve/veya eksikliklerin giderilmesi amacıyla
yeni beyanname verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu şekilde kanuni
süresi içerisinde veya kanuni süresi geçtikten sonra verilmiş olan ilk beyannamelerde yer alan hata ve/veya eksiklikleri düzeltmek amacıyla verilen beyannameler ilk beyannameye ek olacak şekilde «ek beyanname» olarak veya ilk
beyanı kapsayacak şekilde «düzeltme beyannamesi» olarak verilebilmektedir.
VUK 368 nolu tebliğe göre bu tür beyannameler elektronik ortamda gönderilmelidir. Aksi halde VUK, mük. m.355 gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanabilecektir. (Maliye Bakanlığı, 2007)
Diğer taraftan Vergi Daireleri İşlem Yönergesine göre beyannameler; kanuni süresinden önce, kanuni süresinde, kanuni süresinden sonra, pişmanlık
ve ıslah hükümlerine göre, kanuni süresinde verilen beyannameye ek olarak
kanuni süresi içine matrah ve/veya vergi artırıcı nitelikte, kanuni süresi içinde
verilen beyannameye ek olarak, kanuni süresi geçtikten sonra matrah ve/veya
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vergiyi artırıcı nitelikte, kanuni süresi içinde verilen beyannameye ek olarak
pişmanlık ve ıslah hükümlerine göre, kanuni süresi içinde verilen beyannameye ek olarak gerek kanuni süre içinde gerekse kanuni süre geçtikten sonra
matrah ve/veya vergi azaltıcı nitelikte verilebilir veya gönderilebilir.
Kanuni süresi içerisinde verilen düzeltme beyannameleri için herhangi bir
usulsüzlük cezası kesilmesi gerekli değildir. Daha önceden verilmiş ancak yeniden düzenlenmek istenen beyannamenin, beyanname verme süresi henüz
dolmadan yapılan değişiklikleri herhangi bir cezaya muhatap olmayı gerektirmemektedir.
Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer
matrah arttırıcı nitelikte ise VUK, m.371 şartlarını taşıyan pişmanlık talepli
olarak verilen düzeltme beyannamesi için vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
Bu halde mükelleften, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı
Kanun m.51 hükümlerinde belirlenen oran çerçevesinde uygulanacak ilgili
tarihlerde geçerli olan gecikme zammı oranında bir zam istenecektir. Diğer
taraftan pişmanlık ve ıslah hali genel veya özel usulsüzlük cezası kesilmesine engel teşkil etmemektedir. (Tosuner ve Arıkan, 2015, 289) Elektronik
ortamda verilmesi gerekli beyannamelerin süresinde verilmemesi VUK, mük.
m.355 hükümlerinin uygulanmasını gerektirir. Bu hükümlerde düzeltme beyannameleri için belli süreler içerisinde verilmeleri durumunda, indirim hali
öngörülmüştür.
Buna göre; “Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinden sonra başlayarak elektronik ortamda 30 gün içerisinde verilmesi halinde 1/10 oranında, bu sürenin durmasını takip eden 30 gün içerisinde
verilmesi halinde 1/5 oranında uygulanır.
Elektronik ortamda beyanname ile bildirim ve form verme mecburiyetine
uymayanlara bu maddeye göre ceza kesilmesi halinde, 352 inci maddenin birinci derecedeki usulsüzlüklerle ilgili(1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili(7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.”
Ayrıca dikkatle vurgulamak gerekir ki mükellef nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanıldıktan veya takdir komisyonuna sevk işlemi yapıldıktan sonra pişmanlık talepli olarak düzeltme beyannamesi verilememektedir.
Pişmanlık talepli olarak verilmeyen matrah artırıcı, kendiliğinden verilen beyannameler için ise VUK, mük. m.355’e göre özel usulsüzlük cezası ile beyan
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edilmeyen veya eksik beyan edilen matrah farkı için vergi ziyaı cezası kesilmektedir. Diğer taraftan vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten
sonra verilen bu tür vergi beyannameleri için ilgili vergi ziyaı cezası yüzde elli
oranında uygulanmalıdır. (VUK, m.344/3) Tahakkuk eden vergiler için ayrıca Vergi Usul Kanununu m.112’e göre gecikme faizi de hesaplanmaktadır.
Kanuni süresi geçtikten sonra verilecek olan düzeltme beyannamesi eğer
matrah arttırıcı nitelikte değilse ve vergi ziyaı kabahatinin unsurları oluşmuyorsa, pişmanlık talepli olsun veya olmasın vergi ziyaı cezası kesilmeyecektir.
Bu durumda elektronik beyannameler için yukarıda ifade edilen VUK, mük.
m.355 hükümleri uygulanmalıdır.
Süresi içerisinde hiç verilmeyen beyannameler için eğer vergi ödemesi
çıkmazsa, düzeltme beyannamesi pişmanlık talepli olarak verilememektedir. Vergi ödemesi çıkan hallerde ise pişmanlık hükümleri değerlendirilebilir.
(http://www.jpatr.com) Diğer durumlarda kanuni süresi geçtikten sonra verilen beyannamelere benzer sonuçlar burada da söz konusudur.
2.

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN
213 sayılı Vergi Usul Kanunu m.378/2’e göre; “Mükellefler beyan ettikleri
matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar. Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.”
Beyan esasına dayalı vergi sistemimizde mükellefin kendi beyan ettiği
matrah üzerinden tarh işlemi gerçekleştirilerek, vergi borcu belirlenmektedir.
Matrahın hesaplanması ve bu doğrultuda vergi idaresine bildirim sorumluluğu
gerçek matrahı en doğru şekilde bilebilecek olan vergi mükellef veya sorumlusuna ait olmaktadır. (Şenyüz, Yüce ve Gerçek, 2017, 124) Vergi idaresi ise
kendisine bildirilen matrah üzerinden usuli bir süreç ile tarh işlemi tesis eder.
Bu halde mükellefin dava konusu edebileceği bir sorun olmayacağı ve kişinin
kendi iradesine karşı dava açmasının hukuki çelişki oluşturacağı varsayımı
ile beyana dayalı tarh işlemlerine karşı dava açılamamaktadır. Diğer taraftan
Kanunkoyucu yapılma ihtimali bulunan hataları göz önünde tutarak, bu kurala
istisna getirmiş ve VUK, m.116 maddesi ve devamı hükümlerinde yer alan
vergi hatalarına karşı dava açılabileceğini hüküm altına almıştır.
Ancak beyana dayanan tarh işlemlerinde mükellefin kendi beyanına karşı
dava açamayacağı kuralı bazı sakıncalar barındırmaktadır. Zira beyanname-
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ye dahil edilen veya edilmeyen unsurların tamamının mükellefin şüphesiz,
açık iradesine dayanması her zaman mümkün olmayabilmektedir. Mükellefin
tereddüt etiği, hataya düştüğü, idarenin tartışmalı kıldığı, yargı kararlarında
çelişkili ve belirsiz olan konulara ilişkin hususların beyannameye dahil edilip
edilmeyeceği noktasında şüpheye düşülebilmektedir.
Vergi kanunlarının sürekli değişken yapı arz etmesi, vergi idaresinin uygulama, yorum ve görüşlerinin dinamik yapısı, vergi yargı organlarındaki içtihat
farklılıkları, mükellefin beyannamelerinin açık ve tam bir irade ile vermesine engel oluşturabilmektedir. Ekonomik hayatın bir parçası olan mükellefin,
zamanlama ve kararlılık konusunda zafiyet doğuran bu hallerin sonuçlarına
katlanması ise ağır bir ödev olmaktadır. Zira beyannameye dahil edilen veya
edilmeyen unsurlar üzerinden, fazla vergi verme veya vergi cezasına muhatap
olma durumlarıyla karşılaşılabilmektedir. Ayrıca gecikme faizi veya gecikme
zammı gibi ek mali yükümlülük gerektiren durumlar da oluşabilmektedir. Bu
halde mükellefin kendi beyanına dayanan tarh işlemlerinde beyannameye dahil ettiği ancak tereddüt yaşayıp dava konusu etmek istediği noktaları yargı
organına taşıyabilmesine imkan tanıyacak bir kuruma ihtiyaç vardır.
Bu noktada Danıştay’ın kabul ettiği, uygulamada şekillenen, açık bir ifadele ele alınmasa da içerdiği anlam itibariyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
Kanunu m.27/3 ile ; “… ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsilat işlemlerini durdurmaz. Bunlar
hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir” hükmüne konu edilen “ihtirazı
kayıtla verilen beyannameler” bu ihtiyacı karşılamaya özgülenmektedir.
Vergi Daireleri İşlem Yönergesi’ne göre; “Mükelleflerce kanuni gerekçe
gösterilerek beyan edilen matrah veya matrah kısmı üzerinden tarh edilen vergiye dava hakkının saklı tutulması yolunda beyannameye yazılı nota ihtirazi
kayıt adı verilir.” İhtirazi kaydı, bir “çekinme kaydı” veya “çekince kaydı”,
“kabul etmeme kaydı” olarak değerlendirilebilmektedir. (Yerlikaya, 2005, 4)
Buna göre vergi mükellef veya sorumlusu vergi kanunlarında yer alan matrah bildirim sorumluluğu ihtiva eden beyannameler için ihtirazı kayıt düşebilmektedir. Böylece kendi beyannamesinde yer alan unsurlara ilişkin dava açma
hakkına sahip olmaktadır. İhtirazi kayıt ile beyan, mükelleflerin kendi beyan
ettikleri matrahlara dava açamayacağı ilkesini bertaraf etmektedir. (Özbalcı,
2008b, 203) Mükellef bu yolla bir taraftan beyanname vermeme sonuçlarına
karşı kendini koruma, diğer taraftan ise dava açma hakkına sahip olma imkanı
elde etmiş olmaktadır. (Oktar, 2011, 397)
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İhtirazi kayıtla verilen beyannameler normal beyannamelerin usulüne tabidir. Uygulama itibariyle bu doğrultuda verilen beyannamelere “ihtirazi kayıtla
beyandır” şeklinde şerh düşülmesi gerekir. Ayrıca elektronik ortamda verilen
bu tür beyannameler için işaretlenebilecek “ihtirazi kayıt” sekmesi bulunur.
Diğer taraftan ihtirazi kayıtla verilen beyannameler için vergi dairesi gerekçe
içeren bir dilekçe de istemektedir. (Fahran, 2012, 77-78; Öz, 2011)
İhtirazi kayıtla beyanname verildikten sonra tarh ve tahakkuk ettirilen
vergiyi gösteren tahakkuk fişinin not kısmına beyannamenin ihtirazi kayıtla
verildiği yazılır. Bu şerhin düşülmesiyle tahakkuk fişi, beyanname ile birlikte
değerlendirme masasına verilir. Vergi dairesi, ihtirazi kayıtla aldığı beyannamede yer alan gerekçeyi uygun görürse düzeltme fişi ile fazla beyan edilen
vergiyi düzeltir. Fazla vergi tahsil edilmişse fazla tahsil edilen vergi, iade edilir. Diğer taraftan böyle bir uygulama sıklıkla rastlanan bir durum değildir.
(Öz, 2011)
İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine dava açılması gerekir ki
dava, vergi mahkemesinde açılmalıdır. İhtirazi kayıtla beyanlara ait vergi,
tahakkuk fişi ile tarh ve tahakkuk ettirilir. Bu doğrultuda davanın tahakkuk
fişinin düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde açılması gerekir. (Özbalcı,
2008b, 207) Davanın açılmaması ihtirazi kayıtla verilen beyannamenin dava
açabilme niteliğini ortadan kaldırmaktadır.
Diğer taraftan açılan bu davanın dilekçe şekli dahil usul ve esasları diğer vergi davaları ile aynıdır. Burada dikkat çekici husus ikmalen, resen veya
idarece tarh işlemlerine karşı açılan vergi davalarında, davanın açılmasıyla
birlikte verginin ihtilaflı kısmının tahsil işlemleri duruyorken, ihtirazi kayıtla
verilen beyannameler üzerine tahakkuk ettirilen vergilerin tahsilatı durmamaktadır. (İYUK, m.27/3). Ancak açılan davalarda davacının yürütme durdurma talep etmesi ve şartlarının oluşumu halinde mahkemenin yürütme durdurma kararı verebilmesi mümkündür.
3.

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KONUYA İLİŞKİN KARARI
VUK, m.378/2’nin ilk cümlesinde yer alan “Mükellefler beyan ettikleri
matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar” hükmü için İstanbul 9. Vergi Mahkemesi, Anayasa Mahkemesine itiraz
yoluna başvurarak iptal talebinde bulunmuştur. Anayasaya aykırılık iddiası
taşıyan bu başvuruya karşı Anayasa Mahkemesi, E.2017/24, K.2017/112 T.
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14.06.2017 sayılı kararıyla iptal talebini oy çokluğuyla ret etmiştir. (Anayasa
Mahkemesi, 2017)
İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin kanun hükmünün iptaline dair talebinin
çıkış noktası, ihtirazi kayıtla verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergilere karşı dava açılabilmesine rağmen, beyan dönemi dışında verilen ve uygulamada düzeltme beyanı olarak bilinen beyannamelere ihtirazi kayıt konulamaması ve dolayısıyla bunlara karşı dava açılamamasıydı. Bu hususunun
kanun önünde eşitlik, hukuki güvenlik ve belirlilik ilkelerine aykırı olduğu ve
hak arama hürriyetini sınırlandırdığı iddia edilmekteydi. Böylece Anayasanın
2, 10, 13, 36. maddelerine aykırılık ileri sürülmüştü.
Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararında öncelikle, temel hak ve özgürlükler yönünden serbestliğin asıl, sınırlamanın ise istisna olduğu temel ilkesini
ön planda tutarak, temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin görüşleri ele aldı. Bu noktada Anayasa m.36 ile güvence altına alınan hak arama
özgürlüğü ve adil yargılanma hakkının Anayasa m.13’de yer aldığı biçimde
sınırlandırılabileceğinden bahsedildi. Diğer taraftan temel hak ve özgürlüğün
doğasından kaynaklanan sınırlamaların ve Anayasanın başka maddelerinde
yer alan kuralların sınırlandırma teşkil edebileceği de ifade edildi. Bu çerçevede mahkeme, Anayasa m.13 de ifade bulan “temel hak ve hürriyetlerin
özü”, “demokratik toplum düzeninin gerekleri” ve “ölçülülük ilkesi” kavramlarının bir bütünün parçası olarak “demokratik bir hukuk devleti” nin temel
ölçütleri olduğunu vurguladı. Demokratik toplumun hak arama özgürlüğünü,
tüm bireyler açısından mümkün olan en geniş şekilde güvence altına alması
gereğinden bahsedilerek, hak arama özgürlüğünün temel unsurlarından birisi
olan mahkemeye erişim hakkına işaret edildi. Mahkemeye erişim hakkı, kişilerin uğradığı haksızlığa ve zarara karşı kendisini savunabilmesi ya da maruz
kaldığı bir haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesi ve zararını giderebilmesinin en etkili yolu olan yargı önünde dava
hakkını kullanılması olduğu hususuna odaklanılarak ele alındı. Bu çerçevede
mahkemeye erişim hakkına adil yargılamanın bir unsuru olarak işaret edildi.
Anayasa Mahkemesi, itiraz konusu kuralın mahkemeye erişim hakkına
ve dolayısıyla adil yargılanma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu kabul
etmektedir. Diğer taraftan Türk vergi sisteminin beyan esasına dayandığı ve
kişinin kendi beyanına karşı dava açmasında hukuki yararının bulunmayacağı
da ifade edilmiştir. Bu çerçevede bu kuralın istisnalarının üzerinde durulmuş98
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tur. Vergi hatası ve ihtirazı kayıt müessesine değinilmiş ve özellikle bu doğrultuda mükelleflerin vergiye tabi olup olmadığı konusunda şüpheye düştüğü
konularda ihtirazi kayıtla beyanname verebilecekleri vurgulanarak, bunlara
karşı dava açma hakkının kullanılabileceği belirlenmiştir. Bu istisnaların varlığıyla birlikte değerlendirildiğinde kuralın, mahkemeye erişim hakkının özüne dokunmadığı ve hak arama özgürlüğünü ölçüsüz bir şekilde engellemediği
sonucuna varılmıştır.
Anayasa Mahkemesi, hangi tür beyannamelere ihtirazi kayıt konulabileceği,
kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamelere ihtirazi
kayıt konulup konulamayacağı hususlarından dolayı dava açma hakkının tanınıp
tanınmayacağı sorununun, doğrudan doğruya itiraz konusu kuralla ilişkisi olmadığını ve bunun ihtirazi kaydın kapsamıyla ilgili olduğunu gerekçeli kararında
açıklamıştır. Bu halde düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı, konulsa bile dava açılıp açılamayacağı itiraz konusu kuralın değil 2577
sayılı Kanun m.27/4’ün yorumuyla ilgili olduğuna kanaat edilmiştir.
Mahkeme, bu kanun hükmünün yorumuyla ortaya çıkan içtihat farklılıklarının yargılama hukukunun doğasından kaynaklandığını ve bunun anayasal
bir sorun oluşturmadığını, içtihat uyuşmazlıklarının hukuki yollarla çözülebileceğinden bahsetmiştir. Bu doğrultuda Anayasa Mahkemesi, ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerin kapsamıyla ilgili yorum sorununa işaret ederek,
VUK, m.378/2’nin ilk cümlesinin hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim
hakkı, adil yargılanma hakkına müdahale olduğuna ancak mevzuatta yer alan
istisnalar ile değerlendirildiğinde bu hakların kullanılmasını engellemediğine
kanaat etmiş ve iptal talebini ret etmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin bu görüşüne, mahkeme üyelerinden Seruh Kaleli
katılmamıştır. Karşı oy gerekçesinde Kaleli, mahkemenin itiraz konusu kuralın hak arama özgürlüğüne engel oluşturduğu tespiti sonrasında, dava konusu
sorunun bu kuralla ilgisi olmadığını diyemeyeceğini ifade etmiştir. Bu halde
Kaleli’ye göre kural, hak aramanın önündeki engelin bizatihi kendisidir. Kaleli, ihtirazi kayıtla verilen beyanname tiplerine göre yorum farkı getirdiği söylenen 2577 sayılı Kanun m.27/4 kapsamının vergi uyuşmazlıklarından doğan
davalarda, ihtirazi kayıtla verilmiş beyannameye dayalı dava sürecinin sadece
tahsil işleminin durdurmayacağına ilişkin hüküm içerdiğini vurgulamıştır. Bu
doğrultuda kanun hükmü, dava açma hakkı tanınıp tanınmasının esas ve yorumuna sebep olabilecek mahiyette değildir.
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Kaleli, bir yargılama müessesi olarak nitelediği ihtirazi kayıtla beyannameyi, mükellefin kendi beyanına karşı yapılan işlemler aleyhine dava açamayacağı şeklindeki kuralın sakıncalarını ve yıkıcı etkilerini ortadan kaldırılmasına yönelik geliştirilen, yargı denetim imkanı tanıyan bir kurum olarak
ele almıştır. Bu noktada bu kurumun Kanunkoyucu tarafından tanımlanması,
ihtirazi kayıtla verilen beyannamelere karşı dava açılabilmesi şartlarının belirtilmesi, hangi beyannameleri kapsadığının net bir şekilde ortaya konulması
gereğini ifade ederek, mevcut durumun belirsizliğe neden olduğu ve bu kurumun karşılamaya özgülendiği ihtiyaçlar için yetersiz kaldığından bahsetmiştir.
Yaptığı değerlendirme sonunda Kaleli, itiraz konusu yasa kuralının anayasaya uygun olduğunu ancak uygulanmasındaki içtihat farklılıklarının Anayasaya aykırı sonuçlar ürettiğini belirtmiştir. Bu çerçevede mahkemelerin kuralı
farklı yorumlamasından kaynaklanan sorunun, ihtirazi kayıt müessesinin Kanunkoyucu tarafından açık, net, anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde düzenlenmiş olması ile uygulamada düzeltme beyannamesi olarak bilinen kanuni
süresinden sonra verilen beyannamelerinin mevzuatta düzenlenmesi ile çözülebileceğini ifade etmiştir. Böyle bir düzenleme bulunmaması dolaysıyla da
hak arama hürriyetinin özüne dokunulduğu ve hukuki belirliliğin ihlal edildiğinden hareketle itiraz konusu kanun hükmünün, Anayasa m.2, 13 ve 16’a
aykırı olduğu sonucuna varmıştır.
4.

DEĞERLENDİRME
Bir taraftan ihtirazi kayıt, diğer taraftan düzeltme beyannamesi kurumları,
tanım, konu, kapsam, sınır ve hukuki sonuçlar itibariyle kanunlarda yer almıyor olup, mevcut düzenlemeler yoluyla karşılanmayan ihtiyaçların giderilmesi gerekçesine istinaden uygulamada şekillenmektedir.
Vergi idaresi, düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt konulamayacağı yönünde bir uygulama yürütmektedir. Vergi yargısında ise istikrarlı bir içtihat
yerleşmemiştir. Ancak mahkemelerin genel itibariyle konuya vergi idaresi
çerçevesinde yaklaştığı ifade edilebilir.
Danıştay 4. Dairesi’nin E.2015/6462, K.2015/6173, T.2.12.2015 sayılı kararında; “… Zamanında verilen vergi beyannamesine ihtirazi kayıt konulması, beyannamede hesaplanan verginin tümü ya da bir kısmının tahakkuk ettirilmemesi
istenerek, ihtirazi kaydın konusunu oluşturan nedenin tarhı yapan idare tarafından
kabul edilmemesi halinde, beyanname üzerinden tarh edilen verginin ihtirazi kayıt
100
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konulan kısmının dava konusu edilebilmesini olanaklı kılarak, noksan beyanda
bulunulmasını ve verginin geç tahakkuk etmesini önlemektir. Bu nedenle, ihtirazi
kayıt beyanname verme süresinde verilen beyannamelere konulabilir…” ifadelerine yer verilmiştir. (Danıştay 4. Dairesi, 2015)
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu E.2015/1073, K.2016/141,
T.10.02.2016 sayılı kararında yine bu doğrultuda; “beyan üzerinden alınan
vergilere ait matrahın ihtirazi kayıtla yapılan beyanının beyannamenin vergi
kanunlarında öngörülen zamanlarda verilmesi koşuluna bağlı olduğu, süresi
geçtikten sonra verilen beyannameye konulan ihtirazi kaydın ise beyanname üzerinden yapılan tahakkuka etkisi bulunmadığı” ifadeleri yer almaktadır. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 2016)
Pişmanlık hükümlerine istinaden verilen beyannameler için odaklanılan kararlarda, bu tür beyannamelere ihtirazi kayıt konulamayacağı şeklinde bir hüküm
bulunmadığından dava açılmasına olanak sağlanması gerektiğini ifade eden kararlar bulunmaktadır. Diğer taraftan pişmanlık hükümlerinin sağladığı avantajlardan
yararlanan mükelleflerin, bu beyannamelere ihtirazi kayıt koyamayacağına ilişkin
kararlar da mevcuttur. (Kızılot ve Kızılot, 2009, 772; Biyan, 2006)
Dava açılmasının önünde engel olan bir kanun hükmünün neden olabileceği sakıncalı durumları ortadan kaldırma amacıyla, yetersiz kalan hükümlerden doğan boşluğun doldurulma gereksinimi ihtirazi kayıtla beyan kurumunun varlık nedenidir. Zira kendi bildirdiği matrah üzerinden gerçekleştirilen
işlemlere dava açamamak mantıken tutarlı görünse de dava açma ihtiyacının
oluşabileceği zamanla fark edilen bir durum olmuştur. Bu çerçevede vergi
mükelleflerinin, kanunen kabul edilen veya edilmeyen gider, istisna ve muafiyet gibi nedenlerden dolayı vergiye tabi olup olmadığı konularında şüpheye
düşüp, dava açmak isteyebileceği konuların olabileceği belirginleşmiştir.
Örneğin mükellefin, kanunen kabul edilen gider olduğunu düşündüğü bir
harcama için vergi idaresi tersi bir uygulama yürütüyor olabilir. Bu noktada
mükellef, vergi idaresi ile görüş birliğinde olmadığı konuda kendi bildiği doğrultuda hareket edip, bu harcamayı gider olarak göstererek beyanname düzenleyebilmektedir. Mükellef, daha sonradan yapılacak vergi incelemelerini göz
önüne alarak, muhtemel gerçekleştirilecek tarhiyat ve ceza kesme işlemlerini
kabul edip, beklemelidir. Vergi denetimleri sonunda tesis edilen vergi ve/veya
vergi ceza kesme işlemlerinden sonra mükellef dava açabilecektir. Diğer taraftan böyle bir sürecin yıpratıcı hali, doğurabileceği ek mali yükümlülükler ve

KASIM - ARALIK 2017

101

MALİ

ÇÖZÜM

ticari etkileri düşünüldüğünde sorunlu bir süreç olduğu hakikattir. Vergi Usul
Kanunu, kendi beyanlarına karşı dava açmalarına engel olan bir hükmü barındırarak mükellefleri, dava açma ihtiyacının bir ürünü olan ihtirazi kayıtla
beyanname verme kurumuna yönlendirmektedir. Mükellef beyannamesiyle
ilgili şüpheli gördüğü, vergi idaresinin hukuka aykırı olduğunu düşündüğü
bir husus için dava açma hakkını ifade ettiğimiz ihtimal dışında ancak ihtirazi
kayıtla beyanname vererek kullanabilecektir.
Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulamayacağı, doğrudan doğruya kanunların yorumundan çıkan bir eğilim değildir. Zira gerek ihtirazi kayıt gerekse düzeltme beyannamesi kanuni bir dayanağa sahip değildir. Düzeltme beyannamesine ilişkin, kesilen özel usulsüzlük cezasına dair VUK, mük
m.355 üzerinden kanuni ifadeler bulunabilir ki bunlar konuyla ilgili değildir.
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanun m.27/4 ise her ne kadar ihtirazi kayıta dayanak gösterilse de, esasen bu hüküm sadece ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine açılan davaların tahsil işlemine olan etkisine yöneliktir.
Dikkat çekicidir ki bu hükümde de beyannameler için herhangi bir çeşitlendirme yapılmamıştır.
Bu açıdan bakıldığında ihtirazi kayıt konulma ve dava açabilme noktasında düzeltme beyannamesi ile normal verilen beyannameler arasında herhangi
bir fark bulunmamaktadır. Zira normal beyannamelere ihtirazi kayıt konulabilmesine imkan tanıyan gerekçeler ve uygulamadan doğan ihtiyaç, benzer
örneklerle düzeltme beyannameleri için de geçerli olabilmektedir.
Düzeltme beyannamesi ile hukuka aykırı bir şekilde beyannamenin şekil
ve sürelerine riayet etmeyen vergi mükellef veya sorumlusuna, bu davranışının karşılığı olarak bir ceza ve/veya ek bir mali yükümlülük getirildiğini
hatırlamak gerekir. Normal beyannamelere tanınan dava açma hakkının, düzeltme beyannameleri için kabul görmemesi, vergi mükellef veya sorumlusunun dolaylı olarak ayrıca cezalandırılması anlamı ihtiva etmektedir. Bu halde
düzeltme beyannamesi ile verginin şekli bir ödevini, vergi kanunlarına uygun
surette yerine getirmeyen vergi mükellef veya sorumlusuna yükletilen cezai
ve mali yükümlülüklere ilave ayrı bir bedel ödettirilmektedir. Ancak dikkatle
vurgulamak gerekir ki mükellef veya sorumlunun cezalandırılması ile dava
açma hakkının sınırlandırılması birbirinden farklı temellere sahiptir.
Kanunda açıkça düzenlenmemiş bir halde dava açma hakkının sınırlandırılması, Anayasa m.125’de ifade bulan “İdarenin her türlü eylem ve işlemleri102
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ne karşı yargı yolu açıktır” hükmüne ve hukuk devletinin şekillendirdiği temel
ilkelere aykırıdır. (Doğrusöz, 2016) Ayrıca Anayasa m.36 ile “Herkes, meşru
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı ve
davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir” ifadesi ve
Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılmasına ilişkin Anayasa m.13 hükümleri ile çelişki içindedir. Bu halde hukuk devleti, hak arama hürriyeti, adil yargılanma, mahkemeye erişim haklarının muhtevasında barınan değerler gereği
düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt konulabilmeli ve bu beyannamelere
karşı dava açılabilmelidir.
Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin kararı irdelendiğinde öncelikle
mahkemenin, bir taraftan ihtirazi kayıtla beyanname verme diğer taraftan düzeltme beyannamesi kurumlarının hukuki olarak varlığını kabul ettiğini ifade
etmek gerekir. Bu noktada tanım, konu, kapsam, sınır ve hukuki sonuçları
kanuni olarak açık ve belirli olmayan her iki kurumun, uygulamanın şekillendirdiği yapıdan bağımsız bir biçimde, en azından kavram olarak hukuki
meşruiyet atfedilen kurumlar olarak kabul edildiğinin altını çizmek gerekir.
Diğer taraftan mahkemenin anayasaya aykırılık değerlendirmesinde bulunduğu bölüm içerisinde 23. paragraftaki cümlesi dikkat çekicidir. Burada
mahkeme, içtihat farklılıklarının yargılama hukukunun doğasından kaynaklandığı ve bunu anayasal bir sorun oluşturmadığı, içtihat uyuşmazlıklarının
hukuki yollarla çözülebileceği konularına değinmektedir. Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulabilmesi sorununu 2577 sayılı Kanun m.27/4’ ün
yorumuna dair içtihat farklılıklarıyla ilişkilendiren mahkemenin, bu paragrafının ilk cümlesinde ise şu ifade yer almaktadır:
“Öte yandan, 2577 sayılı Kanun’un 27. Maddesinin (4) numaralı fıkrasında “ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar” ibaresiyle beyannameler arasında herhangi
bir ayrım yapılmadığı görülmektedir.”
Mahkemenin düzeltme beyannamelerini, normal beyannameler ile aynı
şartlar altında değerlendirme eğiliminde olduğu ifade edilebilir. Ancak Anayasa Mahkemesi taleple bağlı olduğundan (Gözler, 2017,442), bu hususun itiraz
konusu kanun hükmüyle ilgili olmadığına ve ihtirazi kayıtla verilen beyannamelerin kapsamıyla ilgili yorum sorunu olduğuna işaret etmektedir. Bu doğrultuda, VUK, m.378/2’nin ilk cümlesinin hak arama özgürlüğü, mahkemeye
erişim hakkı, adil yargılanma hakkına müdahale olduğu ancak mevzuatta yer
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alan istisnalar ile değerlendirildiğinde bu hakların kullanılmasını engellemediği kanaat edilmiş ve Anayasa Mahkemesi iptal talebini ret etmiştir.
Ancak Anayasa Mahkemesi itiraz edilen kanun hükmünün iptal sonuçlarını değerlendirme dışında tutarak, ihtirazi kayıt müessessi varlığını ve varlık
gerekçesini kabullenmektedir. Mahkeme VUK, m.378/2’nin ilk cümlesini yukarıda zikredilen hakların kullanılmasına mani olarak görmemiş ve buna gerekçe olarak da ihtirazi kayıtla beyannameye işaret etmiştir. Ancak bu kanun
hükmünün iptali, hem normal beyannameler, hem de düzeltme beyannamelerine karşı dava açma önündeki engeli tamamen ortadan kaldırabilirdi. Bu
noktada mükellefin kendi beyanına karşı dava açamayacağı kuralının iptal
edilmesiyle, beyanname türü fark etmeksizin ihtirazi kayıt kurumunun varlık
sebebi ortadan kalkabilir ve artık ona ihtiyaç kalmayabilirdi.
Diğer taraftan mahkeme farklı bir eğilimle, bu kuralı, istisnalarıyla birlikte anayasal haklarının kullanılması noktasında anayasaya uygun bulmuş,
düzeltme beyannamesine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı sorunu için
ise ihtirazi kayıtla ilgili içtihatların belirleyeceği bir çözüme işaret etmiştir.
Ancak mahkemenin, ihtirazi kayıt kurumuna ilişkin ortaya çıkan içtihat
farklılıkları için içtihadı birleştirme kararına yönlendirmesi ve bu noktada
yorum farklıklarını meşru ele alarak anayasal bir ihlal olmadığı şeklinde değerlendirme yapması daha sorunlu bir alan açmaktadır. Zira dava açabilme
önündeki engelin, kanuni bir düzenlemeye sahip olmayan ve sınırlı bir yorum
imkanı sunan 2577 sayılı Kanun m.27/4’e ilişkin içtihatlara bırakılması belirsizliği artırmaktadır. Halihazırda Anayasa Mahkemesinin önüne gelen sorun
zaten bu belirsizliğin tezahürüdür.
Anayasa Mahkemesi, iptali istenen kanun hükmü ile sorun arasında bağlantı olmadığına kanaat etmiştir. Ancak ifade etmeliyiz ki bu kanun hükmü
iptali edilseydi, sonuçları itibariyle sorun çözülecek ve dava açma önünde
engel olan anayasal ilkelere aykırı durum, bertaraf edilmiş olacaktı. Şu an
itibariyle Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, düzeltme beyannamelerine
ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı, dava açılıp açılamayacağı sorunu henüz cevabını bulmuş bir konu değildir.
SONUÇ
Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulamayacağı ve bu
doğrultuda dava açılıp açılamayacağı sorunu uzun süredir tartışmalı olan bir
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konudur. Vergi idaresinin yaklaşımı, bu tür beyannameler için dava açma imkanı tanıyan ihtirazi kayıt şerhinin düşülmesine izin verilmemesi şeklindedir.
Vergi yargısı organlarında, tersi kararlar ve karşı oy yazıları dikkat çekse de
vergi idaresine benzer bir eğilimin sergilendiği ifade edilebilir. Bu noktada İstanbul 9. Vergi Mahkemesinin Anayasa Mahkemesine taşıdığı VUK, m.378/2
ilk cümlesinin iptali hususu, bu sorunun çözümü noktasında öneme sahiptir.
Mükelleflerin kendi beyanları üzerine tesis edilen işlemlere karşı dava açamayacağı kuralını içeren kanun hükmünün iptal talebi ret edilmiştir. Anayasa
Mahkemesi, bu kuralın istisnalarıyla birlikte değerlendirildiğinde anayasal
hakların kullanılmasını engellemediği gerekçesine istinaden, kanun hükmünü iptal etmemiştir. Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulabilme ve
dava açabilmesi hususunun ise 2577 sayılı Kanun m.27/4’e dair ihtirazi kayıtla ilgili yorum sorunu olduğunu ifade eden mahkeme, bu konuda içtihadı birleştirme kararı verilmesi gereğine işaret etmiştir. Bu doğrultuda herhangi bir
kanun tarafından tanım, konu, kapsam, sınır ve hukuki sonuçları belirlenmemiş olan ihtirazi kayıtla beyanname kurumu varlığını perçinleyen mahkeme,
düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulup konulmayacağı ve dava açılıp açılamayacağı sorununa ilişkin bir çözüm üretmemiştir. Düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulabilmesinin VUK, m.378/2 alanında çözümlenmesi gereken bir husus olmadığı belirlemesini yapan mahkeme, sorunun
çözümünü ihtirazi kayıta dair içtihatlara bırakarak bu konudaki tartışmalara
son vermemiş, bilakis daha girift tartışmaların önünü açmıştır.
Anayasa Mahkemesi sorun ile iptali talep edilen kanun hükmü arasında her
ne kadar bağlantı kurmamış olsa da kanun hükmünün iptali, tartışmalı olan sorunun tamamen çözülmesi anlamı ihtiva etmekteydi. Zira VUK, m.378/2’nin
ilk cümlesinin iptali beyanname türü fark etmeksizin, hem normal beyannameler, hem de düzeltme beyannamelerine karşı dava açılması önündeki engeli
ortadan kaldırmaktaydı. Bu halde vergi mükellefleri beyan etikleri matrahlara
ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açabileceklerdi.
Ancak mahkeme, ihtirazi kayıtla beyanname kurumunu ve bu kurumun dava
açma ihtiyacını karşılama etkinliğini anayasal hakların kullanılması noktasında yeterli görmüş, düzeltme beyannameleri için vergi yargısı organlarındaki
içtihatlara yönlendirme yapmıştır.
Ancak açık bir şekilde ifade edilebilir ki düzeltme beyannamelerine ihtirazi kayıt konulamaması, dava açma hakkı önünde bir engel olarak halen dur-
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maktadır. Mükellefin kendi beyanına karşı dava açamayacağı kuralına karşı
uygulamadan doğan dava açma ihtiyacının ürünü olan ihtirazi kayıtla beyanın,
normal beyannameler için geçerli olan gerekçeleri, düzeltme beyannameleri
için de aynen geçerlidir. Ancak şu anki uygulaması itibariyle düzeltme beyannameleri için konulamayan ihtirazi kayıt, mükellefin dava açma hakkının sınırlandırılmasıyla dolaylı olarak cezalandırılması görüntüsü sergilemektedir.
Anayasal bir gereklilik olan dava açma hakkının herhangi bir kanun tarafından sınırlandırılmadığı bu halde, insan haklarında “serbestliğin kural, sınırlamanın istisna” olduğu fikri çerçevesinde, düzeltme beyannameleri için
dava açma olanağı sağlayan bir içtihadın oluşturulması gereğini ifade etmek
gerekir. Diğer taraftan sorunun tamamen çözümü noktasında ihtirazi kayıtla beyanname verme kurumunun dava açma önünde engel olan hususlarının
ortadan kaldırılarak, kanun tarafından tanım, konu, kapsam gibi hususlarla
etraflıca belirlenmesinin daha elzem bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
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VERGİ PLANLAMASININ KÖTÜYE KULLANIMINI ÖNLEYİCİ
BİR ETKEN OLARAK İŞLETMELERDE VERGİ UYUMUNUN
SAĞLANMASINA YÖNELİK POLİTİKALAR *
POLICIES FOR PROVIDING TAX COMPLIANCE IN
ENTERPRISES AS A PREVENTIVE FACTOR OF ABUSE OF TAX
PLANNING
Arş. Gör. İmren Peker KILIÇER **
ÖZ
Vergi planlaması, işletmelerin kanunların sınırları kapsamında başvurdukları vergi yüklerini azaltan uygulamalar bütünüdür. İşletmeler vergi planlaması sayesinde, vergi sonrası kârlarını maksimize ederek ellerindeki likiditeyi
artırabilmektedirler. Vergilemeye olan uyumun sağlanmasında bir araç olan
vergi planlaması küreselleşen dünyada özellikle de çok uluslu şirketlerce kötüye kullanılabilmektedir. Bu bağlamda, birtakım faaliyetler sonucu işletmeler
vergiyi, vergi kanunlarının genel ruhuyla tutarsız bir biçimde azaltma yoluna
gidebilmektedirler. Dolayısıyla bu çalışmada, vergi planlamasının kötüye kullanımı önleyici bir etken olarak işletmelerde vergi uyumunun sağlanmasına
yönelik politika uygulamaları ele alınacaktır. Bu bağlamda, etkin denetim mekanizmaları, vergi idaresi, vergi mevzuatı ve muhasebe meslek mensuplarının
etkisi, işletme işlemlerinde bildirim zorunluluğu kuralları, ülkelerarası bilgi
değişiminin sağlanması, ödül mekanizmaları ve vergi planlamasını kötüye
kullanan işletmeler için oluşturulacak birimler, vergi uyumunun sağlanmasına
öncülük edebilecek uygulamalar olarak irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Vergi, İşletme, Vergi planlaması, Agresif vergi planlaması, Vergi uyumu
ABSTRACT
Tax planning is the whole set of practices that reduce the tax burdens that
businesses apply under the borders of the law. Businesses can increase liquidity in their hands by maximizing their post-tax profits through tax planning.
*
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Tax planning which is a tool for ensuring harmonization with taxation, can be
exploited in the globalizing world, especially in multinational corporations. In
this context, as a result of some activities, businesses can go for tax reduction
inconsistently with the general spirit of tax laws. Therefore, in this study policy implementations ensuring tax compliance in enterprises will be discussed
as a preventive factor of abuse of tax planning. In this context, effective audit
mechanisms, the effects of tax administration, tax legislation and accountants,
rules on reporting requirements in business transactions, provision of exchange of information between countries, reward mechanisms and units to be
created for businesses abusing tax planning will be considered as applications
that can lead to the achievement of tax harmonization.
Keywords: Tax, Business, Tax planning, Aggressive tax planning, Tax
compliance
GİRİŞ
İşletmeler faaliyetlerini sürdürürken, mal ve hizmet satış hasılatlarını maksimize etmeye ve bu mal ve hizmetlere yönelik olarak maliyetlerini en aza
indirmeye çalışmaktadırlar. Bu doğrultuda işletmeler, elde ettikleri kâr üzerinden kamu gücüne dayanılarak vergi öderler. O halde vergi, işletme kârını
azaltarak nakit çıkışına sebebiyet veren bir ödeme niteliğindedir. Vergilerin
işletmeler açısından bir maliyet özelliği taşıması dolayısıyla işletmeler bu
durumda birtakım davranışlar sergileme yoluna gidebilmektedirler. Bu doğrultuda işletmeler, yasal olmayan davranış biçimini ifade eden vergi kaçırmaya yönelebilir veya vergi kanunlarının kendilerine sunmuş olduğu yasal olanaklardan yararlanarak kanun lafzına ve ekonomik amacına tamamen uygun
olan vergi planlaması yollarına başvurabilir ya da kanun lafzına uygun yani
görünüşte hukuka uygun, ancak yasama organının amaç ve niyetine aykırı
bir diğer ifadeyle, ekonomik özden yoksun işlemleri ifade eden vergi planlamasının kötüye kullanım şekli olarak agresif vergi planlaması faaliyetlerinde
bulunabilmektedirler. Vergi planlamasının kötüye kullanım şekilleriyle mücadelede, mükelleflerin herhangi bir zorlama altında olmaksızın vergi kanunlarının lafzına ve ruhuna uygun hareket ederek, söz konusu vergiyi zamanında
ve eksiksiz ödemelerini ifade eden vergi uyumunun sağlanması son derece
önemlidir. Bu bakımdan vergi uyumunun üst düzeylere çıkarılabilmesi açısından işletmeleri de içine alacak biçimde vergi uyum stratejileri geliştirilmeli110
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dir. İşletmelerin vergi planlamasının kötüye kullanılması yollarına başvurarak
elde edecekleri fayda ile bu tür faaliyetlerin gerçek mahiyete uygun şekilde
yapılması durumunda elde edilecek fayda arasında bir farkın olmaması ya da
çok düşük olması durumunda işletmeler gerçek mahiyete uygun hareket edebileceklerdir. Bu doğrultuda çalışmada, işletmelerin vergiye karşı bir tepki
türü olarak vergi planlamasının kötüye kullanım şekli ele alınacak ve vergi
uyumunun sağlanabilmesinde etkin denetim mekanizmaları, işletme işlemlerinde bildirim zorunluluğu kuralları, ülkelerarası bilgi değişiminin sağlanması, vergi kanunlarının düzenleniş biçimleri ve işletmelere değer veren, çağdaş
bir vergi sistemi dizaynı hususları incelenecektir.
1. VERGİ PLANLAMASI
Vergi planlaması, işletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve uyum sağlama
süreçlerinin, vergi mevzuatının çizdiği sınırlar içinde yönetimi yoluyla, vergi
yükünün en aza indirilmesi amacına yönelik olarak uygulanan vergi tasarrufu sağlama yoludur. Vergi mükellefleri vergi kanunlarının kendilerine tanımış
olduğu hakları kullanarak daha az vergi verebilmekte, böylelikle kanunların
kendilerine tanınmış olan en doğal hakları kullanarak vergiyi minimize edebilmektedirler (Çilingir, 2012, 266; Oktar, 2004, 8).
Vergi planlaması mevcut kararlardan yararlanarak, gelecekte ne yapılması ile ilgilenen ayrıntılı faaliyetlerin bütünüdür. Yani vergi mükellefleri vergi
durumlarıyla ilgili olarak şimdi ne karar verecek? Bu doğrultuda ne zaman ve
nasıl faaliyette bulunacak buna cevap aranan bir süreç bütünüdür. Eğer vergi
mükellefinin hiçbir planı yoksa, ihtiyaçları doğrultusunda ne yapacağını veya
nasıl yapılacağını bilmiyordur. Esasen bu durum giriş çıkış teorisinin bir uzantısıdır (Amadasun ve Igbinosa, 2011, 53).
Görüleceği üzere, mükellefler vergi kanunlarında vergi yükünü en aza indirecek yasak olmayan araçlar seçerek, vergi yükünü en aza indirme amacındadırlar. Söz konusu kanun hükmü sadece davranış biçimini düzenleyip, amacın gerçekleşmesini yasaklamamışsa kanun koyucu tarafından belirlenen araç
yerine başka bir araçla istenen sonuca varılmışsa, bu durum vergi planlaması
olarak ifadesini bulmaktadır. Nihayetinde, vergi kanunlarına uygun hareket
ederek, vergi planlaması yapanlara da vergi planlayıcısı denilmektedir.
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1.1. Vergi Planlamasının Aktörleri ve Vergi İklimi
Hükümet, vergi yönetimi, mükellefler ve mükellefin vergi danışmanı kimliğine
sahip olan muhasebeciler vergi planlamasının aktörleridir. Bu tarafların birbirleriyle etkileşiminden bir vergi iklimi oluşmaktadır (Alm vd., 2012, 137).
Şekil 1: Vergi Planlamasının Aktörleri ve Vergi İkliminin Belirleyicileri
Aktörler

Vergi İkliminin Belirleyicileri

Kaynak: Alm vd., 2012, 137
Şekilde, vergi sistemi hakkında bilgilendirici hizmet sunan kurumlar olarak vergi idaresi ve vergi yönetimi, mükellefler ile birebir ilişki içerisindedir. Vergi idareleri, mükellefleri fayda maksimizasyonu yapan ve her an vergi
kaçırmaya hazır birey ya da kurumlar olarak algılayabileceği gibi, ülkesine
vatandaşlık bağı ile bağlı, işbirlikçi, vergilemenin ve kamu hizmetlerinin anlamını kavrayan mükellefler olarak da algılayabilir. Muhasebeciler de vergi
planlamasının önemli aktörlerindendir. Onların kararları doğrultusunda vergi
planlaması etkilenebilmektedir (Alm vd., 2012, 137).
1.2. İşletmelerde Vergi Planlaması Yapılmasının Gerekliliği
İşletmeler açısından vergi ödemeleri kârı azaltıcı bir durum oluşturmaktadır. Bu bakımdan işletmeler, vergi sonrası kârını maksimize etmek isteyecektir. İşletmelerin vergi planlaması yapmasının amacı, finansal işlemlerini
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düzenlemesi neticesinde ödenecek verginin en az olması ve böylece vergi
sonrası kazancın maksimize edilmesidir. Verginin minimize edilmesinde kullanılan veya yararlanılan, yasal olan her türlü durum da bu amaca hizmet
etmektedir (Schafer-Spengel, 2004, 7). Bu bakımdan işletmelerin ellerindeki likiditeyi artırabilmeleri faydalı olacağından, bunu da vergi kanunlarının
kendilerine yasal sınırlar çerçevesinde izin verdiği hakları kullanmaları ile
gerçekleşebilecektir. Bir diğer ifade ile, işletmeler vergi planlaması yaparak
önemli avantajlar elde etmeye çalışmaktadırlar. Vergi planlamasının bilincinde olan işletmeler söz konusu vergisel avantajların farkında olarak bu uygulamadan önemli ölçüde yararlanmaktadırlar.
Vergi planlaması işletme yönetiminin geleceğini olumlu yönde etkileyen
bir anahtardır. İleriye yönelik bir süreci ifade eden vergi planlaması, vergi mükellefi tarafından yönetilen ve maksimum vergi avantajı elde etmeye yönelik
çabaların bir bütünüdür (Amadasun ve Igbinosa, 2000, 53).
İyi bir vergi planlaması çerçevesinde işletmelerin rekabet avantajı elde
edebilmeleri, kanunlardaki vergisel avantajlardan azami bir biçimde yararlanmalarına bağlıdır. Aksi halde, benzer durumda olan işletmeler ödedikleri
vergiler bakımından benzerlik oluşturmuyorsa, haksız rekabet durumu oluşabilecektir. Bunun yanında, vergi planlaması yapan kimi mükellef bundan
tam anlamıyla bir avantaj sağlamayabildiği gibi kimi mükellefler de farkına
varmadan bundan avantaj elde edebilmektedirler.
Vergi planlaması yapılmasını gerektiren bir diğer neden de; kayıt dışı ekonominin varlığıdır. Şöyle ki; kayıt dışı ekonominin varlığı işletmeler arasında
haksız rekabete yol açabilmektedir. Kayıt dışı faaliyetlerde bulunan işletmeler
vergi ödemeyerek kendilerine daha fazla kaynak yaratabilirken, vergisini düzenli olarak ödeyen işletmeler için ise, söz konusu haksız rekabetin etkilerini
azaltmak için vergi planlaması yapmaktadırlar (İbiş, 2004, 76).
Vergi planlaması yapılırken göz önünde bulundurulması gereken bir durum da,
vergi rekortmenleri listesinde olan işletmelerin olumlu bir imajının olmasıdır. Bu
olumlu imaj ve reklam esasen ödenen verginin bir kısmının pazarlama maliyeti
olarak ele alınması gerekmektedir (Demir ve Gökçen, 2014, 25).
Sonuçta, maliyetleri en aza indirme noktasında devreye giren vergi planlamasının yapılması, işletme yönetiminin geleceğini olumlu yönde etkiler,
vergiden tasarruf edilen fonları etkin ve verimli kullanmayı, diğer işletmeler
karşısında rekabet avantajı ve işletmelere olumlu bir imaj sağlamaktadır.
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1.3. Vergi Planlamasının Kötüye Kullanım Şekli: Agresif Vergi Planlaması
Vergi planlaması, vergi kanunlarındaki ifadelere uyan vergi indirim düzenlemelerini içermektedir. Etkili vergi planlaması, bu düzenlemelerin sonuçları kanunun amacına uygun olduğunda gerçekleşmektedir. Verginin vergi
kanunlarının genel ruhuyla tutarsız bir biçimde azaltılması vergi planlaması
kapsamında değerlendirilmemekte, söz konusu faaliyetler vergi planlamasının
kötüye kullanılması kapsamında agresif vergi planlaması olarak ifade edilmektedir (Larin vd., 2006, 8).
Agresif vergi planlaması mikro vergi planlaması kapsamında değerlendirilen bir kavram olup, belli bir gelir türüne yönelik efektif vergi oranını düşürmeyi amaçlayan vergi uygulamalarıdır. Meşru bir yöntem olan vergi planlamasının kötüye kullanım şekli olarak agresif vergi planlaması ile özellikle
ÇUŞ’lar daha az vergi ödemek için ülkelerin tek başlarına üstesinden gelemeyecekleri sofistike teknikler geliştirerek ve alanlarında vergi uzmanları istihdam etmek suretiyle vergi planlamasının sınırlarını zorlamaktadırlar (Şen ve
Sağbaş, 2016, 480-481).
Agresif vergi planlaması eğilimlerinin ortaya çıkması gelir idareleri için iki
hususta endişe yaratabilecektir. Agresif vergi planlaması, ilk bakışta vergi mevzuatına uygun ve kabul edilebilir faaliyetlerin gerçekleştirilmesi gibi görünse de
aslında beklenmedik vergi geliri sonuçlarına yol açmaktadır. Bu bakımdan gelir
idarelerinin endişeleri, yasa koyucular tarafından öngörülemeyen ve beklenmedik bu tür sonuçların oluşmasında vergi mevzuatının kötüye kullanılması riski ile
ilgilidir. Söz konusu agresif vergi planlaması eğilimleri, bu tür planların oluşturulduğu zaman ile, gelir idarelerinin onları keşfettiği ve telafi edici yasal düzenlemelerin yürürlüğe konulduğu zaman arasındaki uzun dönemlerde daha da şiddetlenmiştir. Bu durum karşısında vergi mükellefleri, vergi konusundaki önemli
hususların yasa ile uyuşup uyuşmadığı noktasında açık bir biçimde bilgi vermeye
yanaşmamakta böylelikle vergi pozisyonlarını almaktadırlar. Bu durumda gelir
idareleri bakımından, vergi mükelleflerinin gri alanlar ile ilgili olarak aldıkları
risk ve belirsiz işlemleri hususundaki görüşlerini açıklamama riski bir diğer endişe
alanını yaratmaktadır (Baker, 2015, 86).
Oldukça karmaşık bir yapı arz eden agresif vergi planlaması; vergilendirilebilir kazançları daha fazla vergisel avantaj sağlayan ülkelere kaydırma, çifte
indirim, çifte vergi ödememe gibi yollarla gerçekleştirilebilmektedir. Çifte in114
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dirimde, örneğin, aynı zarar hem firmanın faaliyet gösterdiği ülkede hem de
merkezinin bulunduğu ülkede kârdan düşülmekte ve böylece vergi avantajı
sağlanmaya çalışılmaktadır. Çifte vergi ödememe durumunda, firmanın merkezinin bulunduğu ülkede vergilendirilmeyen bir gelir, faaliyet gösterilen bir
başka ülkede istisna kapsamına dâhil edilmektedir. Agresif vergi planlaması,
ulusal vergi tabanını erozyona uğratma riski taşıması nedeniyle ülkelerin mali
sistemleri için ciddi tehditler oluşturabilmektedir (Şen ve Sağbaş, 2016, 481).
1.4. Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımını Önleyici Bir Etken Olarak Vergi Uyumu
Herhangi bir zorlama olmaksızın, kanun lafzına ve ruhuna uygun hareket
etmeleri sonucunda vergi planlaması yapan işletmelerin vergiye uyum sağladığı ifade edilmektedir (James ve Alley, 2002, 32).
Vergilemeye karşı olumlu bir tepki türü olan vergiye olan uyumun artırılması, vergi planlamasının kötüye kullanımına yönelik mücadelede etkili bir
yoldur. Bu bakımdan öncelikle vergi uyumunu etkileyen faktörler nelerdir ve
vergi uyum düzeyini nasıl etkilemektedir öncelikle bu ortaya konulmalıdır.
Örneğin, mükellefin eğitim düzeyi, mesleği, yaşı ve cinsiyeti gibi demografik
faktörler kişilerin vergi uyumunu etkileyebilirken bu tür faktörlerin şirketler
bakımından araştırılması sonuç vermeyecektir. İşletmeler için özellikle, uygulanan teşvik mekanizmaları, vergi afları, vergi sistemlerinin düzenleniş şekli, vergi cezalarının ve vergi denetiminin etkinliği, vergi adaleti gibi birçok
faktör etkili olabilmektedir. Bu nedenle işletmelerin vergi uyumunun yükseltilmesi için, işletmelerin vergiye uyumlarını belirleyen faktörlerin bilinmesi
gerekmektedir.
Vergi planlamasının kötüye kullanımı ile mücadelede vergi uyumunun
sağlanabilmesinden önce, mükellefler neden vergi planlamasını kötüye kullanırlar sorusuna yanıt aranmalıdır. Bu noktada Allingham ve Sandmo tarafından açıklanan fayda maksimizasyonu yaklaşımına göre, mükellefin vergi
beyanı, vergi oranı, ceza miktarı ve denetim oranı gibi faktörler tarafından
etkilenecektir (Saruç, 2013, 50-51). Eğer vergi planlamasının kötüye kullanılması yollarına başvurulduğunda elde edilen fayda ile bunlara başvurulmadığında elde edilen fayda arasında avantajlı fark varsa mükelleften vergi
planlamasının kötüye kullanılması yollarına başvurabileceği beklenebilir. Bu
durumda mükellef vergi planlamasının kötüye kullanımı yollarına başvurarak
vergi danışmanı olan muhasebecisine ödeyeceği bedel ile yakalanması duru-
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munda uygulanacak cezai yaptırımları ve ödeyeceği vergileri karşılaştırarak
bir karara varacaktır. Eğer arada hiçbir fark yok ya da çok düşük ise, mükellefler vergi kanunların lafzına ve ruhuna uygun hareket edecektir. Bu bakımdan
mükellefin elde edebileceği faydayı yok edebilecek ya da çok aza indirebilecek mekanizmalar oluşturulması gerekmektedir.
1.5. Vergi Planlamasının Kötüye Kullanımını Önleyici Bir Etken Olarak Vergi Uyumunu Sağlamaya Yönelik Politikalar
Vergi planlamasının kötüye kullanım şekli olarak agresif vergi planlaması,
özellikle çok uluslu şirketler tarafından kullanılan ve vergi yüklerinin minimize edilmesinde bir strateji olarak başvurulan düzenlemelerdir. Bu bakımdan
agresif vergi planlaması ülkelerin mali sistemleri açısından bir tehdit unsuru
oluşturmaktadır. Söz konusu tehdit unsurunun bertaraf edilebilmesi için, mükelleflerin herhangi bir zorlama altında olmaksızın vergi kanunlarının lafzına
ve ruhuna uygun hareket ederek, söz konusu vergiyi zamanında ve eksiksiz
ödemelerini ifade eden vergi uyumunun sağlanması son derece önem arz etmektedir. Bu bakımdan vergi uyumunun üst düzeylere çıkarılabilmesi açısından işletmeleri de içine alacak biçimde vergi uyum stratejileri geliştirilmelidir. İşletmelerin vergi planlamasının kötüye kullanılması yollarına başvurarak
elde edecekleri fayda ile bu tür faaliyetlerin gerçek mahiyete uygun şekilde
yapılması durumunda elde edilecek fayda arasında bir farkın olmaması ya da
çok düşük olması durumunda işletmeler gerçek mahiyete uygun hareket edebileceklerdir. Bu doğrultuda, etkin denetim mekanizmaları, vergi idaresi, vergi mevzuatı ve muhasebe meslek mensuplarının etkisi, işletme işlemlerinde
bildirim zorunluluğu kuralları, ülkelerarası bilgi değişiminin sağlanması, ödül
mekanizmaları ve vergi planlamasını kötüye kullanan işletmeler için oluşturulacak birimler vergi uyumunun sağlanmasına öncülük edebilecek uygulamaları oluşturmaktadır.
1.5.1. Vergi Denetimlerinin Yaygınlığı
Vergi denetimi mükelleflerin mevzuata uygun davranıp davranmadıklarını
belirlemeye yönelik işlemlerdir (Tekin ve Çelikkaya, 2007, 42).
Vergi denetimi, sadece caydırıcılık özelliğine sahip bir zorunlu kuvvet olmanın yanında, eğitim, vergi bilincinin yerleştirilmesi, vergide adalet ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi ve mükellefleri vergi planlaması yapmaya
yönlendirebilme gibi başkaca amaçları da gerçekleştirebilmek için kullanılabilmektedir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1248).
116
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Denetleme oranlarının yüksekliğine bağlı olarak vergi kaçırmanın var olup
olmadığının tespit olanağı artar ve mükelleflerin vergi kaçırma ihtimali azalır.
Vergiye tabi mükelleflerin özellikle büyük ölçekli şirketlerin, uluslararası faaliyetlerinin artması, ulusal veya uluslararası alandaki vergiye tabi olan işlemlerin
niteliklerinin değişmesi ve oldukça artması, vergi idarelerinin daha önce karşılaşmadığı yeni durumların süreklilik ve hız kazanması vergi denetiminin önemini
daha da artırmaktadır. Denetimin etkinliği, mükellefin vergi kaçırma veya dürüst
olma tercihlerini etkileyebilecektir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1245).
Mükelleflerin ekonomik faaliyetleri ve vergileme ile ilgili her türlü bilgisi, onların beyanları ve üçüncü kişilerce sağlanan veya idare tarafından ulaşılan bilgilerle önceden belirlenen kriterler kapsamında değerlendirilerek riskli mükelleflerin
sistematik bir biçimde gruplandırılması denetim faaliyetlerinin verimliliğini artıracaktır. Denetimlerin riskli mükellefler üzerinde yoğunlaştırılmasıyla yani risk
analizine dayalı bir denetim yöntemi ile vergi uyumsuzluğu yüksek olma olasılığı
taşıyan mükelleflerin tespit edilmesine yönelik uğraşlar verilirken; her mükellefe
belirli davranışlarına ve önceki denetimlerden elde edilen bilgilere yönelik analizlerle takibi neticesinde riskli mükelleflerin vergiye olan uyumlarının artırılması
hedeflenmektedir (Bakar ve Gerçek, 2016, 49).
Denetimde etkinliğin artırılarak vergi uyumunun artmasının sağlanabilmesi için, risk alanlarının açıklanarak mükelleflere riskli alanlarda kendilerini
kontrol etme imkanı sunulmalı, vergi riski en fazla olarak kabul edilen büyük
mükelleflerle, işbirlikçi uyum modeli kurulmalı ve böylelikle onların gönüllü
uyumu artırılmalı ve işletmelerde vergi riski yönetimi teşvik edilmelidir (Bakar ve Gerçek, 2016, 67).
Verginin zorunlu bir ödeme aracı olması nedeniyle, vergisini eksiksiz ve
geciktirmeden ödemeyenlerin denetime tabi tutulmaması durumu, vergisini
eksiksiz ve geciktirmeden ödeyen dürüst mükelleflerin gönüllü uyumlarını
olumsuz etkileyebilecektir. Bu nedenle, devletin muhtemel gelir kayıplarının
önüne geçebilmek ve vergisini tam ve zamanında ödeyen mükelleflerin adalet duygularına zarar vermemek için vergi denetim mekanizması önem teşkil
eden konulardan biridir (Dumlupınar ve Yardımcıoğlu, 2015, 2).
1.5.2. Vergi İdaresi ve Mevzuatının Etkisi
Vergi idaresinin teşkilatlanması oluşturulurken, personelin haiz olacağı
bilgi ve donanım ve çalışma şartları ön planda olup, vergi mevzuatını uygulayacak idari personelin sahip olacağı nitelik ve nicelik vasfının yanında elde
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edeceği gelir ve çalışma şartları da etkin vergi idaresi için gerekli hususlardır
(Çataloluk, 2008, 222)
Vergi zihniyetine ters düşen ve vergi ahlakını olumsuz etkileyen bir vergi
uygulaması karşısında, vergi elemanları tarafından incitici bir davranışla karşılaşan dürüst vergi mükellefinin, bu davranış sonrası vergiye karşı olumlu
tavrı azalabilecektir. Bu bakımdan mükelleflerin vergileme ile ilgili olumsuz
düşüncelerinin olmaması için, kendilerine tarafsız olunmalı, güven verici bir
karşılama ve vergi kanunlarının tanıdığı imkânlar içerisinde yardım yapmaya
hazır, bilgili çalışanların varlığı gerekmektedir (Muter vd., 1993, 33).
Mükellefin vergilendirme sürecine dâhil olmasında isteksizlikle başlayıp,
mesafeli durduğu vergiden soğumasına ve daha ileri boyutu olan vergi kaçırmasına giden bir sürece zemin hazırlayan anlaşılmaz bir mevzuatın varlığı ise,
hem vergi idaresinin hem de vergi ödeyicisi durumunda olan mükelleflerin
işini zora sokabilmektedir. Bu durumda vergi idaresi de beyan sisteminden
sağlayacağı gelirler için daha fazla maliyete katlanmak durumunda kalabilmektedir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1236).
Mevzuat hükümlerinde yer alan gelişigüzel, keyfi, muğlak ve yanlı ifadeler mükellefleri oldukça zor duruma sokabilmekte, vergi idaresi de olumsuz
özellikler içeren bu tür mevzuat karşısında boşluklar olan yerlerde kendisi
yorum yapmak durumunda kalabilecek ve nihayetinde haksız vergilendirme
işlemleri ortaya çıkabilecektir. Mükellef ve idareyi zorlayan, kendilerince yorumlar yaparak birçok zincirleme yanlış yapmalarına neden olan böyle bir
mevzuat, vergi idarelerinin keyfi işlemlerine zemin oluşturarak uzun vadede
mükellefleri daha az vergi ödemek için vergi kaçırma gibi davranışlara sürükleyebilecektir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1237).
Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve çok sık değişiklikler yapılması durumları dikkate alınarak, mevzuatın “toplum tarafından anlaşılmanın teknik ve
hukuksal bakımdan olanaklı en yüksek ölçüsünü gösterecek şekilde oluşturulması” yoluyla mümkün olabilecektir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1239).
1.5.3. Mali Müşavirlerin Etkisi
Muhasebe meslek mensuplarının mükelleflere sunduğu birbirinden farklı
hizmetleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları, vergi beyannamelerinin hazırlanması, belirsiz veya karmaşık vergi konularına yönelik vergi işlemleri hakkında mükelleflerin kararsızlıklarının giderilmesi, vergi ödemelerinin veya
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yatırımların vergi sorumluluğunu en aza indirebilecek biçimde planlanmasını
sağlamaktır (Tunçer, 2005, 221).
Mükelleflerin vergi danışmanı durumunda olan mali müşavirlerin vergi
uyumuna etkisi noktasında iki görüş söz konusudur. Birinci olarak, mali müşavirler hata oranını azaltır ve ayrıca gönüllü uyumu düzenler. İkinci olarak da
denetimin ahlaki ve fiziksel maliyetini düşürerek doğru beyanda bulunmama
eğilimine itebilir (Çelikkaya, 2002).
Muhasebe meslek mensupları kendilerine gerektiği düzeyde önem verilmesi durumunda vergi idaresi- mükellef ilişkisinde vergi uyumunun artırılması yönünde önemli bir role sahip olabilmektedirler. Onların bu rolüne vergi
sisteminde yeni düzenlemelere gidildiği dönemlerde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü gerek bilgi düzeylerinin yüksek ve sayılarının mükelleflere
göre daha az olması bakımından hem de vergi idaresi ile sürekli ilişki içinde
olmaları onların vergi sistemlerinde yapılması istenen değişikliklerin önemini
daha iyi ve hızlı anlamalarını sağlamaktadır (Tunçer, 2005, 225).
Özellikle karmaşık vergi beyannamelerine sahip işletmelerin muhasebe
meslek mensupları sayesinde belirsiz gelirlerinin beyanı en iyi biçimde planlanabilecek ve vergi uyumsuzluğu durumunda umulan ceza azalabilecek veya
hiç olmayacaktır (Tunçer, 2005, 223).
1.5.4. Ödül Mekanizması
Mükellefin sadece vergi planlaması yaparak vergilemeye uyum sağlaması
ödüllendirilebilir. Örneğin; devlet tarafından yaptırılan okul, hastane, köprü,
park gibi kamusal alanlara mükellef veya işletme adı verilebilir. Bu sayede
mükellef, hem yaşarken onurlandırılmış, hem de öldükten sonra adı yaşatılmış
olacaktır. Bu durum diğer mükellefler için de özendirici olacaktır. Bu türdeki teşvik edici uygulamaların hazineye çok fazla yük getirmeyeceği de ifade
edilmektedir (Yıldırım ve Ağar, 2009, 1257).
Vergisel yükümlülüklerini herhangi bir baskı altında kalmaksızın süresinde yerine getiren mükelleflerin bu vergilemeye olan uyumlarını ödüllendirmek ve kalıcı olmasını sağlayabilmek için belli şartlar dâhilinde mükellefin
hesaplanan vergilerinde belli bir oranda indirim uygulaması düzenlemeleri
getirilebilir. Bu tür uygulamalar elbette vergi uyumunu ileriye yönelik daha
artırmak ve vergiye uyum gösteren mükelleflerin ilerleyen yıllarda bu uyum
düzeylerinin azalmamasını sağlayabilmektir.
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1.5.5. Agresif Vergi Planlaması Stratejilerine İlişkin Bildirimde Bulunma Zorunluluğu
Vergi mükelleflerinin matrahta aşınmaya ve kârın kaydırılmasına sebebiyet veren vergi planlamasının kötüye kullanım biçimi olan agresif vergi planlaması faaliyetlerinin mükellefler tarafından vergi idarelerine zorunlu olarak
bildirilmesi mükellefleri bu tür faaliyetleri yapmaktan alıkoyabilecektir. Vergi
idareleri bildirilen bu tür faaliyetler sonucunda, önlemlerini buna göre oluşturabileceklerdir. Bildirimde bulunma zorunluluğu, bilgiye ulaşmada vergi yönetimine analiz yapmada faydalar sağlayabilecektir. Ayrıca bildirimde bulunma zorunluluğu ile etkin bilgi değişimi ve vergi idareleri arasındaki iletişim ve
koordinasyona dayanak oluşturabilecektir (Kara ve Öz, 2016, 177).
Son yıllarda vergi planlaması amaçlı yapıların idareye bildirilmesiyle ilgili
ülkeler birtakım kararnameler imzalamaktadırlar. Örneğin, Brezilya’daki mükellefler her yılın Eylül ayı sonuna kadar vergi azaltma veya öteleme amaçlı
işlem ve yapılarını vergi otoritesine bildirmek zorundadırlar. Mükelleflerin işlemleri; vergi dışında önemli bir başka amacı içermiyorsa, benimsenen yapı
işleme göre olağandışı bir durum ve nitelik gösteriyorsa ve yapı Federal Gelir İdaresinin listesinde yer alan mükelleflerin özellikli işlemlerine yönelikse,
raporlamanın zorunluluğu doğmaktadır. Vergi idaresi mükellefin işlemlerini
uyumsuz bulursa, mükelleften ilave vergi ödemesi talebinde bulunabilecektir.
Getirilen bu düzenlemenin Brezilya’nın diğer düzenlemeleri ile uyumlu olup
olmadığı tartışmalı bir konudur. İmzalanan başkanlık kararnamesinin parlamento tarafından onaylanıp onaylanmayacağı bilinmemekle birlikte, kararname parlamentoda görüşülene kadar yürürlüktedir (Demirci, 2015, 158).
Çok uluslu şirket gruplarının üyeleri tarafından grup içi hizmetler ve diğer işlemler bağlamında yerine getirilen işlevler ile ilgili uygun bilginin gelir idarelerince elde edilebilmesi önemlidir. Bu bağlamda, OECD tarafından
oluşturulan eylem planı kapsamında agresif vergi planlamasına yönelik olarak
vergi mükelleflerine agresif vergi planları hakkında beyan zorunluluğu getirilmektedir (Bulut, 2015, 39).
1.5.6. Bilgi Değişimi
Birbirleriyle uyumlu olmayan vergi kanunlarıyla mücadele etmede önemli
bir araç niteliğinde olan bilgi değişimi, ülkelerin kendi vergileme hakkı olan
kazançlarını doğru bir biçimde hesaplanmasını sağlayabilmek amacıyla vergi
alanında yapmış oldukları işbirliği sayesinde elde ettikleri vergilemeye yöne120
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lik bilgilerin paylaşılmasıdır (Çelikkaya ve Bişgin, 2012, 78).
Bilgi değişiminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesinde, teknoloji, yetişmiş insan gücü, yasal altyapı ve bilgi güvenliğine ihtiyaç oldukça fazla olacağından, bu faktörler bakımından idari kapasite kullanımlarının geliştirilmesi
gerekmektedir (Kara ve Öz, 2016, 179).
Uluslararası vergi planlamasının kötüye kullanım şekli olarak agresif vergi
planlamasının her geçen gün artması üzerine OECD de bu alanda çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Bu amaçla, Bilgi Değişimi ve Vergi Uyumu Çalışma
Grubunun alt grubu olarak Agresif Vergi Planlaması Grubunu oluşturmuştur.
OECD’nin bu alandaki çalışması, vergisel risklere daha hızlı tepki verme,
diğer ülke gelir idareleri tarafından önceden tespit edilen riskleri belirleme
ve tecrübeleri paylaşma konularından oluşmaktadır. Bu bilgilerin zamanında
paylaşılması, ülke gelir idarelerinin yeni olguları algılamasını, risk yönetimi
stratejilerini belirlemesini ve gerekli yapısal değişiklikleri tespit etmesini kolaylaştırmaktadır. Yapılan çalışmalar OECD Agresif Vergi Planlaması Yönetimi tarafından saha çalışmaları şeklinde de desteklenmektedir. Örneğin, bir işletmede agresif vergi planlaması tespit edilmişse, bunun istisnai ya da yaygın
bir yol olup olmadığının tespitini yapabileceklerdir (Yılmaz, 2013, 39-40).
Agresif vergi planlaması ile mücadelede bilgi değişiminden istenilen, doğru
vergilendirmenin yapılabilmesidir. Ülkelerin birbirleriyle bilgi paylaşımındaki
isteksizlik, tespit edilen yeni tür agresif vergi planlaması yapılarının gerekli zamanda diğer ülkelerle paylaşılmaması ve neticesinde bu yöntemlere karşı tedbir
alınamaması durumu agresif vergi planlaması faaliyetlerini önleyemeyecektir.
1.5.7. Vergi Planlamasını Kötüye Kullanan İşletmeler İçin Oluşturulacak
Birim
Vergi planlamasını kötüye kullanan işletmeler genelde birçok alanda faaliyetlerini yürüten, faaliyet gösterdikleri iş kolları ciddi uzmanlaşma isteyen, iş
kollarına yönelik vergi uzmanlığı gerektiren konuları barındıran, sınırları aşan
ortakları ve iş bağlantıları olan, karmaşık ve kapsamlı ekonomik faaliyetlerde
bulunan işletmelerdir.
Vergi planlamasını kötüye kullanan mükelleflerin vergiye olan uyum davranışları diğer mükelleflerden farklıdır. Vergi planlamasının kötüye kullanım yollarına
başvuran mükelleflerin risklerinin daha iyi bir biçimde yönetilebilmesi ve bu mükelleflerin vergiye olan uyum düzeylerinin artırılabilmesi için, gelir idarelerinin
farklı stratejiler oluşturmaları gerekmektedir (Aykın, 2015, 121).
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Oluşturulması gereken stratejilerden biri, büyük mükellefler birimi gibi,
vergi planlamasını kötüye kullanan mükellefler için de ayrı bir birim oluşturulması gerekliliğidir. Yapılan bir araştırmada, IMF tarafından büyük mükellefler birimine sahip 40 ülke esas alınarak yapılan çalışmada, bu tür birimlerin
büyük mükelleflerin vergilendirmeye uyumunu artırma bakımından verimli
sonuçlar elde etmiştir (IMF, 2002).
Birçok ülkede kurumlar vergisi gelirlerinin büyük bir kısmı özellikle bu
tür işletmelerden alınmaktadır. Bu bakımdan, vergi gelirlerinin önemli bir kısmının alındığı bu tür mükellef grubunun ayrıca izlenmesi, denetlenmesi ve
incelenmesini sağlayabilecek alanında uzman kişilerce oluşturulan birimler
tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu tür birimlerin oluşturulmasıyla, mükelleflerin vergi planlamasını kötüye kullanıp kullanmadığının vergisel sonuçlarını
analiz edebilecek ve uyum düzeyleri olumlu etkilenebilecektir.
SONUÇ
İşletmelerin vergiye karşı tepkilerinin ve dirençlerinin en uygun yolu hukuk
devleti ile güvence altına alınan ve yasal ortamda uygulama alanı bulan ve meşru
bir davranış biçimi olan vergi planlamasıdır. Vergi planlamasında kanun koyucunun vergi avantajı sağlayan düzenleme yapmasındaki amaç ve niyet ile vergi
mükelleflerinin amaç ve niyeti arasında herhangi bir uyumsuzluk yoktur. Buraya
kadar herhangi bir sorun olmayıp, asıl sorun vergi planlamasının kötüye kullanılması ile başlamaktadır. Özellikle çok uluslu şirketler, faaliyetlerini amaç ve stratejilerine bağlı olarak farklı ülkelerde oluşturduklarından küresel kârlarını maksimize edebilmek amacıyla vergi planlamasını kötüye kullanabilmektedirler. Vergi
planlamasının kötüye kullanımı ile birlikte işletmelerin vergilemeye olan uyum
düzeyleri düşmektedir. Vergi planlamasının kötüye kullanım şekli olan agresif
vergi planlaması, faaliyetlerde esas olarak biçimselliği ön planda tutan, kanun
lafzıyla uygun görünen ancak amacıyla uyumsuz haksız kazanım sağlanmasıdır.
Bu bakımdan vergi planlamasının kötüye kullanımı mücadele edilmesi gereken
alanlardan biridir. Bu noktada, vergi planlamasının kötüye kullanımını önleyici
bir etken olarak vergi uyumunun artırılması hedeflenmelidir. Denetim mekanizmaları, vergi idaresi, vergi mevzuatı ve muhasebe meslek mensuplarının etkisi,
işletme işlemlerinde bildirim zorunluluğu kuralları, ülkelerarası bilgi değişiminin
sağlanması, ödül mekanizmaları ve vergi planlamasını kötüye kullanan işletmeler
için oluşturulacak birimler vergi uyumunun sağlanmasına öncülük edebilecek po122
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litikaları oluşturmaktadır. İşletmelerin vergilemeye olan uyum düzeylerinin artırılması söz konusu bu politika uygulamalarının etkinliğine ve verimliliğine bağlı
olacaktır.
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SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE
İNDİRİLEBİLECEK / İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER - II
İmdat TÜRKAY *
3.4. Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine göre,
“Mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar
için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328’inci
maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil).” hasılattan indirilebilecektir.
Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaşların bir yıldan fazla kullanılması ve yıpranmaya, aşınmaya ve kıymetten düşmeye maruz bulunması
halinde VUK’ya göre ayrılan amortismanlar gider yazılabilmektedir. Mesleki
faaliyette kullanılan iktisadi kıymetlerin normal tamir, bakım ve temizleme
giderleri dışında, iktisadi kıymetini devamlı olarak artıran giderler doğrudan
gider yazılmayıp, amortismana tabi tutulması gerekir.
Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaşın değeri, VUK’un
313’üncü maddesinde belirlenen amortisman ayırma limitini (2017 yılı için
900 TL) aşmaması durumunda doğrudan gider yazılacaktır. Diğer taraftan,
mesleki faaliyette kullanılan ve envantere dahil edilen taşıtlara ilişkin giderler ile Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün olup, taşıtların
münhasıran işte kullanılma şartı aranmamaktadır. İkametgahının bir kısmını
işyeri olarak kullanan mükellefler, faaliyetle ilgili olarak kullandığı ve ikamet
sırasında kullanmadığı tesisat ve demirbaşın amortismanının tamamını gider
yazabilir. Ancak, ikametgahının bir kısmını işyeri olarak kullanan mükellefler,
faaliyetle ilgili olarak kullandığı ve aynı zamanda ikamet sırasında da kullandığı tesisat ve demirbaşın amortismanının ise yarısını gider yazabilir.
Serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılacak amortismanlar, mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaşlar ile envantere dahil
olan taşıtların amortismanları ile sınırlıdır. Mesleki faaliyetle ilgili bulunmayan
tesisat ve demirbaşların amortismanları ile envantere dahil olmayan taşıtların
amortismanları gider kaydedilemez. Örneğin, bir mühendislik bürosu; çarşaf,
bornoz, yatak ve benzer giderlerle, plak, teyp bandı ve kaset gibi giderleri mes* Gelir İdaresi Grup Başkanı
Makale Geliş Tarihi:
22.08.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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leki kazancın tespitinde gider kaydedemez. Buna karşılık işyerinde kullanılan
buzdolabı, halı, koltuk takımı ve benzeri kıymetler için amortisman ayrılabilir.
(Bıyık-Kıratlı, 2005, 512)
Konu ile ilgili olarak yayımlanan 221 seri no.lu Genel Tebliğde de belirtildiği üzere, 213 sayılı VUK’un 211’inci maddesi uyarınca serbest meslek
erbabı, işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları
tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189’uncu maddede yazılı şekilde amortisman kayıtlarında gösterirler. VUK’un 189’uncu maddesinde ise; üzerinden amortisman ayrılan kıymetler ve bunların amortismanlarının envanter defterinin ayrı bir yerinde, özel bir amortisman defterinde
veya amortisman listelerinde gösterilebileceği belirtilmiştir. Serbest meslek
erbabının, yukarıda belirtilen kıymetler ile bunların amortismanlarını serbest
meslek kazanç defterinin ayrı bir yerine yazmaları da mümkündür. Aynı Genel
Tebliğde, bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek
otomobillerin envantere dahil edilmesi şarttır. Öteden beri faaliyette bulunan
serbest meslek erbabı, işlerinde kullandıkları halde envanterlerine dahil etmedikleri binek otomobillerini maliyet bedeli ile envanterlerine dahil edebileceklerdir. Maliyet bedelinin tespit edilememesi veya bilinmemesi halinde
binek otomobilleri, mükellefler tarafından alış tarihindeki rayice göre tahmin
olunacak bedeli ile envantere dahil edilecektir.
Bu şekilde envantere dahil edilecek binek otomobillerin maliyet bedeli veya
alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedelinden, otomobilin iktisap tarihinden envantere alınma tarihine kadar ayrılması gereken amortisman tutarlarının indirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, amortisman süresinin başlangıcı
binek otomobilinin iktisap edildiği tarih olacaktır. Amortisman süresi dolmamış
ise kalan süre için amortisman ayrılabilecektir. Daha önceki düzenlemede sadece envantere dahil olan binek otomobillerin amortismanları gider olarak indirim
konusu yapıldığından ve yeni düzenlemeye göre envantere dahil olan taşıtlara ait
amortismanlar da gider olarak kabul edileceğinden, yukarıda yapılan açıklamalar
bu taşıtlar içinde geçerli bulunmaktadır. Öte yandan, VUK’un 320’nci maddesine
göre, binek otomobillerinin envantere dahil edildiği hesap dönemi için ay kesri
tam sayılmak suretiyle kalan ay süresi kadar amortisman ayrılacaktır.
Serbest meslek faaliyetinde bulunan ve bilanço esasında defter tutan kolektif, adi komandit ve adi ortaklar hariç serbest meslek erbabının, envantere
dahil ettiği taşıtları için VUK’un mükerrer 315’inci maddesine göre azalan
128

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

bakiyeler usulünde amortisman ayırmaları mümkün değildir. Öte yandan, serbest meslek faaliyetinde bulunan ve bilanço esasında defter tutan kolektif, adi
komandit ve adi ortaklar hariç serbest meslek erbabının, VUK’un mükerrer
328’inci maddesine göre yenileme fonu ayırmaları da mümkün değildir.
Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında kullanılan krediler nedeniyle ödenen faizlerin iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklenecek kısmı
ile doğrudan gider yazılacak kısmının tespitinde değerleme hükümlerinin uygulanması ile ilgili olarak 163 seri no.lu Vergi Usul Genel Tebliğinde yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine
ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere
yatırım maliyetine eklenmesi gerekmekte; işletme dönemine ait olanların ise
ilgili bulundukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal
ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulması mümkün bulunmaktadır. Anılan Genel Tebliğde, mükelleflerin yatırım döneminde ödedikleri faizleri ilgili
iktisadi kıymetin maliyet bedeline eklemelerinin zorunlu olduğu, işletme döneminde ödedikleri faizleri ise maliyet bedeline eklemek veya doğrudan gider
yazmak hususunda serbest oldukları bildirilmiştir.
Maliyet bedeline eklenmesi zorunlu olan kısmın tespitinde, iktisadi kıymetin iktisap tarihinden hesap dönemi sonuna kadar yani bilanço gününe kadar
geçen sürenin dikkate alınması gerekir. Bu itibarla, aktife kaydedilen taşıt için
aktife alındığı tarihten itibaren hesap dönemi sonuna kadar ödenen faizlerin
maliyete eklenmesi zorunludur. Aktifleştirilen hesap döneminden sonra tahakkuk eden kredi faizlerinin ise maliyete intikal ettirilmesi suretiyle amortismana tabi tutulması veya doğrudan gider olarak da muhasebe kayıtlarına
intikal ettirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, mükelleflerin taşıtları ile
ilgili kredi faizlerinin ilgili bulundukları yılda doğrudan gider mi yazacakları
yoksa amortismana mı tabi tutacakları hususundaki tercihlerini başlangıçta
yapmaları gerekmektedir. Önce gider yazma yolunun seçilmesi halinde daha
sonraki yıllarda bu tür giderlerin sabit kıymetin maliyetine eklenerek amortisman yoluyla itfa edilmesi veya daha önce amortisman ayırmaya başlayıp
sonra gider yazma yoluna gidilmesine kanunen imkan bulunmamaktadır.
Ayrıca, GVK’nın 68/4’üncü maddesinin parantez içi hükmünde de yer aldığı
üzere, mesleki faaliyette kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden
çıkarılması halinde VUK’un 328’inci maddesine göre hesaplanan zararlar, mesleki kazancın tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir. Öte yandan yangın,
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deprem, su basması gibi afetler nedeniyle tamamen veya kısmen zarara uğrayan,
mesleki faaliyette kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetler için alınan sigorta tazminatının, amortisman çıktıktan sonra kalan değerden eksik olması halinde
fark gider yazılabilecektir. (Türkay, 2016, 215-218)
3.4.1. Serbest meslek kazancında özel maliyet bedeli uygulaması
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 290 ıncı maddesine göre; serbest meslek
erbabının amortismana tabi tuttukları tesisat, mefruşat, demirbaş eşyalarını
değerlemede de bu bölüm hükümleri uygulanır. Yani amortismana tabi kıymetler için değerleme hükümleri dikkate alınır. VUK’nın 272 nci maddesi
gereğince; serbest meslek erbapları kiraladıkları gayrimenkullerde vücuda
getirdikleri tesisat ve değer artırıcı giderler, bu maddeden yola çıkarak özel
maliyet bedeli olarak ayrıca dikkate alınacaktır. Serbest meslek kazancında
VUK’a göre ayrılan amortismanlar dikkate alınacağı için VUK’nın “Özel
Maliyet Bedellerinin İtfası” başlıklı 327 nci maddesindeki “gayrimenkullerin,
elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının ve gemilerin iktisadi kıymetlerini artıran ve 272 nci maddede yazlı özel maliyet bedelleri, kira veya işletme hakkı
süresine göre eşit yüzdelerle itfa edilir.” hükmü dikkate alınacaktır. Bu nedenle, serbest meslek kazançlarında özel maliyet bedeli uygulanacaktır. Serbest
meslek faaliyeti için kiralanan gayrimenkullerin değer artırıcı giderleri ya da
faaliyetin icrası için gayrimenkule bağlı tesisatın bedelleri özel maliyet bedeli
olarak ayrıca tespit edilecek; tespit edilen bu özel maliyet bedellerine faydalı
ömürlerine göre değil kira süresi boyunca amortisman ayrılacaktır. Böylece
özel maliyet bedeli gerçekleşmiş olacaktır. (Akın, 2016, 146-147)
3.4.2. Serbest meslek faaliyetinde kullanılan ve amortisman ayrılmayan aracın satışı
Serbest meslek kazancının tespitini düzenleyen GVK’nın 67’nci maddesinde serbest meslek kazancının tarifi yapılmış ve kazancın Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan serbest meslek kazanç defterine istinaden tespit
edileceği belirlenmiştir. Anılan 67’nci maddenin üçüncü fıkrası gereğince,
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanan müspet farkın
serbest meslek kazancına eklenmesi gerekmektedir. Serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler ise Gelir Vergisi Kanunu’nun
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68’inci maddesinde sayılmış olup, söz konusu maddenin (4) numaralı bendi
gereğince, mesleki faaliyette kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere
dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi
Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil) serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için, mesleki faaliyette kullanılan taşıtların envantere dahil edilmesi şarttır.
Diğer taraftan, 128 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “VI- Serbest
Meslek Kazançları” başlıklı bölümünün “Amortismana Tâbi İktisadi Kıymetlerin Satışı” başlıklı (c) fıkrasında, “Gelir Vergisi Kanunu’nun 2361 sayılı
Kanunla değişik 67 ve 68/7’nci maddelerine göre, mesleki faaliyette kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 1.1.1981 tarihinden itibaren elden
çıkarılması halinde, Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci maddesine göre hesaplanacak kâr veya zararın, matrahın tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.” açıklaması yapılmıştır. Bu hüküm ve açıklamalara göre, amortisman uygulaması mükelleflerin kullanabileceği bir hak olup, bu hakkın kullanılmamış
olması, amortismana tâbi olan iktisadi kıymetin satışından elde edilen kârın
kazanca ilave edilmesine engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla, envantere kayıtlı olan ve serbest meslek faaliyetinde kullanılan, ancak amortisman uygulamasına konu edilmeyen bir aracın satışında, Vergi Usul Kanunu’nun 328’inci
maddesine göre hesaplanacak kâr veya zararın, serbest meslek kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.
3.4.3. Mesleki faaliyette kullanılmak üzere satın alınan cep telefonu
bedelinin gider yazılması veya amortismana tabi tutulması
Mesleki faaliyette kullanılmak üzere satın alınan cep telefonunun değerinin (VUK’un 313’üncü maddesine göre belirlenen) 2017 yılı için 900 TL’yi
aşmaması durumunda, cep telefonu alım bedelinin, yapılan işin mahiyetine
uygun olması (alım bedelinin makul ölçüler içerisinde olduğunun kabulü şartıyla) halinde serbest meslek kazancının tespitinde doğrudan gider olarak indirim konusu yapılması mümkündür. Cep telefonunun değerinin 900 TL’yi aşması halinde ise amortismana tabi tutularak indirim konusu yapılması gerekir.
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3.4.4. İşyerinde kullanılan ofis mobilyaları/mefruşat için amortisman
uygulanıp uygulanmayacağı
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 211’inci maddesinde, serbest meslek
erbabının işlerinde bir yıldan fazla kullandıkları ve amortismana tabi tuttukları tesisat ve demirbaş eşyanın kıymetleri ile amortismanlarını 189’uncu
maddede yazılı şekilde tutulan “Amortisman kayıtlarında” gösterecekleri,
189’uncu maddesinde ise amortisman defteri veya listeleri kayıtlarının envanter kaydı hükmünde olduğu belirtilmiştir. Öte yandan, serbest meslek
erbabının amortisman konusu iktisadi kıymetleri ile bunların amortismanlarını serbest meslek kazanç defterinin ayrı bir yerine yazmaları da mümkün bulunmaktadır. Anılan Kanunun 313’üncü maddesinde ise, “İşletmede
bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye
maruz bulunan gayrimenkullerle 269’uncu madde gereğince gayrimenkul gibi
değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edavat, mefruşat, demirbaş ve sinema
filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun
hükümlerine göre yok edilmesi amortisman mevzuunu teşkil eder.
...Değeri (01.01.2017 den itibaren) 900 TL’yi aşmayan peştemallıklar ile
işletmede kullanılan ve değeri (01.01.2017 den itibaren) 900 TL’yi aşmayan
alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir.” hükmü bulunmaktadır.
Buna göre, bir iktisadi kıymetin amortismana tâbi tutulabilmesi için, işletmenin envanterine kayıtlı olması, kullanıma hazır halde bulunması, işletmede
bir yıldan fazla kullanılması, yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye
maruz bulunması ve değerinin yukarıda belirtilen haddin üzerinde olması gerekmektedir. Bu itibarla, mesleki faaliyette kullanılmak üzere satın alınan ofis
mobilyası ve mefruşat gibi amortismana tabi iktisadi kıymetler için bedelin
ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, belirtilen şekilde amortisman kayıtlarında gösterilmesi şartıyla amortisman ayrılması mümkündür. (İstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığı 2014)
3.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine göre,
kiralanan veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri hasılattan indirilir. Burada en temel şart taşıtın işte kullanılması olup işte kullanıl132
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mayan taşıtlara ait giderler indirim konusu yapılamaz. Buna göre, kiralanan
veya envantere dahil olan taşıtların masrafları (akaryakıt giderleri, bakım ve
onarım giderleri, sigorta giderleri) ile envantere dahil olan taşıtların amortismanları gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. Kiralanan ve işte
kullanılan taşıtın bazı durumlarda adi ortaklık şeklinde (Avukatlık ortaklık
bürosu gibi) faaliyette bulunan serbest meslek erbabından birine ait olması
durumunda da söz konusu taşıt için yapılan giderler hasılattan indirim konusu
yapılacaktır. Ancak, taşıtlara ilişkin giderler ile amortismanların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirim konusu yapılabilmesi için; taşıtın
kiralanmış veya envantere kayıtlı olması ve işte kullanılması gerekmektedir.
Kiralanan veya envantere kayıtlı olan taşıtların mutlaka mesleki faaliyette
kullanılan bir taşıt olması gerekmektedir. Örneğin, bir yük taşıma aracı olan
kamyonetin mali müşavirlik faaliyetinde bulunan serbest meslek erbabının
mesleki faaliyetinde kullanması ve bu taşıta ait gider ve amortismanları gider
olarak indirim konusu yapılması söz konusu olamaz. Kiralanan araçlarla ilgili
olarak, mesleki faaliyetlerle ilgili işlerde kullanılmak üzere Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama yoluyla edinilen araçlara ait giderlerin
de indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Gelir İdaresine serbest
meslek erbabı tarafından işte kullanılmak üzere alınan motosiklete ait giderlerin hasılattan indirilip indirilmeyeceği ve KDV karşısındaki durumu hakkında
sorulan bir soruya verilen özelgede, konuya ilişkin kanun hükümlerinden bahsedildikten sonra; “...Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; serbest
meslek faaliyetinizde kullanmak üzere iktisap ettiğiniz motosikletin 333 Sıra
No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin “6.5 Motosikletler (Mopedler ve Triportörler dahil)” bölümünde değerlendirilerek, faydalı ömrünün
4 yıl amortisman oranının ise % 25 olarak dikkate alınması gerekmektedir.
Motosikletin işletmeye dahil edilmesi ve işte kullanılması halinde yapılan
yakıt, tamir-bakım harcamaları ile ayrılan amortismanların da safi kazancın
tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, motosikletin
alış faturasında gösterilen katma değer vergisinin de indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Yine alış bedeli içerisinde yer alan ÖTV’nin
maliyet veya gider unsuru olarak dikkate alınabileceği tabiidir.” açıklaması
yapılmıştır. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2014)
Öte yandan, 221 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “4.2. Binek
Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri” başlıklı kısmında yapılan açık-
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lamalara göre; öteden beri faaliyette bulunan serbest meslek erbabı, işlerinde
kullandıkları halde envanterlerine dahil etmedikleri binek otomobillerini maliyet bedeli ile envanterlerine dahil edebileceklerdir. Maliyet bedelinin tespit
edilememesi veya bilinmemesi halinde binek otomobilleri, mükellefler tarafından alış tarihindeki rayice göre tahmin olunacak bedeli ile envantere dahil
edilecektir. Yapılan düzenleme sonucu serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve
sigorta gibi giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak,
bu taşıtların motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır.
Buna göre; serbest meslek erbabının binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebilecekler, ancak bu taşıtların motorlu
taşıtlar vergisi gider olarak dikkate alınmayacaktır. Bu durumda, envantere
kayıtlı olan ve hem mesleki faaliyetin ifasında hem şahsi işlerde müştereken
kullanılan taşıtların, mesleki faaliyetin icrası için yapılan giderlerinin serbest
meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Mükelleflerin otomobil ile ilgili kredi faizlerinin ilgili bulundukları yılda
doğrudan gider mi yazacakları yoksa amortismana mı tabi tutacakları huşusundaki tercihlerini amortismanlar bölümünde belirtildiği üzere başlangıçta
yapmaları gerekmektedir. Öte yandan, mükellefin tercihi doğrultusunda maliyete ilave edilmeyen banka kredi faizlerinin genel gider olarak indirim konusu
yapılması mümkün bulunmaktadır.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30 ve 58’inci maddelerine göre, satın
alınan binek otomobillerin alış belgelerinde gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün değildir. İndirim konusu yapılamayan
katma değer vergisi, otomobilin maliyet bedeline ilave edilerek amortisman
ayırmak suretiyle gider yazılabileceği gibi, ilgili dönemde GVK’nın 68/5’inci
bent hükmüne göre doğrudan gider olarak da dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Sonuç olarak, kiralanan veya envantere kayıtlı olan ve işte kullanılan taşıtlara ilişkin giderler ile Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak hasılattan indirilmesi mümkün
bulunmaktadır. Ancak, mesleki faaliyette kullanılmayan binek otomobillerin
giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir. Öte yandan, serbest meslek erbaplarının ortaklık olarak
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faaliyette bulunması durumunda ortaklara ait araçların kiralanması veya adi
ortaklık envanterine kayıtlı olması, işte kullanılması ve serbest meslek faaliyetinin önem ve genişliği ile mütenasip olması şartıyla; söz konusu araçlara
ait akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi giderler ile bu araçlara ait amortismanların ortaklık olarak elde edilen serbest meslek kazancından indirim
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.
3.5.1. Serbest meslek erbabının kendi aracı dışında personelin kullandığı aracın amortisman, yakıt ve bakım giderlerinin indirim konusu yapılması
Konu hakkında bir serbest meslek erbabı tarafından Vergi İdaresine, işlerin
yoğunluğu nedeniyle kendi aracının dışında personelin işlerin takibi için kullandığı araçlara ilişkin amortisman, yakıt ve bakım giderlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı şeklinde sorulan bir
soruya verilen özelgede; “…Yine aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı
68’inci maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendinde; mesleki faaliyette
kullanılan tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların (amortismana tâbi iktisadi
kıymetlerin elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328’inci maddesine göre
hesaplanacak zararlar dahil) aynı fıkranın 5 numaralı bendinde ise; kiralanan
veya envantere dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır. Bu hükümlere göre, serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip
olan ve işte kullanılan envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanlarının indirim konusu yapılabileceği hususu dikkate alındığında, iş hacmi ve
çalışan personele göre kullandığınız araçlara ilişkin ayrılan amortismanlar
ile yakıt ve bakım giderlerinin serbest meslek kazancın tespitinde indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” açıklaması yapılmıştır. (Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı, 2014)
3.5.2. Eşe ait olan ve bedelsiz olarak kiralanan araç için tevkifat yapılıp yapılmayacağı ile amortisman, yakıt ve bakım giderleri
GVK’nın 68’inci maddesinde serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler belirtilmiş olup;
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 Maddenin (4) numaralı bendine göre; mesleki faaliyette kullanılan
tesisat, demirbaş eşya ve envantere dahil taşıtlar için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin
elden çıkarılması halinde aynı Kanunun 328’inci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil),
 Maddenin (5) numaralı bendine göre ise; kiralanan veya envantere
dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri,
hasılattan indirim konusu yapılabilmektedir. GVK’nın 70’inci maddesinde
ise, “Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, irtifak
ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde
edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır.
…8) Motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç ve tesisat ve bunların eklentileri....” hükmü yer almış olup, söz konusu Kanunun 94’üncü maddesinde ise kimlerin tevkifat yapmaya mecbur oldukları sayılmış ve 5/a bendinde
70’inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden
%20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacağı, müteakip 96’ncı maddesinde ise;
“Vergi tevkifatı, 94’üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan
ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına
tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder.” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 73’üncü maddesinde ise kiraya verilen mal
ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların kira bedellerinin, bu
mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazide emsal kira bedelinin, yetkili
özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanununa göre
belirlenen vergi değerinin %5›idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli,
bu mal ve haklarının maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul
Kanunu›nun servetlerin değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli
edilen değerlerinin %10›u olacağı hükme bağlanmıştır. Adı geçen Kanunun
86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (1/d) bendinde ise bir takvim yılı içinde
elde edilen ve toplamı 2017 yılı için 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 gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
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Bu hüküm ve açıklamalara göre; serbest meslek erbabının eşine ait aracı
bedelsiz olarak kiralaması durumunda, nakden veya hesaben bir kira ödemesi
yapılmadığından tevkifat söz konusu olmayacaktır. Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 73’üncü maddesine göre tespit edilecek emsal kira bedelinin, aynı
Kanunun 86’ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 2017 yılı
için 1.600 TL’yi aşması halinde, mükellefin eşi tarafından gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekmektedir. Öte yandan, kira sözleşmesi
ile kiralanan araca ait akaryakıt ve bakım gibi giderlerinin, aracın yapılmakta
olan faaliyetle ilgili olarak kullanılması şartıyla, gider olarak indirim konusu
yapılması mümkün bulunmaktadır. (Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı, 2015)
3.5.3. Tek başına icra edilen serbest meslek faaliyetinde ikinci aracın
gider ve amortismanları
Konu hakkında bir serbest meslek erbabı tarafından Gelir İdaresine, serbest meslek defterine kayıtlı bulunan bir aracın dışında ikinci bir araç daha
satın aldığını ve serbest meslek faaliyetinde kullandığını, ancak faaliyetini tek
başına icra ettiğini ve söz konusu ikinci aracın defter kayıtlarına alınması durumunda bu araca ilişkin amortisman, yakıt ve bakım giderlerinin mesleki kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı şeklinde sorulan bir
soruya verilen özelgede öncelikle Gelir Vergisi Kanununun 65 ve 67’nci maddeleri ile aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68’inci maddesinin birinci
fıkrasının 4 ve 5 numaralı bentlerinde yer alan hükümlerden bahsedilmiştir.
Daha sonra 221 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Binek Otomobillerinin Amortismanları ve Giderleri” başlıklı kısmında yer alan; “Gelir Vergisi
Kanununun 68’inci maddesinin 10 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile
1.1.1999 tarihinden itibaren serbest meslek erbabı, envantere dahil olan binek
otomobillerinin giderlerini ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan
amortismanlarını gider olarak hasılattan indirebileceklerdir. Bu nevi giderlerin hasılattan indirilebilmesi için söz konusu binek otomobillerin envantere
dahil edilmesi şarttır.
Yapılan düzenleme sonucu serbest meslek erbabı binek otomobillerinin amortismanlarının yanı sıra bu araçların akaryakıt, bakım, onarım ve sigorta gibi
giderlerini hasılatlarından gider olarak indirebileceklerdir. Ancak, bu taşıtların
motorlu taşıtlar vergisi, gider olarak dikkate alınmayacaktır.” açıklamasına değinilerek; “…Serbest meslek faaliyetinin ehemmiyet ve genişliği ile mütenasip olan
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ve işte kullanılan envantere kayıtlı araçların giderleri ile amortismanlarının indirim konusu yapılabileceği hususu dikkate alındığında, tek başınıza icra ettiğiniz
serbest meslek faaliyetine ilişkin envantere kayıtlı olsa dahi ikinci bir araca ait
gider ve amortismanların indirim konusu yapılması mümkün değildir.” açıklaması
yapılmıştır. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013) Söz konusu özelgede de görüleceği üzere ikinci araca ilişkin amortisman uygulamasında, ikinci aracın işletme faaliyetinin ehemmiyet ve genişliğiyle orantılı olması durumunda amortisman
ayrılmasına izin verilecektir.
3.6. Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Giderler
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre,
mesleki faaliyetle ilgili olarak alınan mesleki yayınlar için ödenen bedeller
hasılattan indirilir. Serbest meslek erbabının mesleği ile ilgili olarak almış olduğu mesleki kitaplar, mesleki mevzuat setleri, mesleki dergiler ve meslekle
ilgili CD’ler bu kapsamdadır. Bir avukatın veya bir serbest muhasebeci mali
müşavirin mesleğiyle ilgili olarak aldığı mevzuat seti bedeli ile yıllık abonelik
ücretini gider olarak indirim konusu yapabilecektir. Ancak, günlük gazeteler, siyasi içerikli dergiler gibi mesleki faaliyetle ilgisi bulunmayan gazete ve
dergiler için ödenen bedellerin, mesleki yayınlar için ödenen bedeller kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, gider olarak indirilmesi
mümkün değildir. Vergi idaresi vermiş olduğu birçok görüşte günlük gazeteler
için yapılan giderlerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu
yapılamayacağını belirtmiştir. Öte yandan günlük gazeteler, her ne kadar mesleki bir yayın olmasa da ekonomiyi ve günlük mesleki gelişmeleri takip etmek
isteyen birçok serbest meslek erbabı için (Mali müşavir, noter, avukat, tercüman, mühendis, manken, profesyonel sanatçı, medyum gibi) her gün takip
edilmesi gereken yayınlar olduğunu ve bu nedenle indirim konusu yapılması
gerektiğini ileri süren görüşler de bulunmaktadır.
3.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Satın Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde,
mesleki faaliyetin ifası için ödenen mal ve hizmet alım bedellerinin kazancın tespitinde hasılattan indirileceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, serbest
meslek erbabının faaliyetini yapabilmesi için gerekli olan alet, madde ve malzemeler ile faaliyetinin gereği olarak hizmet satın alması durumunda, yapılan
ödemeler indirim konusu yapılacaktır. Serbest meslek erbabı mesleki faaliyeti
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için satın aldığı mal ve hizmete ilişkin bedeli gider yazabilecektir. Örneğin
dişçi, diş dolgu malzemesini ve ilaç bedellerini gider yazabilecektir. Ancak,
alınan alet ve malzemelerin mesleki faaliyetin ifası için gerekli olması gerekir.
Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde örneğin; bir mali müşavir vergi ihtilafı konusunda bir avukattan, bir doktor ameliyatta yardımcı olmak üzere bir
başka doktordan, bir mimar bir elektrik mühendisinden veya bir diş hekimi
protezciden hizmet alabilir. Hizmet akdi ile çalıştırılmayan bu kişilere ödenen
ücretler serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacaktır.
3.8. Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendine göre,
serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve
emeklilik aidatları ile mesleki teşekküllere ödenen aidatlar hasılattan indirilir.
Kanunda bahsedilen emekli sandıkları ifadesinden kanunla kurulmuş sigorta
ve emeklilik kuruluşlarının anlaşılması gerekmekte olup, serbest meslek faaliyetinde bulunan serbest meslek erbaplarının yasal olarak bağlı bulundukları
ve prim ve aidat ödemek zorunda oldukları kuruluş Sosyal Güvenlik Kurumudur. Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen primler için herhangi bir tutar sınırlaması bulunmamakta olup, ödenmiş olması şartıyla primlerin tamamı indirim konusu yapılmaktadır. Kanunları gereğince ödenen borçlanma primleri
(askerlik borçlanması gibi) ile basamak yükseltme primleri de bu kapsamda
indirim konusu yapılabilecektir.
Konu hakkında yayımlanan 110 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde
(Maliye Bakanlığı, 1973) yapılan açıklamalara göre; Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanununun 68/8 inci
maddesi hükmüne dayanarak hasılâtlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan kanun gereğince ödedikleri
Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri uygun bulunmuştur.
Buna göre serbest meslek erbapları tarafından emekli sandıklarına ödenen
sosyal güvenlik primlerinin, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun
tevsik edilmesi şartıyla hangi yıla ait olduğuna bakılmaksızın fiilen ödendiği
yılda indirim konusu yapılması mümkündür. Öte yandan, söz konusu prim-
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lerin, beyan edilen mesleki kazancın yetersiz olması veya dönem sonucunun
zarar olması halinde müteakip yıllarda devreden geçmiş yıl zararı olarak indirilmesi mümkün değildir. (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 2011)
Öte yandan yıl içinde 68/8’inci madde kapsamında indirim konusu yapılmayan basamak yükseltme primleri ile askerlik borçlanma primlerinin,
gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, serbest meslek erbabı tarafından verilen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde
GVK’nın “Diğer İndirimler” başlıklı 89 uncu maddesi kapsamında indirim
konusu yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu durumda GVK’nın 68/8 inci
maddesine göre indirim kazançtan yapılırken, 89 uncu maddeye göre yapılacak indirim beyan edilen gelir tutarından yapılmaktadır.
Bilindiği üzere, serbest meslek erbapları mesleki faaliyetlerini yapabilmek
için meslek odalarına üye olmak zorundadırlar. Bu meslek odalarına (Tabipler
odası, mimarlar ve mühendisler odası, barolara, TBB, YMM odası, mali müşavirler odası gibi) ödenen aidatlar gider olarak indirim konusu yapılabilmektedir.
Serbest meslek erbaplarının bağlı oldukları meslek odalarına ödenen aidatların,
söz konusu mesleki teşekküllerin kanununda, tüzüğünde veya yönetmeliğinde
yer alan aidatlar olması gerekmektedir. Yasal bir zorunluluk olmaksızın serbest
meslek erbabının kendi aralarında oluşturduğu dernek, vakıf ve benzeri örgütlenmelere yapılan aidat ödemelerinin bu kapsamda değerlendirilmesi mümkün
değildir. Gider yazılabilecek aidatların yasal zorunluluk nedeniyle üye olunan
mesleki teşekküllere ödenen aidatlar olması gerekmektedir.
Yasal düzenlemede mesleki teşekküllere ödenen aidatlar konusunda herhangi bir tutar sınırlaması öngörülmemekle birlikte, ödenen aidatların mesleki
faaliyetin yürütülmesi için kaydolunması zorunlu bulunan kuruluşlara yapılması gerekmektedir. Örneğin, bir avukatın baroya ödemiş olduğu aidatlar tutar ve dönem sınırlaması olmaksızın hasılattan indirilebilecek; üye olunması
mesleki bakımdan zorunlu bulunmayan bir kuruluşa (Örneğin, “Genç Avukatlar Derneğine) yapılan aidat ödemeleri ise gider olarak kabul edilmeyecektir.
3.9. Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendine göre,
mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan
ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçlar hasılattan
indirilir. Örneğin, Belediye Gelirleri Kanununa göre fiilen ödenen ilan ve reklam
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vergileri, mülkiyeti kendisine ait olan işyerleri ile ilgili emlak ve çevre temizlik
vergileri bu kapsamdadır. Diğer taraftan, serbest meslek erbabı mükelleflerin
vermek zorunda oldukları muhtasar, katma değer vergisi ve yıllık gelir vergisi
beyannamelerine istinaden tahakkuk eden damga vergileri de işyerleriyle ilgili
ayni vergi, resim ve harç niteliğinde olmadığından, serbest meslek kazancının
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Konu hakkında serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellef tarafından
Gelir İdaresine sorulan bir soruda; müşteriler ile yapılan hizmet sözleşmelerine ait damga vergilerinin, yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar
ve geçici vergi beyannamelerine ait damga vergilerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenen sosyal güvenlik destek priminin, aylık sigorta prim bildirgelerine ait damga vergisi ile müşterilerden kredi kartı ile muhasebe ücreti tahsilatı için kullanılan POS cihazı ile ilgili bankalar tarafından hesaptan kesilen
komisyon ve BSMV’nin, pos üye işyeri aylık ücretlerinin ve hat bedelinin
serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hakkında görüş talep edilmiştir.
Gelir İdaresi tarafından verilen özelgede; “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’nci maddesinde, “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde
serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer
suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır....” hükmü yer almıştır. Aynı Kanunun “Mesleki Giderler” başlıklı 68’inci maddesinde, serbest
meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde
sayılmış olup, söz konusu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, (9) numaralı bendinde ise mesleki kazancın elde edilmesi ve idame
ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili
ayni vergi, resim ve harçların serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan
indirileceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre, serbest meslek kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında bir illiyet bağının bulunması, giderlerin kazancın elde edilmesine yönelik
olması ve söz konusu giderlerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre belgelendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tabloda damga vergisine tabi kağıtların neler
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olduğu sayılmış olup, söz konusu beyannameler ile sözleşme kapsamında düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir. Bu hüküm
ve açıklamalara göre;
-Mesleki faaliyetiniz dolayısıyla müşterileriniz ile yapılan sözleşmeler
veya benzeri nitelikteki damga vergileri ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili mevzuatına göre emekli maaşınızdan kesilen sosyal güvenlik
destek primlerinin,
-POS cihazı ile ilgili bankalar tarafından alınan komisyon ve B.S.M.V, pos üye
işyeri aylık ücretleri ve hat bedelinden mesleki faaliyetinizle sınırlı kısmının,
serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
-Mükellefiyete ilişkin yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar,
geçici vergi beyannameleri ile S.G.K. prim bildirgelerine ait damga vergilerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinde sayılan indirilecek giderler
arasında yer almaması nedeniyle indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.” açıklaması yapılmıştır. (Çorum Defterdarlığı 2013)
3.10. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Tazminatlar
GVK’nın 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendine göre,
mesleki faaliyetle ilgili olarak kanun, ilam ve mukavelenameye göre ödenen
tazminatlar hasılattan indirilir. Tazminatların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi için;
 Ödenen tazminat serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmalıdır,
 Tazminat mukavelenameye, ilama veya kanun emrine istinaden ödenmiş olmalıdır ve
 Tazminat serbest meslek erbabının şahsi kusuru veya suçlarından kaynaklanmış olmamalıdır.
Buna göre, ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için mesleki faaliyetle
ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır.
Mesleki faaliyetle ilgili olamayan ve mesleki faaliyetle ilgili olsa dahi serbest
meslek erbabının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
ise mesleki kazancın tespitinde gider olarak yazılamayacaktır.
Örneğin, serbest meslek faaliyetinde kullanılmak üzere kiralanan işyeri
için öngörülen kira tutarının süresinde ödenmemesi nedeniyle, gayrimenkul
kiralama özel şartnamesine dayanarak gecikme zammı oranında ödenen fai142
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zin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Benzer şekilde, mükellefin işyerine ait aydınlatma, ısıtma ve su
giderlerine ilişkin faturaları geç ödemesi nedeniyle sözleşme gereğince ödenen gecikme zammı ve faizlerin kazançtan indirimi mümkündür. Yine, harita
mühendisi olarak faaliyette bulunan bir serbest meslek erbabının belediye ile
harita ve plan çizmek için sözleşme yapması ve bu işi taahhüt edilen süre içinde tamamlaması durumunda, sözleşmede yer alan hükümlere göre ödeyeceği
gecikme cezasının gider olarak indirim konusu yapılması gerekir.
Serbest meslek erbabının gerekli özen ve ihtimamı göstermesine rağmen,
mesleki faaliyetin yürütülmesinde ortaya çıkan zararlara ilişkin olarak kanun,
yargı kararı ve sözleşmeye göre ödenen tazminatların, serbest meslek faaliyetinin yürütülmesinde, serbest meslek erbabının şahsi fiilinden veya çalışanları
ile üçüncü şahısların fiilinden doğmuş olmasının önemi yoktur. Buna göre,
suç teşkil etmeyen ve kusur veya ihmale dayanmayan fiiller nedeniyle ortaya
çıkan zararların; mesleki faaliyetle ilgisi bulunması ve bu zararların kanun
hükmüne, yargı kararına veya sözleşmeye göre tazmin edilmesi halinde, yapılan ödemelerin gider olarak dikkate alınması mümkündür.
Konu hakkında serbest meslek erbabı mükellef tarafından Gelir İdaresine sorulan bir soruda; yanında ücretli olarak çalışan avukatın yasalara aykırı
işlemlerde bulunarak müvekkilleri ve büroyu maddi ve manevi zarara uğrattığı, söz konusu işlemlerdeki usulsüzlüklerle ilgili açılan davalarda hukuka
aykırılığın tespit edildiği ve zarara uğrayan müvekkillerin uğramış olduğu
zararların tazmin edildiği belirtilerek, ödenen bu tutarların GVK’nın 68’inci
maddesi kapsamında gider yazılıp yazılamayacağı hususunda bilgi talep edilmesi üzerine Gelir İdaresi tarafından verilen özelge yapılan açıklamaya göre;
ödenen tazminatın gider yazılabilmesi için mesleki faaliyetle ilgili olması ve
sözleşmeye, ilama ve kanun emrine bağlı bulunması şarttır. Mesleki faaliyetle ilgili olamayan ve mesleki faaliyetle ilgili olsa dahi serbest meslek erbabının şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise mesleki
kazancın tespitinde gider olarak yazılamayacaktır. Bununla birlikte, serbest
meslek erbabının Borçlar Kanunu’nun “İstihdam Edenin Kusursuz Sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde katlandığı tazminat yükümlülüğü, teşebbüs
sahibinin suçundan doğan tazminat olarak kabul edilemez. Dolayısıyla, şahsi
kusurdan kaynaklanmayıp, mükellefin yanında ücretli olarak çalışan avukatın
verdiği zararlar için ödenen tazminatların kanun, ilam ve mukavelenameye
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göre ödenmesi koşuluyla Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi kapsamında mesleki kazancın tespitinde
hasılattan indirim konusu yapılması mümkündür. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2013)
4. SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ
MÜMKÜN OLMAYAN GİDERLER
GVK’nın 68’inci maddesinin son fıkrasında yer alan hükme göre;
 Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile
 Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar,
serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilemez. Buna göre,
mükellefin şahsi kusurundan ve yasalara aykırı hareketlerinden kaynaklanan
para cezaları ve tazminatlar gider olarak kabul edilmez (Örneğin, trafik cezaları,
belediyelerce kesilen cezalar gibi.). Mesleki faaliyetle ilgili olarak mukaveleye, ilama veya kanun emrine istinaden ödense dahi serbest meslek erbabının
suçlarından kaynaklanan tazminatlar serbest meslek kazancının tespitinde gider
olarak indirim konusu yapılamaz. Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre mükellef adına kesilen vergi ziyaı cezası, özel usulsüzlük ve genel
usulsüzlük cezaları da gider olarak kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan, Gelir
Vergisi Kanunu’nun matrahtan ve gider unsurlarından indirilemeyecek giderler başlıklı 90’ıncı maddesinde, gelir vergisi ile diğer şahsi vergilerin, her ne
şekilde olursa olsun vergi cezaları ve para cezalarının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezaların,
gecikme zamları ve faizlerin gelir vergisi matrahından ve gelir unsurlarından
indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizlerinin de vergi matrahından ve gelir unsurlarından indirilemeyeceği belirtilmiştir.
Burada bir hususu belirtmekte fayda vardır ki o da ticari kazançta olduğu gibi, serbest meslek kazancında da temsil ağırlama giderlerinin gider kabul edileceği veya edilmeyeceği konusunda bir hükmün olmadığıdır. Temsil
ağırlama giderleri mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi kapsamında kazançtan indirilebilecektir. Ancak, serbest meslek erbabının temsil ve
ağırlama ödemeleri işin gereği değilse, mesleki örf ve adete göre ödenmesi
gereken bir gider değilse, kazançtan indirilemeyecektir. Bu kapsamda, serbest
meslek erbabının kendisi, işyerinde çalıştırmış olduğu personel ve gelen mi144
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safirlere ikram edilen çay, kahve ve meşrubat giderlerinin de işle ilgili olması
nedeniyle serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, müşterilere ikram edilmek üzere alınan alkollü
içki bedellerinin kazançtan indirimi mümkün değildir.
Kanun hükmü gereğince indirimi kabul edilmeyen giderler dışında Danıştay Kararları ve Gelir İdaresinin Özelgelerine göre serbest meslek kazancının
tespitinde hasılattan indirimi kabul edilmeyen bazı giderler şöyledir; (Türkay,
2016, 254-257)
 Serbest meslek erbabının herhangi bir surette zayi ettikleri paralar ile
çalınan mal, ecza ve benzeri maddelerle demirbaş eşya bedelleri,
 Mesleki faaliyetle ilgisi bulunmayan kurslara yapılan ödemeler,
 Günlük gazeteler ile mesleki faaliyetle ilgili olmayan dergi ve kitap
alımları için ödenen tutarlar,
 Serbest meslek erbabının kendi adına kayıtlı olmayan, bürosunda ücretli olarak çalışan hizmet erbabına ait cep telefonlarına ilişkin haberleşme ücretleri,
 Ortaklık olarak faaliyette bulunan serbest meslek erbaplarının, kendi
şahıslarına ait cep telefonu masrafları,
 Avukatların büroda ikram ettiği alkollü içki bedelleri,
 Serbest meslek erbabının katıldığı çeşitli iş yemeklerinde ödediği yemek bedelleri,
 Serbest meslek faaliyeti ile ilgisi olmayan seminer ve konferanslar
için yapılan yol giderleri ile konaklama ve yemek giderleri,
 Kiralanan veya envantere dahil olan taşıtlar için ödenen motorlu taşıtlar
vergisi (Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre),
 Özel iletişim vergisi (Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesine
göre),
 Serbest meslek erbabının kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait sağlık
harcamaları6,
 Serbest meslek erbabının kendi ev ihtiyaçları için yapmış olduğu her
türlü harcamalar,
 Serbest meslek erbaplarının bağlı olduğu meslek odası seçimleri ile
ilgili olarak verilen yemek ve kokteyl hizmeti karşılığı olarak ödenen
bedeller,
6 Eğitim ve sağlık harcamaları, GVK’nın 89/2’nci maddesine göre beyan edilen gelirin %10’u aşılmamak ve belge ile tevsik edilmek şartıyla beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilir.
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 Meslek odaları ve meslek birliklerinin hizmet binalarının yapımı için
ödenen katılım payları (Kanunları veya yönetmelikleri gereğince aidat
niteliğinde olmayan ödemeler),
 Serbest meslek erbabının kendi özel ihtiyaçları için yapmış olduğu
giyim, bakım, kuaför, parfüm gibi benzeri harcamalar,
 Mesleki faaliyette kullanılmayan cep telefonu ve araç telefonu ödemeleri,
 Mesleki faaliyetle ilgili olmayan kongre, seminer ve konferans giderleri,
 Mükellefiyete ilişkin yıllık gelir vergisi, katma değer vergisi, muhtasar, geçici vergi beyannameleri ile SGK prim bildirgelerine ait damga
vergileri.
Mesleki faaliyetin ifasında kullanıldığı belirtilen ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı gibi dış giyim eşyalarının, münhasıran faaliyetinin yürütülmesine
mahsus olmaması, söz konusu dış giyim eşyalarının iş dışında özel hayat için de
kullanılmaya elverişli olması nedenleriyle, belirtilen dış giyim harcamaları ile kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir. Bu itibarla, serbest muhasebeci mali müşavirlik hizmetinin ifasında
kullanılan dış giyime ait harcamalar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesinin (1) ve (2) numaralı bentleri kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, anılan
harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün değildir. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2014)
Serbest meslek kazançlarıyla ilgili giderler konusunda verilen Danıştay kararları ve özelgelere bakıldığında, indirimi kabul edilen giderlerin muhakkak
kazancın elde edilmesi ve faaliyetin devamı ile ilgili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında kanunilik ilkesinin de bir gereği olarak indirilebilecek giderlerin Kanunda yer alması gerekmektedir. Kanunda belirtilen şartlara
uymayan giderlerin kazancın tespitinde indirilmesi mümkün olmamaktadır.
(Kildiş, 2009, 128)
5. Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Hususlar ve Zararların Mahsubu
GVK’nın 85 inci maddesine göre serbest meslek erbabı, kazanç temin etmemiş olsa bile yıllık beyanname vermek zorundadır. Gelir vergisi beyannamesinde indirimlerin yapılabilmesi için; yıllık beyanname ile bildirilecek bir
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gelirin bulunması ve yapılacak indirimlerin ilgili mevzuatta belirtilen şartları
taşıması gerekmektedir. Serbest meslek erbapları tarafından yıllık beyanname
ile beyan edilen serbest meslek kazancı ile diğer gelir unsurlarından, GVK’nın
“Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesine göre gelir vergisi matrahının
tespitinde, beyan edilen gelirden indirim konusu yapılabilecek bazı hususlar
ana başlıkları itibariyle şöyledir; (Serbest Meslek Kazancı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi, 2017)
 Şahıs Sigorta Primleri
 Eğitim ve Sağlık Harcamaları
 Engellilik İndirimi
 Bağış ve Yardımlar
 Sponsorluk Harcamaları
 Araştırma ve Geliştirme Harcamaları
 Başbakanlıkça veya BKK’ca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar
 Türkiye Kızılay Derneği ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar
 Türkiye’den Yurtdışı Mukimi Kişi ve Kurumlara Verilen Hizmetler
 Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar
Öte yandan, GVK’nın “zararların karlara takas ve mahsubu” başlıklı 88
inci maddesine göre; gelirin toplanmasında gelir kaynaklarının bir kısmından
hasıl olan zararlar (80’inci maddede yazılı diğer kazanç ve iratlardan doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsup edilir. Yani, geçmiş
yıllarda oluşan ve mahsup edilemeyen zararların cari yıl kazançlarından mahsubu mümkündür. Ancak, arka arkaya 5 yıl içinde mahsup edilmeyen zarar
bakiyesi takip eden yıllara devredilemez. Envantere dâhil olmayan gayrimenkullerin satışından doğan zararların mahsubu mümkün değildir.
6. Sonuç
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre serbest meslek faaliyeti, sermayeden çok şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve
ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar ise serbest meslek kazancıdır. Yedi gelir unsurundan biri
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olan serbest meslek kazancının tespitinde, hasılattan indirim konusu yapılacak
giderlerin doğru tespit edilmesi, serbest meslek erbaplarının vergilendirmesinde önemli bir konuyu teşkil etmektedir. Serbest meslek kazancının tespitinde tahsil esası geçerli bulunmakta olup giderlerin indirimde de genel ilke
fiilen ödenmiş olmasıdır. Bir giderin hasılattan indirilebilmesi için Vergi Usul
Kanunu hükümlerine göre belgelendirilmesi gerekmektedir. GVK’nın 68 inci
maddesinde kazancın tespitinde indirim konusu yapılacak ve yapılamayacak
giderler ana hatlarıyla belirlenmiştir. Hasılattan indirim konusu yapılacak giderler ile indirimi mümkün olmayan giderlerin doğru tespit edilmesi, vergiye
tabi kazancın tespiti açısından son derece önemli bulunmaktadır. Bu nedenle,
serbest meslek kazancı elde eden mükelleflerin tereddüt ettikleri giderler konusunda Gelir İdaresinden görüş istemelerinde fayda vardır.
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KOOPERATİFLERİN BİRLEŞMESİ İŞLEMİNİN HUKUK
ÂLEMİNDE DOĞURDUĞU SONUÇLAR
Ufuk ÜNLÜ7*
ÖZ
Kooperatiflerin kurulma amacı, üyelerinin ortak ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamaktır. Kooperatifler öncelikli olarak özel kanunları olan
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, genel kanun olarak da 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu hükümlerini uygulamakla yükümlüdürler. Ticari yaşamın
getirdiği koşulların bir gereği olarak, kooperatiflerin bir başka kooperatif ile
birleşmesi mümkündür ve uygulamada karşılaşılan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmamız, kooperatiflerin birleşmesi işleminin,
yürürlükteki mevzuat açısından doğurduğu sonuçları ele almaktadır.
Anahtar Sözcükler: Ticaret Şirketi, Kooperatif, Birleşme, Devir, Dağılma, İstisna.
1. GİRİŞ
Kooperatif, halk dilinde imece usulü denilen topluca yardımlaşmanın resmi
olarak belli kural kanun ve düzene göre yapılma işlemine verilen isim olarak
tanımlanmaktadır. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatif, tüzel
kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla
karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla
gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli
ortaklıklara denir.
Kooperatiflerin birleşmesine ilişkin düzenlemeler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yer almıştır. Öte yandan bu
birleşmelerin vergi kanunları kapsamında da bir karşılığı bulunmaktadır. Bu
çalışmada kooperatiflerin birleşmesi halinde yukarıda anılan Kanunlar kapsamında ortaya çıkacak hukuki sonuçlar ve yerine getirilmesi zorunlu olan
yükümlülükler üzerinde durulacaktır.

*7 Başbakanlık Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
09.10.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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2. KOOPERATİFLER KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNU’NDA KOOPERATİF BİRLEŞMESİ
2.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Kooperatif Birleşmesi
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre ticaret şirketleri; bir şirketin diğerini devralması, teknik terimle “devralma şeklinde birleşme” veya yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri, teknik terimle “yeni kuruluş şeklinde birleşme”
yoluyla birleşebilirler. Birleşme; devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında,
bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmeyle, devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre,
- Sermaye şirketleri; sermaye şirketleriyle, Kooperatiflerle ve Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle,
- Şahıs şirketleri; Şahıs şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla,
sermaye şirketleriyle, Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,
- Kooperatifler; Kooperatiflerle, Sermaye şirketleriyle ve Devralan şirket
olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,
Birleşebilirler.
Buna göre, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit, kollektif, komandit ve kooperatif şirketlerin birbirleriyle birleşmeleri mümkündür. Bu birleşme serbestîsi “hukukî şekil ile bağlı olmayan birleşme” veya “hukukî şekli
aşan birleşme” diye adlandırılmaktadır.
Görüldüğü üzere, 6102 sayılı Kanunda kooperatiflerin yine kooperatiflerle,
sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle
birleşmesine imkân tanınmıştır.
2.2. Kooperatifler Kanunu’nda Kooperatif Birleşmesi
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na göre kooperatifin bir diğer kooperatif
ile birleşmesi genel kurul kararına bağlanmıştır. Bu kapsamda kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesi ve ana sözleşmenin değiştirilmesi kararlarında
fiilen kullanılan oyların 2/3 ü çoğunluğu gereklidir. Ancak ana sözleşme, bu
kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler koyabilir.
Anılan Kanuna göre kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesi veya
devralınması, dağılma sebepleri arasında sayılmıştır. Bu açıdan 1163 sayılı
Kanunun 84’üncü maddesine göre, bir kooperatif bütün aktif ve pasifleriyle
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diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıldığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanacaktır:
1. Devralan kooperatifin yönetim kurulu, dağılan kooperatifin tasfiye hakkındaki hükümlere göre alacaklarını bildirmeye çağırır.
2. Dağılan kooperatifin mameleki, borçları tediye veya teminata bağlanıncaya kadar ayrı olarak idare edilir. Yönetimi devralan kooperatifin yönetim
kurulu üyeleri üzerine alır.
3. Devralan kooperatifin yönetim kurulu üyeleri alacaklılara karşı yönetimin ayrı olarak yürütülmesinden şahsan ve zincirleme sorumludurlar.
4. Mameleki ayrı olarak yönetildiği süre içinde, dağılan kooperatife karşı
açılacak davalara dağılmadan önceki yetkili mahkeme bakar.
5. Dağılan kooperatif alacaklılarının devralan kooperatif ve onun alacaklıları ile olan münasebetlerinde, devralınan mallar aynı süre içinde dağılan
kooperatife ait sayılır. Devralan kooperatifin iflası halinde ise bu mallar ayrı
bir masa teşkil eder. Gerekirse yalnız dağılan kooperatifin borçlarının ödenmesinde kullanılır.
6. Her iki kooperatifin mameleki, ancak dağılan kooperatifin malları üzerinde tasarruf etmek caiz olduğu andan itibaren birleştirilebilir.
7. Kooperatifin dağılmasının tescili Ticaret Sicili memurluğundan istenir.
Borçları ödendikten veya teminata bağlandıktan sonra kooperatifin kaydı sildirilir.
8. Kooperatifin dağılmasının tescili ile ortakları da bütün hak ve borçları
ile birlikte devralan kooperatife katılmış olurlar.
9. Mameleki ayrı idare edildiği sürece dağılan kooperatifin ortakları yalnız
onun borçları için ve o zamana kadar sorumluluklarının bağlı olduğu esaslar
dairesinde takip olunabilirler.
10. Aynı süre esnasında, dağılan kooperatifin ortaklarının sorumlulukları veya ek ödeme yükümlülükleri birleşme neticesinde hafiflemeye uğradığı
ölçüde, bu hafifleme dağılan kooperatifin alacaklılarına karşı ileri sürülemez.
11. Birleşme neticesinde dağılan kooperatifin ortakları için şahsi sorumluluk veya ek ödeme yükümlülüğü doğduğu veya ağırlaştığı takdirde birleşme
kararı, ancak bütün ortakların 3/4 ünün çoğunluğu ile verilebilir. Sorumluluğa
ve ek ödeme yükümlülüğüne mütedair hükümler birleşme kararına katılmamış olan ve bundan başka kararın ilanı tarihinden başlamak üzere üç ay içinde
kooperatiften çıkacağını bildiren ortaklara uygulanmaz.
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3. VERGİ KANUNLARINDA KOOPERATİF BİRLEŞMESİ
3.1. Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Kooperatif Birleşmesi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinde; “Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dâhilinde gerçekleşen birleşmeler devir
hükmündedir:
a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni
veya iş merkezlerinin Türkiye ‘de bulunması.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme’ başlıklı 20 nci maddesinde;
“(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun
sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden
doğan karlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil
edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
1- Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları
münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
2- Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması
halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi
beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihinden
itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine
verirler.
b) Birleşilen kurum münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi
borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin
ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.” hükmü yer
almıştır.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; kooperatifler arasında
gerçekleştirilecek birleşme işleminin Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu
maddesinin birinci fıkrası kapsamında “devir” olarak değerlendirilmesi ge154
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rekmekte olup, söz konusu devir işleminin anılan Kanunun 19 ve 20 nci maddelerinin birinci fıkraları çerçevesinde gerçekleşmesi durumunda ise, devir
işlemlerinden doğan karlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.
3.2. Harçlar Kanunu’nda Kooperatif Birleşmesi
492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci maddesinde, noter işlemlerinden bu
kanuna bağlı (2) sayılı tarifede yazılı olanların noter harçlarına tabi olduğu, 57
nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, anılan tarifenin
1-20/a fıkrasında da, gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar
bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında
gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere
emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra veya şuyuun izalesi hallerinde satış
bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan
için ayrı ayrı harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanunun 123 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, özel kanunlarla
harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı
hükmü ile üçüncü fıkrasında da anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri
nedeniyle yapılacak işlemlerin bu kanunda yazılı harçlardan müstesna olduğu
hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 93 üncü maddesinde
kooperatiflerin muaflıkları belirtilmekle beraber söz konusu maddenin incelenmesinden de görüleceği üzere, muafiyet; kooperatiflerin defterleriyle ana
sözleşmelerinin tasdikine ve açılış tasdiklerinde sayfalarının mühürlenmesine ve ortakların temlik edecekleri gayrimenkullerle ilgili işlemlere münhasır
olup, bu muafiyetin kooperatiflerin birleşmesinde uygulanması mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre, kooperatifler arasında gerçekleştirilecek birleşme işlemine ilişkin olarak gerek 492 sayılı Harçlar Kanununda gerekse 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda her hangi bir muafiyet hükmüne yer verilmediğinden, devir
işlemine ilişkin düzenlenecek kâğıtların noter harcından ve tapuda yapılacak
işlemlerin tapu harçlarından müstesna tutulması mümkün bulunmamaktadır.
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3.3. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Kooperatif Birleşmesi
Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinde belirtilen işlemler ile Kurumlar Vergisi Kanununa
göre yapılan devir ve bölünme işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir. Aynı maddede yer alan parantez içi hükümde ise bu kapsamda vergiden
istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu
maddesinin (a) bendi hükmünün uygulanmayacağı; işlem sonunda faaliyetini
bırakan, bölünen veya infisah eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen
vergilerin, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme sonrasında devredilen
veya bölünen kurumların varlıklarını devralan mükellefler tarafından mükerrer indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılacağı ifade edilmiştir.
Bu hükme göre, kooperatifler arasında gerçekleştirilecek birleşme işleminin KDV Kanununun 17/4-c maddesine göre Kurumlar Vergisi Kanununda
belirtilen şartları taşıyan bir devir işlemi olması halinde, katma değer vergisinden istisna tutulması gerekmektedir.
4. SONUÇ
Yürürlükteki mevzuat düzenlemeleri kooperatiflerin birleşmesi işlemine
cevaz vermektedir. Kooperatiflerin yine kooperatiflerle, sermaye şirketleriyle ve devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşmesine imkân
tanınmıştır. 6102 sayılı Kanun açısından bu işlem, “devralma şeklinde birleşme”, 1163 sayılı Kanun açısından ise “bir dağılma sebebi” olarak nitelendirilmektedir. Bir kooperatifin bütün aktif ve pasifleriyle diğer bir kooperatif tarafından devralınmak suretiyle dağıtıldığı takdirde yasal olarak yerine getirmek
zorunda olduğu yükümlülükler vardır.
Vergi kanunları açısından kooperatiflerin birleşmesi; Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında “devir” olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, söz konusu devir işleminin gerçekleşmesi
durumunda, devir işlemlerinden doğan karlar hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecek, 492 sayılı Harçlar Kanununda her hangi bir muafiyet hükmüne
yer verilmediğinden, devir işlemine ilişkin düzenlenecek kâğıtların noter harcından ve tapuda yapılacak işlemlerin tapu harçlarından müstesna tutulması
mümkün bulunmayacak ve KDV Kanununun 17/4-c maddesine göre Kurumlar Vergisi Kanununda belirtilen şartları taşıyan bir devir işlemi olması halinde, katma değer vergisinden istisna tutulması gerekecektir.
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BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTINA DAYALI KİRA
SERTİFİKASI İLE ALTIN TAHVİLİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
Metin ÇELİK*8
ÖZ
Altına Dayalı Kira Sertifikası / Altın Tahvili T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihracı
gerçekleştirilen ve fiziki altını olan yatırımcıların bu altınları üzerinden getiri
elde edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır. Söz konusu yatırım araçlarından elde edilen getiriler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci
maddesi uyarınca stopa tabi tutulmak suretiyle vergilendirilmekte olup yatırım imkânı sadece gerçek kişilere tanınmıştır.
1. GİRİŞ:
Yatırım araç çeşitliliğinin artırılması, ekonomiye derinlik ve ivme kazandırılması ve ülke içi tasarruf düzeyinin arttırılması gibi amaçlarla 02.10.2017
tarihi itibariyle Hazine Müsteşarlığı tarafından Altına Dayalı Kira Sertifikası
ve Altın Tahvili ihracına başlanmıştır. Söz konusu yatırım araçlarının ihracı ile
yastık altı tabir edilen atıl durumda bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, bu sayede de yurt dışından ihtiyaç duyulan tasarruf talebinin azaltılması
amaçlanmaktadır.
Ülkemizde ekonomik dolaşımda olmayan altın miktarının yaklaşık 2200
ton (100 milyar ABD Doları) olduğu tahmin edilmektedir. Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçları ile bu değerin ekonomiye kazandırılması
ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
2. ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI VE ALTIN TAHVİLİ:
2.1. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası Özellikleri:
Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, fiziki altına yatırım
yapmış olan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri sağlayarak yastık altındaki
altınların ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin artırılmasına yönelik olarak ihraç edilmektedir.
*
8 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
26.10.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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Altına Dayalı Kira Sertifikası/Altın Tahvili T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihracı gerçekleştirilen ve fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde
edebilmelerini sağlayan bir yatırım aracıdır.
Hazine Müsteşarlığı, faiz getirisi elde etmek istemeyen yatırımcılar için
2012 yılından itibaren kira sertifikaları ihraç etmektedir. Genel olarak kira
sertifikaları, varlık kiralama şirketlerince, kendi nam ve sertifika sahiplerinin
hesabına ve yararına, satın almak veya kiralamak suretiyle devralınan varlıkların finansmanını sağlamak amacıyla düzenlenen ve sahiplerinin bu varlıklardan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan
menkul kıymetlerdir. Altına Dayalı Kira Sertifikası da yurtiçi piyasada ihraç
edilen diğer kira sertifikalarında olduğu gibi gayrimenkul alım satımına ve söz
konusu gayrimenkulün kiralanmasına dayalı bir yatırım aracıdır.
Altına Dayalı Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, gayrimenkulün kiralanmasından elde edilen kira gelirini, payları oranında dağıtmaktadır. Altına
Dayalı Kira Sertifikasında kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına
endeksli olarak belirlenmekte olup yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk
Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamaktadır.
Altın Tahvilleri ise, diğer Devlet Tahvillerinde olduğu gibi, arkasında herhangi bir gayrimenkul işlemi olmayan, yatırımcısına, satın aldığı tahvil karşılığında altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlayan bir yatırım
aracıdır.
2.2. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası İhraç Yöntemi:
Öncelikle belirtmek gerekir ki Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikaları
sadece, özellikleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen fiziki altınları teslim etmek suretiyle alınabilmektedir. Altınlar, Hazine Müsteşarlığınca duyurulan talep toplama dönemi boyunca Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Ziraat
Bankası şubelerine teslim edilebilmektedir. Yatırımcıların ellerinde bulunan
külçe altınlar, Cumhuriyet/Darphane Altınları (çeyrek, yarım, tam, Ata Lira
vb.) ile gerekli şartları sağlayan 22 ve 24 ayar altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir olarak kabul edilmektedir. 22 ayar bilezik,
kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda kabul edilebilmekte
olup üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın (takı) görevliler tarafından kabul edilmemektedir. Kabul edilebilecek özelliklere sahip
altınlar için herhangi bir alt limit veya üst limit tutarı bulunmamaktadır.
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2.3. Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası Alabilecekler:
Altın Tahvili ile Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracından sadece bireysel
yatırımcılar (gerçek kişiler) yararlanabilecek olup kurumsal yatırımcıların (tüzel kişiler) söz konusu yatırım araçlarını edinme imkânı bulunmamaktadır.
2.4. Altınların Fiziki Olarak Teslim Süreci:
Yatırımcıların herhangi bir tarihte Sertifika/Tahvil alabilme imkânı bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle sadece Hazine Müsteşarlığınca duyurulan tarihlerde talep alınmakta olup talepler Ziraat Bankasınca alınmaktadır. Talep
toplama döneminde bankaya teslim edilen altınlar ilk etapta yatırımcının vadesiz altın mevduat hesabında takip edilir. Yatırımcı tarafından teslim edilen
22 ve 24 ayar altınların 1000/1000 saflıktaki karşılığı yatırımcıların hesaplarına yansıtılır.
Talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günü yatırımcıların
vadesiz altın mevduat hesaplarındaki altın karşılığında Altın Tahvili/Altına
Dayalı Kira Sertifikası yatırımcıların yatırım hesabına otomatik olarak aktarılmaktadır. Yatırımcıların vadesiz altın mevduat hesaplarında yer alan her 1
gram altın karşılığında yatırım hesaplarına 1000 adet Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası aktarılmaktadır.
2.5. Dönemsel Getiri/Kira Oranı Ve Ödeme Tutarı:
Her iki yatırım aracı da iki yıl (728 gün) vadeli olarak ihraç edilmektedir.
Altın tahvilinde yatırımcısına, her 6 ayda bir TL cinsinden altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) oranında kupon ödenir. Söz konusu kupon oranı,
senedin vadesi boyunca sabit kalmakta olup yatırımcının elde edeceği TL getiri tutarı ise altın fiyatlarında meydana gelecek olan değişmelere göre farklılık gösterebilecektir.
Altına Dayalı Kira Sertifikası, yatırımcısına her 6 ayda bir TL cinsinden
altın fiyatına endeksli %1,20 (yıllık %2,40) oranında kira ödeyecektir. Söz
konusu kira oranı, senedin vadesi boyunca sabit kalmakta olup yatırımcının
elde edeceği TL tutarı ise altın fiyatlarında meydana gelecek olan değişmelere
göre farklılık gösterebilecektir.
2.6. Diğer Hususlar:
Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına yatırım yapan yatırımcıların
sahip oldukları Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarını işlemiş getirisi
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ile birlikte istedikleri zaman satıp Türk Lirası karşılığını alabilme imkânları
bulunmaktadır. Yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira
Sertifikasını tek seferde en az 1000 adet (1 gram) olacak şekilde satabilecek
olup hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az
kalan kısım tek seferde Ziraat Bankasına satılabilecektir.
Vadeden önce Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Ziraat Bankasına satılmak istenmesi durumunda, yatırımcılara ödemeler piyasadaki güncel gram altın fiyatları dikkate alınarak Ziraat Bankası tarafından yapılacaktır.
Diğer taraftan, ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim
günü dâhil) Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Ziraat Bankasına
satılmak istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan
maliyetlerin bir bölümü dikkate alınarak %1,5 oranında iskonto uygulanacaktır. İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’inci takvim günü ve
sonrası) Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Ziraat Bankasına satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.
Yatırımcılar vade tarihinden önce isterlerse Altın Tahvili/Altına Dayalı
Kira Sertifikasını bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. Yatırımcıların vade tarihinden önce Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasını bir
başka gerçek kişiye satmak veya devretmek istemesi durumunda, alıcı adına
Ziraat Bankasında hesap açılması ve banka şubesinden işlemin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. Yatırımcılar hesaplarındaki Altın Tahvili/Altına Dayalı
Kira Sertifikasını bir başka kişiye satarken veya devrederken tek seferde en az
1000 adet (1 gram) olacak şekilde işlem gerçekleştirebilecek olup hesaplarında 1000 adetten az senet kalması durumunda 1000 adetten az kalan kısım tek
seferde satılabilecek veya devredebilecektir.
Vade sonunda yatırım hesaplarında bulunan Altın Tahvili/Altına Dayalı
Kira Sertifikası adedine karşılık gelen gram altın tutarının (anapara tutarının)
ödenmesi aşamasında yatırımcıların tercih edebileceği üç ayrı seçeneği bulunmaktadır:
1) Anapara bedelleri, vade tarihinde yatırımcıların “vadesiz altın mevduat
hesaplarına” hesaben gram altın olarak ödenmesi.
2) Yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda, Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasının anapara bedelinin, BİST Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası üyesi rafineriler (rafineri) tarafından üretilen 995/1000
saflıkta 1 kilogramlık külçe altın olarak veya Darphane tarafından üretilen
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“Çeyreklik Cumhuriyet Ziynet Altını” olarak vade tarihinden sonra yatırımcı
tarafından fiziken geri alınabilmesi,
3) Yatırımcı tarafından talep edilmesi durumunda yatırımcının vade sonunda ödenecek anapara bedelini Hazine Müsteşarlığı tarafından mevcut senetlerin vade sonu tarihi ile aynı tarihe denk gelecek şekilde yeni ihraç edilebilecek
Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikasına tekrardan yatırılabilmesi,
Fiziki altın sadece vade sonunda gerçekleştirilecek anapara ödemelerinde
talep edilebilecek olup vade tarihinden önce Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira
Sertifikalarının satılmak istenmesi durumunda, piyasadaki güncel gram altın
fiyatları dikkate alınarak Ziraat Bankası tarafından TL ödeme yapılmaktadır.
3. ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASINDAN ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ:
Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67’nci maddesinde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri,
repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Söz konusu maddenin birinci
fıkrasında:
Bankalar ve aracı kurumlar takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla;
a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
b) Alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası
araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
c) Menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline
aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer
sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),
d) Aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının
ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler üzerinden % 15 oranında vergi tevkifatı yaparlar.” hükmüne;
Yedinci fıkrasında: “Madde uyarınca tevkifata tâbi tutulan kazançlar için
gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil edilmez.” hükmüne;
Onüçüncü fıkrasında: “Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye
piyasası aracı ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ih-
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raç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de
kurulu menkul kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören
menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçları ile kayda alınmamış
olsa veya menkul kıymet ve vadeli işlem borsalarında işlem görmese dahi
Hazinece veya diğer kamu tüzel kişilerince ihraç edilecek her türlü menkul
kıymet veya diğer sermaye piyasası aracını ifade eder.
Bankaların ve aracı kurumların taraf olduğu veya bunlar aracılığıyla yapılan; belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak
üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi
alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmeleri bu madde uygulamasında diğer sermaye piyasası aracı
addolunur” hükmüne;
Onyedinci maddesinde: “Bakanlar Kurulu bu maddede yer alan oranları
her bir sermaye piyasası aracı, kazanç ve irat türü ile bunların vadesi, elde
tutulma süresi ve bunları elde edenler itibarıyla, yatırım fonlarının katılma
belgelerinin fona iade edilmesinden veya diğer şekillerde elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar için fonun portföy yapısına göre, ayrı ayrı sıfıra
kadar indirmeye veya % 15’e kadar artırmaya yetkilidir.” hükümlerine yer
verilmiştir.
Altına Dayalı Kira Sertifikası, sertifika sahiplerine, kıymetin kiralanmasından elde edilen kira gelirini, pay sahiplerine payları oranında dağıtmaktadır.
Altına Dayalı Kira Sertifikasında kira geliri kira sözleşmesi uyarınca altın fiyatına endeksli olarak belirlenmekte olup yatırımcısına altın fiyatına endeksli Türk Lirası cinsi bir kira getirisi sağlamaktadır. Altın Tahvilleri ise, diğer
Devlet Tahvillerinde olduğu gibi, arkasında herhangi bir gayrimenkul işlemi
olmayan, yatırımcısına, satın aldığı Tahvil karşılığında altın fiyatına endeksli
Türk Lirası cinsi faiz geliri sağlayan bir yatırım aracıdır. Buna göre Altına
Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvilinden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanununun 67’nci maddesi kapsamında yapılmaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları asıl olarak 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş; bununla birlikte söz konusu
Kararda çeşitli tarihlerde yapılan değişikliklerle tevkifat oranlarında güncellemeler yapılmıştır. Bu kapsamda, 27.09.2017 tarihli ve 30193 sayılı Resmi
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Gazetede yayımlanan 2017/10840 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
“Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen altına dayalı Devlet iç borçlanma
senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç
edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için stopaj
oranı % 0 olarak belirlenmiştir.”
Buna göre Altına Dayalı Kira Sertifikası/Altın Tahvilinden elde edilen getiriler Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesi uyarınca yüzde sıfır
tevkifata tabi tutulup bu tevkifat nihai vergilendirme olmaktadır. Diğer bir
ifadeyle bu kapsamda gelir elde eden gerçek kişiler tarafından beyanname
verilmeyecek, başka gelir unsurları için beyanname verilse dahi Altına Dayalı Kira Sertifikası/Altın Tahvilinden elde edilen getiriler beyannameye dâhil
edilmeyecektir.
Diğer taraftan, ihraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde (90’ıncı takvim günü
dâhil) Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Ziraat Bankasına satılmak
istenmesi durumunda, ihraç aşamasında yatırımcılara yansıtılmayan maliyetlerin
bir bölümü dikkate alınarak %1,5 oranında iskonto uygulanacaktır.
İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında (91’inci takvim günü ve
sonrası) Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikalarının Ziraat Bankasına satılmak istenmesi durumunda herhangi bir iskonto uygulanmayacaktır.
4. SONUÇ
Fiziki altını bulunan bireysel yatırımcılara belirli bir getiri sağlayarak yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmeye başlanan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira
Sertifikası ile yatırımcılara, yastık altında duran altınlarını çalınma, kaybolma
riski olmadan Devlet güvencesinde yatırıma dönüştürme imkânı getirilmiştir.
Finansal sisteme derinlik katması amaçlanan bu yatırım araçlarıyla yatırımcıların atıl vaziyette olan altınlarından ilave getiri elde edebilmesi, tasarrufların
artırılması ve ekonomiye ivme kazandırılması amaçlanmaktadır.
Altına Dayalı Kira Sertifikası ve Altın Tahvili üzerinden elde edilen getiriler için gelir vergisi tevkifat oranı sıfır olarak belirlenmiş diğer bir ifade ile bu
getirilerden vergi alınmaması benimsenmiştir. Kira/kupon getirisi üzerinden
vergi alınmadığı gibi altının değerinde meydana gelen artış da herhangi bir
vergiye tabi bulunmamaktadır. Üstelik Sertifika/Tahvil yatırım hesaplarından
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hesap işletim ücreti ve benzeri bir masraf da alınmamaktadır. Söz konusu yatırım araçları bu özellikleriyle, yüzde onbeş oranında stopaja tabi olan altın
mevduat hesaplarından daha avantajlı bir konumda yer almaktadır. Bütün bu
avantajların vatandaşlara daha yoğun bir şekilde duyurulması yatırım araçlarına olan talebi artıracaktır.
KAYNAKÇA
Altın Tahvili Altına Dayalı Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu (Ekim
2017). Ankara : T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı.
BKK (22.07.2006). 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi.
Ankara : Resmi Gazete (26237 sayılı) Resmi Gazete.
Kira Sertifikası Yatırımcı Kılavuzu. Ankara : T.C. Başbakanlık Hazine
Müsteşarlığı
T.C. Yasalar (31.12.1960). 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı ).
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GELİR VE GİDER OLARAK TAZMİNATLARIN
VERGİSEL BOYUTU
							
Sedat ÖZEKEZ9**
ÖZ
Yazımızda maddi ve manevi zarara karşılık ödenen bedel olarak adlandırılan tazminat kavramı ödemeyi alan için hangi şartlarda gelir olarak kabul edileceği, ödemeyi yapan için ise hangi durumlarda gider olarak kabul edileceği
vergi ve diğer kanunlarda yer kanun maddelerine yer verilmek suretiyle değerlendirilmiştir. Uygulamada tereddüt yaratan konularla ilgili olarak idarenin
yaklaşımına ilişkin özelgelere de yer verilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Sulh, İcra İnkar, İhbar, Tahliye, Kusursuz Sorumluluk
1. GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde gelirin gerçek kişilerin bir
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı olduğu, 38.maddesinde
bilanço usulüne göre ticari kazancın teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki fark olduğu, bu dönem zarfında sahip
ve sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden
çekilen değerlerin ise bu farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespitinde
Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41.maddelerinde yer alan hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir. Kanunun 40/3’üncü maddesine göre işle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatların gider olarak indirilebileceği,
41/6’ncı maddesine göre ise ilgili tazminatın sözleşmeye, kanun hükmüne veya
mahkeme kararına dayansa bile teşebbüs sahibinin suçundan doğmuş ise ödenen
tazminatların gider olarak kabulünün mümkün olmadığı, aynı maddede ise buna
istisna getirerek akitlerde ceza şartlı olarak derpiş edilen tazminatların, cezai mahiyette tazminat sayılmayacağı amir hüküm olarak düzenlenmiştir.
2. GELİR OLARAK TAZMİNAT KAVRAMI
“Tazminat kavramı” hukuka aykırı bir fiil dolayısıyla meydana gelen maddi veya manevi zarara karşılık olarak ödenen bedel ve ya ödenek olarak ifade
*9 * Vergi Müfettiş Yardımcısı

Makale Geliş Tarihi:
19.09.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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edilebilir. Söz konusu eylem nedeniyle kişilerin mal varlığında meydana gelen azalmayı karşılamaya yönelik olarak yapılan ödeme maddi tazminat kavramının konusunu oluştururken, mal varlığı dışında kişinin hukuki değerlerine
yapılan saldırı neticesinde şahsın manevi varlığında meydana gelen olumsuzluğu (üzüntü, eylem, yıpranma gibi) kısmen de olsa hafifletilmesine yönelik
yapılan ödemeler ise manevi tazminat kavramının konusunu oluşturmaktadır.
Tazminatlar vergiye tabi gelir doğurucu bir faaliyet veya muamele ile ilgili olarak alındığı ve maddi bir zararın karşılığını teşkil ettiği durumlarda
verginin konusuna girer. Böyle bir durum söz konusu olmadığı takdirde tazminatın verginin konusuna girmeyecektir. Ancak vergiye tabi bir faaliyet veya
muamele ilgili olsa da manevi zarar nedeniyle elde edilen tazminatlar vergi
konusunda dışında kalacak ve vergilendirilmeyecektir.(Beyanname Düzenleme Rehberi, 2015 : 35)
T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın
30.01.2015 tarih ve 38418978-120[18-14/17]-92 sayılı özelgesinde şahsınıza ait mimari projenin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından izinsiz olarak kullanılmasından dolayı açmış olduğunuz dava neticesinde 21.04.2014 tarihinde
419.430,80-TL ödeme yapıldığı belirtilmiş olup, mahkeme kararı gereğince 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 2 nci maddesinin 3 üncü
bendine uygun bulunan projeniz için elde ettiğiniz bu gelirlerin Gelir Vergisi
Kanunu yönünden Başkanlığın görüşü istenilmiş olup Başkanlık cevaben şu
açıklamaları yapmıştır.
“Yapılan ödeme, eser sahibinin zarara uğraması koşuluna bağlı olmayan bir ödeme şeklinde tanımlanmaktadır. Eser sahipliğinden doğan mali hakların ihlal edilmesi halinde, eser sahibinin bu haklarını kendisine ekonomik
ya da parasal yarar getirebilecek şekilde kullanılmasının mümkün olduğu durumlarda yapılan ödeme, Gelir Vergisi Kanununun 2 nci ve 65 inci maddeleri
hükmüne göre, serbest meslek kazancı niteliğinde değerlendirilmektedir.”
Verilen özelgede de belirtildiği üzere söz konusu maddi tazminat ödemesi
gelirden mahrumiyetin karşılığıdır ve serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmektedir.
Yine T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın
12.11.2014 tarih ve 90792880-155.13.01.01[2014/2559]-1137 sayılı özelgesinde manevi tazminat ile işletilecek olan yasal faiz tutarının icra müdürlüğüne
ödenmesi esnasında vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı konusunda istenen
168

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

bilgiye istinaden “kişinin manevi değerlerinde sebep olunan zararı tazmin
amacıyla mahkeme kararıyla maddi bir bedel olarak tayin edilen, ancak fiili
bir çalışma ya da hizmetin karşılığı olmayan manevi tazminatın, bir işverene
tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak bir hizmet karşılığı yapılan bir ödeme
olmaması nedeniyle ücret olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmamakta
olup, söz konusu ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmaması gerekmektedir” şeklinde cevap vermiştir.
2.1. Kat Karşılığı İnşaat İşi Sözleşmesine İstinaden Bina Sahibine Verilen Kira Yardımı Tazminat Mıdır ?
Kat karşılığı inşaat işi sözleşmesi arsa sahibi veya sahipleri ile arsa payı
karşılığı inşaatı yapmayı taahhüt eden yüklenici arasında imzalanmaktadır.
Bazı durumlarda mevcut binanın yıkılarak yeniden inşa edilecek olan dairelerin bina sahiplerine dairelerin teslim edileceği tarihe kadar kira yardımında
bulunulmaktadır.
Yapılan aylık kira yardımları kiralama işlemine dayanmamakta olup yardım niteliğindedir ve GVK’nın 2.maddesinde tadadi olarak sayılan gelir unsurlarından hiçbirine girmemektedir. Vergi İdaresinin görüşüne göre yapılan
bu kira yardımları gayrimenkullerin tahliyesi karşılığında alınan tazminatlar
olarak kabul edilmemekte yani arızi kazanç olarak gelir unsurları arasında
dahil edilmemektedir.( 12.10.2012 tarih ve 84098128-120-904 sayılı özelge )
3. GİDER OLARAK TAZMİNAT KAVRAMI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/3’üncü maddesine göre İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden
ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar gider olarak indirilebilecektir.
İşletme bünyesinde ödenen zarar,ziyan ve tazminatlar;
-Ödemenin ticari faaliyetin normal icapları ile ilgili olması
-Ödemenin işletme sahibinin kamu düzenine aykırı fiillerinden kaynaklanmaması
-Ödemenin işletme sahibinin şahsi kusurundan kaynaklanmaması,
-Ödemenin sözleşmeye, kanun hükmüne veya mahkeme kararına dayanması,
Şartıyla 40/3’üncü madde kapsamında indirim konusu yapılabilir.(Özbalcı, 410)
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Örneğin; A Şirketi ile B Şirketi arasında sözleşmede, A şirketinin B şirketine X malını teslim edeceği, teslim etmediği, geciktirdiği veya düşük kaliteli
mal teslim edildiği durumda 50.000-TL ödeneceği sözleşmede kararlaştırıldıysa ve bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde A şirketi bu tutarı B
şirketine ödediği zaman, söz konusu ödeme sözleşemeye istinaden ödenmiş
olacağı için gider olarak dikkate alınabilecektir.
Yine aynı şekilde işletmeye su faturasının ödenmemesi dolayısıyla alınan
gecikme zamları, işle ilgili olarak mukavelenameye göre ödenen tazminat olarak nitelendirilir ve gider olarak dikkate alınabilir.
Aynı kanunun 41/6’ncı maddesine göre ise ilgili tazminat sözleşmeye,
kanun hükmüne veya mahkeme kararına dayansa bile teşebbüs sahibinin suçundan doğmuş ise ödenen tazminatların gider olarak kabulü mümkün değildir. Bu maddenin de istisnasını cezai şartlar oluşturmaktadır. Eğer taraflarca
sözleşme başlangıcında cezai şart öngörüldüyse teşebbüs sahibinin suçundan
dahi olsa gider olarak dikkate alınabilecektir.
Vergi idaresinin kanunda yer alan teşebbüs sahibinin suçları ifadesini teşebbüs sahibinin kusuru olarak yorumlandığı bilinmelidir.(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 04.05.2015)
3.1.Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu Çerçevesinde Ödenen
Tazminatlar
Yürürlükteki Borçlar Kanununun 66. maddesinde “Adam çalıştıran, çalışanın, kendisine verilen işin yapılması sırasında başkalarına verdiği zararı
gidermekle yükümlüdür.
Adam çalıştıran, çalışanını seçerken, işiyle ilgili talimat verirken, gözetim
ve denetimde bulunurken, zararın doğmasını engellemek için gerekli özeni
gösterdiğini ispat ederse, sorumlu olmaz.
Bir işletmede adam çalıştıran, işletmenin çalışma düzeninin zararın doğmasını önlemeye elverişli olduğunu ispat etmedikçe, o işletmenin faaliyetleri
dolayısıyla sebep olunan zararı gidermekle yükümlüdür.
Adam çalıştıran, ödediği tazminat için, zarar veren çalışana, ancak onun
bizzat sorumlu olduğu ölçüde rücu hakkına sahiptir” şeklinde düzenlenmiştir.
Yazımızın önceki bölümlerde açıklandığı üzere ödenen tazminatın gider
yazılabilmesi için işle ilgili olması ve sözleşmeye, ilama ve kanun emrine
bağlı bulunması şarttır. İşle ilgili olmayan ve işle ilgili olsa dahi işletme sa170
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hibinin şahsi kusuru nedeniyle ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar ise gider
olarak yazılamayacaktır. Bununla birlikte teşebbüs sahibinin, Borçlar Kanununun “Adam Çalıştıranın Kusursuz Sorumluluğu” hükümleri çerçevesinde
katlandığı tazminat yükümlülüğü, teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminat olarak kabul edilemez. Söz konusu kusursuz sorumluluk kapsamında sorumlu tutularak ödenen tazminatın gider yazılabilesi için teşebbüs sahibinin
zararın ortaya çıkmaması için kendisine düşen bütün önlemleri almış olması
gerekmektedir.
Dolayısıyla işletme sahibinin şahsi kusurundan kaynaklanmayıp, çalışanların görevlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları zararlar nedeniyle ödenen ve
mukavelename, ilam veya kanun emrine dayanan tazminatların, ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği tabiidir.(Gelir İdaresi Başkanlığı,27.06.2007)
3.2. Sulh Yoluyla Ödenen Tazminatlar
Genellikle tazminat gerektiren bir hukuki ihtilaf, yargıya intikal etmek
üzereyken yargının vereceği nihai kararda daha fazla tazminat ödeme ihtimali ve davanın uzayacağı göz önünde tutularak sulh yoluyla çözümlenmeye
çalışılmakta ve ödenen tazminatlar bu şekliyle gider kabul edilmemektedir.
Sonradan yapılan bu tür sözleşmeler sulhname adını almaktadır. İşin başında
yapılmamış bir sözleşmeden doğan tazminatın gider kaydı mümkün olmadığına göre sulhname GVK’nun 40/3 maddesinde düzenlenen türden bir sözleşme olarak kabul edilemez. Buna dayanarak yapılan tazminat ödemelerinin
de gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün değildir. ( http://www.vergi.
tc/makaleDetay/MehmetMac/MUKELLEFLERCE-GIDER-YAZILABILECEK-TAZMINATLAR/f7a747f5-0225-41c0-9c4a-d1898608d62a)
Sulh yoluyla ödenen tazminatlar gider yazılamayacaktır. Ancak mahkeme
devam ederken taraflar kendi aralarında yaptıkları sulh anlaşmasını mahkemeye sunar ve mahkeme de sulhu onaylarsa bu durumlar gider yazılabilecektir.
Çünkü bu durumda mahkeme kararı yani ilama dayanan bir tazminat ödemesi
oluşmaktadır.
Örnek: İşletmenin aktifinde bulunan otomobil yoldan geçen bir vatandaşa
çarpmış ve sakatlanmasına sebep olmuştur. Aralarında sulh yoluyla anlaşma
sağlanmış ve sakatlanan kişiye 40.000-TL ödeme yapılmıştır.
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Yapılan ödeme sözleşmeye, ilama veya kanun emrine dayanmadığı için
gider olarak dikkate alınmayacaktır. Karşı tarafa ödenen tazminat işlemine
ilişkin yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibi olmalıdır.
--------------------XX.XX.XXXX---------------------------------689-Diğ. Olağ.dışı Gid. ve Zar. Hs. 40.000
01-Kanunen Kabul Edilmeyen Gider
					
102-Bankalar Hs. 40.000
------------------------------------------------------------------------3.3. Kıdem Tazminatları
GVK 40/3. maddesinde ; “İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye
veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar”
gider olarak dikkate alınabilir denildiği için kıdem tazminatının da gider olarak dikkate alınabilmesi için mutlaka ödenmiş olması gerekir.
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan 20.03.2015 tarih ve
4098128-120.01.02.07[40-2013-3]-143 sayılı özelge de kıdem tazminatının
gider yazılabilmesi için ödenmiş olması gerektiği belirtilmiştir.
3.4. İşe Başlatmama Tazminatları
4857 Sayılı İş Kanun’un 21’inci maddesi uyarınca, “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. Kararın kesinleşmesine kadar
çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret
ve diğer hakları ödenir ” hükmü yer almaktadır.
İş akdine son verilen işçilere ödenen (gerek iradi olarak gerekse mahkeme kararına istinaden zorunlu olarak) işe başlatmama tazminatının GVK’nın
40/3. maddesine göre gider yazılabilecek ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecektir.
Uygulamada işe başlatmama tazminatlarının gelir vergisine tabi olup olmadığı konusunda mükellef ile idare arasında bir çok ihtilaf ortaya çıkmış ve
bu konu yargıya taşınmıştır. 15.02.2007 tarihinde Danıştay’ın verdiği bir ka172
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rarda(Danıştay 3. Dairesi, 15.02.2007), “iş akdinin feshinin hukuka aykırılığı
olduğu sabit olan işçilere işe başlatılmaması dolayısıyla mahkeme kararına
istinaden ödenen tazminatın, işçi açısından ücret olarak nitelendirilmesinin
mümkün olmadığına ve bu tazminatların Gelir Vergisi Kanunu’nun 25’inci
maddesinin birinci fıkrasına bağlı 1 sayılı bentte vergiden istisna edilen işsizlik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğuna ve netice olarak bu tazminatların ücret olarak vergilendirilemeyeceğine” hükmetmiştir.(Şenses, 2012)
Her ne kadar işe başlatmama tazminatı gelir vergisinden istisna edilmiş
olsa da yapılan bu ödemenin bir ücret ödemesi olması sebebiyle damga vergisi
hesaplanacağı tabidir.
3.5. İhbar Tazminatları
İhbar tazminatı 4857 sayılı iş kanununun 17. Maddesine göre; belirsiz süreli iş sözleşmesinin iş kanununda belirtilen bildirim sürelerinin feshedilmesi
halinde fesheden tarafın diğer tarafa çalışma süresi dikkate alınarak diğer tarafa ödeyeceği bir tazminat türüdür.
İşveren tarafından işçiye ödenen ihbar tazminatının vergilendirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulabilmesi için, öncelikle ihbar tazminatının niteliğinin ortaya konması gerekir. Şöyle ki yapılan nitelendirmeye göre, ihbar
tazminatının vergiye tabi tutulup tutulamayacağı değişiklik gösterecektir. İhbar tazminatının niteliği konusunda uygulamada iki görüş ileri sürülmüştür.
Bu görüşlerden birincisine göre, ihbar tazminatı bir işşizlik tazminatı olup,
GVK’nın 25’inci maddesinin 1’inci fıkrasına göre vergiden müstesnadır. İkinci görüşe göre ise, ihbar tazminatı ücret niteliğinde olup, GVK’nın 61’inci
maddesinin 1’inci ve 2’nci fıkraları gereğince vergiye tabi tutulması gerekmektedir.(Beyanname Düzenleme Kılavuzu, 2013 : 118)
Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bir kararda, “ihbar tazminatı adı altında yapılan ücret ödemesinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 25.maddesinde öngörülen işten çıkma ya da işsizlik sebebiyle verilen tazminat olarak
kabulünün mümkün bulunmadığı, yapılan ödemenin ihbarsız işten çıkarılma
sebebiyle önellere ilişkin olarak mahrum kaldığı ücretin karşılığı olduğu” dolayısıyla da gelir stopaj vergisine tabi tutulmasında hukuka aykırılık bulunmadığı belirtmiştir.(Danıştay 3. Dairesi, 01.03.1994)
Bu nedenle ödenen ihbar tazminatının ücret olarak kabul edilip stopaj yapıldıktan sonra brüt tutarı GVK’nın 40/1. Maddesine (GVK 40/3. maddesine göre
gider yazılamaz) göre ücret gideri olarak kazanç tespitinde dikkate alınabilecektir.
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3.6. Tahliye Tazminatları
Aktifine kayıtlı gayrimenkulü kiraya veren ticari işletmeler, bu gayrimenkulleri erken tahliye etmeleri için kiracılarına tahliye tazminatı adı altında
çeşitli ödemeler yapabilmektedir. Yapılan bu ödemeler başlangıçtaki kira
sözleşmesinde yer almıyorsa ya da mahkeme kararına dayanmıyorsa gider
yazılamaz. Tahliyeden sonra tanzim edilecek fesihnamede, ibranamede ya da
tahliye sözleşmesinde tazminata hükmedilmesi yine gider kaydı için yeterli
değildir. Zira ilk kira sözleşmesinde böyle bir yoktur.(Beyanname Düzenleme
Rehberi, 2016 : 105)
3.7. İcra İnkar Tazminatları
İcra inkar tazminatı ilamsız icralarda borçlunun icraya konu bir borcu olmadığını öne sürerek borcuna itiraz etmesi, yargı mercinin de borçlunun haksızlığına karar vermesi ve alacaklının dava dilekçesinde tazminat talep etmesi
durumunda ya da alacaklının haksız ve kötü niyetle icra takibinde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda ve borçlunun talebi üzerine hükmolunan
tazminattır. İcra inkar tazminatı red veya hükmolunan meblağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere yargı mercii tarafından belirlenen ve koşulları
İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiş bir yaptırımdır.
İcra inkar tazminatının vergilendirilmesi hususu tazminatı elde eden ve
ödeyenlerin hukuki durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Buna göre
tazminatı ödeyen borçlunun itirazında kötü niyetli olup olmadığına bakılacak eğer borçlu kötü niyetli değilse ödenen tazminat gelir ve kurumlar vergisi
açısından gider olarak dikkate alınabilecektir. Yargı mercileri tarafından alacaklının tazminata mahkum edilebilmesi için haksız ve kötü niyetli olması gerekmektedir. Dolayısıyla alacaklının tazminata mahkum edilmesi durumunda
söz konusu ödemenin gelir ve kurumlar vergisi açısından gider olarak kabul
edilmesi mümkün olmamaktadır.(Özel, 2016 )
4. SONUÇ
Günlük hayatta ya da ticari faaliyet sonucu taraflarca ya da mahkemece
alınması veya verilmesi gereken tazminatlar kaynaklandığı sebeplere farklılık gösterebilmektedir.Ödenen bu tazminatların gider olarak kabul edilmesi
için GVK’nın 40/3 ve 41/6. Maddelerine uygun olması gerekmektedir. Aynı
zamanda alan açısından gelir olarak kabul edilmesi için vergiye tabi gelir do174
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ğurucu bir faaliyet veya muamele ile ilgili olarak alınmalı ve maddi bir zararın
karşılığını teşkil etmesi gerekmektedir. Manevi tazminatlar ise verginin konusuna girmeyecektir.
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TÜRK TİCARET KANUNUNDA ANONİM ŞİRKET
ORTAKLARINA TANINAN DAVA HAKLARI
*
Mustafa YAVUZ10
*

ÖZ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim şirket ortaklarının konumu
güçlendirilmiş, ortaklık hakları zenginleştirilmiş, ortaklara yeni dava hakları
tanınmış ve bazı hakların kullanılması mülga Kanuna nazaran daha etkili ve
kolay hale getirilmiştir. Bu kapsamda TTK, uygulamada karşılaşılan sorunları
ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak ve menfaatler dengesine uygun
olarak anonim şirket ortaklarının sahip olduğu dava haklarını yeniden düzenlemiştir. İşte bu çalışmada, Türk Ticaret Kanununda anonim şirket ortaklarına
tanınan dava hakları tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Anonim şirket, şirket ortağı, dava hakları, basit yargılama usulü, asliye ticaret mahkemesi.
1. GİRİŞ
Anonim şirketlerde ortaklık hakları çoğu kez çoğunluk gücünün etkisi altındadır. Kanun koyucu, çoğunluğun gücünü kötüye kullanmasına engel olmak, bu gücü hukuka uygun bir tarzda sınırlandırmak (Çamoğlu, Tekinalp,
Poroy, 2003, 505) ve ortakları korumak amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanununda (T.C. Yasalar, 14.02.2011) (TTK) şirket ortaklarına bir takım dava
hakları tanınmıştır. TTK, anonim şirket ortaklarının dava haklarını, sayı ve
içerik itibariyle hem çeşitlendirmiş hem de zenginleştirmiştir.
Hak ihlalinin mahiyetine göre anonim şirket ortakları, TTK’da öngörülen
dava haklarını münferit olarak ya da birkaçını birlikte kullanabilir. Ortaklar
tarafından anılan Kanun kapsamında açılan davalar asliye ticaret mahkemesinde görülür ve şirket ortaklığından kaynaklanan söz konusu davalarda basit
yargılama usulü uygulanır.
İşte bu çalışmada, TTK’da anonim şirket ortaklarına tanınan dava hakları,
sistematik olarak ve tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

*10 * Gümrük ve Ticaret Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
31.09.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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2. ANONİM ŞİRKET ORTAKLARININ TTK HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA AÇABİLECEĞİ DAVALAR
2.1. Anonim Şirketin Kuruluşunda Kanun Hükümlerine Aykırı Hareket Edilmesi Nedeniyle Şirketin Feshinin Talep Edilmesi
TTK’nın 353/I. maddesinde, anonim şirketin butlanına veya yokluğuna
karar verilemeyeceği, ancak şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı
hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay
sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesince şirketin feshine karar verileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu fesih davasının, anonim şirketin tescil ve ilanından itibaren üç aylık hak
düşürücü süre içinde açılması şarttır.
Mahkeme öncelikle eksikliklerin giderilebilmesi, şirket sözleşmesine veya
kanuna aykırı hususların düzeltilebilmesi için süre verebilir. Mevcut eksiklik
giderilemeyecek nitelikte ise veya tanınan süre zarfında bu aksaklık giderilemezse ve kuruluşta kanuna aykırı hareket edildiği ve yukarıda sayılanların
menfaatlerinin tehlikeye düşürüldüğü veya ihlal edildiğinin tespit edilmesi
halinde mahkeme şirketin feshine karar verir. Bu durumda şirket zorunlu olarak tasfiyeye girer ve TTK’nın tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanır.
Fesih davası açabilmek için şirket ortakları da dâhil olmak üzere dava
açmaya yetkili olanların menfaati önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmesi
veya ihlal edilmesi, ayrıca söz konusu hususların şirketin kurulmasında kanun
hükümlerine aykırı hareket edilmesinden kaynaklanması gerekmektedir. Söz
konusu haller, kanuna aykırı hareket etme dışında başka nedenlerden ileri gelmişse, ortaklar tarafından TTK md. 353’e göre fesih davası açılamaz.
Dava dilekçesine deliller ile gerekli bütün bilgiler eklenir. Yargılama aşamasında delil sunulamaz ve bir davanın beklenilmesi ve bilgi getirtmesi de
mahkemeden istenemez. Ancak, somut olayın haklı göstermesi halinde mahkeme, kesin süreye bağlayarak, davacının delil sunma ve bilgi getirtme istemini kabul edebilir. Dava, acele işlere ilişkin usule tabidir (TTK md. 353/III).
2.2. Batıl Yönetim Kurulu Kararlarının Tespitinin İstenilmesi
TTK’nın “Batıl kararlar” başlıklı 391. maddesinde, batıl yönetim kurulu
kararları için neler yapılabileceği ve hangi kararların batıl kabul edilebileceği
178
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sınırlayıcı olmaksızın örnek gösterme yöntemi ile belirlenmiştir. Söz konusu
hükümde; “Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle; eşit işlem ilkesine aykırı olan, anonim şirketin temel
yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen, pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların
kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren, diğer organların devredilemez
yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar batıldır.” denilmektedir. Hükümde geçen “özellikle” ibaresi nedeniyle, batıl yönetim kurulu kararları sadece yukarıda yer verilen maddedeki kararlardan ibaret değildir.
Batıl yönetim kurulu kararları, baştan itibaren hukuki sonuç (hüküm) doğurmaz ve daha sonra sağlığa kavuşturulamaz, ayrıca bu kararlara dayanılarak
yapılan işlemler de geçersizdir. Söz konusu kararların butlan olduğu hususu,
mahkemece de resen dikkate alınır. Ayrıca bu durum, def’i olarak ileri sürülebileceği gibi butlanın tespiti davası belli bir süreye bağlı olmaksızın ikame edilebilir. Bu davayı, anonim şirket ortakları da dâhil olmak üzere güncel
(meşru) menfaati ve hukuki yararı bulunan (zedelenen) herkes, TTK’nın 391.
maddesinde belirtilen hususları veya benzeri başka aykırılıkları ileri sürerek
yönetim kurulunca alınan kararların butlan olduğunun tespiti için dava açabilir (Yavuz, Mart-Nisan 2017, 59).
2.3. Bağımsız Denetime Tabi Anonim Şirketlerde Denetçinin Görevden Alınması ve Yeni Denetçinin Atanması
Bağımsız denetime tabi anonim şirketlerde denetçi, kural olarak genel kurul tarafından seçilir. Ancak, genel kurulun denetçileri görevden alma yetkisi
yoktur. Denetçiden denetleme görevinin alınmasını ve yeni denetçi atanmasını ancak yönetim kurulu ve sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde
esas veya çıkarılmış sermayenin yüzde beşini oluşturan ortaklar, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir. Bu istem
üzerine mahkeme, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı
davrandığı yönünde bir kuşkunun varlığı halinde, başka bir denetçi atayabilir.
Görevden alma ve yeni denetçi atama davası, denetçinin seçiminin Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren üç hafta içinde açılır. Azlık oluşturan ortakların bu davayı açabilmesi için denetçinin seçimine genel kurulda
karşı oy vermiş, karşı oyunu tutanağa geçirtmiş ve seçimin yapıldığı genel
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kurul toplantısı tarihinden itibaren geriye doğru en az üç aydan beri, şirketin
ortağı sıfatını taşıyor olması şarttır.
Öte yandan, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse denetçi, yönetim kurulunun, her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi
bir ortağın istemi üzerine mahkeme tarafından atanır. Seçilen denetçinin görevi red veya sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması,
butlanı veya denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi ya da görevini yapmaktan engellenmesi hallerinde
de belirtilen şekilde dava açılabilir. Mahkemenin kararı ise kesindir.
2.4. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması
Anonim şirketlerde genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi kural olarak
yönetim kuruluna aittir. Ancak yönetim kurulunun devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, tek bir ortak dahi genel kurulun toplantıya çağrılması
için mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin talebi kabul etmesi halinde genel
kurul, şirket ortağı tarafından toplantıya çağrılır. Mahkemenin kararı ise kesindir (TTK md. 410/II).
Öte yandan, sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide
birini oluşturan ortaklar, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel
kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını noter aracılığıyla isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı
daha az sayıda paya sahip ortaklara tanınabilir. Ancak, ortakların çağrı veya
gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde,
aynı ortakların başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi karar verebilir.
Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek ve Kanun hükümleri uyarınca çağrıyı yapmak üzere bir kayyım atar. Zorunluluk olmadıkça
mahkeme dosya üzerinden inceleme yaparak karar verir. Karar ise kesindir
(TTK md. 411-412).

180

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

2.5. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkının Engellenmesi Halinde Hukuksuzluğun Giderilmesi
Anonim şirketlerde her ortak genel kurulda, yönetim kurulundan şirketin
işleri, şirket bağımsız denetime tabi ise denetçilerden denetimin yapılma şekli
ve sonuçları hakkında bilgi isteme hakkını haizdir. Verilecek bilgilerin, hesap
verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olması gerekir. Bilgi verilmesi, sadece istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının
açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir.
Bunun yanında şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, ortağın sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için genel kurulun açık izni veya
yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde inceleme
bir uzman aracılığıyla da yapılabilir. Ancak, bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve TTK’da öngörüldüğü şekilde bilgi alamayan ortak, reddi izleyen on gün içinde, diğer hallerde
de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi
talimatını ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı ise kesindir (TTK
md. 437).
2.6. Özel Denetçi Atanması
Her anonim şirket ortağı, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa,
şirket veya her bir ortak 30 gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki
asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir. Ancak
genel kurul özel denetim istemini reddederse, sermayenin en az onda birini,
halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan ortaklar veya paylarının itibari değeri toplamı en az 1.000.000 TL olan ortaklar üç ay içinde şirket
merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahibi ortaklar, kurucuların veya şirket organlarının,
kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya ortaklarını zarara uğrattıklarını, ikna edici bir şekilde ortaya koyarlarsa mahkeme tarafından özel
denetçi atanır (TTK md. 438-443).
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Bunun yanında, yeri gelmişken belirtelim ki, TTK’nın 406. maddesinde;
denetçinin, şirketin hâkim şirketle veya topluluk şirketleriyle ilişkileriyle ilgili olarak sınırlı olumlu görüş veya kaçınma yazısı yazmışsa veya yönetim
kurulu, şirketin topluluk tarafından, bazı belirli hukuki işlemler veya uygulanan önlemler dolayısıyla kayba uğratıldığını ve bunlar dolayısıyla denkleştirme yapılmadığını açıklamışsa, herhangi bir ortağın istemi üzerine, şirketin
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından şirketin,
hâkim şirketle veya hâkim şirkete bağlı şirketlerden biriyle olan ilişkisini incelemek üzere özel denetçi atanabileceği öngörülmüştür.
Yine şirketler topluluğu kapsamında denetçi, özel denetçi, riskin erken
saptanması ve yönetimi komitesi; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer
bağlı bir şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her ortağı, bu konunun açıklığa kavuşturulması
amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden
özel denetçi atanmasını isteyebilir (TTK md. 207).
2.7. Genel Kurul Kararlarının İptalinin veya Butlanının Talep Edilmesi
Anonim şirket genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz
oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten pay sahipleri ile toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın,
çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini,
genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına
haksız olarak izin verilmediğini ve söz konusu aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri; kanun veya esas
sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul
kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler (TTK
md. 444-445). Hükümde öngörülen üç aylık süre, hak düşürücü niteliktedir.
Sürenin başlangıcı genel kurul kararının alındığı tarihtir.
Bunun yanında, genel kurula vekâleten katılımı sağlayan organın temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcileri, kendileri
tarafından temsil olunacak payların sayılarını, çeşitlerini, itibari değerlerini
ve gruplarını şirkete bildirirler. Toplantı başkanı bu bildirimleri açıklamakla
yükümlüdür. Bir ortağın istemine rağmen toplantı başkanı açıklamayı yapma182
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mışsa her ortak şirkete karşı açacağı dava ile genel kurul kararlarının iptalini
talep edebilir (TTK md. 431).
Öte yandan, genel kurulun, özellikle; ortağın genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, ortağın bilgi alma, inceleme ve denetleme
haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararları batıldır (TTK md. 447). Bu nitelikteki genel kurul kararlarının butlan
olduğunun tespitini her ortak mahkemeden isteyebilir.
2.8. Organ Eksikliği Halinde Fesih Davası Açılması
TTK’nın 530. maddesinde, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan
organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinin, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi
için bir süre belirleyeceği, bu süre içinde durum düzeltilmezse mahkemenin
şirketin feshine karar vereceği hükme bağlanmıştır (TTK md. 530/I). Anonim şirketlerin kanunen gerekli organları; genel kurul ve yönetim kuruludur.
Yönetim kurulu devamlı organ iken, genel kurul devamlı organ niteliğinde
değildir. Genel kurul belli zamanlarda toplanarak oluşur. Bütün payları temsil
eden ortakların bir araya gelmesiyle oluşan genel kurulun yokluğu değil, toplantılarını süresi içerisinde yapmaması/yapamaması mevzu bahistir. Bu halde,
söz konusu hükümde geçen “kanunen gerekli organlarından biri” ibaresi ile
yönetim kurulu, bu organın mevcut olmaması ile de yönetim kurulunun gerçekten bulunmaması anlatılmak istenmiştir.
Organ eksikliği nedeniyle ortakların başvurusu üzerine mahkeme tarafından şirket organlarından birinin (yönetim kurulunun) mevcut olmadığının
tespit edilmesi durumunda, mahkeme hemen fesih kararı almayıp, aksaklığın
giderilmesi, durumun yasal hale getirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması
için şirkete uygun bir süre verir. Bu sürenin tanınması mecburidir. Söz konusu
süre uygulamada genellikle altı ay olarak verilmektedir. Mahkemenin bu kararı alırken yönetim kurulunu dinlemesi zorunludur.
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2.9. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunun Toplantıya Çağrılması
Genel kurul, müktesep ve vazgeçilmez haklar saklı kalmak kaydıyla, aksine
esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, kanunda öngörülen şartlara uyarak
esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir. Ancak, genel kurulun esas sözleşmenin değiştirilmesine, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna sermayenin arttırılması konusunda yetki verilmesine dair kararıyla yönetim kurulunun
sermayenin arttırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı ortakların haklarını ihlal edecek
nitelikte ise bu karar anılan ortakların yapacakları özel bir toplantıda, TTK’nın
454. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz. Yönetim kurulu, en geç genel kurul kararının ilan edildiği
tarihten itibaren bir ay içinde özel kurulu toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Aksi
halde, her imtiyazlı ortak yönetim kurulunun çağrı süresinin son gününden başlamak üzere, onbeş gün içinde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.
Diğer taraftan, kayıtlı sermaye sistemini uygulayan anonim şirketlerde,
sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararları aleyhine yönetim kurulu
üyeleri yanında şirket ortaklarının da, TTK’nın 445. maddesinde öngörülen
sebeplerin varlığı halinde kararın ilanı tarihinden itibaren bir ay içinde iptal
davası açma hakkı bulunmaktadır (TTK md. 460/V).
2.10. Haklı Sebeple Anonim Şirketin Feshinin İstenmesi
Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık
şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin
bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilir. Mahkeme, fesih yerine, davacı ortaklara, paylarının karar
tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı ortakların şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir
çözüme karar verebilir (TTK md. 531). Madde gerekçesinde11, genel kurulun
birçok kez kanuna aykırı bir şekilde toplantıya çağrılmış olması, azlık hakları
ile bireysel hakların devamlı ihlali, özellikle bilgi alma ve inceleme haklarının
engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kar payının düzenli azalması gibi hususlar haklı sebep olarak sayılmıştır.
Görülmekte olan bir fesih davasında davacıların ileri sürdüğü sebeplerin
haklı olup olmadığına mahkeme karar verir. Haklı bir neden yoksa mahkeme
11 Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, S.Sayısı:96.
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davayı reddeder, haklı nedenin varlığı halinde ise şirketin feshine karar verilir.
Bununla birlikte, kanun koyucu hem ortakların zarara uğramaması hem de
şirket tüzel kişiliğinin devamı için mahkemeye şirketin feshine karar vermek
dışında başka yetkiler de tanımıştır. Bu kapsamda, şirketin feshini haklı kılan sebeplerin varlığına rağmen, yaşatılmasının ekonomik ve rasyonel açıdan
daha doğru olacağına kanaat getiren mahkeme; şirketi feshetmek yerine, yukarıda sayılan kararlara da hükmedebilir.
2.11. Tasfiye Memurlarının Görevden Alınmasının ve Yerlerine Yenilerinin Atanmasının Talep Edilmesi
Tasfiyeye giren anonim şirketlerde, tasfiye memurlarının kimler olacağı
esas sözleşmede gösterilebilir. Tasfiye memurları esas sözleşme ile atanmamış
ise genel kurul kararı ile belirlenir. Eğer ki, esas sözleşme veya genel kurul
kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmamışsa tasfiye yönetim kurulu tarafından yapılır (TTK md. 536). Diğer taraftan, esas sözleşme veya genel kurul
kararıyla atanmış tasfiye memurları ve bu görevi yerine getiren yönetim kurulu üyeleri, genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir ve yerlerine
yenileri atanabilir. Bunun dışında, her bir şirket ortağı, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak tasfiye memurlarının
görevden alınmasını isteyebilir (TTK md. 537/II). Söz konusu yetkinin kullanımında, tasfiye memurlarının esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla
atanmış olması önemli değildir. Ancak bunun için haklı sebebin varlığı şarttır.
Dolayısıyla, azil talebinde bulunan ortağın, buna ilişkin dayandığı haklı sebebi ortaya koyması gerekir. Tasfiye memurunun görevden alınması için kusurlu
olması zorunlu değildir.
2.12. Tasfiye Edilmiş Anonim Şirketin Ek Tasfiyesinin İstenmesi
Tasfiyenin kapanmış olmasına rağmen tasfiye işlemleri gerektiği gibi tamamlanmamış veya eksik bırakılmış ve dolayısıyla halen alınması zorunlu ek
tedbirlere gereksinim duyulan anonim şirketlerde, mahkeme tarafından şirketin ihyasına karar verilebilir. Ek tasfiye ile yeni bir hukuki durum meydana
getirilmiş olmaz ve sadece tasfiye sırasında eksik bırakılan veya gereği gibi
yapılmayan işlemler tamamlanır. Bu kapsamda, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, ortaklar veya alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu
yerdeki asliye ticaret mahkemesinden, gerekli ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini isteyebilir (TTK md. 547).
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Mahkeme istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye
için yeniden tesciline karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye
memurlarını veya yeni bir veya birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak
tescil ve ilan ettirir. Mahkemenin kararı üzerine ticaret siciline tescil edilen
şirket, tüzel kişiliğini yeniden kazanır, organlar kendiliğinden yeniden çalışmaya başlar ve terkin edilmeden önce olduğu gibi unvanında “tasfiye halinde”
ibaresini kullanır. Ancak, bu süreçte ek tasfiyenin konusunu oluşturan işlemler
dışında şirket başka bir faaliyet icra edemez. İhya işleminin gereğinin yerine
getirilmesinden sonra ise anonim şirket tüzel kişiliği yeniden sona erdirilir.
2.13. Kurucular, Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Tasfiye Memurları Hakkında Hukuki Sorumluluk Davası Açılması
Anonim şirketlerde kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde, hem şirkete hem ortaklara hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumludurlar (TTK md. 553/I). Şirketin
uğradığı zararın tazminini, şirket ve belli hallerde alacaklılar yanında her bir
ortak da isteyebilir. Ortaklar tazminatın ancak şirkete ödenmesini talep edebilir. Ortağın açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde
mahkeme, dava giderleriyle avukatlık ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği hallerde, davacı ortakla şirket arasında hakkaniyete göre paylaştırır.
Ortaklar şirketin iflası halinde de sorumluluk davası açma hakkına sahiptir.
Ancak, ortakların ve şirket alacaklılarının istemleri önce iflas idaresince ileri
sürülür. İflas idaresi söz konusu davayı açmadığı takdirde, her ortak veya şirket alacaklısı mezkûr davayı ikame edebilir. Elde edilen hâsıla, İcra ve İflas
Kanunu (T.C. Yasalar, 19.06.1932) hükümlerine göre, önce dava açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunur; bakiye, sermaye payları oranında davacı ortaklara ödenir; artan iflas masasına verilir.
2.14. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Ortaklık Paylarının ve
Ortaklık Haklarının İncelenmesinin Talep Edilmesi
Birleşmede, bölünmede ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık
haklarının gereğince korunmamış veya ayrılma karşılığının (akçesinin) uygun
belirlenmemiş olması halinde, her anonim şirket ortağı, yapı değişikliğine ilişkin kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde,
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söz konusu işlemlere katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeden, uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir
(TTK md. 191/I).
Birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin merkez ilkesi ortaklık payının ve
haklarının sürekliliğidir. Bu ilke, önceki ortaklık yapısında mevcut olan ortaklık paylarının ve haklarının, yeni ortaklık yapısında, uyarlanmış değeri, içeriği
ve kapsamı ile aynen devam etmesi anlamına gelir. Mezkûr maddede “şirket
payının ve haklarının incelenmesi” başlığı altında düzenlenen dava “aynen
devamın” sağlanıp sağlanmadığının incelenmesine, sağlanmadı ise sağlanmasına yöneliktir (Tekinalp, 2013, 356).
2.15. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşleminin İptali
TTK’nın birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye dair hükümlerinin (134 ila
190. maddelerinin) ihlali halinde, bu işlemlerle ilgili kararlara olumlu oy vermeyen ve bunu tutanağa geçirten şirket ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde ilanından itibaren iki ay içinde iptal davası açma hakkına
sahiptir. İlanın gerekmediği hallerde ise süre tescil tarihinden itibaren başlar
(TTK md. 192). Yapı değişikliğinin iptalini isteme hakkı, ortaklara tanınan
bireysel bir hak niteliğindedir. Ortaklık şartı dışında TTK’nın aradığı bir diğer şart ise ortağın ilgili kararın alındığı genel kurulda bu karara olumlu oy
vermemiş ve bunu tutanağa geçirtmiş olmasıdır. Genel kurulda olumlu oy kullanan ortakların, iptal davası açma hakkı yoktur. İptal sebebi ise birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin TTK’nın söz konusu maddelerinin ihlalidir.
Dolayısıyla birleşme, bölünme veya tür değiştirmeye dair ilgili hükümlerin
her türlü ihlali, iptal davasına konu olabilir. Dava açabilmek için kanuna aykırılığın önemli olması şart değildir.
Öte yandan, birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi
bir eksikliğin varlığı halinde, mahkeme taraflara öncelikle bunun giderilmesi için
uygun bir süre verir; hukuki sakatlık, verilen süre içinde giderilemiyorsa veya
giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve gerekli önlemleri alır.
2.16. Şirketler Topluluğunda Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılması
Şirketler topluluğunda hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba
uğratacak şekilde kullanamaz. Özellikle bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya
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da aktarmaya; malvarlığını ayni veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya;
kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde
bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımlarını
kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen
kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez. Bunun istisnası ise kaybın, o faaliyet yılı içinde
fiilen denkleştirilmesi veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en geç o faaliyet yılı sonuna kadar bağlı şirkete denk değerde
bir istem hakkı tanınmasıdır (TTK md. 202).
Bununla birlikte denkleştirme, faaliyet yılı içinde fiilen yerine getirilmez
veya süresi içinde denk bir istem hakkı tanınmazsa, bağlı şirketin her ortağı,
hâkim şirketten ve onun, kayba sebep olan yönetim kurulu üyelerinden, şirketin zararını tazmin etmelerini mahkemeden isteyebilir. Hâkim istem üzerine
veya resen somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, tazminat yerine davacı ortakların paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına veya duruma
uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme karar verebilir.
Diğer taraftan, hâkimiyetin uygulanması ile gerçekleştirilen ve bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme,
bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, genel kurul kararına red oyu verip tutanağa
geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri konulardaki kararlarına yazılı olarak itiraz eden ortaklar; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya
paylarının varsa en az borsa değeriyle, böyle bir değer bulunmuyorsa veya
borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, gerçek değerle veya genel kabul
gören bir yönteme göre belirlenecek bir değerle satın alınmasını mahkemeden
isteyebilirler. Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler
esas alınır.
3. SONUÇ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, uygulamada karşılaşılan sorunlar da
göz önünde bulundurularak ve menfaatler dengesine uygun olarak anonim şirket ortaklarına bir takım dava hakları tanınmıştır.
Bu kapsamda anonim şirket ortakları; anonim şirketin kuruluşunda kanun hükümlerine aykırı hareket edilmesi nedeniyle şirketin feshinin istenmesi, batıl yönetim kurulu kararlarının tespiti, bağımsız denetime tabi anonim
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şirketlerde denetçinin görevden alınması ve yeni denetçinin atanması, genel
kurulun toplantıya çağrılması, bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmesi
halinde hukuksuzluğun giderilmesi, özel denetçi atanması, genel kurul kararlarının iptalinin veya butlanının talep edilmesi, organ eksikliği halinde fesih
davası açılması, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması,
haklı sebeple anonim şirketin feshinin istenmesi, tasfiye memurlarının görevden alınmasının ve yerlerine yenilerinin atanmasının talep edilmesi, tasfiye
edilmiş anonim şirketin ek tasfiyesinin istenmesi, kurucular, yönetim kurulu
üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları hakkında hukuki sorumluluk davası
açılması, birleşme, bölünme ve tür değiştirmede ortaklık paylarının ve ortaklık
haklarının incelenmesinin talep edilmesi, birleşme, bölünme ve tür değiştirme
işleminin iptali ve şirketler topluluğunda hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde hukuk davası açma hakkına sahiptir. Söz konusu davalar, şirket
merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılır.
Hak ve menfaat kaybının önlenmesi ve telafisi ile ortaklık haklarının gereği gibi kullanılabilmesi bakımından anonim şirket ortaklarının, Kanunun
kendilerine tanımış olduğu dava haklarını bilmeleri ve gerektiğinde bu hakları
kullanabilmeleri büyük önem arz etmektedir.
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YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA STOPAJ
TEŞVİKİNDEN FAYDALANAMAYAN İŞÇİLERİN İLAVE İSTİHDAM
TEŞVİKİNDEN FAYDALANDIRILMASI MÜMKÜN MÜDÜR?
**
Mustafa ŞEN12

ÖZ
Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan yatırımların en önemli getirilerinden birisi, üretim ve istihdamı artıran bir yapıya sahip olmalarıdır. Nitekim
yatırımları daha cazibeli hale getirebilme adına, yatırım teşvik belgesi sahibi
olan ve bu kapsamda istihdamı artıran yatırımcılara stopaj teşvikinden faydalanma imkânı sunulmaktadır. Bununla beraber, son dönemlerde istihdamı bir
bütün halinde artırabilmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılmakta ve hem
işçi hem de işveren lehine pozitif çıktılar sağlayan uygulamalar üzerine çalışılmaktadır. Sene başında hüküm altına alınan “ilave istihdam teşviki” de bu
uygulamalardan birisidir. Ancak söz konusu teşviklerin bir arada uygulanması, bazı tartışmalı hususları da beraberinde getirmektedir.
Anahtar Sözcükler: Yatırım Teşvik Belgesi, Stopaj Teşviki, İlave İstihdam Teşviki, İşçi, İşveren.
1. GİRİŞ
15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın yürürlüğe girmesiyle birlikte yatırım teşvik belgesi
sahiplerine önemli avantajlar sağlanmıştır. Özellikle az gelişmiş bölgelerdeki
istihdam olanaklarının artırılması amacıyla, teşvik kapsamındaki illerde, gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin çalıştırdıkları işçilerin ücretleri üzerinden
hesaplanan gelir vergisinin, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmesi suretiyle gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında geçilmiştir.
Bununla birlikte, 09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 3. maddesi ile 25.08.1999 tarihli
ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 18. Maddeyle, düzenlemede ayrıntıları belirtilen değişiklikleri sağlayan işçiler için gelir vergisinin
asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar
*12 * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
25.09.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edileceği hüküm altına
alınarak ilave istihdam teşviki sağlanmıştır.
Bu çalışmada, 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca, herhangi bir işyerinde Yatırım Teşvik Belgesi
kapsamında stopaj teşvikinden faydalanan işçilerin yanı sıra teşvikten faydalanmayan işçilerin de bulunması durumunda, söz konusu teşvikten yararlanmayan işçilerin 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18.
madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi teşvikinden
yararlanılıp yararlanılamayacağı hususu üzerinde durulacaktır.
2. İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 3. maddesi ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 18. madde ile ilave istihdam teşviki düzenlemesine gidilmiştir.
Söz konusu madde de öngörülen teşvik ile 01.02.2017 tarihinden itibaren
işe alınan ve maddede yazılı şartları taşıyan ilave sigortalılar için asgari ücret
üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, asgari geçim indirimi uygulandıktan
sonra kalan kısmının verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden
vergiden terkin edilmesi suretiyle özel sektör işverenlerinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dâhilinde yararlanacaktır.
a) Sigortalının 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
b) Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
c) Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı
tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),
ç) Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına
rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik
Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve
(30) olarak bildirilenlerden olmaması,
d) Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması.
Teşvik uygulamasında işverenin faaliyet konusu ile tam veya dar mükelle192
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fiyet esasında vergilendirilmesinin bir önemi bulunmamaktadır. Aşağıda yazılı sigortalılardan dolayı, söz konusu madde ile getirilen gelir vergisi stopajı
teşviki uygulanmayacaktır.
a) Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalışanlar,
b) 21.4.2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci
fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerlerinde çalışanlar,
c) 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 04.01.2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna
olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerlerinde çalışanlar,
ç) Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
d) Yurt dışında çalışan sigortalılar.
Öte yandan ilave istihdam, özel sektör işverenlerinin 2016 yılı Aralık ayına
ilişkin olarak verdikleri aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdikleri sigortalı sayısına 01.02.2017 tarihinden sonra ilave olarak yeni işe aldıkları sigortalıları ifade etmektedir.
01.02.2017 tarihinden önce işe alınanlar için söz konusu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanmaz.
2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan
işverenler, 01.02.2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde
kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda gelir vergisi
stopajı teşvikinden yararlanırlar.
Örnek 1: İşveren (A), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık
prim ve hizmet belgelerinde 30 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren,
mevcut işçisine ilaveten 2017 yılının Ocak ayında 5 işçi, 1 Mart 2017 tarihinde de 10 işçi istihdam etmiştir.
Buna göre işveren (A), Ocak ayında istihdam ettiği ilave 5 işçiden dolayı
teşvikten yararlanamayacak, ancak Mart ayında ilave istihdam ettiği ve belirtilen şartları taşıyan 10 işçi için teşvikten yararlanabilecektir.
Ayrıca teşvikten yararlanılmaya başlanmasından sonra, gerek eski çalışanların gerekse de ilave istihdam edilenlerin 01.01.2018 tarihinden önce işten
çıkarılması nedeniyle, 2016 yılı Aralık ayındaki toplam istihdam edilen sigortalı sayısının üzerinde kalınmak koşuluyla, bir azalma meydana gelirse terkin
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edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan
kalan sigortalılar dikkate alınır. Bu durumda, sigortalılardan hangisi için teşvikten yararlanılacağı işveren tarafından serbestçe belirlenir.
Örnek 2: İşveren (B), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık
prim ve hizmet belgelerinde 40 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren, Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin şartları taşıyan 01.03.2017
tarihinde 10, 01.04.2017 tarihinde de 5 ilave işçi istihdam etmiş ve bu işçiler
için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.
İşveren (B), 2017 Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçisini işten
çıkarmıştır. Bu durumda işveren (B), ilave istihdam etmiş olduğu 15 işçisi olmasına rağmen bu işçilerin tamamı için değil, 2016 yılı Aralık ayına ait istihdam sayısı
olan 40’ın üzerinde kalan 5 işçi için teşvikten yararlanmaya devam eder ve bu
işçilerin hangisi için teşvikten yararlanacağını ise serbestçe belirler.
Örnek 3: İşveren (C), 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık
prim ve hizmet belgelerinde 20 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. Bu işveren,
01.04.2017 tarihinde Tebliğin 4 üncü maddesindeki ilave istihdama ilişkin
şartları sağlayan 10 işçi istihdam etmiş olup bu işçiler için teşvikten yararlanmaya başlamıştır.
İşveren (C) 15.8.2017 tarihinde 12 işçisini işten çıkarmıştır. Bu durumda işveren (C)’nin çalışan sayısı, 2016 yılı Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği
aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirdiği 20 işçinin altına düştüğünden,
15.8.2017 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanamaz.
Bununla birlikte, üç aylık dönemler halinde verilen muhtasar beyannamelerde, ilave istihdam ile ilgili şartların varlığı her bir ay için ayrı ayrı değerlendirilerek terkin edilecek tutar belirlenecektir.
Örnek 4: Üç ayda bir muhtasar beyanname veren işveren (D), 2016 yılı
Aralık ayı ile ilgili olarak verdiği aylık prim ve hizmet belgelerinde 4 işçi çalıştırdığını bildirmiştir. İşveren 12.01.2017 tarihinde 2, 15.02.2017 tarihinde
1, 1/3/2017 tarihinde ise 1 ilave işçi istihdam etmiştir.
İşveren (D), 2017/Nisan ayında vereceği muhtasar beyannamesinde, ilave
istihdama ilişkin şartların sağlanması kaydıyla Şubat ve Mart aylarında aldığı
işçiler için bu işçilerin çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak teşvikten yararlanır. Ocak ayında istihdam ettiği işçilerden dolayı ise teşvikten yararlanamaz.
Birden fazla işyerinde faaliyette bulunan ve her bir işyeri için ayrı ayrı
aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenler, ilave istihdamdan dolayı gelir
194

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

vergisi stopajı teşvikine ilişkin şartları her işyeri için ayrı ayrı dikkate alacaktır. İşverenin birden fazla işyerindeki çalışanlarına yaptığı ücret ödemeleri ile
ilgili tek muhtasar beyanname vermesinin bir önemi bulunmamaktadır. 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi kapsamında, ferdi işletmelerin sermaye şirketlerine devir olunması, kollektif ve adi komandit şirketin
sermaye şirketine dönüşmesi hali ile 13.06.2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında gerçekleştirilen devir işlemlerinde işverenler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam
kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam ederler. İlave istihdam teşvikinden faydalanan işverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden
mirasçıların şartları taşımak kaydıyla teşvikten faydalanmaları mümkündür.
3. YATIRIM TEŞVİKİNDEN FAYDALANAMAYAN İŞÇİLERİN
İLAVE İSTİHDAM TEŞVİKİNDEN FAYDALANDIRILMASI
09.02.2017 tarih ve 29974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 687 Sayılı
Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 3. maddesi ile 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen 18. maddede;
“31.12.2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak
üzere, 01.02.2017 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
kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla
işe alındıkları tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar uygulanmak üzere,
ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim
ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin
asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar
beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir.
Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer
kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.
Bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına
isabet eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez.
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Bu madde hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun
30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma
hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan
istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükümlerine yer verilmiştir.
Konu hakkındaki açıklamalar 16.03.2017 Tarihli ve 30009 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır.
Söz konusu Tebliğin “Teşvikten yararlanacak işverenler” başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasında;
“(1) Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dâhilinde yararlanacaktır.
a. Sigortalının 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış olması,
b. Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumuna kayıtlı olması,
c. Sigortalının en az ve kesintisiz üç ay süreyle işsiz olması (işe başladığı
tarihten önceki üç aya ait sosyal güvenlik kurumuna verilen aylık prim ve
hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olması),
ç. Sigortalının işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına
rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde, Sosyal Güvenlik
Kurumunun mevzuatı çerçevesinde, işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve
(30) olarak bildirilenlerden olmaması,
d. Sigortalının, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde yer alan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması...”
Aynı tebliğin “ilave istihdamın kapsamı” başlıklı 5. maddesinin üçüncü
fıkrasında;
“...(3) 2016 yılının Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna bu aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini vermemiş olan işverenler, Tebliğin 4. maddesindeki şartları taşımak kaydıyla
01.02.2017 tarihinden sonra işe aldıkları sigortalıların, 2016 yılında Sosyal
Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda gelir vergisi stopajı
teşvikinden yararlanırlar.”
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Açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, 4447 sayılı Kanunun geçici 18. maddesi
ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden 01.02.2017 tarihinden itibaren işe alınmış sigortalılar için yararlanılması mümkün bulunmakta olup bu
tarihten önce işe alınan sigortalılar için söz konusu teşvikten yararlanılması
mümkün bulunmamaktadır.
Buna göre, 2016 yılının Aralık ayına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna
verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları
ve 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 4. maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşımaları kaydıyla, 01.02.2017 tarihinden itibaren istihdam
edilen ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca teşvikten faydalanmayan sigortalılar için, 4447 sayılı
Kanunun geçici 18. maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden
yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, 01.02.2017 tarihinden sonra istihdam edilse ve tüm şartları taşısa
dahi 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca teşvikten faydalanan sigortalılar için, 4447 sayılı Kanunun
geçici 18. maddesinin ikinci fıkrası; “Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamaz.” hükmü uyarınca, 4447 sayılı
Kanunun geçici 18. maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden
ayrıca yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
4. SONUÇ
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca,
herhangi bir işyerinde Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında stopaj teşvikinden
faydalanan işçilerin yanı sıra teşvikten faydalanmayan işçilerin de bulunması
durumunda, söz konusu teşvikten yararlanmayan işçilerin 4447 sayılı İşsizlik
Sigortası Kanununa eklenen Geçici 18. madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi teşvikinden (ilave istihdam teşviki) 01.02.2017
tarihinden itibaren işe alınmış sigortalılar için yararlanılması mümkün bulunmakta olup bu tarihten önce işe alınan sigortalılar için söz konusu teşvikten
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. 2016 yılının Aralık ayına ilişkin
Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları ve 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği-
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nin 4. maddesinin birinci fıkrasındaki şartları taşımaları kaydıyla, 01.02.2017
tarihinden itibaren istihdam edilen ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri uyarınca teşvikten faydalanmayan
sigortalılar için, 4447 sayılı Kanunun geçici 18. maddesi ile düzenlenen gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır. Ancak, 01.02.2017 tarihinden sonra istihdam edilse ve tüm şartları taşısa dahi
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar hükümleri
uyarınca teşvikten faydalanan sigortalılar için, 4447 sayılı Kanunun geçici 18.
maddesinin ikinci fıkrası hükmü uyarınca, ilave istihdam teşvikinden ayrıca
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
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Hakkında Karar. Ankara : Resmi Gazete (28328 syılı)
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İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞA İLİŞKİN İHALE
KARARININ VERGİYE TABİ BEDELİ VE AYNI YOLLA İKTİSAP
EDİLEN GAYRİMENKULLERİN SATIŞI
**
Kenan AKBULUT13

ÖZ
İzale-i şüyu davası, paylı taşınmazlarda paydaşlığa son vererek kişisel
mülkiyete geçişi sağlayan bir kavramı açıklamaktadır. Anlaşma yoluyla ortaklığın giderilmesi sağlanamadığı takdirde izale-i şüyu usulüne başvurulmaktadır. İzale-i şüyu yoluyla yapılan satışa ilişkin ihale kararlarında, birden çok
hissedarın farklı oranda hisseleri, hisse oranı üzerinden mi yahut tüm bedel
üzerinden mi damga vergisine konu edileceği uygulamada karşılaşılan bir sorun olarak bilinmektedir. Yine aynı yolla edilen taşınmazların elden çıkarılması sürecinde dikkat edilmesi gereken özellikli durumlar da mevcuttur.
Anahtar Sözcükler: İzale-i Şüyu, Gayrimenkul (Taşınmaz), İhale Kararı.
1. GİRİŞ
İzale-i şüyu, ortaklığın giderilmesi amacıyla açılan dava anlamına gelmektedir. Bir başka ifadeyle, herhangi bir malın kendisinin veya satılarak bedelinin paylaştırılması suretiyle, bu mal üzerindeki ortaklığın (paydaşlığın)
giderilmesine izale-i şüyu davası denir. Bu davada amaç ortaklar arasındaki
anlaşmazlığa çözüm bulmaktır. Son dönemlerde özellikle varislere miras kalan taşınmazların paylaşımında yahut değerlendirilmesinde yaşanan sorunların çoğalması izale-i şüyu ifadesini sıklıkla duymamıza neden olmuştur.
Makalemiz içerisinde bu dava türünün ne anlam ifade ettiği ve dava sonucunda iktisap edilen gayrimenkullerin satılması gündeme geldiğinde yürürlükteki mevzuat kapsamında yapılması gerekenler üzerinde durulacaktır.
Aynı zamanda, izale-i şüyu yoluyla satışa ilişkin ihalelerde damga vergisinin
toplam ihale bedeli üzerinden mi, yoksa ilgili hisseye isabet eden kısım düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden mi ödeneceği sorusu cevaplandırılacaktır.
2. İZALE-İ ŞÜYU DAVASI
Taşınmaz üzerinde hak sahibi olan malikler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek için oluşturulan davaya izale-i şüyu davası denir. İzale gi* * Defterdarlık Uzmanı
13
Makale Geliş Tarihi:
10.08.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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dermek anlamına gelir. Şüyu ise ortaklık anlamındadır. Bu, genellikle arsa,
daire gibi mülklerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için açılan davalara verilen isimdir. Örneğin bir dairenin sahibi, maliki ve hissedarı 3 kişi
olduğunu düşünelim. Bu 3 kişinin bu daireyi birlikte değerlendirme imkânı
yoksa aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için bu dava açılır.
İzale-i şüyu davasını paydaş veya paydaşlar açar. Bir taşınmaz malda, mülkiyet hissesi olmayıp intifa hakkı bulunan şahsın ortaklığın giderilmesi davası
açması mümkün değildir. İştirak halindeki mallarda tasfiye memurunun dava
açma hakkı vardır. Müşterek mülkiyette, borçlu paydaşın payı belli olduğundan, alacaklının bu payı müstakil olarak haczettirip satması mümkün olduğundan izale-i şüyu davasını açmaya gerek yoktur.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin görevini açıklayan 4. Maddesi’nin (b) bendinde taşınır ve taşınmaz mal
veya hakkın paylaştırılması ve ortaklığın giderilmesi davalarına Sulh Hukuk
Mahkemeleri’nin bakacağı ifade edilmiştir. Söz konusu kanunun (12. Maddesi’nde “taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak üzerinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin kesin yetkili
olduğu” belirtilmiştir.
İzale-i şüyu davasını Medeni Kanun düzenler. Medeni Kanun’da 699.
madde esas alınır. Bu dava sonucunda paylar paydaşlara da satılabilir. Paydaşlara satılabilmesi için tüm ortakların onay vermesi gerekir. Taşınmaz malın
paydaşları Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından tespit edilir. Buradaki kayıtlarda
hak sahipleri belirlenir.
Söz konusu dava türüne bir mahkeme kararı ile örnek verilebilir. Yargıtay 18.
Hukuk Dairesinin 2003/952 esas, 2003/2378 sayılı kararında, ortaklığın satış yolu
ile giderilmesi istenilmiştir. Söz konusu karar sonucu verilen hükme göre;
Satış yolu ile ortaklığın giderilmesi istenilen taşınmaz üzerinde bina vs.
gibi muhdesat varsa bunlar Medeni Kanunun 619.maddesi uyarınca arzın
mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) sayıldığından arzla birlikte satışına
karar verilecektir. Bunların bir kısım paydaşa aidiyetine ilişkin tapuda şerh
varsa veya bu konuda tüm paydaşlar ittifak ediyorsa o takdirde değerlere göre
oran kurulması ve satış parasının bu oran esas alınarak dağıtılması gerekecektir. Oran kurulurken muhdesatın ve arzın dava tarihi itibariyle ayrı ayrı
değerleri tespit edilecek ve bu değerler toplanarak taşınmazın tüm değeri
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saptanacak, bulunan değer, muhdesat ve arzın değerine ayrı ayrı oranlanarak yüzde itibariyle ne kadarının muhdesata, ne kadarının arza isabet ettiği
belirlenecektir. Satış bedelinin dağıtımında bulunan bu yüzde oranlar gözönünde tutularak muhdesata isabet eden kısmın sadece muhdesat sahibine veya
payları oranında sahiplerine, arza düşen kısım da yine payları oranında tüm
paydaşlara verilecektir. Muhdesatın bir kısım paydaşlara aidiyetine ilişkin
tapuda şerh yoksa veya bu hususta paydaşların ittifakı söz konusu değilse,
sorunun mahkemede çözülmesi icap edeceğinden bunun için iddia sahiplerine
süre verilerek sonucu beklenmesi uygun olacaktır.
Somut olayda, davalı yargılamanın çeşitli aşamalarında binanın 1,5-2 katının kendisi tarafından yapıldığını savunduğuna göre, mahkemece bu konuda
tarafların ittifakını araması, savunma taraflarca kabul görmediği takdirde davalıya süre verilerek, bağımsız bölümün yapıldığına dair delillerin toplanması
ve yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda dağıtılacak paylara uygulanacak
oranların belirlemesi ve buna göre karar verilmesi gerekir.
Bu hususlar dikkate alınmadan, taşınmazın üzerindeki yapı ile birlikte satışı sonunda elde edilecek bedelin paylar oranında dağıtımına karar verilmiş
olması da usul ve yasaya aykırıdır. Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz
önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu
nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK’nun 428.maddesi
gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene
iadesine, 27.3.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
3. İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA YAPILAN SATIŞA İLİŞKİN İHALE
KARARINDA ESAS ALINAN BEDEL
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu; 3. maddesinde, damga
vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8. maddesinde ise bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle,
il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu; 10. maddesinde, damga vergisinin
nispî veya maktu olarak alınacağı, nispî vergide, kâğıtların nev’i ve mahiyetlerine
göre, bu kâğıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kayıtların mahiyetlerinin
esas olacağı, belli para teriminin, kâğıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hâsıl edeceği parayı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

KASIM - ARALIK 2017

201

MALİ

ÇÖZÜM

Mezkûr Kanuna ekli (I) sayılı tablonun “II-Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünün 2. maddesinde, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi
daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının nispi
damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1)
sayılı tablonun II/2 maddesindeki kâğıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde
4,95 olarak belirlenmiştir.
İzale-i şüyu suretiyle yapılan satışlarda taşınmazın belirli bir hissesinin değil tamamının satışı söz konusu olduğundan, söz konusu satışlar nedeniyle
alınan ihale kararına ilişkin damga vergisinin satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla izale-i şüyu yoluyla satışlara ilişkin alınan
ihale kararlarının, ihtiva ettiği toplam satış bedeli üzerinden 488 sayılı Kanuna
ekli (1) sayılı tablonun II/2 maddesi gereğince damga vergisine tabi tutulması
gerekmektedir.
4. İZALE-İ ŞÜYU YOLUYLA İKTİSAP EDİLEN GAYRİMENKULLERİN SATIŞI
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari
ve sınai faaliyetten doğan kazançların ticari kazanç olduğu, aynı maddenin
dördüncü bendinde de gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı
olarak uğraşanların bu işlerinden elde ettiği kazançların da ticari kazanç sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Ticari faaliyet emek ve sermaye organizasyonuna dayanmakta olup, kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon
tarafından icra edilen faaliyetin ticari faaliyet olma niteliğine etki etmemektedir. Ancak, bir faaliyetin ticari faaliyet sayılabilmesi için kazanç sağlama
niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün
unsurlarıyla birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip
olması, şahsi ihtiyaç kapsam ve sınırlarını aşması gerekmektedir.
Gayrimenkul alım satımı ticari bir organizasyon içinde yapıldığında alım
satımın ticari faaliyetin bir unsuru sayılması, ancak ticari organizasyonun şekli ve maddi unsurları ile açıkça belli olmadığı hallerde ise faaliyetin devamlılık kasıt ve niyeti ile yapıldığını belirleyen objektif ölçü olarak, muamelede
çokluk olup olmadığına bakılması gerekmektedir.
Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanla202
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rında ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık
unsurunun oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin
organizasyon gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık
unsurunun varlığı kabul edilir.
Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı,
ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine
getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış
olsa dahi, ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Değer Artışı Kazançları” başlıklı mükerrer 80 inci maddesinde;
“Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar
değer artışı kazançlarıdır...
6. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70’inci
maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal
(gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden
çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın
alınmış sayılır.).
Bu maddede geçen “elden çıkarma” deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası,
kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve
diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç,
6.000 TL (2017 takvim yılı için 11.000 TL) Yeni Türk Lirası gelir vergisinden
müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.
Gayrimenkul ve benzeri kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazancın değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi için ilgili mal ve hakların arızi
olarak iktisap ve elden çıkarılmaları gerekmekte olup, iktisabın ivazsız olarak
yapılması halinde değer artışı kazancından bahsetmek mümkün olmayacaktır.
Bu çerçevede, izale-i şüyu davası neticesinde ihale yoluyla satın alınan
gayrimenkullerin ivazsız olarak intikal ettiğinden bahsetmek mümkün olma-
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yıp, söz konusu arsaların beş yıl içerisinde elden çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Öte yandan, bahse konu arsaların satışının ticari bir organizasyon içerisinde yürütülmesi veya bu tür bir organizasyon içinde yürütülmemekle
beraber;
a. Aynı kişiye farklı tarihlerde,
b. Farklı kişi ve tüzel kişilere aynı tarihte,
c. Değişik kişi ve tüzel kişilere, değişik tarihlerde veya birbirini izleyen
yıllarda,
d. Bir kısmının teslim alındığı takvim yılı içinde toplu olarak diğer kısmının ise takip eden takvim yılı içinde satılması,
Durumunda ise yapılan satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım satım
işiyle uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, elde edilen kazancın Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesi çerçevesinde ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, izale-i şüyu ile iktisap edilen ve birden fazla ortağı bulunan taşınmazların satışı nedeniyle elde edilecek kazancın Gelir Vergisi Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ticari kazanç veya aynı Kanunun mükerrer
80’nci maddesine göre değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesinde her
bir ortağın durumunun hisseleri oranında ayrı ayrı değerlendirileceği tabiidir.
5. SONUÇ
İzale-i şüyu, taşınmaz üzerinde hak sahibi olan malikler arasında anlaşmazlıkların çıkmasını engellemek için oluşturulan davaya denir. İzale-i şüyu
genellikle arsa, daire gibi mülklerde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması
için açılan davalara verilen isimdir. Bir taşınmaz malda, mülkiyet hissesi olmayıp intifa hakkı bulunan şahsın ortaklığın giderilmesi davası açması mümkün değildir. İştirak halindeki mallarda tasfiye memurunun dava açma hakkı
vardır. Müşterek mülkiyette, borçlu paydaşın payı belli olduğundan, alacaklının bu payı müstakil olarak haczettirip satması mümkün olduğundan izale-i
şüyu davasını açmaya gerek yoktur.
İzale-i şüyu suretiyle yapılan satışlarda taşınmazın belirli bir hissesinin değil tamamının satışı söz konusu olduğundan, söz konusu satışlar nedeniyle
alınan ihale kararına ilişkin damga vergisinin satış bedeli üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Dolayısıyla izale-i şüyu yoluyla satışlara ilişkin alınan
ihale kararlarının, ihtiva ettiği toplam satış bedeli üzerinden gereğince damga
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vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca izale-i şüyu davası neticesinde
ihale yoluyla satın alınan gayrimenkullerin ivazsız olarak intikal ettiğinden
bahsetmek mümkün olmayıp, söz konusu arsaların beş yıl içerisinde elden
çıkarılmasından doğan kazançların değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca izale-i şüyu ile iktisap edilen ve birden fazla ortağı
bulunan taşınmazların satışı nedeniyle elde edilecek kazancın Gelir Vergisi
Kanunu’nun 37’nci maddesine göre ticari kazanç veya aynı Kanunun mükerrer 80’nci maddesine göre değer artışı kazancı olarak vergilendirilmesinde her
bir ortağın durumunun hisseleri oranında ayrı ayrı değerlendirileceği tabiidir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (04.02.2011). 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu.
Ankara : Resmi Gazete (27836 sayılı)
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (11.07.1964). 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (11751 sayılı)
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VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE GETİRİLEN VERGİSEL
AVANTAJLAR
*
İbrahim AKBAYRAK14
*

ÖZ
Vergi affı kanunları ile getirilen yapılandırma düzenlemelerinde her
defasında dürüst mükelleflerin cezalandırıldığı, dürüst olmayan mükelleflerin
ise ödüllendirildiği eleştirisi yapılır.Bu nedenle her defasında vergisini
zamanında ödeyen, vergisel ödevlerini düzenli olarak yapan mükelleflerin
de ödüllendirilmesi gerektiği savunulur.Bu eleştirilere maruz kalan Maliye
İdaresi, yaptığı bir takım düzenlemeler ile dürüst mükelleflere (vergiye
uyumlu mükelleflere) pozitif ayrımcılık yapacak şu düzenlemeleri getirmiştir:
- Vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren (vergiye
uyumlu) ticari ve zirai kazanç ile serbest meslek kazancı elde eden
gelir vergisi mükelleflerinin ile kurumlar vergisi mükelleflerinin
ödüllendirilmesi bağlamında, bu mükelleflerin gelir vergisi ve
kurumlar vergisinden %5 oranında vergi indirimi getirilmiştir.
- Vergisel yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getiren (vergiye
uyumlu) mükelleflerin ödüllendirilmesi kapsamında, son bir yıl
içindeki borçlarını ödeyememiş, zor duruma düşmüş mükelleflere
tecil müessesesinden daha iyi şartlarla borç taksitlendirmesi
yapabilme imkanı getirilmiştir.
- En son yapılan düzenleme ile ise; başkaca bir sebep bulunmaması
halinde, pişmanlıkla beyanda bulunan uyumlu mükelleflere,
inceleme ve takdire sevk işlemi yapılmayacağı düzenlenmiştir.
Vergiye uyumlu mükelleflere getirilen vergisel avantajlar bu üç ana başlık
altında yazımıza konu edilecektir.
1- UYUMLU MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ (GV ve KV
İNDİRİMİ) :
a-Yararlanabilecek Mükellefler:
Vergi indirimi uygulamasından yalnızca, ticari, zirai, serbest
meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi
mükellefleri (finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler, sigorta ve
*14 * Yeminli Mali Müşavir, Bağımsız Denetçi
Makale Geliş Tarihi:
09.10.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç)
yararlanabilirler.
b- Yararlanamayacak Mükellefler:
- Finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta
ve reasürans şirketleri, emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım
fonları vergi indiriminden yararlanamazlar.
- V.U.K 359. maddesinde sayılan fiilleri (kaçakçılık), beyannamenin
ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında işleyenler ve fiilleri
kesinleşenler vergi indiriminden yararlanamazlar.
- Ücret, gmsi, msi ve diğer kazanç ve irat elde edenler yasada
kapsam dışı bırakıldığından vergi indiriminden yararlanamazlar.
c- Vergi İndiriminde Mükellefte Aranan Şartlar ve Şartların İhlali
Sayılmayan Haller:
Vergi İndiriminden yararlanabilmek için aşağıdaki şartları taşımak,
kaybetmemek ve mükellefin şartlarının şartların ihlali sayılmayan hallerden
olması gerekmektedir.
Mükellefte Aranan Şartlar

208

-

Başvuru tarihi itibariyle mükellefin en az 3 yıl süreyle,
ticari, zirai veya serbest meslek
faaliyeti nedeniyle yıllık gelir
veya kurumlar vergisi mükellefi
olması.

-

İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl ile
bu yıldan önceki son iki yıla ait
vergi beyannamelerinin kanuni
süresinde verilmiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk etmiş
vergilerin kanuni süresinde ödemiş olması.
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Şartların İhlali Sayılmayan Haller

-

Kanuni süresinde verilmiş bir beyannamenin, kanuni süresinden
sonra düzeltilmesi veya pişmanlıkla
verilen beyannameler indirim şartlarının ihlali sayılmaz.

-

Her bir beyanname itibariyle 10
Türk lirası’na kadar yapılan eksik
ödemeler şartların ihlali sayılmaz.
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-

İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl
ile bu yıldan önceki son 2 yıl
içerisinde haklarında beyana tabi
vergi türleri itibariyle (mükellefin vermiş olduğu vergi türleri
itibariyle, örneğin muhtasar,
kdv, damga gibi mükellefin tabi
olduğu tüm vergi türlerindeki
beyannameleri dikkate alınacaktır.) ikmalen, re’sen veya idarece
yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekmektedir.

-

Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş
yargı kararlarıyla veya V.U.K’nun
uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda şartların
ihlali sayılmayacaktır.

-

İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin verildiği tarih
itibariyle vergi aslı (vergi
cezaları dahil) 1.000 Türk
lirasının üzerinde vadesi
geçmiş borcunun bulunmaması
gerekmektedir.

-

1.000 Türk lirasının altındaki ve
beyannamenin verilme tarihinde
vadesi geçmiş bulunan borçlar şartların ihlali sayılmayacaktır.

-

Vergi aslına bağlı gecikme faizi,
gecikme zammı ile diğer kamu kurumlarına örneğin sgk, belediye gibi
kurumlara olan borçlar hesaplamada
dikkate alınmayacaktır.

İndirimin hesaplanacağı
beyannamenin ait olduğu yıl
ile önceki dört takvim yılında
V.U.K 359. maddesinde sayılan
fiillerin işlenmemiş olması
gerekmektedir.

-

V.U.K 359. maddesinde sayılan
fiilleri işleyenlerin, bu fiillerinin kesinleşmiş yargı kararları ile ortadan
kaldırılması halinde şartların ihlali
sayılmayacaktır.

-

c- Vergi İndirimi Uygulaması ve Kapsamı:
1- Bu uygulama, 1.1.2018 tarihinden sonra verilecek yani 2017 takvim
yılı gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri için söz konusu olacaktır.
2- Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan
verginin %5 i, ödenmesi gereken gelir ve kurumlar vergisinden
mahsup edilecektir.
3- Gelir vergisinde gelirin toplanması esas olduğundan, gelir vergisi
mükellefleri için de yalnızca ticari, zirai ve serbest meslek kazançları
indirim uygulamasından yararlanacağı için, mükellefin başkaca gelir
unsuru bulunması halinde (msi, gmsi, ücret ve diğer kazanç ve irat)
yararlanılacak indirim oranı ve tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:
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Vergi İndiriminden Yararlanılacak Oran: (Ticari Kazançlar + Zirai
Kazançlar +Serbest Meslek Kazançları) / Toplam Gelir Vergisi Matrahı
Vergi İndiriminden Yararlanılacak Tutar: (Hesaplanan Gelir Vergisi x
Vergi İndiriminden Yararlanılacak Oran) x 0,05
4- Her hal ve takdirde hesaplanan vergi indirimi tutarı 1.000.000 Türk
lirasını aşamayacaktır.
( Bu tutar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranında
artırılmak suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan tutarın, %5 ini
aşmayan kesirler dikkate alınmayacaktır.)
İndirilecek vergi indirimi tutarının ödenmesi gereken vergiden fazla
olması durumunda mahsup edilemeyen tutar, yıllık gelir ve kurumlar
vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde,
mükellefin beyanı üzerine, tahakkuk eden diğer vergilerinden (kdv, muhtasar,
damga, geçici vergi v.s.) mahsup edilecektir.
5- Bu bir yıllık süre içinde mahsup edilemeyen vergi indirimi tutarları
red ve iade edilmeyecektir.
6- Bakanlar kurulu indirim oranını ve tutarını iki katına kadar artırmaya,
sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye yetkilidir.
d-Mükellefte Aranan Şartların İhlali Halinde Vergi İndirimi
Uygulaması:
Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirimden yararlandıktan sonra:
1- Mükellefte öngörülen şartları taşımadığı sonradan tespit edilmesi
halinde, ilgili vergilendirme döneminde indirim uygulaması
dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın
tarh edilecektir.
2- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan
önceki son iki yılda herhangi bir vergiye ilişkin beyanlarının gerçek
durumu yansıtmadığının tespiti ve tarhiyatların kesinleşmesi halinde
de ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh
edilecektir.
3- İndirim uygulaması sebebiyle ödenmeyen bu vergiler açısından,
zamanaşımı süresi yapılan tarhiyatın kesinleştiği tarihi takip eden
takvim yılının başından itibaren başlar.
4- Vergi indiriminden haksız yararlandığı tespit edilen mükelleflere
vergi ziyaı cezası uygulanmayacak ancak, haksız yararlanılan vergi
indirimi için gecikme faizi aranacaktır.
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e- Vergi İndirimi Örnek Uygulamala:
Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Örnek Uygulama:
Serbest meslek erbabı Bay Y, 2017 takvim yılında aşağıdaki gelir
unsurlarını elde etmiştir:
Serbest Meslek Kazancı
: 72.000 TL
Gayri Menkul Sermaye İradı : 6.000 TL
Menkul Sermaye İradı
: 10.000 TL
Ücret			
: 20.000 TL
Diğer Kazanç ve İrat		
: 12.000 TL
TOPLAM G.V. MATRAHI 120.000 TL
1- Gelir unsurlarından tüm indirim ve istisnalar düşülmüş varsayımı ile
gelir unsurlarına göre kazançlar verilmiştir.
2- Mükellefin vergi dairesine 2011 yılı ocak ayına ait muhtasar
beyannameden vergi aslı 900 TL, gecikme faizi 1050 TL olan bir vergi
borcu bulunmaktadır.
3- Mükellefe 2016 yılında ikmalen gelir vergisi tarhiyatı yapılmış,
mükellef bunu aynı yıl yargıya taşıyarak tarhiyatın iptalini sağlamış
ve yargı kararı yine aynı yıl kesinleşmiştir.
4- Mükellefe 2015 yılında gmsi kazancı için, ikmalen vergi tarhiyatı
yapılmış, mükellef bu işlemi uzlaşma müessesesinden yararlanarak
sonuçlandırmış ve aynı yılda ikmalen tarh edilen vergiyi ödemiştir.
5- Mükellefin ayrıca SGK’na 15.000 TL bağkur prim borcu ve faaliyette
bulunduğu ilçe belediyesine de 2.000 TL emlak vergisi borcu
bulunmaktadır.
İstenen :
Bay Y’nin vergi indiriminden yararalanabileceği tutarı hesaplayınız ?
Çözüm:
Öncelikle gelir vergisi mükellefleri için, msi, gmsi, ücret ve diğer kazanç
ve iratlar türünden gelir unsurlarının vergi indiriminden yararlanamayacağı
belirtilmiştir.
Bu nedenle vergi indirimi müessesinden yararlanılacak vergi indirimi
oranının belli edilmesi, daha sonra vergi indirimi tutarının hesaplanması
gerekecektir.
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Şöyle ki;
Vergi İndiriminden Yararlanılacak Oran:
(Ticari Kazanç + Zirai Kazanç + Serbest Meslek Kazancı ) / Toplam Gelir
Vergisi Matrahı
Mükellefin vergi indiriminden yararlanabileceği gelir olarak yalnızca
serbest meslek kazancı bulunduğundan, ticari ve zirai kazancı bulunmadığından
oranlamada sadece serbest meslek kazancı dikkate alınacaktır. Diğer kazanç
unsurları ticari ve zirai kazançları da olsaydı o takdirde bu üç gelir unsuru
toplanıp toplam gelir vergisi matrahına oranlanacak idi.
(72.000) / 120.000 = %60
Vergi İndiriminden Yararlanılacak Tutar:
(Hesaplanan Gelir Vergisi x Vergi İndiriminden Yararlanılacak Oran ) x 0,05
(33.650 x 0,60) x 0,05 = 1009,50 TL
Vergi indiriminden yararlanması gerekecektir.
Mükellefin, 2011 yılından vergi borcu bulunması indirimden yararlanmaya
engel teşkil etmeyecektir. Borç aslı 900 TL olduğundan ve 1000 TL’sını
aşmadığından , gecikme faizleri de yasada dikkate alınmadığından dolayı
indirimden yararlanmasında engel bulunmamaktadır.
Mükellefin, 2015 ve 2016 yıllarında ikmalen vergi tarhiyatına muhatab
olması da vergi indirimine engel teşkil etmeyecektir. Şöyle ki; mükellef
2016 yılı tarhiyatını yargıya taşıyarak ikmalen tarhiyatın iptalini sağlamış ve
karar kesinleşmiştir. 2015 yılı tarhiyatını ise uzlaşma müessesesi ile uzlaşıp
ödemiştir.
Mükellefin gerek SGK’na gerek se ilçe belediyesine borcu bulunması
vergi indiriminden yararlanmaya (vergi dairesine borç olmadığından) engel
değildir.
2- UYUMLU MÜKELLEFLERE DAHA İYİ ŞARTLARDA BORÇ
TECİLİ:
Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki kanuna eklenen 48/A
maddesi ile vergiye uyumu yüksek olan mükelleflerin çok zor duruma
düştükleri zaman ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırmak için daha iyi
şartlarda borç tecili imkanı getirilmektedir.
212

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

Başvuruyu yalnızca vergiye yüksek uyumu olan ve iyi niyetli mükellefler
yapabilecek olup, şartları taşımayan diğer mükelleflerin 48. madde kapsamında
tecil işlemi yapmasında bir engel bulunmamaktadır.
a- Mükellefte aranacak şartlar:
1- Tecile başvuru tarihi itibariyle en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya
serbest meslek faaliyeti sebebiyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi
mükellefi olmak,
2- Tecile başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini
(mükellefin vergi türleri itibariyle vermesi gereken tüm beyannameler)
kanuni sürelerinde vermiş olmak, (Kanuni süresinde verilen bir
beyannameye sonradan düzeltme beyannamesi
vermek veya
pişmanlıkla verilen beyannameler şartların ihlali sayılmaz.)
3- Tecile başvuru tarihinden önceki 1 yıl süresince ödenememiş ve
vadesi 1 yılı geçmemiş borcunu ödemede iyi niyet sahibi olmasına
rağmen ödeyememiş mükelleflerden olmak,
b- Hangi vergiler tecil kapsamında:
213 sayılı V.U.K kapsamına giren vergi, resim, harç, vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamları ile sınırlı olmak üzere ve tecil işlemi
başvurusu tarihinden önceki 1 yıl süresince iyi niyetli olunmasına rağmen
ödenememiş olan borçlarla sınırlı olmak üzere getirilmiştir.
6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre daha önce tecil edilmiş olanlar
veya özel kanunlara göre yapılandırılan (6552, 6736 ve 7020 sayılı özel
kanunlar) borcu bulunan mükellefler de vadesi 1 yılı geçmemiş borçları için
madde hükmünden yararlanabileceklerdir.
c- Tecilin İhlali:
Tecil şartlarına uyulmaması halinde muaccel olan amme alacağının tecili,
talep edilmesi halinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.
Tecil şartlarına uyulmaması halinde tecil talep tarihinden itibaren 5 yıl
geçmedikçe bu madde hükümlerinden yararlanılamaz. Düzenlemedeki amaç
borcunu ödemede iyi niyet sahibi olanların yararlanmasının öngörülmesidir.
Tecil edilen gecikme zammının, TUİK’in her ay için belirlediği (Yİ-ÜFE)
aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanması durumunda, tecilin ihlali
sebebiyle 48/A maddesi uygulanamayacak olup, 48. madde kapsamındaki
gecikme zammı oranı (%1,40) uygulanacağından, hesaplamada aradaki
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gecikme zammı farkı mükelleften tahsil edilir.
ç- Tecil uygulamasında V.U.K 48. madde ile 48/A maddesinin
karşılaştırılması:
48. madde düzenlemeleri

48/A maddesi düzenlemeleri

-50.000 TL’sını aşmayan borçlar için te- -500.000 TL’sını aşmayan borçlar için teminat
minat aranmıyor.
aranmıyor.
-50.000 TL’sını aşıyorsa, aşan kısmın -500.000 TL’sını aşıyorsa, aşan kısmın %25’i
%50’si tutarında teminat aranır.
tutarında teminat aranır.
-Vadesi geçmiş tüm borçlar, 36 ayı geç- -Vadesi 1 yılı geçmemiş tüm borçlar, 36 ayı
memek üzere faiz ve teminat şartları göze- geçmemek üzere faiz ve teminat şartları gözetitilerek tecil yapılabilecek.
lerek tecil yapılabilecek.

d-

Bakanlar Kurulu’na ve Maliye Bakanı’na tanınan yetkiler:

Bakanlar Kuruluna:
Teminatsız tecil tutarını; on katına kadar artırmaya, yarısına kadar
indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye
kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye
yetkilidir.
1- TUİK’in her ay için belirlediği (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını
tecil faiz oranı olan %1,40 yerine esas alarak hesaplatmaya yetkilidir.
2- Borçlunun çok zor durum halinin belirlenmesinde kullanılacak
kriterleri (bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu gibi mali veriler
ile diğer mükellefin mali durumunu tespite yarayan diğer göstergeleri
belirlemeye, belirlenen bu kriterler ışığında çok zor durum halini
derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak tecil süreleri ve tecil
faiz oranları belirlemeye yetkilidir.
Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
Tecil faizinden (%1,40) farklı faiz oranı belirlemeye, yetkilidir.
3- Alacaklı diğer amme idareleri de bu madde düzenlemelerini
uygulatmaya, (örneğin SGK içinde alacak türleri, uyumlu borçluların
kapsamı, borçluların kriterleri v.s belirleyerek) yetkilidir. Bu durumda
yetkiler alacaklı amme idaresinin tecile yetkili makamlarınca kullanılır.
Maliye Bakanına:
1-Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye
2-Tecilde taksit zamanlarını,ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini
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takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye,
ödeme dönemlerini azami altı ayda bir yapılacak şekilde belirlemeye,
3-Tecilde diğer şartları belirlemeye yetkilidir.
4-Maliye Bakanı tecil yetkisini; sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak
şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilecektir. Böylece maliye
idaresinde yeni bir komisyon ihdas edilmiş olacaktır.
Tecil Edilen Borç İçin Daha Önce Haciz Yapılmışsa Haciz Nasıl
Kaldırılacak ? Teminat Nasıl Çözülecektir ?
Hacizin Kaldırılması:
Borç tecili talebinden önce haciz yapılmış ise haciz edilen mal değeri
teminat yerine geçer.
1- Tecil talebinden önce haciz uygulanmış ve haciz edilen mal değeri
borcun tamamını karşılayacak değerde ise;
Hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminat
iade edilir.
2- Tecil talebinden önce haciz uygulanmış ve haciz edilen mal değeri
tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla ise;
Hacizler; yapılan ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarı, hacizli
malın değerinin altına inmedikçe kaldırılmaz.
Teminatın Çözümü:
1- Tecilde alınan teminat; tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler
neticesinde kalan tecilli borç tutarının, zorunlu teminat tutarının altına inmesi
durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
Haciz Edilen Malların Satış Şartları:
Tecil edilen borcun 2 milyon Türk lirasına aşmaması (bu tutar dahil), hacizli
malın menkul ve gayrimenkul cinsi mal olması ve bu kanuna göre belirlenmiş
değerinin %50’sinden aşağı olmamak üzere, satış bedelinin %50’sinin idareye
ödenmesi şartıyla, hacizli malın satışına izin verilir.
Kalan tecilli borç tutarı için ise, zorunlu teminat tutarını karşılayacak hacizli
mal veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerinden haciz kaldırılır.
Bu hüküm, 2 milyon Türk lirasını aşan borçlarda, değeri 2 milyon Türk
lirasına kadar olan hacizli mallar için uygulanır. Aşan kısım bu uygulamadan
yararlanamaz.
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3- PİŞMANLIKLA BEYAN VE BEYAN DÜZELTME
HALLERİNDE MÜKELLEFİN UYUMLU MÜKELLEF
ADDEDİLİP, VERGİ İNCELEMESİNE VE TAKDİRE SEVK
EDİLMEMESİ:
V.U.K’ nda düzenlemesi olmasına rağmen, istisnai olarak rastlanılan bazı
uygulamalarda mükelleflerin sırf pişmanlıkla beyan verip ya da düzeltme
yapmaları halinde incelemeye alındıkları görülebiliyor idi.
95 sayılı V.U.K Sirküleri ile;
Başkaca bir sebep bulunmadığı sürece, yalnızca pişmanlıkla beyan verme
– beyan düzeltme yapan mükelleflerin uygulamada vergi incelemesine ve
takdire sevklerine imkan bulunmadığı teyit edilmiştir.
Uygulamanın bu yönde ve bu hususa dikkat edilerek yürütülmesi için, bir
anlamda vergi uyumu olan yani pişmanlık şartlarını taşıyan ve kendiliğinden
beyan veren-düzelten mükelleflerin inceleme ve takdire sevkleri için salt
pişmanlıkla beyan verme-düzeltmenin yeterli olmadığının bir kez daha altı
çizilmiştir.
4-SONUÇ
Vergi indirimi müessesesini bir yıl öteleyerek uygulamak; dürüst
mükelleflere tanınan bu hakkın gecikmiş olarak uygulanmasıdır. Bu aynı
zamanda vergiye uyumsuz mükelleflerinin uyumunu geciktirecek bir
uygulamadır.
Bakanlar Kuruluna verilen %5 vergi indirimi oranını, %0’a kadar indirme
yetkisi, uyumlu mükellefte bu uygulamanın kalıcı olmayacağı hususunda bir
endişe yaratacaktır.
Bir başka pozitif ayrımcılık yaratan husus, yalnızca ticari, zirai ve
serbest meslek kazançlarına getirilen bir vergi indirimi uygulamasıdır. Gelir
vergisinde yer alan diğer gelir unsurlarını elde eden uyumlu mükelleflere de
vergi oranından ya da vergi tutarından bir indirim getirilemez miydi ?
Vergiye uyumlu mükellefin borçlarının tecili adı altında yeni bir müessese
ihdas edilmiş olmaktadır. Bu uygulamanın, yapılandırma kanunları olarak
bilinen ve sık sık başvurulan af düzenlemelerine başvurulmaması için
getirildiği görülmektedir.
Af kanunlarına gerek duyulmadan uyumlu mükellefler her zaman bu
uygulamadan yararlanabilecek, özel af kanunlarını beklemeyeceklerdir.
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Tecil uygulamasında, Bakanlar Kurulu’na Maliye Bakanı’na ve Tecil
Komisyonları’na yetki devirleri yapılması tek tek mükellef bazında ya da toplu
olarak mükellefler bazında borç yapılandırmasına neden olacaktır ki bunun
neticesi de mükellefler arasında ayrımcılık yaratacağı endişesi olacaktır.
Pişmanlık ve ıslah müessesesinin nasıl işletileceği hususunda yapılan
düzenlemede ise; pişmanlığın tek başına inceleme ve takdire sevk için yeter
şart olmadığı, ancak başkaca bir sebep olması halinde inceleme ve takdire
sevk işlemi yapılabileceği belirtilmiştir.
Bu düzenleme ile uygulamaya yön verilmiştir. Pişmanlık ve ıslah
hükümlerinden yararlanan mükelleflerin esasında vergiye uyumlu birer
mükellef olarak da görüldüğü kabul edilmiş olmaktadır.
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Borçlarının Tecilinde Kolaylık-Yeni Düzenleme” Dünya Gazetesi.
(15.06.2017).
Doğrusöz, Bumin (2017). “Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” Dünya
Gazetesi. (14.02.2017).
Gelir İdaresi Başkanlığı (12.09.2017) 95 sayılı Vergi Usul Kanunu
Sirküleri. Ankara: Gelir İdaresi Başkanlığı
T.C. Yasalar ( 18.05.2017). 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun. Ankara: Resmi Gazete (30078 sayılı)
T.C. Yasalar (08.03.2017). 6824 sayılı Torba Kanun. Ankara: Resmi
Gazete (30001 sayılı)

KASIM - ARALIK 2017

217

MALİ

ÇÖZÜM

KKDF KESİNTİSİNİN İTHALAT KAPSAMINDA GERİ GELEN
EŞYAYA AİT TRANSFER BEDELİNDE YAPILIP YAPILMAYACAĞI
HUSUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
**
Bilgehan ÖZKAN15

1. KKDF’NİN HUKUKİ ALTYAPISI VE İTHALAT BOYUTU
Bilindiği üzere, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu uygulamalarına
ilişkin ilk ve esaslı düzenleme olarak, 12.05.1988 tarihli, 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında
Kararı görmekteyiz.
Ancak 2001 tarihine kadar TC Merkez Bankası’nın yetki ve sorumluluğunda bulunan KKDF; 03.07.2001 tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4684
Sayılı Kanunun 16. maddesinin (e) bendi ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 20.
maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendinin yürürlükten kaldırılmasını müteakip,
4684 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesinin (a) bendi kapsamında vergi gelirlerine ilişkin yetkiler çerçevesinde TC Maliye Bakanlığı’na devredilmiş olup, aynı madde içeriğinde KKDF kesintilerinin bu konuda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlere göre tahsil edilmeye devam olunacağı hükme bağlanmıştır.
Mevcut durum itibarıyla, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca;
kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan
ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi tutulmakta; peşin ödeme
şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer
edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır. Ayrıca, 10
Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
(KKDF) hakkında 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, yatırım
ve ara mallarının vadeli ithalatında % 6 olan KKDF oranı sıfıra indirildi.
Bu süreçte, söz konusu Karar kapsamında, bankalarca yurt dışına transfer
edilen peşin ithalat bedelinin çeşitli nedenlerle daha sonra geri gelmesi halinde belirlenecek makul bir süre içerisinde yeniden transferinin yapılması işleminin kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi tutulup
tutulmayacağı hususu önem arz etmektedir.
*15 * Malzeme Yönetim Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
23.08.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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Öte yandan, TC Merkez Bankasınca hazırlanmış olan İthalat Genelgesinin Genel
Esaslar başlığı altında ithalat bedellerinin ödeme şekilleri;
•
banka kaynakları,
•
ithalatçıya art DTH,
•
alışı yapılmamış ihracat bedeli,
•
kredi kartı,
•
sermaye hareketlerine ilişkin hükümler çerçevesinde sağlanan krediler
şeklinde belirlenmiştir.
Buna ilaveten aynı düzenlemenin 1.5. fıkrasında; “İthalat bedeli, ihracatçının
veya bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan
DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.” hükmüne
yer verilmiştir. Liberal dış ticaret politikası paralelinde kambiyo takibine son verilen
ithalat ve ihracat işlemleri TC Merkez Bankası Genelgesinin iptalini müteakip bu defa
2009 yılı itibariyle yürürlüğe giren Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel
Müdürlüğü’nün 23.07.2009 tarih ve 2009/GNL-1 sayılı İhracat ve İthalat Genelgesi’nde yer alan hükümlere göre yürütülmeye devam etmiştir.
Mezkûr Genelgenin “2. İTHALAT başlığı altında ise;
- 2.3.4. “İthalat bedeli, ihracatçının veya bankasının talimatına istinaden
Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.”
- 2.3.6. “Bankalarca aracılık edilen ithalat ödemeleri kapsamında firmalarca
talep edilmesi halinde bu ödemelere ilişkin bilgileri içeren yazı verilebilir.”
hükümlerine yer verildiği görülmektedir.
2. İTHALATA AİT BANKA TRANSFERLERİ BAĞLAMINDA
KKDF UYGULAMALARI
Belirtildiği üzere, 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğde,
kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan
ithalatların kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olduğu hükme bağlanmasına karşın, bedelin ithalden önce ödendiği uluslararası
ticarette kullanılan ödeme şekillerinden “peşin”, “akreditifli” ve “vesaik mukabili” ödeme şekillerinde ise KKDF kesintisi yapılmamaktadır.
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KKDF kesintisine neden olan vadeli ödeme şekillerinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitinde ise, gümrük mevzuatı düzenlemelerinin de dikkate
alınması gerekmektedir. Zira, aksine hüküm bulunmadığı sürece eşyanın beyan edildiği gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas
alınacak tarihin, beyannamenin tescil edildiği tarih olduğu 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası
karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre
Döviz Satım Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz
tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca
verilen bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Mezkûr Tebliğin 9 uncu maddesinde ise, fon kesintilerinin süresinde yatırılmasından, kredi kullanan, krediyi kullandıran veya kullanılmasına aracılık
eden ve kredili ithalatta tahsilatı yapan bankalar, finansman şirketleri ve gümrük idarelerinin sorumlu olduğu hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan, ithalatta KKDF, “Kabul Kredili, Vadeli Akreditif ve Mal
Mukabili” ödeme şekillerinde uygulanmakla birlikte, ödeme şekli mal mukabili, kabul kredili veya vadeli akreditif olup da 88/12944 sayılı Kararın ilgili madde hükümlerine istinaden fon kesintisi istisnası uygulanan ve
ihracat taahhüdü içeren ithalat işlemlerinde, (Örneğin; dahilde işleme rejimi
kapsamında bu ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemlerinde) ihracat
veya taahhüdün gerçekleşmeyen kısmına istisnanın uygulandığı tarih itibariyle cezai faiziyle birlikte KKDF’nin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, Hazine Müsteşarlığının 23/7/2009 tarihli ve 2009-GNL-l
sayılı İhracat ve İthalat Genelgesine göre ithalat bedelinin ihracatçının veya
bankasının talimatına istinaden Türkiye’de bu ihracatçı adına açılan döviz
tevdiat hesabına veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebileceğinden bahisle ithalat bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının
Türkiye’deki hesaplarına ödenmesi durumunda yapılacak ithalatın kaynak
kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisine tabi olup olmayacağı hususu ile ilgili olarak mevcut düzenlemeler çerçevesinde, ithalat bedellerinin yurt
dışına gönderilmeksizin ihracatçının yurt içindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından
belirtilen firma/şahısların Türkiye’deki hesaplarına ödenmesinin ihracatçıya transfer
olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığına sonucuna varılmaktadır.
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Aynı bağlamda, bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat
bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı (veya kapalı) hesap numarası, hatalı
lehdar ismi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın
iptali söz konusu olmadıkça, geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda
firmadan yazılı beyan alınmak suretiyle iki iş günlük valör süresinin bitiminden itibaren 5 iş günlük süre içinde transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli
üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak, geri gelen
peşin ithalat bedelinin 2 iş günlük valör tarihinden itibaren 5 iş günlük süreyi
aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi halinde söz konusu ithalat
vadeli bir ithalata dönüşeceğinden bu ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi
yapılması gerektiği yönünde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açıklamalarını görmekteyiz.
Bunlara ilave olarak, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı
Kararın 22 nci maddesi, “Bu Kararla bu Karara ek olarak yayımlanacak kararlarda ve bunlara ilişkin tebliğlerde belirtilen, hak doğurucu ve hak düşürücü ve uyulmaması aykırılık oluşturan sürelerin hesaplanmasında, işlemin
yapıldığı gün hesaba katılmaz. Ancak, hesaplanacak sürelerin son günü resmi
tatile rastlarsa, süreler resmi tatili izleyen ilk iş gününün çalışma saati sonunda
biter.” hükmüne amir olup, bahsi geçen sürenin hesaplanmasında bu hükmün
dikkate alınması gerektiğini ifade edebiliriz.
3. SONUÇ
Daha önce ifade ettiğimiz üzere, yapılacak değerlendirmede sadece gümrük mevzuatı hükümlerinin değil, aynı zamanda KKDF ve buna bağlı olarak
Kambiyo Mevzuatı hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir. Anılan
mevzuata göre, bir ödemenin peşin ödeme sayılması için belli koşullar bulunmakta ve bunlardan esas olanın ise, ithalatta mal bedelinin, proforma fatura
veya kesin satış faturası tarihine bakılmaksızın serbest dolaşıma giriş veya
gümrük beyannamesinin tescil tarihinden önce (bu tarih dahil) ilgili bankaya
yatırılması ve ilgili banka tarafından da bu bedelin ihracatçıya transferinin en
geç iki iş günü içinde tamamlamış olması koşulana bağlanmaktadır.
Nitekim; 12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye İlişkin KKDF
Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; ödeme şekli “peşin”
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olarak belirtilen ithalat işlemlerinde, mal bedelinin gümrük mevzuatında tanımlanan gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce transfer edildiğinin tevsik edilmesi şartıyla fon kesintisi yapılmamaktadır.
Diğer yandan, Merkez Bankasının 22.04.1998 tarihli ve 98/1 sayılı Genelgesinde, vesaik mukabili ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemlerinde,
ithalat bedelinin Türk Lirası olarak bankaya yatırılarak veya firmaların döviz
tevdiat hesabından ödenerek, döviz satım belgesi veya Türk Parası Transfer
Belgesi düzenlendiği veya ilgili Gümrük İdaresine ibraz edilmek üzere, ödemenin ithalatçının döviz tevdiat hesabından yapıldığına dair yazı verildiği,
ancak muhabir bankaya ihracatçıya ödeme yapılması için gönderilmesi gereken ödeme emrinin uluslararası teamülleri (2 iş gününü) aşan daha sonraki
bir tarihte gönderildiği, ya da muhabir bankaya ödeme emrinin daha sonraki
bir tarihi taşıyan (2 iş gününden daha sonraki) valör ile gönderildiği hallerde,
söz konusu ithalatların mal mukabili olarak kabul edilerek fon kesintisine tabi
tutulması gerektiği ifade edilmektedir.
Buna göre, bankalar tarafından yurt dışına transfer edilen peşin ithalat bedellerinin, uluslararası yaptırım, hatalı/kapalı hesap numarası, hatalı lehdar
ismi, FATF standartları gibi uluslararası standartlara uyum amacıyla veya muhabir bankaların kendi düzenlemeleri uyarınca gerçekleştirdiği çeşitli kontrollerin gereği olarak işlemlerin mahiyetinin ve taraflarının kimlik bilgilerine
ilişkin ek birtakım bilgilerin de muhabir bankalarca talep edilmesi gibi nedenlerle yurt dışındaki muhabir banka tarafından geri gönderildiği durumlarla
sınırlı olmak üzere, alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmanın iptal edilmemesi ve
geri gelen bedellerin ithalatçının serbest kullanımına bırakılmaması şartlarıyla ve bankalarca hatalı/eksik bilginin değişikliği hususunda firmadan yazılı
beyan alınmak suretiyle, 2 iş günlük valör süresi içinde veya daha sonraki
bir tarihte geri gelen ithalat bedellerinin Türkiye›deki firma hesaplarına geri
geldiği tarihi takip eden günden itibaren 2 iş günlük süre içinde yeniden transfer edilmesi durumunda ithalat bedeli üzerinden KKDF kesintisi yapılmasına
gerek bulunmamaktadır.
Ancak, geri gelen peşin ithalat bedelinin, geldiği tarihi takip eden günden
itibaren 2 iş günlük süreyi aşan daha sonraki bir tarihte iade/transfer edilmesi
halinde söz konusu ithalat vadeli bir ithalata dönüşeceğinden, bu ithalat bedeli
üzerinden KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir.
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Ayrıca, kesinti yapılması gerektiği halde yapılmayan işlemlerle ilgili olarak, tahsil edilemeyen KKDF’ye ilişkin gelir eksikliğinin, 4458 sayılı Gümrük
Kanunu ve 3065 sayılı KDV Kanunu (48 md.) hükümleri gereğince tahsili
ve ithalatçı hakkında KDV Kanununun 51 inci maddesi ile bağlantılı olarak,
Gümrük Kanununun On Birinci Kısım ve “Vergi Kaybına Neden Olacak İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlıklı İkinci Bölümde yer alan hükümlerin
uygulanması gerekmektedir.
Sonuç itibarıyla, yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk Lirası karşılığının, gümrük
yükümlülüğünün başladığı tarihten önce, ödeme şekline göre Döviz Satım
Belgesi, Türk Parası Transfer Belgesi veya ithalat bedelinin döviz tevdiat hesabından ihracatçının yurt dışındaki hesabına ödendiğine dair bankaca verilen
bir yazı ile gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesinin mümkün olduğunu,
Dolayısıyla, KKDF kesintisi yapılmadan ithalatın gerçekleşebilmesi için
mal bedelinin gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının
yurt dışı hesabına transfer edildiğinin yukarıda sayılan belgelerden biri ile
gümrük idarelerine tevsik edilmesi gerektiği, bununla birlikte, ithalat bedelinin ihracatçı tarafından belirtilen başka firma (veya şahsın) hesabına ödenmesinin ihracatçıya transfer olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığını
ifade edebiliriz.
KAYNAKÇA
BKK (12.05.1988). 88/12944 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
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VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE TEBLİG
ESASLARI VE HÜKÜMLERİ
İbrahim APALI16* *
ÖZ
Vergi alacağının teşekkülü için, önce vergiyi doğuran olayın vuku bulması
ve bununla ilgili tarh tebliğ, tahakkuk ve tahsil dediğimiz dört (T) kuralının
gerçekleşmesi ile devlet hazinesine vergi girişi söz konusu olur. Burada belirtiğimiz dört (T) kuralından herhangi bir aşamasında usulsüzlük ve hukuka
aykırılık söz konusu olur ise devlet vergi alacağından mahrum kalır. Vergilendirmeyi ilgilendiren en önemli konulardan biri olan ve dört (T) kuralının bir
aşaması olan tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna Vergi Usul
Kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği şekilde bildirilmesi ile hüküm ifade
eder. Hatalı bir tebliğ hüküm ifa etmediğinden, bu tebliğlere dayalı olarak bir
vergi alacağı doğmaz. Bu günkü konumuzda vergi gelirinin tahsil edilmesinde
tebliğ müesesesinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağız.
Anahtar sözcükler: Pota yoluyla Tebliğ, Elektronik tebliğ, İlan yolu ile
tebliğ,
1-GİRİŞ
Tebliğ kelimesi Arapça götürme, ulaştırma anlamına gelmektedir. İdare
hukuku dilinde ise resmi bir yazının muhatabına ulaştırılması, bilgi alanına
bırakılması anlamında kullanılmaktadır. Bu bilginin ulaştırılması konusunda
Vergi usul kanunu iki ayrı kavram kullanmıştır. Devletin mükellefe bilgi ulaştırması için tebliğ kavramı kullanılırken, mükellefin devlete bilgi ulaştırması
ise bildirim kavramı ile ifade edilmiştir. Ancak devletin her bilgiyi ulaştırması
tebliğ anlamına gelmemektedir. Ulaştırılan bilginin tebliğ sayılabilmesi için
Vergi Usul kanunun 21. Maddesinde tanımlanan ve 93 ila 109 maddeleri arasında belirlenen esaslara göre yapılması gerekmektedir. Tebliğ aşaması vergilendirme sürecinde tarh aşaması ile tahakkuk aşaması arasında bir safhadır.
Tahakkuk fişinin dışında beyana göre alınan vergi ve bununla ilgili ceza ve
ilave verginin doğuş ve kesinleşmesini etkileyecek her türlü işlem tebliğ su*16 * Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Makale Geliş Tarihi:
06.06.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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retiyle ilgiliye duyurulması zorunludur. İdare bu işlemi ya posta yolu, memur
vasıtası ya da elektronik tebliğat yöntemleri getirerek veya muhatabına ulaşamadığı zamanda ilan yolu ile tebliğ yapması gerekmektedir. Tebligatın hangi
merciler tarafından, kime yapılacağı önemli bir konudur. Tebligatı çıkaracak
olan merciler; “genel bütçeli kurumlar”, “il özel idareleri” ve “belediyelerdir.”
Tebligatın yapılacağı kişiler başka bir deyişle muhataplar, ise “mükellefler,
vergi sorumluları” ve “adına ceza kesilenler” olarak adlandırılabilir. Bu günkü
konumuzda da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliğ usul ve esaslarını
irdelemeye çalışacağız.
2- TEBLİĞ ESASLARI
7201 Sayılı Tebliğ kanunu; hukukumuzda tebliğ işlemlerini düzenleyen bir
genel yasa olarak yer almıştır. Ancak Vergilendirme işlemleri kişilerin temel
hak ve özgürlükleri ile yakından ilgili olduğundan bu konu VUK’ nun ayrıca
düzenlenmiştir. Kamu alacağının tahsili esasını düzenleyen 6183 sayılı Kanun
8.inci maddesi, kanun kapsamındaki tebliğlerin VUK hükümleri çerçevesinde
yapılacağını hükme bağlamıştır.
Tebliğ konusu; VUK da özel olarak düzenlendiği için usulüne uygun bir tebliğ
yapılıp yapılmadığına karar verirken bu hükümler esas alınır. Başka bir ifade ile
tebliğ yapacak idare VUK hükümlerini ihmal ederek, örneğin 7201 Sayılı tebliğ
kanunu hükümlerine göre tebliğ yapamaz. Nitekim bu kanun 51. Maddesinde yer
alan ‘Mali tebliğler, kendi kanunlarında sarahat bulunmayan hallerde, bu kanunun
umumi hükümlerine tevfikan yapılır’ hükmü de tebliğ konusunda öncelikle VUK
hükümlerinin uygulanması gerektiğini göstermektedir.
Tebliğin işleminin yapılabilmesi için VUK hükümlerine göre tebliğ şartlarının gerçekleşmemesi halinde 7201 sayılı tebligat kanuna göre yapılan tebliğlerde geçerli sayılır. Nitekim Danıştay dokuzuncu dairesinin 02.11.2011 tarihli bir kararında; Vergi Usul kanunda yapılan düzenlemeler dikkate alındığında
213 sayılı kanunda tebligatla ilgili açık düzenlemeler var iken, 7201 sayılı
kanunun 51. Maddesine istinaden anılan kanunun 20.inci ve 21.inci Maddeleri gereğince tutanak düzenlemek sureti ile tebligat yapılmasında yasalara
uygunluk bulunmadığından ve usulüne uygun olarak tebliğ edilip kesinleşen
bir kamu alacağından söz edilemeyeceğinden düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararlarının bozulması gerektiğine yönünde kararı mevcuttur. İdari Yargılama Usul kanun 60.ıncı maddesine
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göre, idare ve vergi mahkemelerine ait her ürlü tebliğ işlemlerinin 7201 sayılı
Tebliğ kanunu hükümlerine tabi olduğu unutulmamalı Bu iti barla tahsilata
ilişkin tebliğ işlemleri Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yargı aşamasına
ilişkin tebliğ işlemleri ise 7201 sayılı tebliğ kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.
VUK nun 93. Maddesinde; vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden
bilûmum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta
vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilân yolu ile
tebliğ edileceği belirtilmiş. Ancak ilgilinin kabul etmesi şartıyla, tebliğin daire
veya komisyonda yapılması caizdir. Yalnız tahakkuk fişi, bunlardan istisna
edilmiştir. Bununda sebebi beyana dayalı vergilerde tahakkuk fişi ile yapılan
işlem mükellefin esasen bilgisi dahilin de olmasındandır. Tebliğin esaslarını
şu şekilde belirtebiliriz.
- Tebliğ edilecek belge ve yazı bir hüküm ifade etmelidir. Bu anlamda
yapılan tarhiyat, kesilen ceza veya istenilen bir bilgi için mükellefin
mecburiyeti ancak bu durumun kendisine bildirilmesi ile doğar. Mükellefiyeti bir mecburiyet ya da bir seçim yapmaya zorlamayan, idarenin bildirim zorunluluğu olmayan konuların duyurulması bir hüküm
ifade etmediği için tebliğ niteliğinde görülmez.
- Tebliğ bilinen adrese yapılmalıdır. Verginin süjesi bir kişi olması nedeniyle tebliğinde gerçek veya tüzel kişilere yapılması tabidir. Ancak
adresi bilinen kişilere yapılacak tebliğin bu adrese yapılması gerekmektedir. İlan yolu ile tebliğ nedenleri ortaya çıkmadan yapılacak
ilanen tebliğ hükümsüzdür. Danıştay’ın yerleşik hale gelen kararlarına göre, bilinen adreslere tebliğ yapılmadan doğrudan ilan yolu ile
yapılan tebliğler yapılmamış sayılır. VUK nun 101. Maddesine göre
bilinen adresler şunlardır.
1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;
2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;
3. İşi bırakmada bildirilen adresler;
4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;
6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;
7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla);
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8. Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit
edilen adresler. Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle
tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit
edilmiş olanı nazara alınır.
- Tebliğ posta ile iadeli taahhütlü olarak yapılmalıdır. Veya 2365 sayılı
yasa ile VUK’ nun 107 maddesine eklenen madde ile memur vasıtası
ile de tebliğ yapılabilmesinin yolu açılmıştır.
- Adresi bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ yapılabilir.
- Daire veya komisyonlarda tebliğ yapılabilir.
- VUK nun 107A maddesi hükümlerine göre şartları uyan gerçek ve
tüzel kişiler e-tebligat hükümlerine göre tebligat gönderilebilir.
Başlıca tebliğ edilecek belgeler genel olarak şunlardır;
-Vergi ve ceza ihbarnamesi,
-VUK nun 49. Maddesine istinaden takdir kararları,
-Yargı kararları üzerine düzenlenen ödeme emir belgeleri ile uygulamada
2 nolu ihbarname olarak adlandırılan bildirim dolayısı ile düzenlenmiş ödeme
emir belgeleri,
-Defter ve belge ibrazı için gönderilecek belgeler,
-Beyanname vermesi için mükellefe verilecek ek sürelere ilişkin yazılar,
-Red ve iade taleplerine ilişkin yazılar,
-Veraset ve ilan vergisinde beyana çağrı,
-Mükellefiyet tesisine ilişkin yazı ve yoklama fişi,
-Bilgi isteme yazıları,
    3-TEBLİĞ YAPILACAK KİMSELER
Tebliğin geçerli olabilmesi için yetkili kişilere yapılmış olması gerekir.
Yani tebliğ; mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine
veya vergi cezası kesilenlere yapılır. Konuya ilişkin huşular şöyledir;
A) Gerçek kişilere yapılacak Tebliğ;
Gerçek kişilerin mükellef olması halinde tebliğ esas itibari ile mükellefin
şahsına yapılır. Genel kural bu dur. Bazı hallerde is tebliğin mükellefle ilişkili
kişilere yapılması da mümkündür. Konuya ilişkin hususlar aşağıdaki gibidir.
1-Mükellefin ikametgahın da bulunanlara veya işyerinde personeline tebliğ;
VUK nun 94. Maddesine göre; mükellefin kendisine tebliğ yapılmaması
halinde, ikametgah adresinde bulunanlardan veya işyerinde memur ve müs228
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tahdemlerden birine tebliğ yapılabilir. Ancak bunun için, kendisine tebliğ
yapılacak kimsenin görüşüne göre 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir
şekilde ehliyetsiz olmaması gerekmektedir.
İşyerinde yapılacak kimsenin ise, mutlaka mükellefin memur veya müstahdemi olması gerekmektedir. İşyerinde bulunan herhangi bir kişiye tebliğ
yapılmaz.
2-Kanuni Temsilcilere tebliğ; VUK nun10. Cu maddesine göre, küçük ve
kısıtlılar mükellef olduklarında bunlara düşen görevler kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilir. Küçük ve kısıtlılar temyiz kudretine haiz olmadıklarından, kendilerine yapılan tebliğ hüküm ifade etmez. Bu nedenle bunlarla
ilgili tebliğ, veli, Vasi veya kayyım durumundaki kanuni temsilciye yapılmalıdır. VUK nun 95. Maddesine göre, veli vasi veya kayyım birden fazla ise
tebliğ bunlardan birine yapılabilir.
3- Mükellef Vekiline Tebliğ; VUK nun 94. Maddesine göre umumi vekillere tebligat yapılması mümkündür. Umumi vekil ve vekalet uygulaması
Borçlar kanunu hükümlerine göre tayin edilecektir. Vekalet uygulaması ile ilgili vekaletnamede, vekilin genel olarak mali konularda yetkili olduğuna dair
hüküm bulunması gerekir. Vekaletnamede bu hüküm yoksa tebliğ yapılmaz.
4-Mirascılara Tebliğ; Mirascılara tebliğ, ölenin vergi borçlarından hisseleri
nispetinde sorumludurlar. Bu nedenle mirasçıların her birine, hissesine düşen
vergi ile ilgili tebligat yapılır. Mirasın reddedileceği üç aylık bekleme süresinde de mirasçılara tebliğ yapılabilecektir. Ancak mirasın reddedilmesi halinde
yapılan tebligat hüküm ifade etmeyecektir.
5-Adi Ortaklıkta tebliğ; Genel olarak vergi kanunlarına göre adi ortaklık,
Vergileme ile ilgili hususlarda muhatab kabul edilmemiştir. Ortaklar ortaklıktan elde ettikleri gelirleri, sahsi gelir unsuru olarak beyan ederler Bunlarla
ilgili tebligatın muhatabı da ayrı ayrı kendileri dir. Buna karşılık muhtasar beyanname konusu vergiler ve KDV bakımından yapılacak tarhiyat ve bunlarla
ilgili cezalarla ortaklık defterlerinde yazılacak usulsüzlükler dolayısı ile kesilecek cezalarda muhatab ortaklığın kendisidir. Bu hallerde tebliğin ortalardan
birisine yapılması yeterlidir. Danıştay kararları da bu doğrultudadır.
6- Hükümlü Ve Tutuklularda Yapılacak Tebliğ; Tutuklulara karşı yapılacak
tebliğ usulü konusunda Vergi Usul Kanununda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu tür durumlarda 7201 Sayılı tebliğat kanunu hükümlerinin
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu kanun 19. Maddesinde de ‘
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mevkuf ve Mahkumlara ait tebliğlerin yapılmasını, bunların bulunduğu müessese müdürü veya memuru temin eder’ hükmü yer almaktadır. Buna göre,
cezaevlerinde tutuklu veya mahkum olanlara yapılacak tebliğatın cezaevi müdürü veya memuru vasıtası ile yapılması gerekir. Ancak bu mükelleflerin yasal haklarını kullanabilmesi mümkün olmadığından kendilerine umumi vekil
veya kanuni temsilci tayin etmeleri gerekmektedir. Danıştay, hükümlü olanlara yapılan tebligatta mülga 743 sayılı Türk Kanun Medenisinin 357. Maddesi
uyarınca bunlar için bir vasi tayin edilmiş olması şartını aradığı ve vasi olmadan yapılan tebliğin geçersiz saydığı görülmektedir.
7-Türk vatandaş olmayanlara tebliğ; VUK nun 97. Maddesi uyarınca yabancı
ülkelerde yaşayanlara yapılacak tebliğlerde tebliğ evrakının bağlı olduğu bakanlık vasıtası ile dış işleri bakanlığına oradan da ilgili ülke elçilik ve konsolosluklara gönderilmesi gerekir. Ancak bu şekilde tebliğin oldukça uzun sürmesi ve
daha masraflı olması gerekçesi ile Dışişleri Bakanlığının, tebliğ evrakının kendisine gönderilmeden doğrudan, tebliğ çıkaracak makama bağlı bakanlık vasıtası
ile ilgili ülkedeki elçilik veya konsolosluklara gönderilmesini talep etmesi üzerine Maliye Bakanlığı uygulamayı bu şekilde değiştirmiştir. Maliye bakanlığı
tebliğ evrakını ilgili ülkede bulunan elçilik ve konsolosluklara göndermekte ve
bu kurumlarda o ülkedeki yetkili makamlardan tebliği istemektedir.
Yabancı memlekette resmî görevle bulunan Türk memurlarına tebliğ Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla yapılır.
8- Kamu kurum ve kuruşlarına tebliğ; Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak tebliğ öncelikle kurumların en büyük amirine veya bunların yardımcısına yapılmalıdır. Ancak en büyük amirin yetki vermesi halinde memura da tebliğ yapılabilir. Uygulamada her kamu kurumunun bir evrak memuru ve şubesi
bulunduğu için evrak şubesinde görevli memura yapılacak tebliğde geçerlidir.
9- Vasıtalı tebliğ; Askerlik ödevini yerine getiren er ve erbaşlara yapılacak
tebliğin bu kişilerin kıta komutanı veya en yakın üssü aracılığıyla yapılması
gerekir. VUK nun96. Maddesine göre, Kara, deniz, hava ve jandarma eratına
yapılacak tebliğler kıta komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın üst vasıtasıyla yapılır. Bu evrakı derhal tebliğ olunacak kimseye vermediği takdirde
üst tazminle mahkûm olur. Bu cihetin tebliğ evrakında yazılı olması şarttır.
Vasıtalı olarak yapılan bu tebliğin ilgilisine ulaştırılması gerekir. Aksi takdirde
kanun, üstün tazminle mahkum olacağını hükmeder.
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B)Tüzel kişilere yapılacak tebliğ,
VUK nun 94. Maddesine göre, tüzel kişilerde, başkan, müdür veya kanunî
temsilcilerine, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde
bunları idare edenlere veya temsilcilerine yapılır. Tüzel kişilerin mütaaddit
müdür veya temsilcisi varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kâfidir. Tebliğ, kendisine tebligat yapılacak kimsenin bulunmaması halinde ikametgâh
adresinde bulunanlardan veya işyerlerinde memur ya da müstahdemlerinden
birine yapılır. (Muhatap yerine bu şekilde kendisine tebliğ yapılacak kimsenin
görünüşüne nazaran 18 yaşından aşağı olmaması ve bariz bir surette ehliyetsiz
bulunmaması gerekir.
Tasfiye halinde olan tüzel kişilere yapılacak tebliğlerin bunların ortakları
veya yönetim kurulu üyelerine değil, tasfiye memurlarına yapılması gerekir.
Ancak tasfiye memurunun azledildiği durumlarda geçici tasfiye memuru da
yoksa şirket ortaklarına tebliğ edilebilir.
Benze şekilde, icra iflas Kanunun hükümleri gereğince, iflasına karar verilmiş şirketin yetkilerinin tamamı iflas dairesine geçtiğinden, kamu idarelerinin
bütün taleplerinin iflas dairesine yapılması gerekir. İflas masası yerine ortaklara yapılacak tebliğ hukuken geçersiz olur.
Dar mükellefiyete tabi tüzel kişilerle ilgili işlemler bunların Türkiye deki
Daimi temsilcilerine, daimi temsilcileri yoksa kendilerine kazanç sağlayanlara tebliğ edilir.
Tüze kişiliğe haiz olmayan ikdisadi kamu işletmeleri ile dernek ve vakıflara ait ikdisadi işletmelerde tarhiyatın muhatabı bunların bağlı olduğu kamu
tüzel kişisi, dernek ve vakıflardır.
4- TEBLİĞ USULLERİ
A) Posta ve Memur Vasıtası ile tebliğ;
VUK’ nun 99.maddesine göre; Posta ile tebliğde tebliğ edilecek vesika kapalı bir zarf içinde postaya verilir. Bunun için, şekilleri Maliye Bakanlığınca
tesbit edilen özel zarflar kullanılır. Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta
idaresince muhatabına verilir ve keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve imza konulmak suretiyle tespit olunur.
Bilinen adrese gönderilen mektuplar posta idaresince muhatabına teslim edildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Bu kanuna göre bilinen adresler şunlardır:
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     1. Mükellef tarafından işe başlamada bildirilen adresler;
     2. Adres değişikliğinde bildirilen adresler;
     3. İşi bırakmada bildirilen adresler;
     4. Vergi beyannamelerinde bildirilen adresler;
     5. Yoklama fişinde tespit edilen adresler;
     6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;
     7. Yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen adresler (İlgilinin tutanakta imzası bulunmak şartıyla);
8.Bina ve arazi vergilerinde komisyonlarca tahrir varakalarında tespit
edilen adresler.
Mektupların gönderilmesinde bu adreslerden tarih itibariyle tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı
nazara alınır.
Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve
keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve
imza konulmak suretiyle tespit olunur.
Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup
posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.
Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan
imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilmeyen
evrak çıkaran mercie iade olunur.
Bunun üzerine tebliğ çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir
süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı
sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilân yolu ile yapılır.
   Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza
edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle tebliğ
olunur. Muhatap tebelluğdan imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak
suretiyle tebliğ edilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi
veya muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek
ve hazır bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur.
232
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Vergi usul Kanunun 107. Maddesi, posta yerine memur suretiyle Maliye
bakanlığına tebliğ yetkisi vermektedir. Bu yetkiye istinaden acil, özellikle zamanaşımı söz konusu olduğu, durumlarda Bakanlık memur eliyle tebliğ yoluna gitmektedir. Memur vasıtası ile yapılacak tebliğ evrakının da tesliminde de
posta memurunun yapacağı işlemler uygulanır.
Başka vergi dairelerinin yetki alanında bulunan kişilere memur eliyle yapılacak tebliğde, tebliğ evrakı ilgili vergi dairesi aracılığı ile yapılır.
Tebliğ evrakının teslimi sırasında yapılması gereken işlerin eksik bırakılmaması önem taşır. Zira bu unsurlardan bir tanesinin eksik bırakılması tebliği
geçersiz kılabilecek ve kamu alacağının zamanaşımına uğramasına yol açabilecektir. Teblig evrakının teslimi sırasında, VUK nun 102. Maddesi hükümlerine göre işlem yapılır. Buna göre;
Tebliğ olunacak evrakı muhtevi zarf posta idaresince muhatabına verilir ve
keyfiyet muhatap ile posta memuru tarafından taahhüt ilmühaberine tarih ve
imza konulmak suretiyle tespit olunur.
Muhatabın zarf üzerinde yazılı adresini değiştirmesinden dolayı bulunamamış olması halinde posta memuru durumu zarf üzerine yazar ve mektup
posta idaresince derhal tebliği yaptıran daireye geri gönderilir.
Muhatabın geçici olarak başka bir yere gittiği, bilinen adresinde bulunanlar veya komşuları tarafından bildirildiği takdirde keyfiyet ve beyanda bulunanın kimliği tebliğ alındısına yazılarak altı beyanı yapana imzalatılır. İmzadan
imtina ederse, tebliği yapan bu ciheti şerh ve imza eder ve tebliğ edilmeyen
evrak çıkaran mercie iade olunur.
Bunun üzerine tebliğ çıkaran merci tarafından tayin olunacak münasip bir
süre sonra yeniden tebliğ çıkarılır. İkinci defa çıkarılan tebliğ evrakı da aynı
sebeple tebliğ edilemeyerek iade olunursa tebliğ ilân yolu ile yapılır.
Muhatap imza edecek kadar yazı bilmez veya her hangi bir sebeple imza
edemeyecek durumda bulunursa sol elinin başparmağı bastırılmak suretiyle
tebliğ olunur.
Muhatap tebellügden imtina ederse tebliğ edilecek evrak önüne bırakılmak
suretiyle tebliğ edilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı işlemler komşularından bir kişi veya muhtar
veya ihtiyar heyeti üyelerinden biri veyahut bir zabıta memuru huzurunda icra
ve keyfiyet taahhüt ilmühaberine yazılarak tarih ve imza vaz’edilmek ve hazır
bulunanlara da imzalatılmak suretiyle tesbit olunur.
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B) Daire Ve Komisyonda tebliğ;
.
Yukarıda da belirtildiği gibi, tebliğ prensip olarak posta veya memur
vasıtası ile muhatabın bilinen adresine yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda
tebliğin daire ve komisyonda yapılması da mümkündür.
VUK nun 93. Maddesine göre, genel muhatabın kabul etmesi halinde tebligat daire veya komisyonda yapılabilir. Ancak bazı durumlarda mükellefin
rızası aranmaz.
İlan yoluyla yapılan tebliğlerde ilan tarihinden itibaren bir ay içinde müracaat edenlere yerinde tebliğ yapılacağı VUK nun 106. Maddesinde hükme
bağlanmıştır. Bu durumda daire ve komisyonda yapılacak tebliğ için muhatabın rızası aranmaz. İmtina halinde VUK nun 102. Maddesinde öngörülen
şekilde evrak muhatabın önüne bırakılarak tebliğ edilir.
Yine VUK nun uzlaşma ile ilgili hükümlerine göre, uzlaşmanın vaki olmaması halinde tutanağın bir örneği komisyon tarafından derhal tebliğ edilir.
Mükellef rızası aranmaz.
C) Elektronik Teblig;
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin posta sektörü üzerinde; birincisi
geleneksel posta hizmetlerine oranla, maliyet ve hız açısından önemli avantajlar sunan faks, internet gibi yeni iletişim araçları gibi yeni iletişim alternatifleri nedeniyle yeni bir rekabet ortamı ortaya çıkmasına; ikincisi ise yeni
teknolojilerin posta hizmetleri sunan işletmecilerin kurumsal yapısında kullanılmasına bağlı olarak müşteriler için daha düşük ücretler ile daha yüksek kaliteli hizmetlerin sunulması ve işletmecilerin daha etkin çalışmasına yönelik
temel etkisi olmuştur. Günümüzde insanların internet erişimlerinin yaygınlaşması, mekandan ziyade elektronik ortamda insanlara daha kolay erişilebilmesi
vergi idaresini de tebliği bu ortamlarda yapmaya yönelmiştir. VUK’nun 107/A
maddesine 01.08.2010 tarihinde 6009 sayılı kanunun 7 maddesi ile Bu Kanun hükümlerine göre tebliğ yapılacak kimselere, 93 üncü maddede sayılan
usullerle bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik bir adres vasıtasıyla
elektronik ortamda tebliğ yapılabilmesinin yolu açılmıştır. Kanun tasarısının
gerekçesinde de;
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tebliğler esas olarak posta yoluyla
yapılmaktadır. Öngörülen düzenlemeyle vergi mevzuatı çerçevesinde yapılacak tüm tebliğlerin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlanmakta234
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dır. Tebliğin elverişli elektronik bir adrese yapılması ile vergi güvenliği ve
muhatabın hukuki sonuçları açısından tebliğden haber olması sağlanmaktadır.
Ayrıca Maliye bakanlığına elektronik ortamda tebliğ ile ilgili alt yapıyı kurma
veya kurulmuş olanları kullanma ve uygulatmayı yaygınlaştırma hususun da
görevler yüklenirken, diğer esas ve usulleri belirleme yetkisi de verilmektedir.
Maliye Bakanlığı bu yetkiye istinaden vergi dairesince düzenlenen ve muhatabına VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, gelir idaresi başkanlığı aracılığı ile elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları
456 sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile belirlenmiştir.
1-Elektronik Tebligat Yapılacak Kişiler; Kanunun 107/A maddesinin
Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili teknik altyapı kurulmuş ve tebliğe elverişli elektronik tebligat adresi,
Başkanlık tarafından internet vergi dairesi bünyesinde oluşturulmuştur.
Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilebilecektir.
Bu Tebliğ ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda
belirtilmiştir.
a) Kurumlar vergisi mükellefleri
b) Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi
olmayan çiftçiler hariç)
c) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep
edenler
Kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar, Tebliğle belirlenen sürelerde bildirimde bulunarak elektronik tebligat adresi almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadır.
Bu mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep
eden kişiler de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabileceklerdir.
2. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat
Adresi Edinmesi Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin 01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde
yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler
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İçin)”ni (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine
vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel
yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla
bizzat teslim edeceklerdir.
456 Nolu Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini
takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak
zorundadır.
Yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
  
3. Gelir Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi; Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin,01.04.2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan
“Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni (EK:2) internet
vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir.
Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat
sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş
vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda bildirimde bulunan
gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve
şifresi verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle elektronik tebligat sistemini
kullanabileceklerdir.
Vergi dairesine bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran gerçek kişi mükelleflerin başvuruları değerlendirilecek ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere
internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir.
İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine
bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet te236
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sis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında bizzat veya
elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla örneği
Tebliğin ekinde (EK: 2) yer alan bildirimi doldurarak ilgili vergi dairesine
vermek zorundadır.
4. İsteğe Bağlı Olarak Kendilerine Elektronik Tebligat Yapılmasını
Talep Edenlerin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi; Tebliğ
ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen ancak isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ile tüzel kişiliği
olmayan teşekküller de katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunarak sistemi kullanabileceklerdir. Benzer şekilde, Tebliğ ile getirilen zorunluluk kapsamına girmeyen gerçek kişi muhatapların, internet vergi dairesi aracılığıyla başvurarak
veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine bizzat veya elektronik
tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde
verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla başvuruda bulunarak sistemi kullanmaları mümkündür.
5. İnternet Vergi Dairesi Kullanıcı Kodu, Parola ve Şifresi Edinme;
Elektronik tebligat sistemini kullanmak üzere, Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek internet vergi dairesi kullanıcı
kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir.
Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “... Vergi Dairesi Başkanlığı/Müdürlüğünün... vergi kimlik numaralı mükellefi
.....................’ya Elektronik Tebligat Sistemi ve İnternet Vergi Dairesi işlemlerinde kullanmak için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek
ve söz konusu tutanak, mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki
verdiği kişi, müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından
tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile
Elektronik Tebligat Talep Bildiriminin birer örneği mükellefin dosyasında
muhafaza edilecektir.
6. Elektronik Tebligatın Gönderilmesi ve Muhatabına İletilmesi; 213
sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak, elektronik imza ile imzalanacak ve vergi dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muha-

KASIM - ARALIK 2017

237

MALİ

ÇÖZÜM

tabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik tebligat sistemine
internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı
kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu,
parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik
doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir.
Kanunun 107/A maddesi gereğince, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
Olay kayıtları, İşlem Zaman Bilgisi eklenerek, erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanacaktır. Hesaba erişim bilgilerinin iletimi ile sisteme
erişimin güvenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirler Başkanlık tarafından alınacak olup talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtları
ilgilisine veya yetkili mercilere sunulacaktır.
7. Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkış; Zorunlu veya ihtiyari olarak
elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla, elektronik
tebligat adresi kapatılır. Gerçek kişilerde ise ilgilinin ölümü veya gaipliğine
karar verildiğinin idare tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi
itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi re’sen kapatılır. Mirasçıların bağlı
olunan vergi dairesine başvurması halinde de müteveffanın elektronik tebligat
adresi kullanıma kapatılır.
8. Muhatabın Sorumluluğu; Muhatap;
a) Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak
vergi dairesine beyan etmekle,
b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya
en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle,
c) Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
ç) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı kodu,
parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve
başkasına kullandırmamakla,
d) Sistem kullanımına ilişkin olarak kendisine verilmiş olan kullanıcı
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kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline
geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle; yükümlüdür.
Yukarıda yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak
hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğunda olup tüm bildirimler vergi dairesine ulaştığı anda sonuç doğurur.
9-Ceza Hükümleri; Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu
olanlardan bu Tebliğ ile getirilen yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun
148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci
maddesindeki cezai müeyyide uygulanır. Ceza uygulaması sonrasında re’sen
oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi gerçek kişilerde mükellefe, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde doğrudan
kanuni temsilcisine tebliğ edilir ve elektronik tebligat adreslerine tebligat gönderimine başlanılır.
10. Diğer Hususlar; Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhataplara elektronik tebligat sistemi ile tebliğ edilebileceği gibi Kanunda yer
verilen diğer tebligat hükümlerine göre de tebliğ edilebilir. Bağlı vergi dairesi
müdürlüklerinde (mal müdürlükleri) elektronik tebligat sistemine teknolojik
uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükellefleri Tebliğ kapsamında bulunmamaktadır.
7201 sayılı kanuna göre genel olarak ilgilinin elektronik ortamda tebliğata
elverişli bir e-posta adresinin bulunması ve kendisinin te talep etmesi halinde
elektronik ortamda tebliğ yapılabilecektir. Ancak Anonim şirketler, limited ve
sermayesi paylara bölünmüş şirketlere tebliğatın elektronik ortamda yapılması zorunludur.
D-İlan Yoluyla Tebliğ;
Tebliğin muhatabına ulaştırılamaması halinde zaman aşımı süresi işlemeye
devam ettiği için bulunamayan veya ulaşılamayan muhataba tebliğ, kitle iletişim araçları ile duyurulmak suretiyle, bir başka ifadeyle ilan yolu ile yapılır.
Ancak bu şekilde tebliğ yapabilmek için birtakım şartların oluşması gerekir.
Aksi takdirde ilan yolu ile tebliğden muhatap haberdar olsa bile tebliğ geçersiz olur. İlan yoluna başvurabilmek için;
1. Muhatabın adresinin hiç bilinmemesi
2.Veya muhatabın bilinen adresinin yanlış veya değişmiş olması nedeniyle
gönderilmiş olan mektubun geri gelmesi gerekir. Muhatabın bildirdiği ya da
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idarenin tespit ettiği adreslerin tamamı için bu durumun geçerli olması gerekir. Adreslerden sadece biri yanlışsa bu şekilde geri gelen tebliğ için ilan
yoluna gidilemez. Ayrıca yanlış adresten maksat tebliğ zarfının üzerine adresin yanlış yazılması değildir. Mükellef dosyasında adresin yanlış olduğu veya
muhatabın adres değişikliğini bildirmediği durumlarda bu hüküm geçerli olur.
3.Başka sebeplerden dolayı posta ile tebliğ yapılması mümkün olmazsa;
Muhatabın bulunduğu yere posta ulaşılamıyor olması halinde posta ile tebliğin yapılamayacağını kabul etmek gerekir. Söz gelimi yaz mevsimlerinde
yaylalara giden insanlar için bu nedenle tebliğ mümkün olmayabilir. Zira posta hizmetleri buralara ulaşamamaktadır.
Muhatabın bilinen adresinde posta memurunun geldiği saatlerde bulunmaması da yargı tarafından bu hüküm kapsamında değerlendirilmektedir. Posta
teşkilatının grevde olması da bu kapsamdadır.
4.Yabancı memleketlerde bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan olmazsa; Gerek yabancı ülkelere diplomatik ilişkilerin savaş, kriz vs. sebeplerle kesilmiş olması gerek diplomatik ilişkinin bulunmaması halinde ilan yolu ile tebliğ yapılması
gerekir. Ancak böyle bir durumda yapılan tebliğ anlamlı olur mu? Belki muhatap
ödeme niyetinde değilse ve durumdan haberdar ise beklenen amaç gerçekleşmeyebilir ancak teorik olarak sorunların önceden çözümü gerekir.
Danıştay’ın usul yönünden yaptığı incelemelerde ilan yoluyla tebliğ yapılabilmesi için Kanunda aranan şartlara baktığı ve eksiklik halinde işlemi iptal
yoluna gittiği görülmektedir.
İlanın Şekli; İlanın şeklini düzenleyen VUK’un 104 üncü maddesi 5035
sayılı Kanunla önemli ölçüde değişmiştir. Yapılan düzenlemede ilan edilecek
vergi ve/veya cezanın vergi dairesinin ilan panosunun yanı sıra miktarına bağlı olarak gazetelerde de ilanı öngörülmüştür. VUK’un 104’üncü maddesinin
5035 sayılı Kanunla değişmeden önceki şeklinde gazete çıkmayan yerlerde,
belediye hoparlörlü, tellal gibi mutad vasıtalarla ilan yapılacağına ilişkin hükme yeni düzenlemede yer verilmemiştir. İlanın şekli konusunda 345 Sıra Nolu
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde açıklama yapılmıştır. Buna göre ilan yazısı her halükarda tebliğ yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılacak ve bir örneği de muhatabın bilinen son adresinin bağlı bulunduğu
muhtarlığa gönderilecektir. İlanın asılması keyfiyeti ve tarihi tutanakla tespit
edilecektir. Yeniden düzenlenen bu maddeye göre;
1.Sadece vergi dairesinde asılacak ancak gazetelerde ilan edilmeyecek
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vergi ve/veya vergi cezaları; Tebliğin konusu her biri için ayrı ayrı olmak
üzere, bir milyar liradan (476 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 01.01.2017
ten itibaren 2.000 TL’den) az vergi veya vergi cezasına ilişkin olması halinde
ayrıca gazetelerde ilan yoluna gidilemez. İlan yazısı tebliği yapan vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılır. Bir örneği de ilan yazısının askıya çıkarılmasını müteakiben gecikmeksizin mükellefin bilinen son adresinin bağlı
olduğu muhtarlığa gönderilir. Bu durumda ilan yazısının askıya çıkarıldığı
tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarih 106’ıncı
madde açısından önemlidir. Çünkü ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde
vergi dairesine başvuruda bulunmayan veya adres bildirmeyen mükellefe bir
ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılmaktadır.
2.Yerel gazetelerde ilan edilecek vergi veya vergi cezaları; Tebliğin konusu bir milyar lira ila yüz milyar lira (476 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile
01.01.2017’ten itibaren 2.000-200.000TL ) arasındaki vergi veya vergi cezasına ilişkin olduğu takdirde, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerinde askıya çıkarılmasından başka ilan ilgili vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye
sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede yayımlanır.
3.Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerde ilan edilecek vergi veya
vergi cezaları; Tebliğin konusu (476 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile 2017
yılı için belirlenen) 200.000 TL’yi aşan vergi veya vergi cezasına ilişkin olduğu durumda, ilgili vergi dairesinin ilan koymaya mahsus mahalline asılır, bir
örneği mükellefin bilinen son adresinin bağlı olduğu muhtarlığa gönderilir,
vergi dairesinin bulunduğu yerin belediye sınırları içinde çıkan ve Basın- ilan
kurumunca belirlenen bir veya daha fazla gazetede yayımlatılmasının yanı
sıra, Türkiye genelinde yayın yapan ve Basın-İlan kurumunca belirlenen günlük gazetelerden birinde de aynı şekilde yayımlatılır. İstanbul’daki vergi dairelerinin mükellefleri açısından ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki,
tebliğin konusu 2017 yılı için 2.000 TL’yi aşan ancak 200.000 TL’nin altında
kalan bir vergi veya vergi cezası olması halinde de bu ildeki mükelleflerin
bağlı olduğu vergi dairesi ilanı Türkiye genelinde yayım yapan gazetelerden
birinde yayımlatması mümkün olabilecektir. Çünkü Türkiye genelinde yayım
yapan gazetelerin çoğu İstanbul belediye sınırları içinde de çıkmaktadır. Bununla birlikte konusu 2.000 TL ila 200.000 TL arasındaki vergi veya vergi
cezasına ilişkin ilanlarda İstanbul açısından bu kavramı İstanbul belediye sınırları içinde yayımlanan gazeteler olarak anlamak gerekir.
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345 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine göre ilan şeklinin belirlenmesinde, vergi
aslı ve ceza tutarlarının toplamı değil sadece vergi aslı tutarı dikkate alınır. Vergi
aslı tutarı kanunda belirlenmiş olan haddi geçerse, haddi geçen miktar esas alınmak suretiyle hem vergi aslı hem de buna bağlı olarak kesilen ceza miktarı aynı
şekilde ilan edilir. Ancak, vergi aslına bağlı olmayan cezaların ilan yoluyla tebliğ
edileceği durumlarda, ceza tutarına göre ilanın şekli belirlenir. Gecikme zammı
veya faizleri gibi fer’iler bu tutarın hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Örneğin, 2017 yılına ilişkin olarak 189.000 TL vergi ile 94.500 TL vergi
ziyaı cezası kesilen Ankara Kavaklıdere vergi dairesine bağlı bir mükellefe
ihbarnamenin ilan yoluyla tebliğ edilecek olması halinde sadece Ankara belediye sınırları içinde çıkan bir veya daha fazla gazetede ilan yapılır.
İlanın Muhteviyatı ve sonuçları
İlanlarda bulunacak bilgiler vergi mahremiyeti gerekçesi ile daha kısa tutulmuştur. VUK’un 105’inci maddesinde ilanlarda tebliğin ilgili bulunduğu
vergiler gösterilmek suretiyle, adları yazılı muhataplara aşağıda yazılı konularda uyarıda bulunulacağı belirtilmektedir. Buna göre ilan yapılan kişilere;
1.İlan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilan yapan makama bizzat başvurarak veya vekalet verdiği kişi tarafından başvurularak veya taahhütlü mektup
veya telgrafla, açık adreslerini bildirmeleri,
2.Kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, belirtilir.
Bir ay içinde müracaatta bulunanlara müracaat yerinde, adres bildirenlere
posta ile tebliğ yapılır. Posta ile tebliğin yapıldığı bu durumda da tebliğ posta
memurunun tebliğ evrakını teslim ettiği tarihte yapılmış sayılır. Kanunda ilan
üzerine bildirilen adreslere tebliğin posta vasıtası ile yapılacağı belirtilmekle
beraber 107’inci maddenin verdiği yetkiye istinaden bura da Maliye Bakanlığının memur vasıtası ile tebliğ yaptırabileceğini kabul etmek gerekir.
Birden fazla mükellefe ait ilanla ilgili bilgilere, aynı ilan yazısında yer verilmesi halinde, ilan yazısı alfabetik sıralama yapılmak suretiyle hazırlanır ve
yazının her sayfasına müteselsil sıra numarası verilir.
İlan yazısının her sayfası; vergi dairesi başkanlıklarında vergi dairesi başkanı
veya yetki vermesi halinde vergi müdürü veyahut ilgili müdür yardımcısı, başkanlık şeklinde örgütlenmeyen bağımsız vergi dairelerinde vergi dairesi müdür veya
yetki vereceği ilgili müdür yardımcısı, bağlı vergi dairelerinde malmüdürü veya
yetki vermesi halinde gelir servisi şefi tarafından imzalanarak mühürlenir.
İlan yazısının vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen
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onbeşinci gün, ilan tarihi olarak kabul edilir. Bu tarihten itibaren bir ay içinde
mükellefin ilgili vergi dairesine müracaat etmemesi veya adresini bildirmemesi
halinde, bu bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılır. İlan yolu ile yapılan
tebliğ üzerine bildirilen adresin yanlış veya terk edilmiş olması gibi sebeplerle
tebliğ yapılması mümkün olmazsa ikinci kez ilana başvurulmaz. İlan yazısı, askıya çıkarıldığı tarihten itibaren 1,5 aylık sürenin sonunda askıdan kaldırılır.
345 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde ödeme emirlerinin ilan yolu ile tebliğinde de aynı usulün uygulanacağı belirtilmiştir.
5- HATALI TEBLİĞLER
Vergilendirme ile ilgili olarak sonuç doğuran her türlü işlem mükellefe
tebliğ edilmiş olması gerekir. Tebliğin usulüne uygun olarak yapılmaması ve
tebliğde hata bulunması halinde 213 sayılı VUK nun 108. Maddesine göre;
Tebliğ olunan vesikalar, esasa müessir olmayan şekli hatalarından dolayı hukukî kıymetlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adının, verginin nevi veya miktarının, vergi mahkemesinde dava açma
süresinin hiç yazılmamış olması veyahut bu vesikaların görevli bir makam
tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.
Hatalı tebliğler hüküm ifade etmediğinden, bu tebliğlere dayalı olarak bir
vergi alacağı doğmaz. Bu şekilde yapılan tarhiyatlara karşı Maliye Bakanlığına şikayet yolu ile baş vurulabileceği gibi, vergi mahkemesinde davada
açılabilir.
Öte yandan hatalı tebliğe dayalı olarak yapılan tarhiyata karşı dava açma
süresi geçtikten sonra, vergi dairesince ödeme emri çıkarılması halinde bu
ödeme emrine de dava açılması mümkündür. Bu durumda hatalı tebliğe dayalı
olarak çıkarılan ödeme emrinin yargı kararı ile iptal edilebileceği açıktır.
6-SONUÇ
Vergilendirme ile ilgili olarak sonuç doğuran her türlü işlem mükellefe tebliğ
edilmiş olması gerekir. Tebliğ Müessesi 213 Sayılı Vergi Usul Kanında ayrıca düzenlendiği için Vergi, resim ve harçların, Vergi ceza ve ihbarnamelerinin, Amme
alacakları kanununa ilişkin ödeme emirleri vs. evrak ve bildirimlerin buna göre
yapılması gerekir. Mali ye bakanlığı bununla ilgili olarak elektronik tebligat sistemleri kurabilir veya ilgili kuruluşlardan hizmet satın alabilir. Tebliğ evrakında
esasa etkili bir hata yapılmış ise geçerli bir tebligattan söz edilemez. Dolayısıy-
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la geçerli bir vergi alacağı da doğmaz. Böyle durumlarda söz konusu belgedeki
hata düzeltilerek yeniden tebliğ edilmesi gerekmektedir. İlgili idare, bu hatayı
düzeltmediği takdirde muhatap vergi veya cezaya karşı süresi içinde vergi mahkemelerinde dava açıp tarhiyatın terkinin talep edebilir veya düzeltme talebinde
verilen vergi dairesinin red yazısına karşı VUK’un 124. Maddesi gereğince Maliye Bakanlığı’na şikayet yoluna gidebilir. Tebligat hataları nedeniyle yapılacak
itirazlar “tarhiyat” safhasında yapılabileceği gibi “ödeme emri” safhasında da
yapılabilir. Tebligat geçersiz olduğundan ilgili vergi alacağı da kesinleşmiş olmaz.
Tebligat aşamasında yapılan hatalar nihai işleme bağlı olduklarından nihai işlemden bağımsız olarak iptal davasına konu olamazlar. Teblig aşamasında zamanaşımı süresi işlemeye devam edeceği için devlet zamanaşımından dolayı alacağından
mahrum kalabilir.
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İŞ DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK SİSTEMİ
Cumhur Sinan ÖZDEMİR*17*
ÖZ
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile işçi – işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade
talebiyle açılan davalarda arabulucuya başvurulması zorunlu hale geldi. Daha
önceden serbest olan arabuluculuk sistemi dava şartı haline geldi. Diğer bir ifadeyle arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak. Arabuluculuğun zorunlu hale
gelmesi ile amaçlanan; davalarının uzun yıllar sürmesinin önüne geçilmesi, iş ve
iş uyuşmazlıklarının en kısa sürede ve daha az masraflı bir biçimde çözümlenmesidir. İşçiler; kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe
aykırılık tazminatı, sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye,
fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel
tatil ücreti ve benzeri işçilik alacakları ile ilgili dava açmadan, arabulucuya gideceklerdir. Feshin geçersizliğine bağlı işe iade davaları da zorunlu arabuluculuk
kapsamında yer alır. İşverenler ise ihbar tazminatı, cezai şart, haksız rekabete
bağlı tazminat, eğitim gideri ve benzeri alacak ile tazminat talepleri için dava
açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadırlar.
Anahtar Sözcükler: Arabulucu – Arabuluculuk Faaliyeti – Arabuluculuk
Daire Başkanlığı – Arabuluculuk Bürosu Dava Şartı – İşçi – İşveren – Arabuluculuk Ücreti
1. GİRİŞ
14 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkları arabuluculuk sistemi ile çözecek 7036 sayılı “İş Mahkemeleri
Kanunu” 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Arabuluculuk, hukuki yola başvurmadan önce işçi ile işverenin anlaşamadığı konularda bir araya gelmesini sağlayacak bir sistemdir. Bu sistemde her
iki taraf da üç hafta içinde anlaşamazsa, iş mahkemesine başvurabilecektir.
İşçi yıllık izin, kıdem, fazla mesai ve ihbar tazminatı gibi işveren ile anlaşamadığı konularda dava açmadan önce zorunlu olarak arabulucuya başvuracaktır. Aynı şekildi işveren de alacak ve tazminat gibi konularda çalışanı ile
anlaşamaması halinde önce arabulucuya müracaat edecektir. Arabulucuya
*17 * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettişi
Makale Geliş Tarihi:
28.10.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 07.11.2017
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başvurulması, işçi ile işveren arasındaki tüm uyuşmazlıklarda geçerli değildir. İş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri ve bu konulardaki tüm uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartı
aranmayacak; doğrudan iş mahkemesinde dava açılabilecektir.
2. SORU-CEVAPLARLA ARABULUCUK SİSTEMİ
2.1. Arabuluculuk Hangi Tarihte Uygulamaya Geçecektir?
7036 sayılı Kanunun 38’inci maddesinde 3,11 ve 12’nci maddelerinin
01.01.2018 tarihinde, diğer hükümlerin ise yayım tarihi olan 25.10.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Dava şartı olarak arabuluculuk başlıklı
3’üncü maddenin 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle
fiili uygulamada arabuluculuk 01.01.2018 tarihinde uygulamaya geçecektir.
2.2. İş Mahkemesinde Görülmekte Olan Davalar Arabulucuya Götürülebilirmi?
5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, 25.10.2017 tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 7036 sayılı Kanunun Geçici 1’ inci maddesinde; görülmekte
olan davaların mülga 5521 sayılı Kanun hükümlerine göre tamamlanacağı belirtildiğinden, İş Mahkemesinde görülmekte olan davalar arabulucuya götürülemeyecek, açıldıkları mahkemede görülmeye devam edecektir.
2.3. Arabulucuya Başvuru Şekli Nedir?
7036 sayılı Kanunu’nun, 11’inci maddesi ile yapılan değişiklik sonucu
4857 sayılı İş Kanunu’nun, 20’nci maddesinin birinci fıkrasında bulunan “İş
sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği
tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir. (...) taraflar
anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede özel hakeme götürülür.” ibaresi kaldırılarak yerine “İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır.
Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava
açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık aynı sürede iş mahkemesi yerine
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özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın doğrudan dava
açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen
tebliğ edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta
içinde arabulucuya başvurulabilir.” getirilmiştir. Bu değişiklik ile İş Mahkemesi veya özel hakem için verilen bir aylık başvuru süresi arabuluculuk içinde aynı tutulmuştur. Ancak arabulucuya başvurmaksızın İş Mahkemelerine
yapılan başvurunun usulden reddinden sonra ret kararının tebliği ile iki hafta içinde arabulucuya gidilebileceğinin belirtilmesi birinci fıkrada belirtilen
bir aylık hak düşürücünü sürenin geçerliliğinin etkilemektedir. Örneğin İşçi
A’nın 02.01.2018 tarihi itibariyle iş akdinin feshi durumunda feshin geçersiz olduğuna dair 02.02.2018 tarihine kadar arabulucuya gitmesi zorunludur.
İşçi 15.02.2018 tarihinde feshin geçersiz olduğuna dair arabulucuya gidemez,
çünkü bir aylık hak düşürücü süre geçmiştir. Ancak işçi 15.02.2018 tarihi itibariyle İş Mahkemesine giderse talebi usulen ret edilecek ve ret kararının da
resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya başvurabilecektir. Arabuluculara intikal ettirilen dosyaların arabulucular tarafında yetki ve zamanaşımı yönünden incelenmesi gerekmektedir.
2.4. Hangi Durumlarda Arabulucuya Gidilmesi Zorunlu Değildir?
İş kazası ya da meslek hastalığından kaynaklanan maddi-manevi tazminat talepleri ve bu konulardaki tüm uyuşmazlıklarda arabuluculuk şartı
aranmayacak; doğrudan iş mahkemesinde dava açılabilecektir.
2.5. Arabuluculuk Yapmak İsteyenlerin Başvuru Şekli Nedir?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına göre Adalet
Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabuluculardan bu madde uyarınca arabuluculuk yapmak isteyenleri, varsa uzmanlık alanlarını da belirterek, görev yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre listeler ve listeleri ilgili
komisyon başkanlıklarına bildirir. Komisyon başkanlıkları, bu listeleri kendi
yargı çevrelerindeki arabuluculuk bürolarına gönderir.
2.6. Arabuluculuk Büroları Ne Şekilde Kurulur?
7036 sayılı Kanunu’nun, 26’ncı maddesiyle değiştirilen 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun, 28’inci maddesine eklenen
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3’üncü fıkra gereği; Arabuluculuğa başvuranları bilgilendirmek, arabulucuları
görevlendirmek ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere Adalet
Bakanlığı tarafından uygun görülen adliyelerde arabuluculuk büroları kurulur.
Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu tarafından, münhasıran bu
bürolarda çalışmak üzere bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel görevlendirilir. Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar.
2.7. Arabuluculuk Bürolarının Olmadığı Yerlerde Başvuru Yeri Neresidir?
Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde bu büroların görevi, adli yargı
ilk derece mahkemesi adalet komisyonunca görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından ilgili hâkimin gözetim ve denetimi
altında yerine getirilir.
2.8. İşçi ve İşveren İstedikleri Arabuluculuyu Seçebilirmi?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 6’ncı fıkrası hükmü gereği
işçi ve işverenin arabuluculuk listesinde yeralan herhangibir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilecektir.
2.9.Arabulucu Kendisine Gönderilen Dosyayı Ne Kadar Zaman İçerisinde Sonuçlandırır?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 10’uncu fıkrası hükmü gereği arabulucular kendilerine gönderilen dosyaları görevlendirme tarihinden
itibaren en geç üç hafta içinde sonuçlandıracak ve bu süre zorunlu hallerde bir
hafta uzatılabilecektir.
2.10. Arabuluculukta Yapılan İlk Toplantıya Katılmamanın Yaptırımı
Nedir?
Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda, toplantıya katılmayan taraf kısmen veya tamamen haklı çıkmış olsa bile yargılama
giderinin tamamından sorumlu tutulacak ve bu taraf lehine vekâlet ücretine
hükmedilmeyecektir. Ayrıca her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların
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yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacaktır.
2.11. Arabulucu Taraflara Çözüm Önerisi Getirebilirmi?
7036 sayılı Kanunu’nun, 22’nci maddesiyle değiştirilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun, 15’inci maddesinin,
7’nci fıkrası gereği tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde
arabulucu bir çözüm önerisi getirebilir.
2.12. Asıl İşveren –Alt İşveren İlişkisi Halinde Arabulucuya Başvuru
Şekli Nedir?
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve iradelerinin birbirine uygun
olması aranır.
2.13. İşçi veya İşverene Arabulucu Başvuru Ücreti İçin Adli Yardımdan Yararlanabilirmi?
7036 sayılı Kanunu’nun, 21’inci maddesi ile 6325 sayılı Kanun 13 üncü
maddesine eklenen “ Arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf, arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli yardımdan yararlanabilir” hüküm doğrultusunda işçi
veya işveren adli yardımdan yararlanabilecektir.
2.14. İşçi veya İşverinin Arabuluculuk Müzakerelerine Bizzat Katlımı
Şartmıdır?
7036 sayılı Kanunu’nun, 22’nci maddesiyle değiştirilen 6325 sayılı Hukuk
Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun, 15’inci maddesinin, 6’ncı fıkrası gereği Arabuluculuk müzakerelerine tarafların bizzat katılımı şart değildir. Kanuni temsilcileri veya Avukatları aracılığıylada katılabilirler. Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişilerin de müzakerelerde hazır
bulundurulmasında sakınca yoktur. Örneğin mali müşavir, insan kaynakları
müdürü/personel müdürü vb. uzman kişilerde müzakerelere katılabilecektir.
2.15. Tarafların İmzaladığı Anlaşma Belgesi İlam Niteliğinde Sayılırmı?
7036 sayılı Kanunu’nun, 24’üncü maddesiyle değiştirilen 6325 sayılı
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun, 18’inci maddesinin,

KASIM - ARALIK 2017

249

MALİ

ÇÖZÜM

4’üncü fıkrası gereği tarafların (işçi ve işveren) ve Avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacaktır.
2.16. Arabuluculuk Sonucu Anlaşılan Hususlar Hakkında Dava Açılabilirmi?
7036 sayılı Kanunu’nun, 24’üncü maddesiyle değiştirilen 6325 sayılı
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun, 18’inci maddesinin,
5’inci fıkrası gereği Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamaz.
2.17. Arabuluculuk Faaliyeti Sonunda İşçinin İşe Başlaması Konusunda Tarafları Anlaşılması Halinde Hangi Haklar Tespit Edilir?
7036 sayılı Kanunu’nun, 12’nci maddesiyle değiştirilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun, 21’nci maddesi hükmü gereği; Arabuluculuk faaliyeti sonunda
tarafların, işçinin işe başlatılması konusunda anlaşmaları hâlinde; işe başlatma
tarihini, ücret ve diğer hakların parasal miktarını, işçinin işe başlatılmaması durumunda tazminatın parasal miktarını, belirlemeleri zorunludur. Aksi
takdirde anlaşma sağlanamamış sayılır ve son tutanak buna göre düzenlenir.
İşçinin kararlaştırılan tarihte işe başlamaması hâlinde fesih geçerli hâle gelir
ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.
2.18.Arabulucu, Arabuluculuk Faaliyeti Hangi Durumda Sona Erdirir?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 11’inci fıkrası gereği; Arabulucu, taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması
yahut yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması
hâllerinde arabuluculuk faaliyetini sona erdirir ve son tutanağı düzenleyerek
durumu derhâl arabuluculuk bürosuna bildirir.
2.19.Arabuluculuk Ücreti Ne Şekilde Karşılanır?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 13’üncü fıkrası gereği; tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin
İkinci Kısmına göre aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanır.
Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamaz.
250

KASIM - ARALIK

MALİ

ÇÖZÜM

2.20.Arabuluculuk Ücreti Hangi Durumda Adalet Bakanlığı Bütçesinden Ödenir?
7036 sayılı Kanunu’nun, 3’üncü maddesinin 14’üncü fıkrası gereği; Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için
görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâllerinde, iki saatlik ücret tutarı Tarifenin Birinci Kısmına
göre Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenir. İki saatten fazla süren görüşmeler
sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde Tarifenin Birinci Kısmına
göre karşılanır. Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenen ve taraflarca karşılanan
arabuluculuk ücreti, yargılama giderlerinden sayılır.
3. SONUÇ
25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kalkmış ve iş mahkemelerine tek istisna hariç başvuru şartı olarak arabuluculuk getirilmiştir. İşçi ve işveren haklarını korumak için önem arz eden İş
Mahkemelerine yükünün azaltılabilecek olması ve daha hızlı işleyecek olması
yönünden Arabuluculuk olumlu bir değişiklik olarak çalışma yaşamına girmiş
bulunmaktadır. 01.01.2018 tarihinden itibaren işçi – işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuk dava şartı haline geldi.
Diğer bir ifadeyle arabulucuya gidilmeden dava açılamayacak. İşçiler; kıdem
tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, eşitliğe aykırılık tazminatı,
sendikal tazminat, mobbing tazminatı, ücret, prim, ikramiye, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ve
benzeri işçilik alacakları ile ilgili dava açmadan, arabulucuya gideceklerdir.
Feshin geçersizliğine bağlı işe iade davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında yer alır. İşverenler ise ihbar tazminatı, cezai şart, haksız rekabete bağlı
tazminat, eğitim gideri ve benzeri alacak ile tazminat talepleri için dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorundadırlar. Arabulucu, en geç 1 ay
içinde uyuşmazlığı çözecek, anlaşma sağlanamazsa 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan tazminat taleplerinde arabuluculuk şartı aranmayacak, arabulucuya
gitmeden açılan davalar mahkemeler tarafından reddedilecektir.
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ÖNEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
▪ Yayımlamama kararı verebilir,
▪ düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
▪ hakem değerlendirme süreci başlatabilir.
Hakem değerleme sürecinde yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup yayın kuruluna gönderir. Yayın Kurulu’da gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir. Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
▪ Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
▪ Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
▪ Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir
tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
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İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
İngilizce olarak belirtilir.
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı
olmalıdır.
Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı
bölüm de bulunmaktadır.
Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, İngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak
biçimde hazırlanacaktır.
Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak
şekilde ayarlanmalıdır.

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