ÇÖZÜM

MALİ

®

İ K İ

A Y L I K

M E S L E K İ

D E R G İ

MAYIS - HAZİRAN 2018 / May - June 2018 / YIL 28 - YEAR 28
Sahibi İSMMMO Adına - Owner on behalf of the ISMMMO l YÜCEL AKDEMİR
Genel Yayın Yönetmeni - Editor l GÜLGÜN ÖZTÜRK
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Editorial Assistant l Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ÇANAKÇIOĞLU

DANIŞMA KURULU
Advisory Board
Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Üniversitesi)
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Prof. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU ( UWE Bristol Üniversitesi)

YAYIN KURULU
Publication Board
Gülgün ÖZTÜRK (Genel Yayın Yönetmeni)
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇANAKÇIOĞLU (Sorumlu Yazı İşleri Müdürü)
Sabri KARAKAŞLIOĞLU (Üye)
Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Üye)
Hafize ÖZTÜRK (Üye)
Hacı DEMİR (Üye)

ISSN 1303-5444

Net 4000 adet basılmıştır.
Dergi Adı: Mali Çözüm®
Dergimiz Proquest ABI/INFORM Global, EBSCO Business Source Complete ve ULAKBİM
Sosyal Bilimler Veritabanları tarafından taranmaktadır.
İmtiyaz Sahibinin Adı, Soyadı ve Adresi: Yücel AKDEMİR
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:7 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Genel Yayın Yönetmeni: Gülgün ÖZTÜRK
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yazı İçerik-Teknik Sorumlusu: İlkim MENGÜLEREK
Kurtuluş Caddesi No: 114 B Blok Kat:5 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Grafik Tasarım ve Dizgi: Alican SEZER
Kurtuluş Caddesi No: 114 A Blok Kat:6 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Yönetim Yeri Adresi: Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Basımı Yapanın Adı, Soyadı ve Adresi:

Yayın Türü: Yerel-Süreli, 2 aylık
Dergimiz HAKEMLİ DERGİ olma özelliği taşımaktadır.
Dergimize gönderilen yazılar, hakem değerlendirmesine tabi tutulduğundan yayımında
gecikmeler olabilmektedir.
Dergimizde yayınlanan yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir.
Yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.
Mali Çözüm (Financal Analyze) is bimonthly journal of Chamber of Certified Public
Accountants of Istanbul. It is a peer-reviewed Journal publishing refered articles, opinion
papers, letters, reviews, news, questions and answers, law decisions on accounting.
Yönetim Merkezi ve Yazışma Adresi:
İSMMMO
Kurtuluş Caddesi No: 114 Kurtuluş-Şişli/İSTANBUL
Telefon: (0212) 315 84 00 pbx Faks: (0212) 343 47 80
E-mail: ismmmo@ismmmo.org.tr
www.istanbulsmmmodasi.org.tr

®

MALİ

ÇÖZÜM

İ K İ

A Y L I K

M E S L E K İ

D E R G İ

HAKEM KURULU (Alfabetik Sıraya Göre)
Editorial Advisory Board (Alphabetical orders)
Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN (Başkent Üniversitesi)

Dr. Resul KURT (Sosyal Güvenlik Uzmanı)

Doç. Dr. Tamer AKSOY (TOBB Üniversitesi)

Prof. Dr. Ömer LALİK (İst.Ticaret Üniversitesi)

Doç. Dr. Halil İbrahim ALPASLAN (Marmara Üni.)

Prof. Dr. Haluk LEVENT (Kemerburgaz Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdinç ALTAY (İstanbul Üniversitesi)

Mehmet MAÇ (Yeminli Mali Müşavir)

Prof. Dr. Dursun ARIKBOĞA (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail Ufuk MISIRLIOĞLU (UWE Bristol

Prof. Dr. Doğan ARGUN (Marmara Üniversitesi)

Üniversitesi)

Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi)

Prof. Dr. Fatma Naciye Can MUĞAN (İzmir Ekonomi

Prof. Dr. Refika BAKOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Üniversitesi)

Prof. Dr. Ercan BAYAZITLI (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. S. Ateş OKTAR (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Nejat BOZKURT (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar ÖZKAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Prof. Dr. Emre BURÇKİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatma PAMUKÇU (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Nuran CÖMERT (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep PEKDEMİR (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi)

Doç. Dr. Kerem SARIOĞLU (İstanbul Üniversitesi)

Dr. A. Bumin DOĞRUSÖZ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. A.R Zafer SAYAR (TOBB Ekonomi ve Teknoloji

Dr. Öğr. Üyesi Ali DURAL (Galatasaray Üniversitesi)

Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Banu DURUKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Dr. Veysi SEVİĞ

Prof. Dr. Mehmet Hasan EKEN (Kırklareli Üniversitesi)

Prof. Dr. Barış SİPAHİ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Melih ERDOĞAN (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Fevzi SÜRMELİ (Anadolu Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Diğdem GÖÇ ( Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Münir ŞAKRAK (E.Öğretim Üyesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ender GÜLVER (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Oktay TAŞ (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep GÜNEŞ (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU (E.Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ (E.Öğretim Üyesi)

Dr. Masum TÜRKER (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU (Galatasaray Ünv.)

Prof. Dr. Nuri UMAN (Koç Üniversitesi)

Prof. Dr. Cemal İBİŞ (Işık Üniversitesi)

Prof. Dr. Selçuk USLU (Bilkent Üniversitesi)

Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU (AnadoluÜnv.)

Prof. Dr. Halit Targan ÜNAL (Okan Üniversitesi)

Dr. Ahmet KAVAK (Yeminli Mali Müşavir)

Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK (Yeditepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Lerzan KAVUT (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Doğan YILDIZ (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Duygu ANIL KESKİN (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Göksel YÜCEL (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel KOÇ YALKIN (E.Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ (Dokuz Eylül Üniversitesi)

MALİ

ÇÖZÜM

ÖNSÖZ
Sevgili Okurlar,
Çok yoğun iş tempomuzla iki ayı daha arkamızda bıraktık. Ülkemizin yaşadığı
ani döviz kuruna bağlı olarak tetiklenen ekonomik sıkıntılar, bugünlere maalesef
damgasını vurmuştur. Erken seçim kararı ve OHAL durumu yaşadığımız sıkıntıların
etkilerinin daha fazla hissedilmesine neden olmuş ve önümüzdeki süreçte de etkisini arttırarak devam edeceğine ilişkin belirtiler, özellikle bankacılık sisteminin
çıkmazları, ülke insanımızın gündemindeki önemli yerini korumaktadır.
Bir taraftan sermayedarlar, diğer taraftan emekçiler toplumsal ve bireysel olarak taşıdıkları gelecek endişesi ile yaşanan her günün muhasebesini en iyi şekilde
yapmaya çalışmaktadırlar. Ülkemiz sınırları içinde, yakın komşularımız ve diğer
ticari ilişkilerimizin olduğu dünya ülkeleri arasında güven ortamının yaratılması,
ilişkilerin tekrar canlandırılması, atılacak ekonomik kararların önemini bir kez
daha ortaya çıkarmaktadır. İthalata dayalı yüksek döviz riskine maruz üretim ve
hizmet maliyetleri için çok acil eylem planları alınması gerekmektedir.
Özellikle sanayi ve ar-ge destekleri, ekonomimizin temel direği olan işletmelerimize nefes aldırmak niyetiyle devlet politikaları içinde yerini almaktadır.
Yine yaklaşık iki yılda bir hazırlanan vergi ve sgk afları gecikmiş borçların ödenmesinde olumlu sonuçlar yaratması beklenirken; işletmelerin finansal tablolarını
olumsuz etkilediği görülmeye başlanmıştır. Özellikle vergiye uyumlu mükellef
tabiri ile tanımlanan işletme sahiplerini de bu durum, beklentinin tersine aksi
yönde etkileyerek; yersiz ve süresinde ödenmeyen vergiler, ekonomik dengeleri
beklentilerin uzağına taşımaktadır. Meslek mensupları olarak devlet ile mükellef
arasında köprü vazifesi gören mali müşavir ve yeminli mali müşavirler ise usulüne
uygun davranma yönündeki çabalarına hak ettikleri karşılığı, tekrarlanan afların
yarattığı beklentiler nedeniyle bulamamaktadırlar.
Mesleğimizin hak ettiği yere ulaşmada en büyük destekçisi olan devlet politikalarının, uluslararası standartların da gözetilerek şekillenmesini gerektirmektedir.
Bu vesile bu sayımızda emeği geçen değerli hocalarımıza, yazarlarımıza ve
İSMMMO Yayın Kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMİR
Başkan
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TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİNİN SON YILLARDAKİ
DURUMUNUN İŞGÜCÜ AÇISINDAN ANALİZİ
THE ANALYSIS IN TERMS OF THE LABOR FORCE OF THE
ACCOUNTING PROFESSION STATUS IN TURKEY IN RECENT YEARS
Prof. Dr. Baki YILMAZ1*
2
Öğr. Gör. Metin ALLAHVERDİ**
***
Öğr. Gör. Seyfettin Caner KUZUCU3
ÖZ
Muhasebe mesleği, son zamanlarda ekonomik ve teknolojik değişimlerle
birlikte önem kazanmaya başlayan mesleklerin başında gelmektedir. Türkiye’de muhasebe mesleği yasa ile profesyonelleştirilmiş olmasına rağmen iş
piyasasında kuruluşların mali işlemlerini gerçekleştiren birtakım niteliklere sahip olan fakat profesyonel unvana sahip olmayan meslek çalışanları da
mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye’de muhasebe mesleğinin durumu incelenirken
sadece yasa ile kazanılmış olan unvanlı muhasebecilerin araştırılması gerçeği yansıtmayacağından çalışmada hem profesyonel muhasebecilerin durumu
hem de profesyonel olmayan muhasebecilerin son yıllardaki durumunu ortaya
koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada muhasebe mesleğinin durumu iki aşamada incelenmiştir. İlk aşamada Türkiye İş Kurumu’nun 2012-2016 yılları
arasında yayınlamış olduğu istatistik yıllıklarından alınan veriler irdelenmiş
ve elde edilen mesleki rakamlar analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları
Birliği’nin (TÜRMOB) ve ona bağlı olan Temel Eğitim ve Staj Merkezi’nin
(TESMER) 2012-2016 yılları arasında yayınlamış olduğu faaliyet raporları
incelenmiş ve profesyonel muhasebe mesleğinin rakamsal verileri analiz edilmiştir. Çalışmada bir bütünlük sağlanması amacıyla analizler kategorileştirilerek yapılmıştır. Çalışma sonucunda mesleğin son yıllardaki durumu ortaya
konularak önümüzdeki yıllarla ilgili genel bir bakış açısı oluşturulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe, Muhasebe Mesleği, Profesyonel Muhasebe Mesleği, Ön Muhasebe.
*1
Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe Bilim Dalı.
**
2 Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü.
***
3 Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü.
Makale Geliş Tarihi:
19.10.2017
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 4.06.2018
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ABSTRACT
The accounting profession is one of the professions that has recently begun to
gain importance along with economic and technological changes. Although the
accounting profession in Turkey has been professionalized by law, there are also
professional employees who have a number of qualifications in the business market that perform the financial transactions of the organizations but do not have a
pro title. Therefore, while examining the situation of the accounting profession
in Turkey, it is aimed to reveal the status of both professional accountants and
non-professional accountants in the study in recent years, since the investigation
of only registered accountants gained by the law does not reflect reality.
In this study, the situation of the accounting profession was examined in
two stages. In the first stage, the data obtained from the statistical yearbooks
of the Turkish Employment Agency published between the years of 20122016 were examined and the occupational figures obtained were analyzed.
In the second stage, the annual reports of the Union of Chambers of Certified
Public Accountants (TÜRMOB) and its affiliated Basic Education and Training Center (TESMER) published between 2012 and 2016 were analyzed and
the numerical data of the professional accounting profession were analyzed.
In order to provide an integrity in the study, analyses were made by categorizing. As a result of the study, the status of the profession in recent years has
been established and an overall perspective on the next years.
Keywords: Accounting, Accounting Profession, Professional Accounting
Profession, Pre-Accounting.
1. GİRİŞ
Muhasebe uzun ve çeşitli geçmişe sahip olmasının yanı sıra örgütsel ve
sosyal yaşamın önemli bir bileşenidir (Carnegie, 2014, 1246). Muhasebe her
şeyden önce bir insan uygulamasıdır ve tüm insan uygulamaları gibi, insan
etkileşimi üzerine kuruludur (Carnegie and Napier, 2012, 329).
Muhasebe, insanların ve onların oluşturdukları kuruluşların ihtiyaçlarına
yanıt olarak pratik bir faaliyet olarak ortaya çıkmış ve gelişiminin çoğunda,
talep üzerine meydana gelen değişiklikleri karşılamaya adapte olarak ilerlemiştir. İhtiyaçların farklı ülkelerde veya çevrelerde farklı olduğu durumlarda
muhasebe, belirli bir çevreye verilen yanıt olarak farklı yollarla gelişme eğilimi göstererek bugüne kadar hayatta kaldı.
14
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Meslek, insanın yaşamını sürdürebilmek için icra ettiği ve genellikle yoğun bir eğitim, çalışma, bilgi birikimi ile seçilen mesleğe bağlı olarak yetenek
geliştirmeyi gerektiren ve tüm bu sürecin sonunda kişilerin kazandığı unvanın
adıdır (Allahverdi ve Kuzucu, 2015, 773). Muhasebe mesleği bir uğraşının
meslek olarak nitelenebilmesi için gerekli olan özelliklere sahiptir. Bir uğraşının meslek olarak kabul edilebilmesi için birtakım kriterleri taşıması gerekir.
Buna göre bir uğraşı;
- karmaşık ve sürekli gelişen bir bilgi yapısını içeriyorsa,
- uygulamada karşılaşılan sorunların çözümünde mesleki yargı kullanılıyorsa,
- kamu yararına hizmet edecek mesleki bir sorumluluk taşıyorsa, bir
meslek olarak kabul edilmektedir (Marşap, 1996, 119).
Muhasebe meslek olarak bir hizmet aracıdır. Yapısı gereği muhasebe mesleği önemli eğitim, yeterlilik ve tecrübe gerektirir. Muhasebe mesleği her
zaman işletmeler, diğer kuruluşlar ve her tür ve boyutta ekonomiyi şekillendirmek ve desteklemek için yardımcı olmuştur. Değer katmaya devam etmek
için profesyonel muhasebeciler ve bunları eğitenler ve istihdam edenler mevcut ihtiyaçları karşılamak ve ortaya çıkan talepleri öngörmek zorundadırlar
(ACCA, 2016, 9).
Muhasebe mesleği dünyadaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel
olarak değişmekte, söz konusu gelişmelere paralel olarak ürettiği bilgilerin
kapsamını genişletmekte ve niteliğini artırmaktadır. Şüphesiz bu gelişmeler
muhasebe uygulamalarını ve yöntemlerini değiştirirken aynı zamanda muhasebe mesleğini icra eden meslek mensuplarında aranan nitelikleri ve sorumlulukları da artırmaktadır. Muhasebe sürekli gelişen ve değişen kapsam ve
özelliklerine, çağımızın işletmecilik anlayışına, ekonomik ve sosyal gerçeklerine uygun bir şekilde bilgi üretirken, muhasebe teori ve uygulaması yanında
hukuk, ekonomi, maliye ve teknoloji alanlarında bilgi sahibi olan uzman kişilere ihtiyaç göstermektedir (Yıldız, 2010, 157-158).
Muhasebe meslek mensubu, hem kamu menfaatine hem de ekonominin
sürdürülebilir ve dengeli gelişimine yönelik sorumluluk alarak kurumsal yönetimde önemli bir rol oynamaktadır (Avram and Togoe, 2012, 246). Dolayısıyla bu meslek, değişen günümüz koşullarına bilgiye en hızlı uyum sağlaMAYIS - HAZİRAN 2018
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mak zorunda olan mesleklerdendir. Özellikle son zamanlarda yaşanan iktisadi
gelişmelere paralel olarak en değerli ürün haline gelen bilgi, karar vericilere
değer kazandırmak amacı ile kullanılabilmektedir. Her alanda olduğu gibi,
bu durumun muhasebe alanında da gerçekleşmesi, muhasebe mesleğinin en
önemli çıktısı olarak kabul edilmektedir (Yürekli ve Gönen, 2015, 304).
Çevrelerindeki hızlı değişim, işletmelerin daha hızlı, güvenilir ve doğru
bilgiler üretmesini ve doğru kararlar almalarını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle muhasebeden ve muhasebe meslek mensuplarından beklentiler gün geçtikçe artmaktadır (Demir, 2012, 118).
Uluslararası gelişmeler ile küresel ekonomi ve küresel şirketler, muhasebe
mesleğinin ve muhasebe uygulamalarının uluslararası bir niteliğe kavuşmasını
gerektirmiştir. Muhasebe mesleğinin uluslararası nitelikleri, uluslararası denetim
ve güvence standartları, uluslararası muhasebe eğitimi standartları ve uluslararası
etik kurallar ile belirlenmiştir. Muhasebe uygulamaları ise uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartları ile belirlenmiştir. Uluslararası muhasebe ve
finansal raporlama standartları, muhasebe uygulamalarının dayandığı muhasebe
kültürünü oluşturmuştur. Uluslararası denetim ve güvence standartları ile uluslararası muhasebe eğitimi standartları ve uluslararası etik kuralları, muhasebe mesleğinin uluslararası kültürünü oluşturmuştur (TÜRMOB, 2016, 3-4).
2. TÜRKİYE’DE MUHASEBE MESLEĞİ
Muhasebe, ekonomiyi ve toplumu etkileyen en önemli mesleklerden biri olarak düşünülür. Muhasebe meslek mensuplarının performansı hem özel sektör hem
de kamu sektörlerinde kaynak tahsisi ve yönetiminde etkinliğe neden olmaktadır.
Muhasebe meslek mensupları, yatırımcıların kaynak tahsisi kararlarında yardımcı oldukları finansal tabloları hazırlar ve güvence verir. Bu, finansal ve sermaye
piyasalarının doğru işlevselliğini sürdürür ve nihai olarak malların ve hizmetlerin
üretimini destekler. Muhasebe mesleğinin etkinliği, üyelerinin sağladığı hizmetlerin kalitesine ve ekonominin ve toplumun taleplerine etkin ve verimli bir şekilde
cevap verme yeteneğine bağlıdır (IFAC, 2011).
Muhasebe meslek mensubu, formel eğitim ve uygulamalarda edindiği muhasebe ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini istekte bulunanlara muhasebecilik mesleği ile ilgili yasaların ve mesleki kuruluşların öngördüğü sınırlar içinde sunarak
yaşamını sürdüren bir profesyoneldir (Civelek ve Durukan, 1997, 2).
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Muhasebe mesleğinin ülkemizde kanunla düzenlenmesi, 01.06.1989 tarihinde kabul edilen ve 13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3568 sayılı Kanun’la gerçekleştirilmiştir. Muhasebe mesleğinin konusu, kanunda iki temel grupta toplanmıştır. Birinci grupta muhasebecilik ve
mali müşavirlik, ikinci grupta yeminli mali müşavirlik ele alınmıştır. Kanunda
meslek mensupları “serbest muhasebeci”, “serbest muhasebeci mali müşavir”
ve “yeminli mali müşavir” olmak üzere üçe ayrılmıştır (Başer, 1999, 4). Fakat
2008 yılında 5786 nolu Kanun ile yapılan değişiklikle “serbest muhasebeci”
unvanı kaldırılmış mesleğe “serbest muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli
mali müşavir” olmak üzere 2 unvanla devam edilmiştir. Profesyonel muhasebe mesleği unvanları olarak da adlandırılabilecek olan bu unvanlara sahip
olabilmek için kanunda belirtilen genel ve özel şartları yerine getirmenin yanı
sıra yapılan meslek sınavlarından da başarılı olunması gerekir.
Muhasebe meslek mensupları tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odası
adı altında ve bulundukları ilin adını taşıyacak şekilde meslek kuruluşu kurabilmektedirler (Kurtcebe, 2008, 38). Serbest muhasebeci mali müşavirler ve
yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. TÜRMOB’un 2016 yılı
verilerine göre Türkiye’de 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli
Mali Müşavir odası olmak üzere 85 oda bulunmaktadır (TÜRMOB, 2016,
12). Odalara üye olmayan meslek mensupları mesleki faaliyette bulunamazlar
(T.C.Yasalar, 1989).
Profesyonel muhasebe meslek unvanına sahip kişilerin üye oldukları odaların tümünün katılımıyla Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) kurulmuştur. TÜRMOB,
1993 yılında Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) adı altında bir merkez
kurmuştur. TESMER, Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik stajlarına ilişkin çalışmaları gerçekleştirmekte, mesleki sınavlar için
hazırlık kursları düzenlemekte ve sınavlara hazırlık kitapları yayımlamaktadır
(Kurtcebe, 2008, 38).
Profesyonel olmayan muhasebe mesleği, kamu veya özel sektördeki işletmelerin her türlü muhasebe işlemlerini yapan, yasal olarak meslek icrasına
hak kazanan müşavirlere yardımcı olan ve daha çok ara eleman sıfatıyla bu
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işlemleri gerçekleştiren kişilerin oluşturdukları mesleki topluluktur. Türkiye’de işgücünün istatistiklerinin bulunduğu Türkiye İş Kurumu’nun raporları
incelendiğinde profesyonel olmayan muhasebe mesleğinin 2012-2016 yılları
arasındaki unvanları ve tanımları aşağıdaki gibidir;
- Ön muhasebeci; İşletmeye ait işlem ve değerlerin genel muhasebeden
önceki sınıflama ve kaydetme işlemlerini yapan ve resmi evrakların genel muhasebeye düzgün olarak akışını sağlayan kişidir.
- Muhasebeci41; Bir kuruluşun mali işlemlerinin bir bölümünün kayıtlarını
tutan kişidir.
- Muhasebe Meslek Elemanı; Kamu ve özel sektör işletmelerinde, hizmet
ve üretim faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yapılan mali hareketleri muhasebe mevzuatına göre defter veya bilgisayara kaydeden kişidir.
- Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı; Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt, dosyalama ve
arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerine sahip olan
nitelikli kişidir.
Bu unvanlardan “ön muhasebeci” ve “muhasebeci” unvanı Türkiye İş Kurumu
verilerine göre (İŞKUR, 2016b, 43) 2014 ve 2015 yıllarında en çok başvuru yapılan meslek listesinde ilk 20 sırada yer almaktadır. Yine aynı verilere göre (İŞKUR,
2016b, 73) profesyonel olmayan muhasebe meslek grubunda çalışanlar en fazla
çalışanı olan meslekler listesinde ilk 20 sırada yer almaktadır.
Çalışmada profesyonel ve profesyonel olmayan muhasebe mesleği unvanlarında yukarıdaki açıklamalarda bahsedilen unvanlar kullanılmıştır. Buna
göre çalışmada profesyonel muhasebe mesleğinin unvanları; “serbest muhasebeci”, “serbest muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli mali müşavir” olmak üzere üç unvan araştırılmıştır. Ayrıca “serbest muhasebeci mali müşavir”
unvanına sahip olabilmek için zorunlu olarak yapılan stajyerlerin durumu da
profesyonel muhasebe grubu içerisinde incelenmiştir. Profesyonel olmayan
muhasebe mesleği unvanı olarak ise “ön muhasebeci”, “muhasebeci”, “muhasebe meslek elemanı” ve “bilgisayarlı muhasebe elemanı” olmak üzere dört
unvan araştırılmıştır.
14 Bu meslek grubu Türkiye İş Kurumu’na göre profesyonel muhasebe meslekleri içerisinde yer alsa da
araştırmada profesyonel muhasebe grubu olarak 3568 sayılı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu”nda belirtilen unvanlar kullanılmıştır.
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3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
3.1 Araştırmanın Amacı
Çalışmanın ana amacı Türkiye’de 2012-201652 yılları arasındaki muhasebe
mesleğinin işgücü açısından durumunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışmada Türkiye’deki muhasebe mesleğinin verileri profesyonel muhasebe mesleği grubu ve profesyonel olmayan muhasebe mesleği grubu olmak üzere iki
grup şeklinde analiz edilmiş ve mesleğin trendi ile ilgili bilgiler sunulmuştur.
3.2 Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Çalışmada profesyonel olmayan muhasebe mesleği grupları için Türkiye
İş Kurumu’nun 2012-2016 yılları arasında yayınlamış olduğu istatistik yıllıklarından alınan veriler analiz edilmiştir. Profesyonel muhasebe mesleği grubu
verilerinin analizi için ise TÜRMOB’un yayınlamış olduğu 2012-2016 yılları
arasındaki faaliyet raporları ve ona bağlı olan TESMER’in 2012-2016 yılları
arasında yayınlamış olduğu faaliyet raporları kullanılmıştır.
Her iki meslek grubunda veriler üst kategori ve alt kategori verileri oluşturularak analiz edilmiştir. Buna göre profesyonel olmayan meslek grubu için Türkiye İş
Kurumu’ndan alınan veriler için oluşturulan kategoriler aşağıdaki gibidir:
Alt Kategori

Üst kategori

Cinsiyet
İşgücü

Yaş
Unvan
Bölge

Türkiye Geneli
Cinsiyet
İşsizlik

Yaş
Unvan
Bölge

Bölgesel (Marmara, Ege, iç Anadolu, Akdeniz, Güney Doğu
Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz)
Açık İş
İşe takdim
İşe Yerleştirme

Başvuru

25 Araştırma sürecinde 2017 yılı verileri yayınlanmadığı için son 5 yıllık dönem olarak 2012-2016 yılı
tercih edilmiştir.
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Profesyonel muhasebe grubu için TÜRMOB ve TESMER’den alınan veriler için oluşturulan kategoriler ise aşağıdaki gibidir:
Alt Kategori

Üst Kategori

- Unvanın yıllara göre dağılımı
Serbest Muhasebeci
- Unvanın cinsiyete göre dağılımı
- Unvanın yıllara göre dağılımı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

- Unvanın cinsiyete göre dağılımı
- Sınav başarı oranı

Türkiye Geneli
- Unvanın yıllara göre dağılımı
Yeminli Mali Müşavir

- Unvanın cinsiyete göre dağılımı
- Sınav başarı oranı
- Stajyerlerin yıllara göre dağılımı

Stajyer
- Sınav başarı oranı

Analizde yapılan bazı hesaplamalar için aşağıdaki formüllerden yararlanılmıştır:
Zamandaki eğilimi tespit etmek için;
Artış Oranı =
nılmıştır.

formülünden yararla(1)

Oransal dağılımın hesaplanması için;
Oran =

formülünden yararlanılmıştır.

(2)

Ortalamaların hesaplaması için ise;
Ortalama =
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3.3 Araştırmanın Bulguları
Çalışmada incelenen Türkiye İş Kurumu’nun yayınladığı istatistik yıllıkları
(İŞKUR, 2012; İŞKUR, 2013; İŞKUR, 2014; İŞKUR, 2015; İŞKUR, 2016a),
TÜRMOB faaliyet raporları (TÜRMOB, 2012; TÜRMOB, 2013; TÜRMOB,
2014; TÜRMOB, 2015; TÜRMOB, 2016) ve TESMER tarafından yayınlanan
faaliyet raporlarına (TESMER, 2012; TESMER, 2013; TESMER, 2014; TESMER, 2015; TESMER 2016) ait bulgular iki alt başlıkla açıklanmıştır.
3.3.1 Profesyonel Olmayan Muhasebe Meslek Grubuna Ait Bulgular
Profesyonel olmayan muhasebe meslek grubu çalışanlarına ait bulgular
aşağıdaki tablolarda gösterilmiş ve açıklanmıştır.
3.3.1.1 İşgücüne Ait Bulgular
Tablo 1: İşgücünün cinsiyete göre istatistikleri
Cinsiyet
Yıllar

Erkek

Artış Oranı

Kadın

Artış Oranı

Toplam

2012

47.490

68,31%

83.534

63,72%

131.024

2013

61.786

30,10%

109.416

30,98%

171.202

2014

64.145

3,82%

113.416

3,66%

177.561

2015

72.601

13,18%

128.560

13,35%

201.161

52.398

-27,83%

94.855

-26,22%

2016
Toplam
Oran

298.420

529.781

36%

64%

147.253
828.201

Muhasebede son 5 yıldaki işgücünün cinsiyet istatistiklerine göre çalışanların %64’ünü kadınlar %36’sını ise erkekler oluşturmaktadır. Muhasebe
işgücünde son yıl meydana gelen azalma erkek çalışanları %27,83 oranda,
kadın çalışanları ise %26,22 oranda azaltmıştır. Erkek çalışanların çok az da
olsa işgücü azalmasından oransal olarak daha fazla etkilendiği söylenebilir.
İşgücünde meydana gelen artışlar ise her iki grubu da eşit sayılabilecek oranda
artırmıştır.
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Tablo 2: İşgücünün yaşa göre istatistikleri
Yaş
Yıllar

15-29

Artış
Oranı

30-39

Artış
Oranı

40-49

Artış
Oranı

50+

Artış
Oranı

Toplam

2012

77.872

51,83%

41.464

83,86%

10.555

109,92%

1.133

67,34%

131.024

2013

106.838

37,20%

50.187

21,04%

12.695

20,27%

1.482

30,80%

171.202

2014

98.870

-7,46%

59.911

19,38%

16.751

31,95%

2.029

36,91%

177.561

2015

106.161

7,37%

70.490

17,66%

21.735

29,75%

2.775

36,77%

201.161

2016

77.147

-27,33%

51.174

-27,40%

17.005

-21,76%

1.927

-30,56%

147.253

Toplam
Oran

466.888

273.226

78.741

9.346

56%

33%

10%

1%

828.201

Kayıtlı işgücünün yaşa göre istatistikleri dört yaş grubu altında Tablo 2’de
gösterilmiştir. Buna göre muhasebe işgücünde en çok %56 ile “15-29” yaş
grubu çalışırken en az %1 ile 50 yaş üstü elemanlar çalışmaktadır. Muhasebe
işgücünde çalışanların çoğunluğu genç ve orta yaş grubundan tercih edilmektedir. İşgücünde meydana gelen artışlar en çok “40-49” yaş grubunu pozitif
yönde etkilerken, işgücünde meydana gelen azalma ise en çok 50 yaş üstü
çalışanları etkilemiştir.
Tablo 3: İşgücünün unvana göre istatistikleri
Unvan
Yıllar

2012

Ön
muhasebeci
55.540

Artış
Oranı
38,43%

Muhasebeci

Artış
Oranı

47.613

69,10%

Muhasebe
Meslek
Elemanı
14.775

Artış
Oranı
229,50%

Bilgisayarlı
Muhasebe
Elemanı
13.096

Artış
Oranı

Toplam

102,19%

131.024

2013

79.178

42,56%

59.102

24,13%

16.952

14,73%

15.970

21,95%

171.202

2014

90.673

14,52%

59.102

0,00%

14.997

-11,53%

12.789

-19,92%

177.561

2015

104.454

15,20%

59.873

1,30%

19.482

29,91%

17.352

35,68%

201.161

81.358

-22,11%

38.714

-35,34%

14.916

-23,44%

12.265

-29,32%

147.253

2016
Toplam
Oran

411.203

264.404

81.122

71.472

50%

32%

10%

9%

Muhasebe işgücünde çalışanların son 5 yılda en çok sahip olduğu unvan
%50 oranla “ön muhasebeci” iken onu %32 ile “muhasebeci” unvanı takip
etmiştir. En az tercih edilen unvan ise %9 ile “bilgisayarlı muhasebe elema22
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nı”dır. Muhasebe işgücünde meydana gelen artışlar en çok “muhasebe meslek
elemanı” ve “bilgisayarlı muhasebe elemanı” unvanını etkilerken, işgücündeki azalma ise en çok “muhasebeci” unvanını negatif yönde etkilemiştir.
Tablo 4: İşgücünün bölgelere göre istatistikleri
Bölge

Yıllar
2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

39.876

22.935

1.586

61.660

50.443

Artış Oranı

49,41%

-42,48%

-93,08%

3787,77%

-18,19%

15.814

22.935

24.149

25.184

18.519

58,71%

45,03%

5,29%

4,29%

-26,47%

Ege
Artış Oranı
Akdeniz
Artış Oranı

14.419

21.852

21.341

24.007

3.046

93,41%

51,55%

-2,34%

12,49%

-87,31%

İç Anadolu

18.944

24.142

24.350

28.576

23.400

Artış Oranı

73,91%

27,44%

0,86%

17,36%

-18,11%

Güney Doğu Anadolu
Artış Oranı
Doğu Anadolu

6.599

10.273

9.943

10.500

9.046

156,17%

55,68%

-3,21%

5,60%

-13,85%

3.846

6.328

7.026

7.383

12.467

Artış Oranı

82,71%

64,53%

11,03%

5,08%

68,86%

Karadeniz

11.970

15.320

17.047

17.680

14.774

Artış Oranı

86,74%

27,99%

11,27%

3,71%

-16,44%

Toplam

111.468

123.785

105.442

174.990

131.695

Toplam

Oran

176.500

27%

106.601

16%

84.665

13%

119.412

18%

46.361

7%

37.050

6%

76.791

12%

647.380

100%

Kayıtlı işgücünün bölgesel istatistiklerine göre en çok işgücünü oluşturan
bölgeler %27 ile “Marmara”, %18 ile “İç Anadolu” ve %16 ile “Ege” olmuştur. En az işgücü ise %7 ile “Güney Doğu Anadolu” ve %6’yla “Doğu Anadolu” bölgesi olmuştur. Tablo 4’de 2014 yılı “Marmara” bölgesi ait verinin
diğer verilere göre aşırı düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun Türkiye
İş Kurumu tarafından yapılan kayıtlarda meydana gelen hatadan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Dolayısıyla işgücündeki artış veya azalışın hangi
bölgeleri nasıl etkilediği ile ilgili analiz yapılamamıştır. Fakat 2016 yılındaki
genel düşüşe bakılarak işgücündeki azalma en çok “Akdeniz” bölgesini negatif yönde etkilerken, “Doğu Anadolu” bölgesini ise diğer bölgelerin tersine
pozitif yönde etkilediği görülmektedir.
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3.3.1.2 İşsizliğe Ait Bulgular
Tablo 5: İşsizliğin cinsiyete göre istatistikleri
Cinsiyet

Yıllar

Erkek

Artış Oranı

Kadın

Artış Oranı

Toplam

2012

29.663

32,63%

57.128

34,58%

86.791

2013

32.898

10,91%

62.671

9,70%

95.569

2014

34.882

6,03%

67.331

7,44%

102.213

2015

23.305

-33,19%

53.429

-20,65%

76.734

25.374

8,88%

52.563

-1,62%

2016
Toplam
Oran

146.122

293.122

33%

67%

77.937
439.244

Muhasebede işsizliğin cinsiyet istatistiklerine göre işsizlerin %67’sini kadınlar, %33’ünü ise erkekler oluşturmaktadır. Muhasebe işsizliğinde meydana
gelen artış kadınları erkeklerden daha çok negatif yönde etkilemektedir. İşsizlikte meydana gelen azalış ise kadın çalışanları pozitif yönde etkilemektedir.
Tablo 6: İşsizliğin yaşa göre istatistikleri
Yaş
Yıllar

30-39

Artış
Oranı

40-49

Artış
Oranı

50+

Artış
Oranı

Toplam

20,88%

27.245

51,35%

7.514

79,29%

828

68,00%

86.791

57.948

13,17%

28.665

5,21%

7.905

5,20%

1.051

26,93%

95.569

57.482

-0,80%

33.202

15,83%

10.106

27,84%

1.423

35,39%

102.213

2015

43.638

-24,08%

23.870

-28,11%

7.961

-21,23%

1.265

-11,10%

76.734

2016

45.529

4,33%

23.429

-1,85%

7.850

-1,39%

1.129

-10,75%

77.937

Toplam

255.801

136.411

41.336

5.696

Oran

58%

31%

9%

1%

15-29

Artış
Oranı

2012

51.204

2013
2014

439.244

Kayıtlı işsizliğin yaşa göre istatistikleri dört yaş grubu altında Tablo 6’da
gösterilmiştir. Buna göre muhasebe işsizliğinde en çok %58 ile “15-29” yaş
grubu yer alırken en az %1 ile 50 yaş üstü elemanlar işsiz kalmıştır. İşsizlikte
meydana gelen artışlar en çok 50 yaş üstü ve “40-49” yaş grubu işsizleri negatif yönde etkilerken, işsizlikte meydana gelen azalma ise en çok “30-39” yaş
grubu ve “15-29” yaş grubunu olumlu yönde etkilemiştir. Bu durum muhasebede eleman tercihlerinde 15-39 yaş arası muhasebe çalışanlarının daha çok
tercih edildiğini göstermektedir.
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Tablo 7: İşsizliğin unvana göre istatistikleri
Unvan
Artış
Oranı

Bilgisayarlı
Muhasebe
Elemanı

Artış
Oranı

Toplam

8.330

138,75%

8.253

61,73%

86.791

8.668

4,06%

7.884

-4,47%

95.569

0,43%

8.542

-1,45%

6.273

-20,43%

102.213

-37,92%

7.121

-16,64%

6.473

3,19%

76.734

-13,26%

7.703

8,17%

6.572

1,53%

77.937

Muhasebe
Meslek
Elemanı

Yıllar

Ön
muhasebeci

Artış
Oranı

Muhasebeci

Artış
Oranı

2012

38.206

13,30%

32.002

42,22%

2013

45.179

18,25%

33.838

5,74%

2014

53.413

18,23%

33.985

2015

42.043

-21,29%

21.097

2016

45.363

7,90%

18.299

Toplam

224.204

139.221

40.364

35.455

Oran

51%

32%

9%

8%

439.244

Muhasebe işsizliğine son 5 yılda en çok sahip olan unvan %51 oranla “ön
muhasebeci” iken onu %32 ile “muhasebeci” unvanı takip etmiştir. Toplam
işsizlik içerisinde en az işsizlik oranı %8 ile “bilgisayarlı muhasebe elemanı”dır. Muhasebe işsizliğinde meydana gelen artışlar oransal olarak en çok
“muhasebe meslek elemanı” unvanını etkilerken, işsizlikteki azalma ise en
çok “muhasebeci” ve “ön muhasebeci” unvanlarını olumlu yönde etkilemiştir.
Tablo 8: İşsizliğin bölgelere göre istatistikleri
Yıllar
Bölge

2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

26.316

15.407

841

22.762

24.703

Artış Oranı

21,95%

-41,45%

-94,54%

2606,54%

8,53%

Ege

11.650

15.407

16.002

9.938

9.561

Artış Oranı

36,74%

32,25%

3,86%

-37,90%

-3,79%

Akdeniz

9.585

11.720

12.087

9.319

1.132

Artış Oranı

53,04%

22,27%

3,13%

-22,90%

-87,85%

İç Anadolu

12.842

14.190

14.810

10.433

12.300

Artış Oranı

41,01%

10,50%

4,37%

-29,55%

17,90%

Güney Doğu Anadolu

4.160

5.179

5.383

4.380

5.195

Artış Oranı

85,14%

24,50%

3,94%

-18,63%

18,61%

Doğu Anadolu

2.559

3.428

3.944

3.006

6.964

Artış Oranı

38,55%

33,96%

15,05%

-23,78%

131,67%

Karadeniz

7.596

8.064

9.529

7.160

8.677

Artış Oranı

39,10%

6,16%

18,17%

-24,86%

21,19%

Toplam

74.708

73.396

62.596

66.998

68.532

Toplam

Oran

90.029

26%

62.558

18%

43.843

13%

64.575

19%

24.297

7%

19.901

6%

41.026

12%

346.230

100%
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Kayıtlı işsizliğin bölgesel istatistiklerine göre en çok işsizlik %26 ile
“Marmara”, %19 ile “İç Anadolu” ve %18 ile “Ege” bölgesinde oluşmuştur.
Toplam işsizlik içerisinde en az işsizlik ise %6’yla “Doğu Anadolu” ve %7’ile
“Güney Doğu Anadolu” bölgesi olmuştur. Tablo 8’de 2014 yılı “Marmara”
bölgesi ait verinin işgücü verilerinde de olduğu gibi diğer verilere göre aşırı
düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla işsizlikteki artış veya azalışın hangi bölgeleri nasıl etkilediği ile ilgili analiz yapılamamıştır. Fakat 2013 yılındaki genel düşüşe bakılarak işsizlikteki azalma en çok “Marmara” bölgesini
pozitif yönde etkilerken, diğer bölgelerin tamamını ise “Marmara” bölgesinin
tersine negatif yönde etkilediği görülmektedir.
3.3.1.3 Bölgesel Bulgular
Tablo 9: Bölgelere göre başvuru istatistikleri
Yıllar
Bölge/Başvuru

2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

22.020

10.880

1.302

21.936

34.556

Artış Oranı

40,16%

-50,59%

-88,03%

1584,79%

57,53%

Ege

8.042

10.880

9.655

9.679

12.596

Artış Oranı

72,28%

35,29%

-11,26%

0,25%

30,14%

Akdeniz

8.456

10.371

8.339

8.891

2.379

Artış Oranı

105,09%

22,65%

-19,59%

6,62%

-73,24%

İç Anadolu

10.002

10.340

9.564

10.813

15.945

Artış Oranı

78,48%

3,38%

-7,50%

13,06%

47,46%

Güney Doğu Anadolu

3.664

4.467

3.549

3.842

5.389

Artış Oranı

173,03%

21,92%

-20,55%

8,26%

40,27%

Doğu Anadolu

2.045

2.869

2.398

2.649

7.469

Artış Oranı

93,66%

40,29%

-16,42%

10,47%

181,96%

Karadeniz

6.547

7.157

6.537

6.387

9.085

Artış Oranı

90,71%

9,32%

-8,66%

-2,29%

42,24%

Toplam

60.776

56.964

41.344

64.197

87.419

Toplam

Oran

90.694

29%

50.852

16%

38.436

12%

56.664

18%

20.911

7%

17.430

6%

35.713

11%

310.700

Muhasebe mesleği için yapılan başvuruların bölgesel istatistiklerine baktığımızda en çok başvuru %29’la “Marmara” bölgesi, %18’le “İç Anadolu” bölgesi ve %16’yla “Ege” bölgesinden yapıldığı Tablo 9’dan görülmektedir. En
az başvuru ise “Güney Doğu Anadolu” ve “Doğu Anadolu”dan yapılmaktadır.
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Tablo 10: Bölgelere göre açık iş istatistikleri
Yıllar
Bölge/Açık İş

2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

4.008

3.859

1.576

11.595

14.897

Artış Oranı

81,60%

-3,72%

-59,16%

635,72%

28,48%

Ege

1.663

3.859

4.700

5.078

5.611

Artış Oranı

48,22%

132,05%

21,79%

8,04%

10,50%

Akdeniz

2.144

3.907

3.916

3.936

3.639

Artış Oranı

1,95%

82,23%

0,23%

0,51%

-7,55%

İç Anadolu

2.186

3.297

4.421

5.454

6.117

Artış Oranı

96,23%

50,82%

34,09%

23,37%

12,16%

Güney Doğu Anadolu

532

1.497

1.486

1.322

1.363

Artış Oranı

76,74%

181,39%

-0,73%

-11,04%

3,10%

Doğu Anadolu

462

869

1.045

1.614

3.314

Artış Oranı

49,03%

88,10%

20,25%

54,45%

105,33%

Karadeniz

1.584

2.663

3.197

3.144

3.788

Artış Oranı

102,04%

68,12%

20,05%

-1,66%

20,48%

Toplam

12.579

19.951

20.341

32.143

38.729

Toplam

Oran

35.935

29%

20.911

17%

17.542

14%

21.475

17%

6.200

5%

7.304

6%

14.376

12%

123.743

Bölgelerdeki muhasebe mesleğine ait açık iş istatistiklerine Tablo 10’dan
baktığımızda en fazla iş %29’la “Marmara” bölgesi, %17’ile “İç Anadolu”
bölgesi ve “Ege” bölgesinde bulunmaktadır. En az iş ise %5 ile “Güney Doğu
Anadolu” ve %6’yla “Doğu Anadolu” bölgesinde yer almaktadır. Gerek özel
gerekse de kamu sektöründe muhasebe mesleği ile ilgili iş talebi Tablo 10’a
göre son 5 yılda artış göstermiştir. Bu artıştan en çok etkilenen bölge artış ortalamasına göre “Marmara” bölgesi olurken onu “Doğu Anadolu” ve “Güney
Doğu Anadolu” bölgesi izlemiştir.
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Tablo 11: Bölgelere göre işe takdim istatistikleri
Yıllar
Bölge/İşe Takdim

2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

47.819

37.910

1.913

126.458

116.554

Artış Oranı

80,18%

-20,72%

-94,95%

6510,45%

-7,83%

Ege

18.545

37.910

59.731

55.275

46.154

Artış Oranı

89,10%

104,42%

57,56%

-7,46%

-16,50%

Akdeniz

17.122

32.736

50.245

45.724

8.246

Artış Oranı

164,11%

91,19%

53,49%

-9,00%

-81,97%

İç Anadolu

15.962

28.551

45.955

49.117

42.599

Artış Oranı

75,45%

78,87%

60,96%

6,88%

-13,27%

Güney Doğu Anadolu

5.975

11.852

10.261

12.936

10.229

Artış Oranı

61,66%

98,36%

-13,42%

26,07%

-20,93%

Doğu Anadolu

4.628

9.020

13.166

11.523

25.040

Artış Oranı

87,29%

94,90%

45,96%

-12,48%

117,30%

Karadeniz

9.781

18.163

31.394

29.290

27.263

Artış Oranı

172,15%

85,70%

72,85%

-6,70%

-6,92%

Toplam

119.832

176.142

212.665

330.323

276.085

Toplam

Oran

330.654

30%

217.615

20%

154.073

14%

182.184

16%

51.253

5%

63.377

6%

115.891

10%

1.115.047

Türkiye İş Kurumu’nun özel ve kamu sektörü için muhasebe mesleği konusunda yapmış olduğu işe takdim istatistikilerine baktığımızda son 5 yıldaki işe takdimlerin yarısını “Marmara” ve “Ege” bölgesinde yapıldığı Tablo
11’den görülmektedir. En az takdim ise %5 ile “Güney Doğu Anadolu” ve
%6’yla “Doğu Anadolu” bölgesinde yapılmıştır. İşe takdim son yıl azalma
göstermiş ve bu azalmadan en çok “Akdeniz” bölgesi negatif yönde etkilenirken, en az etkilenen ise “Karadeniz” bölgesi olmuştur.
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Tablo 12: Bölgelere göre işe yerleştirme istatistikleri
Yıllar
Bölge/İşe Yerleştirme

2012

2013

2014

2015

2016

Marmara

1.249

1.457

985

1.610

2.522

Artış Oranı

55,54%

16,65%

-32,40%

63,45%

56,65%

Ege

487

1.457

1.239

1.140

1.462

Artış Oranı

36,80%

199,18%

-14,96%

-7,99%

28,25%

Akdeniz

866

1.607

1.082

1.063

2.166

Artış Oranı

77,46%

85,57%

-32,67%

-1,76%

103,76%

İç Anadolu

956

1.096

1.557

1.415

1.960

Artış Oranı

65,68%

14,64%

42,06%

-9,12%

38,52%

Güney Doğu Anadolu

218

567

406

427

468

Artış Oranı

34,57%

160,09%

-28,40%

5,17%

9,60%

Doğu Anadolu

266

339

303

308

929

Artış Oranı

23,15%

27,44%

-10,62%

1,65%

201,62%

Karadeniz

651

1.080

1.106

1.044

1.149

Artış Oranı

64,81%

65,90%

2,41%

-5,61%

10,06%

Toplam

4.693

7.603

6.678

7.007

10.656

Toplam

Oran

7.823

21%

5.785

16%

6.784

19%

6.984

19%

2.086

6%

2.145

6%

5.030

14%

36.637

En önemli istatistik göstergelerinden biri olan işe yerleştirme istatistiklerine bölgesel olarak baktığımızda en çok işe yerleştirmenin %21’le “Marmara”,
%19’la “Akdeniz” ve “İç Anadolu” bölgesinden yapıldığı Tablo 12’den anlaşılmaktadır. İşe yerleştirme son yıl diğer yıllara göre daha fazla artış göstermiş ve bu artıştan en çok pozitif yönde etkilenen bölge %201,62’ile “Doğu
Anadolu” bölgesi olurken en az etkilenen bölge ise %9,60’la “Güney Doğu
Anadolu” bölgesi olmuştur.

MAYIS - HAZİRAN 2018

29

MALİ

ÇÖZÜM

3.3.2 Profesyonel Muhasebe Meslek Grubuna Ait Bulgular
Profesyonel muhasebe meslek grubuna ait bulgular aşağıdaki tablolarda
gösterilmiş ve açıklanmıştır.
Tablo 13: Unvanların yıllara göre dağılımı

Yıllar

Serbest
Muhasebeci
Sayısı

Artış
oranı

Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavir
Sayısı

Artış
oranı

Yeminli
Mali
Müşavir
Sayısı

Artış
oranı

Stajyer
Sayısı

2012

12.433

-6,37%

72.984

8,71%

4.097

5,19%

16.307

9,85%

2013

11.586

-6,81%

76.561

4,90%

4.271

4,25%

20.376

24,95%

2014

10.880

-6,09%

80.577

5,25%

4.578

7,19%

20.834

2,25%

2015

10.144

-6,76%

85.740

6,41%

4.685

2,34%

20.031

-3,85%

2016

9.551

-5,85%

90.044

5,02%

4.723

0,81%

17.339

-13,44%

Ortalama

-6,38%

6,06%

3,96%

Artış
oranı

3,95%

Tablo 13’e göre profesyonel muhasebeci olabilmek için staj yapanların sayısında son yıllarda düşüş olduğu görülmektedir. Stajyer sayısının son 5 yılda
ortalama %3,95 arttığı fakat son 3 yılda ise ortalama %5 azaldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanı sıra 2008 yılında 3568 saylı kanunda yapılan değişiklikle
kaldırılan “serbest muhasebecilik” unvanında ortalama olarak yılda %6,38
oranda azaldığı görülmektedir. “Yeminli mali müşavir” unvanının son yıllardaki artış oranın azaldığı, “serbest muhasebeci mali müşavir” unvanının ise
yılda ortalama %6 civarında artış gösterdiği tablodan anlaşılmaktadır.
Tablo 14: Unvanların cinsiyete göre dağılımı

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde ise SMMM ve YMM’de kadınların
artış oranının erkeklerden daha fazla olduğu tabloda görülmektedir. Sayısal
olarak erkek çalışanlar daha fazla da olsa kadınların mesleklere olan ilgisi
arttığı söylenebilir.
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Tablo 15: Unvanların sınav başarı oranları
SMMM
Sınav
dönemi

Başarı %

YMM

Artış Oranı

Başarı %

Staj

Artış Oranı

Başarı %

Artış Oranı
10,22%

2012

30,95%

-17,01%

2,32%

23,84%

16,92%

2013

5,62%

-81,85%

5,62%

142,13%

18,36%

8,51%

2014

29,39%

423,13%

11,76%

109,41%

15,23%

-17,04%
-16,29%

2015

30,59%

4,10%

17,14%

45,65%

12,75%

2016

28,55%

-6,68%

8,29%

-51,59%

11,88%

-6,83%

Ortalama

25,02%

64,34%

9,03%

53,89%

15,03%

-4,29%

Unvanları elde etmek için girilen sınavların başarı oranına baktığımızda
staj sınavının başarısındaki düşüş dikkat çekmektedir. Staj sınav başarısının
yıllık ortalama olarak yaklaşık %4 civarında azaldığı görülmektedir. SMMM
sınavında başarı oranının artışı ise son yıllarda yavaşlamıştır. YMM sınavı
başarı oranına baktığımızda SMMM sınavına benzer bir eğilim çizdiği görülmektedir. Üç sınavda en yüksek ortalama başarı oranı SMMM sınavından elde
edilirken en düşük oran YMM sınavından elde edilmiştir.
4. SONUÇ
Bu çalışmada Türkiye’de muhasebe mesleğinin durumunu ortaya koymak
için mesleğin profesyonel ve profesyonel olmayan çalışan grupları incelenmiştir. Yapılan çalışmada profesyonel muhasebe grubu için 3568 sayılı Kanun’da
belirtilen meslek unvanları (“serbest muhasebeci”, “serbest muhasebeci mali
müşavir” ve “yeminli mali müşavir” olmak üzere üç unvan) araştırılmıştır. Bunun yanı sıra bu unvanları elde etmek için aynı kanunda bahsedilen “staj” koşulunu yerine getiren stajyerlerin durumu da çalışmada profesyonel muhasebe
gurubu içerisinde incelenen diğer bir unvan olmuştur. Buna göre Türkiye’de
“serbest muhasebeci” unvanı 2008 yılında kaldırıldığı için yılda ortalama
%6,38 oranda azalmaktadır. Bu unvanı icra edenler için “serbest muhasebeci
mali müşavir” unvanına geçiş için sınav hakkı tanınmıştır. Yapılan incelemede
bu sınavlara katılan “serbest muhasebeci”lerin yılda ortalama %50 si SMMM
unvanı hakkını kazanmaktadırlar. “Serbest muhasebeci” unvanının azalışı bu
oranlarda devam ettiği sürece önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tamamına yakınının artık kayıtlarda olmayacağı tahmin edilmektedir.
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“Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir” unvanlarının araştırmada artış eğiliminde olduğu fakat bu artışın azalarak devam
ettiği tespit edilmiştir. Her iki unvanda da kadınların oranı erkeklerin oranından daha hızlı arttığı dolayısıyla kadınların mesleğe olan ilgisinin arttığı görülmüştür. İki unvanı da elde etmek için yapılan sınavlardaki başarı oranları
sırasıyla %25 ve %9 iken başarı oranlarındaki artışın son yıllarda düştüğü
tespit edilmiştir. Mali müşavirlik sınavlarındaki başarı oranının düşüşünün nedenleri meslek kurumları tarafından araştırılmalı ve ortaya çıkarılmalıdır. Bu
konuda üniversite, bakanlık gibi diğer kurumlarında görüşlerine başvurulması
sorunun tespiti ve çözümü konusunda faydalı olacaktır.
Profesyonel muhasebe mesleğini yapabilmek için yapılan stajların istatistiklerinin analizine göre, stajyer sayısında son yıllarda azalma olduğu ve ortalama
olarak son 3 yılda %5 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Aynı şekilde stajyerlik
için yapılan sınavlardaki başarı oranının da son 5 yılda ortalama %4,29 oranda
azaldığı tespit edilmiştir. Raporlarda son 5 yılda staj sınavına giren kişi sayısının
223.120 olduğunu ve bu sınavlardan sadece 33.158 kişinin başarılı olduğu yer
almaktadır. Staj sınavındaki başarısızlığın artması ve 2012-2016 yılları arasında
bu sınavın başarı oranın %14,86’da kalmasının nedenleri araştırılması ve sınavla
ilgili tüm bileşenlerin gözden geçirilmesi muhasebe mesleğinin gelecekte işgücü
açısından sıkıntı yaşamasını önleyecektir. Bu konuda sınavdaki sıkıntıların ortaya
çıkarılması için aday stajyerlerle görüşülmesi uygun olacaktır.
Profesyonel muhasebe grubuna genel olarak baktığımızda “serbest muhasebeci mali müşavir” ve “yeminli mali müşavir” unvanlarında rakamsal
olarak artış olduğu fakat bu artışın azalarak devam ettiği görülmüştür. 2008
yılında kaldırılan “serbest muhasebeci” unvanındaki azalmaların bir süre daha
SMMM unvanlarındaki artışı besleyeceği, buna karşın staj sınavı, SMMM
sınavı ve YMM sınavındaki başarı oranındaki düşüşlerin SMMM unvanını
ve dolayısıyla YMM unvanını olumsuz yönde etkileyeceği söylenebilir. Gelecekteki çalışmalarda her üç sınav grubu için başarı oranlarının neden azaldığını tespit etmek için çalışmalar yapılabilir.
Çalışmada profesyonel olmayan muhasebe grubu unvanları Türkiye İş
Kurumu tarafından kaydı tutulan “ön muhasebeci”, “muhasebeci”, “muhasebe meslek elemanı” ve “bilgisayarlı muhasebe elemanı” unvanları açısından
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incelenmiştir. Yapılan incelemede unvanlar işgücü, işsizlik ve bölgesel kategorilerine göre analiz edilmiştir. İşgücü açısından yapılan analizde “ön muhasebeci” ve “muhasebeci” unvanlarının en çok tercih edilen unvan olduğu,
daha çok 15-39 yaş arası kişilerin ve kadınların meslekte tercih edildiği tespit
edilmiştir. Profesyonel olmayan muhasebe grubunda işgücünün Türkiye’de en
çok Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinde yoğunlaştığı analizde tespit edilen
bir başka nokta olmuştur.
Profesyonel olmayan muhasebe grubunda işsizlik durumuna bakıldığında ise işsizlikteki artışın en çok “muhasebe meslek elemanı” unvanını ve 40
yaş üstü çalışanları etkilediği görülmüştür. İşsizlikteki azalmanın ise Marmara
bölgesi hariç diğer altı bölgeyi de negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Profesyonel olmayan muhasebe grubunda Türkiye’de iş talebi son 5 yılda %208 oranda artış gösterdiği ortaya çıkmıştır. Buna karşın iş taleplerini
karşılamak için Türkiye İş Kurumu tarafından 10 katı kadar eleman takdimi
yapılmış fakat bunların sadece %3’ü işe yerleştirilmiştir. Bir başka değişle iş
taleplerin sadece %29,61’i karşılanmıştır. İşe yerleştirme açısından en başarılı
bölgeler Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesi olduğu görülmüştür. İşe
talebin ve işe takdimin yüksek olduğu bu dönemde işe yerleştirmenin düşük
kalması, İŞKUR’un işletme taleplerini karşılayacak yeni kriterleri ortaya çıkarması gerektirdiğini göstermektedir. Ayrıca bölgesel taramanın iyi yapılası
farklı bölgelerden nitelikli elemanın işe yerleştirmesine katkıda bulunabilir.
Muhasebe mesleği Türkiye’de 2016 yılında 104.318’i profesyonel,
147.253’ü profesyonel olmayan muhasebe mesleğini icra eden toplam
251.571 kişi ile önemli bir istihdam alanıdır. Muhasebe mesleğinin gittikçe
önemli konuma gelmesi, muhasebeci yetiştiren tüm kurum ve kuruluşların süreçlerini gelişmelere ayak uyduracak nitelikte yeniden gözden geçirmelerini
gerektirmektedir. Bu çerçevede muhasebe eğitiminin nitelikli eleman yetiştirecek tarzda güncellenmesi, müfredatın gözden geçirilerek, muhasebeyle ilgili güncel gelişmelerin müfredata dâhil edilmesi gerekmektedir (Kutlu, 2010,
244-245). Bunun gerçekleştirilmesi hem profesyonel muhasebeci olmak için
yapılan sınavlardaki başarıyı artıracak, hem de işletmelerin talep ettikleri profesyonel olmayan muhasebe elemanlarından aranan nitelikler geliştirilerek işe
yerleştirme oranı arttırılabilecektir.
MAYIS - HAZİRAN 2018

33

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara: Resmi Gazete (20194
sayılı)
Allahverdi, Metin ve Kuzucu, S. Caner. (2015). “Önlisans Muhasebe Bölümü Mezunlarının Meslek Standardı Problemi ve Bir Standart Önerisi” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 8;39 (2015): 770-778.
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). (2016). Professional accountants – the future. https://www.nba.nl/globalassets/projecten/
visie/professional-accountants---the-future.pdf. (18.11.2017).
Avram, Marioara and Ţogoe, G. Daniela. (2012). “Professional Accountants’ethics in The Context of Corporate Governance” Annals of University
of Craiova- Economic Sciences Series. 2;40 (2012): 245- 250.
Başer, Metin (1999). “Muhasebe Mesleğinin Örgütlenmesinde Türkiye.”
IV. Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu. Antalya’da sunulan bildiri.
Carnegie, D. Garry and Napier, J. Christopher. (2012). “Accounting’s past,
present and future: the unifying power of history” Accounting, Auditing &
Accountability Journal. 25;2 (2012): 328-369.
Carnegie, D. Garry (2014). “The present and future of accounting history”
Accounting, Auditing & Accountability Journal. 27;8 (2014): 1241-1249.
Civelek, A. Mehmet ve Durukan, M. Banu. (1997). “Günümüz Koşullarında Muhasebe Mesleği ve Meslek Ahlakı.” III. Türkiye Muhasebe Denetimi
Sempozyumu Bildiri Kitabı. İstanbul : İSMMMO
Demir, Berna (2012). “Muhasebeye Yön Veren Gelişmeler ve Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitimine Yansımaları” Eğitim ve Öğretim
Araştırmaları Dergisi. 1;4 (2012): 109-120.
Kutlu, H. Ali (2010). “Muhasebe Eğitiminin, Nitelikli İşgücü Yetiştirme
Açısından Değerlendirilmesi” Muhasebe ve Finansman Dergisi. 46 (2010):
232-246.
IFAC (2011). IFAC Policy Position 1, Regulation of The Accountancy
Profession. Retrieved from https://www.ifac.org/system/files/publications/files/PPP1-Regulation-of-the-Accountancy Profession.pdf (11.09.2017).
Kurtcebe, Emin. (2008) 21. Yüzyılda Muhasebe Mesleğinin Vizyonu.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Denizli, Pamukkale Üniversitesi.
Marşap, Beyhan (1996). “Muhasebe Mesleği Fonksiyonları ve Meslek
Mensuplarının Nitelikleri” Yaklaşım Dergisi, 37 (1996): 119-123.
34

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

TESMER (2012). 2012 Faaliyet Raporu. 05.07.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=+quFU/yYHWdxwcxxfhEJ5/
QZJyyo5y4BCGGFEpw33X4pm0szeXJXhpvwADe3chxfdizlt8RGLEg= adresinden erişildi.
TESMER (2013). 2013 Çalışma Raporu. 05.07.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=+quFU/yYHWei0bwIpumI5gybjNh9rOdHC/SFKDcvhgwsw7OTUKS+8jbczeSFg10TeA6/rB8Xi4c adresinden erişildi.
TESMER (2014). 2014 Çalışma Raporu. 05.07.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=+quFU/yYHWfp3iGFDtITdrB3Ft1SKuKnlClHcVjWFUpCXvXkCOjnaFsAcHT/GP0qB0J14cG2TTo=
adresinden erişildi.
TESMER (2015). 2015 Çalışma Raporu. 05.07.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=+quFU/yYHWfPiba/jgd4AHfsO/5piJO/5MbEXv2Dz4IZEGR/nko1C7qb/4x+gVSMLK8cjrISaDE= adresinden erişildi.
TESMER (2016). 2016 Faaliyet Raporu. 05.07.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/Attachment.aspx?param=+quFU/yYHWcKeqwfrC2FFuxW0MQR4M0czRZAJuegm13OXO2J65VwHAcnzp+H9pNHjcIg5MDkMx8= adresinden erişildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2012). 2012 İstatistik Yıllığı. 15.08.2017
tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
adresinden erişildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2013). 2013 İstatistik Yıllığı. 15.08.2017
tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
adresinden erişildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2014). 2014 İstatistik Yıllığı. 15.08.2017
tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
adresinden erişildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2015). 2015 İstatistik Yıllığı. 15.08.2017
tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
adresinden erişildi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2016). 2016 İstatistik Yıllığı. 15.08.2017
tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
adresinden erişildi.

MAYIS - HAZİRAN 2018

35

MALİ

ÇÖZÜM

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (2016b). Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması Sonuç Raporu 2016. 15.08.2017 tarihinde http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/
kurumsalbilgi/raporlar.aspx#dltop adresinden erişildi.
TÜRMOB (2012). Çalışma Dönemine Bakış – 2012 Faaliyet Raporu.
15.08.2017 tarihinde http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/Raporlar/Faaliyet.aspx adresinden erişildi.
TÜRMOB (2013). Biten Çalışma Dönemine Bakış – 2013 Faaliyet Raporu. 15.08.2017 tarihinde http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/
Raporlar/Faaliyet.aspx adresinden erişildi.
TÜRMOB (2014). İstatistiki Bilgiler – 2014 Faaliyet Raporu. 15.08.2017
tarihinde http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/Raporlar/Faaliyet.
aspx adresinden erişildi.
TÜRMOB (2015). 2015 Faaliyet Raporu. 15.08.2017 tarihinde http://
www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/Raporlar/Faaliyet.aspx adresinden erişildi.
TÜRMOB (2016). Biten Çalışma Dönemine Bakış – 2016 Faaliyet Raporu. 15.08.2017 tarihinde http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/Kurumsal/
Raporlar/Faaliyet.aspx adresinden erişildi.
Yıldız, Gülsevil (2010). “Muhasebe Mesleğinde Meslek Etiği ve Kayseri İl
Merkezinde Bir Uygulama” Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi. 36 (2010): 155-178.
Yürekli, Emin ve Gönen, Seçkin. (2015). “Muhasebe Meslek Mensuplarının Nitelikli Meslek Mensubu Yetiştirilmesine Yönelik Önlisans Programından Beklentileri” KAÜ İİBF Dergisi. 6;10 (2015): 301-316.
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RİSK ODAKLI İÇ DENETİM SÜRECİNDE OPERASYONEL
RİSKLERİN BELİRLENİP ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK
UYGULAMALI BİR 3X5 RİSK MATRİKSİ VE RİSK ANALİZ
ANKET FORMU ÖNERİSİ
AN APPLIED 3X5 RISK ANALYSIS SURVEY PROPOSAL FOR
DEFINING& SCORING OF OPERATIONAL RISKS IN RISK-BASED
INTERNAL AUDIT PROCESS
Doç. Dr. Tamer AKSOY6*
ÖZ
Son yıllarda gözlenen küreselleşme, hızlı değişim, teknoloji, rekabet vb sebebiyle işletme hedeflerine ulaşılmasının önemi artmıştır. Gelişmeler ve değişen
koşullar iç denetim paradigmasını risk odaklı iç denetim yönünde değiştirmiştir.
Hem risk odaklı yönetimde hem de risk odaklı iç denetim (ROİD) sürecinde
yüksek riskli alanlara odaklanma artık hayati önemdedir. Bu doğrultuda, işletme
risklerinin proaktif olarak önceden belirlenmesi, ölçülmesi ve önceliklendirilmesi risk yönetimi (RY) süreci bağlamında önemli hale gelmiştir. Çalışmada,
öncelikle risk odaklı denetim temel özellikleriyle incelenmiştir. Ayrıca örnek bir
çimento şirketinin finansal tablo hesaplarının muhasebeleştirilmesindeki operasyonel risklerin skorlanmasına yönelik 3x5 risk matrisi ve risk analiz anketi uygulanmıştır. Sonuçta, öncelikle karşılaşılan operasyonel riskler tanımlanıp risk
envanteri oluşturulmuştur. Ayrıca, risk skorlaması neticesinde operasyonel risklerin çok büyük kısmının düşük risk, çok cüz’i kısmının da rutin süreç iç kontrolleri ile giderilebilecek orta risk seviyesinde olduğu, yüksek riskli kategoride
ise herhangi bir riskinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca orta risk seviyesindeki
detay alt risklerin kendi ana hesap grupları da düşük risk kategorisinde çıkmıştır.
Dolayısıyla şirketin ilgili süreçlerindeki iç kontrollerin ve iç kontrol sisteminin
yeterli ve etkin olduğu, çalışanların iç kontrol ve risk kültürüne yönelik farkındalığının bulunduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Risk-Odaklı Denetim, Operasyonel Risk, Risk Skorlama, Risk Analiz anketi.
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ABSTRACT
In recent years, the importance of achieving the business goals have increased because of globalisation, rapid change, technology, competition and
so on. Developments and changing conditions have transformed internal auditing paradigm into risk-based audit. Focusing on high risks both in risk management and also in risk based audit processes has vital importance hereafter. Furtermore, It is also important to define, measure and also to score the
risks pro-actively in connection with risk management process. In this paper,
risk-based audit is handled with principal characteristics firstly. Besides, an
applied 3x5 risk matrix and risk analysis survey proposed for scoring the operational risks related accounting&bookkeeping of the financial statements’s
accounts in a public cement company is taken part. Eventually and briefly;
Operational risks faced has been defined and a risk inventory has been created. As a result of risk scoring, It is understood that risk degree of majority of
the operational risks is in low level category, of very small part of the risks
is middle level category which can be prevented by internal control in the
processes. There is no operational risks in high level category. As well, main
group of single sub-risks in middle level category has low level. Therefore, It
is concluded that internal controls and internal control system of the company
in related business processes are sufficient and also efficient in addition to
employees has enough awareness to internal control&risk culture.
Keywords: Risk-Based Audit, Operational Risk, Risk-Scoring, Risk
Analysis Survey
GİRİŞ
Son yıllarda çok çeşitli faktörlerin (muhasebe denetim skandalları, küreselleşme, hızlı değişim, iktisadi faaliyet/ finansal mobilite/ rekabet artışı,
sermaye hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması, piyasaların yakınlaşması, karmaşıklaşma, çokuluslu şirketlerin mevcudiyeti, teknolojik gelişmeler, yasal düzenleme, yönetim anlayışı ve işletme koşullarındaki değişim,
BT sistemleri ve teknolojik imkanlardan daha fazla yararlanma, uluslararası
standartlar, kurumsal yönetim, Kurumsal risk yönetimi (KRY), üstlenilen risklerin sorgulanması vb famkörlerin) etkisiyle iç denetim anlayışında risk odaklı
denetime (ROİD) doğru bir paradigma değişikliği yaşanmıştır.
Bütün bu sıralanan faktörler ve işletmelerde meydana gelen köklü ve hızlı
değişimler Risk Odaklı İç Denetime (risk-based audit) zemin hazırlamıştır. Risk
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odaklı iç denetiminde riske yoğunlaşılırken proaktif yaklaşım, denetlenene müşteri gibi yaklaşma, sürekli denetim ve çözüm için katma değer sağlama gibi bir
anlayışta beraberinde gelişmiştir. Yöneticilerin sürekli değişen ve gelişen küresel
rekabet ortamında işletme faaliyetlerini daha etkin yürütmek için kurumsal yönetimin temeli olan riskleri daha fazla dikkate alması sonucunu doğurmuştur. Ayrıca risk yönetiminin (RY) artan önemi iç denetim mesleğinde de odak noktanın
risklere kaymasına neden olmuştur (McNamee ve Selim, 1998).
Şirketler için ortaya çıkan fırsatlar önemli riskleri de içinde barındırmaktadır. Yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle işletmelerin güç duruma düşmeleri
olgusu da, iç denetim mekanizmasının etkinliğinin sorgulanmasına ve ROİD
anlayışının yerleşmesine yol açmıştır (Kurnaz ve Çetinoğlu 2010, 1)
Bu gelişmeler sonucunda, kurumsal yönetim, RY ve işletme hedeflerine
ulaşmayı engelleyen risklerin ortadan kaldırılması/azaltılması gibi hususlar
ön plana çıkmış ve RY olgusu bilhassa iç denetim başta olmak üzere tüm işletme fonksiyonlarını doğrudan etkilemiştir.
Bu doğrultuda üst yöneticiler, değişen ve dönüşen yeni iş ikliminde ve
artan rekabet ortamında iç denetçileri artık (sağlıklı karar alma, doğru, zamanında güvenilir bilgi temini, yönetim, kontrol ve risk süreçlerinin etkinliğini
sağlama, risklerin saptanarak minimize edilmesi vb açısından) en donanımlı
kalifiye personel gruplarından ve tüm yönetim süreçlerinin ‘anahtar destekçilerinden’ biri olarak görmeye başlamıştır (Ramamoorti, 2003, 9)
Benzer şekilde iç denetim olgusuna bakıldığında, çoğunlukla geçmiş dönem verilerinin örnekleme incelenmesini içeren hata ve hile bulmaya dayalı
geleneksel denetim anlayışı da bu dönemde eski önemini yitirmiştir. Geçmişe
dönük, kontrol temelli, klasik reaktif denetim uygulaması nedeniyle şirket faaliyetlerine yönelik güvenilir bilgi verme fonksiyonu zayıflamış, buna karşın
denetim dahil tüm ilgili taraflar açısından RY ve şirketin ilerde karşılaşabileceği risklerin önceden saptanması, önlenmesi ve yönetilmesi daha önemli ve
öncelikli hale gelmiştir.
Dolayısıyla işletmenin temel/alt fonksiyon ve süreçlerindeki risklerin henüz gerçekleşmeden saptanmasına ve değerlendirilmesine yoğunlaşan ve bir
nevi “erken uyarı mekanizması” rolünü üstlenen proaktif “ROİD” anlayışı ön
plana çıkmıştır.
Bu eğilimden iç denetim sürecinin önceliği ve iç denetçinin temel rolü
de etkilenmiştir. Operasyonel riskler dahil ortaya çıkması muhtemel riskleri önceden saptamak, önceliklendirmek ve özellikle önemli ve yüksek riskli
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alanlara odaklanmak günümüz iç denetim sürecinin ve iç denetçinin temel
amaçlarından birisi haline gelmiştir.
Tüm bu hususlar işletme risklerinin belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilerek
en aza indirilmesi ihtiyacını ve bu bağlamda risk odaklı denetimin önemini ve
yüksek katma değerini daha da belirginleştirmiştir.
Başka bir ifadeyle günümüzde avantajların korunabilmesi ve stratejik yönetimin sağlanabilmesi açısından artık ‘işin’ doğru yapılıp yapılmadığından
ziyade, ‘doğru işin’ yapılıp yapılmadığını irdeleyen yeni bir yaklaşım sözkonusudur (Yurtsever, 2009,113-114).
Bu eğilimin doğal sonucu olarak, RY ve ROİD süreçleri de işletme karar mekanizmasının ana unsurlarından olmuştur. RY kapsamındaki konuların ağırlığının
çok artması, ROİD’i risk yönetimi odaklı bir iç denetim noktasına taşımıştır. Bu
denetimde kapsam ve araçların gelişmesi ve çok çeşitlenmesi yanında risklerin de
(işletme, uyum,hile, bilgi teknolojisi, etik uyumsuzluk temelli riskler vb) çok geniş
bir yelpazeye yayılması sözkonusudur (Pehlivanlı 2011, 15).
ROİD’de, yüksek riskli alanlar üzerinde yoğunlaşılması RY ve stratejik yönetime katkı sağlarken aynı zamanda maliyet ve zaman tasarrufu sağlanmaktadır.
Bu çalışmada risk odaklı iç denetim süreci ve bu süreçte önemi artan risklerin değerlemesi konusu, örnek bir 3x5 risk matriksi ve risk analiz anket formu uygulaması kapsamında ele alınmaktadır. Ayrıca borsaya kote bir çimento
şirketinin finansal tablo kalemlerinin muhasebeleştirilme ve kayıtlama sürecinde ortaya çıkabilecek olası operasyonel riskler, önerilen risk analiz anketi
ve risk matriksi yöntemiyle belirlenmeye, tanımlanmaya, ölçülüp, risk derecesine göre önceliklendirmeye çalışılmaktadır. Çalışma Sonuç ve Kaynakça
ile sona ermektedir.
1. LİTERATÜR
İç denetim paradigmasının değişmesi ile birlikte özellikle 2000’li yıllardan sonra yerli ve yabancı literatürde Risk Odaklı İç Denetime yönelik çalışmalarda artış gözlenmiştir. İç denetimi operasyonel risk ile birlikte ele alan
çalışmalar ise çok sınırlıdır. Tespiti, ölçülmesi güç ve sayıca çok ve çeşitli
olan operasyonel riskle ilgili çalışmaların büyük kısmı bankacılıkta sermaye
ölçümü ve son dönemde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilidir.
Uluslararası literatür incelendiğinde, Miltz ve diğerleri (1991) tarafından
yayınlanan çalışma risk odaklı anlayış konusundaki çalışmaların ilklerindendir. Çalışmada özetle, iç denetim zamanının risk odaklı tahsisi ve yönetimi
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üzerinde durulmuş ve denetlenen departmanların risk yoğunlukları ışığında
risk odaklı yaklaşımın denetimin planlanan görev süresi içinde tamamlanmasına katkı sağladığı belirtilymiştir (Çankaya, Dinç ve Kara, 2012).
Mcnamee (1997) tarafından yapılan çalışma, işletme risklerinin iç denetim
bağlamında ele alındığı ve özellikle ROİD kavramının kullanıldığı ilk çalışmadır.
Mcnamee ve Selim (1998)‘in çalışmasında geleneksel denetimden ROİD’e
yönelik dönüşüm ve gelişim çizgisi ele alınmıştır. Bilahare aynı yazarlarca
yapılan iki ayrı çalışmada (Selim ve Mcnamee, 1999; 2003) bu kez iç denetim ve RY ilişkisi ele alınmış ve başarılı bir paradigma değişikliği için temel
esasların ne olması gerektiği ve iç denetimde geçerli bir model geliştirilmesi
konuları üzerinde durulmuştur.
Allegrini ve D’onza (2003) ise İtalya borsasındaki en büyük 100 şirkette
iç denetim ve risk değerleme uygulamalarının niteliği ile özde denetimin risk
odaklı yapılıp yapılmadığını araştırmıştır. Neticede şirketlerin % 25’inin denetim uygulamalarında yıllık denetim planı bağlamında geleneksel denetim
yöntemlerinin kullanıldığı, %67’ye tekabül eden büyük çoğunluğun COSO iç
kontrol modelini kabul etmekle birlikte genellikle operasyonel denetimlerde
yoğunlaştığı, buna karşın sadece birkaç büyük şirkette (%8) risk odaklı denetimin uygulanmakta olduğu ortaya koyulmuştur.
Diaz (2005) ise çalışmasında risk odaklı denetimde risklerin tanımlanma
ve değerlendirilmesinin nasıl yapılacağı, bütçe kısıtlamaları ile karar alma insiyatifinin risk tanımlama ve değerlendirmesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.
Neticede bütçe kısıtlamalarının denetçilerin bilhassa üzerinde durduğu ve net
sonuçlar aradığı finansal riskler üzerinde bir etkisinin olmadığı, bütçe kısıtları ile denetçinin zaman baskısı ve hedef belirleme performansı/adaptasyonu
arasında doğrudan bir korelasyon olduğu saptanmıştır.
Griffiths (2006) risk odaklı denetimin ne olduğu, önemi, risk odaklı bir
iç denetim biriminin oluşumu, ROİD süreci, yönetim kurulu, direktörler ve
iç denetçiler dahil organizasyon katmanlarının sorumlulukları, denetim uygulamaları, RY ve risklerin nasıl anlaşılabileceğine ve değerlendirileceğine
yönelik hususları incelemiştir.
O’Leary ve Stewart (2007), toplam 66 iç denetçi üzerinde kurumsal yönetim faktörlerinin ve kurumsal yönetimin iç denetçilerin etik kararları üzerindeki etkisi ile denetçi kıdemlerinin bu etkiden ne yönde etkilendiğini araştırmıştır. İç denetimin kalitesinin artmasının denetçilerin etik kararları üzerinde
pozitif etkide bulunduğu, denetçilerin etik değerlere hassas olduğu ve kıdem
arttıkça etik karar verme eğiliminin de arttığı saptanmıştır.
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Chernobai, Rachev ve Fabbozi (2007) Basel II kapsamında gündeme gelen
operasyonel riskleri bankacılık sektöründeki sermayenin hesaplanması ve asgari sermaye yeterliliği bağlamında modellerle ele almaktadır.
Khanna (2008), şube denetimlerine yönelik bir model oluşturmak üzere
Hindistan bankalarında ROİD faaliyetlerini araştırmış ve denetim planlamasında risk değerlemesinden ve metotlarından yararlanılması, bu değerlemenin
uzaktan da yapılma imkanlarının araştırılması, risk değerleme metodlarının
yöntemlerinin geliştirilmesi, denetim planının hazırlanmasında uzaktan risk
değerleme yapılması ve denetim risk seviyelerinin belirlenmesini önermiştir.
Koutoupis ve Tsamis ise (2009) 3 büyük Yunan bankasına yönelik olarak
iç denetim birimlerinin ve faaliyetlerinin durumu, ROİD’e farkındalık durumları, risk değerlemesi yapıp yapmadıkları, dokümante edip etmedikleri ve bu
çalışmaları iç denetim planlamasında kullanıp kullanmadıklarını araştırmıştır.
ROİD konusunun yakın zamana kadar ABD ortaklı iştirakler haricinde Yunan
borsasında işlem gören veya görmeyen işletmelerin büyük çoğunluğu için bilinmeyen ve uzak kalınan bir olgu olduğu, üç büyük bankada da iç denetimin
büyük ölçüde risk değerlemesinden uzak biçimde geleneksel iç denetim anlayışı içinde sürdürüldüğü, uyguladığını bildirenlerin de bunu somut ortaya
koyamadıkları anlaşılmıştır. Bankaların en kısa süreçte ROİD’i içselleştirmesi
ve RY ve risk değerlemesi bağlamında riskli alanların tanımlanıp derecelendirilerek iç denetim planlamalarında kullanılması gibi önerilerde bulunulmuştur.
Rittenberg, Johnstone ve Gramling (2010) tarafından yayınlanan çalışmada ise denetim çevresinin radikal biçimde değiştiği ve yeni denetçilerin
mesleki sorumluluklarının son derece arttığı vurgulanarak, özellikle işletme
riskleri başta olmak üzere risk, iç kontrol ve mesleki yargı karar süreçlerinin
artan önemi ve işletmedeki risklerin iç denetim sürecinde nasıl incelenip anlaşılabileceği hususları üzerinde durulmuştur.
Griffiths (2016) ROİD sürecinin tüm aşamaları ve bileşenlerini tanıtma
amaçlı hazırlanan bir çalışmadır. Yazar, işletmedeki birimler, ilgili taraflar,
sorumluluklar, risk odaklı bir iç denetim biriminin oluşturulması, iç denetim
uygulamaları, RY, risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve önceliklendirilmesi ve denetim planlamasında nasıl kullanılacağı vb detaylarda olgunlaştırdığı ROİD ile ilgili daha önceki çalışmalarının son halini 2016’da kapsamlı
tanıtıcı rehber şeklinde yayınlamıştır.
Yurtiçi yerli literatürdeki ROİD ile ilgili çalışmalardan bazıları da aşağıda
özetlenmiştir.
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Kishali ve Pehlivanlı (2006) IMKB 100 endeksinde yer alan şirketlerde
iç denetimin yapısı, iç denetimde risk değerleme ve risk odaklı denetim uygulamalarının ne ölçüde uygulandığı hususları araştırılmış, neticede işletmelerin % 16.7’sinde iç denetim biriminin bulunmadığı, denetim biriminin %
42’sinin 1-2 kişiden, % 2.8’inin 10-12 kişiden ve %19’unun ise 17 ve üzeri iç
denetçi sayısına sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca iç denetim birimlerinin %
28’inin risk değerlemeyle hiç ilgilenmediği, % 63’ünün ise kaynak ve zamanlarının çok azını (en fazla % 10) risk değerlemeye ayırdıkları, ilgilenenlerin %
33’ünün ise risklerin tanımlanması, sınıflandırılması ve ölçülmesinden müteşekkil risk değerleme faaliyetlerini hiç kullanmadığı saptanmıştır.
Kurnaz (2007) çalışmasında Türkiye’deki 500 büyük sanayi işletmesinde
ROİD’i kurumsal yönetim bağlamında analiz etmiş, neticede, reel sektörün
ROİD konusuna yabancı olduğu, finans sektörünün henüz arzu edilen seviyeye gelemediği, maliyet, nitelikli eleman azlığı, yönetim desteği ve teknolojik
alt yapıdaki eksiklik gibi engeller sebebiyle risk odaklı denetim sistemine geçişin ve adaptasyonun zaman alacağı ifade edilmiştir.
Günbey (2008)’in çalışmasında KRY’nde iç denetimin rolüne ilişkin bir
özel sektör firmasının iç denetim uygulamaları incelenmiştir. İç denetimin kurumsal RY açısından destekleyici mahiyette büyük önem taşıdığı, buna karşın
iç denetim fonksiyonunun kalitesinin değerlendirilmesi gibi bir anlayışın sözkonusu olmadığı sonucuna varılmıştır.
Özer (2008) tarafından yapılan ankete dayalı ROİD çalışmasında bankacılık
sektörünün iç denetimle ilgili gelişmeleri reel sektöre göre daha yakından takip ettiği, küçük ölçekli firmalara kıyasla iç denetim birimine sahip büyük işletmelerin
iç denetimin önemine daha fazla müdrik oldukları ortaya konulmuştur.
Tanç (2009) ROİD sürecinin temel esaslarını ve uygulama adımlarını açıklığa kavuşturmaya yönelik tekstil sektöründe uygulamalı bir çalışma yapmış
ve mevcut iç denetim sistemindeki eksikliklere geliştirici önerilerde bulunmuştur (Çankaya, Dinç ve Kara, 2012, 245-246).
Kurnaz ve Çetinoğlu (2010) çalışma kapsamında, kavramsal ve kuramsal
çerçeve çizildikten sonra Türkiye’de iç denetimin artan önemi, değişen yapısı
ve rolünün nasıl algılandığı, ROİD uygulanmasındaki engeller ile ticari bankalarda sürekli denetimin uygulanabilirliği irdelenmiştir.
Görener (2010) ROİD sürecinin temel bileşenlerini olasılık etki analizi ve
risk değerlemesi bağlamında uygulamalı inceleyerek temel risk noktalarını
tespit etmeye çalışmıştır. Neticede, pazarlama fonksiyonu en yüksek riskli buMAYIS - HAZİRAN 2018
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lunmuş, iç kontrolün en yüksek riskli alanlarda yoğunlaştırılmasının ve etkinliğinin artırılmasının karşılaşılması muhtemel zararı azaltıcı etkide bulunacağı
vurgulanmıştır.
Yarız (2011), örnek bir bankada maruz kalınan çeşitli riskleri risk matriksi
bağlamında incelemiş ve üstlenilen risk pozisyonlarının kaynak yapısına göre
makul olduğu ve oluşabilecek risklerin normal bankacılık sürecinde telafi
edilebileceği sonucuna varmıştır.
Çankaya, Dinç ve Kara (2012) ise çalışmalarında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri örneğinde kamu kurumlarında etik kuralların ve raporlama sıklığının ROİD’in başarısını etkileyip etkilemediğini irdelemiştir. Etik ilkeler ile
raporlama zamanlılığının ROİD’in başarısı üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir
ilişkiye sahip olduğu saptanmıştır.
Göğüş (2012), ROİD’i tanıtma amaçlı bir çalışmadır. Çalışmada ROİD’in
bir aşaması olan risk belirleme ve ölçme çalışmaları, risk çeşitleri, risk odaklarını tespit metotları, iç denetim ve RY arasındaki ilişki, risklerin saptanması,
değerlemesi, risk matrisi ve yönetim sürecinde kullanımı ve satınalma konusunda risklerin belirlenmesi ve değerlemesi gibi konulara yönelik bir uygulama örneğine de yer verilmiştir.
Kızılboğa (2013) KRY odaklı iç denetimi çeşitli yönleriyle ele almakta
ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi için bir model önerisinde bulunmaktadır.
Kara ve Yereli (2013) IMKB-İmalat Sanayi Endeksine kayıtlı şirketlerde,
ROİD uygulamalarında yabancı ortaklığın etkisini araştırmış ve firmada yabancı ortaklığın bulunmasının, ROİD uygulamaları, risk yönetim biriminin
mevcudiyeti ve finansal risk düzeyinin düşüklüğü üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Benli ve Celayir (2014) tarafından yapılan çalışmada günümüz iç denetim
mentalitesini oluşturan ROİD ve risk analiz ve değerleme çalışmalarına iç denetim birimlerince yürütülen faaliyetler kapsamında genel olarak değinilmektedir.
Atayı (2014) tarafından yöneticilerin görüşleri alınarak yapılan çalışmada,
bankalarda iç denetim sistemin operasyonel risk yönetimi üzerindeki etkileri,
operasyonel risklerin banka yöneticilerince tanınırlık derecesi ve operasyonel risklerin etkin yönetiminde iç denetimin etkisinin olup olmadığı hususları
araştırılmıştır. Neticede iç denetim sisteminin operasyonel risk yönetiminin
etkinleşmesinde ve RY maliyetinin düşmesinde önemli rol oynadığı sonucuna
varılmış ve iç denetim sistemini geliştirici önerilerde bulunulmuştur.
Koç ve Uzay (2015)’ın çalışmasında, geniş bir literatür verildikten sonra,
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risk yönetim sürecinin en önemli aşamalarından olan faaliyet raporlarında risk
raporlama konusu incelenmiştir. Gelişmiş ülkelerdeki hukuki düzenlemeler
ve uygulamalar incelenerek Türkiye’deki durumla karşılaştırılmış ve özellikle
reel sektördeki risk raporlaması açısından Türkiye’deki mevcut düzenleme ve
uygulamalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Türedi, Zor ve Gürbüz’ün (2015) çalışmasında ise ROİDin kavramsal
açıklaması, gelişimi, iç kontrol ve KY ilişkisi ve işleyiş biçimi genel tanıtım
ve bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Usul ve Mizrahi (2016) Çalışma, risk odaklı denetimi genel özellikleriyle
tanıtma ve bilgilendirme amaçlı bir çalışma olup, risk odaklı denetim, risklerin tanımlanması, değerlemesi, risk matrisinin oluşturulması, denetim planının hazırlanması, denetimin yürütülmesi, çıkış toplantılarının yapılması,
raporlama ve iletişim gibi temel konular ele alınmıştır.
2. İÇ DENETİM -RİSK ODAKLI İÇ DENETİM
2.1. İç Denetimin Tanımı ve İşlevi
İç denetimin amacı ve işlevi, işletme varlıklarının her türlü zarara karşı
korunup korunmadığı, mali raporların güvenilir olup olmadığı, faaliyetlerin
politika ve yasal düzenlemelere uyum içinde ekonomik, etkin ve verimli yürütülüp yürütülmediğinin araştırılmasıdır. İç denetim, işletmenin iç ve dış veya
mekansal konumuna bakmadan işletme faaliyetlerinin tamamını bir bütün
olarak ele alıp değerlendirir (Boynton ve Johnson, 2006, 10).
İç denetim, işletme içi yapılan inceleme ve değerleme işlevidir. İç denetim
sürecinde zorlayıcı çok kesin bir süre olmadığı için iç denetim bir nevi sürekli
denetim benzeri bir yapı arzeder (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010,18).
2.2. Geleneksel İç Denetim-Risk Odaklı İç Denetim Karşılaştırması
İç denetim bugüne kadar yaşanan gelişmeler ve işletme ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmiş ve gelişmiştir. Bu sebeple klasik iç denetim fonksiyonu,
barındırdığı katma değeri tam olarak ortaya koyamamış, iç denetimin değerini
artıran Risk Odaklı İç Denetim (ROİD) gibi yeni yaklaşımların gelişmesi beklenmiştir. Ayrıca ülkemiz özel sektör şirket sermayelerinde yabancı ortaklık
payı ve sayısındaki artışın, ülkemiz ROİD uygulamalarını artırıcı yönde etki
yaptığı gözlenmiştir (Kara ve Yereli, 2013).
Günümüz dinamik rekabet şartlarında şirketlerin riske bakışı eskiye göre
farklılaşmıştır. Önceleri riskli faaliyetlerden kaçınılmak önemliyken bugün
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riski fırsata çevirmekten riskli faaliyetlerin risk priminden yararlanmak ön
plandadır. Yaşanan küresel krizler sonrasında alınan sınırsız riskler hem sorgulanır hale gelmiş, hem de bu risklerin yönetilmesine yönelik olumlu adımlar
atılmıştır. Risklere dair yaşanan bu gelişme RYnin bir sonucu olarak işletmelerce yüklenilen risklerin ve riskli faaliyetlerin, risk odaklı denetim tarafından
denetimini gündeme gelmiştir (Kishalı ve Pehlivanlı, 2006,75).
ROİD, odak noktası geriye dönük geçmiş işlemlerden geleceğe dönen denetimdir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010,84). Başka bir ifadeyle ROİD, işletmelerin risk profillerinin belirlenmesi, denetim sürecinin işletmenin risk profiline göre şekillendirilmesi ve denetim kaynaklarının buna göre tahsisi esasına
dayanan ve denetim etkinliğini hedefleyen denetim yaklaşımıdır (Kurnaz ve
Çetinoğlu, 2010,84; Özsoy, 2004,1).
ROİD, bir süreç, yaklaşım ve metodoloji olup, işletme için gerçekten sorun
olan önemli unsurları denetler. Gerçek sorun oluşturan hususlar, büyük ihtimalle yüksek risk taşıyan faktörlerdir. Eğer işletme önemli riskli unsurlarını
tespit etmişse risk odaklı denetim için gerekli temel unsurlar da belirlenmiş
demektir. Eğer kurumsal riskler belirlenip değerlendirilmemişse iç denetçi
bilgileri sağlamak için işletme yönetimiyle koordine kurmalıdır (Griffiths,
2006,5).
Geleneksel denetim anlayışında genelde iki boyutlu (finansal durum incelemesi, mevzuat incelemesi) bir denetim anlayışı sözkonusudur. Finansal
incelemede özellikle finansal tablolar, raporlar ve hesaplar yıllık bazda karşılaştırmalı incelenmekte, herhangi bir şüphe halinde sondaj usulüyle inceleme
derinleştirilmektedir. Klasik mevzuat incelemesinde ise işletmenin iç ve dış
yasal düzenlemelere ve prosedürlere uyumu kontrol edilmektedir. ROİD anlayışında ise, öncelikle riskler belirlenmekte ve saptanan yüksek riskli alanlara
öncelikle ve derinlemesine odaklanılmaktadır. Detay hususlar risk matriksine
ve risk önceliklendirmesine göre risk derecesi yüksek ise ikincil olarak denetlenmektedir (Tiryaki, 2005,16). Geleneksel ve ROİD aşağıdaki tabloda kısaca
karşılaştırılmıştır.
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Tablo:1- Geleneksel İç Denetim İle Risk Odaklı İç Denetimin Karşılaştırılması
Özellikler

Geleneksel İç Denetim

ROİD

Odaklanılan Husus

İç kontrol

Risk

İç Denetimin Aksiyonu

Olay sonrası, reaktif, kesintili inceleme rolü

Proaktif, gerçek zamanlı, sürekli inceleme, stratejik planlamada kalıtılımcı rol

Risk Değerleme

Risk faktörleri

Senaryo planlaması

İç Denetim Testleri

Kontrol bazlı

Risk odaklı

İç Denetim Yöntemleri

Kontrol testlerindeki tüm
ayrıntıların uygulanması
gerekli

İşletme riskleri geniş bir perspektifte
tespit edilmeli

İç Denetim Önerileri

İç kontroller
Etkili, artırılmış, fayda-maliyet gözönünde bulundurulmuş

RY’ne yönelik
riskin çeşitlendirilmesi, riskten kaçınma/
sakınma, riskin paylaştırılması/devri,
riskin kontrolü/ yönetimi/ kabulü

İç Denetim Raporları

Fonksiyonel denetimlere
dikkat çekilmesi

Süreç risklerine dikkat çekilmesi

İç Denetimin İşletmedeki
Rolü

Bağımsız değer fonksiyonu

Üst yönetimle daha bütünleşik ve
entegre RY

Kaynak: (McNamee ve Selim (1998)

Geleneksel iç denetim anlayışı özetle, kontrol odaklı, geçmişe dönük, olay
sonrası gerçekleştirilen, aralıklı, sürekli olmayan, önceden belirlenmiş denetim programlarını kullanan, rutin, çözüm odaklılıktan ziyade sorunlara dikkat
çeken bir yapı arzetmektedir (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010, 84-85)
ROİD ise proaktif, sürekli, gerçek zamanlı, risk odaklı, bilgisayar destekli
denetim araçları ve tekniklerini (CAATTs) yoğun kullanan, uzaktan denetleyebilen, değer katma amaçlı/öncelikli bir iç denetim fonksiyonudur. Bu fonksiyon geniş perspektifte tüm faaliyet ve süreçleri kapsayıcı, stratejik planlamada katılımcı, yönetim ve entegre risk yönetim sisteminin unsuru olarak
karar mekanizmalarına katılımcı bir yapı içermektedir.
ROİD’i geleneksel iç denetimden ayıran en önemli farklardan biri ROİD’in değer katmayı ön planda tutmasıdır. Bu bağlamda geçmişten geleceğe
odaklanmış ROİD ile birlikte amaçlara ulaşmayı engelleyecek her tür işletme
riski iç denetim kapsamına alınmıştır. Her iki yaklaşımda da değerlendirme
sonuçlarının ilgili yönetim kadrolarına ve denetim komitesine raporlanması
asıldır. Muhasebe sisteminin geleneksel fiziki belge kontrolüne dayalı geleneksel iç denetim anlayışı ile ROİD arasındaki fark amaçlara ulaşmada kullanılan yöntemlerin kapsamıyla ilgilidir. (Türedi, Zor ve Gürbüz, 2015,12-13).
Geleneksel iç denetim süreci, uzaktan bilgisayarlarla on-line tam zamanlı
gerçekleştirilen denetime doğru da bir gelişme göstermiştir. Bilgi teknolojileMAYIS - HAZİRAN 2018
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rindeki yeni gelişmeler, denetçilere oluşmuş finansal tablo hatalarını düzeltme
yönündeki reaktif işlevden ziyade, risklerin tanımlanması ve önceliklendirilmesi yoluyla hataları henüz oluşmadan önlemeye katkı sağlayan proaktif risk
odaklı denetime olanak tanımıştır.
ROİD ayrıca, RY sisteminin etkin yürütülmesine olumlu katkı sağlayan
bir işlev de görür. RY, risklerin önceden belirlenip değerlendirilerek, gerekli
aksiyonların alınması ve kontrol edilmesini içeren bir süreç ve metodolojidir.
RY aynı zamanda, sistemlerin ve süreçlerin üst yönetimce istenen şekilde işleyip işlemediğine ilişkin güvence verir (Griffith, 2006, 1).
2.3. İç Denetimin Güvence ve Danışmanlık Rolü
IIA’in tanımına göre iç denetim, bir işletmenin faaliyetlerini geliştirmek
ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve
danışmanlık faaliyetidir. İç denetim fonksiyonu, işletmenin RY, iç kontrol
ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek
amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek organizasyonun
amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur (IIA, 2018a).
IIA’in klasik iç denetimden ziyade RY, iç kontrol, yönetişim ve iş süreçlerinin varlığının, etkinliğinin değerlendirilmesine ve faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik yüksek katma değer sunma amaçlı bir danışmanlık ve güvence
hizmeti profili çizdiği görülmektedir. İç denetimin danışmanlık ve güvence
verme fonksiyonu, işletmede etkin işleyen iç kontrol ve RY sistemlerinin
mevcut olduğuna, bilgilerin tam, doğru ve güvenilir olduğuna, varlıkların korunduğuna, faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve yasal düzenlemelere uygun gerçekleştiğine dair işletmeye makul güvence verilmesidir,
2.4. İç Denetimin Risk Yönetimi Sürecine Katkı Sağlama Rolü
İç denetçilerin faaliyetleri arasında işletmenin diğer fonksiyonlarına ilaveten RY’ne destek sağlama yer alır. RY, işletme üst yönetiminin en temel
sorumluluklarından birisidir. Herhangi bir süreç içerisinde amaç net belirlendikten sonra, amacın gerçekleşmesini engelleyecek durum, tehlike veya tehditler tespit edilmeli ve risk ona göre tarif edilmelidir. İç denetim, işletmenin
RY, iç kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin tam, etkin ve verimli çalışıp
çalışmadığını değerlendirerek yönetime makul güvence sunar. Dolayısıyla bu
görevin sağlıklı yerine getirilebilmesi açısından yıllık denetim planlarının
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risk odaklı hazırlanması ve yapılan denetimlerde yüksek riskli alanlar üzerinde öncelikle odaklanılması önem taşır.
Ayrıca doğru yapılmış bir risk değerleme, RYnin belli düzeyde etkinliğini garanti edecektir. Olası risk, kayıp ve kazançların belirlenmesindeki başarısızlık, gözden kaçan veya yönetilemeyen risklere, dolayısıyla işletmenin
risklere karşı önceden önlem alamamasına ve hedeflerine ulaşamamasına yol
açar. İç denetçiler KY ve iç kontrol sistemleri ile birlikte RY süreçlerinin de
etkinlik ve verimliğini inceleyip değerlendirir ve görüş, tespit öneri ve değerlendirmelerini raporlar. Düzeltici, önleyici, iyileştirici ve geliştirici mahiyette
öneriler sunar. İç denetim bu sayede risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, RY yöntemlerinin uygulanması ve bu risklerle ilgili kontrol önlemlerinin
alınması ve RY’nin etkinleştirilmesi noktasında üst yönetime destek hizmeti
sunar (Bozkurt, 2010,24).
RY ile iç denetim birbirinin mütemmim cüz’ü ve ayrılmaz parçasıdır. Etkin
bir iç denetim, etkin iç kontrol ve risk yönetimi süreçlerinin varlığına ihtiyaç
duyar. Bu sebeple, iç denetimin işletmenin hedeflere ulaşmasını engelleyecek
önemli risklere dikkat çekmesi önem arzeder..
2.5. Risk Odaklı İç Denetim Süreci
ROİD sürecinde yapılan risk değerlemesi, RY sürecinde risklerin etkin
yönetimine katkıda bulunur. Ayrıca ROİD’de geçerli bazı varsayımlar (denetim kaynakları sınırlıdır. Denetlenecek birimlerdeki faaliyet ve süreçler farklı
risklerle yüz yüzedir. Farklı birim faaliyet ve süreçleri farklı önem derecesine
ve risk seviyesine sahiptir) nedeniyle de iç denetim açısından da önemli katkı ve fayda sağlar. Bu varsayımlar ışığında, ROİD zamanını ve kaynaklarını
işletme açısından önem taşıyan yüksek risklere yoğunlaştırması, hem iç denetim hem de bütünsel olarak işletme açısından sağlanabilecek katma değeri
artırıcı etkide bulunacaktır (Kır, 2010, 54).
Benzer şekilde ROİD’de amaç, denetim kaynaklarının riskli alanlara aktarılarak kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve yönetim, kontrol ve
RY süreçlerinin etkinlik düzeylerinin en üst seviyeye çıkarılmasıdır. Denetim
kaynaklarının dağıtımı için, her kurumda risk analizleri yapılarak en kritik
riskler belirlenmelidir. Bu şekilde, işletmenin sürekliliğini tehdit eden riskli
faaliyetler tanımlanmış, farkındalık sağlanmış ve denetimde bu riskli alanlara
daha fazla odaklanılmış olur (Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010, 94).
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İç denetim sürecinde işletme risklerine karşı oluşturulan politika ve önlemler de değerlendirilir. Risk değerlendirmesi iç kontrol sisteminin bir parçası
olup, iç kontrol süreçlerinde belirlenen risklere karşı işletmenin etkin önlemler alıp almadığının değerlendirilmesidir. Burada zaman zaman oluşan yanlış anlamayı ortadan kaldırmak açısından mevcut ince çizginin bir kez daha
vurgulanmasında fayda vardır. O da şudur: İşletmede risklerin belirlenmesi,
belirlenen risklerin kabul edilebilirlik derecesine karar verilmesi, kabul kapsamı dışındaki risklere karşı gerekli önlemlerin alınması, iç kontrollerin geliştirilmesi ve iç konrol ve RY sistemlerinin ve alt yapısının tasarlanıp kurulması
doğrudan işletme üst yönetiminin görevidir ve yönetimin sorumluluğundadır
(COSO, 2004).
Bununla birlikte bu süreçlerin işler ve etkin durumda olup olmadığının
kontrolü ve değerlendirilmesi ise ROİD’in görev ve sorumluluğundadır.
ROİD, RY’nin başarı ve hedeflere ulaşma derecesi, yönetimin risklere karşı
tutumu gibi hususlar dahil iç kontrol ve RY sistemlerinin tasarımından nihai
uygulanışına kadarki tüm aşamaların etkinliğini değerlendirmeli, RY politikalarının geliştirilmesine dair yönetime rehberlik mahiyetinde öneriler sunmalıdır. KRY açısından iç denetimin görevi, yönetiminin uygun ve etkin risk
politikaları getirip getirmediğini kontrol etmek ve denetim komitesi ve yönetim kuruluna makul güvence vermektir. ROİD süreci yedi genel aşamadan
oluşmakta olup aşağıdaki yer verilmektedir.
Tablo:2- Risk Odaklı İç Denetim Süreci
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Süreçleri tanıyacak, riskleri ve ilgili kontrollerin etkinliğini değerlendirecek şekilde işletme ortamının anlaşılması
İşletmedeki risk düzeyini ve her fonksiyondaki süreç kontrollerinin uygunluğuna dair
ön risk değerlemesinin ve risk derecelendirmesinin yapılması
Önemli işletme faaliyet ve süreçlerine yönelik yapılan risk analizleri ve risk
derecelendirmesi ışığında risk odaklı denetim planının oluşturulması
Ön risk değerlendirmesinde saptanan risklere karşı işletmenin getirdiği kontrollerin
etkinliğini saptamaya ve riskleri kesinleştirmeye yönelik ikinci risk değerlendirmesi
Yüksek riskli alanlara daha fazla ağırlık verilerek netleştirilen iç denetim planı kapsamındaki işlerin uygun denetim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmesi
Kapanış toplantısı, sonuçların raporlanması

Kaynak: (Thomas, 2007,1-6; Griffiths (2006, 27; Kurnaz ve Çetinoğlu, 2010,96).

50

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

2.6. Uluslararası İç Denetim Standartları ve İç Denetim Sürecinde Risk
Değerlemesi
Skandallar, küreselleşme, hızlı değişim, rekabet, teknolojik gelişmeler, yasal düzenlemelerdeki ve yönetim anlayışındaki değişiklikler gibi faktörlere
ilaveten IIA tarafından geliştirilen Uluslararası İç Denetim Standartları da
iç denetimin risk odaklı denetime dönüşmesinde itici etki yapmıştır. Uluslararası İç Denetim Standartları, iç denetimin tanımına uygun icrası için temel
iç denetim uygulama adımlarını tanımlama, katma değerini ifade ve teşvik
etme ve performansının değerlendirilmesini mümkün kılma gibi amaçlarla
geliştirilmiştir. Bu standartlar incelendiğinde, Standartların iç denetimin risk
odaklı bazda yapılmasını öngörür bir yapıda olduğu ve iç denetim sürecinin
bir parçası olarak iç denetçinin riskleri dikkate almasını ve risk değerlemesi
yapmasını standartlarda hüküm altına aldığı görülmektedir (IIA, www.na.theiia.org). Standartların sadece risk, risk değerleme ve RY ile ilgili hükümlerine
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo:3- Uluslararası İç Denetim Standartlarının
Risk, Risk Yönetimi ve Risk Değerlemesini Öngören Maddeleri
1220-Azami Mesleki Özen ve Dikkat
1220.A1 -

İç denetçi şunları gözönüne alarak azami mesleki özen ve dikkat
göstermelidir:
…..RY, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliği ve yeterliliği…..

1220.A3 -

İç denetçi, amaçları faaliyetleri veya kaynakları etkileyebilecek
önemli risklere karşı uyanık olmalıdır.

2010 - Planlama

İç denetim yöneticisi, kurumun hedeflerine uygun olarak, iç denetim
faaliyetinin önceliklerini belirleyen risk esaslı planlar yapmalıdır.

2010.A1

İç denetim faaliyetinin görev planı, en az yılda bir kez yapılan risk
değerlendirmesine dayanmalıdır. ……..

2010.C1 –

İç denetim yöneticisi, görevin RYni geliştirme………potansiyelini
değerlendirerek

2100 – İşin Niteliği

İç denetim faaliyeti; … RY, kontrol ve yönetişim sistemlerini değerlendirmeli ve bu sistemlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmalıdır.

2110- RY

İç denetim faaliyeti; önemli risk maruziyetlerini tespit edip değerlendirerek ve risk yönetim ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine
katkıda bulunarak kuruma yardımcı olmalıdır.

2110.A1 –

İç denetim faaliyeti kurumun RY sisteminin etkinliğini gözlemeli ve
değerlendirmelidir

2110.A2 –

İç denetim faaliyeti, aşağıdakileri dikkate alarak, kurumun
yönetişim, kontrol, faaliyet ve bilgi sistemlerinin maruz olduğu
riskleri değerlendirmelidir

MAYIS - HAZİRAN 2018

51

MALİ

ÇÖZÜM

2110.C1

İç denetçiler, danışmanlık görevleri sırasında, görevin amaçlarıyla
uyumlu şekilde riski ele almalı ve diğer önemli risklere karsı uyanık
olmalıdır.

2110.C2

İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır.

2120 – Kontrol

Risk değerlendirmesinin sonuçlarına bağlı olarak, iç denetim faaliyeti, kurumun yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmelidir

2120.A1 –
2120.C2 –

İç denetçiler, danışmanlık görevlerinden elde ettikleri kontrol bilgilerini, kurumun maruz kaldığı önemli riskleri belirleme ve değerlendirme sürecinde kullanmalıdır.

2201- Planlamada
Dikkate Alınması
Gerekenler

Bir görevi planlarken, iç denetçiler su noktaları dikkate almalıdır:
………- Faaliyet ve hedeflerine, kaynaklarına ve operasyonlarına
yönelik önemli riskler ve bu potansiyel risklerin etkili veya ihtimallerini kabul edilebilir bir seviye tutmanın yol ve araçları
- Bir ilgili kontrol çerçevesi veya modeline kıyasla, ilgili faaliyetin
RY ve kontrol sistemlerinin yeterlilik ve etkinliği,
- Faaliyetin RY ve kontrol sistemlerinde önemli gelişme sağlama
imkanları

2210-Görev
ları
2210.A1

Amaç- Görev amaçları, denetlenen faaliyetle ilgili riskleri, kontrolleri ve
yönetişim süreçlerini kapsamlıdır.
İç denetçi, denetlenen faaliyetle ilgili risklerin ön
değerlendirmesini yapmalıdır. Görevin amaçları, bu risk değerlendirmesinin sonuçlarını yansıtmalıdır.

Kaynak: IIA (2018b, ( www.na.theiia.org) Standartlardan ayıklanarak hazırlanmıştır.

2.7. COSO İç Kontrol Modeli ve İç Denetim Sürecinde Risk Değerlemesi
İç denetimin ROİD yönünde dönüşümünde itici rol oynayan etkenlerden birisi
de COSO’dur. COSO beş bağımsız ABD meslek örgütünün (AAA, AICPA, FEI,
IIA, IMA) sponsorluğunda oluşan komitedir. İç kontrolün işletmelerde standart
hale gelmesinde öncülük etmiştir. COSO 1992’de iç kontrolü yeniden tanımlayarak iç kontrol sistemlerinin değerleme ve geliştirilmesine yönelik “İç Kontrol
Bütünleşik Çerçeve’yi yayımlamıştır (COSO, 2004). Bu model bilahare işletme
ve organizasyonların iç kontrol sistemlerinin etkinliğini ölçmede genel kabul görerek küresel standart haline gelmiştir. COSO modeli iç kontrol’ü; işletmenin
temel amaçlarına (faaliyetlerin ekonomik, etkin ve verimli gerçekleştirilmesi, finansal raporların güvenilirliğini sağlama, varlıkların korunması, bilgi sistemlerinin güvenilirliği, faaliyetlerin yasal düzenlemelere uyumu) ulaşılması ve bu
amaçlara ulaşılacağına dair yeterli güveni oluşturmayı sağlayan ve yönetim kurulu, yöneticiler ve diğer çalışanlar tarafından tasarlanan bir süreçler bütünü olarak
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tanımlamıştır. COSO iç kontrol modeli, iç kontrol ortamı, risk değerlendirmesi,
kontrol faaliyetleri, bilgi-iletişim ve izleme faaliyetlerini içeren beş temel bileşenden oluşur (Aksoy, 2005, 168-202)
COSO iç kontrol bileşenleri içinde risk değerlendirme faaliyetleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla COSO da iç denetim sürecinde risk odaklı bir bakış
açısını öngörmekte ve risk değerlemesi yapılmasını gerekli kılmaktadır.
COSO’nun risk değerleme ilkeleri, öncelikle işletme hedeflerinin tespit
edilmesi, risklerin belirlenip tanımlanması ve değerlendirilmesi, risklere karşılık verilmesi ve değişimlerin takip edilmesidir. Kurumsal yönetim yapısının güçlü olması RY’nde büyük önem taşır. Tüm faaliyetlere yönelik önemli
risklerin belirlenmesi ve bu risklere karşılık verilmesi, yatırımcı güveni ve
işletmenin başarısının devamı için esastır (Türedi, Zor ve Gürbüz, 2015, 9).
Risk değerleme kapsamındaki riske karşılık verme işlemi, iç denetim kapsamında saptanan ve yönetimin risk iştahı ışığında değerlendirilen risklere
yönelik cevabın tespit edilmesi, tehditlerin azaltılması ve ortaya çıkacak fırsatların değerlendirilmesi aşamasıdır. COSO‘da işletme hedefleri önündeki
risklere karşılık verme dört farklı metotla yapılır. Bunlara aşağıdaki tabloda
kısaca yer verilmiştir.
Tablo:4- COSO Bazlı Risk Değerlemesinde Riske Karşılık
Verme Yöntemleri
Riski kabul etme: Saptanan bir risk kabul edilebilirlik sınırı içindeyse yönetim bu riski kabul
yolunu seçip sınırın dışındaki kısım için riske karşı önlem alır. Risk şu hallerde kabul edilir:
Önlemi takiben eğer bakiye risk kabul edilebilirlik sınırı içindeyse; doğal risk kabul sınırı
içindeyse; yönetimin kontrolü dışındaki riskten faaliyete son vermeden kurtulmak mümkün
değilse, faydası maliyetinden fazla ise.
Azaltarak riski kontrol altında tutma: Kabul sınırını aşan risklerde en yaygın yöntemdir.
Kontrol riskini kabul edilebilir sınır içinde tutma amaçlı yapılan riske cevap vermedir. . Bu
durumda etkiyi azaltma yönünde önlem alınır (maliyetin paylaşılması vb). Yönlendirici, önleyici, tespit edici ve düzeltici kontrolleri içerir.
Riski devretme: Özel uzmanlık gerektiren riskli bir faaliyetin konusunda uzman başka bir
firmaya devri veya sigortalama yoluyla sorumluluğun ve riskin devri bu yönteme örnektir.
Riskten kaçınma: Kabul sınırını aşan ve tüm kontrol önlemlerine rağmen doğması muhtemel
riskli durumlarda bu tür faaliyete girişilmez veya sözleşmeden vazgeçilir.

Kaynak: (COSO, 2004, 55-61)
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2.8. COSO Bütünleşik Kurumsal Risk Yönetimi ve İç Denetimde Risk
Değerlemesi
Genel olarak RY, işletmenin hedeflerine ulaşma gücünü etkileyen potansiyel riskleri belirleme ve bu risklerin işletme içi yönetimini mümkün kılmak
için oluşturulan süreci ifade eder. RY bilinmeyen riskleri ve olası kayıp ve zararları henüz gerçekleşmeden tespit etme ve gerekli önlemleri alma açısından
önemlidir. RY ayrıca risklerin makul ve yönetilebilir düzeyde tutulması, hızlı
ve etkin karar alma, kaynak ve zaman israfını önleme ve kayıpların asgariye
indirilmesi gibi konularda katkı sağlar. Bir tarafı tehdit mahiyetinde olan risklerin bir fırsat haline getirilmesi ise riskin yönetimi ile mümkün olmaktadır.
Bu bağlamda RY, işletmenin hedeflerini yerine getirebilme gücünü etkileyen
potansiyel riskleri belirlemek ve bu riskler içerisindeki potansiyel fırsatları
değerlendirebilmek için tasarlanmış bir süreçtir (Özşahin ve Uzay 2015, 206).
Bir KRY süreci şu temel aşamalardan oluşur: Risklerin tanınması; Risklerin analiz edilmesi ve ölçülmesi; Risklerin önceliklendirilmesi: Risklere
çözüm anlamında karşılık verme; Sürecin Gözetimi ve kontrolü; İletişim ve
koordinasyon. (TÜSİAD, 2008,51).
KRY sürecinde, öncelikle işletmenin karşı karşıya olduğu tüm risklerin tanımlanması ilk aşamayı oluşturur. Riskler tanımlanmasını takiben riskler analiz edilerek ölçülür, mevcut kontrollerin tespiti, etkisi, duyarlılığı vb ışığında
takibeden süreçte riskler önceliklendirilir, daha sonra risklere uygun çözümler
aranarak, konu işletme bünyesinde koordineli ve kontrollü şekilde takip edilir.
KRY’nin temel hedefleri arasında stratejik ve operasyonel risklerin tespiti, raporlama ve düzenlemelere uygunluğun sağlanması yer alır Operasyonel riskler işletmelerin herhangi bir faaliyet ve sürecinde karşılaştığı, en yaygın, çok
çeşitli ve kapsamlı risk grubunu oluşturur. Operasyonel riskler kaynakların
etkin ve verimli kullanılması açısından önem taşır. (Moeller, 2007,95-104).
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Şekil: 1- COSO Kurumsal Risk Yönetimi Bütünleşik Çerçevesi

Kaynak: (McNamee ve Selim ,1998,171)

COSO KRY modelindeki risk değerlendirme süreci klasik risk değerlendirme teknikleri ile benzer olup en önemli farkı, risk değerlemesinde belli
faaliyet ve süreçlerin değil, işletmenin iç/dış tüm faaliyet, süreç ve risklerinin
entegre tarzda bir bütün olarak ele alınmasıdır (Moeller, 2007,76).
Kurumsal şirketlerde, risklerin, tespiti ve değerlendirilmesine yönelik içinde
kontrolleri de içeren özel süreçler ile risklerin azaltılması ve hedeflere ulaşılması
sağlanır. Bu modelde amaç, risk ve kontroller silsilesi bir bütün oluşturur. COSO
KRY’nde risklerin analizi ve belirlenmesi, etkin iç kontrol sisteminin en hassas
noktasıdır. Risk değerlemesi önemli riskleri ve yüksek riskli alanları ortaya koymalı yönetim de geniş bir yelpazede operasyonel riskler dahil bir bütün halinde
tüm önemli risklerin üzerinde odaklanmalı ve riskleri yönetmek için gereken önlemleri almalıdır. Bu risk modelinde risk değerlemesinin özellikle süreç bazlı yapılması, işletmenin tüm süreçlerini kapsaması ve süreçlerdeki risklerin tanımlanıp
değerlendirilmesi önemlidir (Moeller, 2007, 54-56).
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Risklerin değerlendirilmesinde ise işletmenin karşı karşıya olduğu tüm
riskler (operasyonel risk, kredi riski, ülke riski, transfer riski, , kambiyo, yasal
risk, itibar riski, piyasa, faiz riski, likidite riski, faaliyet riskleri, suistimal riskleri vb) dikkate alınmalıdır, Bu değerlendirme sonucu iç kontroller düzeltici,
önleyici mahiyette yeniden yapılandırılabilir (Fraser ve diğerleri 1995, 11).
3. RİSK ODAKLI İÇ DENETİMDE OPERASYONEL RİSKLER VE
RİSK DEĞERLEMESİ
3.1. Riskin Tanımı ve Risk Türleri
Literatürde değişik risk tanımlamaları yapılmaktadır. Risk kelimesi, Fransızca kökenli olup, kelimenin aslı “riziko”dur. Riskin temelinde, herhangi bir
karar verildiği anda gelecekteki olaylar hakkında kesin bilgiye sahip olunmaması yatar. Tamamen ortadan kaldırılması mümkün olmadığından riski minimize etmek ve iyi yönetmek, günümüz risk yaklaşımının temelini oluşturur. TDK riski sözlük anlamıyla, zarara uğrama tehlikesi olarak tanımlamıştır
(TDK, http://tdkterim.gov.tr/bts).
Riski, “istenmeyen sonuçlarla karşılaşma olasılığı” olarak tanımlamak da
mümkündür. Risk, işletmenin stratejik, mali ve operasyonel hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyecek her tür olay ve durumun gerçekleşme ihtimalidir (Keskin,
2010, 39). Çoğunlukla negatif ya da istenilmeyen bir olayın ya da olaylar setinin
ortaya çıkma, zarar, kayıp, dezavantaj, tehlike ve negatif etkiye maruz kalma olasılığını ifade eder. Risk, gelecekte oluşabilecek potansiyel problemlere, tehdit ve
tehlikelere işaret ederken, tehdit ise, işletmeyi potansiyel olarak riske açık hale
getirecek eylem ya da olaylardır (Topaloğlu, 2013, 207).
Risk kelimesi işletmeler açısından genelde başarılı olmak yerine başarısız olmak ihtimaline işaret eder (Karacan, 1997, 19). Buna karşın risk gelecekte ortaya
çıkması muhtemel tehditler yanında fırsatları da içerir. Çin dilinde risk (vei-ji)
terimi tehdit/tehlike (threat) ve fırsat (opportunity) kelimelerinin bileşiminden
oluşan ve tehditlerle birlikte fırsatları da içinde barındıran bir olgudur.
Yeni tanımlamalarda risk, gelecekte ortaya çıkması muhtemel tehditler ve
işletmelerin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştıracak fırsatlar olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda beklenmeyen olaylardan kaynaklanan riskin tehlikeyi;
değişimden kaynaklanan riskin belirsizliği; işletme lehine kullanabilecek riskin ise fırsatları içerdiği söylenebilir. (Özşahin ve Uzay 2015, 206);
İşletmelerin karşılaştığı risklere yönelik farklı sınıflandırmalar sözkonusudur. Finansal açıdan sistematik ve sistematik olmayan risk şeklinde iki temel
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risk ayrımı bulunur. Sistematik risk, içinde bulunulan sistemden kaynaklanan, dolayısıyla tüm şirketleri farklı derecede fakat aynı yönde etkileyen ve
kontrol edilemeyen risklerdir. Sistematik olmayan riskler ise belli bir şirket
ve sektör koşullarının ortaya çıkardığı risklerdir. Küreselleşme, yeni finansal
enstrümanlar, yeni BT teknolojileri gibi gelişmeler riskleri çeşitlendirmiştir.
Literatürde benzer şekilde işletme riskleri ve finansal riskler şeklinde ikili,
piyasa riski, kredi riski ve operasyonel risk olarak üçlü ya da piyasa, kredi,
operasyonel, likidite ve yasal riskler şeklinde beşli tasnifler sözkonusudur.
TÜSİAD (2008, 20) şirketlerin amaçlarını önündeki temel riskleri, finansal, Operasyonel, stratejik riskler ve dış çevre riskleri olarak sınıflandırmıştır
İşletme açısından çok çeşitli mahiyette farklı riskler de sözkonusu olabilir.
Başlıca risk türlerine bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki yer verilmiştir.
Tablo:5- Çeşitli Risk Türleri
Piyasa Riski
Kredi Riski
Operasyonel Risk
Likidite Riski
Düzenlemelere Uymama Riski (yasal risk)
Döviz (Kambiyo/Kur)
Riski
Ekonomik Risk
Faiz Oranı Riski
Stratejik Risk

İşlemi sonuçlandırma
öncesi Oluşan Risk
İtibar Riski
Kalıntı Risk
Kontrol Riski
Piyasaya İlişkin Likidite
Riski
Suistimal/yolsuzluk
Muhasebe Riski
Faaliyet (İşlem) Riski
İşlemin
Sonuçlandırılamaması
Riski

Mutlak Risk (Doğal Risk)
Ortaya Çıkartma Riski
Sosyal Risk
Transfer Riski
Ülke Riski
Mevzuata İlişkin Yetersiz
Bilgi Riski
Yeniden Finanslama Riski
Yeniden Yatırım Riski Fonlamaya İlişkin Likidite Riski

Karşılaşılan riskler bir tasnifte, finansal riskler ve muhasebe riskleri olarak ikiye ayrılır. Finansal riskler, isabetli olmayan finansal yönetim politikalarının uygulanması veya usulsüz işlemlerin gerçekleştirilmesi sonucu varlıkların kaybı
olasılığıdır. Muhasebe riskleri ise finansal tablo kalemlerinde, varlıklar ile ilgili
hesap verme yükümlülüğünün yerine getirildiği raporlarda ve kayıtlarda hataların ve eksikliklerin olması olasılığıdır. Muhasebe kayıtlarında, finansal tablolarda
ve raporlarda kasıtlı/kasıtsız yapılan yanlışlıklar sonucu ortaya çıkan hatalı/yanlış
bilgilerin karar alma sürecinde hem yöneticiler hem de işletme ile ilgili taraflarca
kullanılması halinde ise “yanılma riski” ortaya çıkar.
Bunların dışında finansal risklerin ve muhasebe risklerinin niteliğini etkileyen faktörler aşağıda gösterildiği gibi sıralanabilir: İşletmenin büyüklüğü,
işletmenin faaliyet konusu, yöneticilerin ve çalışanların yeterliliği, yönetimMAYIS - HAZİRAN 2018
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deki bütünlük, muhasebe uygulamalarındaki değişiklikler, varlıkların likiditesi, kişisel sorunlar, faaliyetlerin karmaşıklığı, yasal düzenlemeler, kritik noktalarda görev yapan personelin değişimi, hızlı büyüme, teknolojik yenilikler.
İşletme hedeflerine ulaşılabilmesi ve gerekli önlemlerin önceden alınabilmesi
için operasyonel riskler dahil işletmeyi etkileyen tüm risklerin önem ve etki
dereceleriyle iyi bilinmesi gerekir.
Çalışmanın uygulama kısmında da yer alması sebebiyle işletmenin en yaygın risk gruplarından olan operasyonel riskler aşağıda kısaca açıklanmıştır.
3.2. Operasyonel Riskler, Tanımı, Sebepleri ve Türleri
Operasyonel riskler işletmelerin karşılaştığı çok çeşitli, en yaygın ve en
kapsamlı risk grubunu oluşturur.
Tüm risklerden daha eski ve temel bir risk olmasına rağmen operasyonel risk
ile ilgili bilincin gelişmesi ve önem verilmesi diğer risklere göre daha geç olmuştur. 1980’li yıllardan itibaren uluslararası finansal piyasalarda yaşanan hızlı
gelişim ve değişim, teknolojiye olan aşırı bağımlılık, bölgesel ya da global kriz
ve terörist saldırılar, bu riskle ilgili çalışmaları hızlandırma gereğini ortaya çıkarmıştır. Operasyonel riskler, en genel anlamda, piyasa ve kredi riski gibi finansal
riskler dışında kalan tüm risklerdir. Ancak bu tanım çok geniş kapsamlı olduğundan ve aslında operasyonel riskin ne olduğu değil, ne olmadığını açıkladığından
operasyonel riskin yönetimi açısından açık bir fikir vermemektedir.
Operasyonel risklerin ölçülmesi ve RY’nin etkin yapılabilmesi için bu
risklerin sayısallaştırılabilir olması gerekir. Ancak, risklerin sayısallaştırılması sürecinde, operasyonel risklerden kaynaklanan zararların büyüklüğü
ve sıklığına ilişkin bilgileri belirten yeterli kalite ve miktarda bir veri tabanı
oluşturmak oldukça güçtür. Bu nedenle operasyonel riskler tespiti ve ortaya
konulması en güç risk grubunu oluşturur ve bu risklerin tamamını tespit etmek
ve yüzde 100 ölçülmesini sağlamak neredeyse olanaksızdır. Ayrıca işletme içi
verilerdeki kısıtlılık ve her işletmenin farklı özellikte bulunması sebebiyle
dış verilerin kullanıma uygun olmaması, iç ve dış verilerin entegre edilmesindeki ve insan faktörünün yönetimindeki zorluklar, hem operasyonel risklerin
hesaplanma maliyetlerini artırmakta, hem de güvenilir sonuçlara ulaşılmasını
engellemektedir (Kishali ve Pehlivanlı (2006, 77).
Basel Komitesi tarafından 1994’de operasyonel risk, “bilgi sistemlerinin
veya iç kontrollerin yetersizliği nedeniyle beklenmeyen zararlara uğrama riski” olarak tanımlanmıştır. Bilahare Basel II (BIS, 2002, http://www.bis.org)
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ile birlikte operasyonel riskin yeni tanımı ortaya çıkmış ve operasyonel risk
“yetersiz veya başarısız iç süreçleri, insanlar, sistemler ya da dışsal olaylar
sonucu ortaya çıkan zarara uğrama ihtimali” olarak yeniden tanımlanmıştır (
Pakhchanyan, 2016, 1-5)
Operasyonel riskler, işletme bünyesinde gerçekleştirilen her operasyonel işlemde ortaya çıkabilir ve işletme bünyesindeki yetersiz sistemlerden,
iş süreçlerinden veya işletme çalışanlarından kaynaklanabilir. Operasyonel
nitelikli her türlü zarar ve kayıpların gerçekleşme riskini ifade eder. Bu tür
riskler, işletmedeki operasyonların gerçekleştirilmesindeki hata, aksaklık ve
suistimallere dayalı riskler ile organizasyon, iş akışı, teknoloji, insan gücü çerçevesinde oluşabilecek ve işletmeyi maddi veya itibari kayba uğratacak, kredi
veya piyasa riski dışında kalan ve geçmiş verilerden yola çıkılarak istatistiki
ölçülebilecek her türlü riski kapsar (Sezgin ve Tüzün, 2001, 3).
Operasyonel risklere ilişkin kayıp veya kazançlar, finansal (hedeflenen
kara ulaşmama) veya finansal olmayan (satış sonrası müşteri memnuniyetinin
sağlanamaması vb) nitelikte olabilir. Operasyonel risklerin kaynaklanma sebeplerine göre türlerine aşağıda yer verilmiştir (Özbilgin, 2003, 86-93; Acar,
Okan 2012; Tattam 2011).
1) Çalışanlardan kaynaklı operasyonel riskler: İşletme çalışanlarının bilinçli veya bilinçsiz yaptıkları faaliyetlerden doğan zarara veya kayba uğrama
riskidir. Çalışanların sayısı arttıkça personelden kaynaklanabilecek riskler de
artış göstermektedir. Çalışanların kötü niyet olmaksızın çok çeşitli nedenlerle (işine azami özen ve dikkati göstermeme, ihmal, bilgi eksikliği, ilgisizlik,
yetersizlik, unutma, iş ortamında yaşanılan stres, tecrübesizlik, motivasyon
eksikliği, sayıca ve nitelikli personel eksikliği, aşırı iş yükü, fazla mesai yoğunluğu, özel sorunların iş hayatına taşınması, yeni teknolojiye veya değişime
ayak uyduramama ürün ve hizmet tanıtımındaki yetersizlik vb) hatalar yapması, faaliyetleri gerçekleştirme ve hedeflere ulaşma açısından risk oluşturur.
Ayrıca çalışanların bilinçli ve kötü niyetli olarak işletmeyi kayba ve zarara
uğratacak eylemler gerçekleştirmesi de ihtimal dahilindedir. Sözgelimi tüm
kademelerdeki çalışanlar ve yöneticiler, işletmeye karşı doğruluk ve bağlılığa
uymayan ve suç sayılan eylem ve hileli davranışlar (emirleri dikkate almama, prosedür ve kurallara uymama, yetki limitlerinin aşılması, yetkinin kötüye kullanımı, yetki dışı faaliyetlerde bulunmak, prosedürlere aykırı olarak
yeterli teminatın alınmaması, bilerek işi engelleme, kötü niyetli davranma, iç
kontrollerin zayıflatılması, etkisizleştirilmesi veya sistemin çökertilmesi, sahte
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evraklarla zimmete para geçirme, yolsuzluk, hırsızlık, sahtekarlık yapma, görevi kötüye kullanma vb) içine girebilir ve büyük zararlar verebilir (Campbell,
Campbell ve Dolan, 1988, 27).
İşletmeye karşı girişilen bu tür yolsuzluk ve suistimaller işletmeyi hem
maddi zararlara hem de bilahare duyulmasıyla itibar, prestij, müşteri, pazar
kaybı gibi çok çeşitli kayıp ve risklerle karşı karşıya bırakabilir. Personel kaynaklı operasyonel risklerin bir başka türü de işletmede personelin düzensiz yer
değişimi, kilit personel eksikliği ile kurum hafızası veya kilit niteliği taşıyan
çalışanların çok sık değiştirilmesidir.
2) Organizasyon yapısından kaynaklı operasyonel riskler: Bu riskler,
işletmenin örgüt yapısı ve işleyişiyle ilgili sorunlardan doğan risklerdir. Örneğin, iş yerinin elverişsizliği, iş düzeninin iyi kurulmamış olması, örgütte
birimler ve kademeler arası bilgi akışının ve iletişimin eksikliği veya arzu edilen seviyede olmaması, prosedür ve sorumlulukların belirlenmemesi, görevler
ayrılığı ilkesinin ihlali veya çifte/çapraz kontrol eksikliği, yetki sınırlarının
kesin olmaması, yapı-işleyiş değişikliklerinden doğan belirsizlikler bu gruba
girmektedir (Boyacıoğlu, 2002,51)
2) Bilgi sistemleri ve teknoloji kaynaklı operasyonel riskler: Bilgisayar ve
iletişim sistemlerindeki teknik sorunlar ve aksamalar, virüs problemleri, yetersiz ya da eskimiş sistemlerden kaynaklanan risklerdir. İşletmeler son yıllarda, artan rekabet, avantajları artırmak, teknolojinin getirilerinden daha fazla
yararlanmak, ürün ve sunulan hizmet türünde ve sağlanan kolaylıklarda artış
ve çeşitlendirme artışı amacıyla yoğun biçimde teknolojik altyapı yatırımlarına girişmekte ve yazılım ve donanım anlamında bu sistemleri bünyelerine entegre etmektedirler. Ancak bu tür yatırımlara yönelik sistemsel altyapıda vuku
bulabilecek muhtemel kesinti, arızalar, yedeklemedeki sistemsel eksiklikler,
nitelikli uzman personel noksanlığı, acil durum merkezi yokluğu veya zararlı
kodlar gibi eksiklik ve yetersizlikler de işletmeye zarar verebilmektedir. Özellikle internet üzerinden işlem gerçekleştiren veya bünyelerinde dışarıya açık
farklı yazılım ve işletim sistemleri bulunduran işletmelerin bu tarz risklere
maruz kalma ihtimali daha fazladır.
3) Süreçlerden kaynaklı operasyonel riskler: İşletme bünyesindeki faaliyet
ve süreçlere ilişkin politika ve prosedürlerin belirlenmemesi, süreç haritalarının olmaması, bu kontrollerin eksik geliştirilmesi veya doğru geliştirilmiş olsa
bile yanlış şekilde uygulanmasından kaynaklanan operasyonel risklerdir. Süreçlere ilişkin çok çeşitli olabilecek operasyonel risklerden bazıları şunlardır:
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Hatalı veri girişi, yetersiz veya uygun olmayan kurallar ve prosedürler, maruz kalınabilecek risklerin tam algılanmaması, üst yönetimin yeterince katkı
sağlamaması sonucu çalışanların risklere dair yeterince bilgilendirilmemesi,
iletişim kanallarındaki tıkanıklık, birimler, katmanlar ve çalışanlar arasındaki
iletişim ve koordinasyon eksikliği ve yetersizliği, iletişim kurmada başarısızlık, uzlaşmada yetersizlik, müşteri veya yasalarla ilgili zayıf dokümantasyon,
yetersiz değişim yönetimi ve emniyet kontrolleri, yasal veya düzenleyici hükümlerin ve şartların ihmali, iş süreçlerinin gerektirdiği belgelerin doldurulmaması veya bu belgelerin saklanmaması, yetersiz yedekleme veya durum
planlaması, müşteri şikâyetlerinin dikkate alınmamasından kaynaklı müşteri
kayıpları, mutabakatların zamanında yapılmaması vb. (Atayı 2014, 57).
4) Dışsal çevre ve olaylardan kaynaklı operasyonel riskler: İşletmede herhangi bir bağlantısı olmayan, tamamen dışarıdan gelen etkenler çerçevesinde
ortaya çıkan risklerdir. Dışarıdan alınan hizmetlerde aksaklık yaşanması veya
yangın, deprem, sel gibi olaylar dış kaynaklı operasyonel riskler olarak sayılabilir. Bir hizmet dışarıdan alındığında genellikle, maliyetlerin düşürülmesi
ve maruz kalınacak risklerin azaltılması amaçlanır. Ancak bu durum her zaman gerçekleşmeyip beklenmeyen risklere yol açabilir. Bu tür dış olaylardan
kaynaklı risklerin gerçekleşme olasılığı diğerlerine göre daha az olsa da gerçekleştiğinde yarattığı etki çok büyük olabilir. Örneğin dışarıdan alınan bir
hizmet sonucu işletme içi gizli ve stratejik bilgilerin veya ticari sırların dışarı
çıkması ticari kayba veya büyük bir itibar kaybına yol açabilir.
4) Yasal düzenlemelerden kaynaklı operasyonel riskler: Yasal riskler ise
uluslararası nitelik taşıyan veya henüz fazla bilinmeyen yeni türden yapılan iş
ve işlemler açısından birden çok ülke mevzuatını veya multidisipliner bilgiyi
gerektiren işlemlerde maruz kalınan risk türüdür (Boyacıoğlu, 2002,53) Operasyonel riskler, işletmelerde muhasebe ve hesap süreçleri başta olmak üzere,
işletmenin tüm fonksiyon ve süreçlerinde yaygınlık arzeder.
3.3. Operasyonel Risklerin Belirlenmesi ve Ölçümünde Kullanılan
Yaklaşımlar
Operasyonel risk yönetimindeki en önemli husus, bu risklerin tanımlanması, sayısallaştırılması ve ölçülmesidir. Bu risklerin ölçülmesinde Kantitatif–
Kalitatif” ve “Aşağı/Yukarı Yönlü (top down/ bottom up) iki grup yaklaşım
sözkonusudur. Yukarı Yönlü yaklaşımda, öncelikle süreç ve süreçler arasındaki bağlantılar incelenerek operasyonel riskin nedenleri ile olası sonuçlarının
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ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Aşağı Yönlü yaklaşımlarda ise operasyonel riskin bilinen geçmiş sonuçlarına ilişkin iç ve dış
geçmiş veriler yardımıyla toplam operasyonel risk tahmin edilmeye çalışılmaktadır (Gandolf ve Mahender 1-2).
Operasyonel Riskin Ölçümüne yönelik çeşitli yaklaşımlar geliştirilip ve/
veya adapte edilip kullanılmıştır. Bu yaklaşımlardan temel olanlarına aşağıda
yer verilmiştir.
Tablo:6- Operasyonel Riskin Ölçümüne İlişkin Çeşitli Yaklaşımlar
Yaklaşımlar
Kantitatif
Kalitatif
Maliyet/Kar Odaklı Yaklaşım
Anahtar Performans Göstergesi
Ekonomik Fiyatlama Modelleri
Aşağı yönlü
(CAPM vb)
Anahtar Kontrol Göstergesi
Tesadüfi Dağılımlar (Binomial,
Poisson Lognormal, Pareto ve
Weibull vb)

Yukarı yönlü

Anahtar Risk Göstergesi
Fayda Değer Analizi

Uç Değer Teorisi
Güvenirlik Teorisi Yaklaşımı

Karar Ağacı Analizi

Simülasyon Modeli

Senaryo Analizi

Senaryo Analizi

Süreç Riski Analizi

Matriks yöntemi

Uzmana Danışma/Görüşme

Temel Gösterge Yaklaşımı
Standartlaştırılmış Yaklaşım
İçsel Ölçüm Yaklaşımı
Zarar Dağılım Yaklaşımı

Kaynak: (Gandolf ve Mahender, BIS, 2002; Boyacıoğlu 2002, 54-55)
İşletmelerin ihtiyaç durumuna, yapısına, fayda-maliyet analizine ve yaklaşımların temel güçlü zayıf yönlerine göre bu tekniklerden yararlanmak mümkündür. Ancak tüm yaklaşımın belli derecelerde olasılık, personel yargısı ve
sübjektiflik içerdiği gözardı edilmemelidir. Dolayısıyla operasyonel riskin %
100 belirlenmesi ve kesin ölçülmesi gibi bir hüküm tam gerçeği yansıtmaz.
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3.4. Operasyonel Riskin Tanımlanıp Önceliklendirilmesinde Matrisk
Yaklaşımı
II.Dünya Savaşından sonra askeri güvenlik alanında ilk kez kullanılan risk
matriksi, günümüzde finans ve bankacılık, iş sağlığı ve güvenliği başta olmak
üzere, uzay teknolojisi, havacılık, güvenlik, inşaat ve sağlık dahil çok çeşitli alanda yaygınlaşarak kullanılmaya başlamıştır (Yarız 2011,5). Ülkemizde
de risk matriksi bilhassa Basel II’nin operasyonel riski sermaye hesaplanışına dahil etmesiyle 2007’den itibaren bankacılık sektöründe, 6331 yasanın
çıkışıyla 2012’den itibaren iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarındaki risk
değerlemelerinde yaygın kullanım alanı bulmaya başlamıştır. Farklı detay
ve değişken sayısına sahip risk matriksleri (3x3, 4x5, 5x5, Fine, Kinney vb)
sözkonusudur (Marshall, 2001; Kessler, 2007; Saka, 2002; Okumuş ve Barlas,
2016, 97-104).
Risk odaklı denetim kapsamında, işletmenin içinde bulunduğu olası tüm
riskler tanımlanır. Bu riskler ağırlık derecesine göre sıraya konulur ve risk
seviyesi belirlenir. Risklerin azaltılması için gereken önlemler alınır ve uygulanır. Risk denetimine ilişkin raporlama yapılır. Son olarak RY etkinleştirilir
ve denetlenir.
Risk yaratacağı etki ve gerçekleşme olasılığı ile ölçülür. Risk değerlemesi yapılırken, faaliyetlere ilişkin riskler temelde bu iki temel değişken üzerinden ele
alınır. Değişkenlerden birisi belirlenen riskin gerçekleşme olasılığı, diğeri de riskin gerçekleşmesi (vuku bulması) halinde işletmeye olan etkisinin büyüklüğüdür.
İç denetçi risk değerlemede riskin bu iki bileşenini mutlaka dikkate almalıdır. Bu
iki unsurun değerlendirilmesi riskin gerçekleştirilmek istenen amaca ne kadar zarar vereceğinin veya etkide bulunacağının tespitini ve bilahare gerekli önlemlerin
alınarak hedefe ulaşılmasında gerekli katkıyı sağlar.
Tablo:7- Risk İhtimal Derecesi ve Risk Etki Derecesi
Risk İhtimal Dereceleri
Riskin Oluşma
Olasılığı

Puanı

Yüksek

3

Orta

2

Düşük

1

Risk Etki Dereceleri
Olası etki
Puanı
Çok Yüksek
5
Yüksek
4
Orta
3
Düşük
2
Çok Düşük
1
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Risk matriksinde tanımlanan riskler ölçeğine göre risk ihtimal ve etki dereceleri kriterlerlerine göre değerlendirilmekte ve büyüklüğüne göre sıralanmaktadır (Uyar, 2006, 1).
Tablo: 8- Riskin Etki ve Sonuçlarının Ölçülmesi
Oluşan riskin sonucu

Riskin oluşma olasılığı

Riskin ölçümü

işletmenin tamamen veya kısmen uzun süreli kapanması

Neredeyse kesin

Çok yüksek (5)

İşletmenin amaçlarına ulaşılmasının uzun süre kesintiye
uğraması

Muhtemel

Yüksek (4)

İşletmenin amaçlarından bir kısmının kısa süreli süre
kesintiye uğraması

Mümkün

Orta (3)

Sakınca oluşturmakla beraber önemli hedefler üzerinde
etkisi olmamak

Düşük olasılık

Düşük (2)

Kısıtlı sakınca oluşturmak ve belirgin hedeflere ulaşmada
engel oluşturmak

seyrek

Çok düşük (1)

Kaynak: Griffiths (2006, 18)

Riskin oluşma olasılığı, “düşük, orta, yüksek” şeklinde üçlü, risk etki derecesi
ise “çok düşük, düşük, orta, yüksek, çok yüksek” şeklinde beşli bir Likert öl1
çeklendirmesine7 tabi tutulmaktadır. Sonuca ilişkin açıklamaya, risk skoru ve
risk bölgelerine göre aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
Tablo:9- Matriks Sonuç Skalası
Risk
Bölgesi

Yüksek

Renkler

KIRMIZI

Risk Skoru
(RS)

Açıklama

10≤RS≤15

Risk oldukça mümkün, zarara/kayba/sıkıntıya/maliyete
neden olabilir. Önleyici/iyileştirici veya etkisini azaltıcı
önlem ve kontrollerin alınması artırılması, gözetimi ve
takibi gerekir,

Orta

SARI

5≤RS≤9

Risk olasıdır, süreçlerdeki kontrol silsilesi ve kontrol
sistemi içinde büyük ölçüde giderilerek tolere edilebilir.
Kontrol takibi yapılmalıdır.

Düşük

YEŞİL

1≤RS≤4

Riskin kayıp/zarar ihtimali çok düşüktür, Önlem öncelikli değildir. Faaliyetler etkilenmemektedir

Değerlendirilen risk alanları, değerlendirme sonucu çıkan risk seviyesine
ve önceliklendirmeye göre yönetimce alınacak önlemlere ve eylem/aksiyon
planlarına ışık tutması bakımından risk matrisine yerleştirilir (1,2,3,4) alanlar
düşük riskli, (5,6,8,9) alanlar orta riskli, (10,12,15) alanlar ise yüksek riskli
kategoriyi temsil etmektedir.
17 Likert Ölçeklemesi ile ilgili bilgi için ayrıca bkz. Likert Scaling (2018) http://www.cultsock.ndirect.
co.uk/, http://www.accel-team.com/, http://www.socialresearchmethods.net
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Tablo:10- Önerilen Risk Matrisi ve Bileşenleri

Riskin Oluşma İhtimali

Riskin Olası Etkisi
Çok
Düşük

Düşük

Orta

Yüksek

Çok
Yüksek

3

6

9

12

15

yeşil

sarı

sarı

kırmızı

kırmızı

2

4

6

8

10

yeşil

yeşil

sarı

sarı

kırmızı

1

2

3

4

5

yeşil

yeşil

yeşil

yeşil

sarı

Yüksek

Orta

Düşük

3.4.1. Operasyonel Risklerin Belirlenmesine Yönelik Uygulamalı Bir
Risk Matriksi İle Risk Analiz Anket Formu Önerisi
Uygulamanın Amaç, Kapsam ve Yöntem, Sonuç::
Çalışmanın bu kısmında, risk odaklı iç denetim sürecinde kullanılabilmesine yönelik olarak operasyonel risklerin belirlenmesine ve ölçülmesine yönelik
yukarıda dile getirilen ve pratik olduğu değerlendirilen bir 3x5 risk matriksi
ile risk analiz anket formu önerisinde bulunulmaktadır.
Ayrıca, bu form çalışma kapsamında, bünyesinde 68 fabrika ve tesisi barındıran Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği üyelerinden borsaya kote bir
çimento şirketinde uygulanmıştır. Şirketin muhasebe/mali işler departmanında finansal tablo kalemlerinin muhasebeleştirilmesi ve kayıtlamasındaki operasyonel risklerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi amaçlanmıştır.
Anketin uygulama ve değerlendirme mantığı şöyle işlemiştir. Anket kapsam olarak birimde görevli, uzman, şef, müdür yrd, müdür ve ilgili üst yöneticilerden oluşan 11 kişilik bir gruba uygulanmıştır. Ayrıca sübjektiflik derecesini azaltmak için, çalışanların beyin fırtınası kapsamında ortak görüş olarak
üzerinde uzlaştıkları beher operasyonel riske ilişkin ortak kararları dikkate
alınmıştır. Ayrıca bu doğrultuda ilaveten o süreçleri denetleyen iç denetçi görüşleri de ankete yansıtılarak netleştirilmiştir. Anket formu, riskin oluşma ihtimalini üçlü, riskin olası etkisini ise beşli ölçecek şekilde tasarlanmış ve her
iki başlıkta departman görüşü % 50, iç denetçi görüşü %50 eşit ağırlıklı olacak
şekilde aritmetik ortalaması alınmıştır.
Şirket ilgililerince öncelikle operasyonel riskler oybirliğiyle tanımlanarak
ankete eklenmiştir. Bilahare çalışanlar tüm operasyonel risklere üçlü ve beşli
ölçeğe göre tercihini (x) koymak suretiyle, denetçiler ise 1-5 arasında rakam
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girmek suretiyle tercihini yansıtmıştır. Excel kapsamında risk matrisindeki
katsayılar bağlamında hazırlanan bir makro program kapsamında riskin oluşma olasılığı ve riskin olası etkisi hesaplanmıştır. Daha sonra tercihler ve risk
katsayıları dikkate alınarak programla hesaplama yapılmış ve hem çalışanlar
hem de denetçiler için her operasyonel riskin bulunduğu satırda ilgili kutucukta risk düşük (yeşil renk), orta (sarı renk), yüksek (kırmızı renk) görünür hale
getirilmiştir. İlaveten çalışanların ve iç denetçilerin tercihleri % 50’şer ağırlıkla eşit olarak aritmetik ortalaması alınarak riskin skorlaması hesaplanmıştır.
En sonunda riskler hem ilgili hesap grubu içinde önceliklendirilmiş hem de
ana hesap grupları ve ilgili ana başlıklar halinde sıralanarak önceliklendirilmiştir.
Uygulanan anket formunun son formatına aşağıda yer verilmektedir.
Tablo: 11- Uygulanan Örnek Risk Analiz Anket Formu
RİSKİN TANIMI

RİSKİN O LUŞMA İHTİMALİ

Birim Görüşü

İç
Denetçi
Görüşü (13)

Birim Görüşü

RİSKİN BO YUTU

İç Denetçi
Görüşü (1- Birim Görüşü
5)

Çok
Çok
Düşük Orta Yüksek
Düşük
Yüksek

Düşük Orta Yüksek

x

RİSKİN O LASI ETKİSİ

1

x

4

RİSKİN TÜRÜ

İç Denetçi
Görüşü

Düşük/
Orta/Yüksek

Düşük/
Orta/Yüksek

DÜŞÜK RİSK

DÜŞÜK RİSK Operasyonel

Operasyonel

SONUÇ
Çalışmamızda, risk odaklı iç denetim süreci kapsamında risklerin belirlenip, ölçülüp, önceliklendirilmesi ve denetimde yüksek riskli alanlara odaklanılması noktasında uygulamalı bir risk matrisi ve risk analiz anket formu
önerilmiştir. Uygulama sonucunda, özetle; finansal tablo kalemlerinin muhasebeleştirilmesi, kayıtlanması ve (bu süreçle bağlantılı diğer süreçlerle ilgili)
operasyonel riskler belirlenmiş ve tanımlaması yapılmıştır. Belirlenen operasyonel risk listelerine (risk envanterine) EK-1 ve Ek-2’de yer verilmiştir.
Yapılan nihai risk skorlaması ve risk önceliklendirmesi neticesinde, sadece
EK-3’te yer alan operasyonel risklerin “ORTA RİSK” (5≤RiskSkoru≤9) seviyesinde olduğu, listedeki geri kalan operasyonel risklerin tamamının DÜŞÜK
RİSK (1≤RiskSkoru≤4) kategorisinde olduğu ve YÜKSEK RİSK grubunda
herhangi bir operasyonel riskin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
ORTA RİSK seviyesindeki operasyonel risklerin detayına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
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Tablo: 12- BİLANÇO KALEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE
KAYITLANMASI İLE İLGİLİ OPERASYONEL RİSKLER (ORTA RİSK
GRUBU) 5≤RİSK SKORU≤9
Hazır Değerler ve Diğer Hazır Değerler
Bankaların internet şubelerinde yetkisiz işlem
yapılması
Alınan çeklerin tahsil için bankaya
zamanında iletilmemesi
Ticari Alacaklar, Alacak Yaşlandırması,
Şüpheli Alacaklar, Teminat Mektupları
Alacak Senetleri reeskontunun yapılmaması
veya yanlış hesaplanması
Müşteri/tahsilat işlemlerinin zamanında
muhasebeleştirilmemesi, satış/pazarlama
ekibi ile eşanlı hareket edilmemesi
Teminat mektubu vadelerinin sisteme
işlenmemesi,
Vadesi dolmuş teminat mektuplarının
sistemden düşülmemesi
Müşterilerden alınan teminat mektuplarının
doğru kaydedilmemesi
Stoklar
Stok sayım farklarının yanlış kayıtlanması/
muhasebeleştirilmemesi
İlk Madde ve Malzemeler hesabına yüklenen
maliyetlerin hatalı aktarılması

Yarı
Mamuller
hesabına
yüklenen
maliyetlerin hatalı aktarılması
Stoklar hesabına yüklenen maliyetlerin
hatalı olması
Ticari
Mallar
hesabına
yüklenen
maliyetlerin hatalı aktarılması
Sabit
Kıymetler
ve
Amortisman
Uygulamaları
Sabit kıymetlere ilişkin verilen avans
ödemelerinin ve muhasebeleştirme
işlemlerinin hatalı yapılması
Biten projelerin zamanında
aktifleştirilmemesi
Binalara aktarılabilecek maliyetlerin doğru
ölçümlenmemesi
Mevcut arazi ve arsaların tamamının kayıt
altına alınmaması
Mali Borçlar ve Faiz Tahakkukları
Banka Kredileri’nin kısa/ uzun vade
ayrımının hatalı yapılması
Sermaye Hesaplarına İlişkin Riskler
Kar Dağıtım tablosunun hatalı hazırlanması
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GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN VE DİĞER İLGİLİ GRUPLARIN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OPERASYONEL RİSKLER (ORTA

RİSK GRUBU) 5≤RİSK SKORU≤9
Satılan Malın Maliyeti
Maliyet muhasebesi sisteminin doğru sonuç
vermemesi
Maliyet muhasebe sistemi ile Şirket
operasyonlarının tutarlı olmaması
Faaliyet Giderleri
Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri hesabının
doğru muhasebeleştirilmemesi
Diğer Gelir ve Giderler
Kambiyo Gelir Giderleri’nin doğru
muhasebeleştirilmemesi, mizan üzerinde
netleştirme yapılması
Çalışılmayan Kısım Gideri hesabının doğru
muhasebeleştirilmemesi
Birim Kadro ve Personel Yapısı, Görevler
Ayrılığı
Birim personelinin işlem hacmine göre
yetersiz kalması
Birim personelinin veya kadro yapısının,
teknik ve bireysel yetkinliklerinin işe göre
yetersiz kalması
Birim personeline teknik eğitimlerin
sağlanmaması
Birim içinde fazla mesailerin işin
gerektirdiğinden fazla olması

Personel Giderleri
Bordro İcmalleri ile yasal kayıtların
mutabık olmaması
Vergi, Yasal Yükümlülükler ve Ödeme
Sürelerine Uyum İşlemleri
Vergi ziyaı doğuracak ve inceleme
gerektirecek işlemlerde bulunulması
Ticari ilişki kurulan e-fatura mükellefi olan
firmalarla, e-fatura sistemi dışında işlem
yapılması
UFRS ve konsolidasyon raporlamaları
UFRS standartlarının tam ve doğru olarak
uygulanmaması
Önceki dönemlerde uygulanan
UFRS politikalarına aykırı muhasebe
politikalarının belirlenmesi
UFRS mali tabloların zamanında
hazırlanmaması
UFRS mali tabloların zamanında
konsolidasyon sistemine yüklenmemesi
UFRS düzeltme ve sınıflandırmalarının
doğru yapılmaması
UFRS mali tabloların Şirket mali yapısını
doğru ve dürüst biçimde göstermemesi
Bağımsız Denetim Raporlaması
Bağımsız Denetim Raporu’nda olumsuz
görüş alınması
Sermaye Piyasası Kurulu İşlemleri
Kamuya duyurulması gereken hususların
KAP’a zamanında bildirilmemesi

Listedeki operasyonel risklerin sayıca çok cüz’i kısmı orta risk grubundadır. Ayrıca EK-3’ten, Orta Riskli görülen ana hesap gruplarının sadece stoklar
ve stok maliyetleri, UFRS, konsolidasyon ve bağımsız denetim raporlamaları,
THP ve VUK Hükümlerine uygunluk, birim kadro yapısı ve personele ilişkin
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riskleri içerdiği görülmektedir. Diğer yandan, aynı tablodaki risk skorlamalarından detay bazda orta risk seviyesinde yer alan operasyonal risklerin hem
grup genelinde hem de finansal tablo veya ana hesap grubu genelinde DÜŞÜK
RİSK kategorisinde skorlanmış olması olumlu ve iyiye işaret olarak değerlendirilmiştir. Bu durum Orta Risk olarak skorlanan sözkonusu olası risklerin
süreçlerdeki kontrol silsilesi ve mevcut iç kontrol sistemi içinde büyük ölçüde
giderilerek tolere edilebilir durumda olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla birim genelinde operasyonel risklerin düşük çıkması, birim
genelinde ve iş süreçleri ile iş akışlarında iç kontrollerin, kontrol noktalarının
mevcut ve yeterli olduğu ve büyük ölçüde etkin çalıştığı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda analiz neticesinde personelin operasyonel risklere ve temel
iç kontrol hedeflerine yönelik yeterli iç kontrol farkındalığının ve kültürünün
oluşmuş olduğu ve personelin temel iç kontrol hedeflerine ulaşma ve birim
faaliyetlerine yönelik “güven” duygusu taşıdıkları sonucuna varılmıştır.
Bununla birlikte Tablo-12’de yer alan orta riskli operasyonel risklere yönelik düzeltici, önleyici, geliştirici tedbir amaçlı kontrol takibinin yapılması faydalı
olacaktır. Operasyonel risklerin tespiti ve ölçümlemesine yönelik bu çalışmanın,
tesbiti/ölçümü zor operasyonel risklerle ilgili uygulamalı çalışmaların kısıtlı olması, şirket bünyesinde bu tür operasyonel risk veri kayıtlarının tutulmaması ve
muhafaza edilmemesi sebebiyle bir başlangıç çalışması olması umulmaktadır. Bu
analiz metodunun, tüm şirket faaliyet, fonksiyon, süreç ve işlemlerini kapsayacak
şekilde genelleştirilmesinde ve beyin fırtınası formatında her kademede periyodik
uygulanmasında fayda olacağı değerlendirilmektedir.
Ayrıca, operasyonel risklere ilişkin yapılan bu tarz uygulamalar bir nevi
risk envanteri ve kurum hafızası niteliği taşımaktadır. Buradan hareketle hem
işletmeler tarafından hem de risk odaklı iç denetim sürecinde iç denetçilerce
yararlanılmak üzere, bu tür çalışma sonuçlarının bulgu, veri, alınan önlem ve
aksiyon gibi gerekli bilgileri de içerecek şekilde biriktirilerek kayıtlanmasının,
operasyonel riskleri tanımlama, önleme ve operasyonel risk yönetimi noktasında fayda sağlayacağı değerlendirilmektedir. İşletme yönetimlerince bütüncül bir tarzda tüm işletme faaliyetlerine yönelik süreç ve risk haritalarının
oluşturulması, iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi sistemlerinin işlerliğinin
ve etkinliğinin sağlanması, işletme hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacaktır.
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EK:1
Tablo:13- 3X5 RİSK ANALİZ ANKET FORMUNDA BİLANÇO KALEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KAYITLANMASI İLE İLGİLİ BELİRLENEN OPERASYONEL RİSK ENVANTERİ

Hazır Değerler ve Diğer Hazır Değerler
(Nakit kasası var ise) Kasanın hırsızlık, yangın vs. risklere karşı
sigortalanmaması
Nakit para transferlerinin sigortalanmamış olması
Bankaların internet şubelerinde yetkisiz işlem yapılması
Vadeli mevduat dönüşlerinin takip edilmemesi
Vadeli mevduat faizlerinin piyasa ortalamasından düşük gerçekleşmesi
Vadeli mevduat faiz tahakkuklarının zamanında ve doğru
hesaplanmaması
Vadeli mevduat faiz tahakkuklarının doğru hesapta
muhasebeleştirilmemesi
Alınan çeklerin tahsil için bankaya zamanında iletilmemesi
Kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda, bankanın piyasa ortalamasından
yüksek faiz ve vade uygulaması
Menkul Kıymetler
Şirket›in sahip olduğu hisse senedi, yatırım fonu, hazine/özel şirket
bonosu vs. yatırım araçlarının uygun değerlenmemesi
Ticari Alacaklar, Alacak Yaşlandırması, Şüpheli Alacaklar, Teminat
Mektupları
Ticari Alacaklar hesabının cari hesap gibi iki yönlü çalıştırılması
Şüpheli hale gelmiş alacakların doğru sınıflandırılmaması
Şüpheli alacaklar için karşılık ayrılmaması
Ticari Alacaklar’ın takibinde kısa/ uzun vade ayrımının doğru
yapılmaması
Alacak Senetleri’nin doğru sınıflandırılmaması
Alacak Senetleri reeskontunun yapılmaması veya yanlış hesaplanması
Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında, kısa/ uzun vade ayrımının
yanlış yapılması
Müşteri/tahsilat işlemlerinin zamanında muhasebeleştirilmemesi, satış/
pazarlama ekibi ile eşanlı hareket edilmemesi
Müşterilerden alınan teminat mektuplarının doğru kaydedilmemesi
Teminat mektubu vadelerinin sisteme işlenmemesi, vadesi dolmuş
teminat mektuplarının sistemden düşülmemesi
Stoklar
Stok sayımlarının hiç veya periyodik yapılmaması
Stok sayım farklarının yanlış kayıtlanması/ muhasebeleştirilmemesi
Stok değerleme yönteminin Şirket operasyonlarına uygun olmaması
Stok kartlarının satınalma/üretimle eş zamanlı güncellenmemesi
İlk Madde ve Malzemeler hesabına yüklenen maliyetlerin hatalı
aktarılması
Yarı Mamuller hesabına yüklenen maliyetlerin hatalı aktarılması
Stoklar hesabına yüklenen maliyetlerin hatalı olması
Ticari Mallar hesabına yüklenen maliyetlerin hatalı aktarılması
Yoldaki Mallar hesabının takibinin doğru yapılmaması
Verilen Sipariş Avansları ödemelerinin ve muhasebeleştirme
işlemlerinin hatalı yapılması
Diğer Dönen ve Duran Varlıklar
Gelecek Aylara Ait Giderler hesabının kısa/ uzun vade ayrımının doğru
yapılmaması
Gelecek Aylara Ait Giderler hesabında giderleştirmelerin zamanında
yapılmaması
Gelir Tahakkukları’nın hesaplanmaması veya doğru hesaplanmaması
Personel Avansları’nın takibinin yapılmaması, ödeme ve avans
kapanışlarının doğru muhasebeleştirilmemesi
Verilen İş Avansları ile Personel Avansları ayrımının doğru yapılmaması
Verilen İş Avansları’nın takibinin yapılmaması, ödeme ve avans
kapanışlarının doğru muhasebeleştirilmemesi
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Sabit Kıymetler ve Amortisman Uygulamaları
Sabit kıymetlere ilişkin verilen avans ödemelerinin ve
muhasebeleştirme işlemlerinin hatalı yapılması
Biten projelerin zamanında aktifleştirilmemesi
Mevcut arazi ve arsaların tamamının kayıt altına alınmaması
Arazi ve arsalar, binalar üzerindeki mülkiyet ortaklıklarının ve
diğer yasal kısıtların muhasebeleştirilmemesi
Arazi ve arsalar için amortisman kaydedilmesi
Binaların amortismanlar hesaplanmaması/ yanlış hesaplanması
Binalara aktarılabilecek maliyetlerin doğru ölçümlenmemesi
Tesis, makine ve cihazlar hesabının yanlış sınıflandırılması
Tesis, makine ve cihazlara amortisman hesaplanmaması/ yanlış
hesaplanması
Taşıtlar hesabının yanlış sınıflandırılması
Taşıtlar hesabı amortismanlarının ve cihazlara amortisman
hesaplanmaması/yanlış hesaplanması
Demirbaşlar hesabının yanlış sınıflandırılması
Demirbaşlar hesabı amortismanlarının yanlış hesaplanması
Yapılmakta olan yatırımlar hesabının yanlış muhasebeleştirilmesi
Haklar hesabının yanlış sınıflandırılması
Haklar hesabı amortismanlarının yanlış hesaplanması
Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesaplarının yanlış
sınıflandırılması
Maddi Olmayan Duran Varlıklar hesapları itfa paylarının yanlış
hesaplanması
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık alımlarında,
aktifleştirilecek maliyetlerin doğru tespit edilmemesi
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık satımlarında, Gelir Gider
Tablosu etkisinin hatalı hesaplanması veya hesaplanmaması
Mali Duran Varlıklar
Hisse Senetleri ile Bağlı Menkul Kıymetler hesaplarındaki
ayrışmanın hatalı yapılması
Bağlı Menkul Kıymetler, İştirakler, Bağımlı Ortaklıklar
ayrışmasının hatalı yapılması
Mali Borçlar ve Faiz Tahakkukları
Banka Kredileri’nin kısa/ uzun vade ayrımının hatalı yapılması
Banka Kredi faiz tahakkuklarının yanlış hesaplaması veya
muhasebeleştirilmesi
Ticari Borçlar
Ticari Borçlar hesabı altında, doğrudan Şirket ana faaliyeti ile
ilgili olmayan borçların kaydedilmesi
Ticari Borçlar hesabının cari hesap gibi iki yönlü kullanılması
Diğer Ticari Borçlar hesabı ve Ticari Borçlar hesabı arasında
geçişme olması
Diğer Çeşitli Borçlar hesabı altında, Şirket’in ana faaliyeti ile
ilgili borçların kaydedilmesi
Diğer Borçlara ve Karşılıklara İlişkin Riskler
Alınan Sipariş Avansları’nın tahsilat ve kapanışlarının hatalı
muhasebeleştirilmesi
Tedarikçilerden Alınan Teminatların doğru
muhasebeleştirilmemesi
Maliyet Gider Karşılıklarının hesaplanmaması veya yanlış
muhasebeleştirilmesi
Kıdem Tazminatı’nın hatalı muhasebeleştirilmesi
Birikmiş İzin Karşılıkları’nın hatalı muhasebeleştirilmesi
Gelecek Aylara Ait Gelirler hesabının kısa/ uzun vade ayrımının
doğru yapılmaması
Sermaye Hesaplarına İlişkin Riskler
Sermaye Hesapları’nın yanlış muhasebeleştirilmesi
Yasal Yedekler’in doğru kaydedilmemesi
Kar Dağıtım tablosunun yanlış hazırlanması
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EK:2
Tablo:14- 3X5 RİSK ANALİZ ANKET FORMUNDA GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN

MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE KAYITLANMASI İLE İLGİLİ BELİRLENEN OPERASYONEL
RİSK ENVANTERİ
Satışlar, Satış İndirim ve İskontoları ile Diğer Gelirler
Yurtiçi Satışlar ve Yurtdışı Satışlar hesapları arasında geçişme
olması
Satışların kaydedilmesinde dönemsellik ilkesinin uygulanmaması
Konsinye verilen ürünlerin satış olarak kaydedilmesi
Satış hasılatının kaydedilmesinde, ürün mülkiyetinin transfer
edilmesi ilkesine dikkat edilmemesi
Satış İndirimleri, Satış İadeleri hesaplarının kullanılmayarak
satışlar hesabının ters çalıştırılması
Diğer Gelirler hesabının doğru sınıflandırılmaması
Satılan Malın Maliyeti
Satışların maliyetlerinin doğru hesaplanmaması
SMMM tablosunun mizan bakiyeleri ile tutarlı olmaması
Maliyet muhasebesi sisteminin doğru sonuç vermemesi
Maliyet muhasebe sistemi ile Şirket operasyonlarının tutarlı
olmaması
Faaliyet Giderleri
Ar-Ge Giderleri hesabının doğru muhasebeleştirilmemesi
Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri hesabının hatalı
muhasebeleştirilmemesi
Genel Yönetim Giderleri hesabının doğru
muhasebeleştirilmemesi
Diğer Gelir ve Giderler
Temettü Gelirlerinin kayıtlara alınmaması veya yanlış
muhasebeleştirilmesi
Faiz Gelirlerinin hatalı hesaplanması veya doğru
muhasebeleştirilmemesi
Konusu Kalmayan Karşılıklar’ın tespit edilmemesi veya doğru
muhasebeleştirilmemesi
Kambiyo Gelir Giderleri’nin doğru muhasebeleştirilmemesi,
mizan üzerinde netleştirme yapılması
Karşılık Giderleri hesabının doğru muhasebeleştirilmemesi
Reeskont Gelir Giderleri’nin doğru muhasebeleştirilmemesi
Borçlanma Giderleri’nin doğru muhasebeleştirilmemesi,
Kredilere ilişkin kur farkının yanlış sınıflandırılması
Çalışılmayan Kısım Gideri hesabının doğru
muhasebeleştirilmemesi
Önceki Dönem Gelir Giderleri’nin hatalı muhasebeleştirilmesi
Birim Kadro ve Personel Yapısı, Görevler Ayrılığı
Birim personel kadro ve sayısının iş ve işlem hacmine göre
yetersiz kalması
Birim personel teknik ve bireysel yetkinliklerinin işe göre
yetersiz kalması
Kontrol eden ve edilen birimlerin aynı müdürlükte toplanması
nedeniyle iç kontrolün etkin sağlanmaması
Dalgınlık, özen ve dikkat gösterilmemesi
Birim personelinin teknik ve mevzuata yönelik gelişmeleri takip
etmemesi
Birim personeline ait birikmiş izin gün sayılarının yüksek olması
Birim personelinin yıl içinde hakettiği yıllık izinlerin tamamını
kullanmaması
Aşırı işyükü,
Birim içinde fazla mesailerin işin gerektirdiğinden fazla olması
Birim personeline işiyle ilgili mesleki teknik eğitimlerin
sağlanmaması

Önceki Dönem Gelir Giderleri’nin hatalı muhasebeleştir
Olağandışı Gelir ve Giderlerin hatalı muhasebeleştirilmesi
Döviz değerlemelerinin hatalı yapılması
Personel Giderleri
Bordro İcmalleri ile yasal kayıtların mutabık olmaması
Personel giderlerine ilişkin tüm ilgili belgelerin kayıtlara eksik
aktarılması veya zamanında aktarılmaması
Vergi, Yasal Yükümlülükler ve Ödeme Sürelerine Uyum İşlemleri
Vergi beyannamelerinin zamanında verilmemesi
Vergi beyannamelerinin hatalı doldurulması
Tahakkuk eden vergilerin yasal zamanında ödenmemesi
Vergi incelemesi geçirilmesi halinde, vergi danışmanlarıyla işbirliği
kurulmaması
Şirket tarafından önceden alınmış özelgelere uygun işlem yapılmaması
Yasal defterlerin zamanında Noter onaylarının alınmaması
Vergi ziyaı doğuracak ve inceleme gerektirecek işlemlerde bulunulması
Ticari ilişki kurulan e-fatura mükellefi olan firmalarla, e-fatura
sistemi dışında işlem yapılması
E-Defterin zamanında GİB sistemine aktarılmaması
E-Faturaların süresinde onaylanmaması
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
Vergiden indirilebilecek giderlerin, KKEG olarak yorumlanması
KKEG olması gereken giderlerin, vergi indirimine konu edilmesi
UFRS ve konsolidasyon raporlamaları
UFRS standartlarının tam ve doğru olarak uygulanmaması
UFRS düzeltme ve sınıflandırmalarının doğru yapılmaması
UFRS standartlarının tam ve doğru olarak uygulanmaması
Önceki dönemlerde uygulanan UFRS politikalarına aykırı muhasebe
politikalarının saptanması
UFRS mali tabloların zamanında hazırlanmaması
UFRS mali tabloların zamanında konsolidasyon sistemine yüklenmemesi
UFRS mali tabloların Şirket mali yapısını doğru ve dürüst biçimde
göstermemesi
Bağımsız Denetim Raporlaması
Bağımsız Denetim Raporu’nun belirlenen zamanda temin edilememesi
Bağımsız Denetim Raporu’nda olumsuz görüş alınması
THP ve VUK hükümlerine uygunluk
Sermaye Piyasası Kurulu İşlemleri
Kamuya duyurulması gereken hususların KAP’a zamanında bildirilmemesi
KAP bildirimlerinde gerekli koordinasyonların sağlanmaması
Bağımsız denetim raporunun belirlenen zamanda temin edilememesi
İç Kontrol Etkinliği
Birim genelindeki ve süreçlerdeki iç kontrol yapısı, düzeyi ve
etkinliğinin yetersiz olması
Mali işler fonksiyonuna yönelik olarak iç kontrol kültürünün oluşmamış/yetersiz olması
Personelin iş yapış biçiminin, iç kontrol farkındalığını yansıtmaması
Birimce yürütülen süreçler ve iş akışlarındaki iç kontrol mekanizmalarının genel olarak etkin çalışmaması veya yetersiz olması
Birim personelinin, “temel iç kontrol hedefleri” konusundaki farkındalık seviyesinin yetersiz olması
Birim personelinin temel iç kontrol hedeflerine ulaşma ve birim 71
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KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE FİNANSAL BAŞARISIZLIĞA
NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEMATEL YÖNTEMİYLE
ANALİZİ: DOĞU KARADENİZ ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF FACTORS CAUSING FINANCIAL FAILURE IN
ACCOMMODATION ENTERPRISES BY DEMATEL METHOD:
THE CASE OF EASTERN BLACK SEA
Dr. Öğr. Üyesi Uğur SEVİM*8
9
Dr. Öğr. Üyesi M. Mert PASLI**
ÖZ
Turizm özellikle gelişmiş ülkelerden az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere
doğru bir gelir akışı meydana getirerek söz konusu ülkelerde ekonomi üzerinde belirleyici özelliğe sahip sektörlerden biri olarak dikkat çekmektedir. Bu anlamda turizm faaliyetlerinin başarısı ülke ekonomileri için son derece önemlidir.
Turizmin en belirleyici unsurlarının başında ise konaklama işletmeleri gelmektedir. Turizmden istenen faydanın sağlanabilmesinde konaklama işletmelerinin
rolü büyüktür. Konaklama işletmelerinde özellikle finansal açıdan yaşanacak bir
başarısızlık öncelikle turizm faaliyetleri ve dolayısıyla da ülke ekonomileri üzerinde çok ciddi olumsuz etkilere sebebiyet verecektir. Bu noktadan hareketle bu
çalışmanın amacı Türkiye’de konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa yol
açan faktörlerin Doğu Karadeniz örneği üzerinden DEMATEL yöntemiyle analiz edilmesidir. Çalışmanın sonucunda yönetim hatalarının konaklama işletmeleri
açısından en önemli finansal başarısızlık faktörü olduğu, ayrıca işletme ölçeği ve
satış ve gelirde azalma faktörlerinin diğer faktörlerden en çok etkilenen faktörler
olduğu ortaya koyulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Turizm, Konaklama İşletmeleri, Finansal Başarısızlık, DEMATEL
ABSTRACT
Tourism attracts attention as one of the sectors that has a decisive feature
on economics in the mentioned countries, especially by bringing an income
stream to developed and underdeveloped countries from developed countries.
In this sense, the success of tourism activities is extremely important for the
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country’s economy. One of the most decisive elements of tourism is accommodation. The accommodation businesses have a great role in order to provide the desired benefit from tourism. A particularly financial failure in the
accommodation businesses will cause very serious adverse effects on tourism
activities and therefore on the economy of the countries. From this point of
view, the aim of this study is to analyze the factors that cause financial failure
in accommodation businesses in Turkey.through DEMATEL method over the
case of Eastern Black Sea. As a result of the study, it has been revealed that
management mistakes are the most important financial failure factors in terms
of accommodation businesses and also that the business scale and sales and
income reduction factors are the most influenced factors among other factors.
Keywords: Tourism, Accommodation Businesses, Financial Failure, DEMATEL
1. GİRİŞ
İşletmeler ortaya çıkardıkları katma değerlerle bir ekonominin başarısı için son derece önemli bir role sahiptir. Öyle ki bir ülkede faaliyet
gösteren işletme sayısı arttıkça yani işletmecilik sektörü geliştikçe bütüncül
bakıldığında ekonomik performans da doğal olarak artacaktır. Bu anlamda
işletmelerin performansı ve başarısı özellikle finans literatüründe sıkça araştırılan ve analiz edilen konuların başında gelmektedir.
İşletmelerin başarılı olmaları ve faaliyet gösterdikleri alanlarda uzun
süreler yaşamlarını sürdürebilmeleri için birçok farklı açıdan dinamik
bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Söz gelimi sadece günümüzde
yaşanan teknolojik gelişmeler işletmelerin yönetim ve sermaye yapılarını,
faaliyet alanlarını ve sektör içerisindeki konumlarını etkilemeye yetmektedir. Bu nedenle işletmelerin her an değişen koşullara ayak uydurabilecek
esnekliğe sahip olabilmeleri gerekmektedir. Bu esnekliğe sahip olabilmeleri içinde işletmeler öncelikle etkin bir maliyet bilgisine ihtiyaç duymaktadır.
Uzun soluklu bir yaşam ömrü için işletmelerin sadece maliyetleri artıracak
uygulamalardan kaçınması değil aynı zamanda o gün ki koşullarda maliyetlerden tasarruf sağlayacak (teknolojik gelişmeler, talepteki değişmeler vb.)
uygulamaları da sürekli takip etmesi ve kısa sürede kendi faaliyet yapısını
buna göre şekillendirebilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde finansal başarısızlık durumuyla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır.
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Finansal başarısızlık işletmelerde teknik başarısızlık ve iflas olarak iki farklı
şekilde kendisini gösterebilmektedir. Toplam varlıkları toplam borçlarından daha
fazla olduğu halde bazı işletmelerde sipariş miktarlarının yaşanan ani ve sık değişiklikler ve alacakların tahsil edilememesi gibi sorunlar nedeniyle cari yükümlülüklerini zamanında karşılanamaması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu
durumda olan işletmeler bir süre sonra kısa vadeli borçlarını döndürememekte
ve dolayısıyla teknik olarak başarısızlığa uğramış oldukları kabul edilmektedir.
Bu durum finansal yönetim açısından işletmenin teknik likiditesini kaybetmesi
şeklinde ifade edilmektedir. İşletmelerin likiditelerini kaybetmeleri yani teknik
başarısızlık süreci bir miktar borcun ödenememesi ile başlayarak daha sonrasında borçların sürekli olarak karşılanamaması şeklinde devam etmekte ve sonuç
olarak işletmenin derin bir finansal güçlük ile karşı karşıya kalmalarına sebebiyet vermektedir. Bazı işletmelerde ise borçların kayıtlı değeri varlıkların kayıtlı
değerinden daha fazla olabilmektedir. Bu durumda işletme borçlarını tamamen
ödeyemez duruma düşmüş demektir. Bu durum işletmenin teknik likiditesini kaybedip finansal güçlüğe düşmesinden de kötü bir durum olarak artık finansal başarısızlığın son evresi olan iflası ifade etmekterdir (Uzun, 2005: 159-160).
Tüm bu açılardan bakıldığında gerek teknik başarısızlık gerekse de iflas
şeklinde ortaya çıkabilen finansal başarısızlığın en yoğun hissedildiği sektörlerden birisi turizm sektörüdür. Mevsimsellik başta olmak üzere birçok nedenle sektörde faaliyet gösteren işletmeler ya teknik başarısızlık ya da iflas gibi
durumlarla sıkça karşı karşıya kalabilmektedir.
Günümüzde, milyonlarca kişi günlük hayatlarını devam ettirdikleri yerlerden geçici süreler için başka yerlere hareket etmektedir. Bu olay, XX. yüzyıla
özgü modern bir olay olarak görülmesine karşın, yer değiştirme insanlık tarihi
kadar eskidir. İnsanlar yüzyıllar boyunca çeşitli neden ve amaçlarla bulundukları yerin dışındaki başka bir coğrafi yere hareket etmişlerdir. Dinamik bir
yapıya sahip olan bu hareket, çeşitli dillerde değişik kavramlarla ifade edilmektedir. Son olarak, bu dinamik olayların gelişimi ve birçok terimin doğurduğu karışıklık sonucu, tüm dikkatler tek bir sözcük üzerinde toplanmıştır; bu
sözcük turizmdir (Kozak, 2002: 2).
Dünya Turizm Organizasyonuna (UNWTO) göre; Turizm, ziyaret edilen
yer dâhilindeki, bedeli ödenmiş bir etkinliğin yerine getirilmesiyle ilgili olmayan serbest zaman, iş ve diğer amaçlar için bir yıldan fazla olmamak üzere,
bireylerin her zaman bulunduğu ortamların dışında yerlere seyahat etmesi ve
kalması dâhilindeki etkinlikler olarak tanımlanır (Page, 2016: 16).
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Türkiye turizm potansiyeli en yüksek ülkeler arasında yer almaktadır. Bunun sebebi hiç şüphesiz doğal, tarihi ve kültürel turistik değerlere sahip olmasıdır. Turizm, ülkemizde çok önemli gelişmelerin sağlandığı bir sektör özelliğindedir. 2016 yılında TÜRSAB verilerine göre turizm gelirlerinin GSMH
içindeki payı%2.6, turizm gelirlerinin ihracata oranı%15.5’tir. Turizmin, turizm gelirlerinin dış ticaret açıklarını kapama payı 2015 yılında %49.73 iken
2016 yılında %39.48’dir. Türkiye yine 2016 yılı verilerine göre, 30 milyondan
fazla turistin ziyaret ettiği, dış ticaret açığının kapatılmasında önemli bir yere
sahip olan 20 milyar dolardan fazla turizm gelirinin elde edildiği sayılı ülkelerdendir. Üstelik bu rakamlar Türkiye için son 5 yıldaki en düşük rakamlardır.
Turizm sektöründe yaşanan son gelişmeler, artan turist sayısı ve turizm
sektörünün dünya ekonomisinden almış olduğu paydaki artış, gelişmekte olan
ülkelerin kalkınma yolunda turizm sektörünü önemli bir çıkış yolu haline getirmiştir. Bu bağlamda ülke hükümetleri mevcut turizm potansiyellerini kullanmak amacı ile turizm politikaları geliştirmiş, teşvik ve benzeri uygulamalar
ile gerek turist sayısı gerekse elde edilen geliri artırmak amaçlanmıştır (Özcan, Kayhan ve Bayat, 2016: 1).
Turizm sektörünün ana unsurlarının başında konaklama işletmeleri gelmektedir. Bundan dolayı konaklama işletmelerinin finansal başarısı turizm
açısından belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda konaklama işletmelerinin mali olarak turizmde yaşanacak
her türlü duruma ayak uydurabilecek düzeyde olabilmeleri son derece büyük
önem teşkil etmektedir. Aksi takdirde finansal anlamda bir başarısızlık ortaya
çıkacak ve bu durum domino etkisi yaparak tüm turizm sektörünü ve buna
bağlı olarak ülke ekonomisini olumsuz etkileyecektir. Örneğin Türkiye’de son
yıllarda turist sayısında yaşanan önemli azalışlar sektördeki kar-zarar dengesinin istenildiği gibi sağlanamamasına sebebiyet vermiş ve buna bağlı olarak
duruma ayak uyduramayan başta konaklama işletmeleri olmak üzere birçok
turizm işletmesi el değiştirmiş ya da iflas etmişlerdir. Bu durum turizm sektöründe kar-zarar dengesinin sağlanması konusunu önemli hale getirmiştir.
Özellikle turizm sektörünün önemli aktörü konumundaki konaklama işletmeleri açısından sektörde ciddi yatak fazlalığının bulunması, bu nedenle de fiyat
rekabetinin ağırlaşması, politik krizler, enerji, bakım-onarım, yiyecek, personel, amortisman, faiz ve benzeri maliyetlerin yüksek olması, döviz kuru riskinin yönetilememesi ve sektöre ait enflasyonun yükselmesi gibi nedenlerle,
turizm işletmelerinde likidite ve karlılık açısından sorunlar oluşabilmektedir.
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Bununla beraber, kar elde edemeyen konaklama işletmelerinin, bir sezon sonra kar elde etme beklentisiyle son yıllarda gittikçe borçlanmaları, buna karşın
kar marjlarının daralması neticesinde finansal sıkıntı ve iflas durumlarıyla karşı karşıya kalmaları, turizm sektörünü olumsuz etkileyebilmektedir. Özellikle
talebin sürekli değiştiği buna karşın sabit sermaye yatırımlarının yüksek olduğu, risk ve belirsizliğin her zaman mevcut olduğu, gider ve maliyetlerin kontrol edilmesinin her geçen gün zorlaştığı ve özellikle yoğun rekabet ortamında kar marjlarının oldukça düştüğü turizm işletmelerinde karlılığı etkileyen
faktörlerin belirlenmesinin diğer bir ifadeyle sürdürülebilir finansal başarının
nasıl sağlanabileceğinin belirlenmesinin turizm açısında son derece önemli
olduğu yadsınamaz bir gerçektir(Karadeniz ve İskenderoğlu, 2011: 66).
Bütün bu anlatılanlardan hareketle bu çalışmanın amacı Türkiye’de konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa yol açan faktörlerin DEMATEL
yöntemiyle analiz edilmesidir. Zira konaklama işletmelerinde sağlam bir finansal yapının oluşturulabilmesi adına söz konusu faktörlerin konaklama işletmelerine olan etkilerinin ortaya koyulmasının ülke turizmi ve karar vericiler açısından son derece faydalı olacağı düşünülmektedir.
2. LİTERATÜR ÖZETİ
İşletmelerde finansal başarısızlıkla gerek yerli gerekse yabancı olsun
ilgili literatürde çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bununla birlikte söz
konusu çalışmaların büyük çoğunluğu ticaret ve imalat işletmeleri açısından gerçekleştirilmiştir. Literatürde hizmet işletmelerinde finansal
başarısızlığı konu alan çalışmaların sayısı ise son derece azdır. Bu nedenle
çalışmanın ilgili literatüre önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Çalışmanın bu kısmında genel olarak işletmelerde finansal başarısızlık ve turizm
sektöründe finansal başarısızlık olacak şekilde iki kısımda ele alınmak üzere
konuyla ilgili yurtiçi ve yurt dışında gerçekleştirilen çalışmalardan bazı örneklere yer verilecektir.
İşletmelerde finansal başarısızlığa ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar:
Islam ve diğerleri (2011), yaptıkları çalışmada Tayland’da KOBİ’lerin başarısını etkileyen faktörleri araştırmışlardır. Bu amaçla bir anket oluşturularak
143 adet işletmeye uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda KOBİ’lerin başarısındaki en önemli faktörlerin işletmenin karakteristiği, iş yapış şekli, piyasanın
durumu ve finansman olduğu ifade edilmiştir. Selimoğlu ve Orhan (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada BİST’de işlem gören dokuma, giyim eşyası ve deri
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işletmeleri üzerinden işletmelerde finansal başarısızlığın nedenlerini oran
ve diskriminant analizleri yardımıyla araştırmışlardır. Bu amaçla çalışmada ilgili işletmelere ait 23 adet finansal oran kullanılmış ve 7 adet oran açısından
başarılı ve başarısız işletmeler arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda özellikle özkaynaklar ve aktiflerle ilgili oranlar açısından başarılı ve başarısız işletmelerin birbirlerinden ayrıldığı finansal olarak
başarısız işletmelerin brüt kara ulaşmalarına rağmen faaliyet zararına maruz
kaldığı ve faiz ödeme güçlerinin düşük olduğu ortaya koyulmuştur. Cengiz
ve diğerleri (2015) gerçekleştirdikleri çalışmada Türkiye’deki işletmelerin finansal başarısızlığını faktör ve diskriminant analizleri yardımıyla analiz etmişlerdir. Bu amaçla BİST’de işlem gören 100 şirketin verileri kullanılarak
hesaplanan finansal oranlardan faydalanılmıştır. Çalışmanın sonucunda
uzun vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı, uzun vadeli
yabancı kaynakların sürekli sermayeye oranı, uzun vadeli yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı ve yabancı kaynak toplamının toplam
varlıklara oranı gibi sermaye yapısı oranlarının işletme başarısızlığı üzerinde önemli etkilerinin olduğu ortaya koyulmuştur. Mihajlovic ve diğerleri (2015), yaptıkları çalışmada Sırbistan’da KOBİ’lerin finansal başarısızlık
nedenlerini araştırmışlardır. Bu amaçla bir anket formu düzenleyerek ülkede
faaliyet gösteren 150 adet işletmeye uygulamışlardır. Çalışmanın sonucunda
girişimcilik, motivasyon, ekonomik ve politik koşulların KOBİ’lerin başarısızlığında önemli faktörler olduklarını ortaya koymuşlardır. Mugozhi ve Hlabiso
(2017) yaptıkları çalışmada Zimbabve’de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin başarı veya başarısızlıklarının belirleyicilerini araştırmışlardır. Bu amaçla
farklı sektörlerden 15 adet işletme üzerine bir uygulama gerçekleştirmişlerdir.
Çalışmanın sonucunda maliyetlerdeki, dalgalanmalar, kredi sürelerinin uzunluğu, piyasaya ilişkin gerçekleştirilen tahminlerin zayıflığı, gerçekçi olmayan
işletme planlaması faktörlerinin en önemli başarısızlık faktörleri olduğu ortaya
koyulmuştur. Akyüz ve diğerleri (2017) gerçekleştirdikleri çalışmada Borsa
İstanbul’da işlem gören kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi işletmelerinin finansal
başarısızlık düzeylerini oran ve diskriminant analiz yöntemleriyle analiz etmişlerdir. Bu bağlamda işletmelerin başarılı olup olmadıklarının tespitinde ise
Altman Z-skor testini kullanmışlardır. Çalışmanın sonucunda başarılı ve başarısız işletmeler arasında en önemli farklılığın karlılık oranlarından kaynaklandığı, özellikle aktif karlılığı açısından değerlendirildiğinde başarısız işletmelerin varlık yönetilemediği ortaya koyulmuştur.
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Turizm sektöründe faaliyet gösteren hizmet işletmelerinde finansal başarısızlığa ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar:
Moncarz and Kron (1993), yaptıkları çalışmada mali sıkıntıdaki otel işletmeleri üzerinde operasyonel analiz gerçekleştirmişlerdir. Yaptıkları analizin
sonucunda çalışma kapsamındaki otel işletmelerinde yaşanan mali sıkıntının
yönetimsel temelli olduğu ve bu işletmelerin mali açıdan başarısızlıkla karşı
karşıya kalmamalarının yöneticilerinin değişen koşullara ayak uydurabilme
yeteneklerine bağlı olduğu ortaya koyulmuştur. Türksoy (2007), yaptığı çalışmada konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan etmenleri araştırmıştır. Çalışmada konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan
etmenler işletmenin kontrolünde olan ve işletmenin kontrolünde olmayan etmenler olarak iki sınıfa ayrılarak incelenmiştir. Buna bağlı olarak
GSMH, ödemeler bilançosu, döviz kurları, faiz oranları, enflasyon, istihdam ve yasal düzenlemeler gibi etmenler işletmenin kontrolünde olmayan, yönetim, maliyet yapısı, işletme ölçeği ve doluluk, finansal yapı ve
faaliyette bulunulan dönem gibi etmenler ise işletmenin kontrolünde olan
etmenler olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda değişenmüşteri talebine göre sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, spa, fitness, kongre, spor
v.b. hizmet ve olanaklarının sunulmasıyoluyla işletmenin açık olduğu dönemin uzatılması ve yükselen kredi faizlerine karşılık olarak işletmelerin borçlanma politikalarının revize edilerek öz kaynaklara yönelinmesi gibi önlemlerle söz konusu etmenlerin etkilerinin azaltılabileceği ifade edilmiştir. Ongori
ve diğerleri (2013), gerçekleştirdikleri çalışmada Kenya’da otel ve restoran
işletmelerinin performansını etkileyen faktörleri incelemişlerdir. Çalışmada
temel olarak performans üzerine etkisi olan içsel faktörlere yoğunlaşılmıştır. Bu amaçla işverenler, yöneticiler ve çalışanları da kapsayan bir örneklem
belirlenerek, söz konusu örnekleme anket çalışması uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda müşterilerin beklentilerinin işletmenin doğası ve ölçeğine göre
farklılık arz ettiği dolayısıyla işletmenin başarısının yöneticilerin işletmenin
çevresini iyi analiz edebilmelerine bağlı olduğu ifade edilmiştir. Cihangir ve
Kara (2014), yaptıkları çalışmada konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığın sebeplerini Kapadokya örneği üzerinden araştırmışlardır. Bu amaçla
çalışmada ilgili bölgede faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerine yönelik olarak bir anket çalışması uygulanmış ve söz konusu ankette
finansal başarısızlığa neden olan unsurlar “lokasyon”, “iş gücü”, “yönetim”
ve “ekonomik sorumluluk” olmak üzere 4 faktöre ayrılmıştır. Çalışmanın soMAYIS - HAZİRAN 2018
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nucunda finansal başarısızlıkla, “lokasyon”, “iş gücü” ve “yönetim” faktörleri
arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmadığı, bununla birlikte “yönetim” faktörü ile finansal başarısızlık arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edildiği ifade
edilmiştir.
3. YÖNTEM
Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa sebebiyet veren birçok farklı
faktör söz konusudur. Mali başarısızlık unsuru olan bu faktörlerin kendi içerisinde önem derecelerine göre sıralanması ve söz konusu bu faktörler arasındaki neden sonuç ilişkisinin ortaya koyulması mali başarısızlığın önüne
geçilebilmesi ve bu anlamda önlemler alınabilmesi açısından konaklama işletmeleri için son derece önemlidir. Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa
neden olan faktörlerin öneminin belirlenmesi, çok sayıda kriterin aynı anda
dikkate alınmasını gerektiren çok kriterli bir karar verme sürecini beraberinde
getirmektedir. Bu anlamda böyle bir sürecin irdelenebileceği AHP gibi bazı
çok kriterli karar verme yöntemleri söz konusudur. Fakat bu yöntemlerin büyük bir kısmı incelenen faktörlerin birbirleri üzerindeki etkilerini sebep sonuç
etkisi bağlamında dikkate almamaktadır. Buna karşın DEMATEL yöntemi ise
incelenen faktörlerin neden sonuç gruplarına ayrılarak incelenmesini sağlayarak faktörler arasındaki nedensel ilişkinin daha iyi anlaşılmasına imkân vermektedir. Bu bağlamada DEMATEL yöntemi diğer çok kriterli karar verme
yöntemlerinden ayrılmaktadır. Bu noktadan hareketle bu çalışmada yöntem
olarak DEMATEL yöntemi tercih edilmiştir.
DEMATEL yöntemi, karmaşık ve iç içe geçmiş problem gruplarının çözümü için kullanılan çok kriterli karar verme yöntemidir. DEMATEL yönteminde araştırılan kriterler neden kriterleri ve sonuç kriterleri olmak üzere
iki gruba ayrılmaktadır. Buna göre diğer kriterler üzerinde daha çok etkisi
olan ve yüksek önceliğe sahip olduğu düşünülen kriterler, neden kriterleri,
daha çok diğer kriterlerin etkisinde kalan ve düşük önceliğe sahip olduğu düşünülen kriterler ise sonuç kriterleri olarak adlandırılmaktadır (Aksakal ve
Dağdeviren, 2010: 907). DEMAEL yönteminin uygulaması şu dört adımdan
oluşmaktadır (Lin ve diğerleri, 2009:9-10; Li ve Tzeng, 2009: 9892-9893; Lee
ve diğerleri, 2008: 706-707):
1. Adım. Direkt Etki Matrisinin (Ortalama Matris) Oluşturulması:DEMATEL yönteminde araştırma kapsamındakibir kriterin diğer kriterler üzerindeki etkisi, yani kriterler arasındaki ilişkiler uzman bir grup tarafından ikili
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karşılaştırma skalası kullanılarak belirlenir. Karşılaştırmaların sonucunda ise
Direkt etki matrisi (A) elde edilir. Direkt etki matrisi uzman grupta yer alan
her bir bireyin yaptığı karşılaştırmalar sonucu oluşturulan matrislerin ortalamasını ifade etmektedir. Bu çalışmada kullanılan ikili karşılaştırma matrisleri,
0 (etkisiz), 1 (düşük etki), 2 (orta etki) ve 3 (yüksek etki) skalasıkullanılarak
oluşturulmuştur.
2. Adım. Normalleştirilmiş Direkt Etki Matrisinin Oluşturulması:Bu adımda birinci adımda oluşturulan direkt etki matrisi normalize edilir ve normalleştirilmiş direkt etki matrisi (D) oluşturulur. Direkt etki matrisi normalize
edilirken öncelikle direkt etki matrisinin satır ve sütunlarındaki en küçük değer (z) tespit edilir ve tespit edilen bu değer vasıtasıyla normalleştirilmiş direkt etki matrisi oluşturulur.
D=z*A

3. Adım. Toplam Etki Matrisinin Oluşturulması:Bu adımda ise toplam etki
matrisi oluşturulur. Toplam etki matrisinin elde edilmesinde aşağıdaki eşitlikten yararlanılır. Söz konusu eşitlikte I birim matrisi temsil etmektedir.
T=D(I-D)-1
4. Adım. Gönderici ve Alıcı Grupların Belirlenmesi:Son olarak aşağıdaki
eşitliklerden yararlanılarak r-c ve r+c değerleri hesaplanır. Söz konusu bu değerler (r ve c) Toplam etki matrisindeki (T) satır ve sütun toplamlarını ifade
etmektedir. Buna göre T matrisindeki satırlar toplamı r, sütunlar toplamı ise c
ile ifade edilmektedir. r-c ve r+c değerleri her bir kriterin diğer kriterleri ne kadar etkilediğini ve diğer kriterlerden ne kadar etkilendiğini ifade etmektedir.
Pozitif r-c değerine sahip olan kriterlerin diğer kriterler üzerinde daha yüksek
etki ve önceliğe sahip oldukları, negatif r-c değerine sahip olan kriterlerin ise
daha çok diğer kriterlerden etkilendikleri ve düşük önceliğe sahip oldukları varsayılır. Dolayısıyla pozitif r-c değerine sahip kriterler gönderici grubu
oluşturmakta ve neden kriterleri olarak adlandırılmakta, negatif r-c değerine
sahip kriterler ise alıcı grubu oluşturmakta ve sonuç kriterleri olarak adlandırılmaktadır. r+c değerleri ise her bir kriterin diğer kriterlerle arasındaki ilişkiyi
ifade etmektedir. Buna göre r+c değeri yüksek olan kriterlerin diğer kriterler
ile daha çok, düşük olanların ise diğerleriyle daha az ilişkili olduğu kabul
edilmektedir.
MAYIS - HAZİRAN 2018
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T= [tij]mxn		

i,j=1, 2, 3, ……………….., n

1

4. UYGULAMA
Bu çalışmada konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa yol açan
faktörler DEMATEL yöntemiyle analiz edilmiştir. Söz konusu faktörler literatürde yer alan çalışmalardan (Boer; 1988, Moncarz ve Kron; 1991, English;
1996, Adams; 1997; Türksoy, 2007)derlenmiştir. Bu faktörler; “yüksek maliyet”, “satış ve gelirlerde azalma”, “işletme ölçeği”, “mali yapıda dengesizlik”,
“pazarlama sorunları”, “yönetim hataları” ve “işletmeye açık olunan dönem”
olmak üzere yedi adettir. Çalışma kapsamında uzman grup olarak ise Doğu
Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 12 adet 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesinin10 üst düzey yöneticileri dikkate alınmıştır.
4.1. DEMATEL Uygulama Sonuçları
Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama
işletmelerinde finansal başarısızlığa yol açan faktörlerin belirlenmesine amacıyla gerçekleştirilen DEMATEL analizinden elde edilen sonuçlar Tablo 1,
Tablo 2 ve Tablo 3’de özetlenmiştir.

110 Çalışma kapsamında değerlendirmeye alınan konaklama işletmeleri, Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan 6 adet ilin (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane) İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin
resmi internet sitelerinde yer alan turizm işletme belgeli konaklama tesisleri dikkate alınarak belirlenmiştir.
Bu bağlamda ilgili illerde yer alan toplam 24 adet 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesinden 12 adetine ulaşılarak anket gerçekleştirilmiştir.
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Yüksek
Maliyet

Satış ve Gelirde Azalma

İşletme Ölçeği

Mali Yapıda
Dengesizlik

Pazarlama
Sorunları

Yönetim
Hataları

İşletmeye
Açık Olunan
Dönem

Tablo 1: Direkt Etki Matrisi

0

2,42

2,25

1,58

1,42

1,25

1,25

Satış ve Gelirde Azalma

1,58

0

1,50

1,75

1,75

1,67

0,92

İşletme Ölçeği

1,17

1,33

0

1,00

1,42

1,67

1,25

Mali Yapıda Dengesizlik

1,75

1,92

1,42

0

1,67

1,67

1,42

Pazarlama Sorunları

1,42

1,75

1,58

1,58

0

1,50

1,42

Yönetim Hataları

1,75

1,83

1,75

1,92

1,67

0

1,50

İşletmeye Açık Olunan
Dönem

1,33

1,33

1,33

1,58

1,17

1,17

0

Faktörler

Yüksek Maliyet

Tablo 1’de Doğu Karadeniz Bölgesinde faaliyet gösteren 12 adet 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmesi tarafından doldurulan anketler sonucu oluşturulan
matrislerin ortalaması alınarak oluşturulan Direkt Etki Matrisi yer almaktadır.

Yüksek Maliyet

Satış ve Gelirde
Azalma

İşletme Ölçeği

Mali Yapıda
Dengesizlik

Pazarlama Sorunları

Yönetim Hataları

İşletmeye Açık
Olunan Dönem

r+c

r-c

Tablo 2: Toplam Etki Matrisi ve R+C, R-C Değerleri

Yüksek
Maliyet

1,0635

1,4158

1,3288

1,2340

1,1998

1,1725

1,0315

16,0967

0,7950

Satış ve
Gelirde Azalma

1,1212

1,1396

1,1935

1,1693

1,1471

1,1258

0,9432

16,6473

-0,9675

İşletme Ölçeği

0,9547

1,0955

0,9216

0,9749

0,9849

0,9904

0,8507

15,0309

-1,4854

1,1908

1,3613

1,2495

1,0859

1,1988

1,1823

1,0296

16,2337

0,3627

Pazarlama
Sorunları

1,1062

1,2789

1,1960

1,1549

1,0000

1,1110

0,9779

15,5779

0,0721

Yönetim Hataları

1,2407

1,4125

1,3274

1,2929

1,2496

1,0950

1,0799

16,3348

1,0612

İşletmeye Açık
Olunan Dönem

0,9737

1,1037

1,0414

1,0236

0,9727

0,9597

0,7486

13,4848

0,1619

Faktörler

Mali Yapıda
Dengesizlik
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Tablo 2’de Direkt Etki Matrisine bağlı olarak elde edilen Toplam Etki Matrisi
ile r+c ve r-c değerleri yer almaktadır. Tablo 2’de yer alan değerler incelendiğinde, her bir faktörün diğer faktörleri ne kadar etkilediğini gösteren r+c değerlerine
göre “Satış ve Gelirde Azalma” faktörünün diğer faktörlerle arasındaki ilişkinin
daha kuvvetli olduğu görülmektedir. Buna göre “Satış ve Gelirde Azalma” faktörü
4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa yol açan faktörler
arasında diğer faktörlerle arasında en çok etkileşim olan faktör olarak göze çarpmaktadır. Bununla birlikte “İşletmeye Açık Olunan Dönem” faktörünün ise diğer
faktörlerle ilişkisinin daha zayıf olduğu görülmektedir.
Her bir faktörün diğer faktörlerle olan karşılıklı etkileşimini gösteren r-c
değerlerine göre ise r-c değeri pozitif olan faktörlerin yani “Yüksek Maliyet”,
“Mali Yapıda Dengesizlik”, “Pazarlama Sorunları”, “Yönetim Hataları” ve
“İşletmeye Açık Olunan Dönem” faktörlerinin diğer faktörler üzerinde daha
etkili olan ve gönderici grubu oluşturan neden kriterleri oldukları, buna karşılık r-c değerleri negatif olan “Satış ve Gelirde Azalma” ve “İşletme Ölçeği”
faktörlerinin ise diğer faktörlerden etkilenen ve alıcı grubu oluşturan sonuç
kriterleri oldukları görülmektedir. r-c değerlerine göre en önemli faktörün ise
r-c değeri en yüksek (1,0612) olan “Yönetim Hataları” faktörü olduğu görülmektedir.Yine r-c değerlerine göre “Yönetim Hataları” faktörünü sırasıyla
Yüksek Maliyet (0,7950), Mali Yapıda Dengesizlik (0,3627), İşletmeye Açık
Olunan Dönem (0,1619) ve Pazarlama Sorunları (0,0721) faktörlerinin takip
ettiği görülmektedir. Faktörler arasında tespit edilen söz konusu neden-sonuç
ilişkileri ayrıca Tablo’3 de özet bir şekilde belirtilmektedir.
Tablo 3:Faktörler Arasındaki Neden-Sonuç İlişkileri
Faktör Grubu
Faktörler
Yüksek Maliyet

90

Gönderici (Neden)

Alıcı (Sonuç)

*

Satış ve Gelirde Azalma

*

İşletme Ölçeği

*

Mali Yapıda Dengesizlik

*

Pazarlama Sorunları

*

Yönetim Hataları

*

İşletmeye Açık Olunan Dönem

*
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Tablo 3’de yer alan bilgiler incelendiğinde “Satış ve Gelirde Azalma” ve
“İşletme Ölçeği” faktörlerinin daha çok diğer kriterlerin etkisinde kaldığı dolayısıyla özellikle büyük ölçekli (4 ve 5 yıldızlı) konaklama işletmeleri tarafından finansal başarısızlık durumunun değerlendirilmesinde bu faktörlere daha
az önem verildiği, Buna karşılık “Yüksek Maliyet”, “Mali Yapıda Dengesizlik”, “Pazarlama Sorunları”, “Yönetim Hataları” ve “İşletmeye Açık Olunan
Dönem” faktörlerine ise daha çok önem verildiği rahatlıkla ifade edilebilir.
Tablolarda yer alan bulgular birlikte değerlendirildiğinde, r+c değerlerine göre diğer faktörlerle arasında en yüksek ilişki bulunan “Satış ve Gelirde
Azalma” faktörünün, r-c değerlerine göre daha çok diğer faktörlerin etkisi
altında kaldığı görülmektedir. Buna karşılık “yönetim hataları” faktörünün ise
hem r+c değerlerine göre “Satış ve Gelirde Azalma” faktöründen sonra diğer
faktörlerle arasında en yüksek ilişki bulunan 2. Faktör olduğu, hem de r-c değerlerine göre diğer faktörleri en çok etkileyen faktör olduğu görülmektedir.
Bununla birlikte r+c değerlerine göre diğer faktörlerle arasında en düşük ilişki
bulunan “İşletmeye Açık Olunan Dönem” faktörünün ise yine r-c değerlerine
göre de neden faktörleri arasında diğer faktörler üzerinde etki derecesi en düşük faktörlerden biri olduğu görülmektedir.
Çalışmadan elde edilen tüm bu sonuçlar ışığında, “Yönetim Hataları” faktörünün hem r-c değerlerine göre diğer faktörler üzerinde en yüksek etkiye
sahip olması (1. sırada), hem de r+c değerlerine göre diğer faktörlerle arasında
yüksek bir etkileşim bulunması (2. sırada) nedeniyle konaklama işletmeleri
açısından en önemli finansal başarısızlık unsuru olarak görüldüğü rahatlıkla
söylenebilmektedir.
5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Turizm sahip olduğu potansiyel sebebiyle özellikle gelişmekte olan ve az
gelişmiş ülke ekonomileri için son derece önemli bir kavramdır. Özellikle
sağladığı döviz girdisi vasıtasıyla ekonomi üzerinde dış ticaret açığının kapanması, kalkınmanın sağlanması ve benzeri birçok fayda sağlamaktadır. Turizm faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi ve sektörden sözü edilen faydaların
sağlanabilmesinde ise özellikle sektörün lokomotifi sayılabilecek konaklama
işletmelerinin payı büyüktür. Konaklama işletmeleri turizm faaliyetlerinin olmazsa olmazlarında birisidir. Bu nedenle turizm de yaşanacak her türlü duruma (aşırı veya eksik talep vb…) karşı üzere ayak uydurabilecek finansal
yapıya ve esnekliğe sahip olabilmeleri konaklama işletmeleri açısından son
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derece önemlidir. Aksi halde sektörde yaşanma olasılığı her zaman var olan
bir durum ortaya çıktığında konaklama işletmelerinin bu duruma cevap verememesi ve en nihayetinde bu işletmelerin devredilmesi veya iflas etmesi gibi
durumlarla karşı karşıya kalınması kaçınılmaz olacaktır. Böyle bir durumda
ise ülke ekonomilerinin turizmden fayda beklerken tam tersi bir durumla yüz
yüze kalmaları kaçınılmaz olacaktır.
Bu çalışmada büyük ölçekli konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığa
yol açan faktörler Doğu Karadeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri üzerinden analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak ise
DEMATEL yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre Yönetim Hatalarının konaklama işletmeleri açısından en önemli finansal başarısızlık faktörü
olduğu ve bu faktörü sırasıyla Yüksek Maliyet, Mali Yapıda Dengesizlik, İşletmeye Açık Olunan Dönem ve Pazarlama Sorunları faktörlerinin takip ettiği ortaya koyulmuştur. Ayrıca İşletme Ölçeği ve Satış ve Gelirde azalma faktörlerinin
daha çok diğer faktörlerin etkisi altında kaldığı ve bu bağlamda konaklama işletmelerinde finansal başarısızlığın işletme ölçeği ve Satış ve gelir azalışından ziyade diğer faktörlere bağlı olduğu ortaya koyulmuştur. Bu noktadan hareketle ister
büyük isterse de küçük ölçekli olsun konaklama işletmelerinin finansal güçlüğe
düşmemeleriiçin öncelikle yönetim yapılarını doğru belirlemeleri, tecrübeli ve
alanında uzman yöneticilerle çalışmak suretiyle yönetimsel hataları minimuma
indirmeleri ve mümkün olduğunca maliyet artırıcı unsurlardan kaçınarak, mali
yapıda dengesizlik yaratacak uygulamalarda kaçınmalarının son derece önemli
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
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KONSOLİDASYONDA MUHASEBE POLİTİKALARI
BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI VE SÜREÇ İYİLEŞTİRMESİ İÇİN
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
APPLICATION OF UNIFORM ACCOUNTING POLICIES
IN THE CONSOLIDATION AND RECOMMENDATIONS FOR
IMPROVEMENT OF THE PROCESS
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin MERT *11
12
Hasan Melih EREN **
ÖZ
10 numaralı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Konsolide Finansal
Tablolar Standardı (“UFRS 10”) uyarınca, ana ortaklığın ve kontrol ettiği bağlı
ortaklıkların finansal bilgilerinin konsolide edilerek tek bir ekonomik birim olarak
sunulması gerekmektedir. Standart, bu amaca ulaşmak için, ana ortaklığın konsolide finansal tablolarını hazırlarken benzer işlemler ve olaylar için konsolidasyona
tabi işletmelerde yeknesak muhasebe politikaları kullanılması gerekliliğini ortaya
koymaktadır. Bu çalışmanın amacı konsolide finansal tabloların tek bir ekonomik
birim gibi sunulabilmesi için konsolide finansal tablo hazırlayan ana ortaklıkların
konsolidasyon sürecini nasıl etkin bir şekilde tasarlayabileceklerini tartışmak ve
çözüm önerileri getirmektir. Bu amaca ulaşmak için çalışmada, öncelikli olarak
konsolidasyon grubunda uygulanabilecek yoruma açık konular incelenmiş ve örnekler verilmiştir. Böylelikle ana ortaklıkların bu muhasebe politikalarında farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir. Daha sonrasında kıyaslama yöntemiyle uluslararası bir şirketin konsolidasyon süreci incelenerek araştırma konusu ile ilgili
bulgular desteklenmiştir.
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other events in similar circumstances in preparing consolidated financial statements. The objective of this study is to review and give explanatory examples
over the accounting policies that should be applied in the consolidation group
in order to prepare consolidated financial statements as a single economic
entity. Additionally, this study aims to offer recommendations to the parent
companies in order to improve the effectiveness of consolidation process with
respect to present consolidated financial statements as a single entity.
Keywords: Consolidated financial statements, Uniform accounting policies, International Financial Reporting Standards, Parent company, Subsidiary
GİRİŞ
UFRS 10’un amacı, bir işletme bir veya daha fazla işletmeyi kontrol ettiğinde düzenlenecek olan konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ve sunumuna ilişkin finansal raporlama ilkelerini belirlemektir (UFRS 10.1). Bu
amaç doğrultusunda ana ortaklığın kontrol gücüne sahip olduğu yurtiçi ve
yurtdışındaki tüm bağlı ortaklıklarını konsolide finansal tablolarına dahil etmesi gerekir.
Konsolide finansal tablolar UFRS 10’da tanımlandığı üzere ana ortaklığın
ve onun bağlı ortaklıklarının varlıklarının, borçlarının, özkaynaklarının, gelirlerinin, giderlerinin ve nakit akışlarının tek bir işletmeninki gibi sunulduğu bir
gruba ait finansal tablolardır. Burada tanımlanmış olan Grup, bir ana ortaklık
ve ana ortaklık tarafından kontrol edilen işletmelerden oluşmaktadır. Buradan
hareketle standardın 19 nolu paragrafı, solo finansal tablo hazırlayan tek bir
şirketin benzer işlemler ve olaylarda aynı muhasebe politikalarını uygulaması
gibi, Grup’un muhasebe politikalarının benzer işlem ve olaylarda yeknesak
olmasını istemektedir.
Günümüzde uluslararası şirketlerin sayısında önemli ölçüde artış gözlenmektedir. Ana ortaklık neresi olursa olsun, konsolidasyon grubu içerisinde
yer alan işletmeler kendi ülkelerindeki yerel finansal raporlama kültüründen
etkilenmektedir. Bu farklılıkların kökenini kültürel farklılıklar, mevcut yasal
sistemdeki farklılıklar, işletmelere fon sağlayıcıların niteliklerindeki farklılıklar ve ülkedeki vergi ve muhasebe uygulamaları arasındaki farklılıklar olarak
özetleyebiliriz (Demir, V, 2009: 74). Aynı ülke içerisinde yer alsa bile işletme
birçok alanda faaliyet gösteriyorsa (üretim, perakende, gayrimenkul, enerji
vs.), faaliyet gösterdiği sektördeki eğilimler konsolidasyon grubu içerisinde
yer alan işletmeleri farklı raporlama alışkanlıklarına yönlendirebilir. Bu açı96
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dan, konsolide finansal tablo hazırlayan işletmeler bağlı ortaklıklarının benzer
işlemlerde aynı muhasebe politikasını uygulamasında zorlanabilirler.
Bu çalışmanın amacı konsolide finansal tabloların tek bir ekonomik birim
gibi sunulabilmesi için konsolide finansal tablo hazırlayan ana ortaklıkların
konsolidasyon sürecini nasıl etkin bir şekilde tasarlayabileceklerini tartışmak
ve çözüm önerileri getirmektir. Bu amaca ulaşmak için çalışmada, öncelikli
olarak konsolidasyon grubunda uygulanabilecek yoruma açık konular incelenmiş ve örnekler verilmiştir. Farklı uygulanabilecek muhasebe politikaları
üç ana başlık altında incelenmiş olup, bunlar UFRS’lerin tanıdığı seçimlik
muhasebe politikası hakları, UFRS’de ilke bazlı tanımlanmış olup konsolidasyon grubu içerisinde kural bazlı tanımlanması gereken politikalar ve konsolidasyona baz düzenlenen muhasebe politikaları olarak özetlenebilir. Böylelikle
ana ortaklıkların bu muhasebe politikalarında farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir.
Daha sonrasında konsolidasyon grubunun uygulayacağı muhasebe politikalarının belirlenmesi ve uygulanması sürecinin etkinleştirilmesi ile ilgili
olarak kıyaslama yöntemi ile uluslararası bir şirket üzerinden araştırmada bulunulmuştur. Araştırma, ilk bölümde ortaya konan yoruma açık muhasebe
politikalarının işletmenin Muhasebe Kılavuzunda nasıl ele alındığını incelemek ve sürecin işleyişi ile ilgili işletmenin raporlama müdürü ile görüşmelerde bulunmaktan oluşmaktadır. Araştırma sonuçlarından faydalanılarak ana
ortaklıkların konsolidasyon grubu içerisinde yer alan işletmelere yoruma açık
konularda benzer muhasebe politikalarını etkin bir şekilde uygulatabilmeleri
ve karmaşık muhasebe konularında işletmeleri kontrol altında tutabilmeleri
için çözüm önerileri tartışılmıştır.
1. UFRS’LERDEKİ SEÇİMLİK HAKLAR
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) içerisinde bazı standartlarda muhasebe politikaları açısından çeşitli seçimlik haklar tanınmaktadır. İşletmeler finansal tablolarını hazırlarken tüm benzer işlemler ve olaylarda
tutarlı olarak bu seçimlik haklardan birini kullanmaktadır (Nobes, 2011, 23).
Seçimlik hakların konsolidasyon grubu içerisinde yer alan işletmelerde farklı
olarak uygulanması konsolide finansal tabloların hazırlanmasında yeknesak
muhasebe politikalarının kullanılmaması sonucunu doğurmakta ve standarda
aykırı bir tutum içermektedir.
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UFRS’lerdeki önemli addedilebilecek seçimlik hakların kısa bir özeti aşağıda sunulmuştur. Bu seçimlik hakları tüm konsolidasyon grubunun aynı şekilde tercih etmesi, uygulamalarda birliğin sağlanması ve konsolide finansal
tablolarda tutarlılığın sağlanması için son derece önemlidir.
• UMS 1’de belirlenmiş olan kesin bir finansal tablo formatı yoktur. Ana
ortaklığın finansal tablo formatını (finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve kapsamlı gelir tablosu, özsermaye hareket tablosu ve nakit
akım tablosu) tüm konsolidasyon grubu için aynı olarak belirlemesi gerekir. Kar veya zarar tablosunun niteliklerine göre mi yoksa fonksiyonlara
göre mi verileceği, durdurulan faaliyetlerin finansal performansının kar
veya zararda tek satırda mı verileceği, yoksa birçok satırda mı verileceği
yine bu örnekler arasında sayılabilir (Nobes, 2011, 23).
• UMS 7, nakit akım tablolarının doğrudan veya dolaylı olarak sunulmasına izin vermektedir. Özellikle doğrudan sunumun hazırlanması daha
fazla zaman aldığından ana ortaklığın seçimlerini, gereken hazırlıkları
zamanında yapmaları açısından tüm bağlı ortaklıkları ile önceden paylaşması gerekmektedir (Von Keitz, 2006, 5).
• UMS 2, stokların değerlemesi için farklı yöntemleri kabul etmektedir
(ilk giren ilk çıkar, ortalama maliyet metodu, vb.) (Von Keitz, 2006, 5).
Stok değerleme metodu, stok kategorileri için ayrı ayrı belirlenerek,
belirlenen yöntem tüm stok sınıflarında Grup bazında aynı uygulanmalıdır.
• UMS 7’de bazı kalemlerin faaliyetlerden, yatırımlardan veya finansmandan kaynaklanan nakit akımlarında sınıflanabileceği seçimlik hak
olarak bırakılmıştır. Bu haklara örnek olarak temettü ödemelerinin,
faiz ödemelerinin işletme faaliyetlerinden veya finansman faaliyetlerinden olarak sınıflanması, alınan faizlerin ve temettülerin ise işletme
faaliyetlerinden veya yatırım faaliyetlerinden olarak sınıflanması gösterilebilir (Özerhan ve Yanık, 2015, 92).
• UMS 16’da işletmelere duran varlıklarını yeniden değerleme veya
maliyet yöntemi ile muhasebeleştirme hakkı tanınmıştır (Von Keitz,
2006, 11).
• UMS 20, devlet yardımlarının ilgili varlıktan netleştirilerek veya ertelenmiş gelir olarak ayrı muhasebeleştirilmesine izin vermektedir (Von
Keitz, 2006, 12).
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UMS 39’a göre tahmini işleme ilişkin finansal riskten korunma işleminin bir finansal olmayan varlık veya borç muhasebesi ile sonuçlanması
durumunda, İşletmeler diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmiş kazanç ve kayıpları iki şekilde sınıflandırabilirler:
i.
Elde edilen varlığın ve borcun kar veya zararı etkilediği dönemde kar veya zarara yeniden sınıflandırılarak veya,
ii.
Kazanç ve kayıpların iptal edilerek elde edilen varlığın veya borcun ilk maliyetine veya defter değerine ekleyerek muhasebeleştirilmesi.
UMS 40’a göre işletmeler yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe
uygun değerinden veya maliyet değerinden muhasebeleştirebilirler
(Von Keitz, 2006, 13).
UMS 40 uyarınca, faaliyet kiralaması çerçevesinde kiracı tarafından elde
tutulan gayrimenkule ilişkin bir hakkın yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflandırılması, söz konusu gayrimenkulün; yatırım amaçlı gayrimenkul
tanımına girmesi ve kiracının muhasebeleştirme metodu olarak gerçeğe
uygun değer yöntemini kullanması durumunda mümkündür (Nobes, 2011,
23). Ancak bu seçimlik hak kullanıldığında İşletme’nin tüm gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlenmesi gerekir. Bu durum
konsolidasyonda bir tane bağlı ortaklığın bu hakkı seçmesi durumunda
diğer tüm bağlı ortaklıklardaki yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerle değerlendirilmesine sebep olabilir.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardı uyarınca işletme birleşmelerinde kontrol gücü olmayan paylar gerçeğe uygun değerleri ile veya tanımlanabilir net varlıkların kontrol gücü olmayan paylara isabet eden
oranında muhasebeleştirilebilir (UFRS 3.11).

2. KURAL TEMELLİ DÜZELTME KAYITLARI
UFRS’ler özü itibarıyla kural temelli değil, ilke temelli olarak hazırlanmıştır. İlke temelli yaklaşımda, muhasebe standartları az sayıda kural içermektedir (Psaros ve Trotman, 2004, 78). UFRS’ler, her bir işletme, faaliyet, olay ve
durumun uygulanmasını, özgün bir sorunun çözümünü kapsamına almayan
ancak, temel ve kritik noktaları gösteren bir yapıdadır. Meslek mensubu bu
yapı içerisinde “mesleki yargı” kullanarak finansal raporlama sisteminin geliştirilmesini sağlamakta ve sistemin performansını arttırma esnekliğini, görevini ve sorumluluğunu üstlenmektedir (Tek ve Dalkılıç, 2008, 19).
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Meslek mensubu ayrıca, mesleki yargısını kullanırken içinde bulunduğu
çevrenin şartlarından da etkilenmektedir. Kültürel farklılıklar, mevcut yasal
sistemdeki farklılıklar, işletmelere fon sağlayıcıların niteliklerindeki farklılıklar ve ülkedeki vergi ve muhasebe uygulamaları arasındaki farklılıklar bu
şartlar içerisinde gösterilebilir (Demir, V, 2009: 74). Meslek mensubu içinde
bulunduğu ülkenin şartlarına göre de mesleki yargısını kullanırken diğer ülkelerdeki meslek mensuplarından farklı yönde hareket edebilmektedir. Nobes
ve Kvaal (2012, 2) yaptıkları araştırmalarda, Avrupa Birliği’nde UFRS’lerin
kullanımının halka açık şirketlerde zorunlu olarak uygulanmasına rağmen,
ülkelerdeki finansal raporlama farklılıklarının eski dönemlerde olduğu gibi
büyük ölçüde devam ettiğini ortaya koymuştur.
Dolayısıyla işletmeler arasında standartların yorumlanması ile ilgili yapılan
değerlendirmeler değişiklik arz edebilmektedir. Bağlı ortaklıkların standartlardaki
bazı konuları ana ortaklıktan farklı değerlendirmeleri konsolide finansal tabloların
tek bir ekonomik birim olarak sunulması amacı ile çelişmektedir.
Kural temelli bir muhasebe sisteminde ise, muhasebecilere ayrıntılı bir
uygulama rehberine ulaşım imkânı sağlanmakta ve konulan kurallar, muhasebecilerin rolü ile ilgili belirsizliği önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu da sonuç olarak, özellikli kuralların benzer şekillerde uygulanmasını sağlamaktadır (Carmona ve Trombetta, 2008, 457). Ana ortaklık, mesleki yargıya açık
konuları tüm işletmelerde kurallara bağlayarak bir rehber hale getirebilir ve
muhasebe politikalarının tüm konsolidasyon grubunda aynı şekilde uygulanmasını sağlayabilir.
Aşağıda kurala bağlanması gereken, yoruma açık konularla ilgili bazı örnekler verilmiştir. Ana ortaklığın bu örneklerin dışında kalan ve Grup içerisindeki işlemlerle ilgili standartları araştırması ve yorum gerektiren konulara
özel kurallar yerleştirmesi gerekmektedir. Özel kurallar konulurken dünyadaki ilke temelli diğer muhasebe standartları incelenebilir ve özellikle UFRS’ler
ile beraber en yaygın kullanımı olan Amerikan Muhasebe Standartları’ndaki
düzenlemeler dikkate alınabilir.
• UMS 17, 10 numaralı maddesi (c) numaralı paragrafı, finansal kiralama
kriterlerini tanımlarken mülkiyet kiracıya geçmeyecek dahi olsa, kira süresinin kiralanan varlığın ekonomik ömrünün büyük bir bölümünü kapsaması durumunda kiralamanın finansal kiralama olarak kabul edilmesi
gerektiğini belirtmektedir. Ancak standart “büyük bir bölümü” ifadesi ile
ilgili bir sayısal kriter kullanmamakta, bunun değerlendirmesini mesleki
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yargıya bırakmaktadır. Ana ortaklık, bu tanımlamadaki “büyük bir bölümü” ifadesi için mesela Amerikan Muhasebe Standartlarında yer alan
yüzde 75 kriterini kullanabilir ve tüm bağlı ortaklıklarından bu kriteri kullanmasını isteyebilir (KPMG, 1204).
Yine aynı standardın 10 numaralı maddesi (d) paragrafı, kiralama sözleşmesinin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü değerinin büyük ölçüde kiralanan varlığın gerçeğe uygun değerine eşit
olması durumunda kiralamanın finansal kiralama olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Burada “büyük ölçüde” ifadesi, yine
yargıya açık bir durumu belirttiğinden, ana ortaklık “büyük ölçüde”
ifadesi için sayısal bir kriter olarak Amerikan Muhasebe Standartlarında yer alan yüzde 90 kriterini kullanabilir (KPMG, 1204).
UMS 23 Borçlanma maliyetleri standardı, bir özellikli varlığın elde
edilmesi, inşası veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetlerinin bu varlığın maliyetinin bir parçasını oluşturduğunu belirtmektedir. Standartta özellikli varlık, amaçlanan kullanıma
veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi
gerektiren varlıklar olarak tanımlanmakta ve “uzun bir süre” ifadesi
mesleki yargıya açık bırakılmaktadır. Ana ortaklık, borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesinde “uzun bir süre” ifadesini sayısal olarak
belirleyerek (1 yıldan fazla vb.) tüm bağlı ortaklıkların aynı yönde hareket etmesini sağlayabilir (Deloitte, 1588).
UMS 38 Maddi Olmayan duran Varlıklar standardı 57 nolu paragrafta
geliştirme maliyetlerinin aktifleştirilmesi ile ilgili esaslar belirlenmiştir. İşletmelerin geliştirme maliyetleri çok çeşitli olup, içerisinde yeni
ürün geliştirme ve maliyet azaltıcı projeler yer alabilir. Aynı zamanda
maddi olmayan duran varlığın kullanıma veya satışa hazır hale gelebilmesi için tamamlanmasının teknik olarak mümkün olması gerekir.
Ana ortaklık, bağlı ortaklıklarındaki geliştirme maliyetlerinin içeriğini (örnek olarak sadece ve sadece yeni ürün geliştirmenin geliştirme
maliyeti olarak adlandırılması) net bir şekilde belirlemeli ve araştırma faaliyetlerinden geliştirme faaliyetlerine geçişin teknik şartlarını
net bir şekilde kurala göre belirlemelidir. Örnek olarak, “Aşağıdaki
şartların sağlanması halinde geliştirme maliyetleri aktifleştirmeye
başlanmalıdır: a) Yeni teknoloji için gereksinim nedeni, b) yeni teknolojinin incelenmesi için proje grubu oluşturulması, c) Piyasadaki
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diğer teknolojilerin değerlendirilmesi, d) Rakiplerin teknolojilerinin
değerlendirilmesi, e) Yeni teknolojinin tasarımı için alternatif modellerin oluşturulması ve maliyetlerinin incelenmesi, f) Alternatif modellerin çıkarılması ve maliyetlendirilmesi, g) Yeni teknoloji için farklı
alternatiflerde bütçe oluşturulması, h) Bütçelerin ürün yöneticilerine
sunulması ve alternatiflerin 2’ye düşürülmesi, i) 2 alternatifin Yönetim
Kuruluna sunulması ve onayın alınması, j) Seçilen modelle ilgili geliştirme planının hazırlanması”. İşletme, ancak (j) maddesinden sonra
geliştirme maliyetlerini kayıtlara alabilir, daha önceki aşamalar kar ve
zarar tablosunda gider olarak muhasebeleştirilir (PWC, 21041).
UMS 2 Stoklar standardı stokların net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmesi gerektiğini belirtir. Net
gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından,
tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli
tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen tutarı
ifade eder. Net gerçekleşebilir değerin maliyet değerinden düşük olduğu durumlarda işletme stok değer düşüklüğü karşılığını kayıtlara alır.
Net gerçekleşebilir değerin ve stok değer düşük karşılığının belirlenmesi önemli yargı unsurları içerir. Ana ortaklığın kullanılacak yöntemi sayısal olarak tüm bağlı ortaklıklarda standart olarak belirlemesi
stok değer düşüklüğünün tüm konsolidasyon grubunda, tarafsız olarak kayıtlara alınmasını sağlayacaktır. Örnek olarak, stokların çeşitleri
uyarınca yaşlandırmasına göre, rafta bekleme süresine göre karşılık
alınması, tahmini satış fiyatından düşülecek satış giderleri için tüm işletmelerde aynı tür hesapların kullanılması (ürünün satışı ile doğrudan
ilişkilendirilebilir satış giderleri) verilebilir (EY, 1545).
UFRS 15 ve UMS 18 standardı uyarınca hasılatın içerisindeki finansman payının hasılattan düşülerek etkin faiz yöntemi uyarınca vade süresi boyunca finansman gelirlerine aktarılması gerekir. TMS 2 uyarınca alımlardaki finansman payının da etkin faiz yönetimi uygulanarak
stoklardan veya satılan malın maliyetinden düşülerek vade süresi boyunca finansman giderlerinde muhasebeleştirilmesi gerekir. Söz konusu standart hükümleri, özellikle faiz hadlerinin yüksek olduğu ülkelerde ve vadelerin uzun olduğu işletmelerde önemlilik arz ederken, diğer
işletmelerde TMS 8.5 nolu madde uyarınca düşük önemlilik düzeyinde olabilir. Ana ortaklık, bağlı ortaklıklarında uygulanacak muhase-
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be politikasını önemlilik açısından değerlendirerek mesela işlemlerde
kullanılan vade hangi vadeyi aştığında ve faiz oranları hangi hadlerin
üzerine çıktığında bu hükümlerin uygulanacağına karar verebilir. Yine
aynı şekilde, önemlilik düzeyi incelemesi sonucunda vade günü gözetilmeksizin hangi ülkelerde söz konusu standart hükümlerinin uygulanacağına, hangi ülkelerde kullanılamayacağına karar verebilir.
Bir önceki maddenin uygulanması esnasında satış veya satın alma işleminde gerçekleşen finansman payı tam olarak bilinmiyorsa işletmeler
finansman payını bulabilmek için çok çeşitli faiz oranları kullanabilirler. UFRS 15.64 uyarınca bu oran bir finansal işlemde işletme ve müşteri arasında oluşacak oranı yansıtmalıdır. İşletmelerin bu oranı tüm
müşterileri için belirlemesi zor olacağından, faiz oranını müşterilerin
kredi kuruluşlarından sağlayacağı oranları baz alarak belirleyebilir. Bu
oranın belirlenmesinde standartlaşmanın sağlanması için ana ortaklık
faiz oranının hangi kaynaklardan elde edileceğini belirtebilir (Tüm işletmelerde bankaların ticari kredi ağırlıklı faiz oranı gibi).
UMS 39 uyarınca ticari borçlar ve ticari alacakların etkin faiz yönetimiyle iskonto edilmiş maliyetleriyle finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi gerekir. Ana ortaklık, yine konsolide finansal tablolardaki
önemlilik düzeyini gözeterek bağlı ortaklıkların belli vade günlerinin
altında ticari borç ve alacaklarını ilk kayda alındıkları maliyetlerden
göstermelerine izin verebilir. TMS 37 Karşılıklar standardı paragraf
46, nakit çıkışının gerçekleşmesi beklenen tarihi, bilanço tarihinden
uzak ise etkinin önemli değerlendirildiği durumlarda iskonto yapılması gerektiğini belirtir. Bu sürenin konsolide finansal tablolar için ne
kadar olmasını gerektiğini ana ortaklık tüm bağlı ortaklıkları için belirleyebilir (1 yıldan uzun gibi). Ayrıca, iskonto etkisi ile ilgili konsolide
finansal tablolar üzerinden belirlenmiş bir önemlilik düzeyi de ortaya
koyabilir (500 bin TL üzeri gibi).
UMS 37 paragraf 35 uyarınca, ekonomik faydanın işletmeye girmesinin
neredeyse kesin hale gelmesi durumunda koşullu varlık ve buna ilişkin gelir, değişikliğin oluştuğu dönemin finansal tablolarında muhasebeleştirilir.
Ana ortaklığın “neredeyse kesin” ifadesi ile ilgili kural olarak bir yüzdesel
oran belirtmesi (100% vb gibi) bağlı ortaklıklar tarafından bu paragrafın
yorumunu kolaylaştıracaktır. Böylelikle, bağlı ortaklıklar koşullu varlıkları tam olarak emin olmadıkları kayıtlarına almayacaklardır (EY, 1843).
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UFRS 9.5.5.15 uyarınca, finansal olmayan işletmelerin de ticari alacakları için ilk muhasebeleştirmeden sonra beklenen kredi zararı
muhasebeleştirmeleri gerekir. Ana ortaklık, beklenen kredi zararının
bulunmasında kullanılacak kriteri tüm bağlı ortaklıkları için belirleyebilir. Örnek olarak, son 3 yıldaki şüpheli alacak karşılık giderlerinin,
son 3 yıldaki net satışlara oranlanması ve bulunan oranın raporlama
dönemi sonundaki ticari olacaklara uygulanması gösterilebilir.
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar standardı paragraf 57 uyarınca Varlığın yararlı ömrü işletmenin varlıktan beklediği faydaya göre belirlenir
ve bir varlığın yararlı ömrünün tahmini, işletmenin benzer varlıklara
ilişkin tecrübelerine dayanan bir takdir meselesidir (Nobes, 2011, 24).
Bağlı ortaklıklar arasında farklı yargıların oluşmasının önüne geçmek
ve standartlaşmayı sağlamak için ana ortaklık, maddi duran varlık sınıfları için kullanılacak faydalı ömür aralıklarını belirleyebilir. Mesela
üretimde kullanılan kalıplar için işletme geçmiş tecrübelerinden yola
çıkarak 5 ila 8 sene arasında bir faydalı ömür belirleyebilir. İşletmeler
belirlenen aralıkların dışında bir faydalı ömür kullanmak istediklerinde ana ortaklık ile iletişime geçip onayını alabilirler.
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü standardı uyarınca maddi duran
varlıklar, geri kazanılabilir tutarından veya defter değerinden düşük
olanı ile değerlenir. İşletmeler, değer düşüklüğü zararını varlığın değer
düşüklüğüne uğramış olabileceğini gösteren herhangi bir belirtinin bulunup bulunmadığını değerlendirirken, standardın 12 numaralı paragrafında belirtilen İşletme içi ve dışı kaynakları dikkate alırlar. İşletme
içi kaynaklar içerisinde (g) maddesi, işletme içi raporlamada, varlığın
ekonomik performansının beklenenden daha kötü olduğu veya olacağına ilişkin kanıt olmasını değer düşüklüğü göstergesi olarak dikkate
almaktadır. Ana ortaklık, özellikle bu madde ile ilgili olarak maddi
duran varlıkların bağlı bulundukları nakit üreten birimlere yönelik
önemli performans göstergelerini belirleyebilir ve bağlı ortaklıkların
tarafsızca bu göstergeler üzerinden her raporlama döneminde değerlendirme yapmalarını sağlayabilir.
UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardı paragraf B28, standart garanti hizmetini, üzerinde anlaşılan özelliklere uygun olarak ilgili
ürünün, tarafların amaçladığı işlevi yerine getireceğine dair müşteriye
teminat vermesi olarak adlandırmaktadır. Aynı standardın B30 paragrafı
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ise standart garanti hizmetinin, müşteri garantiyi ayrı olarak satın alma
opsiyonuna sahip değilse ve taahhüt edilen garantinin, ürünün üzerinde anlaşılan özelliklere uygun olduğuna dair müşteriye verilen teminata
ilave bir hizmet sağlamaması durumunda, TMS 37 Karşılıklar, Koşullu
Borçlar ve Koşullu Varlıklar Standardı uyarınca muhasebeleşmesini gerektirmektedir. Burada “teminata ilave bir hizmet sağlayıp sağlamaması”
ifadesi mesleki yargıya açık bir durumdur. Bağlı ortaklıkların aynı ürünlere verilen teminatın süresini farklı değerlendirmeleri mümkündür. Bu
yüzden ana ortaklığın pazar uygulamalarını da göz önünde bulundurarak
konsolidasyon grubunun sattığı ürün çeşitleri için standart garanti süresi
belirlemesi ve bu sürenin üzerinde garanti süresini ek hizmet başlangıcı
olarak değerlendirmesi gerekmektedir. Böylece, garanti hizmetinin muhasebeleştirilmesinde UFRS 15 ve UMS 37 hükümleri benzer işlemlerde
aynı şekilde uygulanabilir.
3. BAĞLI ORTAKLIKLARIN KONSOLİDASYONA BAZ MALİ
TABLO DÜZELTME KAYITLARI
Konsolidasyon grubunda yer alan işletmelerin ana ortaklığın konsolide
finansal tabloları için hazırlamış oldukları finansal tabloları, işletmelerin yayınladığı solo finansal tablolarından farklılık arz edebilir. Bu farklılıklar solo
mali tabloların üzerine gerçekleştirilen kayıtlar ile düzeltilir ve konsolidasyona baz mali tablolar hazırlanır. Normal şartlarda konsolidasyona baz mali
tablolar, solo finansal tablolar olarak değerlendirildiğinde UFRS’lere uygun
olmayabilir. Ancak, ana ortaklığın mali tablolarının UFRS’lere uygunluğunun
sağlanması için bu düzeltmeler gerekmektedir. Ana ortaklık bu tip düzeltme
kayıtlarının niteliklerini finansal tablo kalemleri bazında bağlı ortaklığa iletebilir. Aşağıdaki paragraflarda bu konuda örnekler verilmiştir.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri uyarınca satın alınan işletmenin net varlıkları
gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. Bağlı ortaklığın solo mali tablolarında net varlıklar defter değerleriyle raporlanacağı için sonraki dönemlerde
ana ortaklık seviyesinde satın alma tarihindeki gerçeğe uygun değer ve defter
değeri arasındaki farkların ayrıca takip edilmesi gereklidir. Uygulamada bu farkların ana ortaklık bazında takip edilmesi verimsizlik yaratmakta ve bazı durumlarda farkların ait olduğu varlıkların ve borçların bağlı ortaklık mali tablolarında
bilanço dışında bırakılmalarına rağmen, ana ortaklık seviyesinde bu farkların
takibine devam edilmektedir. Mali tablolarda hatasız bir sunum gerçekleştirmek
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için işletme birleşmesi esnasında oluşan gerçeğe uygun değer farklarının bağlı ortaklık seviyesine indirgenmesi ve bağlı ortaklık tarafından takip edilmesi
farkların zamanında bilanço dışı bırakılması için etkin bir süreç oluşturacaktır.
Bu durumda bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolara baz mali tablolarında
işletme birleşmesi ile ilgili farkları muhasebeleştirmesi gereklidir. Bu konuda
en iyi örnek, işletme birleşmesi esnasında muhasebeleştirilen “Marka” değeri
gibi maddi olmayan duran varlıklar ve itfa paylarının, maddi duran varlıkların
gerçeğe uygun değer farklarının ve amortismanlarının ana ortaklık seviyesinden
bağlı ortaklık seviyesine indirgenerek muhasebeleştirilmesidir.
UFRS 10 paragraf B92 uyarınca, ana ortaklık ve bağlı ortaklığın raporlama
dönemi sonlarının farklı olması durumunda bağlı ortaklık konsolidasyon amacıyla, ana ortaklığın bağlı ortaklığının finansal bilgilerini konsolide etmesini
sağlayabilmek için, ana ortaklığın finansal tabloları ile aynı tarih itibarıyla ilave finansal bilgiler hazırlar ve bu bilgileri solo finansal tablolarının üzerinde
düzelterek konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlar.
Örnek olarak, bir holdingin iki tane bağlı ortaklığı olduğunu, bunlardan birinin
perakende işletmesi, bir diğerinin de perakende işletmesinin ürünlerini sattığı mağazaların sahibi olan ve mağazaları perakende işletmesine kiralayan gayrimenkul
işletmesi olduğunu varsayalım. Perakende işletmesinin solo finansal tablolarında,
kiralama işlemi finansal kiralama olarak değerlendirildiğinde, mağaza ve finansal kiralama borcu kayıtlara alınır ve mağaza kira süresi boyunca amortismana
tabi tutulur. Gayrimenkul işletmesi de kiralayan taraf olarak mağazayı finansal
tablolarından çıkartarak, mağazanın gerçeğe uygun değeri üzerinden finansal kiralama alacağını kayıtlarına alır. Ana ortaklığın konsolide finansal tablolarında ise
bu işlemlerin her hangi bir hükmü yoktur. Tek bir ekonomik birim olarak konsolidasyon grubu sahip olduğu mağazayı satış noktası olarak kullanarak perakende
satışlarını gerçekleştirmektedir. Bu sebeple, konsolidasyon kayıtlarına baz mali
tablolarını hazırlarken iki işletmenin de finansal kiralama kayıtlarını geri çekmeleri ve kiralama işlemini faaliyet kiralaması olarak değerlendirmesi gerekmektedir.
Yukarıdaki örnekten devam edersek, perakende işletmesinin kiraladığı mağazaların bazıları için faaliyet zararı elde ettiğinden yola çıkarak, ekonomik açıdan
dezavantajlı sözleşmelerle ilgili karşılığı kayıtlarına alması durumunda, konsolidasyona baz mali tablolarında bu karşılığı ters çevirmesi gerekir. Bunun sebebi,
faaliyet zararının işletme içi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilip,
konsolide finansal tablolar düzeyinde gerekirse mağazaya ait nakit üreten birimin
değer düşüklüğü zararının kayıtlara alınması gerekliliğidir.
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Bir başka örnekte, bir holdingin yine iki tane bağlı ortaklığı olduğunu varsayalım. Bu işletmelerden biri üretici A şirketi ve A ülkesinde faaliyet göstermekte, diğer işletme ise A şirketinin ürettiği ürünleri B ülkesinde satan B
ülkesinde faaliyet göstermekte olan B şirketidir. B şirketi, A şirketinin ürettiği
ürünlerin ithalatında meydana gelen navlun ve gümrük maliyetlerini solo mali
tablolarında stokların üzerinde muhasebeleştirmektedir. Konsolide mali tablolar açısından bu işlem holding şirketinin iki deposu arasında bir transfer işlemi
olarak değerlendirilir ve katlanılan gümrük ve navlun maliyetleri UMS 2 açısından stokların maliyetine eklenmez ve doğrudan satış gideri olarak dikkate
alınır. Bu durumda B şirketinin, konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken aktifleştirdiği navlun ve gümrük maliyetlerini ters çevirmesi gereklidir.
Aynı örnekten devam edersek, B şirketinin sattığı ürünler için solo mali
tablolarında garanti karşılığı aldığını düşünelim. B şirketi garanti karşılığının
hesaplamasında A şirketinden ithal ettiği yedek parça maliyetlerini A şirketinin transfer fiyatları üzerinden dikkate almaktadır. Oysa ki konsolide finansal
tablolarda garanti gideri karşılığı tek bir ekonomik birime aittir, bu sebeple
garanti karşılığının hesaplamasında A şirketinin yedek parça üretim maliyetlerinin dikkate alınması gerekir. Bu sebeple, B şirketi solo mali tablolarının
üzerine garanti karşılığı ile ilgili düzeltme kaydı atarak konsolidasyona baz
mali tablolarını hazırlar.
Benzer örnek üzerinden devam edersek, A şirketi, B şirketine bilgi sistemleri proje danışmanlık hizmetleri veriyor olsun. B şirketi açısından bu hizmetlerin UMS 38 gereği maddi olmayan duran varlık olarak aktifleştirilmesi
gerektiğini düşünelim. Konsolide finansal tablo düzeyinde ise bu projenin bir
maddi olmayan duran varlık olarak dikkate alınmayacağını varsayalım. Bu
durumda, konsolide finansal tablolarda bu hizmetlerle ilgili aktifleştirme olmayacağından hareketle B şirketinin konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken aktifleştirme kaydını geri çekmesi ve proje hizmetini A şirketinden
aldığı bir hizmet gideri olarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir. Böylece
konsolidasyon esnasında A şirketinin B şirketinden geliri ile B şirketinin A
şirketinden gideri elimine edilebilir.
Yine aynı örnekte, B şirketinin A şirketinden alacakları için şüpheli alacak
karşılığı yazdığını varsayalım. Konsolidasyon seviyesinde böyle bir alacak
olmadığı ve elimine edildiği için ana ortaklık ve bağlı ortaklıkların konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken konsolidasyon grubu içerisindeki
şirketlere özgü yazdıkları şüpheli alacak karşılıklarını geri çevirmeleri gerekMAYIS - HAZİRAN 2018
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mektedir. Aynı durum, konsolidasyon grubu şirketlerinin alacaklarının iskonto edildiği durumlar için de geçerlidir.
Yukarıdaki örnekten devam edersek A şirketinin B şirketinden bir alacağı tahakkuk etmiş, A şirketinin solo mali tablolarında B şirketinden gelir tahakkuku yaptığını ancak B şirketinin A şirketinden doğan hizmetlere gider
tahakkuku yapmadığını varsayalım. Bu durumda konsolide finansal hasılat
ve dolayısıyla performans A şirketinin B şirketinden yazdığı gelir tahakkuku
kadar fazla olacaktır. Bu sebeple ve konsolidasyonda kar ve zarar tablosu eliminasyonlarını kolaylaştırmak için konsolidasyon içi şirketlerden yapılan gelir ve gider tahakkukları konsolidasyona baz mali tablolarda ters çevrilebilir.
Aynı örnekten devam edersek B şirketinin stoklarıyla ilgili değer düşüklüğü
karşılığı aldığını varsayalım. Solo finansal tablolarında, değer düşüklüğü karşılığını A’nın satış fiyatı üzerinden oluşan ürün maliyetleri ve net gerçekleşebilir
değer arasındaki fark üzerinden almaktadır. Ancak konsolidasyon seviyesinde
stoklar üzerindeki kar marjları elimine edildiğinden stok değer düşüklüğünün de
A şirketinin stok maliyetleri üzerinden alınması doğru olur. Aksi takdirde konsolide finansal performans olması gerekenden daha düşük gösterilir. Bu durumda
B işletmesinin konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken değer düşüklüğü
karşılıklarını, stoklarını tedarik ettiği A şirketinin maliyetleri üzerinden tekrar
hesaplaması ve düzeltme kaydı atması doğru olacaktır.
UMS 23 uyarınca borçlanma maliyetlerinin özellikli varlık üzerinde aktifleştirilmesi gerekmektedir. Örnek olarak, A şirketinin ana ortaklık, B şirketinin ise bağlı ortaklık olduğunu varsayalım. A şirketinin finansal kuruluşlardan
B şirketinin bir yatırımı için finansman sağladığını ve bu finansmanı 200 baz
puan daha pahalı olarak B şirketine mali borç olarak verdiğini varsayalım. B
şirketinin solo mali tablolarında bu işlemden doğan borçlanma maliyetlerini
aktifleştirmesi gerekir. Ancak konsolidasyon seviyesinde, işletme tek bir ekonomik birim olarak değerlendirildiğinden A şirketinin finansal kuruluşlardan
sağladığı borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi doğru olur. Bu durumda,
B şirketi konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken borçlanma maliyetleri aktifleştirmesini A şirketinin finansal kuruşlardan sağladığı borçlanma
maliyeti tutarında düzeltmesi gerekir.
Son bir örnek olarak, konsolidasyon grubu içerisinde bir perakende işletmesi olan A şirketinin ve A şirketine mal tedarik eden B şirketinin olduğunu varsayalım. A şirketinin dönem sonlarında B şirketine ciro prim faturaları
kestiğini ve ciro prim gelirlerinin kendi stoklarıyla ilişkilendirdiği kısımları108
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nı ticari iskonto olarak UMS 2 uyarınca stoklarından düştüğünü varsayalım.
Konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken A şirketinin B şirketi ile ilgili
stoklarında muhasebeleştirdiği ticari iskonto düzeltmesini iptal etmesi gerekir, çünkü iptal edilmemesi halinde stoklar olması gerektiğinden düşük gözükecek, kar veya zarar tablosu eliminasyonlarında da sorun ortaya çıkacaktır.
4. ULUSLARARASI BİR ŞİRKETİN GRUP MUHASEBE POLİTİKALARININ İNCELENMESİ
Konsolide finansal tablolar hazırlanırken yukarıda değinilen muhasebe politikalarının nasıl geliştirildiği, hangi uygulamaların dikkate alındığı ve süreçte yaşanan zorlukların araştırılması için 20 ülkede faaliyet gösteren uluslararası bir işletme üzerinde bir araştırma yapılmıştır. İşletmenin, 89 bağlı ortaklığı
ve dört iştirakinin olması, bağlı ortaklıklarının 20 ülkede faaliyet göstermesi
dolayısıyla çok uluslu yapısı, konsolidasyon kapsamının geniş ve karmaşık
olması, seçilmesinde önemli kriterler teşkil etmiştir. Yöntem olarak, İşletmenin Muhasebe Kılavuzu detaylı bir şekilde incelenmiş, konsolidasyondan
sorumlu Grup direktörü ile görüşülmüş ve Muhasebe Kılavuzunda seçimlik
hakların, kural temelli düzeltme kayıtlarının ve konsolidasyona baz düzeltme
kayıtlarının nasıl belirlendiği araştırılmıştır.
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5. BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir:
Tablo 1: UFRS’lerdeki Seçimlik Hakların uygulama kapsamındaki İşletmede uygulanması ile ilgili bulgular
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UFRS’lerdeki Seçimlik
Haklar

İnceleme sonucu

UMS 1 - Finansal tablo
formatı

İşletme, finansal durum tablosu, kar zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu için
kullanılacak finansal tablo formatını Grup Muhasebe Kılavuzunda belirtmiştir.
İşletme, nakit akım tablosunu ve özsermaye hareket tablosunu ana ortaklık
bünyesinde ele aldığından Muhasebe Kılavuzunda ayrıca bir format belirtmek
gereği duymamıştır.
Ayrıca, her bağlı ortaklık özel olarak Grup’un raporlama formatına göre geliştirilen Kaynak Kullanım Konsolidasyon Programı (KKKP) üzerinden her ay
sonu girişlerini tamamlamaktadır. İşletmenin Muhasebe Kılavuzunda raporlama formatında belirtilen her satırda hangi nitelikli giderlerin sınıflanması
gerektiği açıkça belirtilmiştir.
İşletme, her bağlı ortaklığın bu tanımlara göre raporlama yapmasını
beklemektedir. Yapılan görüşmelerde doğru sınıflandırmanın tüm Grup
şirketlerinde aynı mantıkla yapılmasının kontrolünün, bağımsız dış denetim
ve iç denetimin yaptığı çalışmalarla sağlandı.

UMS 7- Nakit Akım
tablosu

Nakit akım tablosunun sunumu ve hazırlanması ana ortaklık bünyesinde yapılmaktadır, bu açıdan nakit akım tablosu ile ilgili format bilgilerine Muhasebe
Kılavuzunda yer verilmemiştir.
Ancak, Kaynak Kullanım Konsolidasyon Programında, maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların, karşılıkların raporlanmasında bağlı ortaklıklardan
dönem başı ve dönem sonu bakiyelerinin hareketlerini girmeleri beklenmekte
ve nakit çıkışı gerektirmeyen hareketler özel bir kodla takip edilmektedir.
Ayrıca, kar ve zarar tablosunda kullanılmayan karşılıkların geri çevrilmesi
özel bir pozisyonda takip edilmekte ve KKKP bilanço bakiyelerinin girilen
hareketleri ile bu hesabı kontrol etmektedir.

UMS 2 - Stok değerlemesi

İşletme, ağırlıklı ortalama maliyet yöntemini tüm stok gruplarında
kullandığını açıkça belirtmiştir.

UMS 16 - Ölçme yöntemi

İşletme, tüm Maddi Duran Varlık gruplarında maliyet yöntemini kullandığını
açıkça belirtmiştir.

UMS 20 - Devlet yardımları

İşletme, açık bir şekilde devlet yardımlarının belli bir varlıkla ilgili ise varlığın
maliyetinden düşülmesini ve amortisman giderlerinin azaltılmasını, eğer
herhangi bir varlıkla ilgili değilse diğer gelir olarak muhasebeleştirilmesini
belirtmiştir. Yatırım indirim teşviklerinin devlet yardımı olarak mı,
yoksa vergi geliri olarak mı muhasebeleşeceği Muhasebe Kılavuzunda
belirtilmemiştir.

UMS 39 - Tahmini
işleme ilişkin riskten
korunma muhasebesi
muhasebeleştirme

İşletme, elde edilen varlığın ve borcun kar veya zararı etkilediği dönemde
kar veya zarara yeniden sınıflandırılarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini
belirtmiştir.

UMS 40 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

İşletmenin içerisinde herhangi bir Yatırım Amaçlı Gayrimenkul yer almadığı
için bu konuda bir muhasebe politikası belirlememiştir.

UFRS 3 İşletme Birleşmesi

Kontrol gücü olmayan payların ölçülmesinin ana ortaklık düzeyinde yapıldığı,
bağlı ortaklıkların herhangi bir işlem yapmaması gerektiği belirtilmiştir.
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Tablo 2: Kural Temelli Düzeltme Kayıtlarının uygulama kapsamındaki
İşletmede uygulanması ile ilgili bulgular
Kural Temelli Düzeltme
Kayıtları

İnceleme sonucu

UMS 17 - Finansal kiralamada faydalı ömrün büyük
bölümü

Muhasebe Kılavuzunda “büyük bölümü” ifadesi tanımlanmamıştır.

UMS 17 - Finansal kiralamada asgari kira ödemelerinin
bugünkü değeri gerçeğe
uygun değerin büyük bölümünü aşarsa

Muhasebe Kılavuzunda “büyük bölümü” ifadesi tanımlanmamıştır.

UMS 23 - Borçlanma Maliyetleri - Özellikli varlığın
süresi

Özellikli varlığın süresi 12 aydan uzun olarak belirtilmiştir.

UMS 38 Maddi Olmayan
duran Varlıklar - Geliştirme
safhası kriterleri

Geliştirme harcamalarının hangi kriterlere göre aktifleştirilebilecekleri İşletmenin iç süreçlerine referans verilerek belirtilmiştir. Merkez
ARGE departmanı, geliştirme giderlerinin aktifleştirilmesinden sorumlu tutulmuştur.

UMS 2 Stoklar - Net gerçekleşebilir değerin ölçülmesi

İşletme, net gerçekleşebilir değerin ölçümünde her İşletmenin anı
kriterlere değerlendirme yapmasını istemektedir ve diğerleridir.
Bu kriterler, bitmiş ürünler ve ticari mallar için stokta bulunma süresi,
net satış fiyatı maliyetin altında olan ürünler, yedek parça stokları için
stokta kalma süresi, bitmiş ürünler ve ticari mallar için rafta kalma
süresidir. Hammadde ve malzemeler için 1 yılın üzerinde ve tüketilmemiş malzemelerde özel inceleme yapılması istenmektedir.
İşletme, net gerçekleşebilir değerin tanımlamasında kullanılan satış
giderleri kavramı için Grup şirketlerinin hangi hesapları dikkate
alması gerektiğini belirtmemiştir.

UMS 18 - Hasılatın içerisindeki finansman payının
ölçülmesi

Muhasebe Kılavuzunda, hasılatın içerisindeki finansman payının hangi durumlarda ayrıştırılması gerektiği belirtilmiştir. Hasılatın içerisindeki finansman payının ayrıştırılması ile ilgili kararın Konsolidasyon
ekibi ile görüşülerek kararlaştırılması gerekmektedir.

UMS 18 - Hasılatın içerisindeki finansman payının
ölçümünde kullanılan iskonto
oranı

Muhasebe Kılavuzunda iskonto oranının hangi kaynaklardan temin
edilmesi gerektiği belirtilmiştir ve farklı bir oran kullanımının önüne
geçilmiştir.

UMS 37 - Koşullu varlık

“Neredeyse kesin” ifadesi rakamsal bir ifade ile açıklanmamıştır.

UFRS 9 - Finansal varlıklar
değer düşüklüğü

Muhasebe Kılavuzunda, her ülkenin geçmişte yaşadığı kredi zararlarının net satışlara oranı göz önüne alınarak beklenen kredi zararı oranı
belirlenmiştir.

UMS 16 - Maddi Duran Varlıklar faydalı ömürleri

Muhasebe Kılavuzunda maddi duran varlıkların faydalı ömürleri
ayrıca belirtilmemiştir ve bağlı ortaklıkların değerlendirmelerine
bırakılmıştır.

UMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü belirtileri

Varlıklarda değer düşüklüğü belirtileri ile ilgili özellikli bir performans göstergesi kullanılmamaktadır.

UFRS 15 - Edim Yükümlülükleri

Edim yükümlülüklerinin nasıl ayrıştırılacağı detaylı bir şekilde açıklanmış ve tüm İşletme içinde satılan ürünlerde taahhüt tipi garanti
hizmetleri süresinin ne olması gerektiği açıkça belirtilmiştir.
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Tablo 3: Konsolidasyona Baz Düzeltme Kayıtlarının uygulama kapsamındaki İşletmede uygulanması ile ilgili bulgular
Konsolidasyona Baz Düzeltme Kayıtları
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İnceleme sonucu

UFRS 3 İşletme Birleşmesi
sonucu ortaya çıkan gerçeğe
uygun değer farkları

İşletme, ortaya çıkan gerçeğe uygun değer farklarını bağlı ortaklık
düzeyinde incelemeyi seçmiştir. Düzeltme kayıtları bağlı ortaklıkların
sorumluluğu altındadır.

UFRS 10 - Raporlama Dönemi Farklılığı

Tüm bağlı ortaklıkların yılsonu tarihi 31 Aralık olduğundan bu konuya
Muhasebe Kılavuzunda yer verilmemiştir.

UMS 17 - Konsolidasyonda
Grup şirketleri arasında
finansal kiralama işlemleri

Böyle bir durum Muhasebe Kılavuzunda işlenmemiştir. Daha ziyade
perakende sektöründe yer alan işletmelerde geçerli olabileceği düşünülmektedir.

UMS 17 - Konsolidasyonda
grup şirketleri arasındaki
dezavantajlı sözleşmelerin
muhasebeleşmesi

Dezavantajlı sözleşmelerin muhasebesi Muhasebe Kılavuzunda detaylıca işlenmiştir. Grup şirketleri arasındaki işlemlerle ilgili karşılık alınmaması gereği Muhasebe Kılavuzunda açık bir şekilde belirtilmiştir.

UMS 2 - Grup şirketleri arası
navlun maliyetleri

Muhasebe Kılavuzunda, grup şirketleri tarafından üretilen ürünlerde
şirketler arası nakliyelerin aktifleştirilmemesi gereği açık bir şekilde
belirtilmiştir.

UMS 37 - Grup şirketlerinden alınan ürünlerle ilgili
karşılık alınması durumda
kullanılacak maliyet yöntemi

Muhasebe Kılavuzunda, karşılıklarda kullanılacak ürün maliyetinin
üretildiği fabrikadaki maliyet olduğu ve transfer fiyatlandırmasının
etkilerinden arındırılması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

UMS 38 - Grup şirketleri
arasındaki geliştirme maliyetleri muhasebeleştirmesi

Grup şirketleri tarafından geliştirme harcaması yapıldığı durumlarda,
eğer bu geliştirme harcaması faydalanan diğer Grup şirketlerine yansıtılırsa, faydalanan işletmede, yansıtılan giderin aktifleşmemesi gereği
özellikle belirtilmiştir.

UMS 39 - Grup şirketlerinin
birbirlerinden alacakları için
değer düşüklüğü

Ayrılmaması gerektiği Muhasebe Kılavuzunda açıkça belirtilmiştir.

UMS 37 - Grup şirketlerinin
birbirilerine borçları için
karşılık alması

Karşılık alınmaması gerektiği açıkça yazılmıştır.

UMS 2 - Stokların net gerçekleşebilir değeri ile karşılaştırılan maliyet yöntemi

Muhasebe Kılavuzunda, stok değer düşüklüğü karşılığında kullanılacak
ürün maliyeti ile ilgili bir açıklama bulunmamaktadır. Bu bilginin
ışığında, işletmelerin kullanacakları stok maliyeti, transfer fiyatlarını
dikkate alacaktır.

UMS 23 - Borçlanma maliyetleri

İşletme, Grup şirketlerinden oluşturulması 12 aylık süreyi geçen
varlıkları ile ilgili borçlanma maliyetlerini, Konsolidasyon Grubuna
bildirmesini istemektedir.

UMS 2 - Grup şirketleri
arasında kesilen ciro prim
faturaları

Grup şirketleri arasında böyle bir işlem gerçekleşmemektedir.
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Araştırmanın bulguları, İşletmenin güçlü bir konsolidasyon altyapısı oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Konsolidasyondan sorumlu Grup müdürü ile
yapılan görüşmelerde, özellikli konularda grup şirketlerinin ziyaret edilerek
süreçlerinin analiz edildiğini ve uygulanan muhasebe politikalarının Muhasebe Kılavuzu ile uygunluğunun gözden geçirildiği öğrenilmiştir. Ayrıca, İşletmenin tüm Grup şirketlerinde aynı muhasebe hesaplarının kullanılmasını zorunlu kıldığını, bu yolla KKKP programında doğru sınıflandırmayı sağlamak
yönünde gelişme kaydettiği öğrenilmiştir.
Ana ortaklık bünyesinde, üç kişi konsolidasyondan, Muhasebe Kılavuzunun geliştirilmesinden ve bağımsız denetçi ile ilişkilerden sorumlu olarak çalışmaktadır. İşletme, tüm Grup şirketlerinin aynı Kaynak Kullanım Programını
kullanmasını sağlamak için yatırım yapmaktadır. Bu yolla, Grup finansallarındaki anlaşılabilirlik düzeyi artmakta, geçmişe ve bütçeye göre değişimlerin
sorgulaması daha kısa zaman almaktadır. Finansal analizlerde ise ülkelerdeki
gelişmeler ve değişimler daha iyi analiz edilebilir hale gelmektedir.
Özellikli muhasebe konuları ortaya çıktığında ve bu konular Muhasebe Kılavuzunda yer almıyorsa, Grup şirketleri bu konuları Konsolidasyon Bölümü
ile tartışmaktan sorumlu tutulmaktadır. Konsolidasyon bölümü, özellikli konunun etkisini ölçtükten sonra eğer birden fazla muhasebe politikası uygulama durumu söz konusu ise, önemlilik seviyesine göre konuyu Grup denetçisi
ile değerlendirmekte, daha sonrasında bunu aylık Grup finans toplantısında
gündeme getirmekte, uygulanacak politikayı karara bağlamakta ve Muhasebe
Kılavuzuna aktarmaktadır. Bu yolla dönem içinde gerçekleşen özellikli konular zamanında değerlendirilmekte ve özellikle yılsonu denetiminin verimliliği
ve etkinliği sağlanmaktadır.
Bulgular kapsamında, İşletmenin gelişim alanları olarak aşağıdaki konulardan bahsedilebilir:
İşletme, UMS 17’de kullanılan “büyük ölçüde” ifadesini rakamsal bir değere dönüştürmemiştir. Yatırım indirim teşviklerinin nasıl muhasebeleşmesi
gerektiğini belirtmemiştir. Net gerçekleşebilir değerin hesaplamasında kullanılan satış giderlerinin kapsamını netleştirmemiştir. Varlıklarda değer düşüklüğü belirtilerinin takip edilebileceği bir performans göstergesi ortaya koymamıştır. Stok değer düşüklüğü hesaplamasında bağlı ortaklıkların kullanması
gereken maliyetleri ile ilgili düzenleme yapmamıştır. Koşullu varlıkların muhasebeleşmesinde kullanılan “neredeyse kesin” ifadesini rakamsal değere dönüştürmemiştir.
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Araştırmanın bulgularından da görüleceği üzere, UFRS’lerdeki seçimlik hakların bütün konsolidasyon grubu için aynı kullanılması, kural temelli
düzeltme kayıtlarının muhasebeleşmesi, bağlı ortaklıkların konsolidasyona
temel mali tablo düzenleme kayıtları, konsolide mali tabloların tek bir ekonomik birim olarak hazırlanması için dikkat edilmesi gereken çok önemli unsurlardır. Bu unsurların etkin olarak kullanılması için çözüm önerileri aşağıda
sunulmuştur:
 Ana ortaklık bünyesinde görev tanımı konsolidasyon işlemlerinin muhasebeleştirilmesi olan bir konsolidasyon ekibinin kurulması gerekir. Ekibin
profesyonel deneyiminin yüksek olması özellikle zorluk derecesi yüksek
olan konsolidasyon işlemlerinin çözümlenmesinde çok önemlidir.
 Tüm konsolidasyon grubu içerisindeki işletmelerin, konsolidasyona baz
raporlamalarını yapabilecekleri bir konsolidasyon programının olması
özellikle ve tek bir standart formatta raporu çıkarabilme ve eliminasyon
kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde önemlidir.
 Konsolidasyon raporlaması yapacak ekibin, tüm konsolidasyon grubu işletmeleri tarafından konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlarken kullanılması gereken, bir Grup muhasebe prensipleri dosyası yayımlaması
ve her bir finansal tablo kalemi için Grup’a özgü temel muhasebe kurallarını belirtmesi gerekir. Grup muhasebe prensipleri dosyası, UFRS’leri
baz alan, İşletmelerin UFRS’lerdeki hangi seçimlik hakları kullanacağını
belirten, yoruma açık standartlarda işletmeler tarafından kullanılacak sayısal kriterleri ve konsolide finansal tablolara özgü özel muhasebeleştirme
prensiplerini içeren geniş çaplı bir dosyadır.
 Konsolidasyon grubu işletmeleri detaylı bir tek düzen hesap planı oluşturup, benzer işlemlerde aynı hesapları kullanma yoluna gidebilirler. Bu
durumda, her bir tek düzen hesabının içeriğinin ne olması gerektiğini
açıklayan bir dokümanın üretilmesi önemlidir. Bu hesap planını, yabancı
iştiraklerin de kullanması istenebilir. Böylece uygulamada birliğin sağlanması yolunda önemli bir adım atılmış olur.
 Çalışmamızda bahsedilen durumların bazılarının çok özellikli durumlar olabileceğinden hareketle, ana ortaklığın, konsolidasyon grubu işletmelerinin
raporlama birimleri için özel eğitimler düzenleyerek, dikkat etmeleri gereken
hususları anlatmaları gerekmektedir. Özellikle karmaşık ve solo mali tablolarda olmayan ama konsolidasyona baz mali tablolarda olması gereken konuların bağlı ortaklıklar tarafından iyice anlaşılması süreci daha etkin kılacaktır.
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 Bağlı ortaklıklardaki raporlama birimlerinin UFRS’lerdeki bilgi düzeyinin üst düzeyde olması tam ve hatasız bilginin raporlanması için önemlidir.
 Konsolidasyon grubu işletmelerin, solo mali tablolarını hazırlarken, Grup
muhasebe prensipleri dosyasında belirtilen UFRS’deki seçimlik hakları
ve kural temelli ilkeleri uygulaması, konsolidasyona baz mali tabloları
hazırlarken yapması gereken düzeltme kayıtlarını azaltacak ve süreçlerini
daha verimli hale getirecektir.
Son olarak, ana ortaklığın konsolide finansal tablolar için bir önemlilik düzeyi belirlemesi ve bu düzeyi aşan özellikli muhasebe kayıtlarını oluştukları
ayın sonunda ana ortaklıktaki raporlama birimlerine bildirmeleri konsolide
finansal tabloların hatasız bir şekilde çıkmasına katkıda bulunacaktır. Ana ortaklık raporlama birimi, atılacak kaydın Grup muhasebe prensiplerine uygun
olup olmadığını değerlendirecek ve kayıt daha atılmadan bağlı ortaklığın doğru muhasebeleşmeyi yapmasını sağlayacaktır.
6. SONUÇ
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standardı uyarınca ana ortaklığın ve
kontrol ettiği bağlı ortaklıkların finansal bilgilerinin konsolide edilerek tek bir
ekonomik birim olarak sunulması gerekmektedir. Standart, bu amacına ulaşmak
için, ana ortaklığın konsolide finansal tablolarını hazırlarken benzer işlemler ve
olaylar için konsolidasyona tabi işletmelerde yeknesak muhasebe politikaları kullanılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu muhasebe politikalarının tüm konsolidasyon grubundaki işletmelerde aynı olabilmesi için, işletmelerin UFRS’lerde
izin verilen seçimlik hakları aynı uygulaması, UFRS’lerdeki ilke bazlı kuralları
aynı kriterlere göre değerlendirmeleri ve konsolidasyona baz düzeltme kayıtları
ile ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmektedir.
Yeknesak muhasebe politikalarının kullanılması, teoride kolay gibi gözükse de aslında çok uluslu şirketlerin bağlı ortaklıkları kendi bölgelerindeki muhasebe uygulamalarına daha yakın oldukları ve solo mali tablolarında farklı
muhasebe politikaları uygulayabildikleri için pratikte zor bir süreç olarak ortaya çıkmaktadır. Bağlı ortaklıkların raporlama süreçlerinde, vergiye baz mali
tablolarını, solo mali tablolarını çıkarmaları ve bunun yanında bir de ana ortaklık konsolidasyonu için konsolidasyona baz mali tablolarını hazırlamaları
gerekmektedir. Bu yoğunluk, çoğu kere konsolidasyona baz mali tablolardaki
düzeltmelerin atlanmasına ve solo mali tabloların konsolidasyona baz mali
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tablolar olarak raporlanmasına yol açmaktadır. Bazı durumlarda, bağlı ortaklık raporlama birimleri neden düzeltme kayıtları attıklarını ve bu kayıtların
konsolide mali tablolar için önemini kavrayamamaktadırlar.
Sürecin etkin ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için, güçlü ve deneyimli bir konsolidasyon ekibi kurulması, kapsamlı ve etkili bir Grup muhasebe
prensipleri dosyası hazırlanması ve ana ortaklık tarafından bağlı ortaklıklara
grup muhasebe prensiplerinin uygulanması için eğitim verilebilir. Ana ortaklık tarafından hazırlanan Grup muhasebe prensipleri dosyası, UFRS’leri baz
alan, İşletmelerin UFRS’lerdeki hangi seçimlik hakları kullanacağını belirten,
yoruma açık standartlarda işletmeler tarafından kullanılacak sayısal kriterleri ve konsolide finansal tablolara özgü özel muhasebeleştirme prensiplerini
içeren geniş çaplı bir dosya olmak zorundadır. Daha sonraki aşamalarda ana
ortaklık, bağlı ortaklıklara tek bir hesap planı kullanmayı zorunlu kılarak detaylarda da hesap kullanımı uygulamalarını daha uyumlu hale getirebilir.
Bununla birlikte tek bir raporlama formatının kullanılabilmesi için etkin
bir konsolidasyon programının kullanılması Excel bazlı ve hataya açık konsolidasyon kayıtlarının önüne geçecektir.
Sonuç olarak, tek bir ekonomik birim gibi konsolide finansal tablo hazırlayabilmek bir çok karmaşık süreci içerisinde barındırmakta ve ana ortaklıklar
tarafından yatırım yapılması gereken bir alan olarak ortaya çıkmaktadır. Gerekli yatırım yapılmadığı takdirde, bilgi eksikliği ve etkin olmayan süreçler
finansal tabloların niteliksel özellikleri olan ihtiyaca uygunluk ve gerçeğe uygun raporlamanın önüne geçecek ve konsolide finansal tabloları kullanıcılar
açısından değersiz kılacaktır.
Bundan sonraki çalışmalarda, Türkiye’de veya yurtdışında faaliyet gösteren diğer çok uluslu işletmelerin kullandığı Muhasebe Kılavuzları ve ay sonu
kapanış süreçleri incelenebilir ve sektörel bazda konsolidasyon sürecinde dikkat edilmesi gereken noktalar ele alınabilir.
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ENTEGRE RAPORLAMADA İÇ DENETİMİN ROLÜ
INTERNAL AUDIT ROLE IN INTEGRATED REPORTING
*
Arş. Gör. Dr. Şafak AĞDENİZ13

ÖZ
Menfaat sahiplerinin artan bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla işletmeler
tarafından çeşitli finansal raporlar sunulmaktadır. Entegre raporlama bu alanda
yaşanan en son gelişmelerden biridir. Entegre raporlama ile menfaat sahiplerine
zaman içerisinde işletmenin ne şekilde değer kazanacağı açıklanmaktadır. İşletmenin kurumsal yönetimi, risk yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi konular
bu raporda yer alan temel alanlardır. İçeriği ve amaçları nedeniyle iç denetimin
entegre raporlamada önemli rolleri olabileceği değerlendirilmektedir. Dolayısıyla,
çalışmada işletmelerde önemli bir role sahip olan iç denetimin entegre raporlamaya
olan katkısının belirtilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada entegre raporlama sürecinde
iç denetimin özellikle kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol gibi alanlarda
önemli katkılar yapacağı görülmüştür. Ayrıca entegre raporlamada sunulan bilgiler
için iç denetimin önemli bir güvence kaynağı olabileceği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Finansal raporlama, entegre raporlama, iç denetim
ABSTRACT
Various financial reports are provided by the companies in order to meet
the increasing information demands of stakeholders. Integrated reporting is
one of the latest developments in this area. With integrated reporting, it is
explained how the business will gain value over time to stakeholders. Corporate governance, risk management and human resources management are the
main areas of this report. It is considered that due to its content and objectives,
internal audit may have important roles in integrated reporting. Therefore,
this study aim is to point out the contribution of the internal audit, which has
an important role in the company, to the integrated reporting. It was seen that,
internal audit make significant contributions to integrated report especially
in corporate governance, risk management and internal control. It has also
concluded that internal audit may be an important source of assurance for the
information presented in the integrated reports.
Keywords: Financial reporting, integrated report, internal audit
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1. GİRİŞ
Menfaat sahiplerinin işletme ile ilgili alacakları kararlarda ilk başvuru kaynağı finansal tablolardır. Finansal tablolar işletmelerin varlıkları, kaynakları,
gelirleri, giderleri ve nakit akışlarına ilişkin temel bilgileri sunarlar. Ancak
yaşanan küresel ekonomik krizler, sadece finansal raporlar üzerinden yapılan değerlendirmelerin şirket performansı ve geleceğine ilişkin tüm tabloyu
sunmakta yetersiz kaldığını açıkça göstermiştir (Aras ve Sarıoğlu, 2015:15).
Bu nedenle menfaat sahipleri işletmelerden daha fazla bilgi talep etmeye ve
farklı bilgi kaynaklarına yönelmeye başlamışlardır. Bu bilgi ve şeffaflık talebi işletmeleri sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik çerçevesinde finansal
verilerin yer aldığı geleneksel raporlamanın yanı sıra çevresel ve sosyal faaliyetleri barındıran finansal raporlama yapmalarını gerekli kılmıştır (Yükçü ve
Kaplanoğlu, 2016).
Bu anlamda, işletmeler daha fazla şeffaflık sağlayabilmek ve finansal tablolarda sunamadıkları verileri de sunabilmek adına farklı raporlar üretmeye
başlamışlardır. Faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları bu raporlara örnek
olarak verilebilir. Finansal raporlamada gelinen son nokta ise entegre raporlamadır. Entegre raporlama işletmenin finansal ve finansal olmayan verilerini
de kapsayan çok daha kapsamlı bir rapordur. Entegre raporlama konusunda
çalışan Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated
Reporting Council-IIRC) tarafından entegre raporlama, kurumsal raporlama
konusunda daha birleşik ve etkili bir yaklaşım ortaya koyan ve sermayenin
daha etkili ve üretken bir şekilde dağıtılması için finansal sermaye sağlayan
taraflara sunulan bilgilerin kalitesini arttırmayı amaçlayan bir raporlama olarak tanımlanmıştır (IIRC, 2013:7). 2010 yılında IIRC’nin kurulması ve 2013
yılında entegre raporlama çerçevesinin yayınlanmasıyla entegre rapor hazırlayan işletme sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Entegre raporlama ile ilgili ulusal ve uluslararası pek çok çalışma yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalar genellikle entegre raporlama kavramına ilişkin
(Karğın ve diğerleri, 2013; Topcu ve Korkmaz, 2015; Aydın, 2015; Yanık ve
Türker, 2012) çalışmalardır. Gençoğlu ve Aytaç (2016) ise çalışmalarında
BIST sürdürülebilirlik endeksinde yer alan 29 işletmenin 2009-2015 yılları
arasındaki yıllık faaliyet raporlarını inceleyerek sürdürülebilirlik konusunda
işletmelerin gerçekleştirdikleri uygulamaları analiz etmiştir.
Uluslararası alanda entegre raporlama üzerine önemli çalışmalar yapan
isimlerden Michael P. Krzus ve Robert G. Eccless öne çıkmaktadır. Yazarlar
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çalışmalarında mevcut kurumsal raporlamanın eksiklikleri, entegre raporlamanın önemi ve entegre raporlama hakkında detaylı bilgiler vermektedirler.
Eccless ve Krzus (2010) “One Report” (Tek Rapor) isimli çalışmalarında
mevcut finansal raporlar tarafından sunulan bilgilerin karmaşık olmasından
dolayı entegre rapora duyulan ihtiyaç üzerinde durmuşlardır. Krzus (2011)
çalışmasında, entegre raporlamanın gereklilikleri üzerinde durmuştur. Eccless
ve diğerleri (2014) “The Integrated Reporting Movement” (Entegre Raporlama Hareketi) isimli çalışmalarında entegre raporlama hakkında detaylı bir
bilgi sunmuşlardır. Bu kitapta entegre raporlama konusuna ek olarak raporlama ile birlikte yazarlar verinin ulaştığı boyutu da göz önüne alarak büyük veri
olgusuna ve verinin analizine de değinmişlerdir. Söz konusu bu raporlarda
yer alan verinin bilgisayar teknolojileri yardımıyla ve büyük veri analizi kullanılarak faydalı hale getirileceği konusunda önerilerde bulunmuşlardır. Eccless ve Saltzman (2011) çalışmalarında, entegre raporlamanın güçlü ve zayıf
yönlerini ve sürdürülebilirlikte entegre raporlama konusunu ele almışlardır.
Eccless ve Serafeim (2014); Ergüden ve diğerleri (2017), entegre raporlamayı
kurumsal raporlama açısından ele almışlardır.
Bu çalışmada ise işletmede önemli bir işleve sahip olan iç denetimin entegre raporların hazırlanmasında ve uygulamasında üstlenebileceği roller hakkında
bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Çünkü entegre rapor finansal verilerin finansal olmayan veriler ile birleştirilerek sunulmasından çok daha kapsamlıdır. Bu raporun
kısa, orta ve uzun vadede işletmenin ne şekilde değer yaratacağını menfaat sahiplerinin ihtiyaçlarını göz önüne alarak kısa ve öz olarak sunması gerekir. Dolayısıyla işletmenin tüm süreçlerini yakından tanıyan iç denetimin entegre raporlama
alanında ve bu raporda sunulan bilgilerin güvenilirliği konusunda işletmelere ve
menfaat sahiplerine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda, entegre raporun hazırlık, olgunluk ve ileri aşamalarında ve
entegre raporlama çerçevesi ilkeleri ile iç denetim standartları arasında bağ
kurularak iç denetim ile entegre raporlama ilişkisi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. İzleyen bölümde entegre raporlama ve entegre raporlama çerçevesi
ilkeleri hakkında bilgi verilmiş, üçüncü bölümde ise entegre raporlama ile iç
denetim ilişkisi detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

MAYIS - HAZİRAN 2018

123

MALİ

ÇÖZÜM

2. ENTEGRE RAPORLAMA
1
işletmeler ile menfaat sahipleri arasındaki
Genel amaçlı finansal tablolar14
temel iletişim kaynağıdır. Ancak bu tabloların işletme ile ilgili sadece finansal
verilere yer vermesi ve günümüz bilgi ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalması neticesinde farklı finansal raporlama çerçeveleri geliştirilmiştir. Şekil 1’de
finansal raporlama çerçevesi gösterilmektedir.

Şekil 1. Finansal Raporlama Çerçevesi
Şekil 1’de görüldüğü üzere genel amaçlı finansal tablolar finansal raporların temelini oluşturmaktadır. İşletmeler finansal tablolarında sunamadıkları
verileri de paylaşabilmek için bu bilgileri faaliyet raporları, sürdürülebilirlik
raporları gibi raporlar aracılığıyla sunmaya başlamışlardır. İşletmeler bu raporlarda finansal bilgilerinin yanı sıra işletme ile ilgili insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim gibi diğer bilgilere de yer vermektedir. Yayınlanan
bu raporların içeriği incelendiğinde çok fazla bilgi içerdiği, geçmiş finansal
performans odaklı, çok uzun ve karmaşık olduğu görülmektedir. Bu nedenle
raporlarda yer alan bilgiler menfaat sahiplerinin geleceğe yönelik alacakları
kararlarda yetersiz kalmaktadır. Sadece menfaat sahiplerinin bilgi ihtiyacını
karşılayacak, daha kısa ve öz, değer yaratma üzerine odaklanılmış raporlama
gereksinimi neticesinde ortaya çıkan entegre raporlama ile geleneksel kurumsal raporlamanın eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.
14
1 Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları TMS 1 finansal Tabloların Sunuluşu standardında genel amaçlı finansal tablolar, bilanço, kar veya zarar tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim
tablosu ve dipnotlar olarak belirtilmiştir.
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Entegre rapor, bir kuruluşun stratejisinin, kurumsal yönetiminin, performansının ve beklentilerinin kuruluşun dış çevresi bağlamında kısa, orta ve
uzun vadede değer yaratmayı nasıl sağlayacağının kısa ve öz bir şekilde bildirilmesidir (IIRC, 2013:7). Entegre raporlama, finansal ve finansal olmayan
raporlamalar konusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler üzerine inşa edilen
kurumsal raporlamadaki bir dönüşümü temsil etmektedir (Aytekin, 2014:16).
Entegre raporlama işletmelerin daha iyi kurumsal raporlama yapmasına yardımcı olacak bir araçtır. İşletmelere strateji ve performansı daha iyi ifade edebilmeleri konusunda destek olur (KPMG, 2016).
Entegre raporlama ile ilgili çalışmalar, uluslararası alanda IIRC tarafından
yürütülmektedir. Türkiye’de ise entegre raporlama çalışmaları Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) tarafından yürütülmektedir.
2.1. Entegre Raporlamanın Amaçları ve Entegre Raporlamadan Beklenen Faydalar
Entegre raporlama ile aşağıdaki hususlar amaçlanmaktadır (IIA, 2016:1):
 Sermayenin daha etkin ve verimli dağıtılabilmesi için finansal sermaye kullanıcılarına sağlanan bilginin kalitesini arttırmak,
 İşletmenin zaman içinde değer yaratma kabiliyetini etkileyen tüm faktörlerin raporlanarak kurumsal raporlamanın daha tutarlı ve etkin olmasını teşvik etmek,
 Sermaye öğelerinin (finansal, üretim, entelektüel, insan, sosyal ve ilişki, doğal) hesap verebilirliğini ve yöneticiliğini sağlamak ve birbiri ile
olan ilişkilerini anlamayı teşvik etmek,
 Kısa, orta ve uzun dönemde değer yaratma üzerine odaklanmış entegre düşünmeyi, karar vermeyi ve faaliyetleri desteklemek.
Entegre raporlamada işletmenin finansal verilerinin yanında işletme değerini etkileyebilecek her türlü unsur açıklanmaktadır. Burada amaç işletme
ile menfaat sahipleri arasındaki bilgi asimetrisinin azaltılması ve işletmelerin
şeffaflık ve hesap verebilirliğinin sağlanmasıdır. Menfaat sahipleri için işletme bilgilerine ulaşmak daha kolay olmakta, bu da menfaat sahipleri ile daha
iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, entegre raporlamada
finansal olmayan bilgilerin de verilmesi sonucu, işletmenin çevresel, sosyal
ve kültürel alanda yaratmış olduğu katma değerin de sunulması işletmelerin
performanslarını geliştirmesine yardımcı olmaktadır.
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2.2. Entegre Raporlama Çerçevesi
IIRC tarafından 2013 yılında entegre raporlama çerçevesi oluşturulmuştur.
Entegre raporlama çerçevesi kılavuz ilkeler ve içerik öğeleri olmak üzere iki
temel bölümden oluşmaktadır. Kılavuz ilkeler entegre raporun sınırlarını çizerek raporda hangi bilgilerin kullanılacağı ve bu bilgilerin nasıl sunulacağı
konusunda yön gösterirler (Aras ve Sarıoğlu, 2015:56). Entegre raporlama
çerçevesi kılavuz ilkeler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Entegre Raporlama Çerçevesi Kılavuz İlkeler

Doğruluk ve uygunluk

Önemlilik ve
ulaşılabilirlik

Strateji ve bağlantı

KILAVUZ İLKELER
3A- Stratejik odak
ve geleceğe yönelim

Bir entegre rapor kuruluşun stratejisi ve bunun, kuruluşun kısa, orta
ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetiyle ve sermaye öğelerini
kullanımı ve etkileşimiyle nasıl bir ilgisi olduğu hakkında bilgi sağlamalıdır.

3B- Bilgiler arası
bağlantı

Bir entegre rapor kuruluşun zaman içinde değer yaratma kabiliyetini
etkileyen faktörlerin birleşimi, birbirleriyle olan ilişkileri ve aralarındaki bağımlılıkların bütünsel bir resmini
sunmalıdır.

3C- Paydaşlarla
ilişkiler

Bir entegre rapor kuruluşun temel paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin
doğası ve kalitesi hakkında bilgi sağlamalı ve kuruluşun paydaşların
meşru ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde anladığını, hesaba kattığını ve
karşıladığını göstermelidir.

3D- Önemlilik

Bir entegre rapor kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma
kabiliyetini önemli ölçüde etkileyen konular hakkında bilgi vermelidir.

3E- Kısa ve öz olma

Bir entegre rapor kısa ve öz olmalıdır.

3F- Güvenilirlik ve
eksiksizlik

Bir entegre rapor olumlu ya da olumsuz tüm maddi hususları dengeli
ve maddi hata içermeyecek bir şekilde içermelidir.

3G- Tutarlılık ve
karşılaştırılabilirlik

Bir entegre rapordaki bilgiler:
• Zaman içinde tutarlı bir temele dayalı olarak
• Kuruluşun kendi zaman içinde değer
yaratma kabiliyeti açısından, diğer kuruluşlarla karşılaştırılmasına
olanak sağlayacak şekilde sunulmalıdır.

Kaynak: IIRC, 2013:5
Tablo 1’de görüleceği üzere kılavuz ilkeler 7 başlık altında toplanmış olup,
entegre raporlamada sunulacak bilgilerin niteliksel özelliklerini vermektedir.
Ayrıca, entegre raporlama çerçevesi hepsi birbiri ile ilişkili ve birbirine bağlı
8 içerik öğesinden oluşmaktadır. Söz konusu bu öğeler ise Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Entegre Raporlama İçerik öğeleri
İÇERİK ÖĞELERİ
4A-Kurumsal genel görünüm
ve dış çevre

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluş ne iş yapıyor ve hangi koşullarda faaliyet gösteriyor?

4B-Kurumsal yönetim

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluşun kurumsal yönetim yapısı kısa, orta ve uzun vadede değer
yaratma kabiliyetini nasıl destekliyor?

4C-İş modeli

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluşun iş modeli nedir?

4D-Riskler ve fırsatlar

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini
etkileyen spesifik risk ve fırsatlar nelerdir ve kuruluş bunları nasıl ele
almaktadır?

4E-Strateji ve kaynak dağıtımı

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluşun hedefi nedir ve buraya nasıl ulaşmayı amaçlamaktadır?

4F-Performans

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluş, dönem için belirlenen stratejik hedeflerine ne ölçüde ulaşmıştır ve elde edilen sonuçlar sermaye öğelerini nasıl etkilemiştir?

4G-Görünüm

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluşun stratejisini uygularken karşılaşması muhtemel zorluk ve
belirsizlikler ve bunların, iş modeli ile gelecekteki performansı açısından potansiyel etkileri nelerdir?

4H-Hazırlık ve sunum temeli

Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:
Kuruluş entegre rapora dahil edilecek konuları nasıl belirlemektedir
ve bu konular nasıl nicelenmekte veya değerlendirilmektedir?

4I-Genel raporlama ilkeleri

Raporlama hakkındaki aşağıdaki genel konular
çeşitli içerik öğeleri ile ilgilidir:
• Maddi konuların açıklanması
• Sermaye öğelerinin açıklanması
• Kısa, orta ve uzun vade için zaman aralıkları
• Birleştirme ve ayırma

Kaynak: IIRC, 2013:5
İçerik öğeleri, entegre raporda sunulması gereken bilgilerin neler olması
gerektiğine dair kullanıcılara bir çerçeve sunmaktadır.
3. ENTEGRE RAPORLAMADA İÇ DENETİMİN ROLÜ
Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (The Institute of Internal Auditors- IIA)
tarafından yayınlanan Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)’nde iç denetim aşağıdaki gibi tanımlanmıştır (IIA, 2008:7);
“İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak
amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç
denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini
değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.”
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Tanımın temel noktaları aşağıdaki gibidir:
• İç denetim, kurum faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katma
amacını güder.
• İç denetim faaliyetinin iki boyutu vardır. Bunlar güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Güvence hizmetleri, iç denetçinin, bir kurum, faaliyet,
fonksiyon, süreç, sistem veya başka unsurlar hakkında görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki delilleri objektif bir şekilde değerlendirmesini içerir. Danışmanlık hizmetleri, tabiatı gereği tavsiye niteliğinde
olup genellikle görevlendirmeyi talep eden müşterinin özel talebi üzerine gerçekleştirilir (IIA, 2008:15).
• İç denetimin odaklanması gereken üç nokta ise, risk yönetimi, kontrol
2
.
ve yönetişimdir15
İç denetim tanımının bu temel noktalarının entegre raporlama ile örtüştüğü
görülmektedir. Entegre raporlamada işletmenin değer yaratma süreci üzerinde
durulmaktadır. İç denetimin tanımında da görüleceği üzere değer yaratma iç
denetim faaliyet için de geçerlidir. Dolayısıyla kapsam bakımından entegre
raporlama ile iç denetim aynı amaca hizmet etmektedir.
Entegre raporlamada işletme ile ilgili finansal ve finansal olmayan pek
çok veri sunulmaktadır. Finansal tablolarda sunulan veriler hakkında bağımsız denetim tarafından görüş bildirilmektedir. Ancak finansal olmayan veriler
hakkında da menfaat sahiplerinin güvenceye ihtiyaçları vardır. Bu noktada, iç
denetim, entegre raporlama sürecinde ve entegre raporlarda açıklanan risklerin etkili bir şekilde yönetildiğine ve uygun kontrol önlemlerinin uygulandığına dair güvence sağlamaktadır (ECIIA, 2014:8). Ayrıca iç denetim, entegre
raporlamanın hazırlanması aşamasında danışmanlık yapabilir. Çünkü iç denetim bir işletmenin tüm süreçlerini yakından tanımaktadır. Entegre raporlama
konusunda iç denetim tarafından sağlanabilecek güvence ve danışmanlık faaliyetleri Şekil 2’de verilmiştir (IIA, 2015:9):

215 Uluslararası İç Denetim Standartlarında “governance” kelimesi geçmektedir. Bu kelimenin Türkçe
karşılığı yönetişim olmakla beraber aslında “corporate governance” kelimesinin karşılığı olan “kurumsal
yönetim” kavramı ile birbiri yerine kullanılabilmektedir.
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Şekil 2. Entegre Raporlamada İç Denetimin Üstlenebileceği Danışmanlık ve Güvence Faaliyetleri
Kaynak: IIA, 2015:9
İç denetim tanımındaki bir diğer unsur olan iç denetimin temel odak noktaları ile entegre raporlamanın odak noktalarının kesiştiği görülmektedir. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri hem iç denetimin hem de
entegre raporlamanın temel ilgi alanlarıdır.
İşletmeler entegre raporlamanın hazırlanması ile ilgili çeşitli evrelerde
olabilirler. Her bir evrede iç denetimin entegre raporlamadaki rolü Şekil 3’te
özetlenmiştir:
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Şekil 3. Entegre Raporlama Hazırlama Çerçeveleri ve İç Denetim Rolleri
Kaynak: Deloitte, 2011:9
İşletmelerin entegre raporlama konusundaki ilerlemeleri olgunlaştıkça iç
denetimin rolü danışmanlıktan güvence rolüne doğru kaymaktadır. Açıklanan
bilgiler ışığında iç denetimin entegre raporlamaya birçok açıdan katkı sağladığı görülmektedir. İç denetimin entegre raporlamada bu kadar fazla role sahip
olabilmesinin temel nedenleri aşağıda verilmiştir (IIA, 2013:5):
 İç denetim, işletmedeki süreç uygulamalarını yakından bilmektedir.
 İç denetim, entegre raporlamada yer alan ölçümlerin güvenilirliğine
ilişkin güvence sağlayabilir.
 İç denetim işletmenin olası riskleri hakkında bilgi sahibidir.
İç denetimin tanımından yola çıkarak entegre raporlama ile iç denetim ilişkisi bu bölümde anlatılmıştır. Devam eden bölümde entegre raporlama çerçevesi ilkeleri ile iç denetim arasındaki ilişki ele alınacaktır.
3.1. Entegre Raporlama Çerçevesi Kılavuz İlkeler ve İç Denetim İlişkisi
IIRC tarafından oluşturulan entegre rapor çerçevesi kılavuz ilkelerin her birinin
uygulanmasında iç denetim tarafından yapılabilecek katkılar aşağıda verilmiştir:
 Stratejik odak ve geleceğe yönelim: Bu ilkeye göre, bir entegre rapor kuruluşun stratejisi ve bunun, kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetiyle ve sermaye öğelerini kullanımı ve
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etkileşimiyle nasıl bir ilgisi olduğu hakkında bilgi sağlamalıdır (IIRC,
2013:16). Bu ilkenin uygulanmasında iç denetim aşağıdaki hususlarda
roller üstlenebilir ( IIA, 2015:17):
o İç denetim stratejik planında da resmileşen işletme içinde en
üst düzey için uygun bir raporlama hattının sağlanması,
o Çeşitli belirsizliklerin daha kapsamlı ve derinlemesine değerlendirilmesi,
o Kurumsal yönetim ile görevli olanlarla ilgili ve tarafsız iletişimin
sağlanması.
 Bilgiler arası bağlantı: Bir entegre rapor, kuruluşun zaman içinde
değer yaratma kabiliyetini etkileyen faktörlerin birleşimi, birbirleriyle
olan ilişkileri ve aralarındaki bağımlılıkların bütünsel bir resmini sunmalıdır (IIRC, 2013:16). Bu ilke üç hatlı savunma modelinin altında
yatan temel unsurlardan biridir. Birbirine bağlı ve eşgüdümlü bir
yaklaşım olmaksızın sınırlı risk ve kontrol kaynakları etkili bir şekilde kullanılmaz, önemli riskler tanımlanamaz veya uygun bir şekilde
yönetilemez. İç denetim işletme faaliyetlerinin bu bütünsel yaklaşımına bağımsız güvence sağlayarak katkıda bulunabilir. Bu kapsamda iç denetim faaliyetinin sağlayacağı katkılar aşağıdaki gibidir (IIA,
2015:18):
o Uluslararası İç Denetim Standartlarından 2110 Yönetişim standardı gereği, iç denetim, kurulun, iç ve dış denetçilerin, diğer
güvence sağlayıcıların ve üst yönetimin faaliyetleri arasında eşgüdüm sağlamak ve bunlar arasında gerekli bilgilerin iletimini
sağlama konusunda tavsiyelerde bulunmalıdır.
o İç denetim standartlarından 2050 Eşgüdüm Standardı gereği, iç
denetim diğer güvence sağlayıcılara güvenerek gereksiz tekrarlamaları ortadan kaldırmalıdır.
 Paydaşlarla ilişkiler: Bir entegre rapor kuruluşun temel paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin doğası ve kalitesi hakkında bilgi sağlamalı ve
kuruluşun paydaşların meşru ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde anladığını, hesaba kattığını ve karşıladığını göstermelidir (IIRC, 2013:17).
Farklı menfaat sahipleri ile olası uyuşmazlıklarda iç denetimin aşağıda verilen güvence ve danışmanlık faaliyetleri menfaat sahipleri ile
olan ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayabilir (IIA, 2015:19):
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o

İşletme dışı menfaat sahipleri ile yatırımcı ilişkileri, müşteri departmanı, BT vb. gibi ilgili temel bölümlerle düzenli toplantılar
yapmayı teşvik etmek ve aynı zamanda risk azaltma eylem planlarını takip etmekten sorumlu olan risk yönetimi ve iç kontrol
işlevlerini teşvik etmek.
o Menfaat sahiplerinin istek ve ihtiyaçlarının karar verme süreçlerine dâhil edilip edilmediğini gözden geçirmek.
 Önemlilik, kısa ve öz olma: Bir bilginin finansal tablolarda ayrıca
gösterilmesi veya gösterilmemesi finansal tablolara göre karar verecek
kişilerin kararlarını değiştiriyorsa veya etkiliyorsa o bilginin önemli
olduğuna karar verilir (Yılancı ve diğerleri, 2016:85). Muhasebe ve
denetim alanında önemlilik kavramını bu şekilde tanımlıyoruz. Ancak
finansal olamayan olayların da raporlandığı entegre raporlama açısında önemlilik kavramı daha geniş kapsamda ele alınmaktadır. Önemlilik kavramı, muhasebe ve denetim alanındaki anlamında ele alınıp
ayrıca menfaat sahipleri ile olan ilişkilerin analizini de kapsamaktadır.
Bu ilke kapsamında iç denetim birbirinden farklı olayların, durumların ve kararların önemli olup olmadığını değerlendirebilir. Ancak
burada özellikle belirtmek gerekir ki entegre raporlama için önemlilik
düzeyi iç denetim tarafından belirlenmemelidir. İşletme için sadece
önemli bilgilerin sunulması sonucu entegre rapor kısa ve öz olacaktır.
 Güvenilirlik ve eksiksizlik: Bir entegre rapor olumlu ya da olumsuz tüm hususları maddi hata barındırmayacak şekilde içermelidir.
Entegre raporlamanın önemli ilkelerinden birisi bu maddedir. Çünkü
finansal tablolar bağımsız denetimin kontrolünden geçmekte ve menfaat sahiplerine bir güvence sağlanmaktadır. Ancak menfaat sahipleri finansal tablo dışında kalan bilgiler için de bir güvenceye ihtiyaç
duymaktadırlar. Aksi halde bu raporlar menfaat sahipleri tarafından
kullanılamayacaktır. İşte bu noktada, entegre raporda sunulan finansal olmayan bilgiler için iç denetim güvence sağlamaktadır. Bu ilke
kapsamında iç denetimin sağlayacağı katkıları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (IIA, 2015:20):
o İşletmenin iç kontrol sistemleri hakkında genel bir bilgi sağlamak.
o Önemli yanlışlıkların saptandığı ve izlendiği konusunda iç kontrol ve risk yönetimi tarafından sağlanan güvencenin güvenirliğini sürekli değerlendirme ile değerlendirmek.
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 Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik: Bir entegre rapordaki bilgiler, zaman içinde tutarlı bir temele dayalı olarak ve kuruluşun kendi zaman
içinde değer yaratma kabiliyeti açısından, diğer kuruluşlarla karşılaştırılmasına olanak sağlayacak şekilde sunulmalıdır (IIRC, 2013:23).
Bu ilke kapsamında iç denetimin sağlayabileceği yararlar aşağıdaki
gibidir (IIA, 2015:21):
o Tutarlılık ve karşılaştırılabilirliği sağlayan paylaşılan kuralların
oluşturulması konusunda güvence sağlamak.
o İkinci savunma hattıyla gerçekleştirilen risk kontrolü (sürekli izleme dâhil).
o Önemli tutarsızlıkları belirlemek için endüstri içinde ve dışındaki diğer kuruluşlarla karşılaştırma yapmak.
Görüleceği üzere entegre raporlama kılavuz ilkelerinin her birinin uygulanmasında iç denetimin sağlayabileceği katkılar söz konusudur.
3.2. Entegre Raporlama Çerçevesi İçerik Öğeleri İle İç Denetim Standartları Arasındaki İlişki
Entegre raporlama çerçevesi içerik öğeleri raporda yer alması gereken
bilgilere ilişkin bir bilgi sunmaktadır. Bu kapsamda entegre raporlama içerik
öğelerinden olan kurumsal yönetim, fırsatlar ve riskler ilkeleri ile iç denetim
standartları arasında bir ilişki söz konusudur. Tablo 4’de bu ilişki verilmiştir:
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Tablo 4. Entegre Raporlama İçerik Öğeleri ile İç Denetim Standartlarının Karşılaştırılması
Entegre Raporlama Çerçevesinde Yönetişim
ve Risk

İç Denetim Standartları Çerçevesinde
Yönetişim ve Risk

4B KURUMSAL YÖNETİM

YÖNETİŞİM

4.8.Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:

2110. İç denetim faaliyeti, kurumun yönetişim
süreçlerini değerlendirmek ve iyileştirilmesi
için gerekli tavsiyelerde bulunmak zorundadır.

Kuruluşun kurumsal yönetim yapısı, kısa, orta
ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini nasıl
destekliyor?
4.9.Kuruluşun liderlik ve yapısı ve uygulamalarının kurumsal yönetim arasındaki bağlantı.

2110.A1. İç denetim faaliyeti, kurumun
etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin
tasarımını, uygulanmasını ve etkinliğini
değerlendirmek zorundadır.

4.12. Kuruluşta uygulanan ücret ve teşvikler ile
kurumsal yönetim arasındaki ilişki.

2110.A2. – İç denetim faaliyeti, kurumun bilgi
teknolojileri yönetişiminin kurumun strateji
ve amaçlarını destekleyip desteklemediğini
değerlendirmek zorundadır.

4D FIRSATLAR VE RİSKLER

RİSK YÖNETİMİ

4.23. Bir entegre rapor şu sorunun yanıtını vermelidir:

2120. İç denetim faaliyeti; risk yönetimi
süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve
iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır.

Kuruluşun kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini etkileyen spesifik risk ve fırsatlar
nelerdir ve kuruluş bunları nasıl ele almaktadır?
4.24. İlgili sermaye öğeleri ile ilgili temel
risklerin ve fırsatların tanımlanması.

2120.A1. İç denetim faaliyeti, kurumun
yönetişim süreçlerinin, faaliyetlerinin ve
bilgi sistemlerinin maruz kaldığı riskleri
değerlendirmek zorundadır.

4.25. Risklerin ve fırsatların kaynaklarının tanımlanması ve risk değerlendirmesi,

2120.A2. İç denetim faaliyeti, suiistimalin
gerçekleşme ihtimalini ve kurumun suiistimal
riskini nasıl yönettiğini değerlendirmek
zorundadır.

4.26. Kılavuz ilkelerinden önemlilik ilkesi gereği
kuruluşun değer yaratma kabiliyeti açısından
önem taşıyan ve gerçekleşme ihtimali düşük olan
tüm risklerin açıklanması.

2120.C1. İç denetçiler, danışmanlık görevleri
sırasında, görevin amaçlarıyla uyumlu şekilde
riski ele almak ve diğer önemli risklere karşı
uyanık olmak zorundadır.
2120.C2.
İç
denetçiler,
danışmanlık
görevlerinden elde ettikleri risk bilgilerini,
kurumun
risk
yönetim
süreçlerini
değerlendirmede kullanmak zorundadır.

Kaynak :IIA, 2013:10
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Görüldüğü üzere Uluslararası İç denetim Standartlarından 2110 Yönetişim
ve 2120 Risk Yönetimi standartları entegre raporlamada açıklanması gereken
bilgiler için iç denetimin önemli bir işleve sahip olduğunu göstermektedir.
Ayrıca Uluslararası İç Denetim Standartlarından 2050 Eşgüdüm Koordinasyon standardı gereği şu şekildedir:
“İç Denetim Yöneticisi; aynı çalışmaların gereksiz yere tekrarlanmasını
asgarîye indirmek ve işin kapsamını en uygun şekilde belirlemek amacıyla,
diğer iç ve dış güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayıcılarla, mevcut bilgileri paylaşmalı, faaliyetleri koordine etmeli ve onların işlerine itimat etmeyi
değerlendirmelidir.”
Bu kapsamda da iç denetim birimi entegre raporlama uygulama aşamasında raporu hazırlayan birimlerle birlikte çalışarak entegre rapor hazırlama
sürecinin daha etkili ve verimli olmasına katkıda bulunabilir.
4. SONUÇ
Menfaat sahiplerine alacakları kararlarda daha faydalı bilgi sağlayabilmek
ve menfaat sahipleri ile işletme arasındaki bilgi asimetrisini azaltmak için finansal raporlama çerçevesi her geçen gün ihtiyaçlara cevap verebilmek adına
geliştirilmektedir. Entegre raporlama ise finansal raporlama konusunda yaşanan en son ve en dikkat çeken gelişmelerden birisidir. Entegre raporlama ile
işletmenin zaman içerisinde nasıl değer yarattığına ilişkin bilginin kısa ve öz
olarak verilmesi amaçlanmaktadır. Entegre rapor işletmenin finansal durumunun yanı sıra, kurumsal yönetim, riskleri ve fırsatları gibi konularda da faydalı
bilgi sağlayan bir raporlama aracıdır. Entegre raporlama finansal tablolar ile
işletmenin finansal olmayan verilerinin birleştirildiği bir finansal rapor değildir. Burada yer alan bilgiler menfaat sahiplerinin geleceğe yönelik alacakları
kararlarında temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak tüm bilgilerin sistematik bir
şekilde sunulmasıdır. Bu kapsamda işletme süreçlerini yakından tanıyan iç
denetimin entegre raporlamada önemli roller üstlenebileceği öngörülmüştür.
Entegre raporlama tanımı ve ilkeleri ele alındığında iç denetim tanımı ve
standartlarıyla örtüşen yönlerinin olduğu görülmüştür. Entegre raporlamada sunulacak bilgilerin birçoğunun cevabı iç denetim biriminden sağlanabilir. İç denetimin entegre raporlamaya olan en büyük katkısının ise entegre
raporlamada sunulan finansal olmayan bilgilere ilişkin sağlayacağı güvence
faaliyetinin olduğu değerlendirilmektedir. Bağımsız denetim finansal veriler
için menfaat sahiplerine bir güvence sağlamaktadır. Ancak söz konusu bu
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denetimin kapsamı sadece finansal tablolardır. Dolayısıyla menfaat sahipleri
için alacakları kararlarda göz önüne aldıkları önemli hususlar olan kurumsal yönetim, riskler ve fırsatlar, işletmenin bu riskler için alacağı önlemlere
dair güvencenin anahtarı işletmelerde önemli bir role sahip olan iç denetim
olmaktadır. Çünkü iç denetim bir işletmenin risk yönetimi, iç kontrol ve yönetişimine ilişkin danışmanlık ve güvence sağlamaktadır. Nitekim yapılan
araştırmada, Uluslararası İç Denetim Standartları ile entegre raporlama çerçevesi ilkeleri arasında yakın bir ilişki olduğu da görülmüştür. Sonuç olarak
işletmenin süreçlerine değer katan bir danışmanlık ve güvence hizmeti olan iç
denetim işletmeye değer katan bir gelişme olan entegre raporlama konusunda
da bir role sahiptir. İşletmeler entegre raporlama sürecinde iç denetim birimi
ile koordineli bir şekilde çalışarak bu sürecin daha etkin ve verimli olmasını
sağlayabilir.
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PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ İLE OYUN GÖRÜNÜMLÜ
KURGU YATIRIM SİSTEMLERİ
*
Tuğrul KAYNARCA 16

ÖZ
Günümüz internet ve bilişim dünyasında çok hızlı bir şekilde ortaya çıkan değişim ve yenilikler karşısında; kısa sürede, emek harcamadan ve nispeten az bir
miktarda para ile yüksek tutarlarda kazanç elde etmek isteyen vatandaşların, bu
beklenti ve hırslarından yararlanarak kendilerine haksız menfaat sağlamak isteyen
kişilerce her geçen gün, bazıları “piramit satış sitemi” olarak da değerlendirilmesi
mümkün olan, oyun görünümlü farklı kurgu yatırım sistemleri üretilmektedir.
Makalemizde, son günlerde ülkemiz gündeminde yer eden ve her kesimden binlerce vatandaşın mağduriyetiyle sonuçlanan, internet oyunu şeklinde
kurgulanmış yatırım sistemleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunla (6502 s. K.) düzenlenen “Piramit satış sitemleri” konusu ve bu
sistemler arasındaki ilişki çok yönlü bir şekilde irdelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Piramit Satış Sitemi, Kurgu Yatırım Sistemi, İnternet,
Oyun, Yatırımcı, Üye, Kazanç Beklentisi, Kazanç Vaadi, Dolandırıcılık, Nitelikli Dolandırıcılık
1. GİRİŞ
13. yüzyıl Anadolu Selçuklu döneminde Akşehir’de yaşayıp, kıvrak zekâsı, nüktedanlığı ve üstün mizah yeteneğiyle, yaşadığı çağ ve coğrafyadan
günümüze ve tüm Dünya insanlarına asırlar ve kıtalar ötesi mesaj gönderen,
ayrıca insanlara doğru yolu gösteren, iyilikleri bildiren, doğruya sevkeden ve
kötülüklerden sakındıran bir veli olan Nasrettin Hoca’nın “Kazan doğurdu kazan öldü” isimli fıkrasının ana fikrinde de işlendiği üzere, “açgözlü olan ve
kısa zamanda az bir emek veya sermayeyle çok kazanç elde etmek isteyen
insanın, hırsının kurbanı olup elindekileri de kaybetmesi” mümkündür. “Dimyat’a pirince giderken eldeki bulgurdan olmak” deyimi de bu durumu en veciz
şekilde anlatmaktadır.
Sözün özü, insanın tabiatında hep daha fazlayı, daha iyiyi, daha güzeli elde
etme isteği bulunmaktadır. Bu kaide, zamandan ve mekândan bağımsızdır.
Günümüz insanı da internet ve bilişim dünyasındaki baş döndüren yenilik ve
*16 Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi, SMMM
Makale Geliş Tarihi:
09.04.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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değişimler karşısında, kısa zamanda zengin olma beklentisiyle değişik para
kazanma araçlarına yönelmektedir. Bunlar arasında borsa, döviz alım-satımı
ve diğer gelir getirici yasal faaliyetler olabildiği gibi, yasallığı şüpheli durumda olan veya yasa dışı birçok yatırım modeli veya sistemi de vardır.
2. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİ İLE KURGU YATIRIM SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Kurgu yatırım modelleri ya da sistemleri olarak adlandırdığımız, internet
üzerinden üyelik yoluyla yatırım toplayarak, kısa sürede ve yüksek miktarda
kazanç vaat eden oyun görünümlü internet sitesi faaliyetleri, insanoğlunun
“para kazanma” hırsından beslenmektedir.
Bu kurgu sistemler ilk önce Amerika, Çin ve Rusya gibi büyük ülkelerde başlatılmış olup, son iki-üç yıldır da ülkemiz internet dünyasına girmiştir.
Söz konusu sistemlerin kurucuları ilk önce, oyun sitesinin (oyun script’inin)
yazılımını yapmakta veya yaptırmakta, akabinde, Whatsapp, Facebook ve
Youtube gibi çeşitli mecralarda çeşitli yöntemlerle (grup, tanıtım videoları,
reklam gibi) tanıtımı yapmak ya da yaptırmak suretiyle (üyelik için) internet
kullanıcılarına yaymaktadır.
Söz konusu yayma faaliyetleri sırasında ve kurgu yatırım sistemlerinin
internet sitelerinde mevcut ve müstakbel yatırımcılara (oyunculara) sürekli
olarak, “sistemlerinin çok güvenilir ve kazançlı olduğu, sistemlerine para yatırmaları halinde kısa sürede ve yüksek meblağlarda kazanç elde edecekleri”
yönünde teşvik edici açıklama ve bilgilendirmelerin yapıldığı görülmektedir.
Oyun görünümlü kurgu yatırım sistemlerinin internet ortamındaki faaliyetleri; kurgu sistemlere üye olup, kimi zaman sanal çiftlik hayvanları (küçükbaş,
büyükbaş) ve kümes hayvanları satın almak suretiyle bunlardan elde edilen
sanal ürünlerin üretimi ve satışına dayanabildiği gibi, kimi zaman da sanal solucan, (sanal) bitcoin ve diğer kripto para üretimi ve satışları yahut da taksiyle,
kamyonla, otobüsle ve sair ulaşım araçlarıyla sanal yolcu ve yük taşıma işleri
şeklinde gerçek olmayan mal veya hizmet üretimi esaslı oyun modellerinin
üzerine oturtulan para toplama organizasyonları olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu sistemlere daha fazla katılımcı toplamak, mevcut ve müstakbel katılımcıların güvenini kazanmak, sistemlerin güvenilir, kurumsal birer yatırım
modeli olduğu izlenimini vermek için, kimi zaman da anonim veya limited
şirketler kurulabilmektedir. Bu durumda kurulan şirketler çoğunlukla sadece
evrak üzerinde kalmakta ya da tabela şirketi olmaktan öte geçememektedir.
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Kuruluş amaçları ve kurucularının gerçekte hedefledikleri yasa dışı eylemleri göz önüne alındığında, bu şirketleri, doktrinde “sadece tüzel kişilik olarak
var olan, ancak hiçbir mal varlığı ve faaliyeti olmayan şirketler” şeklinde
tanımlanan “paravan şirketler” olarak değerlendirmek mümkündür.
Nitekim, Danıştay 11. Dairesinin 1997/4001 Esas ve 1998/3423 sayılı Kararında; “213 sayılı Vergi Usul Kanununun 11’inci maddesine 3239 sayılı Kanunun
2’nci maddesiyle üçüncü fıkrasının eklendiği ve bu değişikliğe ilişkin madde gerekçesinde ise bir kısım mükellefler tarafından, bu yükümlülüklerini yerine getirmemek amacı ile birtakım paravan firmalar kurulduğu, bu firmaların uhdelerinde
önemli vergi birikmesine karşın bu vergileri süresi içinde vergi dairesine yatırmadan ortadan kayboldukları, herhangi bir mal varlığı bulunmayan bu firmaların vergi borcunun tahsil edilemediği, bu tür paravan şirket kurulmasını önlemek
maksadıyla bu maddenin düzenlendiği” vurgulanmaktadır.
Bu durumda, paravan olarak kurulan söz konusu şirketlerin, oyun görünümlü kurgu yatırım sistemleri aracılığıyla yasa dışı bir şekilde topladıkları
paraları, (mali suçlar ve vergisel yükümlülükler açısından) Maliye Bakanlığının denetiminden de kaçırma saikıyla hareket ettikleri izahtan varestedir.
Gerek piramit satış sistemleri kapsamında değerlendirilsin gerekse de dolandırıcılık eylemleri kapsamında değerlendirilebilecek her türlü oluşum, sistem ve faaliyetleri tespit edilen şirketlerin, esas sözleşmelerindeki amaç ve
konuları dışında ve kamu düzenine aykırı şekildeki söz konusu uygulamalarının aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210’uncu maddesinin
üçüncü fıkrası çerçevesinde de yaptırımı bulunmaktadır. Anılan hüküm gereğince bu şekilde yasa dışı para toplama faaliyetleri bulunan şirketler hakkında
(şirketlerin tüzel kişiliğinin sonlandırılmasına, basit ifadeyle kapatılmasına
yönelik olarak) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından fesih davasının açılması da olanaklı olacaktır.
Piramit satış sistemleri ile (oyun görünümlü) kurgu yatırım sistemleri arasındaki ilişkiyi daha iyi kavrayabilmek için aşağıdaki şekillerin incelenmesinde fayda vardır.
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1
Şekil-1: Temsilî Piramit Satış Sistemi Grafiği17

2
Şekil-2: Temsilî Kurgu Yatırım Sistemi Grafiği18

1 “A” kişisi sistemi ilk kuran ve yöneten (sistemin sahibi olan en üst basamaktaki) kişidir. “B” ve “C”
17
kişileri 2. basamakta yer alan referans üye, birlik (klan) başkanı, bayi veya distribütör olarak adlandırılan
üyeler olup, temsili grafikteki alt basamaklar ile bu basamaklarda yer alan kişilerin sistem içindeki unvanları ve sayıları, her bir piramit satış sisteminde farklılık göstermektedir. Bu nedenle “H” ila “N” arasında
temsilî harflerle gösterilen alt basamak üyelerin sayılarında olduğu gibi, bunların her birinin alt üyelerinin
de sayıları da (aşağıya doğru sonsuza giden oklarla gösterildiği üzere) artıp azalabilecektir.
2 Kurgu yatırım sistemlerinin bazıları, şekil olarak birebir piramit satış sisteminin işleyişi ile özdeşlik
18
göstermekle (Faaliyetleri 6502 s. K. Md:80/1’e uymakla) birlikte, bazı kurgu yatırım sistemlerinde ise ara
basamaklar bulunmamakta, sistemde sadece sistemi ilk kuran ve yöneten (sistemin sahibi ve en üst basamaktaki) şahıs olan “A” kişisi ile doğrudan ona bağlı ve herhangi bir imtiyazı (referans üyelik, bayilik, distribütörlük, klan başkanlığı gibi) olmayan yatırımcı üyeler (“O”, “X” ve “Y” gibi) bulunmakta ve bunların
sayısı da her bir sistemde farklı olabilmektedir.
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Şekil-3: Piramit Satış Sistemleriyle Kurgu Yatırım Sistemleri Arasındaki
İlişki Şeması

Kurgu yatırım sistemi şeklinde faaliyet gösteren piramit satış sistemleri (Faaliyetleri 6502 s. K. Md:80/1’e uyanlar)
Temsilî olarak çizilen iki grafikler ile şemadan da görüleceği üzere; piramit satış sistemleri daha basit ve sistematik bir düzenle alta (tabana) doğru
genişlerken, kurgu yatırım sistemlerinde daha karmaşık üyelik ilişkileri ve ara
katmanlar oluşturulabilmektedir. Kurgu yatırım sistemlerinde eğer 6502 sayılı
Kanunun 80’inci maddesinin birinci fıkrasında;
“1- Katılımcıların sisteme girerken sisteme para veya mal varlığı teslim
etmeleri,
2- Sisteme aynı şartlar altında katılımcı bulmaları (katmaları),
3- Bir para veya mal varlığı kazancı olanağı ümidinin verilmesi,
4- Mal varlığı kazancının elde edilmesinin tamamen veya kısmen diğer
katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılınması,
5- Kazanç beklentisinin gerçekçi olmaması veya gerçekleşmesinin çok güç
olması”
şeklinde sayılan unsurlardan (şartlardan) hepsinin bir arada bulunması halinde (bu şart veya unsurlarla örtüşmesi halinde) ilgili kurgu yatırım sistemi,
aynı zamanda bir piramit satış sistemi de olacaktır.
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3. PİRAMİT SATIŞ SİSTEMLERİNİN YASAL ÇERÇEVESİ
Piramit satış sistemleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 80’inci maddesinin birinci fıkrasında; “katılımcılarına bir miktar para veya
malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve
malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların
da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemleri” olarak tanımlanmıştır.
Kanuna uyarınca, piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, piramit satış sistemleri
ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde
durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir (6502 s. K. Md:80/2-3).
Kanunun 80’inci maddesine aykırı olarak piramit satış sistemini başlatan,
düzenleyen veya toplantı, elektronik posta veya diğer birçok kimsenin de katılımını sağlamaya elverişli yöntemlerle yayan veya böyle bir sistemin diğer
bir şekilde yayılmasını ticari amaçlarla destekleyenler hakkında 26/09/2004
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır
(6502 s. K. Md:77/17).
Türk Ceza Kanununun “Dolandırıcılık” suçunu düzenleyen 157’nci maddesine göre; hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş
yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.
Yine, Türk Ceza Kanununun “Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158’inci
maddesinde ise; “(1) Dolandırıcılık suçunun; … f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle, g) Basın ve
yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, h) Tacir veya
şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri
sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında…
İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî
para cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 29/06/2005 – 5377/19 md.; Değişik:
03/04/2013-6456/40 md.) Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan
elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.
…

146

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

(3) (Ek fıkra: 24/11/2016-6763/14 md.) Bu madde ile 157’nci maddede yer
alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.”
hükümlerine yer verilmiştir.
Dolayısıyla, 6502 sayılı Kanunun (aynı Kanunun 80’inci maddesine atıf
yapılmak suretiyle düzenlenen) 77’nci maddesinin on yedinci fıkrası hükmünden esasen; bu Kanunun 80’inci maddesine aykırı eylemleri bulunan kişiler
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 157 ve/veya 158’inci maddeleri
hükümlerinin uygulanacağı ve bu husustaki takdir yetkisinin yargı mercilerinde (ilgili Mahkemeler ve Cumhuriyet Savcılıklarında) olduğu anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklanan unsurlar veya şartlarla örtüşmeyen kurgu yatırırım sitemleri ise piramit satış sistemlerine bir veya birkaç unsur açısından benzese
dahi, bunlar piramit satış sistemi kapsamına girmeyecektir. Ancak, söz konusu
kurgu yatırım modelleri, işleyişleri ve muhteviyatları itibarıyla Türk Ceza Kanunun 157 ve 158’inci maddeleri çerçevesinde suç unsurlarını barındırıyorsa,
bu sistemleri kuranlar ve yönetenler hakkında her halükarda cezaî yaptırım
söz konusu olabilecektir.
Kısacası son günlerde ülkemiz gündemini işgal eden masum (!) internet
oyunu görünümlü kurgu yatırım sistemleri, işleyişleri, üyelik sistemleri ve
türleri açısından ele alındığında; tamamının piramit satışı olarak değerlendirilemeyeceği, ancak Kanunun 80’inci maddesinin birinci fıkrasıyla örtüştürülmesi halinde, bu sistemlerin de birer piramit satış sistemi olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, kurgu yatırım sistemleri olarak kurulup dolandırıcılık
suçlarının unsuru olarak tespiti yapılan her bir sistemin kurucuları ve yöneticilerinin (suçun failleri ve iştirakçilerinin) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili hükümlerine göre tecziye edileceği de açıktır.
5. SONUÇ
İnsanın genlerine işle(n)miş hırs duygusunun en başta gelen türlerinden
olan para kazanma hırsından, yararlanarak insanlara sanal bir zenginlik vaat
eden dolandırıcıların internet oyunu görünümlü kurgu yatırım sistemi tuzaklarına düşülmesinin önüne geçilebilmesi, bu alandaki yaptırımların ağırlaştırılarak caydırıcı hale getirilmesi, bu sistemlerin kurulması ve faaliyet göstermesinin engellenmesi elzem hale gelmiştir.
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Piramit satış sistemlerini tek tek unsurları ve şartlarını saymak suretiyle
düzenleyen 6502 sayılı Kanunun 80’inci maddesini, mevcut haliyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Nitelikli Dolandırıcılık” başlıklı 158’inci maddesinde sayılan birçok fiille ilişkilendirilmek olanaklıdır.
Bununla birlikte, günümüz internet ve bilişim dünyasında çok hızlı bir şekilde cereyan eden değişim ve yenilikler karşısında; suç işleme kastıyla hareket eden kişiler tarafından, her geçen gün farklı bir “Piramit satış sitemi” türünün veya benzerinin bulunarak uygulamaya konulması dolayısıyla, bu konuda
sadece 6502 sayılı Kanunun 80’inci maddesi yeterli olmamaktadır.
Son tahlilde, 6502 sayılı Kanunun 80’inci maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olabilecek (suç unsuru teşkil eden) işlem, uygulama ve faaliyetlerin önüne geçebilmesi için; Kanunun uygulayıcısı ve denetim yetkisi
elinde bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere, konuyla ilgili
tüm Bakanlıklar ile kurum ve kuruluşların (Maliye Bakanlığı Mali Suçları
Araştırma Kurulu, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi) bir araya gelerek (mevzuat değişikliği veya yeni bir mevzuat ortaya konulması da dâhil her türlü
teknik, teknolojik, hukukî, idarî ve cezaî tedbirle) acilen gerekli çalışmaların
yapılması önem arz etmektedir.
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GRUP ŞİRKETLERİNCE TEMİN EDİLEN KREDİNİN BAĞLI
ŞİRKETLERE KULLANDIRILMASINDA BORÇLU-ALACAKLI
İLİŞKİSİ
*
Salih ÇALAL19

ÖZ
Şirketler topluluğu mevzuatımızda ilk olarak 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile düzenlenmiştir. Esasen bu durum uygulamada var olan ancak
mevzuatta kendine yer bulamayan bir boşluğun doldurulmasıdır. Söz konusu
düzenlemelerde şirketler topluluğunun kurulması, hâkimiyet unsuru, sorumlulukların paylaşımı, bağlı şirketlerin menfaatlerinin gözetimi ve benzeri konular düzenlenmiştir. Şirketler topluluğunun uygulamada tercih edilmesinin
en önemli nedeni, grup şirketlerinin bir topluluk içinde bulunmalarının sağladığı avantajlardır.
Anahtar Sözcükler: Şirketler Topluluğu, Hâkim Şirket, Bağlı Şirket,
Kredi, Borçlu, Alacaklı.
1. GİRİŞ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 195’inci maddesine göre; “(1) a) Bir
ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; 1. Oy
haklarının çoğunluğuna sahipse veya 2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim
organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya 3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye
dayanarak, tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy
haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa, b) Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret
şirketini, bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa, birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir.”
Grup şirketlerinden biri tarafından gerekli teminat gösterilip kredi alınarak, o krediyi aynı koşullarla, başka bir grup şirketine kullandırılmak istenildiğinde ortaya çıkacak olan yasal durumlar ile şirketler topluluğu içerisindeki
bir grup şirketi tarafından başka bir şirkete ödünç para verilmesi işleminde
uygulanacak faiz oranı hakkında işbu çalışmamız kapsamında açıklayıcı bilgiler sunulacaktır.

*19 Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
16.04.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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2. GRUP ŞİRKETLERİNCE TEMİN EDİLEN KREDİLERİN BAĞLI ŞİRKETLERE AKTARILMASI
Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini, bir sözleşme gereğince veya
başka bir yolla hâkimiyeti altında tutabiliyorsa şirketler topluluğunu meydana
getirme şartı oluşmuş demektir. Bir sermaye şirketinin paylarının çoğunluğuna sahip olmak esasında hâkimiyet kurulması için yeterli değildir. Önemli
olan öngörülen oyların çoğunluğuna sahip bulunmaktır. Çünkü oyda imtiyaz
hakları ve yönetim organındaki çoğunluk sermaye çoğunluğunu tamamen etkisiz duruma getirebilir. Onun için sermaye çoğunluğu hâkimiyetin varlığı
yönünden sadece bir karine olarak görmüştür. Pay senetleri geniş halk yığınlarına yayılmış, teknik terimle atomize olmuş, pay senetleri borsada işlem gören
anonim şirketlerde bazen yüzde yirmi beş-otuz, hatta daha küçük orandaki
pay sahiplikleriyle (iştiraklerle) de hâkimiyet kurulabilir. Uygulamada şirketler topluluğu içerisindeki hâkim şirketlerce temin edilen kredilerin borçlanma
yoluyla ve aynı kredi şartlarıyla bağlı şirketlere aktarıldığı görülmektedir.
2.1. Hâkim Şirketlerce Temin Edilen Kredilerin Bağlı Şirketlere Aktarılmasında Kurumlar Vergisi Uygulaması
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6
ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap
dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı safi
kurum kazancının tespitinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç
hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm uyarınca
tespit edilecek kurum kazancından Kurumlar Vergisi Kanununun 8 inci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan giderler indirilecektir.
Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40
ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış
olup, aynı maddenin (1) numaralı bendinde ticari kazancın elde edilmesi ve
idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirim
konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır. Anılan bent hükmü uyarınca, yapılan
genel giderlerin indirim konusu yapılabilmesi için, söz konusu giderlerle kazancın elde edilmesi ve idamesi arasında doğrudan ve açık bir illiyet bağının
bulunması, giderlerin kazancın elde edilmesine yönelik olması, harcamanın
yapıldığı gelir doğuran olayın vergiye tabi bulunması, karşılığında gayri maddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması ve maliyete dâhil edilecek giderlerden
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olmaması gerekmekte olup, bu mahiyette olmayan giderlerin ticari kazancın
tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap
dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan
kısmının, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacağı belirtilmiş olup,
altıncı fıkrasında ise kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla
ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından
temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların örtülü sermaye sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.
1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “12.2.2. Banka ve finans
kurumlarından temin edilerek kullandırılan borçlar” başlıklı bölümünde, kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin banka veya finans
kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla, yani
kredi sözleşmesinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullandırılma şartlarında
herhangi bir değişiklik yapılmadan kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmaların, örtülü sermaye kapsamı dışında tutulduğu; kredibilitesi olan grup şirketinin, anılan kaynaklardan temin edip ihtiyacı olan diğer grup şirketlerine aynı
şartlarla kısmen veya tamamen aktardığı kredilerin, örtülü sermaye tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
Yukarıda yer alan açıklamalar uyarınca, hakim şirketlerin temin ettiği kredilerin, kredi sözleşmelerinin içerdiği vade, faiz oranı ve benzeri kullanma
şartlarında herhangi bir değişiklik yapmadan bağlı şirketlerce kullanılması
durumunda, bu kredilerin örtülü sermaye tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmaması gerekmektedir.
Öte yandan, söz konusu finansmanlarla ilgili olarak katlanılan faiz ve kur
farkı giderlerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı
bendine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe
giren 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise, kurumların ilişkili kişilerle
emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunması durumunda, kazancın
tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verMAYIS - HAZİRAN 2018
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me işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri
ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da
satımı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre, emsallere uygunluk ilkesi ilişkili
kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanan fiyat veya
bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat
veya bedele uygun olmasını ifade etmektedir.
Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalara 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğinde yer verilmiştir.
Bu çerçevede, bankadan temin edilen kredilerin aynı faiz oranı ve masrafları ile bağlı şirketlere kullandırılması işlemi, kredileri kullandıran şirketler tarafından bağlı şirketlere sunulan bir finansman hizmeti mahiyetinde olup, söz
konusu finansman hizmetinin ilişkisiz bir gerçek kişi veya kuruma verilmesi
durumunda verilen bu hizmet karşılığı ilişkisiz gerçek kişi veya kurumdan bir
bedel talep edileceğinden, bu hizmetin ilişkili şirketlere verilmesi durumunda
da verilen hizmet karşılığı olarak bir bedelin talep edileceği tabiidir.
Dolayısıyla, bankadan temin edilen kredilerin grup şirketlerin aktarılması
işlemi, ilişkili kişiye sunulan bir finansman hizmeti olup kredilerle ilgili her
türlü masraf ve faizi doğrudan doğruya grup şirketlerinin üstlenmesi, kredileri
kullandıran şirketler tarafından herhangi bir masrafa katlanılmaması veya finansman hizmetinin kredileri kullandıran şirketlerin faaliyet konuları arasında
bulunmaması yapılan işlemin mahiyetini değiştirmemektedir.
Hakim şirketlerce bankalardan temin edilen kredilerin aynı şartlarla bağlı şirketlere kullandırılması durumunda, finansman hizmetine ilişkin bedelin, Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü madde hükmü ile 1 seri numaralı
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel
Tebliğde yapılan açıklamalara göre belirlenmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, bankalardan temin edilerek aynı şartlarda bağlı şirketlere
kullandırılan krediler için transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre belirlenecek emsallere uygun bir bedelin alınması,
kredilerin aynı şartlarla kullandırılması şartının ihlali anlamına gelmeyecek,
dolayısıyla söz konusu borçlar örtülü sermaye sayılmayacaktır.
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2.2. Hâkim Şirketlerce Temin Edilen Kredilerin Bağlı Şirketlere Aktarılmasında Katma Değer Vergisi Uygulaması
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine (KDV) tabi olduğu, Kanunun
17/4-e maddesinde ise banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren
işlemlerin KDV’den istisna edildiği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin
ikinci fıkrasında; “Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben
aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri
dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla
faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle
uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden
komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dâhil) da banka
muameleleri vergisine tabidir.” hükmü ve aynı maddenin 6009 sayılı Kanunla
değişik üçüncü fıkrasında ise, “90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre
ikraz işleriyle uğraşanlarla ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden
herhangi birini esas iştigal konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar...” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV’yi
banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü bulunmaktadır.
Ayrıca, 6009 sayılı Kanun ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28
inci maddesinde yer alan banker tanımında yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar 22.10.2010 tarihli ve 27737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 87
Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde yapılmıştır.
Buna göre, 6802 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işlemleri esas iştigal konusu olarak yapanlar, banker kapsamında BSMV
mükellefi olup, esas iştigal konusu olarak yapılan bu işlemler dolayısıyla lehe
alınan paraların BSMV ye tabi tutulması gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalara göre, ticari ve sınai faaliyette
bulunmak üzere kurulmuş olan şirketlerce yapılan kredi kullandırma işlemi,
esas iştigal konusu olarak değerlendirilemeyeceğinden BSMV’ye tabi bulunmamakta olup bu işlemlerin KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.
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Bu hükümler uyarınca, hâkim şirketlerce temin edilen kredilerin bağlı şirketlere anapara, faiz ve masraflarıyla birlikte aynen aktarılması işleminde aynen aktarılan bu bedeller için KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, aktarılan kredi tutarına ilaveten herhangi bir bedel alınması halinde ise bu bedel, krediyi
kullandıran şirketlerin sunduğu hizmetin karşılığını teşkil edeceğinden, genel
oranda katma değer vergisine tabi tutulacaktır.
2.3. Hâkim Şirketlerce Temin Edilen Kredilerin Bağlı Şirketlere Aktarılmasında Vergi Usul Kanunu Uygulaması
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde; “Fatura, satılan
emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek
üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari
vesikadır.”
231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre
içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” hükümleri
yer almaktadır.
Kanunun 232 nci maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı
basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin
sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia
ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hüküm altına
alınmıştır.
Buna göre, hâkim şirketlerce temin edilen kredilerin bağlı şirketlere herhangi bir bedel eklenmeksizin anapara, faiz ve masraflarıyla birlikte aynen
aktarması işlemi KDV’ye tabi olmadığından söz konusu kredi ve giderlerin
yansıtmayı yapacak firmaların gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile
bağlı şirketlere yansıtılması halinde faturalarda katma değer vergisinin hesaplanmaması ancak, kredi kullandıran şirketler tarafından, bağlı şirketlere
aktarılan kredi tutarına ilaveten herhangi bir bedel alınması halinde düzenlenen faturada ilave tutar için katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.
3. GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMİ
Topluluk şirketlerinden herhangi biri tarafından diğer şirketlere faiz karşılığı ödünç para verilmesi işleminde, Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü
maddesine göre emsal faiz oranının tespitinde, borç veren şirket için uygulanan banka mevduat ya da gecelik faiz oranının mı, yoksa borç alan şirket için
154

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

geçerli olan kredi faiz oranının mı dikkate alınacağı ya da iki faiz oranının
ortalamasının mı emsal faiz oranı olarak işleme tabi tutulacağı uygulamada
karşılaşılan ve izaha muhtaç olan bir konudur.
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde;
“(1) Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak
tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü olarak dağıtılmış sayılır. Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet
alım ya da satımı olarak değerlendirilir.
(2) İlişkili kişi; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili
bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade eder. Ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dâhil yansoy hısımları ve kayın hısımları
da ilişkili kişi sayılır. Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi
sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme
imkânı sağlayıp sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca ilan edilen ülkelerde veya bölgelerde bulunan
kişilerle yapılmış tüm işlemler, ilişkili kişilerle yapılmış sayılır.
(3) Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet
alım ya da satımında uygulanan fiyat veya bedelin, aralarında böyle bir ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyat veya bedele uygun olmasını ifade
eder. Emsallere uygunluk ilkesi doğrultusunda tespit edilen fiyat veya bedellere ilişkin hesaplamalara ait kayıt, cetvel ve belgelerin ispat edici kâğıtlar
olarak saklanması zorunludur.
(4) Kurumlar, ilişkili kişilerle yaptığı işlemlerde uygulayacağı fiyat veya
bedelleri, aşağıdaki yöntemlerden işlemin mahiyetine en uygun olanını kullanarak tespit eder:
a) Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi: Bir mükellefin uygulayacağı emsallere
uygun satış fiyatının, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alım ya da satımında
bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile
karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade eder.
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b) Maliyet artı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet
maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.
c) Yeniden satış fiyatı yöntemi: Emsallere uygun fiyatın, işlem konusu mal
veya hizmetlerin aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek
veya tüzel kişilere yeniden satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir
brüt satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade eder.
ç) Emsallere uygun fiyata yukarıdaki yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma olanağı yoksa mükellef, işlemlerin mahiyetine uygun olarak kendi belirleyeceği diğer yöntemleri kullanabilir.
(5) İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satımında uygulanacak
fiyat veya bedelin tespitine ilişkin yöntemler, mükellefin talebi üzerine Maliye
Bakanlığı ile anlaşılarak belirlenebilir. Bu şekilde belirlenen yöntem, üç yılı aşmamak üzere anlaşmada tespit edilen süre ve şartlar dâhilinde kesinlik taşır.
(6) Tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazanç, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarının uygulamasında, bu maddedeki şartların gerçekleştiği hesap döneminin son günü itibarıyla dağıtılmış kâr
payı veya dar mükellefler için ana merkeze aktarılan tutar sayılır. Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir.
Şu kadar ki, bu düzeltmenin yapılması için örtülü kazanç dağıtan kurum adına tarh
edilen vergilerin kesinleşmiş ve ödenmiş olması şarttır.
(7) (5766 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük; 2008
yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde) Tam mükellef kurumlar
ile yabancı kurumların Türkiye’deki işyeri veya daimi temsilcilerinin aralarında ilişkili kişi kapsamında gerçekleştirdikleri yurt içindeki işlemler nedeniyle
kazancın örtülü olarak dağıtıldığının kabulü Hazine zararının doğması şartına
bağlıdır. Hazine zararından kasıt, emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak
tespit edilen fiyat ve bedeller nedeniyle kurum ve ilişkili kişiler adına tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü vergi toplamının eksik veya geç tahakkuk
ettirilmesidir.
(8) Transfer fiyatlandırması ile ilgili usuller Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükümlerine yer verilmiştir.
Konu ile ilgili olarak 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç
Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği”nde detaylı açıklamalara yer verilmiştir.
Yukarıdaki hükümlere göre; topluluk içerisindeki şirketlerin, grup şirket156
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lerine ödünç para verme işleminde uygulayacakları faiz oranının, 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan yöntemlerin veya bu yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma imkânı yoksa işlemlerin mahiyetine uygun şirketlerce öngörülen diğer yöntemlerin kullanılması
suretiyle belirlenmesi mümkündür.
4. SONUÇ
Grup şirketlerince temin ettiği kredilerin, kredi sözleşmelerinin içerdiği
vade, faiz oranı ve benzeri kullanma şartlarında herhangi bir değişiklik yapmadan bağlı şirketlerce kullanılması durumunda, bu kredilerin örtülü sermaye
tutarının tespitinde borç olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. Bu açıdan,
bankadan temin edilen kredilerin aynı faiz oranı ve masrafları ile bağlı şirketlere kullandırılması işlemi, kredileri kullandıran şirketler tarafından bağlı
şirketlere sunulan bir finansman hizmeti mahiyetinde olup, söz konusu finansman hizmetinin ilişkisiz bir gerçek kişi veya kuruma verilmesi durumunda
verilen bu hizmet karşılığı ilişkisiz gerçek kişi veya kurumdan bir bedel talep
edileceğinden, bu hizmetin ilişkili şirketlere verilmesi durumunda da verilen
hizmet karşılığı olarak bir bedelin talep edilmesi gerekir. Grup şirketlerince
finansal kuruluşlardan temin edilen kredilerin aynı şartlarla bağlı şirketlere
kullandırılması durumunda, finansman hizmetine ilişkin bedelin, Kurumlar
Vergisi Kanununun 13 üncü madde hükmü ile 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde yapılan
açıklamalara göre belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca aynen aktarılan bu bedeller için KDV hesaplanmayacaktır. Ancak, aktarılan kredi tutarına ilaveten
herhangi bir bedel alınması halinde ise bu bedel, krediyi kullandıran şirketlerin sunduğu hizmetin karşılığını teşkil edeceğinden, genel oranda katma değer
vergisine tabi tutulacaktır.
Bununla birlikte, topluluk içerisindeki şirketlerin, grup şirketlerine ödünç
para verme işleminde uygulayacakları faiz oranının, 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinde hüküm altına alınan yöntemlerin
veya bu yöntemlerden herhangi birisi ile ulaşma imkânı yoksa işlemlerin mahiyetine uygun şirketlerce öngörülen diğer yöntemlerin kullanılması suretiyle
belirlenmesi mümkündür.
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Resmi Gazete (27846 sayılı)
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SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA MAHKEMELERCE VERİLEN
KONKORDATO MÜHLETİNİN ALACAKLILAR VE BORÇLU
BAKIMINDAN SONUÇLARI
Mustafa YAVUZ*20
ÖZ
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, iflasın ertelenmesi kurumu kaldırılarak, bunun
yerine konkordato kurumu daha etkin ve işlevsel bir hale getirilmiştir. Yeni
düzenleme kapsamında, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya
vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep
edebilecektir. Söz konusu talep üzerine mahkemece verilen mühletin alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu açısından bir takım sonuçları bulunmaktadır. İşte bu
çalışmada, mahkemelerce verilen konkordato mühletinin sonuçları tüm yönleriyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Borçlu, iflasın ertelenmesi, konkordato, alacaklı, geçici mühlet, kesin mühlet.
1. GİRİŞ
Ekonominin etkin ve verimli olarak işlemesinde, işletmelerin verimli bir
şekilde çalışmaları, borçlarını ödeyebilecek ve alacaklarını tahsil edebilecek
durumda olmaları önemlidir. Ancak, sosyal ve ekonomik koşullardaki değişiklikler nedeniyle, aslında ekonomik hayatlarını devam ettirmesi mümkün
olan bazı ticari işletmeler, borçlarını ödeyemedikleri veya malvarlıkları borçlarını karşılayamadığı için ekonomik varlıklarını yitirme tehlikesiyle karşı
karşıya kalabilmektedir. Bu tehlike borçluları olduğu kadar, alacağını tahsil
edememek durumuyla karşı karşıya kalan alacaklıları ve işini kaybetmek riskine maruz kalan işçileri de tehdit etmekte; söz konusu tehdit sonuçta ülke
ekonomisini etkilemektedir. Bu gibi durumlarda, ekonomik varlığını devam
ettirebilme ihtimali olan işletmelerin malvarlığını koruyucu önlemler alma
veya yeniden yapılandırılmalarını sağlama ihtiyacı hâsıl olmaktadır.
*20 * Gümrük ve Ticaret Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
14.04.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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Buradan hareketle, özellikle 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerinin yaralarını sarmak amacıyla, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda (T.C. Yasalar,
19.06.1932) (İİK) değişikliğe gidilmiş ve “iflasın ertelenmesi” kurumu getirilmiştir. Ancak, iflasın ertelenmesi kurumu, ihdas amacının gerçekleştirilmesi konusunda isteneni verememiştir. Nitekim 2016 yılında 6728 sayılı
Kanunla (T.C. Yasalar, 09.08.2016) iflasın ertelenmesine ilişkin usul ve esaslarda önemli düzenlemeler yapılmış ve ayrıca 669 sayılı KHK (T.C. KHK’lar,
31.07.2016) ile olağanüstü halin ilanından itibaren ve devamı süresince iflasın
ertelenmesi talebinde bulunulması yasaklanmıştır. Bununla birlikte, iflasın ertelenmesinde alacaklıların herhangi bir şekilde söz sahibi olmaması, sürecin
borçlu ve mahkeme arasında yürütülmesi, kötüye kullanım ve yaşanan yargılama sorunları nedeniyle kanun koyucu, 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (T.C. Yasalar,
15.03.2018) ile iflasın ertelenmesi kurumunu tamamıyla yürürlükten kaldırılmış ve bunun yerine alacaklılar ile borçlunun bir müzakere sonrasında anlaşmaları ve bu anlaşmanın mahkemece tasdiki esasına dayanan konkordatoyu
daha etkin ve aktif hale getirmiştir.
İşte bu çalışmada, öncelikle konkordato hakkında genel bilgi verilmiş,
daha sonra da son düzenlemeler ışığında mahkemelerce verilen konkordato
mühletinin alacaklılar ve borçlu bakımından sonuçları üzerinde durulmuştur.
2. GENEL OLARAK KONKORDATO
Dürüst borçluları iflastan korumayı amaçlayan ve bir icra-iflas hukuku kurumu olan konkordato, İİK’nın 285 ila 309/l maddelerinde düzenlenmiştir.
Uygulamada konkordato, vade konkordatosu ve tenzilat konkordatosu olarak
ikiye ayrılmaktadır. Tenzilat konkordatosunda alacaklılar, borçluya karşı, alacaklarının belirli bir yüzdesini tahsil etmekten vazgeçmekte ve borçlu borçlarının konkordatoda kabul edilen kısmını (yüzdesini) ödemek suretiyle borçlarının tamamından kurtulmaktadır. Vade konkordatosunda ise borçlu borcunun
tamamını ödemek için alacaklılarından bir vade istemekte veya borçlarını
taksitlendirmektedir.
Esasen konkordato, mali durumu bozulmuş borçluları korumayı ve aynı
zamanda alacaklıların da alacaklarını kısmen de olsa tahsil edebilmelerini
sağlayan bir kurumdur. Mali durumu kötüleşmiş ve borçlarını ödeyemeyen
borçlu, alacaklıları ile anlaşarak borçlarını yapılandırmakta ve bu şekilde ekonomik faaliyetlerine devam edebilmektedir. Borçlu ve alacaklıların uzlaşma160
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sını esas alan konkordato, iflas ertelemeden temelde bu özelliği ile ayrılmaktadır. Taraflar arasında yapılan anlaşmanın mahkeme nezdinde onaylanması
sonrasında borçlu, anlaşılan miktarı ödeyerek tüm borçlarından kurtulmaktadır. Konkordato, iflas ertelemeye nazaran alacaklıları daha aktif olarak sürecin
içinde tutmaktadır. Borçlu açısından iflas ertelemeye göre daha zahmetli görünmekle birlikte, uzlaşma esasına dayanması ve taraf menfaatlerini dengelemesi açısından konkordato, borç yapılandırmasında başvurulabilecek önemli
bir kurumdur (Kolcuoğlu, 12.11.2016).
Bu çerçevede konkordato, “borçların yeniden yapılandırılması suretiyle
iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların
da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşma” şeklinde tanımlanabilir. O halde, konkordatonun en temel amacı, şirketler başta
olmak üzere borçluları muhtemel bir iflastan kurtarmaktır.
Dolayısıyla borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde
ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya
tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her
alacaklı da, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin
başlatılmasını isteyebilir.
3. KONKORDATO BAŞVURUSU ÜZERİNE BORÇLUYA GEÇİCİ
VE KESİN MÜHLET VERİLMESİ
3.1. Geçici Mühlet
Konkordato talebi üzerine mahkeme, başvuruda sunulan belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhal geçici mühlet kararı verir
ve borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri121
alır. Bu düzenlemeyle, ödeme güçlüğü içindeki borçluya süratle geçici hukuki
koruma sağlanmaktadır. Mahkemece verilecek geçici mühlet üç aydır. Ancak, bu süre, talep üzerine en fazla iki ay daha uzatabilir; fakat geçici mühletin
toplam süresi beş ayı geçemez (İİK md. 287).
Eğer ki, konkordato işleminin başlatılması alacaklılardan biri tarafından
talep edilmişse, borçlunun İİK md. 286’da belirtilen belgeleri ve kayıtları
mahkemenin vereceği makul süre içinde ve eksiksiz olarak sunması halinde
121 İİK’nın 287. maddesi kapsamında mahkeme, uygun gördüğü takdirde borçlu aleyhine başlatılmış veya
talepten sonra başlatılacak icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına veya yasaklanmasına karar verebilir.
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geçici mühlet kararı verilir. Belge ve kayıtların süresinde ve eksiksiz olarak
sunulmaması halinde geçici mühlet kararı verilmez ve alacaklının yaptığı
konkordato talebi reddedilir.
3.2. Kesin Mühlet
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki kararını geçici mühlet içinde verir.
Kesin mühlet hakkında bir karar verilebilmesi için mahkeme, borçluyu ve
varsa konkordato talep eden alacaklıyı duruşmaya davet eder. Geçici komiser, duruşmadan önce yazılı raporunu sunar ve mahkemece gerekli görülürse,
beyanı alınmak üzere duruşmada hazır bulunur. Mahkeme yapacağı değerlendirmede, itiraz eden alacaklıların dilekçelerinde ileri sürdükleri itiraz sebeplerini de dikkate alır. Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun
anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir (İİK md. 289).
Öte yandan, güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu veya borçlunun istemi üzerine mahkemece altı aya
kadar uzatılabilir. Uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır
ve uzatma kararı vermeden önce varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.
4. GEÇİCİ VE KESİN MÜHLETİN SONUÇLARI
İİK’nın 289. maddesi kapsamında mahkeme tarafından verilen kesin mühletin; alacaklılar, sözleşmeler ve borçlu bakımından bir takım sonuçları bulunmaktadır. Ayrıca, anılan Kanunun 288/1. maddesinde “Geçici mühlet, kesin
mühletin sonuçlarını doğurur.” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, kesin
mühletin sonuçları, geçici mühlet için de aynen geçerlidir.
Mahkemece verilen “mühlet” kararının, alacaklılar, sözleşmeler ve borcu
bakımından sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
4.1. Alacaklılar Bakımından
Kanun koyucu, kesin mühlet içinde alacaklıların haklarına bazı sınırlamalar getirmiştir. Alacaklıların haklarında yapılan bu sınırlamaların temel
nedeni, konkordato mühleti içinde borçlunun rahat hareket edebilmesi ve
alacaklıların baskısı altında olmadan konkordato projesinin hayata geçirilebilmesi için faaliyetlerine devam edebilmesinin sağlanmasıdır. Bu çerçevede,
mühlet içinde borçlu aleyhine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanuna (T.C. Yasalar, 28.07.1953) göre yapılan takipler de dâhil
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olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur,
ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren süreler işlemez (İİK md. 294/1).
Görüldüğü üzere bu süreçte hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin işlemesi
durdurularak alacaklıların menfaatleri korunmuştur. Ayrıca, Devlet alacakları
bakımından, 6183 sayılı Kanun uyarınca başlatılmış bulunan takiplerin durması kuralı kabul edilmiş ve bu açıdan Devlet ile diğer alacaklılar arasında
bir ayırım yapılmamıştır. Belirtelim ki, İİK’nın 294. maddesinde açıklanan
alacaklılar bakımından sonuçlar, mahkeme tarafından konkordato mühletinin
verildiği anda kendiliğinden ortaya çıkar.
Öte yandan, İİK’nın 294/2. maddesinde, “206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir.” hükmüne
yer verilerek, ilgili alacaklar için mühlet içinde olsa da takip başlatılabilmesine ve başlamış takiplere devam edebilmesine imkan sağlanmıştır. Anılan
hükümde, birinci sırada sayılan alacaklar ise işçilerin, iş ilişkisine dayanan ve
iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine
hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatlarıdır. Kanun koyucu, konkordatonun başarılı olması için takip hukuku bağlamında tedbirleri almakla beraber,
sosyal amaçlı bir içeriğe sahip olan söz konusu alacaklılar bakımından bir
istisna getirmiş ve bu gruba giren alacaklılara konkordato mühleti verilmesine
rağmen takip yapma ve takibi sonuçlandırma yetkisi vermiştir.
Bu çerçevede, yeni takip yapma yasağının kapsamına, 206. maddede öngörülen ve yukarıda açıklanan birinci sıra alacaklılar hariç olmak üzere, genel
haciz ve iflas yolu, kambiyo senetlerine özgü haciz ve iflas yolu, ilamlı icra
takipleri, kiralanan gayrimenkullerin tahliyesi ve amme alacaklarına yönelik takipler dâhildir. Diğer taraftan, konkordato mühleti verilmesiyle birlikte
mevcut takipler de olduğu yerde durmaktadır. Bu noktada, bahsi geçen durum,
takip hukuku bakımından bir tatil etkisi oluşturmaktadır.
Diğer taraftan, zamanaşımını durduran nedenler esas itibariyle 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanununun (T.C. Yasalar, 04.02.2011) 153. maddesinde düzenlenmiştir. Ayrıca, aynı Kanunun 154. maddesinde, alacaklının icra takibinde
bulunması halinde zamanaşımı süresinin kesileceği öngörülmüştür. Anılan
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hükümlerden ayrı olarak İİK md. 294/1’de “bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez” denilerek konkordato
mühleti içinde zamanaşımı süresi korunmuştur. Bu düzenlemeyle esasen alacaklı ile borçlu menfaatleri dengelenmeye çalışılmıştır.
Bunun yanında, kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her
türlü alacağa faiz işlemesi de durur (İİK md. 294/3). Ayrıca, aynı maddede, “Takas
bu Kanunun 200 ve 201 inci maddelerine tâbidir. Bu maddelerin uygulanmasında geçici mühletin ilânı tarihi esas alınır.” hükmüne yer verilerek takasa ilişkin
İİK’nın 200 ve 201. maddelerine atıf yapılmıştır. Söz konusu hükümlerin uygulanmasında ise geçici mühletin ilanı tarihinin esas alınması gerekmektedir. O halde,
iflastaki sıkı takas yasakları konkordato mühletinde de geçerli olacaktır.
Ayrıca, hacizli mallar hakkında niteliğine uygun düştüğü ölçüde İİK’nın
186. madde222 hükmü uygulanır (md. 294/5). Bu noktada, konkordato mühletinden önce tatbik edilmiş hacizlerde haczedilmiş mallar için elverdiği ölçüde
mezkûr madde tatbik olunur. 186. maddede ise iflasın açılmasının mevcut hacizlere olan etkisi düzenlenmiştir. Söz konusu atıftan çıkan sonuç, konkordato
mühletinin, daha önce konulmuş hacizleri kaldırıcı bir etkisinin bulunmadığıdır. Mühlet kararı devam ettiği sürece alacaklının haciz hakkı baki kalır.
Hacizlerin düşmesine sebep olan şey, konkordatonun tasdiki veya mühletin
kaldırılması kararıdır.
Bunlara ilaveten, İİK’nın 294/6. maddesinde, konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise bu devrin
hükümsüz olduğu belirtilmiştir. Anılan hükmün amacı, borçlunun konkordato
alacaklılarının müracaat edebileceği malvarlığını korumaktır. Her ne kadar bu
hüküm ile elde edilmek istenen amaca anılan Kanunun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen tasarrufun iptali davası ile de ulaşılacağı düşünebilirse de,
kanun koyucu, tasarrufun iptali davası şartlarının (özellikle aciz vesikası alma
şartının) pek çok olayda gerçekleşemeyebileceğini dikkate alarak bu hükmü
öngörmüştür.
2 İİK’nın 186. maddesinde, “İhtiyaten haczedilmiş mallarla iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş
22
mahcuz mallar masaya girer. İflasın açılmasından evvel paraya çevrilmiş bulunan mahcuz malların bedeli,
138 ila 144 üncü maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılara paylaştırılır. Artan kısım iflas
masa-sına intikal eder.” denilmektedir.
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Son olarak ifade etmek gerekirse, konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Borçlu ise
ancak komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.
4.2. Rehinli Alacaklar Bakımından
Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya
çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın
satışı gerçekleştirilemez (İİK md. 295).
4.3. Sözleşmeler Bakımından
Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi
sayılacağına yahut borcu muaccel hale getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu
yönde bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez (İİK md. 296/1).
Mezkûr düzenleme uyarınca, borçlunun tarafı olduğu sözleşmelerde, konkordato talebinde bulunması halinde sözleşmenin borçlu aleyhine sona erdirileceğine ilişkin hükümler bulunması halinde bahsi geçen hükümler geçersiz
kabul edilir ve uygulanmaz. Söz konusu sözleşme hükümlerinin uygulanmaması için sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip etkilenmediğine bakılmaz. Bu şekilde, özellikle borçluya temel mal veya hizmet
sağlayan sözleşmelerin devam etmesine imkan sağlanmaktadır.( İcra ve İflas
Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Adalet Komisyonu Raporu 1/913, S.Sayısı:524)
Öte yandan, konkordatonun amacına ulaşılabilmesi için uzun zamana yayılan ve piyasa koşullarının değişmesi sebebiyle ekonomik bakımdan borçlu
için külfetli bir hale gelen sürekli borç ilişkilerinden borçlunun kurtarılabilmesi gereklidir. Bu doğrultuda, İİK’nın 296. maddesinin ikinci fıkrasında,
“Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla herMAYIS - HAZİRAN 2018
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hangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede ödenmesi
gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. Hizmet sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.” hükmüne yer verilmiştir.
Dolayısıyla, hizmet sözleşmeleri hariç olmak üzere, borçlunun tarafı olduğu
sürekli sözleşmeler, borçlunun iyileşmesine olumsuz etkilerinin bulunması halinde, karşı tarafın zararının karşılanması koşuluyla her zaman sona erdirilebilir. Bu
fesih, olağanüstü bir fesih imkanıdır. Sözleşmenin feshedilmesi sebebiyle, akdin
karşı tarafına ödenecek tazminat alacağı ise konkordato tasdik edildiği takdirde
konkordatoya tabi bir alacak olarak kabul edilir. Taraflar tazminat miktarı konusunda anlaşamadıkları takdirde tazminat alacağı çekişmeli alacak haline gelir.
Belirtelim ki, sürekli sözleşmelerin sona erdirilmesi komiserin onayına tabidir.
Komiser, bu hakkın kötüye kullanılmasına mani olmak için ancak konkordatonun
amacına ulaşmasını engelleyen sözleşmelerin fesihlerine onay vermeye yetkilidir. Anılan hususta tek istisna ise hizmet sözleşmeleridir. Zira hizmet sözleşmelerinin bu şekilde sona erdirilmesi mümkün değildir.
4.4. Borçlu Bakımından
Borçlu, konkordato mühleti boyunca, iflastan farklı olarak, ticari faaliyetlerine devam edebilir. Ancak borçlunun faaliyetlerine devam etmesi, komiserin nezareti altında olur. Kural bu olmakla birlikte, mühlet kararı verirken
veya mühlet içinde mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olması için ancak komiserin izni ile yapılmasına veya borçlunun yerine komiserin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir (İİK md. 297/1). O halde, mühlet kararı
ile birlikte borçlunun tasarruf yetkisinin sınırlandığı söylenebilir. Konkordato
mühleti içinde alacaklıların bazı haklarının ellerinden alınması (takip yasağı
gibi) karşılığında, borçlunun tasarruf yetkisinin kısıtlanması bir anlamda fedakârlığın denkleştirilmesi olarak kabul edilebilir.
Diğer taraftan borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren
rehin tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda
bulunamaz. Aksi halde yapılan işlemler hükümsüzdür. Fakat bu yasaklama
mutlak bir yasaklama değildir; borçlu söz konusu işlemleri mahkemenin onayıyla gerçekleştirebilir. Ancak, mahkeme bu işlemler hakkında karar vermeden önce komiserin ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak zorundadır.
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Eğer ki borçlu, bahsi geçen hususlara yahut komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa mahkeme, borçlunun malları üzerindeki tasarruf yetkisini kaldırabilir veya
komiserin yazılı raporu üzerine kesin mühleti kaldırarak konkordato talebinin reddine resen karar verir. Borçlunun iflasa tabi bir kişi olması halinde ise mahkeme
aynı zamanda bu kişinin iflasına da resen karara bağlar (İİK md. 297/3).
Son olarak ifade etmek gerekirse, borçlunun tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasına veya kaldırılmasına ilişkin mahkeme kararı, ticaret sicili gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan olunur ve derhâl tapu
müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, vergi dairesine, gümrük ve posta
idarelerine, Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım Bankaları Birliğine,
mahalli ticaret odalarına, sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer lazım gelen yerlere bildirilir.
5. SONUÇ
7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla, 2003 yılından bu tarafa uygulanmakta olan
iflasın ertelenmesi müessesesi kaldırılmış, bunun yerine (adi) konkordato
müessesesi daha etkin ve işlevsel bir hale getirilmiştir. Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan
şirketler de dâhil olmak üzere herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için asliye ticaret mahkemesinden konkordato talep edebilir.
Konkordato talebi doğrultusunda mahkemece mühlet verilmesi halinde,
mühlet içinde borçlu aleyhine amme alacaklarına ilişkin takipler de dâhil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati
tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Bununla birlikte, mühlet
sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı
gerçekleştirilemez. Ayrıca konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato
mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.
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Mühlet içinde borçlu ise komiserin nezareti altında işlerine devam edebilir. Ancak, borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet kararından itibaren rehin
tesis edemez, kefil olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen
dahi olsa devredemez, takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda bulunamaz. Aksi
halde yapılan işlemler hükümsüzdür.
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NETWORK MARKETING (AĞ PAZARLAMA) SİSTEMİNDE
ÖDENEN BEDELLERİN VERGİSEL ANALİZİ
*
*
Ertan AYDOĞAN23

1. GİRİŞ
Küreselleşen ticari ortamda ayakta kalabilmek adına çaba sarfeden şirketler, farklı pazarlama yöntemleri bularak, rekabet ortamından en az zarar veya
en fazla karı elde etmeye çalışırlar. Söz konusu farklı pazarlama yöntemlerinden biri de network marketing adıyla bilinen ve Türkçe’ye “ağ pazarlama”, “çok katlı pazarlama” veya “çok seviyeli pazarlama” adları ile çevrilen
sistemdir. Söz konusu yöntem, kabaca üye olunan firma ve satın alınan mal
veya hizmeti, başkalarına tavsiye ederek tavsiyeyi kabul eden kişilerin mal ve
hizmet alımlarından gelir kazanma sistemidir.
Network marketing uygulayan şirket ile sistemde kayıtlı üyeler arasında
herhangi bir iş akdi bulunmamakta, internet üzerinden yapılan satışlar için
düzenlenen faturalar üyeler adına kesilmekte ve üyeler bu ürünleri kendileri
kullandıkları gibi başka bir tüketiciye de satabilmektedirler. O halde, üyelerin
yaptıkları satışlardan elde ettikleri kazançların vergiye tabi olup olmadığı, satışların artırılmasını teşvik etmek amacıyla üyelere aktarılan prim, komisyon
ve benzeri ödemeler üzerinden vergi kesinti yapılıp yapılmayacağı, üyelere
yapılan söz konusu prim, komisyon ve benzeri ödemeler için gider pusulası
düzenlemenizin gerekip gerekmediği konuları, söz konusu sistem ile birlikte
değerlendirilecektir.
2. NETWORK MARKETİNG SİSTEMİ
Pazarlama uygulamaları M.Ö. 7000’li yıllara dayanmaktadır. Pazarlama
düşüncesi ve düşünürünün ekonominin dışında farklı bir disiplin olarak ortaya çıkması geçen yüzyılın başıdır. Literatüre bakıldığında yirminci yüz yılın
ilk üççeyreğinde geleneksel pazarlama üzerinde odaklanıldığı görülmektedir.
(Sheth, Parvatiyar, 1995: 397)
Uzun yıllardır kullanılan pazarlama metotlarının, satış işinde geldiği nokta pek çok tacirin tıkanıp kalması ile neticelenmiş ve bu şekilde yeni satış
stratejileri arayışı başlamıştır. Bu durum, klasik pazarlama metotlarının terk
edilmesi ve yeni yüzyılın ihtiyaçlarına cevap verecek yeni satış stratejilerinin
23 * Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
16.05.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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araştırılması sürecini başlatmıştır. İşte böyle bir sürecin sonucu olarak ortaya
yeni nesil pazarlama yöntemleri ve satış teknikleri çıkarılmıştır. Network marketing de bu yeni nesil satış tekniklerinden birisi olarak kabul edilmektedir.
(Öztürk, 2017 : 70-71)
Network marketing, şirketlerin kendi imkânları yerine bireylere imkân
sağlayarak ürünlerini pazarlama yöntemidir. Ürün, direkt olarak alıcıya ulaşır.
Ülke, bölge distribütörleri, dağıtıcılar, toptancılar araya girmediğinden sadece
ürün satışına vesile olan kişi kâr sahibi olur. Ağ pazarlama, klasik geniş çaplı
ticaretin aksine insanların kazanmak adına organize olmasını sağlamaktadır.
Ekonomistlere göre ağ pazarlama sayesinde gelecek 50 yılda dünya üzerinde
çok daha fazla gelir ve refah sahibi insan olacaktır. Klasik ticaretin aksine, ağ
pazarlama ile kazanç her bireye emeği karşılığında eşit olarak dağıtılmaktadır.
Bahse konu sistem iki farklı faaliyeti kapsamaktadır. Bunlardan birincisi,
kişisel olarak yaptıkları satışlardan doğan kazanç, diğeri de uygulanan plana
göre distribütörlerin, takımlarına üye yaptıkları kişilerin ve sonra da onların
üye yaptığı başka kişilerin satışlarından doğan kazançtır. Bu nedenle ağ pazarlama, kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir imkân
olmuştur.(Paşalı, 2006 : 36)
Network marketing yöntemi, kişiye kendi bağımsız işini kurma ve geliştirme şansını sunan bir imkândır. Bu sistemi uygulayan üretici firma açısından
ise bahse konu örgütlenme ile ürünlerinin sisteme üye kişiler aracılığıyla pazar
içerisinde yer alan en ücra köşedeki tüketiciye herhangi bir reklam maliyeti
olmadan ulaştırılmasından dolayı giderlerini minilimize ettiği bir oluşumdur.
(Öztürk, 2017:71)
Çok katlı pazarlamanın esas olarak kendisi bir tutundurma yöntemidir.
Bu sistemde ağızdan ağza iletişim büyük rol oynamaktadır. Ürünlerin tanıtımı, ürünlerin kullanıcıları olan distribütörler tarafından yapılmaktadır. Firma
çoğu zaman kendisini tanıtmak için geniş katılımlı ve herkese açık toplantılar
düzenlemektedir. Sponsorlar da kendi distribütörlerine ve distribütör olmayan
müşterilerine hem sistemi hem de firmayı tanıtan toplantılar yapmaktadırlar.
(Işık, 2013)
3. NETWORK MARKETİNG SİSTEMİNDE ÖDENEN
BEDELLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Söz konusu sistemde üyelerin gerektiğinde kapı kapı dolaşarak yaptıkları
satışlardan elde ettikleri kazançların vergiye tabi olup olmadığı, satışların ar170
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tırılmasını teşvik etmek amacıyla üyelere aktarılan prim, komisyon ve benzeri
ödemeler üzerinden vergi kesinti yapılıp yapılmayacağı, üyelere yapılan söz
konusu prim, komisyon ve benzeri ödemeler için gider pusulası düzenlemenizin gerekip gerekmediği konuları bu başlık altında incelenecektir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 9’uncu maddesinde vergiden muaf esnafa
ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır.
Aynı maddenin birinci fıkrasının birinci bendinde, “Motorlu nakil vasıtaları
kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret
ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan
ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve
sabit işyerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o işyerlerinde satışı yapılan aynı
neviden malları satanlar hariç.),” hükmü yer almakta olup, maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticarî, ziraî veya meslekî kazancı
dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri
Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların
esnaf muaflığından faydalanamayacakları açıklanmıştır.
Söz konusu maddenin 6. fıkrasında ise; “… 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile
bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar
yukarıdaki şartlarla sınırlı olmaksızın gelir vergisinden muaftır.” hükmüne yer
verilmiş olup, maddenin son fıkrasında, “Bu muaflığın 193 sayılı Kanunun 94.
madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.” denilmiştir.
Anılan Kanunun 37. maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan
kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul
Kanunu hükümlerine ve 193 sayılı Kanuna yazılı gerçek (Bilânço veya işletme
hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmış, aynı Kanunun 46. maddesinde de 47 ve 48. maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiştir.
193 sayılı Kanunun 61. maddesinde de, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.
Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı),
tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde
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olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması
onun mahiyetini değiştirmez.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 94. maddesinde ise, “Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî
kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu
yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest
meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına
göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak
ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin
gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61. maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104. maddelere göre,
…
10-b. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek
ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı
dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan
komisyon, prim ve benzeri ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı uyarınca) % 20,
…
13.Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında
yapılan ödemelerden (2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca),
…
c. Mal alımları için %5
d. Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal
ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10”
oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227. maddesinin birinci fıkrasında; “Bu
kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.”
hükmüne yer verilmiştir.
Mezkur Kanunun 229. maddesinde; faturanın, satılan emtia veya yapılan
iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan
veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olduğu, 231.
maddesinin 5. bendinde ise; faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232. maddesin172
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de ise, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, birinci ve ikinci sınıf tüccarlara, serbest meslek erbabına, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara,
defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere, vergiden muaf esnafa sattıkları
emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunların da fatura istemek ve
almak mecburiyetinde oldukları hükme bağlanmıştır.
Anılan Kanununun 234. maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest
meslek erbabının ve çiftçilerin, vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya
onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana
imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.
Öte yandan, Kanunun 238. maddesinde, işverenlerin her ay ödedikleri ücretler için ücret bordrosu tutmaya mecbur oldukları, Gelir Vergisi Kanunu’na göre
vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden vergiye tabi hizmet erbabına
yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmayacağı hüküm altına alınmıştır.
4. SONUÇ
Network marketing, şirketlerin kendi imkânları yerine bireylere imkân
sağlayarak ürünlerini pazarlama yöntemidir. Ülke, bölge distribütörleri, dağıtıcılar, toptancılar araya girmediğinden sadece ürün satışına vesile olan kişi
kâr sahibi olur. Ağ pazarlama, klasik geniş çaplı ticaretin aksine insanların
kazanmak adına organize olmasını sağlamaktadır.
Bu kapsamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyette bulunan şirketlerin bu kapsamdaki ürünlerini, söz konusu şirketlere
iş akdi ile bağlı olmaksızın, bu şirketler adına kapı kapı dolaşmak suretiyle
tüketicilere satış yapan kişiler bu gelirlerinden dolayı gelir vergisinden muaf
sayılacaklardır. Bu şekilde vergiden muaf olanlara yapılan komisyon, prim ve
benzeri ödemeler üzerinden, 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin (10-b) bendi uyarınca %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. İlgili şirketlerin
bu kişilere yapacağı ödemeler için gider pusulası düzenlenmesi gerekmekte
olup gider pusulası düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda münhasıran bu tür ödemelere ilişkin olmak üzere düzenlenecek banka dekontları da
gider pusulası hükmünde kabul edilecektir. Ancak, bu şekilde düzenlenecek
dekontlarda 243 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan
asgari bilgilerin yanısıra açıklama bölümünde tevkif edilen vergi ve fonun
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oranı ile tutarlarına da yer verilmesi zorunludur. Network marketing şirketi
ürünlerini iş akdi ile bağlı olmamakla birlikte, kendi adına satın alarak bu
ürünleri motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir
işyeri açmaksızın perakende olarak satan kişiler, 193 sayılı Kanunun 9/1. bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlanacaktır. Esnaf muaflığından yararlanan bu kişilerden mal alımı yapanların 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin
birinci fıkrasında yer alan vergi tevkifatı yapacaklar arasında bulunması halinde, esnaf muaflığı kapsamında bulunanlara yaptıkları ödemeler üzerinden
193 sayılı Kanunun 94. maddesinin (13-c) bendi uyarınca %5 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapacaktır. Ayrıca, esnaf muaflığı kapsamında bulunan bu
kişilere network marketing şirketi tarafından satışları artırma amacıyla veya
sisteme kazandırdıkları üyeler dolayısıyla yapılan komisyon, prim ve benzeri
ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94. maddesinin (13-d) bendi uyarınca
%10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılacak olup bu ödemelerin yukarıda
belirtildiği şekilde belgelendirileceği tabiidir.
Network marketing şirketi ürünlerini kendi adına satın alarak tüketiciye
satan kişilerin, 193 sayılı Kanunun 9. maddesinde yer alan esnaf muaflığına ilişkin şartları taşımamaları halinde, elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında değerlendirilecek olup, şartları dahilinde gerçek veya basit usulde
vergilendirileceklerdir. Gerçek veya basit usulde vergilendirilecek kişilere,
network marketing şirketi tarafından yapılacak komisyon, prim ve benzeri
ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak olup, bu ödemelere
ilişkin ödeme yapılan mükellefler tarafından fatura düzenlenecektir. Söz konusu ürünlerin satışının iş akdine bağlı olarak yapılması halinde elde edilen
gelir ile yöneticilerin ve ara yöneticilerin yaptıkları satış üzerinden sağladıkları komisyon, prim ve benzeri gelirlerinin tamamının ücret kabul edilerek, 193
sayılı Kanunun 61, 94, 103 ve 104. maddeleri kapsamında vergilendirilmesi
gerekmektedir.
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VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI YOLU İLE ÇÖZÜMÜ
**
Alaattin DEMİR24

İdarenin yaptığı işlemlerin yargı denetimine tabi olması, hukuk devletinin temel ilkelerindendir. Bu nedenle, vergi idaresinin vergilendirme ile ilgili
olarak yaptığı işlemler yargı denetimine tabidir. Anayasa’nın 125. Maddesine
göre, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.
Vergi uyuşmazlıklarında, “uzlaşma” ve “düzeltme” gibi idari çözüm yolları bulunmakla birlikte, en adil çözüm yeri hiç kuşkusuz bağımsız yargı organlarıdır. Yargı organlarının görevi, sadece önlerine gelen uyuşmazlıkları çözmekten ibaret değildir. Yargı organlarının uyuşmazlıkları çözüme bağlamak
yanında, uyuşmazlık konusu olaylara uygulanacak mevzuatı yorumlayarak
içtihat oluşturmak gibi görevleri de vardır. İçtihatlar, mevzuatın uygulanmasında ilgililere ışık tutarak önemli kolaylık sağlar.
Vergi uyuşmazlıklarının yargı organlarında çözüme ilişkin usul ve esaslar
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kanun, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin
görevine giren uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin usulleri düzenlemektedir.
Bu nedenle, vergilendirmeye ilişkin işlemler ile diğer idari işlemlerin yargılanmasında aynı usul işlemleri geçerlidir.
1. VERGİ YARGI ORGANLARI
Ülkemizde 1982 yılında oluşturulan bugünkü vergi yargı sisteminde görev yapan yargı organları; Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleridir.
1.1. Danıştay
Danıştay; yüksek idare mahkemesi, danışma ve inceleme organıdır. Danıştay’ın hem ilk derece mahkemesi hem de temyiz mercii olarak görevleri vardır.
Danıştay da toplam 10 adet daire vardır. Bunların dokuzu dava dairesi, biri
de idari dairedir. Toplantı ve görüşme yeter sayısı idari dava daireleri kurulu
için 15, vergi dava daireleri kurulu için 11dir. Danıştay’ın bünyesinde ayrıca
Danıştay Genel Kurulu, İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Başkanlar Kurulu, Başkanlık Kurulu, İdari İşler Kurulu, İçtihadı Birleştirme Kurulu, Yüksek
Disiplin Kurulu vardır.
*24 * Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
05.02.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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Danıştay daireleri, bazı davalarda ilk derece mahkemesi olarak görev yaparlar. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek vergi davaları şunlardır( Danıştay K. Md. 24):
• Bakanlar Kurulunun vergilemeye ilişkin kararları;
• Bakanlıkların vergilemeye ilişkin düzenleyici işlemleri, örneğin, Emlak vergisi matrahının tespitinde esas teşkil eden ve Maliye Bakanlığı
ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenip ilan
edilen “bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri “ne karşı dava
açma yetkisine sahip olan Ticaret ve sanayi odaları, ilanı izleyen 15
gün içinde Danıştay’da dava açabilir.
Danıştay’ın esas görevi, Danıştay dava dairelerinin nihai kararları ile bölge
idare mahkemelerinin temyiz yolu açık olan kararlarına ilişkin temyiz başvurusunu karara bağlamaktır. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kurulunun görevi
ise, içtihatların birleştirilmesine veya daha önce alınmış olan içtihadı birleştirme kararının değiştirilmesine karar vermektir.
1.2. Bölge İdare Mahkemeleri
1982 tarihli 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve vergi
mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna göre, bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bölgelerin coğrafi durumları
ve iş hacmi dikkate alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur.(Md.2)
Bölge idare mahkemeleri; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, bölge idare mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşur (Md. 3/1).
Bölge idare mahkemelerinde, biri idare ve diğeri vergi olmak üzere en az
iki daire bulunur.(Md.3/2). Her daire, bir başkan ve iki üyenin katılımı ile
toplanır.(Md. 3/f).
Bölge idare mahkemelerinin başlıca görevleri aşağıdaki gibidir
(Md.3/A):
• İstinaf başvurularını inceleyip karara bağlamak,
• Yargı çevresindeki idare ve vergi mahkemeleri arasında çıkan görev ve
yetki uyuşmazlıklarını kesin karara bağlamak.
Bölge idare mahkemelerinin kuruluş ve 2576 sayılı kanunda yapılan ve
28.06.2014 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle istinaf mahkemeleri konumuna getirilmiştir.
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Vergi davalarında, vergi mahkemesinin kararına karşı bir kanun yolu olarak başvurulan istinafın gelmesi ile birlikte daha önceki kanun yollarından
“itiraz” kaldırılmıştır.
İstinaf, ilk derece mahkemesi ile temyiz mahkemesi arasında ( vergi davalarında, vergi mahkemesi ile Danıştay arasında) yer alan üst veya ikinci yargısal bir denetimdir. Buna göre, vergi yargısında istinaf; vergi mahkemelerinin
verdiği kararların bir üst mahkeme olan bölge idare mahkemesinde bir kez
daha yargılama sürecinden geçirilmesidir.
Bölge idare mahkemesinin başkanı ile daire başkanlarından oluşan başkanlar kurulunun görevleri aşağıdaki gibidir (Md.3/C):
• Daireler arasında iş bölümünü belirlemek,
• Kendi bünyesindeki daireler ile farklı bölge idare mahkemesi dairelerinin kesinleşmiş kararları arasındaki aykırılıkları Danıştay’a iletmektir.
1.3. Vergi Mahkemeleri
Danıştay’ın ilk derece mahkeme sıfatıyla baktığı davaların dışındaki davalar hariç, vergi yargısında ilk derece mahkemesi olarak görevli yargı organı
vergi mahkemeleridir. Bu mahkemeler, bölge düzeyinde ve iş hacimleri dikkate alınarak kurulur.
Vergi mahkemelerinin görevleri şunlardır:
• Genel bütçeye, il özel idareleri, belediye ve köylere ait vergi, resim
ve harçlarla benzeri mali yükümlülükler, bunların zam ve cezaları ile
tarifelere ilişkin davalar,
• Birinci bentteki konularda, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili
Usulü Hakkında Kanun’un uygulanmasına ilişkin davalar
Vergi mahkemesinde bir başkan ve yeterli sayıda üye bulunur. Mahkeme
kurulları, başkan ve iki üyeden oluşur. Mahkeme üye tam sayısı ile toplanır ve
oy birliği ya da oy çokluğu ile karar alınır. ( 2576 sayılı kanun Md.4).
Ancak uyuşmazlık miktarı 2018 yılında 36.000 TL’yi aşmayan vergi davaları tek hakimle çözümlenir (2576 sayılı kanun Md.7/1).
Vergi mahkemelerinin başkan ve üyeleri adli yargıda görev yapan ‘hakim’
statüsündedir. Ancak vergi mahkemesi üyeliğine hukuk fakültesi mezunlarının yanında, ders programlarında hukuk derslerine yer vermiş olan, iktisadi ve
idari bilimler fakültesinin çeşitli bölümlerinden mezun olanlar da atanabilir.
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2. VERGİ DAVASININ KONUSU
Vergi dava konusu olabilecek işlemler önce, ‘genel düzenleyici işlemler’
ve ‘bireysel işlemler’ şeklinde iki gruba ayrılabilir. Genel düzenleyici işlemler, vergilendirmeye ilişkin olarak çıkarılmış olan, yönetmelik, bakanlar kurulu kararı gibi, bütün vergi mükelleflerini ilgilendiren genel ve objektif nitelikteki işlemlerdir.
Buna karşılık, bireysel işlemler ise, herhangi bir kişiyi ilgilendiren özel ve
sübjektif nitelikteki işlemlerdir. Örneğin, herhangi bir mükellef adına ikmalen
veya resen vergi tarh edilmesi, ceza kesilmesi gibi işlemler bireysel işlemlerdir.
Vergi Usul Kanunu’nun ‘dava konusu’ başlığını taşıyan 378. Maddesine
göre, ‘ vergi mahkemesinde dava açabilmek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, tadilat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması, kesinti yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapılmış ve
ödemeyi yapan tarafından verginin kesilmiş olması gerekir.
Öte yandan, mükellefler, vergi hataları hariç, beyan ettikleri matrahlara ve
bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava açamazlar (VUK Md.
378/2).
Ancak mükelleflerin beyannamelerini ‘ ihtirazi kayıtla’ yani dava açma
haklarının saklı tutulması kaydıyla vermeleri halinde, kendi beyanlarına karşı
da dava açabilirler(İYUK Md. 27).
Öte yandan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin olarak yapılan işlemlere karşı da dava açılabilir.
Örneğin; ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk ve zor alım işleri de vergi dava konusu edilebilir.
3. DAVA AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR
Vergi davası, 2577 sayılı idari yargılama usulü kanunu hükümlerine göre
açılır. Bu kanuna göre, hukuka aykırı vergilendirme işlemi ve eyleminden
menfaatleri ihlal edilenler ile kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar (zarar
görenler) vergi yargı organlarında dava açabilirler ( İYUK. Md. 2).
Öte yandan Vergi Usul Kanununun 377. Maddesine göre; mükellefler, kendilerine vergi cezası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı
dava açabilecekleri gibi; vergi daireleri de tadilat ve takdir komisyonlarınca
tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı dava açabilirler.
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4. DAVA AÇMA SÜRESİ
Vergi mahkemelerinde dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde 30 gündür( İYUK. Md. 7). Özel kanunlarda farklı süre yer
almışsa bu farklı süreler dava açma süresi olarak geçerlidir.
Örneğin, AATUHK’a göre düzenlenen ödeme emirleri ve ihtiyati haciz kararlarına karşı dava açma süresi 7 günken 7061 sayılı Torba Yasa ile bu süre
15 gün olarak değiştirilmiştir. ( Md. 58). Emlak Vergisine ait bedel takdirinde
bulunan komisyonların kararlarına karşı dava açma süresi 15 gündür.
Süre geçtikten sonra dava açma hakkı düşer. Süre aşımı, yargılamanın ilk
inceleme sırasında hakim tarafından dikkate alındığı gibi, davanın süresinde
açılmadığı hususu taraflarca yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bu
nedenle, vergi yargılamasında dava açma süresi, hak düşürücü süre niteliğindedir. Öte yandan, dava açma süreleri, mali tatil süresince (01-20 Temmuz) ve
üst makamlara başvurulması halinde durur. Mücbir sebeplerin dava açma süresini durdurması konusunda kanunda açık bir hüküm yoktur. Ancak Danıştay
mücbir sebebi dava açma süresini durdurma nedeni kabul etmiştir ( Dnş7. Daire, 24.03.1999 tarih ve Esas No:653, Karar No:1305). Dava açma süresinin
son günü adli tatil gününe isabet ederse (20 Temmuz-31 Ağustos), dava açma
süresi adli tatilin bitimini takip eden 7 gün uzar. Uzlaşmaya başvurulması ve
uzlaşma sağlanamaması halinde, dava açma süresi dolmuş ise, davacıya 15
günlük ek süre verilir. Şayet dava açma süresi 15 günün altına düşmüş ise, geri
kalan dava açma süresi 15 güne tamamlanır. Örneğin, uzlaşma sağlanamadığı
durumda, dava açmak için 5 günlük süre kalmış ise, davacıya 15 günlük ek
süreyi tamamlamak üzere ilave 10 günlük süre verilir.
5. DAVA DİLEKÇESİNİN İÇERİĞİ VE DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ YERLER
Vergi davası, ilgili vergi mahkemesi başkanlığına hitaben yazılan bir dilekçe ile açılır. Dava dilekçesinde, davalı tarafı göstermek zorunludur. Dava
dilekçesinin İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi zorunludur. Dilekçeler ile bunlara ekli örnekleri, karşı tarafın sayısından bir fazla olmalıdır.
Dava dilekçesinde aşağıdaki bilgiler yer alır(İYUK Md 3):
• Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları,
unvanları, TC kimlik numaraları ve adresleri,
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Davanın; konusu, sebepleri ve dayandığı deliller,
Dava konusu olan işlemin yazılı bildirim tarihi,
Uyuşmazlık konusu tutar,
Davın ilgili bulunduğu vergi ve cezanın nevi ve yılı, tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası, varsa mükellef hesap numarası,
Duruşma isteniyorsa, belirtilir.
Dilekçeler ve savunmalar ile davaya ilişkin her türlü evrak, Danıştay
veya ait olduğu mahkeme başkanlıklarına veya bunlara gönderilmek
üzere idare veya vergi mahkemesi başkanlıklarına, vergi mahkemesi
veya idare mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk hakimliklerine veya yabancı memleketlerde Türk konsolosluklarına verilebilir.

Davanın açılacağı ilgili mahkeme, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 37.
Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:
• Uyuşmazlık konusu vergi ve benzeri mali yükümlülükler tarh ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi dairesi,
• Gümrük vergilerini tarh ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi,
• VUK gereğince şikayet yoluyla vergi düzeltme taleplerinin reddine
ilişkin işlemlerde, vergi ve benzeri mali yükümlülükleri tarh ve tahakkuk ettiren vergi dairesinin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi,
• AATUHK’un uygulanmasında ödeme emrini düzenleyen dairenin bulunduğu yerdeki vergi mahkemesi,
• Diğer uyuşmazlıklarda, işlemi yapan dairenin bulunduğu yerdeki vergi
mahkemesi.
6. AYNI DİLEKÇE İLE DAVA AÇILABİLECEK HALLER
Aynı dilekçe ile dava açılabilecek halleri, ‘birden fazla idari işlem aleyhine
aynı dilekçe ile dava açılabilmesi’ ve ‘ birden fazla kişinin aynı müşterek dilekçe ile dava açabilmesi’ başlıkları altında incelemek mümkündür.
6.1. Birden fazla idari işleme karşı aynı dilekçe ile dava açılabilecek
haller
Her idari işlem aleyhine ayrı ayrı dava açılır. Ancak, aralarında maddi veya
hukuki yönden bağlılık ya da sebep- sonuç ilişkisi bulunan birden fazla işleme
karşı bir dilekçe ile de dava açılabilir (İYUK Md. 5/1). Örneğin, fatura düzen182
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lememek fiili sonucunda mükellefe önce, belge düzenine uymamış olmaktan
dolayı ‘ özel usulsüzlük’ cezası kesilmiş, ardından yapılan incelemede aynı
fiilden dolayı vergi ziyaına neden olduğundan ‘ vergi ziyaı ’ cezası kesilip ihbarname ile tebliğ edildiğinde, aynı maddi sebepten doğan bu iki cezaya karşı
aynı dilekçe ile dava açılır.
6.2. Birden fazla kişinin aynı dilekçe ile dava açabilmesi
Birden fazla kişinin ortak dilekçe ile dava açabilmesi için davacıların hak
veya menfaatlerinde iştirak bulunması veya davaya yol açan maddi olay veya
hukuki sebeplerin aynı olması gerekir (İYUK. Md. 5/2). Örneğin kollektif şirket ortaklarının şirket faaliyetlerinden dolayı hepsi için ayrı ayrı yapılmış olan
resen vergi tarhına karşı ortakların tamamı birlikte dava açabilir.
7. YARGILAMA SÜRECİ
7.1. Dava Dilekçesinin Kabulü Ve İlk İnceleme
Dava dilekçesi, idare ve vergi mahkemelerinde, mahkeme başkanının veya
hakimin havalesi ile kaydolunur ( İYUK. Md .14/2). Dilekçeler, mahkeme başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından; görev ve yetki, idari merci tecavüzü,
ehliyet, idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup
olmadığı, süre aşımı, husumet, şekle ilişkin eksiklikler ve aynı dilekçe ile dava
açılmasına ilişkin kurallar yönünden sırayla incelenir( İYUK. Md 14)
Dava dilekçesi, yukarıda belirtilen yönlerden kanuna uygun bulunduğu
takdirde, esastan incelemeye geçilir.
7.2. Tebligat ve Cevap Verme
Vergi yargısında, iddia ve savunma prensip itibariyle yazılı olarak yapılır.
Bu nedenle, dava dilekçesinin ve eklerinin birer örneği mahkeme tarafından
davalıya gönderilir. Davalının vereceği savunmanın bir örneği de davacıya
tebliğ olunur. Davacının ikinci dilekçesi de davalıya, davalının vereceği ikinci
savunmada tekrar davacıya tebliğ edilir. Davalının ikinci savunmasına davacı
cevap vermez. Ancak, davalının ikinci savunmasında, davacının cevaplandırmasını gerektiren hususlar bulunduğu, davanın görülmesi sırasında anlaşılırsa, davacıya cevap vermesi için bir süre verilir.
Taraflar, yapılacak tebliğlere karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde cevap verebilir. Bu süre, ancak haklı sebeplerin bulunması halinde, taraflardan birinin isteği üzerine görevli mahkeme kararı ile otuz günü geçmemek
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ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Sürenin geçmesinden sonra yapılan uzatma talepleri kabul edilmez. Taraflar, sürenin geçmesinden sonra verecekleri cevap ve dilekçelerle hak iddiasında bulunamazlar (İYUK.Md. 16).
7.3. Duruşma Yapılması
Vergi yargısında ilke olarak yazılı yargılama usulü geçerlidir. Ancak, uyuşmazlık tutarı kanunda öngörülen tutarı aşan ( 2018 yılı için 36.000 TL) davalarda, taraflardan birinin isteği üzerine duruşma yapılır ( İYUK. Md. 17/1).
Temyiz ile istinaflarda duruşma yapılması, tarafların istemine ve Danıştay
veya ilgili bölge idare mahkemesi kararına bağlıdır.
Duruşma talebi, dava dilekçesi ile cevap ve savunmalarda yapılabilir (
İYUK. Md. 17/3). Ayrıca, Danıştay, mahkeme ve hakim kendiliğinden duruşmaya karar verebilir (İYUK. Md. 17/4).
Duruşma davetiyeleri duruşma gününden en az otuz gün önce taraflara
gönderilir( İYUK. Md. 17/5).
Mahkeme duruşmalarda iddia ve savunmanın gerekli kıldığı hallerde, vergi
davasına konu olan tarhiyatın dayanağı incelemeyi yapmış bulunan inceleme
elemanları ile mükellefin mali müşavir ya da muhasebecisini de dinler (VUK.
Mükerrer Md.378). Mükellefin mali müşavirinin ya da muhasebecisinin, mükellef adına dava açma yetkisi yoktur. Yukarıda da belirtildiği gibi, dava açma
konusunda vekalet sadece avukat olanlara verilebilir.
7.4. Vergi Yargısında İspat
Vergi yargısında ‘delil serbestliği’ ilkesi geçerlidir. Vergi Usul Kanunu’nun
3. Maddesinin (B) bendine göre, ‘ vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin
muamelelerin gerçek mahiyeti yemin hariç, her türlü delille ispatlanabilir.’
Bu nedenle, vergi yargısında defter, belge gibi şekli delillerin yanında, tanık
beyanı dahil olmak üzere her türlü delile başvurulabilir. Ancak vergiyi doğuran
olayla ilgisi tabii ve açık olmayan tanık ifadesi delil olarak kullanılamaz.
Öte yandan, taraflardan birisinin iktisadi ve teknik icaplara uymayan veya
olayın özelliğine göre normal ve alışılmış olmayan bir iddiayı ileri sürmesi
halinde, ispat görevi bunu iddia edene aittir( VUK. Md. 3B/III). Bu yüzden,
tarafların ileri sürecekleri delillerin olayla açık ilgisinin olması gerekir.
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7.5. Resen Araştırma İlkesi
Danıştay, Bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemeleri, bakmakta
oldukları davalara ait incelemeleri kendiliklerinden yaparlar. Mahkemeler belirtilen süre içinde lüzum gördükleri evrakın gönderilmesini ve her türlü bilgilerin verilmesini taraflardan ve ilgili diğer yerlerden isteyebilir. Bu husustaki
kararların, ilgililerce, süresi içinde yerine getirilmesi mecburidir. Haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre, bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir(
İYUK. Md. 20). Bu ilkeye ‘ resen araştırma ilkesi ‘denir.
Bu ilkeye göre, tarafların hiç değinmedikleri olaylar ve maddi unsurlar da
mahkeme tarafından araştırılabilir.
7.6. Yürütmenin Durdurulması
Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz( İYUK.Md. 27/1).
Ancak, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte
gerçekleşmesi durumunda gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verilebilir (İYUK. Md.27/2).
Öte yandan, vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin
ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Buna göre, verginin tarhiyat işleminin iptali için açılan dava,
tahsilat işlemini kendiliğinden durdurur. Buna karşılık, ihtirazi kayıtla verilen
beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan
davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Ancak, bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir( İYUK.Md. 27/3). Yürütmenin durdurulması kararı verilen dava dosyaları öncelikle incelenir ve karara bağlanır( İYUK.Md. 27/7).
7.7. Davanın Karara Bağlanması
Yargılama sonucunda karar; tek hakimle yapılan yargılamada davaya bakan hakim tarafından kurul halinde yapılan yargılamada ise, üyelerin oy birliği ya da oy çokluğu ile verilir. Karara karşı azınlıkta kalanların karşı oyları
gerekçesi ile birlikte mahkeme kararının altına yazılır( İYUK.Md. 22). Mahkeme kararının bir örneği taraflara tebliğ edilir(İYUK.Md. 23).
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8. MAHKEME KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI
Mahkeme kararlarına ‘ kanun yolları’, İdari Yargılama Usulü Kanununda
(MD. 45-55) düzenlenmiş olup davanın taraflarına tanınmış olan hak arama
yollarıdır.
Kanun yoları genel olarak, ‘ olağan kanun yolları’ ve ‘olağanüstü kanun
yolları’ şeklinde iki gruba ayrılır.
Olağan Kanun Yolu: Bir mahkemenin verdiği son kararın kesinleşmesini
önleyen kanun yoludur. Başka bir ifadeyle olağan kanun yoluna başvurulması
mahkeme kararının kesinleşmesini engeller. Bu nedenle, olağan kanun yoluna
süresi içinde başvurulamaması ya da süresinde yapılan başvurunun reddedilmesi
halinde mahkemenin verdiği son karar kesinleşir. Örneğin, vergi mahkemeleri
tarafından verilen nihai bir karar süresinde, ilgisine göre istinaf ya da temyiz yoluna başvurulmaması ya da süresinde yapılan başvurunun reddedilmesi halinde
kesinleşir. Olağan kanun yolları, istinaf ve temyiz başvuru yollardır.
Olağanüstü Kanun Yolu: Kesinleşmiş hükümlere karşı tanınmış olan bir
başvuru yollarıdır. Örneğin, ‘yargılamanın yenilenmesi ‘gibi. Bu yola başvuru
sonucunda, yapılacak yeniden yargılamanın sonucunda, daha önce kesinleşmiş olan karar değişebilir.
Vergi yargılamasında kanun yolarını aşağıda belirtilen başlıklar altında incelemek mümkündür.
8.1. İstinaf
Vergi yargılamasında, vergi mahkemesinin verdiği nihai kararlara karşı kanun yollarından olan istinaf, 28 Haziran 2014 tarihinde resmi gazetede yayımlanan ve İdari Yargılama Usulü Kanunu bölge idare mahkemeleri, idare mahkemelerinin kuruluş ve görevleri hakkında kanunda yapılan bir değişiklik ile
getirilmiştir. Bu değişiklikle birlikte, vergi mahkemesi ile idare mahkemesinin
verdiği karara karşı kanun yollarından olan bölge idare mahkemesi nezdinde
olan ‘itiraz’ yolu kaldırılarak yerine istinaf yolu getirilmiştir.
Yargılama sürecinde istinafın terim anlamı, ilk derece mahkemesinin ( vergi yargılamasında vergi mahkemesinin ) verdiği kararın üst mahkemede yeniden incelenerek karara bağlanmasıdır.
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 45. Maddesi, idare ve vergi mahkemelerinin verdiği kararlara karşı istinaf yolunu düzenlemektedir. Buna göre vergi
mahkemesinin verdiği kararlara karşı 30 gün içinde bölge idare mahkemesine
istinaf başvurusu yapılır.
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Ancak bütün vergi davaları için istinaf yolu açık değildir. Konusu 5 bin
TL’yi geçmeyen vergi davaları için kesin olup bunlar için istinaf kanun yoluna
başvurulamaz.
Vergi yargılamasında istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemesi,
vergi mahkemesinin kararını hukuka uygun bulursa, istinaf başvurusunu reddeder. Eğer karardaki maddi yanlışlıkları düzeltmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir.
Buna karşılık, bölge idare mahkemesi, vergi mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmadığı takdirde istinaf başvurusunu kabul ederek, vergi mahkemesinin verdiği kararının kaldırılmasına karar verir. Bu durumda, bölge idare
mahkemesi işin esası hakkında yeniden bir karar verir.
Dava dilekçesinin, vergi mahkemesi tarafından ilk incelenmesi üzerine
verilene karşı yapılan istinaf başvurusunun bölge idare mahkemesince haklı
bulunması durumunda, vergi mahkemesinin kararı kaldırılmasına karar verilir
ve dosya ilgili mahkemeye gönderilir.
Öte yandan, istinafa başvurulmuş olması, kararın yürütülmesini durdurmaz (İYUK.Md. 52). Ancak teminat karşılığında yürütmenin durdurulmasına
karar verilir.
8.2. Temyiz
Temyiz makamı Danıştay’dır. Vergi yargılamasında, bölge idare mahkemelerinin istinaf başvurusu üzerine verdikleri kararlar 30 gün içinde Danıştay’da temyiz edilebilir.(İYUK. Md. 46). Ancak konusu 100.000 TL’yi aşmayan vergi davaları için temyiz başvurusu yapılamaz. Belirtilen miktara kadar
bölge idare mahkemesinin verdiği karar kesindir.
Temyiz yoluna başvurulmuş olması, kararların yürütülmesini durdurmaz
(İYUK. Md. 52). Ancak bu kararların teminat karşılığında yürütülmesinin
durdurulmasına karar verilebilir.
Danıştay’da görülen davalarda duruşma zorunluluğu yoktur. Ancak, Danıştay kendiliğinden ya da tarafların isteği üzerine duruşma yapılmasına karar
verilebilir. Tarafların duruşma isteğinin Danıştay tarafından uygun bulunmaması halinde temyiz davasında duruşma yapılmaz.
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Temyiz incelemesi durumunda Danıştay aşağıdaki gibi kararlar verebilir:
• Onama,
• Bozma,
• Kararın gerekçesini değiştirerek onama,
• Kararı düzelterek onama,
• Kısmen bozma kısmen onama
Danıştay’ın onama kararı, bölge idare mahkemesi kararının hukuka uygun
bulunduğunu ifade eder ve kararın kesinleşmesi sonucunu doğurur.
Danıştay’ın bozma kararı, bölge idare mahkemesi kararının hukuka ve
usule aykırı bulunması anlamına gelir. Bu durumda karar yeniden ele alınmak üzere bölge idare mahkemesine gönderilir. Bölge idare mahkemesi Danıştay’ın bozma karına uyduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesi bozma
kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılır. Buna karşılık, bölge idare mahkemesi Danıştay’ın bozma kararına uymaz ve ilk vergi kararında ısrar ederse,
ısrar kararının temyizi halinde, Danıştay vergi daireleri kurulunca incelenir ve
karara bağlanır. Bu karar uyulması zorunlu kesin karardır.
Kararın sonucu hukuka uygun olmakla birlikte gösterilen gerekçe Danıştay tarafından doğru bulunmaz veya eksik bulunursa, Danıştay kararı, gerekçesini değiştirerek onaylayabilir.
Kararda, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmayan maddi hatalar
düzeltilmesi mümkün eksik veya yanlışlıklar varsa, karar düzeltilerek onanır.
Karaların kısmen onanması veya kısmen bozulması hallerinde kesinleşen
kısım Danıştay kararında belirtilir.
8.3. Kanun Yararına Temyiz
İdare ve vergi mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinin kesin olarak
verdiği kararlar ile istinaf incelemesinden geçmeden kesinleşmiş olan kararlardan niteliği bakımından yürürlükteki hukuka aykırı bir sonucu ifade edenler, ilgili bakanlıkların göstereceği lüzum üzerine veya kendiliğinden başsavcı
tarafından kanun yararına temyiz olunabilir ( İYUK. Md. 51/1).
Temyiz talebinin yerinde görülmesi durumunda kanun yararına bozulan
karar daha önce kesinleşmiş olan merci kararının hukuki sonuçlarını ortadan
kaldırmaz (İYUK. Md. 51/2). Kanun yararına bozma yolu ile hukuka aykırı
bir içtihadın yerleşmesi engellenmiş olur.
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8.4.Yargılamanın Yenilenmesi
Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi tarafından verilmiş ve kesinleşmiş olan kararlara karşı, belli şartların varlığı halinde, yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmak mümkündür. (İYUK Md.53)
Yargılamanın yenilenmesini gerektiren başlıca nedenler şunlardır:
• Karara etki edebilecek bir belgenin lehine karar verilenin eyleminden
yada mücbir bir sebepten dolayı kararın verilmesinden sonra ele geçirilmesi,
• Karara esas teşkil eden belgenin sahta olduğunun anlaşılması,
• Karara esas olan ilamın ortadan kalkması. Bir yargı organı, bir uyuşmazlık konusunda karar verirken, başka bir mahkemenin ilamını esas
almış olabilir. Ancak, bu ilam kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile bozulmuş ve bu suretle ortadan kalkmış olabilir. Bu çeşit ilama istinaden verilen karara karşı yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunmak
mümkündür.
• Bilirkişinin bilerek gerçeğe aykırı rapor verdiğinin anlaşılması,
• Lehine karar verilen kişinin, karara etki eden, hile kullanmış olması,
• Davaya yetkisiz kişilerin katılmış olması,
• Çekinmek zorunda olan hakimler tarafından karar verilmiş olması.
Hakimler belli derecedeki yakınlarının davalarına bakamazlar. Böyle
bir durum, yargılamanın yenilenmesi nedenidir.
• Tarafları ve sebebi aynı olan bir dava hakkında verilen karara aykırı
yeni bir kararın verilmesine neden olabilecek kanuni bir dayanak yokken, aynı mahkeme yada başka bir mahkeme tarafından önceki ilamın
hükmüne aykırı bir hükmün verilmiş olması.
Yargılamanın yenilenmesi talebi esas kararı vermiş olan mahkeme yada
Danıştay dairesi tarafından karara bağlanır.
8.6. Açıklama Ve Yanlışlıkların Düzeltilmesini İstemek
Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ile vergi mahkemeleri tarafından
verilen kararlar yeterince açık değilse yahut birbirine aykırı hüküm fıkraları
taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanması veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir. Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir. (İYUK Md. 29).
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Öte yandan, kararda tarafların adı, soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna
ilişkin yanlışlıklar varsa yada hükümde hesap yanlışlıkları bulunuyorsa taraflar kararı vermiş olan mahkemeye başvurarak düzeltilmesini talep edebilirler.
(İYUK MD.30)
Açıklama ve yanlışlıkların düzeltilmesi talebi yoluyla mahkeme kararının
içeriğini değiştirmek mümkün değildir.
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İNDİRİM TALEP EDİLEN CEZALARDA TECİL
MÜESSESESİNİN ÖRNEK UYGULAMAYLA AÇIKLANMASI
*
*
Murat ALTINTAŞ25

ÖZ
Makalemizde Vergi Usul Kanunu’nda yer alan Vergi Ziyaı, Usulsüzlük
ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme müessesesi ile Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan Tecil müessesesi birlikte değerlendirilerek çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: “Vergi Ziyaı”, “Usulsüzlük”, “Özel Usulsüzlük”, “İndirim”, “Tecil”
1-GİRİŞ
Kamu harcamalarının temel finansman kaynağı olan vergilerin tam ve zamanında tahsili her ülke için büyük önem arz etmekte ve tahsilatın en hızlı ve
kolay şekilde yapılabilmesi için her geçen gün yeni çözümler aranmaktadır.
Bu kapsamda idare ile mükellefler arasında ortaya çıkan ihtilafların azaltılması ve konunun yargıya intikal etmeden tahsilatın gerçekleştirilmesi aynı
zamanda mükelleflere de kolaylık sağlanması amacıyla vergi sistemimizde
düzenlemeler mevcuttur. Yine mükelleflerin vergi kanunlarına daha fazla riayet etmesi amacıyla cezai düzenlemeler de mevcut olup söz konusu cezaları
kaldıran veya hafifleten düzenlemeler de yapılmıştır.
2-İLGİLİ MEVZUAT
2.1-Vergi Usul Kanunu 376’ıncı Madde Hükmü
Uyuşmazlık bir hakkın ortaya çıkması kapsamı ve sonuçları üzerinde anlaşamamazlık olarak ortaya çıkmaktadır.( Türk Hukuk Kurumu, 1991, s. 151, ihtilaf
maddesi) Uyuşmazlık durumunda, bir konunun veya bir ilişkinin tarafları arasında
fikir birliği yoktur. (Taş, 2003: 7) Vergi uyuşmazlığı ise vergi idaresi ile mükellef
arasında vergi ilişkisinden dolayı ortaya çıkan hukuki anlaşmazlıkları ifade eder.
Vergi uyuşmazlığının temel kaynağını mükellef ile vergi dairesi arasındaki anlayış
farklılığı ya da görüş ayrılığı oluşturur. (Kızılot, 2003:36)
Vergi uyuşmazlıkları, ekonomideki ekonomideki değişikliklere paralel
olarak sık sık değişen vergi kanunlarının anlaşılma ve uygulanmasında karşılaşılan güçlükler, vergi memurlarının hazineci yaklaşımları, mükelleflerin
*25 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
02.04.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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kanunen ödemeleri gereken vergiden daha az vergi ödeme ya da hiç ödememe
eğiliminde olmaları gibi nedenlerle, özellikle mükellefiyet, ceza kesme ve tahsil konularında ortaya çıkar. (Erginay, 1998:115-116)
Vergi uyuşmazlıklarının çözüm yolları şunlardır: vergi hatalarında düzeltme ve reddiyat, uzlaşma, vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirme ve dava açma yoluna gitmektir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ceza Hükümleri başlıklı 4’üncü kitabının Cezaların Ödenmesi ve Kalkması başlığı altında düzenlenen Vergi Ziyaı,
Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında İndirme maddesi şu şekildedir:
“İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirimlerden arta kalan vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarını mükellef veya vergi sorumlusu ihbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili vergi dairesine başvurarak vadesinde
veya 6183 sayılı Kanunda belirtilen türden teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse:
1. Vergi ziyaı cezasında birinci defada yarısı, müteakiben kesilenlerde
üçte biri,
2. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezasının (7103 Sayılı Kanunun 14
üncü maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 27.03.2018)yarısı ;
İndirilir.
Mükellef veya vergi sorumlusu ödeyeceğini bildirdiği vergi ve vergi cezasını yukarıda yazılı süre içinde ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde
hükmünden faydalandırılmaz.
Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.”
Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirimden
faydalanılabilmesi, diğer koşulların yanı sıra indirim talep edilen cezaların ve
bu cezalar ile ilgili vergilerin dava konusu yapılmaması koşuluna da bağlandığından ve bu koşul, mükelleflerin ve ceza muhataplarının yargı yerine indirim
yoluna yönelmelerini teşvik edici niteliğe sahiptir. (Oktar, 2011: 380)
Söz konusu kanun hükmü ile mükelleflerin kesilen cezaları ihtilaf yaratmadan kanunda belli edilen sürelerde ödemek istemeleri halinde cezaların
bir kısmının silinmesi ve böylelikle mükelleflerin vergi sistemi içinde kalarak
ihtilaf sayısının azaltılarak vergi dairelerinin daha verimli çalışmasını sağlamak amaçlanmıştır. (Özyer, 2015: 131) Görüleceği üzere cezalarda indirim
müessesesi hem vergi idaresine hem de mükellefe kolaylık sağlamaktadır.
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Tarhiyata karşı dava açılması durumunda cezadan indirim talebinde bulunulması mümkün olmamakla birlikte dava açılması ancak otuz günlük sürede davadan vazgeçilmesi durumunda cezada indirim talebinde bulunulabilir.
Yine 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarhiyat
Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği’nin 17’inci maddesine göre bu yönetmelik uyarınca üzerinde uzlaşılan ceza hakkında cezada indirim talebinde bulunulamayacak, 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Uzlaşma Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesine göre de mükellef uzlaşma ve cezada
indirim müesseselerinden yalnızca birinden faydalanabileceklerdir. Ancak,
uzlaşma tutanağının imzalamadan önce, uzlaşmadan vazgeçip cezalarda indirim müessesinden yararlanma talep edilebilir. (Maliye Hesap Uzmanları Derneği, 2017 348)
Madde hükmünde belirtilen vade; vergiler için Vergi Usul Kanunu 112’inci
maddesine, cezalar için ise aynı kanunun 368’inci maddesine göre tespit edilecektir.
2.2-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci
Madde Hükmü
Kamu alacaklarının tahsilinde halk arasında da sık sık kullanılan “amaç
bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek,” sözünde anlamını bulan amacın iyi
belirlenmesi gerekir. Bu ilkeden hareketle 6183 sayılı Yasa’nın 48’inci
maddesinde bu amaçla tecil düzenlenmiştir. (Yılmaz, 2006: 566)
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48’inci
maddesinde Tecil müessesesi, amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu
çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat
gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir şeklinde hükme bağlanmıştır.
Kanun maddesinde “amme borcu” ibaresi olduğundan bu uygulamadan
yalnızca 213 sayılı Kanun kapsamındaki alacaklar değil 6183 sayılı Kanun
kapsamındaki alacaklar da yararlanacaktır. Bu kapsamda Kanunun 1’inci
maddesinde devlete, vilâyet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para
cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme
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hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip
masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunacağı belirtilmiştir.
Tecil uygulaması ile ilgili olarak Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No: 1)
ile 2017/2, 2017/1, 2016/3, 2016/2, 2008/4 ve 2008/3 Seri No’lu Tahsilat İç
Genelgeleri ile de düzenlemeler yapılmıştır.
2.3-Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 48/A Madde Hükmü
7020 sayılı Kanun’un 7’inci maddesiyle 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 6183 sayılı Kanun’a Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili başlıklı 48/A maddesi eklenmiş olup şu şekildedir:
Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve
213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara
bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki
veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve aşağıdaki şartları
taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı
geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilir.
Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki
faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni
sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin
olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen
beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,
şarttır. Şu kadar ki, bu madde ile 48 inci maddeye göre tecil edilen veya
özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
Bu madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilir.
Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat
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şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.
Bakanlar Kurulu;
1. Teminatsız tecil tutarını; yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye, zorunlu teminat oranını %50’ye kadar artırmaya, sıfıra kadar
indirmeye, yeniden kanuni orana getirmeye,
2. Borçlunun çok zor durum hâlinin tespitinde kullanılmak üzere varlıklar,
yükümlülükler ve nakit akımlarını esas alan mali göstergeler ile mali durumu
tespite yarayan diğer ölçütlere dayalı kriterleri belirlemeye, belirlenen kriterler çerçevesinde çok zor durum hâlini derecelendirmeye ve bu dereceleri dikkate alarak;
a) Tecil süresini 60 aya kadar uzatmaya,
b) Farklı faiz oranları belirlemeye,
3. Tecil edilecek gecikme zammını, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay
için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplatmaya,
4. Madde hükmünü, alacaklı diğer amme idarelerini, alacak türlerini ve
uyumlu borçlu kapsamına girebilecek borçlu kriterlerini belirleyerek uygulatmaya (Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı olanlar dışındaki tahsil
dairelerince takip edilen alacaklar dâhil),
yetkilidir. Bu fıkranın (4) numaralı bendindeki yetkinin kullanılması hâlinde bu madde ile Maliye Bakanına tanınan yetkiler 48 inci maddede tanımlanan alacaklı amme idarelerinin tecile yetkili makamları tarafından kullanılır.
Maliye Bakanı;
1. Tecil edilecek amme alacağını tür ve tutar olarak belirlemeye,
2. Tecilde taksit zamanlarını, ödemelerin başlayacağı ayı, tecil talep tarihini takip eden aydan başlamak üzere 12 ayı geçmeyecek şekilde belirlemeye,
ödeme dönemlerini, azami altı ayda bir yapılacak şekilde düzenlemeye,
3. Tecilde diğer şartları belirlemeye,
yetkilidir.
Maliye Bakanı, tecil yetkisini, sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak
şartıyla oluşturulacak tecil komisyonlarına devredebilir. Komisyonların teşkili ile çalışma usul ve esasları Maliye Bakanınca belirlenir.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi nedeniyle muaccel olan amme alacağının tecili, talep edilmesi hâlinde en fazla iki defa geçerli sayılabilir.
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Haciz yapılmışsa mahcuz mal, değeri tutarınca teminat yerine geçer. Tecil
edilen amme alacakları ile ilgili olarak daha önce tatbik edilen ve borcun tamamını karşılayacak değerde olan hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır
ve buna isabet eden teminat iade edilir. Ancak, mahcuz malların değeri tecil edilen borç tutarından az, zorunlu teminat tutarından fazla olması hâlinde, tatbik
edilen hacizler, tecil şartlarına uygun olarak yapılan ödemeler neticesinde kalan
tecilli borç tutarı mahcuz mal değerinin altına inmediği müddetçe kaldırılmaz.
Tecilli borca karşılık alınan teminat ise, tecil şartlarına uygun olarak yapılan
ödemeler neticesinde kalan tecilli borç tutarının zorunlu teminat tutarının altına
inmesi durumunda, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır.
Tecil edilen amme alacağının ikimilyon Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmaması, mahcuz malın 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan mal olması ve bu Kanuna göre belirlenmiş değerinin %50’sinden
aşağı olmamak üzere satış bedelinin %50’sinin tahsil dairesine ödenmesi şartıyla mahcuz malın satışına izin verilir. Bu takdirde, kalan tecilli borç tutarı
için zorunlu teminat tutarını karşılayacak mahcuz mal ve/veya teminat bulunması şartıyla satılan mal üzerindeki haciz kaldırılır. Bu hüküm ikimilyon
Türk lirasını aşan tecilli borçlarda, değeri ikimilyon Türk lirasına kadar olan
mahcuz mallar için uygulanır.
Tecil şartlarına riayet edilmemesi hâlinde tecil talep tarihinden itibaren 5
yıl geçmedikçe bu madde hükümlerinden, sekizinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yararlanılamaz.
Bu madde kapsamında tecil edilen amme alacakları hakkında 48 inci maddenin yedinci fıkrası hükümleri uygulanır ve tecil edilen gecikme zammının
(Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanmış olması hâlinde gecikme zammı hesabı 51 inci maddeye göre düzeltilir.
Muhtelif kanunlarda vergi borcu bulunmadığına ilişkin şartları içeren hükümler çerçevesinde 48 inci maddeye yapılan atıflar bu maddeye de yapılmış sayılır.
2.4-Amme Alacağının Cebren Tahsil Şekilleri
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 54’üncü
maddesinde ödeme müddeti içinde ödenmeyen amme alacağının amme idaresince cebren tahsil olunacağı belirtildikten sonra cebren tahsil şekilleri sayılmıştır. Buna göre cebren tahsil;
1. Amme borçlusu tahsil dairesine teminat göstermişse, teminatın paraya
çevrilmesi yahut kefilin takibi,
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2. Amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek
paraya çevrilmesi,
3. Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflasının istenmesi,
şeklinde yapılmaktadır.
Mezkûr kanunun 77’inci maddesinde menkul malların cins ve nevileri, vasıfları, alametleri, sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz
zaptında tesbit edilmek suretiyle haczolunacağı, 81’inci maddesinde haczedilen malların değerlemesinin haczi yapan memur tarafından yapılacağı, 85’inci
maddesinde menkul malların tahsil dairelerinin satış mahallinde açık artırma
ile satılacağı, 87’inci maddesinde haczedilen menkul mallara verilen bedelin
81’inci maddeye göre belirlenen değerin %75’inden az olması veya hiç alıcı
çıkmaması durumunda ilk artırma tarihinden itibaren 15 gün içinde tekrar satışa çıkarılacağı ve bu arıtmada verilen bedelin ne olursa olsun satışın yapılacağı belirtilmiştir.
Kanunun 88’inci maddesinde her türlü gayrimenkullerin ve gemilerin haczinin sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmek suretiyle yapılacağı, 91’inci maddesinde
satışa çıkarılacak gayrimenkullerin değer biçme işleminin bilirkişi mütalaası
alınmak suretiyle satış komisyonu tarafından yapılacağı, 94’üncü maddesinde
gayrimenkulün satılabilmesi için artırma bedelinin gayrimenkule biçilen rayiç
değerin %75’ini bulması gerektiği, 95’inci maddesinde artırmada en az teklif
bedelinin çıkmaması durumunda 7’nci gün aynı saate tekrar artırma yapılacağı ve teklif edilen bedelin rüçhanlı alacakla birlikte masrafları da karşılaması
kaydıyla en çok artırana ihale edileceği belirtilmiştir.
2.5. Tarhiyat Öncesi ve Tarhiyat Sonrası Uzlaşma
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek-1’inci maddesinde Tarhiyat Sonrası
Uzlaşma müessesesi düzenlenmiş olup mükellef tarafından, ikmalen, re’sen
veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının (5736
sayılı kanunun 6’ncı maddesiyle değişen ibare) (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde tarh edilen vergi ve kesilen
ceza ile bu fiillere iştirak edenlere kesilen ceza hariç) tahakkuk edecek miktarları konusunda, vergi ziyaına sebebiyet verilmesinin kanun hükümlerine
yeterince nüfuz edememekten ya da 369’uncu maddede yazılı yanılmadan
kaynaklandığının veya bu Kanunun 116, 117 ve 118’inci maddelerinde yazılı
vergi hataları ile bunun dışında her türlü maddi hata bulunduğunun veya yargı
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kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri
sürülmesi durumunda, idare bu bölümde yer alan hükümler çerçevesinde mükellefler ile uzlaşabilecektir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek-11’inci maddesinde Tarhiyat Öncesi
Uzlaşma müessesesi düzenlenmiş olup Maliye Bakanlığı, vergi incelemesine
dayanılarak tarh edilecek (7103 Sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle değişen
ibare; Yürürlük: 27.03.2018 tarihinden önce tarhiyat öncesi uzlaşma talep edilenler hariç olmak üzere 27.03.2018) vergiler ile bunlara ilişkin kesilecek vergi ziyaı cezalarında (359 uncu maddede yazılı fiillerle vergi ziyaına
sebebiyet verilmesi halinde tarh edilecek vergi ve kesilecek ceza ile bu fiillere
iştirak edenlere kesilecek ceza hariç) tarhiyat öncesi uzlaşma yapılmasına izin
verebilecektir. Diğer taraftan 27.03.2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı
kanun ile usulsüzlük ile özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşmanın
kapsamından çıkarılmış olup bu tarihten önce talep edilenler hariç olmak üzere söz konusu cezalar için uzlaşma imkânı bulunmamaktadır.
3- KONUNUN ÖRNEK OLAYLA AÇIKLANMASI
…. Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün mükellefi X. A.Ş.’nin 2016 hesap dönemi işlemleri tam incelemeye tabi tutulmuş olup inceleme sonucunda tespit
edilen kayıt dışı hasılatlar şu şekilde tespit edilmiştir.
Dönem
2016/1
2016/4
2016/8
2016/12

Tutar (KDV Hariç)
10.000,00
15.000,00
30.000,00
50.000,00

15.04.2018 tarihinde mükellef kurum temsilcisi ile Vergi İnceleme Tutanağı tanzim edilmiş ve mükellef kurum 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında Tarhiyat Öncesi Uzlaşma talep ettiğini bildirmiştir. Yine Vergi İnceleme
Tutanağı’ nda mükellef kurumun 2016 hesap dönemine ilişkin beyan bilgileri
ile 2016 hesap dönemi bilanço bilgileri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
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1-KDV Beyan Özeti
Dönem

Hesaplanan
KDV

Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

9.000,00
5.400,00
3.600,00
10.800,00
2.700,00
900,00
3.600,00
14.400,00
3.600,00
12.600,00
14.400,00
27.000,00

İndirilecek
KDV
5.400,00
4.000,00
3.000,00
1.800,00
2.000,00
400,00
2.000,00
6.400,00
3.000,00
10.000,00
13.000,00
17.000,00

Ödenecek
KDV
3.600,00
1.400,00
600,00
9.000,00
700,00
500,00
1.600,00
8.000,00
600,00
2.600,00
1.400,00
10.000,00

SDD
KDV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2-Geçici Vergi Beyan Özetleri
Dönem
Tic. Bil. Karı
Geç. V ergi Matrahı
Hes. Geç. Vergi
Önc. Dön. Hes. Geç. V.
Mah. Ed. Ver. Top.
Ödenecek Geç. Vergi

2016/I
100.000,00
100.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00

2016/II
180.000,00
180.000,00
36.000,00
20.000,00
20.000,00
16.000,00

2016/III
400.000,00
400.000,00
80.000,00
36.000,00
36.000,00
44.000,00

2016/IV
700.000,00
700.000,00
140.000,00
80.000,00
80.000,00
60.000,00

3- Kurumlar Vergisi Beyan Özeti
Dönem
Ticari Bilanço Karı
Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Geçici Vergi
Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi

2016
800.000,00
800.000,00
160.000,00
140.000,00
20.000,00
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4- Bilanço Bilgileri
Aktif
A-DÖNEN VARLIKLAR: 1.000.000,00
-Stoklar:

400.000,00

Pasif
C-Kısa Vad. Yab. Kaynaklar : 2.000.000,00
D-Uzun Vad. Yab. Kaynaklar : 500.000,00

B-DURAN VARLIKLAR: 2.500.000,00

E- Özkaynaklar

:1.000.000,00

Aktif Toplam: 3.500.000,00

Pasif Toplam: 3.500.000,00

İnceleme sonucu bulunan kayıt dışı hasılat sonucuna göre mükellef kurum
adına re’sen tarh edilmesi önerilen vergi farkları ile bunlara ilişkin cezalar şu
şekildedir:
1-Katma Değer Vergisi
Dönem
2016/Ocak
2016/Nisan
2016/Ağustos
2016/Aralık

Beyan
3.600,00
9.000,00
8.000,00
10.000,00

Fark
1.800,00
2.700,00
5.400,00
9.000,00

Re’sen
1.800,00
2.700,00
5.400,00
9.000,00

Vergi Ziyaı
1.800,00
2.700,00
5.400,00
9.000,00

2- Kurum Geçici Vergi
Dönem
Beyan Edil.Geçici Vergi Matrahı
Matraha İlave Edilecek Tutar
Olması Ger. Geç. Vergi Matrahı

200

2016/I
100.000,00

2016/II

2016/III

2016/IV

180.000,00

400.000,00

700.000,00

10.000,00

15.000,00

30.000,00

50.000,00

110.000,00

195.000,00

430.000,00

750.000,00

Yanılma payı (%10)

11.000,00

19.500,00

43.000,00

75.000,00

Re’sen Takdir Ed. Ger. Geç. V. Matrahı

99.000,00

175.500,00

387.000,00

675.000,00

Hesaplanan geçici vergi (%20)

19.800,00

35.100,00

77.400,00

135.000,00

Beyan Edilen Geç. V.

20.000,00

36.000,00

80.000,00

140.000,00

Re’sen tarhı gereken geçici vergi

0,00

0,00

0,00

0,00

Vergi Ziyaı Cezası

0,00

0,00

0,00

0,00
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3- Kurumlar Vergisi
Dönem
Beyan Edilen Kurumlar Vergisi Matrahı
Olması Gereken Kurumlar Vergisi Matrahı
Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Beyan Edilen Hesaplanan Kurumlar Vergisi
Re’sen Tarhı Gereken Kurumlar Vergisi
Vergi Ziyaı Cezası

2016
800.000,00
905.000,00
181.000,00
160.000,00
21.000,00
21.000,00

4- Toplam Vergi ve Ceza Tutarları
Vergi Türü
Kurumlar Vergisi
KDV
Geçici Vergi
Toplam

Re’sen Tarh
Edil. Ger. V.
21.000.00
18.900,00
0,00
39.900,00

Vergi Ziyaı Cezası
21.000,00
18.900,00
0,00
39.900,00

Özel Usulsüzlük Cezası
10.500,00
--79.800,00

Mükellef kurum, talebi doğrultusunda tarhiyat öncesi uzlaşma tarihinde
hazır bulunmuş ve uzlaşma sağlanmıştır. Mükellef kurumun üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi ziyaı cezası tutarlarını Vergi Usul Kanunu Ek 8’inci madde
kapsamında ödemesi gerekmektedir. Mükellef kurum, anılan vadelerde ödeme yapamazsa vergi dairesine başvurarak tecil talep edebilecek ve 2008/3 Seri
No’lu Tahsilat İç Genelgesi kapsamında likidite oranı 0,3 olduğundan (Dönen
Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar) amme borcu 24 aya kadar
tecil edilebilecektir.
Diğer taraftan mükellef kurum adına tarh edilecek vergi ve kesilecek vergi
ziyaı cezaları üzerinde uzlaşma sağlanamaz ya da uzlaşma temin edilemezse
mükellef kurum Vergi Usul Kanunu 376’ıncı madde kapsamında vergi/ceza
ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvurarak
cezada indirim talebinde bulunabilir. Söz konusu vergi ve cezalar vadesinde
ödendiği takdirde ve mükellef kurum adına daha önce vergi ziyaı cezası kesilmemiş olması kaydıyla veri ziyaı cezasının yarısı ve özel usulsüzlük cezasının
da 703 sayılı kanun ile değişen hüküm gereğince yarısı indirilecektir. Ancak
bu vergi ve cezalar vadesinde ödenemediğinde mükellef kurum cezada indirim şartlarını muhafaza ederek tecil talebinde bulunamayacaktır.
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Örnek olayda mükellef kurum 2016 hesap dönemi yasal defter ve belgelerini herhangi bir kusuru olmaksızın kaybetmiş ve bu durumu ispatlayamıyor, dolayısıyla incelemeye ibraz edemiyorsa 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun amir hükümleri gereği 2016 hesap dönemindeki İndirilecek
KDV tutarları reddedilecek ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre re’sen
tarh edilecek KDV üzerinden 3 (üç) kat vergi ziyaı cezası kesilecektir. Diğer
taraftan söz konusu fiil Vergi Usul Kanunu’nun 359’uncu madde uyarınca kaçakçılık suçunu teşkil ettiğinden tarh edilecek vergiler ve kesilecek cezalar
için tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma talep edilemeyecektir. Bu durumda mükellef kurum ya dava açma yoluna gidecek ya da cezada indirim
talebinde bulunacaktır.
Mükellef kurum cezadan indirim talep ettiğinde ise tarh edilen vergileri ve
kesilen cezaları vadesinde ödemek zorunda olduğundan tecil talebinde bulunamayacaktır. Diğer taraftan mükellef kurumun mükellefiyetinin başladığı tarihten itibaren tüm vergi beyanlarını kanuni süresinde verdiği, tahakkuk eden
vergilerini vadelerinde ödediği ve diğer vergisel yükümlülüklerinin de tamamını yerine getirdiği kabul edildiğinde söz konusu tecil edilememe durumunun mükellef kurumun önceki dönemlerdeki vergi sicilinin göz ardı edilmesi
gibi bir yönü de bulunmaktadır.
4. DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Makalemizin önceki bölümlerinde belirtildiği üzere cezada indirim ve tecil müesseseleri devlete borcunu ödemek arzusunda ve herhangi bir ihtilaf
yaratmayan mükellefleri korumak ayrıca mükellefleri içinde bulundukları zor
durumda ekonomik olarak rahatlatmak veya zor durumda bırakmamak için
getirilmiştir.
Vergi Usul Kanunu’nun 376’ıncı maddesine bakıldığında cezadan indirim
uygulamasından yararlanabilmek için tarh edilen vergilerin ve kesilen cezalardan arta kalan tutarların vadesinde ya da 6183 sayılı kanuna göre teminat
göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekmektedir.
Bu şart ise söz konusu vergi ve cezalar için tecil talebinde bulunulamayacağı
sonucunu doğurmaktadır. Diğer taraftan cezadan indirim talebinde bulunan
ancak tarh edilen vergiler ile cezaları vadesinde ödemeyen mükellefin tecil
talebinde bulunması durumunda ise tecilin cezanın tamamı üzerinden yapılacağı tabîdir.
Vergi Usul Kanunu sistematiğine bakıldığında Cezadan İndirim müesse202

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

sesinin “Cezaların Ödenmesi ve Kalkması” başlığı altında düzenlenmesi söz
konusu maddenin cezaları ortadan kaldıran hal olduğunu göstermektedir. Öte
yandan her ne kadar bu bölüm altında düzenlenmemiş olsa da Vergi Usul
Kanunu Ek 1’inci maddesinde Tarhiyat Sonrası Uzlaşma ve Ek 11’inci maddesinde Tarhiyat Öncesi Uzlaşma müesseseleri düzenlenmiştir. Söz konusu
düzenlemeler ile de kamu alacağının daha hızlı ve etkin bir şekilde tahsili
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda idare ile mükellef tahakkuk edecek (TSU
için) veya tarh edilecek (TÖU için) vergi ve vergi ziyaı cezaları için uzlaşmakta ve mutabık kalınan tutar mükellefin dava açmaması ve herhangi bir mercie
şikâyet yoluna başvurmaması şartıyla yine aynı bölümde belirtilen vadelerde
idareye ödenmektedir. Ayrıca usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları tarhiyat
öncesi uzlaşmaya konu olabilirken tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına girmemektedir. Bu haliyle uzlaşma da cezaları kaldıran bir hal olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Hem uzlaşma hem de cezada indirim müesseseleri aynı amaca hizmet
etmekte iken uzlaşılan vergi ve cezalar vadesinde ödenmediğinde uzlaşılan
tutarlar üzerinden 6183 sayılı kanun kapsamında tecil talebinde bulunabilirken, cezadan indirimden faydalanılması ancak vergi ve cezaların vadesinde
ödenmemesi durumunda indirilen ceza tutarları üzerinden tecil talebinde bulunulamamaktadır.
Aşağıdaki tabloda (Tablo I) Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2015 ve 2016 yılları faaliyet raporlarında yer alan 2014,2015 ve 2016 yıllarındaki genel bütçe
vergi gelirlerinden önemli olanların tahakkuk - tahsilat sonuçları tablo halinde
gösterilmiştir.
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Tablo I: Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahakkuk - Tahsilat Sonuçları
DÖNEM
GELİRİN ÇEŞİDİ
A-GELİR VERGİSİ
Beyana Dayanan Gelir Vergisi
Basit Usulde Gelir Vergisi
Gelir Vergisi Tevkifatı
Gelir Geçici Vergisi

2014 (Bin TL)

2015 (Bin TL)

2016 (Bin TL)

Tahakkuk

Tahsilat

Tahakkuk

Tahsilat

Tahakkuk

Tahsilat

109.388.403

91.063.306

127.590.491

105.393.946

153.114.283

123.683.017

8.335.448

3.758.884

9.957.763

4.445.418

13.777.101

5.427.144

634.527

302.196

725.395

359.461

781.627

380.351

97.814.752

85.256.867

114.035.712

98.750.186

135.418.566

115.893.142

2.603.676

1.745.359

2.871.621

1.838.881

3.136.989

1.982.380

43.419.503

35.163.517

46.638.997

37.009.483

65.525.307

46.898.207

7.412.726

1.770.745

8.574.291

1.948.604

19.644.288

4.663.783

387.999

298.614

413.977

333.150

469.229

352.519

Kurumlar Geçici Vergisi

35.618.778

33.094.158

37.650.729

34.727.729

45.411.790

41.881.905

C-DAHİLDE ALINAN KDV

92.593.342

66.124.818

111.424.418

79.188.287

141.714.077

91.965.337

D-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

96.730.208

91.657.358

112.954.767

106.625.973

130.069.142

121.187.315

494.939.362

410.235.822

572.838.161

470.621.118

709.062.399

554.315.100

B-KURUMLAR VERGİSİ
Beyana Dayanan K.V.
Kurumlar Vergisi Tevkifatı

TOPLAM

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere vergilerin tahakkuku kadar tahsili
de önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi idaresi de bu kapsamda tahsilat oranlarını artırmak için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Vergiler
kamu hizmetlerinin finansmanında temel kaynak olma niteliği gösterdiğinden
tahsilatların en üst seviyede ve en hızlı şekilde yapılabilmesi büyük önem arz
etmektedir.
Çalışmamızın önceki bölümlerinde belirtildiği üzere amme alacağı vadesinde ödenmediği takdirde idarece cebren tahsil yoluna gidilmektedir. Diğer
taraftan cebren tahsilat her zaman istenilen düzeyde tahsilat imkânı vermemekte, haczedilen kıymetler ekonomik değerlerinin altında bedellere satılabilmekte ayrıca hem insan gücü hem de ekonomik anlamda maliyeti olmaktadır.
Ayrıca cebren tahsilat, amme borcunu tek seferde ödeme imkânı olmayan ancak taksitlere bağlanıldığında hem devlete borcunu ödeme hem de ekonomik
olarak hayatını idame ettirme olanağı olan mükellefler için de ağır sonuçları
olan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin defter ve belgesini herhangi bir suiniyet olmaksızın kaybeden ancak bunu ispatlama imkânı olmayan bir
mükellefin vergi incelemesi dolayısıyla ibrazı istenilen defter ve belgelerini
ibraz edememesi durumunda 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun
29 ve 34’üncü maddelerine istinaden inceleme dönemindeki tüm KDV indirimleri reddedilmekte ve söz konusu fiil Vergi Usul Kanunu 359’uncu madde kapsamında kaçakçılık suçunu teşkil ettiğinden aynı kanunun 344’üncü
madde hükmüne göre 3 kat vergi ziyaı cezası ve Mükerrer 355’inci maddesine göre de özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Ayrıca bu fiil kaçakçılık
suçunu teşkil ettiğinden uzlaşma müessesesi hükümleri gereğince uzlaşma da
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mümkün olmamaktadır. Bu durumda mükellefin önünde ya dava açma ya da
cezadan indirim talep etme hakkı kalmaktadır. Dava açma yoluna gitmek istemeyen mükellef cezadan indirim talep ettiğinde tarh edilen vergi veya vergi
farkı ile cezalardan arta kalan tutarları vadesinde ödemek durumdadır. Ancak
söz konusu tutarlar mükellefin tek seferde ödeyebileceği meblağı aştığında
mükellefin ödeme yapma imkânı kalmamakta, idare ise alacağını tahsil için
6183 sayılı kanuna göre hareket etmek durumunda kalmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında kanaatimizce aynı amaca yönelik
olarak düzenlenen uzlaşma müessesinde tecil müessesesi uygulanırken cezadan indirim müessesinde de uygulanmalıdır. Burada Vergi Usul Kanunu
376’ıncı maddesinin vade ile ilgili amir hükmünün ihlâl edileceği gibi bir düşünce ortaya çıkabilmekte ise de 6183 sayılı kanuna 7020 sayılı Kanun’un
7’inci maddesiyle eklenen 48/A maddesi hükmü ile yapılacak düzenlemelerde cezadan indirim müessesesinden faydalanan ancak vergi ve cezasını
vadesinde ödeyemeyen hüsnüniyet sahibi mükelleflerin de bu uygulamadan
faydalanabileceğine ilişkin bir düzenleme yapılarak bunun önüne geçilebilir.
Bu kapsamda madde metninde yer alan şartlara ek olarak mükellefin önceki
dönemlerde tahakkuk eden vergilerini ödeme durumu, daha yüksek tutarda
teminat aranması, tecil şartlarının ihlâl edilmesi durumunda cezada indirim
şartlarının bozulması ve kalan alacağın muaccel hale gelmesi vb. şartlar getirilerek hem idareyi hem de mükellefi koruyan bir yapı ortaya konulabilir.
5. SONUÇ
Makalemizde 213 sayılı kanunun 376’ıncı maddesi kapsamında indirim talep
edilen cezaların vadesinde ödenememesi durumunda 6183 sayılı kanun kapsamında tecil talep edilebilmesi hususu hem devlet hem de mükellef açısından değerlendirilerek söz konusu amme alacakları için de tecilin yapılmasının hem devlet hem
de mükellef açısından avantajlı olacağı kanaatine varılmıştır.
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BİLGİ VERİLMEMESİ NEDENİYLE VUK’A İSTİNADEN
KESİLEN CEZALAR NE KADAR CAYDIRICI?
Semih DOLDUR *26*
ÖZ
213 sayılı VUK’un Mük.355’inci maddesinde, bilgi vermeme fiilinin yaptırımına ilişkin cezalar yer almaktadır. Söz konusu cezalar 2018 yılı için 1.600 TL, 800
TL ve 400 TL olarak belirlenmiştir. Ancak uygulamada bazı mükelleflerin bilgi
vermemeyi tercih ettikleri görülmektedir. Bunun temel nedeni ise söz konusu cezaların caydırıcı olmamasıdır. Vergi incelemesi kapsamında istenilen bilgilerin ilgililer tarafından verilmemesi ise incelemenin uzamasına, inceleme elemanının söz
konusu hususları farklı yollardan tespit etmeye çalışmasına, dolayısıyla emek ve
zaman kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle Mük.355’inci madde hükmünde değişiklik yapılarak söz konusu cezaların yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.
Anahtar Sözcükler: Bilgi Verme, Bilgi Vermeme, Mük. 355, Mülga 361
GİRİŞ
Vergi incelemeleri, Vergi Usul Kanunu’nu (T.C. Yasalar, 10.01.1961) ve
bu kanuna istinaden belirlenen usul ve esaslar dahilinde yürütülmektedir.
Vergi müfettişleri ve incelemeye yetkili olan kimseler yaptıkları vergi incelemelerinde, mükellefin defter, belge ve beyanları ile sınırlı kalmamakta, harici
bilgi edinme ve toplama yollarına da başvurmaktadır. İncelemeye yetkili
kişiler; inceleme ile ilgili gerekli bilgi ve belgeleri muhataplarından yazı ile
istemekte, istenilen bilgi ve belgelerin verilmemesi halinde ise kanun ile belirlenmiş cezaların uygulanmasını vergi dairesinden istemektedirler.
Yazımızın aşağıdaki bölümlerinde açıkladığımız üzere, vergi incelemesinin temel amacı, ödenmesi gereken verginin doğruluğunun araştırılması,
tespit edilmesi ve sağlanmasıdır. Bu nedenle inceleme elemanları, inceleme
konusu hususlar nedeniyle farklı farklı yerlerden bilgi istemektedirler. Yazılı
olarak istenen bilgilerin verilmemesi halinde uygulanan cezalar ise işlenen
fiillere ve elde edilen kazançlara istinaden oldukça düşük miktardadır. Zorla
bilgi alınması veya zorla daireye getirilme gibi durumlar da söz konusu olmadığı için, bilgi vermemeyi bazı mükellefler daha yararlı görmektedirler.
Bunun engellenmesi için bilgi vermeme hususuna ilişkin caydırıcı kanuni
düzenlemelerin yapılması elzemdir.
*26 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
03.05.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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1. BİLGİ İSTEME NEDİR, HANGİ DURUMDA BİLGİ TALEP
EDİLİR?
Vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken verginin doğruluğunu
araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Ödemesi gereken vergilerin tespiti
ise öncelikle mükelleflerin yasal defter ve belgeleri üzerinde yapılacak tespitler ile belirlenmektedir. Ancak vergi matrahının kısmen veya tamamen
defter, kayıt ve belgelere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde
ve inceleme elemanının gerekli gördüğü diğer hallerde, harici bilgilerin de
toplanması mümkündür. İhbar üzerine yapılan incelemelerde de, ihbarda belirtilen kişi ve olaylar konusunda ilgililerin bilgilerine başvurulmakta, ihbar
iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı ve olayın çözümü için alınan veya
toplanan bilgilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır.
Yapılan vergi incelemeleri, konu bakımından oldukça geniş bir yelpazede yürütülmektedir. Örneğin, sahte belge düzenleme, sahte belge kullanma,
tefecilik, kayıt dışı hasılat, organize sahte belge düzenleme ve vergi kaçırma
veya genel vergi incelemeleri gibi birçok konuda incelemeler yapılmaktadır.
Yapılan incelemelerin, sadece ilgili mükellefin defter ve belgeleri üzerinden
yapılması, inceleme konusu olayın açık ve net bir şekilde ortaya konulması
açısından çoğunlukla yeterli olmamaktadır. Bu durumda inceleme elemanı
belirli usul ve esaslar dahilinde bilgi isteme talebinde bulunmaktadır. Örneğin, noterlerden, SMMM’lerden, fatura basımını yapan matbaadan, devlet
kurumlarından, gerçek veya tüzel kişilerden ve hatta gerektiğinde diğer ülkelerden ve diğer ülke kuruluşlarından bilgi talebinde bulunulmaktadır. Dolayısıyla bilgi isteme talebi, çok geniş ve vergi incelemeleri için olmazsa olmaz
bir ihtiyaç mahiyetindedir.
2. BİLGİ İSTEMENİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?
Anayasamızda yer alan vergi ilkelerine uygun olarak genel kanuni düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile yapılmıştır. Vergi Usul Kanunu
vergilerin tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil süreçlerine ilişkin düzenlemeler
içererek, Vergilendirme, Mükellefin Ödevleri, Değerleme, Ceza Hükümleri
ve Vergi Davaları kitaplarından oluşan 5 kitap halinde yürürlükte bulunmaktadır. “Bilgi isteme” işlemine ilişkin yasal düzenlemeler de 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu’nun “Mükellefin Ödevleri” başlıklı 2’nci kitabında yapılmıştır.
Buna göre; VUK’un 148’inci maddesinde “Bilgi Verme” başlığıyla aşağıdaki hüküm düzenlenmiştir;
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“Kamu idare ve müesseseleri, mükellefler veya mükelleflerle muamelede
bulunan diğer gerçek ve tüzel kişiler, Maliye Bakanlığının veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların isteyecekleri bilgileri vermeye mecburdurlar.
Bilgiler yazı veya sözle istenilir. Sözle istenen bilgileri vermeyenlere keyfiyet
yazı ile tekit ve cevap vermeleri için kendilerine münasip bir mühlet tayin
olunur. Bilgi istenmek üzere ilgililer vergi dairesine zorla getirilemez. Memleket dışı imtiyazlarından faydalanan yabancı Devlet memurları bilgi verme
mecburiyetine tabi olamazlar.”
VUK’un 257’ncı maddesinde ise mükelleflerin diğer ödevlerine ilişkin
aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.
Vergi inceleme ve kontrolleri ile gayrimenkullerin rayiç bedelinin tespiti
sırasında, mükellefler aşağıda yazılı ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar.
……………….
2. İnceleme ile ilgili her türlü izahatı vermek (Bu mecburiyet hem iş sahibine, hem de işletmede çalışan memurlara şamildir):
…………………
Vergi Usul Kanunu’nun 148, 256 ve 257’nci maddeleri mükelleflerden vergi
işlemleri ile ilgili bilgi istenmesinin kanuni dayanağını oluşturan maddelerdir.
Dolayısıyla mükelleflerden yazılı veya sözlü bilgi istemek inceleme elemanlarına verilen Kanuni görevlerden biridir. Kendisinden bilgi istenen gerçek veya
tüzel kişiler ise istenilen bilgileri vermek konusunda mecbur oldukları yine yukarıdaki madde metninde düzenlenmiştir. 148’inci maddede belirtilen “münasip
bir süre” tabirinden, 15 günden az olmamak üzere belirlenen süre anlaşılmalıdır.
Ancak uygulamada, bilgi istenirken standart olarak 15 günlük süre kullanılmaktadır. Bu süre 15 günden az olamayacaktır, ancak bilgiyi isteyen mercii bu
süreyi 20-25-30 vb. gün sayısı gibi belirleyebilme yetkisine sahiptir. Madde de
ifade edilen bir diğer husus ise bilgi vermek üzere ilgililerin daireye zorla getirilemeyeceğidir. Yani istenilen bir bilgiye gerekli cevabı vermeyen bir kişiye
sadece ceza işlemi uygulanacak, bilgi vermek için daireye getirilmesi veya bilgi
vermeye zorlanması söz konusu olmayacaktır. İstenilen bilgiyi vermeyen kişiye
-yazımızın aşağıdaki bölümlerinde de açıklayacağımız üzere- bir miktar ceza
kesilmesi ile yetinilecektir. Bu durum ise bazı komplike işlemlerin vergi ve vergi kaçakçılığı yönünden açıklığa kavuşturulmasını zorlaştırabilmektedir. Bilgi
vermekten ise söz konusu cezayı ödemek mükelleflere daha cazip ve avantajlı
gelmektedir. Bu nedenle istenilen bilgilere kasıtlı olarak cevap verilmediği durumlar sıklıkla karşılaşılan durumlardandır.
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2.1. Bilgi Vermekten İmtina Edememek
VUK’un 151’inci maddesinde “Bilgi vermekten imtina edememek” başlıklı kanun hükmünde aşağıdaki düzenlemeler yer almaktadır.
“Kendilerinden bilgi istenilen gerçek ve tüzel kişiler, özel kanunlarda
yazılı mahremiyet hükümlerini ileri sürerek, bilgi vermekten imtina edemezler. Ancak:
…………………………….”
Kendilerinden bilgi istenen kişilerin bilgi vermekten imtina edemeyecekleri,
yani bilgi vermekten çekinemeyecekleri ilgili maddede belirtilmiştir. Ancak söz
konusu maddeye 4 bent ile bazı istisnalar getirmişlerdir. Dolayısıyla söz konusu
bentler dışında kendisinden bilgi istenen kişilerin gerekli bilgiyi vermemeleri durumunda bu kişiler hakkında ceza işlemi uygulanacağı tabiidir.
3. BİLGİ VERMEME DURUMUNDA UYGULANACAK CEZA
NEDİR?
İdari düzenin işleyişinin korunması için bazı işlemlere cezai yaptırımın
uygulanması bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi kanunları
uyarınca bilgi verilmesi hususu da bu kapsamda değerlendirilmiş, gerekli
bilgiyi vermeyenler hakkında caydırıcı olması ve idari düzenin korunması
amacıyla ceza kesilmesi 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda öngörülmüştür.
Ancak istenilen bilgileri vermemek hukuken “suç” sayılmamakta, para cezası ile yetinilmesi nedeniyle “kabahat” olarak kabul edilmektedir. Vergi Usul
Kanunu’nda, kendisinden bilgi istenilen kişilerin gerekli bilgileri vermemesi
durumunda uygulanacak cezai işleme ilişkin, aşağıdaki hukuki düzenlemeler
bulunmaktadır. Buna göre;
Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve
Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:127
127 Bu madde başlığı“d) Bilgi vermekten çekinenler ile 257 nci madde hükmüne uymayanlar için:“ iken
22/7/1998 tarih ve 4369 Sayılı Kanun ile “Bilgi vermekten çekinenler ile 256,257 ve mükerrer 257 nci
madde hükmüne uymayanlar için ceza” şeklinde, bu madde başlığı daha sonra 15/7/2016 tarihli ve 6728
sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı
Kanunun 21 inci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “mükerrer 257 nci madde uyarınca
getirilen zorunluluklara” ibaresi “mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi
uyarınca getirilen zorunluluklara” şeklinde değiştirilmiştir. Bu maddede yer alan miktarlar, 16/6/2009
tarihli ve 5904 sayılı Kanun ile 1/8/2009 tarihi itibariyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiş olup, daha
sonra 29/12/2017 tarihli ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının
(Gelir İdaresi Başkanlığı) 490 Sıra No.’lu Tebliği ile
1/1/2018 tarihinden geçerli olmak üzere tespit edilen miktarlar metne parantez içinde siyah punto ile
işlenmiştir.
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Mükerrer Madde 355 – (Ek: 30/12/1980 - 2365/80.; Değişik : 22/7/1998
- 4369/13 md.)
Bu Kanunun 86,148,149,150,256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A
maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayan (Kamu idare ve müesseselerinde bilgi verme görevini yerine getirmeyen yöneticiler dahil);
1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600 TL,
2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit
edilenler hakkında 800 TL,
3. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400 TL,
Özel usulsüzlük cezası kesilir.
Bu hükmün uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle
ilgili olarak yapılacak tebliğlerde bilginin verilmesi için tayin olunan sürede
cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi veya defter ve belge
ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması
cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır. (Ek cümle:
16/6/2009-5904/22 md.) Ancak, bu ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul
ve esasların Maliye Bakanlığınca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulması halinde, ilgililere ayrıca yazılı olarak bildirilme şartı aranmaz.
Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Yukarıda yer alan ve vergisel işlemler konusunda talep edilen bilgilerin
verilmemesi halinde uygulanacak ceza işlemine ilişkin maddede özetle; kendisinden istenilen bilgileri vermeyenlere belirli cezaların kesileceği, ancak
bu cezanın kesilmesi için “bilgi verilmemesi halinde ceza kesileceği” hususunun kendilerine yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, belirli süre içerisinde
bilgi verilmemesi veya eksik bilgi verilmesi halinde yeniden süre verilerek
tekrar bilgi isteneceği, yine bilgi verilmezse cezanın 2 kat uygulanacağı belirtilmektedir. Cezalandırılacak eylem istenen bilgilerin verilmemesi olmakla
birlikte eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi de istenen bilgilerin verilmemesi
kapsamı içinde değerlendirilecek bir eylem olarak madde hükmünde düzenlenmiştir. (ŞENYÜZ, 2013)
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Örneğin; (X) A.Ş. hakkında yürütülmekte olan bir vergi incelemesi nedeniyle X şirketinin muhasebe departmanında çalışan Bay (A)’dan 09.01.2018
tarihinde tebliğ edilen yazı ile bilgi istenmiş, yazı içerisinde de 15 gün içinde
bilgi verilmemesi, eksik veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde ise cezai işlem
uygulanacağı belirtilmiştir. Bu durumda Bay (A), 15 gün içinde usulüne
uygun olarak gerekli bilgileri vermezse, hakkında 400 TL ceza işlemi uygulanacak (birinci veya ikinci sınıf bir tüccar olmadığı için en düşük ceza sınıfı
olan 400 TL uygulanmalıdır), ikinci kez istenen bilgi isteme yazısına da usulüne göre bilgi verilmemesi halinde ise ceza 2 kat olarak, yani 800 TL olarak
uygulanacaktır.
X şirketinin mal/hizmet alıp sattığı (Y) firmasından bilgi istenilmesi halinde ve istenilen bilgilerin verilmemesi halinde uygulanacak ise ceza, 1.600
TL olacak, ikinci bilgi isteme yazısına da cevap verilmez ise 3.200 TL ceza
söz konusu olacaktır.
Görüldüğü üzere uygulamada bilgi vermeme fiilinin yaptırımı, kişilerin
ticari faaliyette bulunup bulunmamasına ve ticari faaliyetin kapsamına göre
değişmekte, 400, 800 ve 1600 TL şeklinde 3 farklı ceza uygulanması söz
konusu olmaktadır.
4.BİLGİ İSTEME VE BİLGİ VERME KONUSUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazımızın yukarıdaki bölümlerinde “bilgi isteme” kavramı ile neyin kastedildiği, hangi durumlarda bilgi istenebileceği, bilgi istemenin yasal dayanağı, bilgi vermeme konusunda uygulanacak cezalara ilişkin ayrıntılı bilgiler
yer almaktadır. Yazımızın bu bölümünde ise bilgi isteme konusundaki cezaların yeterince caydırıcı olmadığı, işlenen fiil ile uygulanan cezalar arasında
ölçülülüğün bulunmadığı hususları açıklanarak değerlendirmesi yapılacaktır.
Vergi kabahatlerinin hazine yararı ekseninde idari düzeni koruması esas
iken, vergi suçları kamu düzeninin korunmasını esas almaktadır. Kabahatle
ceza arasında ölçülülüğün bulunması ve bu çerçevede dengenin kurulması
hukuk devleti ilkesinin ve adalet anlayışının gereğidir. Kabahat ile ceza arasındaki oranın adalete uygunluğu; cezanın yapılan hukuka aykırılığa nazaran
ağırlığı, cezanın eylem sahibinin eyleminden sağlamış olduğu yararla uyumlu olup olmaması ve kabahatin toplum yaşamında yarattığı etki ile kamu
vicdanındaki tepkiye göre takdir olunur. Cezaların, kabahatlerin ağırlık derecelerine göre, kabahat işlenmesini önleme amaçları da göz önünde tutularak,
212

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

adaletli bir ölçü içinde konulması ceza hukukunun temel ilkeleri arasında yer
almaktadır. (Şenyüz, 2013 : 44)
Dolayısıyla vergi ile ilgili işlemler bakımından bilgi vermemenin yaptırımı para cezası olarak öngörüldüğünden, söz konusu ceza ile idari düzenin
korunması amaçlanmaktadır. Yani bilgi vermeme fiili kanun koyucu tarafından bir vergi kabahati olarak nitelendirilmiş ve buna göre ceza belirlemesi
yapılmıştır.
4.1. Vergi Suçu Kapsamındaki İncelemeler Nedeniyle Bilgi İstenmesi
İnceleme elemanları, yaptıkları vergi incelemelerinde ödenmesi gereken
verginin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmekle sınırlı kalmamaktadırlar.
Özellikle vergi kaçakçılığı hususlarının söz konusu olduğu incelemelerde,
vergi kaybı olduğu tespit edilmekte, ancak inceleme burada bitmemektedir. Çünkü vergi kaçakçılığı aynı zamanda bir vergi suçu olması nedeniyle,
suçu işleyen kişilerin de araştırılıp tespit edilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla vergi inceleme elemanları, vergi suçu
işlendiği kanaatine varılan incelemelerde, vergi suçunun kim tarafından işlendiğini araştırıp, tespit etmeye çalışmakta, herhangi bir kişi veya kişilerin
suç işlediği kanaatine varmaları halinde bu durumu ayrı bir rapor ile yetkili
Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmektedirler.
İnceleme elemanları vergi suçunu işleyen kişilerin tespiti için savcı yetkilerine sahip olmadıkları için suç işlediği düşünülen veya suçu işleyen kişiyi
bildiği ve tanıdığı düşünülen kimselerden konu ile ilgili ancak bilgi isteme
talebinde bulunmaktadırlar. Söz konusu kişilerin bilgi vermemesi durumunda ise yukarıda belirtildiği üzere 400-1.600 TL arasında bir ceza yaptırımı
uygulanmaktadır.
Örneğin yapılan bir vergi incelemesinde vergi suçu işlendiği kanaatine
varılarak gerekli tespitler yapılmış, ancak suçu işleyen kişi/kişilerin tespiti için Ahmet Bey’in bilgisine başvurulması gereği hasıl olmuştur. Ahmet
Bey’in elinde incelemeyi sonuçlandıracak bilgi ve belgelerin olduğu düşünülmektedir. Bu durumda Ahmet Bey’den 213 sayılı VUK uyarınca yazılı
veya sözlü olarak bilgi talebinde bulunulması gerekmektedir. Bilgi verilmemesi halinde ise 400-1.600 TL arasından uygun olan ceza işlemi uygulanacaktır. Ahmet Bey’in bilgi vermesi durumunda zor durumda kalacak ve hatta
hapis cezası ile karşı karşıya kalma ihtimalleri bulunan kişi veya kişiler;
Ahmet Bey’e baskı yaparak veya belirli bir çıkar vaat ederek veya kesileMAYIS - HAZİRAN 2018

213

MALİ

ÇÖZÜM

cek cezanın kendileri tarafından ödeneceğini belirterek çeşitli çıkar, vaat ve
telkinlerde bulunarak bilgi verilmesine engel olabileceklerdir. Böylesi bir
durumda Ahmet Bey kuvvetle muhtemele bilgi vermeme yoluna gidecektir.
Çünkü bilgi vermesi durumunda söz konusu kişilerden zarar görmesi veya
zor duruma düşmesi söz konusu olabilecektir.
Bu durum ise bilgi vermeme fiili ile kanunen öngörülen cezanın ölçülü
olmadığını, söz konusu ceza düzenlemesinin böyle durumlarda mükellefleri
bilgi vermeme yoluna teşvik ettiği kanaatine neden olmaktadır. Uygulamada
özellikle sahte belge düzenleme, tefecilik, organize sahte belge düzenleme
ve hayali ihracat gibi incelemelerde bu durum ile sıklıkla karşılaşılmakta,
bilgi verilmemesi yoluna sıklıkla başvurulmaktadır. Çünkü söz konusu fiilleri işleyerek vergi kaçakçılığı yapan kişilerin ödeyeceği 400-1600 TL ceza, bu
fiiller yoluyla kazandığı paralara istinaden çerez parası mahiyetindedir. Bu
nedenle bilgi vermeme yoluna gitmek daha avantajlı bir yoldur. Bu durum,
bilgi verilmemesi nedeniyle gerekli bilgi ve belgeleri toplamakta zorlanan
vergi inceleme elemanlarının, zaman ve emeklerinin büyük bir bölümünü,
vergi suçu işlediği kanaatine varılan bu kişilerin tespitine harcamasına neden
olmaktadır.
4.2. Diğer Vergi İşlem ve İncelemeleri Nedeniyle Bilgi İstenmesi
Vergi suçu kapsamında olmamakla birlikte diğer vergisel işlem ve incelemeler nedeniyle de mükelleflerden bilgi talebinde bulunulmaktadır. Bu gibi
durumlarda da bilgi vermeme fiilinin cezasının yeteri kadar caydırıcı olmadığı düşünülmektedir.
Örneğin, konut inşası ve satışı işi ile uğraşan bir müteahhidin inşa edip sattığı
konutları rayiç bedelin altında sattığı yönünde kanaate sahip olan bir inceleme
elemanının, alıcı ifadelerine başvurduğunu ve yazdığı bilgi isteme yazıları ile bu
müteahhitten konut alan ve mükellefiyeti bulunmayan normal vatandaşlardan bilgi istediğini ve kendinden bilgi istenen kimselerin gerek birinci ve gerekse ikinci
bilgi isteme yazısına rağmen bilgi vermediğini varsayalım.
Bu durumda bu kimseye VUK’un mükerrer 355. Maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendine göre 2018 yılı için birinci defada 1.600 TL, ikinci
defada ise bu tutarın bir katı tutarında 3.200 TL olmak üzere toplam kesilebilecek özel usulsüzlük cezası 4.800 TL’den ibarettir. Aynı kimsenin bu konutu, satıcının kanuni defter ve belgelerine göre 200.000 TL’ye almış olduğu
görünürken, gerçekte 1.000.000 TL’ye aldığını ve bu şekilde bilgi verdiğini
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düşündüğümüzde; satıcı müteahhit, gelir/kurumlar ve katma değer vergisi
açısından cezalı tarhiyata muhatap olacaktır. Diğer taraftan satıcı müteahhit,
alıcının bilgi vermesi durumunda gelir/kurumlar ve katma değer vergisi açısından muhatap olacağı cezalı tarhiyatın, alıcının bilgi vermemesi durumunda ödeyeceği toplam 4.800 TL’den ibaret özel usulsüzlük cezasının çok üzerinde olacağını bileceğinden, alıcının bilgi vermemesi durumunda ödeyeceği
bu cezayı üstlenerek alıcıya bilgi vermemesi yönünde telkinde bulunması
dahi mümkün olabilecektir. (Yıldız, 2001) Çünkü satılan konutun kayıtlı
değeri ile gerçek değeri arasındaki fark 800.000 TL’dir. Bu tutara yapılacak
kurumlar vergisi tarhiyatı ise 160.000 TL’dir. Dolayısıyla bilgi verilmemesi
için baskı kurması, cezayı üstlenmesi söz konusu olabilecektir. Kendisinden
bilgi istenen kişi ise, kesilecek cezaların başkası tarafından ödeneceğini bildiği için bilgi vermek gibi bir çaba içerisinde olmayacaktır.
Dolayısıyla Vergi Usul Kanunu’nun bilgi isteme ve istenen bilgilerin
verilmemesi halinde uygulanacak ceza yaptırımının yeteri kadar caydırıcı
olmadığı ortadır. Mükelleflerin vergiye uyumunun sağlanması, verginin gerektiği gibi tahsilinin sağlanması ve vergi suçu kapsamındaki fiillerin tespitinin yapılması amacıyla, bilgi verilmemesi halinde uygulanacak ceza hükümlerinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır.
5. VUK’TA YAPILMASI GEREKEN DEĞİŞİKLİKLER
5.1. Öneri -1Yukarıdaki açıklamalarda belirttiğimiz üzere, kendisinden bilgi istenen kişi,
istenilen bilgileri hiç vermez veya eksik verirse, yeniden süre verilerek bilgi talebinde bulunulacağı, yine aynı şekilde bilgi verilmezse cezanın 2 kat olarak uygulanacağı belirtilmiştir. Ancak söz konusu madde mevcut haliyle yeteri kadar caydırıcı olmadığından, yukarıdaki örneklerde de belirtildiği üzere bilgi vermemek
daha cazip gelmektedir. Bunun için Vergi Usul Kanunu’nun bilgi verme cezası ile
ilgili Mük.355’inci maddesinin 3’üncü fıkrasının sonuna aşağıdaki parantez içi
hükmün eklenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Buna göre;
“Özel usulsüzlük cezası kesilmesine rağmen mecburiyetleri yerine getirmeyenlere yeniden süre verilerek bu mecburiyetleri yerine getirmeleri tebliğ
olunur. Verilen sürede bu mecburiyetlerin yerine getirilmemesi halinde yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları bir kat artırılarak uygulanır. (Yapılan
vergi incelemelerine istinaden, incelemeye yetkili olanlarca yeniden belli
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edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler hakkında yukarıda yazılı özel usulsüzlük cezaları beş kat arttırılarak uygulanır.)”,
Böylece mükelleflerden vergi dairesi veya vergi incelemesi dışındaki nedenler dolayısıyla bilgi istenmesi halinde mevcut uygulamaya göre işlem tesis
edilmiş olacak, vergi incelemesi kapsamında bilgi istenmesi halinde ise ceza
ağırlaştırılmış olacaktır. Söz konusu değişikliğin yapılması halinde, mükelleflerin vergi incelemeleri dolayısıyla istenen bilgileri vermekte daha fazla çaba
gösterecekleri aşikardır. Bu da; incelemeler sonucundaki tespitlerin hızlı ve
daha verimli olmasına, dolayısıyla ödenmesi gereken verginin doğruluğunun
araştırılması, tespit edilmesi ve sağlanmasını amaçlayan vergi incelemesinin
bu amacını gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır.
5.2. Öneri -2213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 22.07.1998 tarih ve 4369 sayılı kanunun
82’nci maddesi ile yürürlükten kaldırılan madde metni aşağıda yer almaktadır.
“Madde 361 - (Değişik madde: 30.12.1980 – 2365 S.Kanun/Madde 85)
…………………………….
Yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler
hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezası hükmedilir.
……………………….”
Yukarıdaki madde metninde de belirtildiği üzere, yeniden süre belli edilip
bilgi istenilmesine karşın yine bilgi verilmemesi halinde, bu fiilin yaptırımının hapis cezası olduğu VUK’un mülga 361’inci maddesinde belirtilmiştir.
Ancak bu madde 4369 sayılı kanunun 82’nci maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı için şu an için uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Daha önce
de açıkladığımız üzere, mevcut uygulamada yer alan bilgi vermeme fiilinin
yaptırımı, oldukça basit ve caydırıcılığı bulunmayan bir düzenlemedir. Birçok mükellef, söz konusu maddenin caydırıcı olmaması ve bilgi verilmesi
halinde daha zor durumda kalacakları endişesiyle bilgi vermeme yoluna başvurmaktadırlar. Bu durum ise yapılan vergi incelemelerinin sonuçlanma ve
ilgili hususların tespit edilme süresini uzatmakta veya zorlaştırmaktadır.
Bu nedenle VUK’un mülga 361’inci maddesinin 2’nci bendinde yer alan
hükme benzer bir şekilde, VUK’un mük. 355’inci maddesine eklenecek
aşağıdaki fıkranın, caydırıcılık açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
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Buna göre;
“Yapılan vergi incelemelerine istinaden, incelemeye yetkili olanlarca
yeniden belli edilen süre içinde bu mecburiyetleri yerine getirmeyenler hakkında bir aydan üç aya kadar hapis cezasına hükmedilir.”
Böylece mükelleflerden vergi dairesi veya vergi incelemesi dışındaki
nedenler dolayısıyla bilgi istenmesi halinde mevcut uygulamaya göre işlem
tesis edilmiş olacaktır. Vergi incelemesi kapsamında bilgi istenilmesi ve
istenilen bilgilerin verilmemiş olması halinde ise uygulanacak cezai işlem
farklılaşacağı için, mükelleflerde ve bilgi istenilen kişilerde caydırıcılığı arttıracağı şüphe götürmeyecektir.
SONUÇ
Vergi Usul Kanunu’nu uyarınca mükelleflerden veya ilgili kişilerden, vergi
ile alakalı konular hakkında bilgi istenilmesi söz konusu olmaktadır. Kanun
uyarınca bilgiler sözlü veya yazılı olarak istenir. İstenilen bilgileri vermeyenler hakkında da yine Vergi Usul Kanunu uyarınca gerekli özel usulsüzlük cezaları kesilmektedir.
Uygulamada bilgi vermeyen mükelleflere birinci seferde 400, 800, 1.600
TL gibi üç farklı cezadan uygun olanı kesilmekte, ikinci kez bilgi verilmemesi
halinde ise 800, 1.600, 3.200 TL gibi bir ceza kesilmektedir. Ancak yazımızda
belirttiğimiz üzere, vergi suçu işleyen kişilerin tespit edilmesi veya istenilen
bilgilerin verilmesi halinde, mükelleflerin daha ağır cezai yaptırım ve mali
yükle karşı karşıya kalacakları hususu göz önünde bulundurulduğunda, birçok mükellefin bilgi vermeme yoluna başvuracağı kabul edilmesi gereken bir
gerçektir.
Bu durum ise bilgi vermeme fiili ile bu fiile uygulanan yaptırım arasında
adaletli ve ölçülü bir denge olmadığını göstermektedir. Bu nedenle VUK’un
mük.355’inci maddesinde değişiklik yapılması gerekmektedir.
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MENKUL KIYMET NİTELİĞİNE SAHİP VARANTLAR İLE
VARANT BENZERİ SERTİFİKALAR
**
Kenan AKBULUT28

ÖZ
Elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya
satma hakkı veren ve bu hakkın kaydi teslimat ya da nakit uzlaşı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracına varant denir. Daha
net bir ifadeyle varant, bir haktır ve menkul kıymetleştirilmiş opsiyondur. Varantlar, hisse senedinden farklı olarak, düşüş öngörüsü ile satış yönünde de
pozisyon alınabilmesine olanak tanır. Basit olması ve teminat gerektirmemesi
varantları tercih edilebilir kılmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Menkul Kıymet, Hisse Senedi, Varant, Varant Benzeri Sertifika, Opsiyon.
1. GİRİŞ
Varantlar, hisse senedi piyasasındaki getirilere küçük bir sermaye ile katılım imkânı sağlayan kısa ve orta vadeli yatırım araçlarıdır. Varantlar, hisse
senetlerini belirli bir vadede belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkı verir.
Varant benzeri sertifikalar ise sahibine vade tarihinde dayanak varlığın ya da
göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya açıklanmış kullanım fiyatı
arasındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda bir geri ödeme hakkı sağlayan
sermaye piyasası araçlarıdır. Varat benzeri sertifikalar ise aracı kuruluş varantları ile benzerlikler göstermekle birlikte bazı temel unsurlar (değerinin farklı
yöntemle hesaplanması, nakavt özelliği vb.) bakımından farklılıkları vardır.
Bu çalışmada, menkul kıymet niteliğine sahip varantlar ile varant benzeri
sertifikalar, vergilendirme ölçüleri kapsamında ele alınacaktır.
2. VARANT VE VARANT BENZERİ SERTİFİKA
Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen
bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma
hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır.
Varantların ihracı, kimler tarafından ihraç edileceği, kayda alınması ve
alım satımına ilişkin temel esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafın*28 * Defterdarlık Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
29.03.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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dan “Aracı Kuruluş Varantları’nın Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmiştir. Tebliğ’in amacı; borsada
işlem görecek aracı kuruluş varantlarının Kurul kaydına alınması ve ihracında
uyulması gereken esaslar ile aracı kuruluş varantlarının niteliklerini ve Borsa
düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla alım satım işlemlerine ilişkin esasları
düzenlemektir.
Varantlar, Türkiye’de kurulan ve Kurul’un sermaye piyasasında derecelendirme faaliyeti ve derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde
belirtilen derecelendirme faaliyetinde bulunmak üzere Kurulca yetkilendirilen derecelendirme kuruluşları veya Türkiye’de derecelendirme faaliyetinde
bulunması Kurulca kabul edilen uluslararası derecelendirme kuruluşlarından
notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir düzeydeki notların içerisinde en
yüksek üçüncü ve üstü seviyeye denk gelen uzun vadeli talebe bağlı derecelendirme notu almış yurt dışında veyahut Türkiye’de yerleşik aracı kuruluşlar
tarafından ihraç edilebilir.
Varantların aracı kuruluşlar vasıtasıyla satışı, bunların borsada işlem görmeleri
ve Borsa tarafından işlem görmeye kabul ile ilgili kuralları karşılamaları zorunludur. İhraç edilecek varantların vadesi iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
Varantlar, önceden belirlenmiş bir kullanım fiyatı ve vade tarihi vardır.
Kullanım tarihinde bu fiyattan işlemi gerçekleştirmek “ekonomik yarar” sağlayacak ise dönüşüm gerçekleşir. Alım ve satım hakkı veren iki türü vardır.
Alım varantı (call), dayanak varlığı alma hakkı verirken; satım varantı (put),
dayanak varlığı satma hakkı verir. Amerikan ve Avrupa olmak üzere iki tipi
vardır. Amerikan tipi varantlar vade sonuna kadar kullanım hakkı verirken,
Avrupa tipi varantlar sadece vade sonunda kullanılır.
Öte yandan sertifikalar ise tıpkı varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı
mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla
elde edilen fonlar ihraççının şahsi mali sorumluluğu altındadır. Bu nedenle
ihraççının mali durumu, ödeme kabiliyeti, kredibilitesi gibi faktörlerin yatırım
sırasında göz önünde bulundurulması gerekir. Sertifikalar, yatırımcısına önceden belirlenmiş koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul
kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünlerdir. Sertifikalar varantlar
ile hemen hemen aynı işlem kuralları ile işlem görmekle birlikte, bazı işlem
kuralları sertifika türlerine göre farklılaşabilmektedir. Yatırımcıların sertifika
işlemlerinde bu hususlara özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.
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3. VARANTLARIN VERGİ KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasında; “Bankerlerin yapmış oldukları banka muamele ve hizmetleri
dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben
aldıkları paralar (kendileri veya başkaları hesabına menkul kıymet alıp satmayı, alım - satıma tavassut etmeyi veya alıp sattıkları menkul kıymet karşılığı borçları ödemeyi taahhüt etmeyi meslek haline getirenlerin bu faaliyetleri
dolayısıyla lehlerine kalan paralar ile mevduat faizi vermek veya sair adlarla
faiz ve benzeri menfaatler sağlamak üzere devamlı olarak para toplama işiyle
uğraşanların topladıkları paralara sağladıkları gelir ve menfaatler üzerinden
komisyon, ücret, hizmet karşılığı gibi adlarla aldıkları paralar dahil) da banka
muameleleri vergisine tabidir.
90 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ikraz işleriyle uğraşanlarla
ikinci fıkrada belirtilen muamele ve hizmetlerden herhangi birini esas iştigal
konusu olarak yapanlar bu Kanunun uygulanmasında banker sayılırlar. Bir
şahsın münhasıran altın alım ve satımı ile uğraşması banker sayılmasını gerektirmez.” hükümleri yer almaktadır.
Aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(p) bendinde, arbitraj muameleleri ile Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV den istisna edilmiş olup mükellefi
belirleyen 30 uncu maddesinde ise BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta
şirketlerinin ödeyeceği hükme bağlanmıştır.
Öte yandan 19/1/2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 89 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliğinin “E- Varantların Vergilendirilmesi” başlıklı bölümünde; “6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (p)
bendi uyarınca, Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve
opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar BSMV’den istisna edilmiştir. Hukuki açıdan opsiyon sözleşmelerinin dayanak varlık itibariyle sınırlandırılmış bir çeşidi olarak kabul edilen
varantlar için de, Türkiye’de kurulu bir borsada işlem görmeleri durumunda
söz konusu istisnanın uygulanması gerekmektedir. Dolayısıyla, İMKB de işlem gören varantlara ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan
paralar BSMV den istisna olup, Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören opsiyonların vergilemesine yönelik açıklamalar, varantlar için de geçerli olacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.
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Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun:
- 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, ziraî ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin vergiye tabi olduğu,
- 2 nci maddesinde, teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik
veya onun adına hareket edenlerce alıcıya veya onun adına hareket edenlere
devredilmesi olduğu,
- 17/4-e maddesinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemlerin, 17/4-g maddesinde ise döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi ile tahvil teslimlerinin KDV den istisna olduğu,
Hükme bağlanmıştır.
4. VARANT BENZERİ ÜRÜN OLAN SERTİFİKALARIN VERGİ
KANUNLARI KARŞISINDAKİ DURUMU
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde;
“1) 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. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin birinci
fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artış kazançları elde etmek ve bunlara
bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu
oran % 0 olarak uygulanır...
13) Bu maddede geçen menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı
ifadesi, özel bir belirleme yapılmadığı sürece Türkiye’de ihraç edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınmış ve/veya Türkiye’de kurulu menkul
kıymet ve vadeli işlem ve opsiyon borsalarında işlem gören menkul kıymetler
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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.” hükümlerine yer verilmiştir.
27/04/2012 tarihli ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik
2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre, geçici 67 inci maddenin (1),
(2) ve (3) numaralı fıkralarında yer alan oran; hisse senetlerine ve hisse senedi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri,
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören aracı kuruluş varantları
dahil olmak üzere hisse senetleri (menkul kıymetler yatırım ortaklıkları hisse
senetleri hariç) ve hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar için % 0 olarak uygulanmaktadır.
Buna göre, aracı kuruluş varantlarından elde edilen gelirler % 0 oranında
tevkifata tabi bulunmakla birlikte, varant benzeri sertifikalarla ilgili olarak söz
konusu Kararnamede herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
Her ne kadar, varantlara benzer şekilde yatırımcısına önceden belirlenmiş
koşulların oluşması durumunda alacak hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki yapılandırılmış finansal ürünler olarak tanımlanan sertifikalar, Sermaye
Piyasası Kurulunun Seri:III, No:37 sayılı “Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul
Kaydına Alınmasına ve Alım-Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği”nin 20
nci maddesinde yer alan “Kurulun uygun göreceği varantlara benzer nitelikli
sermaye piyasası araçlarının Kurul kaydına alınmasına ilişkin başvurular, bu
Tebliğ hükümlerinin kıyasen uygulanması suretiyle sonuçlandırılır.” hükmüne istinaden, aynı Tebliğin 16 ncı maddesi uyarınca Kurul kaydına alınarak
Borsa bünyesinde işlem görmeye başlamış olsa dahi, bu düzenleme sermaye
piyasası faaliyetlerine ilişkin olup, vergi mevzuatı açısından hüküm ifade etmemektedir.
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Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci
maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul
kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları
elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan
mükelleflerden 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım
fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca
belirlenenlerin sertfikalardan elde ettikleri gelirler üzerinden % 0 oranında,
yukarıda belirlenenler dışında kalan tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlarca sertifikalardan elde edilen gelirler üzerinden ise % 10 oranında tevkifat yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, 19.01.2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren 282 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin “7 Diğer Hususlar” başlıklı bölümün “7.3” alt bölümünde ; “Geçici 67 nci maddenin (1)
numaralı fıkrasına göre, üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet
veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım-satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleşmesinde bu işlemler tek bir işlem
olarak dikkate alınacak olup, aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının gruplandırılmasında esas alınmak üzere;
I. Sabit getirili menkul kıymetler,
II. Değişken getirili menkul kıymetler,
III. Diğer sermaye piyasası araçları,
IV. Yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları hisse senetleri
Adları altında dört sınıf ihdas edilmişti. Bu Tebliğ ile “III. Diğer sermaye
piyasası araçları” sınıfı, “III. Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları” olarak değiştirilmiştir.” açıklaması yer almaktadır.
5. SONUÇ
Varantlar yatırımcıya, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen
bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma ya da satma hakkı veren menkul kıymet niteliğindeki sermaye araçlarıdır. Sertifikalar ise tıpkı
varantlar gibi ihraççıyı yatırımcıya karşı mali yükümlülük altına sokan finansal araçlardır. Sertifika ihracı dolayısıyla elde edilen fonlar ihraççının şahsi
mali sorumluluğu altındadır. Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi
kapsamında aynı tür menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı işlemleriyle ilgili olarak ortaya çıkan ve tevkifat matrahının tespiti ile bir takvim yılı
224
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aşılmamak kaydıyla izleyen üçer aylık dönemlere devri öngörülen zararların
mahsubu açısından önem taşıyan bu sınıflandırma çerçevesinde, mevcut mevzuat hükümleri gereği sertifikaların “Diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları” sınıfında değerlendirilmesi gerekmektedir.
Menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen
aracı kuruluş varantlarının vergilendirilmesinde özetle;
a) Varant ihracı, bankacılık hizmetlerinin tamamen Türkiye hudutları haricinde yapılması nedeniyle kanunların mülkiliği prensibi açısından
Türkiye hudutları içinde vergiyi doğuran olay meydana gelmediğinden BSMV nin kapsamına girmemektedir.
b) BSMV mükelleflerinin Türkiye’de kurulu borsalarda varant sözleşmelerini vadesinde veya vadesine kadar kaydi teslimat veya nakit uzlaşı
ile sonuçlandırması dolayısıyla lehe aldıkları paralar 6802 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin (p) bendi uyarınca BSMV den istisnadır.
c) BSMV mükelleflerinin menkul kıymet niteliğindeki aracı kuruluş varantlarının alım satımına aracılık etmesi dolayısıyla lehe aldığı paralar
BSMV ye tabidir.
d) Aracı kuruluş varantlarının borsada alım-satımının BSMV mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından yapılması halinde, bu işlemler genel
hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.
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7103 SAYILI YASA ILE GETİRİLEN SİGORTA PRİMİ, ÜCRET
VE VERGİ TEŞVİKİ
*

Yusuf GÜNDÜZ29*
ÖZ
27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanunu’na geçici maddeler eklenmiştir. Söz konusu maddelerde yapılan düzenlemeler ile niteliklerine ve vasıflarına göre 01/01/2018
ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdama kazandırılan bilhassa genç erkek,
kadın, engelli her bir yeni sigortalı ile imalat/bilişim sektörüne alınan yeni
sigortalılar için sigorta primi ve vergi desteği, ayrıca imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan işyerinin özel sektör
işverenine ait olması halinde ise 01/01/2018 ile 31/12/2018 tarihleri arasında
istihdama kazandırılan her bir yeni sigortalı için işverene ücret, sigorta primi
ve vergi desteği yapılmasına karar verilmiştir.
1- GİRİŞ
Anayasamızın 49 uncu maddesinde “Devlet, çalışanların hayat seviyesini
yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak
ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır” hükmü yer almaktadır.
Bu vesileyle istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması ve bölgesel gelişmişlik
farklarının giderilmesi amacıyla, hükümet tarafından farklı zamanlarda hazırlanan
yasa tasarıları TBMM’ye sunularak yasalaşmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nca
uygulanan sigorta prim teşviklerine ilişkin gerek 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununda, gerekse 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda, 4857 sayılı İş Kanununda, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda, 5225 sayılı Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerini Teşvik Kanununda sigorta primi teşviki hükümleri yer almakta olup, söz
konusu sigorta primi teşviklerinden;
- Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendinde,
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- Yurtdışına götürülen/gönderilen sigortalılar hakkında genel sağlık sigortası primlerinin işveren hissesinden beş puanlık prim indirimi, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,
- On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlere yönelik beş puanlık prim
indirimine ilave altı puanlık sigorta prim teşviki, 5510 sayılı Kanunun 81 inci
maddesinin ikinci fıkrasında,
- Yatırımlarda Devlet Yardımı Hakkında Kararlar çerçevesinde işverenlere
sağlanan sigorta prim teşviki, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde,
- 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre İşsizlik Ödeneği alan sigortalıları istihdam eden işverenlere yönelik sigorta primi teşviki, 4447 sayılı
İşsizlik Sigortası Kanununun 50 nci maddesinin beşinci fıkrasında,
- Genç ve kadın istihdamına yönelik sigorta prim teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 7 nci maddesinde,
- Genç ve kadın istihdamı ile mesleki eğitimin özendirilmesine yönelik
sigorta primi teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 10 uncu
maddesinde,
- Engelli sigortalıların istihdamına ilişkin sigorta primi teşviki, 4857 sayılı
İş Kanununun 30 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasında,
- Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik sigorta
primi teşviki, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde,
- Asgari ücret desteği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun geçici 75 inci maddesinde
düzenlenmiştir.
Söz konusu teşviklerin bazılarının nihai bir geçerlilik süresi bulunmazken
bazılarının ise nihai süreleri mevcuttu. Yine 27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’da
istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık
yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik
prim, vergi ve ücret desteği 4447 sayılı İşsizlik Kanunu’na eklenen geçici 19,
20 ve 21 inci maddeleri ile düzenlenmiştir. Söz konusu teşvikler ile 4447 sayılı Kanun’un muhtelif maddelerinde düzenlenen teşviklere yeni bir teşvik daha
eklenmiş ve niteliklerine ve vasıflarına göre istihdama kazandırılan bilhassa
genç erkek, kadın ve engelli her bir yeni sigortalı için muhtelif şartlarda ve
oranlarda teşvik unsuru oluşturulmuştur. Bahse konu prim teşvikinden yarar228
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lanabilmek için gerek sigortalılar yönünden, gerekse bu sigortalıların çalıştığı işyerleri yönünden bazı şartlar aranıldığından, bu yazımızda söz konusu
teşviklerden ne şekilde yararlanılabileceği, teşviklerden yararlanma süresi ve
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan sigorta primlerinin hesaplanmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir.
2- GEÇİCİ 19 UNCU MADDEDE YER ALAN İLAVE İSTİHDAM
TEŞVİKİNİN KAPSAMI
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi ile bilhassa kadın, geç ve
engelli istihdamını artırmak amaçlanmıştır. Buna göre söz konusu teşvikten,
01.01.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında yeni işe alınan sigortalılardan;
1) Sigortalının işe alınmadan önce Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olması
2) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı
olarak çalışmamış olması gerekmektedir.
Buna göre; Kanunla getirilen teşvik düzenlemesi Türkiye İş Kurumu’na
kayıtlı olan;
1) 18 yaşından büyük kadınları,
2) 18-25 yaş arası erkekleri,
3) Kuruma engelli olarak kayıtlı olan sigortalıları,
kapsamaktadır.
2.1- Yeni İşe Alınan Sigortalılardan Dolayı Teşvikten Yararlanma
Şartları
Geçici 19 uncu maddede öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi için sigortalının;
a) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
b) 01.01.2018 ila 31.12.2010 tarihleri arasında işe alınmış olması,
c) Sigortalının işe alındığı tarihten önceki 3 ayda 10 günden fazla sigortalı
olarak çalışmamış olması,
d) İşe alındıkları yıldan bir Önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden
bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
e) Sigortalının sosyal güvenlik destek primime veya stajyer sigortalığına, çıraklık sigortasına tabi olmaması ya da yurtdışında çalışan sigortalılardan
olmaması
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İşyerinin;
a) İşyerinin teşvikten yararlanacağı ayda Kuruma prim, idari para cezası vs
borcu olmaması (Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya İlgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden
yararlandırılır),
b) İşyerinin teşvikten yararlanacağı ayda aylık prim ve hizmet belgelerini
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermesi,
c) İşyerinin teşvikten yararlanacağı ayda aylık prim ve hizmet belgeleri veya
muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden doğan tahakkukları süresinde ödemesi,
d) 5335 sayılı Kanunun 30 uncu 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 işyerlerinden olmaması,
e) İşyerinde mahkeme kararı veya Kurum denetim elemanları tarafından kayıt dışı çalışma yahut sahte sigortalılık olgusu tespit edilmemiş olması,
f) Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde
doğrudan veya dolaylı ortaklık İlişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi
gibi Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis etmemesi
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren işyerlerinin imalat veya bilişim
sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari
ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren
hissesi primlerinin tamamı tutarında; işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren
hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik
230
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Kurumu’na ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene
prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır. Burada dikkat çekilmesi gereken husus eğer işyeri imalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteriyorsa sigortalının kazancı üzerinden, diğer sektörlerde faaliyet gösteriyorsa
asgari ücret üzerinden teşviklerin hesaplanmasıdır. Dolayısıyla imalat veya
bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren işverenlerin teşvikleri daha avantajlı
duruma gelmektedir.
2.2- Teşvikten Yararlanma Süresi
4447 sayılı Kanun’un geçici 19 uncu maddesinde öngörülen teşvik, 2020
yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar
için 12 ay süreyle uygulanmaktadır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla
18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
2.3- Teşvikle İlgili Diğer Hususlar
Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme
zammıyla birlikte geri alınır.
Maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla ikinci fıkrada belirtilen
yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde,
söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate
alınarak ikinci fıkrada belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek
tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına
alınan işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla,
1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip
eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinden itibaren bu maddenin İkinci fıkrasında belirtilen
süre kadar bu destekten yararlandırılır.
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Sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamaz.
Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı
işverenden 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca
gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
2.4- Teşvikin Hesaplanması
4447 sayılı Kanun’un geçici 19 uncu maddesine istinaden, kapsama giren
sigortalıların, 5510 sayılı Kanun’un 81 inci maddesinde sayılan ve 82 inci
maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren
İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacaktır. Örneğin özel sektörde faaliyet
gösteren bir işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alınış tarihinin 01/03/2017
olduğu, her ay bildirim yapıldığı ve 31/12/2017 tarihine kadar toplam bildirilen sigortalı sayısının 100 olduğu varsayıldığında ortalama sigortalı sayısının
10 (100/10=10) olduğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla 11. sigortalıdan itibaren
ilave istihdam olarak değerlendirilecek ve ortalama sigortalı sayısının 11 ve
üzeri olduğu dönemlerde bahse konu teşvikten yararlandırılacaktır.
Diğer taraftan söz konusu teşvik düzenlemesi, imalat ve bilişim sektörü
ile diğer sektörler şeklinde iki ayrı destek öngörmüştür. Buna göre imalat ve
bilişim sektöründe desteklenecek SPEK üst sınırı 5.412,00 TL.dir. Desteklenecek üst sınır tutarı 2.029,50 TL.dir (5.412,00*37,5). Buna göre sigortalı
başına teşvik tutarı 2.029,50 TL., damga ve gelir vergisi tutarı:121,95 TL. ve
toplam teşvik tutarı 2.151,45 TL. dir (üst sınır teşvik tutarı). Diğer sektörlerde durum biraz farklıdır. Buna göre söz konusu işyerlerinde ilave istihdam
edilecek her bir sigortalı için, SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm
primler ile damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. Buna göre sigortalı başına
teşvik tutarı:761,06 TL. (2.029,50*37,5), damga ve gelir vergisi tutarı:121,95
TL., ve toplam teşvik tutarı 883,01 TL.dir. Söz konusu tutarlar Fon tarafından
karşılanacak olup işverenin ödeyeceği prim borcundan mahsup edilecektir.
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3- GEÇİCİ 20 NCİ MADDEDE YER ALAN (BİR SENDEN BİR
BENDEN) İSTİHDAM TEŞVİKİNİN KAPSAMI
Bu teşvike bir senden bir benden denilmesinin nedeni; 1-3 çalışanı olan
(küçük esnaf) işyerlerinin 2018 yılında mevcut çalışan sayılarına ek olarak
ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş grubundaki gençlerimizin ücret, sigorta
primleri ve vergilerinin bir ay işveren bir ay devlet tarafından karşılanmasından kaynaklanmaktadır. Söz konusu düzenlemeye göre geçici 20 nci maddede
öngörülen teşvikten yeni işe alınan sigortalılardan dolayı yararlanılabilmesi
için sigortalının;
a) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
b) İşe alınan işçinin işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,
c) İşçinin 01/01/2018 tarihinden itibaren işe alınması,
d) 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların; işe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam
on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının
(a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamaları,
e) Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışan olmaması,
f) Yurt dışında çalışan sigortalı olmaması,
g) Destekten yararlanacak kişinin 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesinin
2 nci 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 işyerlerinde çalışmaması,
h) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, işverenin birinci derece kan veya
kayın hısmı ya da eşi olmaması (Sigortalının işe giriş tarihinden sonra
işverenle arasında oluşan hısımlık veya evlilik durumları destekten yararlanmayı etkilemez)
i) 2017 yılında işyerinden Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen aylık prim
ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde
kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,
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İşyerinin;
a) 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet
belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının 1 ila 3 olması,
b) İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi
olunan işyerinin özel sektör işverenine ait olması,
c) İşyerinin teşvikten yararlanacağı ayda aylık prim ve hizmet belgelerini
veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermesi,
d) İşyerinin teşvikten yararlanacağı ayda Kuruma prim, idari para cezası vs
borcu olmaması (Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para
cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını
6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren veya İlgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu madde hükmünden
yararlandırılır),
e) Mahkeme kararı veya Kurum denetim elemanları tarafından kayıt dışı çalışma yahut sahte sigortalılık olgusu tespit edilmemiş olması
gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren işyerlerinin 2018 yılı Aralık ayı/
dönemine kadar geçerli olmak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için
5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç
alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı
tutarında bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek tutarı Fondan karşılanır.
Ayrıca destek kapsamındaki sigortalılar için birinci fıkrada belirtilen prim
desteğiyle birlikte 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere;
sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 Türk
Lirası ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği olarak Kurum tarafından işverene ödenir ve destek tutarı Fondan karşılanır.
3.1- Teşvikten Yararlanma Süresi
4447 sayılı Kanun’un geçici 20 nci maddesinde öngörülen teşvik, 2018 yılı
Aralık ayı/dönemine kadar geçerlidir. Bu durumda Kanunda belirtilen diğer
şartları taşımaları halinde sigortalıların işe alındıkları tarihten itibaren 2018
yılı Aralık ayına kadar sigorta priminin tamamı sigortalının işe alındığı ayı
takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanır. Örneğin
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2018 Ocak ayında işe alınan sigortalı ile ilgili Kanunda belirtilen diğer şartları
taşıması halinde 2018 Mart ayından başlamak üzere her ikinci ay için sigorta
prim desteğinden faydalanacaktır.
3.2- Teşvikle İlgili Diğer Hususlar
Bu teşvik kapsamına giren işyerleri en fazla iki sigortalı için destekten
yararlanır.
Bu madde kapsamında destekten yararlanılmış olan sigortalının işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, bu maddede belirtilen şartların sağlanması
kaydıyla 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçmemek üzere söz konusu sigortalıdan dolayı bu destekten yararlanılır.
2018 yılında 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerleri ile daha önce
Kanun kapsamına alındığı halde 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi vermeyen ve 2018 yılında ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri bu maddede yer alan destekten yararlanamaz.
Bu madde kapsamındaki desteklerden yersiz yararlanıldığının tespiti halinde; yararlanılan sigorta primi desteği tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun
89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, yararlanılan ücret desteği
tutarı ilgili destek ödemesinin/ödemelerinin yapıldığı tarihten itibaren yasal
faiziyle birlikte Kurum tarafından işverenden tahsil edilir.
Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi
uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
3.3- Teşvikin Hesaplanması
İşyerinin teşvikten yararlanması için en önemli şartlardan birisi sigortalının 2017 yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. Örneğin 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde öngörülen şartlara sahip
olan A sigortalısının, herhangi bir imalat işyerinde 01/02/2018 tarihinde işe
alındığı ve bahse konu sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılına ilişkin
aylık prim ve hizmet belgelerinde ortalama sigortalı sayısının 2 olduğu varsayıldığında, sigortalının işe alındığı ay ve takip eden aylarda 2 nin üzerinde
sigortalı çalıştırılması ve Kanunda aranılan diğer şartları da taşıması halinde
teşvikten yararlanacaktır. İlgili ayda sigortalı sayısının 2 ve altında olması halinde ise söz konusu sigortalıdan dolayı destekten yararlanılamayacaktır.
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İşyerlerince 2017 yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak istihdam edilecek belirtilen şartları taşıyan sigortalılar için ücret, prim ve vergi
desteği sağlanacaktır. Buna göre bir aylık prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigortalı ve işveren hisselerinin tamamı tutarında (761,06
TL) prim desteği, 53,44 TL’nin sigortalının prim günü sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda (53,44*30=1.603,20 TL) ücret desteği ve Maliye Bakanlığınca destek kapsamındaki sigortalıların asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir ve damga vergileri tutarında (121,95 TL) vergi desteği sağlanacaktır.
Dolayısıyla desteğin sağlandığı ayda teşvikten yararlanacak sigortalı veya sigortalıların işveren olan tüm maliyeti Fon tarafından karşılanmaktadır. Bu da
işvereni prim, ücret ve vergi maliyetinden kurtarmaktadır.
4- GEÇİCİ 21 İNCİ MADDEDE YER ALAN (VERGİ DESTEĞİ) İSTİHDAM TEŞVİKİNİN KAPSAMI
4447 sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesinin 1 inci fıkrasında “Bu Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların
ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî
geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir” ve 2 nci fıkrasında “Bu
madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait
damga vergisinin aylık brüt asgarî ücretin prim ödeme gün sayısına isabet
eden kısmı beyan edilmez ve ödenmez” hükümleri yer almaktadır.
Söz konusu madde hükümlerinden de anlaşılacağı üzere düzenleme uyarınca, 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ve 20 nci maddeleri kapsamına giren çalışanların ücretleri üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanacak ve hesaplanan
gelir vergisi tutarına öncelikle asgari geçim indirimi uygulanacak, daha sonra
da kalan gelir vergisi tutarının, asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme
gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan kısmı, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilerek terkin edilecektir. Yine,
söz konusu teşvik kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen
kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı için damga vergisi hesaplanmayacak ve ödenmeyecektir.
Diğer taraftan bahse konu teşvik, 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında
yeni işe alınacak olan çalışanlar için ilgili maddelerde belirtilen süreler kadar
yararlanılacaktır. Ancak, teşvikten yararlanma süresi hiçbir zaman 31/12/2020
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tarihinden sonrasına sarkmayacaktır. Ayrıca düzenlemeye göre; bu teşvikten
yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı
teşviklerinden de yararlanamayacaklardır.
5- SONUÇ
Kamuoyunda adına torba kanun denilen ve 27.03.2018 tarihli ve 30373
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’un 42, 43 ve 44 üncü maddeleri ile getirilen söz konusu teşvikler ile
işverenler açısından yeni teşvikler devreye girmiştir. Teşviklerden yararlanılabilmesi için kapsama giren sigortalıların, ortalama (işe alındığı tarihten önceki
yılda) sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olmaları ve işyerinin yasal
ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda mevcut işçilere ilaveten yeni alınacak işçilerin sigorta
primi işveren hissesinin tamamı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacaktır.
Bu tür teşvikler ihtiyaçlardan doğmakta olup özellikle işverenlerin yükünü
sınırlı da olsa hafifletmekte ve istihdam artışı da yaratmaktadır. Türkiye ekonomisi, yeterli sermaye birikimine ve şirketler bakımından yeterli öz kaynağa
sahip bir ekonomi olmadığından bu teşviklerin yanı sıra vergi ve sosyal güvenlik yüklerinin hafifletilmesi aslında bir tercih değil zorunluluk olmaktadır.
Üretimin, katma değer yaratan sektörlerin önünün açılması halinde belki kısa
vadede olmayacaktır ama şirketlerin hem öz kaynak yapıları güçlenecek, hem
yarattıkları katma değeri artıracak hem de borçlanma ihtiyaçlarını düşürecektir.
Söz konusu düzenlemeler, istihdamın artırılması ve teşvik edilmesi bakımından bu Kanunun amaca uygun, olumlu sonuçlar doğuracak doğru ve yerinde yapılmış olan düzenlemelerdir. Ancak söz konusu teşvikle ilgili henüz
yönetmelik, genelge dahil diğer idari düzenlemeler yapılmamış olması uygulamanın netleşmemesine ve kafa karışıklıklarına sebep olmaktadır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (25.08.1999). 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu. Ankara
: Resmi Gazete (23810 sayılı)
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2018 YILINDA UYGULANACAK YENİ İŞVEREN DESTEĞİ
Kemal ÜNLÜ
27/03/2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmî Gazete’de (T.C. Yasalar, 27.03.2018) yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen Geçici 19’uncu maddede öngörülen işveren desteği 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe
girmiş olup uygulamanın usul ve esasları aşağıda açıklanmıştır.
1. İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN
USUL VE ESASLAR
4447 sayılı Kanunun geçici 19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,
Sigortalı yönünden;
a. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
b. Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
c. İşe girdikleri aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510
sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri
kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe
bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,
İşveren yönünden;
d. Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanun’un Ek 9’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,
e. İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve
prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave
olarak çalıştırılması,
f. Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
g. Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
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h. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari
para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
i. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.
2. DESTEKTEN YARARLANMA SÜRESİ
4447 sayılı Kanun’un Geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla bu
destekten 2018/Ocak ila 2020/Aralık ayları, dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.
Bu maddeyle sağlanan prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır.
Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18
yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli
olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.
a. İşyerinin 1/1/2018 ve sonrasında Kanun kapsamına alınması veya ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması halinde;
1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanun kapsamına
alman işyerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik
Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen işyerleri, bu maddede belirtilen şartlar sağlanmak kaydıyla,
1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip
eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim
hizmet beyannamesinden itibaren yukarıda belirtilen süre kadar bu destekten
yararlandırılır.
b. Teşvikten yararlanan sigortalının yeniden işe başlaması halinde;
Bu maddede belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yukarıda belirtilen
yararlanma süresini aşmamak üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde,
söz konusu sigortalıdan dolayı yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate
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alınarak yukarıda belirtilen sürelerden kalan süre kadar bu destekten yararlanmaya devam edilir.
3. İŞSİZLİK SİGORTASI FONU TARAFINDAN KARŞILANACAK
DESTEK TUTARININ HESAPLANMASI
İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili
döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla
çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının 5510 sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden
hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında;
İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının 5510
sayılı Kanun’un 82’nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında, her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm
primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanır ve destek
tutarı Fondan karşılanacaktır.
Bu madde kapsamında Fon tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez.
Örnek: (M) Anonim Şirketinde 3/4/2018 tarihinde işe alınan ve 4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren bir sigortalının ilgili
aydaki;
Prim ödeme gün sayısının: 28
Prime esas kazanç tutarının ise: 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında, bahse konu sigortalı için;
3.000,00 * %34,5 = 1.035,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken
sigorta primi tutarı,
3.000,00 * %3 = 90,00 TL destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı,
(28 * 2.029,50/30) * %37,5 = 710,33 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından
karşılanacaktır.
Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;
(1.035,00 + 90,00)- 710,33 = 414,67 TL olacaktır.
Örnek: (M) Anonim Şirketinin İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
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3.000,00 * %37,5 = 1.125,00 TL İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.
Bu durumda, destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı;
(1.035,00 + 90,00)- 1.125,00 = 0,00 TL olacaktır.
Not: İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerine ilişkin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak tutar ilgili döneme ait günlük brüt asgarî
ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı
geçemeyecektir.
Bu durumda, işyerinde 28 gün çalışan bir sigortalı için İşsizlik Sigortası
Fonundan karşılanacak tutar;
28 * (2.029,50/30) = 1.894,20 TL’yi geçemeyecektir.
4. ALT İŞVERENİ BULUNAN İŞYERLERİ VE ALT İŞVERENLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalılardan dolayı
da yararlanılabilecektir.
Ancak, kapsama giren sigortalılardan dolayı söz konusu destekten yararlanılabilmesi için,
• Asıl işverenin hem kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan hem de alt
işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan; her bir alt
işverenin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi
ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
• Kapsama giren sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında gerek asıl işverene gerekse alt işverene ait işyerinden bildirilen
aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması,
Gerekmektedir.
Örnek: (S) Limited Şirketinde (Ç) sigortalısının 15/4/2018 tarihinde işe
alındığı ve söz konusu işyeri ile (D) ve (E) alt işverenlerince 2017 yılında
Kuruma bildirilen ortalama sigortalı sayısının aşağıda belirtildiği şekilde olduğu varsayıldığında,
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MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

Kuruma bildirilen sigortalı sayısı
Asıl İşveren
10
(D) Alt işvereni

5

(E) Alt işvereni

8

Toplam

23

2017 yılında toplam 23 sigortalı bildirilmesi nedeniyle (Ç) sigortalısından
dolayı, 24 ve üzerinde sigortalı bildirimi yapılan aylarda destekten yararlanılabilecektir.
5. DİĞER TEŞVİK KANUNLARINDAN YARARLANAN
İŞVERENLERİN 4447 SAYILI KANUN’UN GEÇİCİ 19’UNCU
MADDESİNDE YER ALAN İŞVEREN DESTEĞİNDEN
YARARLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
4447 sayılı Kanun’un Geçici 19’uncu maddesinin onikinci fıkrasında bu
maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenlerin;
aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Buna göre gerek 5510 sayılı Kanun’da gerekse diğer teşvik kanunlarında
düzenlenmiş olan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanmakta olan işverenlerin, bu teşvik, destek ve indirim kapsamına giren sigortalılarından dolayı aynı dönem için ve mükerrer olarak 4447 sayılı Kanun’un geçici
19’uncu maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanmaları mümkün
bulunmamaktadır.
Örnek: Destek kapsamına giren bir işyerinde 14/4/2018 tarihinde işe alınan
(C) sigortalısının hem 4447 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesi, hem de geçici 19’uncu maddesi kapsamına girdiği varsayıldığında bahse konu sigortalıdan
dolayı 2018/Nisan ayında ya 4447 sayılı Kanun’un geçici 10 uncu maddesi ya da
geçici 19’uncu maddesi kapsamında destekten yararlanabilecektir.
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6. DESTEKTEN YARARLANMAK AMACIYLA YAPILACAK
OLAN BAŞVURUNUN ŞEKLİ VE SOSYAL GÜVENLİK
İL MÜDÜRLÜKLERİNCE / SOSYAL GÜVENLİK
MERKEZLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
4447 sayılı Kanun’un geçici 19’uncu maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı işveren desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce e-Bildirge kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Halihazırda, Kurum tarafından e-Bildirge sistemi üzerinde herhangi bir
menü açılmamıştır. Kurum tarafından “4447/ Geçici 19. Madde İşveren Desteği” menüsünün açılması sonrasında işverenlerimize ayrıca duyurulacaktır.
7. MUVAZAALI İŞLEMLERİN ÖNLENMESİ
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde
doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın
kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi Fon
katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan işyerlerinden Fon tarafından karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla
birlikte geri alınır.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (27.03.2018) 7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Ankara: Resmi Gazete (30373 sayılı 2. Mükerrer sayılı)
TBMM (22.02.2018) Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
(1/914) ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu, Sıra Sayısı:533,
https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss533.pdf
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TÜRK TİCARET KANUNU VE VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN
SERMAYE VE SERMAYE ARTIRIMI UYGULAMASININ
DEĞERLEMESİ
İbrahim APALI*30*
ÖZ
Faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla sermayeye gereksinim duyan şirketler, büyüklükleri ile orantılı olan sermaye ihtiyaçlarını ortaklar yoluyla temin
etmektedir. Ortaklar, şirketlerin sermaye ihtiyaçlarını öncelikle taahhüt edip daha
sonra ödeyebilecekleri gibi doğrudan da ödeyebilirler. Ödeme nakdi olabileceği
gibi ayni unsurlardan da oluşabilir.Sermaye tutarları, şirketlerin ana sözleşmelerinde bulunması gereken zorunlu unsurlar arasında yer almakta olup sermaye artırım
ve azaltımı işlemleri, şirketlerin kar dağıtımı ve sona erme hükümleri 6102 sayılı
Türk Ticaret kanununda (TTK) özel düzenlemelere tabi tutulmuştur. Sermaye artırımına ilişkin esaslar 456-472. İnci maddelerinde düzenlenmiş ve sıkı şekil şartlarına bağlanmıştır. Vergi kanunları açısından bakıldığında, sermaye artırımı, sermaye
azaltılması, kar dağıtımı ve şirketlerin tasfiyesine ilişkin hükümler, vergisel açıdan
da farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.Vergi, kamu finansmanını sağlamak için
kullanıldığı gibi bazen de teşvik unsuru olarak da kullanılabilmektedir.
Anahtar kelime: Nakdi Sermaye, Ayni sermaye, İç kaynaklar, enflasyon
düzeltmesi
1 - GİRİŞ
İşletmeyi kuranlar tarafından, İşletmenin faaliyet konusunun gerçekleştirmek için para mal ve emek koymaları gerekmektedir. İşletmeye konulan para,
mal ve emek sermaye olarak tanımlanmaktadır. Sermaye bir iş ya da işletme
için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü, kullanılmaya hazır para
ve varlıklar olarak tanımlanabilir. Bir işletme ihtiyacı olan sermayeyi nakdi
olarak koyabileceği gibi ayni olarak ta koyabilir. Kaynaklarına göre sermaye
iç kaynaklardan ve dış fon kaynaklarından sağlanabilir. Sermaye sistemi esas
sermaye ve kayıtlı sermaye sistemi olarak ikiye ayrılmış bulunmaktadır. 6762
Sayılı Türk Ticaret Kanunu; esas sermaye sistemini kabul etmişti. 6102 sayılı
Türk Ticaret kanununda ise esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı sermaye
sistemine de yer verilmiştir. Bugünkü konumuzda şirketlerde sermaye artırımı
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi kanunları açısından değerlemesi yapılacaktır.
*30 * SMMM
Makale Geliş Tarihi:
26.05.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 30.05.2018
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2-ŞİRKETLERDE SERMAYE
Sermaye Kavramı, işletmeyi kuranlar tarafından, işletmeye konulan para, mal
ve emek. Bir iş ya da işletme için yapılan toplam yatırım, üretim araçlarının tümü,
kullanılmaya hazır para ve varlıklar olarak tanımlanabilir. Bir işletmenin fonları
kaynaklarına göre iç ve dış fon kaynakları olmak üzere ikiye ayrılır:
İç fon kaynakları: kuruluş dönemindeki kurucuların koydukları paralar,
mallar, haklar, hisse senetleri ve benzerleridir. İşletme faaliyeti sonucunda
sağlanan fonlar ise amortismanlar, yedek akçeler, dağıtılmayan kârlardır.
Dış fon kaynakları: işletmelerin iç fon kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda bankalardan ya da üçüncü şahıslardan vadeleri farklı olarak alınan borçlardır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 127’nci maddesine göre Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak şunlarda konabilir.
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,
b) Fikrî mülkiyet hakları,
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları,
e) Kişisel emek,
f) Ticari itibar,
g) Ticari işletmeler,
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar
ve işaretler gibi değerler,
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer,
Anonim ve Limited şirket ortaklarıyla, komandit şirketlerde komanditer
ortakların kişisel emeği ve ticari itibarı sermaye olarak koyamayacakları sadece şahıs işletmelerinde ortakların kişisel emeği ve ticari itibarı sermaye olarak
konulabileceği göz ardı edilmemelidir.
6102 sayılı Türk Ticaret kanunun da ise esas sermaye sistemi ile birlikte kayıtlı
sermaye sistemine de yer verilmiştir. Buna göre esas sermaye sistemini kabul
eden anonim şirketlerde kuruluştaki esas sermayenin 50.000,00 TL limitet şirketlerde ise 10.000,00 TL olması gerekmektedir. Kayıtlı sermaye sisteminin de ise
başlangıç sermayesinin 100.000,00 TL olması gerekmektedir.
6102 Sayılı TTK, şirket sermayesinin tamamının yahut bir kısmının taahhüt edilmesi halinde, nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin en
az %25 inin tescilden önce, kalan % 75 ini de şirketin tescilini izleyen 24 ay
içerisinde ödenmesini zorunlu hale getirmektedir.
246
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Dolayısı ile şirketin tescili için ticaret siciline başvurmadan önce nakdi
sermaye taahhüt ödemeleri için şirket adına bankada özel bir hesap açtırılarak,
nakdi sermaye taahhüdünün %25 lık kısmı veya esas sözleşmede öngörülen
daha yüksek tutarın tescilden önce sadece şirketin kullanabileceği şekilde bu
hesaba yatırılarak, banka ödemenin yapıldığına dair ticaret sicil müdürlüğüne hitaben bir mektup düzenleyip kuruculara verecek, kurucularda bu banka
mektubunu diğer kuruluş evrakları ile beraber ticaret sicil müdürlüğüne ibraz
edeceklerdir. Şirketin ticaret siciline tescil edilip tüzel kişilik kazanmasına takiben durum ticaret sicil müdürlüğü tarafından bankaya yazılı olarak bildirilecek ve bu bildirim üzerine de banka özel hesaptaki tutarı şirkete ödeyecektir.
Kuruluşta ve sermaye artırımında nakdi sermaye konulabileceği gibi ayni
sermaye taahhüdünde de bulunulabilir.
Taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması halinde şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline
tescili gereklidir. Bununla birlikte paradan başka ekonomik bir değer veya
bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması halinde şirket, tüzel
kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinden malik sıfatı ile doğrudan
tasarruf edebilir.
Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi ile diğer sicillere
yapılacak tescillerle ilgili bildirimler ticaret sicil müdürlüğü tarafından, ilgili sicile
resen ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır.
3 -İÇ KAYNAKLARDAN SERMAYE ARTIRIMI
Yeni TTK’da sermayeye eklenebilecek fonlara ilişkin üç düzenleme yer almaktadır. Aslında iç kaynaklardan sermaye artırımı yeni yasada sadece tek bir
madde ile düzenlemiştir. Bunun sebebi Gerekçe’de, iç kaynaklardan sermaye artırımının bedelsiz pay ihracına ilişkin fonlarla ilgili olduğu, fonların vergi hukuku
ile sıkı bağlantı içinde bulunduğu, vergiye tabi fonların işlemezliğe mahküm olduğu hatırlatılmakta ve iç kaynaklardan sermaye artırımının VUK m.d 298 mükerrer ve enflasyon muhasebesi sebebiyle de geçici 25.maddede ayrıntılı hükümlere
bağlanmış olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple 462. maddede bu konudaki esaslar
öngörülmüş ve vergi hukuku bünyesinde yer alan ilgili hükümlerin maddi hukuk
nitelikleri tanımış, mevzuata ve fonlara bu amaçla göndermede bulunulmuştur.
İlgili düzenlemelere gelince: Birincisi, iç kaynaklardan sermaye artırımıyla ilgilidir. Buna göre, ‹›...mevzuatın bilançoya konulmasına izin verdiği fonlar sermayeye eklenerek sermaye bu suretle artırılabilir››(TTK m. 462/1).
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İkinci düzenleme de, aynı maddenin 3.fıkrasında yer almakta olup, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verildiği fonların bulunması
halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden sermaye taahhüdü yoluyla sermayenin artırılamayacağı öngörülmektedir.
Üçüncü düzenleme ise, yedek akçeler kısma yer almakta ve fonların çözümü ilişkin bulunmaktadır. TTK m. 520/2 hükmüne göre ,››yeniden değerleme(ENFLASYON DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI) için pasife konulmuş fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler
amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda yer alan yeniliklerden biri de, iç kaynaklardan sermaye artırımına ilişkin düzenlemedir. Böylece iç kaynaklardan
sermaye artırımı da, TTK’da yasal dayanağına kavuşmuş olmaktadır. Başka
bir yenilik de Sermayenin artırılan kısmının, iç kaynaklardan karşılayan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olması, onaylanmış yıllık bilanço ve işlem
denetçisinin vereceği açık ve yazılı bir beyanla doğrulanmış olmasıdır. Ayrıca,
onanmış bilanço altı aydan eski olmamalıdır. Aksi takdirde, yeni bir bilanço
çıkarılması ve bunun işlem denetçisi tarafından onaylanmış olması gerekir.
Azınlık pay sahiplerinin korunması açısından diğer bir yenilik de, bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde,
bu fonlar sermayeye dönüştürülemeden, sermaye taahhüdü yoluyla sermaye
artırımına izin verilmeyerek, azınlık pay sahiplerinin kayba uğramasının önlenmiş olmasıdır.
Diğer tüm sermaye artırım türlerinde olduğu gibi, iç kaynaklardan sermaye
artırımında da, yönetim kurulunun TTK m. 457/1 hükmü uyarınca beyanda
bulunması ve uzman bir denetçi tarafından da TTK 458 maddesi gereğince bir
denetleme raporunun verilmesi şarttır.
Şirketler açısından sermaye artırımında kullanılacak başlıca iç kaynaklar
şunlardır;
A.Geçen Devreden Aktarılan Karlar da Dahil Bazı Tür Yedek Akçeler;
Esas sermayeye çevrilebilecek yedek akçelerin en önde geleni, genel kurul kararıyla ( TTK m. 523/2/ b2. Cüm.) hükmüne göre ayrılan “isteğe bağlı
yedek akçelerdir”. Eski doktrinde bu yedek akçelere “olağanüstü (fevkalade)
yedek akçeler” denilmekteydi. Söz konusu isteğe bağlı yedek akçelerin esas
sermayeye eklenmemesi, yani sermaye artırımına tahsis edilmemesi için, bu
yedek akçeleri ayıran genel kurul kararında aksine hüküm olmaması gere248
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kir. Ancak, daha sonra alınacak yeni bir genel kurul (GK) kararıyla sermaye
artırımına tahsis edilmesi de mümkündür. Çünkü bunu engelleyen emredici
bir hüküm yoktur. Domaniç’e göre, bu durumda genel kurulun iki kararının
olması gerekir; birinci Genel Kurul kararı ile evvelce tahsis amacından dönmesi, ikinci kararda ise bu yedek akçelerin sermayeye dönüştürülmesini kabul
etmesi lazımdır. Bu düşünce, mantıki olmakla birlikte amaç ve izlenen yol açısından uygun olmadığından yerinde değildir. Her şeyden önce, birinci Genel
kurul kararında daha evvelce başka bir amaca tahsis edilmiş olan bu yedeklerin tahsis amacından dönülmesi durumunda, GK gündemine bu yedeklerin
sermayeye eklenip eklenmemesine ilişkin bir madde daha önceden konulmuş
olası halinde bir Genel Kurul kararı ile bu sorun halledilir ve bunu engelleyen
herhangi bir emredici yasal hüküm de yoktur. Amaç ve maksat bakımından
ortaklık Genel Kurulun ikinci defa aynı konu hakkında toplantıya çağrılmasının hiçbir yararı ve yasal zorunluluğu da yoktur. Ayrıca yeni TTK m. 462/1
hükmünde, ‘’…genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca tahsis edilmemiş yedek akçeler ‘’ denilmek suretiyle konuya açıklık getirilmiştir. Eğer
genel kurul kararıyla belirli amaca tahsis yapılmış olsa da, bu tahsis amacı bir
Genel Kurul kararıyla kaldırılarak, sermayeye eklenmesine karar verilebilir.
Önceki yıldan aktarılan karlar: Sermayeye çevrilebilecek başka bir yedek
akçe de önceki yıldan aktarılan ve genel kurulun dağıtım kararı dışında bırakılan karlardır. Bu karlar, genel kurul tarafından serbestçe kullanılabilen bir
tür olağanüstü yedek akçedir.
B.Esas Sözleşme İle Ayrılan Yedek Akçeler;
Sermaye eklenebilecek bir başka tür yedek akçe de, TTK m. 462/1 hükmüne istinaden esas sözleşmeye dayanılarak ayrılan ‘’yedek akçelerdir’’. Ancak
bu tür yedeklerin esas sermayeye çevrilebilmesi için, ya esas sözleşmede bu
amacın açıklanmış veya aksine açıklama yapılmamış ve bu yedeklerin kullanılmasının serbest bırakılmış olması gerekir.
C.Gizli Yedek Akçeler;
Gizli yedek akçelerle ilgili açıklamalardan önce, bunların dayanağını teşkil eden normlara bir göz atılmasında yarar vardır. Bu bağlamda öncelikle
belirtilmesi gereken husus, 6762 sayılı Yasanın aksine yeni TTK ’da, anonim şirketlerin hesaplarına ilişkin hükümlere yer verilmemiş, bunu ‘’Türkiye
Muhasebe Standartlarına’’ bırakılmıştır (m. 88/1). Türkiye Muhasebe StanMAYIS - HAZİRAN 2018
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dartları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Birliği (IFRS) ile özdeş
olacaktır. Bu, kısmen AB’nin 12/07/2002 tarihli Uluslararası Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına İlişkin Tüzüğünün gereğidir. Buna göre, şirketlerin yılsonu finansal tabloları Türkiye Muhasebe Standartlarına göre çıkarılır
(m. 69/1). Finansal tablolardan şirketin malvarlığı, borçları, yükümlülükleri,
öz kaynakları ve faaliyet sonuçları tam olarak anlaşılmalı ve şeffaf, güvenilir
olmalıdır. Ayrıca, şirketin durumunun resmini vermelidir; bu resim gerçeği
dürüst ve aslına uygun olarak yansıtmalıdır. Ayrıca, özellikle halka açık anonim şirketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uyarınca ‘’gizlenebilecek’’ bir
şeylerin olmayacağı, aksine yılsonu finansal tablolarının şeffaflık ve hesap
verilebilirlik ilkelerine uygun olması gerekir.
İkinci olarak gizli yedek akçeleri düzenleyen 6762 sayılı TTK m. 458 hükmü yukarıda açıklanan sebeplerden dolayı yeni TTK ’ya alınmamıştır. Bu
nedenle, artık anonim şirketlerin gizli yedek akçe ayırmaları ve bunların sermayeye eklenerek sermaye artırımı yapılması kanunen söz konusu değildir.
D.Sermayeye Dönüştürülebilecek Yardım Fonları;
İç kaynaklardan sermayeye çevrilebilecek diğer kalem de, TTK m. 522 ve
523/3 hükümlerine istinaden yıllık net kardan ayrılacak ‘’ şirketin yöneticileri,
çalışanları ve işçileri için yardım akçeleri’’ ile ‘’diğer yardım amaçlarına hizmet etmek üzere… ‘’tahsislerdir.
TTK m. 522 ve 523/3 hükümleri uyarınca, yardım akçeleri bilanço karından ayrılabilirler. Kardan ayrılma yanında, hisse senetlerinin çıkarılmasında,
çıkarma masrafları indirildikten sonra itibari değerinden fazla olarak elde edilen kısım itfalara ve yardım akçelerine harcanabilir kısmı da yardım akçelerinin bir diğer kaynağı teşkil eder.
E.Şirketin Birleşmesi veya Devralmadan Doğan Kazançlar;
TTK m. 137 madde hükümlerine dayalı olarak ortaklığın devredilmesi
veya başka bir ortaklıkla birleşmesi nedeniyle aktif ve pasiflerin değerlendirilmesinden doğan kazançların da sermayeye eklenmesi mümkündür.
F.İştirak Hisselerinin veya Taşınmazların Satışından Doğan Kazançların;
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun (KVK) 5.maddesinin 1 numaralı fıkrasının (e) bendinde, taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançlara ilişkin
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istisna düzenlenmiştir. İstisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlanması ve
kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Anılan hükümde belirtilen
şartların sağlanması halinde, kurumların en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde
yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile yine en az 2 tam yıl süreyle
sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %50’lik(“7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile
Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. yasa ile %75 ten %50
ye düşmüştür.) kısmı kurumlar vergisinden istisna edilmektedir.
6111 sayılı Kanunun 90. Maddesiyle KVK’nın m.5/1 e bendine eklenen
ve 25.02.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bir parantez içi bir hüküm
eklenmiştir. Buna göre, taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların
tamamı vergiden istisna edilebilecektir. Ayrıca bu taşınmazlar için en az 2 tam
yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmayacaktır.
Öte yandan, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu geçici 1. maddesinin 5. Fıkra hükmüne göre, diğer kanunlarla 5422 Sayılı Eski Kurumlar Vergisi Kanunu’na
yapılmış olan atıflar, ilgili olduğu maddeler itibariyle 5520 Sayılı Yeni Kurumlar
Vergisi Kanunu’na yapılmış sayıldığından bu itibarla, 488 sayılı damga vergisi
Kanunu’na ekli 2 sayılı tablo’nun IV nolu başlık 35.fıkrasına göre bu kapsamdaki işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlar damga vergisinden, 6802 Sayılı Gider
Vergileri Kanunu 29/v maddesine göre banka ve sigorta muameleleri vergisinden,
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17/4-r maddesine göre KDV’den istisnadır. Ancak tapu kadastro harcına tabidir.
5520 Sayılı KVK’nın 5.maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendinde yapılan düzenlemeden dar mükellef kurunlar da dahil olmak üzere, tüm kurumlar vergisi
mükellefleri yararlanabilecektir.
İstisna Uygulamasına Konu Olabilecek Taşınmazlar; KVK m. 5/1 e bendi
hükmü içerisinde yer alan ve istisnanın uygulanmasına konu olacak taşınmaz
ibaresi; Türk Medeni Kanunu (TMK)’da ‘’Taşınmaz’’ olarak tanımlanan ve
esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır.
Taşınmaz satış kazancına istisna uygulanabilmesi için, taşınmazın Türk
Medeni Kanunu’nun 705.maddesi gereğince kurum adına tapuya tescil edilMAYIS - HAZİRAN 2018
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miş olması gerekmektedir.Ancak, uygulamada cins tashihinin kurum adına
tapuya tescilinin yapılmasında çeşitli nedenlerle gecikmeler olabilmektedir.
Bu gibi durumlarda, taşınmazın işletme aktifinde iki yıl süreyle bulunup bulunmadığının tespitinde işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen kullanıldığının, yapı inşaatı ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum
kayıtlarından birisi ile doğrulanması halinde istisna uygulanabilecektir. Ancak
organize sanayi bölgeleri tarafından verilen tahsis belgesine istinaden veya
çeşitli nedenlerle iki yıldan fazla süreyle fiilen kullanılan ancak tapuda kurum
adına henüz tescil edilmemiş bir taşınmazın tahsis belgesine dayanılarak veya
zilyetliğin devri suretiyle satılması durumunda istisna uygulanmayacaktır.
Taşınmazlarla birlikte satışa konu olan ve o taşınmazın bütünleyici parçası
sayılan şeylerin satışından elde edilen kazançlar da istisna kapsamında değerlendirilebilir.
Üretim vasıtası niteliğindeki makinelerin sökülmesi gerektiği zaman bina
tahrip olacak veya zarar görecek ise bu makineler binanın bütünleyici parçası
olarak kabul edilecektir. Aynı şekilde, bina ile birlikte bir bütün oluşturan ve
birbirinden ayrılmaları halinde istenilen faydayı sağlamayacak durumda olan
makineler de binanın bütünleyici parçası kabul edilecektir. Bunlara örnek olarak transformatörler, kazanlar, zemine raptedilen türbinler sayılabilir.
İstisna Uygulamasına Konu Olacak İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa
Senetleri ve Rüçhan Hakları; İştirak hisseleri kavramı, menkul değerler portföyüne
dahil hisse veya hisse senetleri ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar;
-Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri (Sermaye piyasası
Kanununa göre kurulan yatırım ortaklıkları hisse senetleri dahil),
-Limited şirketlere ait iştirak payları,
-Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komanditer ortaklarına
ait ortaklık payları,
-İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları,
-Kooperatiflere ait ortaklık payları olarak sayılabilir.
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetime tabi fonların katılma
belgeleri ise iştirak hissesi olarak değerlendirilmemektedir.
Mülga 5422 sayılı KVK’nın uygulamasında, kurucu senetleri ile diğer
intifa senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar mezkur Kanunun
8.maddesinin (12) numaralı bendine göre kurumlar vergisinden istisna edilmekteydi. 5520 sayılı KVK’da yapılan düzenlemeyle konuya Kanunun lafzında da yer verilmek suretiyle uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.
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Anonim şirketler ile sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin sermaye artırımına gitmeleri durumunda, bu şirketlerin hisse senetlerini aktifinde
bulunduran kurumlar, bedelli veya bedelsiz olarak yapılan bu sermaye artırımına katılabilecekleri gibi yeni hisse senedi rüçhan hakkı kuponlarını(öncelikli alım hakkı) başkalarına da satabilmektedirler. Söz konusu rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların %50’i istisnadan yararlanabilecektir.
Bu konudaki şartlar,(a) iki tam yıl süreyle aktifte bulundurma, (b) satış kazancının %50’lik kısmının fon hesabında tutulması ve (c) fon hesabında tutulan
kazançların işletmeden çekilmemesi olmak üzere üç şekildedir.
(a) İki tam yıl süreyle aktifte bulundurulma. İstisna uygulamasına konu
olacak taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve
rüçhan haklarının en az 2 tam yıl (730 gün) süreyle kurumun aktifinde yer
alması ve kurumun bu değerlere bilfiil sahip olması gerekmektedir. Örnek; 29
Temmuz 2011 tarihinde iktisap edilmiş ve aktife alınmış bir taşınmazın, 29
Temmuz 2013 tarihi dahil ve sonrası bir tarihte satılması ve diğer şartların da
gerçekleşmesi halinde bu satıştan doğan kazanç kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.Ancak, 5520 sayılı KVK’nınm. 5/1-e bendinin parantez içi hükmüne göre taşınmazların, kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla
varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışında, en az 2 tam yıl süreyle aktifte
bulundurma şartı aranmayacaktır.
(b) Satış Kazancının %50 ‘lik Kısmının Fon Hesabında Tutulması.
(“7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.’’ yasa ile %75 ten %50 ye düşmüştür.) Taşınmazlar ve iştirak
hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışında
kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacaktır. Bu nedenle satış, ister peşin ister
vadeli olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır.
Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan yararlanan
%50’lik kısmının, pasifte ‘’549- Özel Fonlar Hesabı’na’’ alınması ve satışın
yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar bu hesapta tutulması gerekmektedir. 549 Hesaba alınan kazanç tutarının sermayeye ilavesi mümkündür.
Ancak sermayeye ilave dışında, 5 yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi,
işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılması
ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergiler vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte ödenir.
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(c) Fon Hesabında Tutulan Kazançların İşletmeden Çekilmemesi.
İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen 5.yılın sonuna kadar
pasifte 549- Özel Fonlar Hesabı’nda tutulması gereken kazanç kısmının, 5 yıl
içinde sermayeye ilave hariç 549- Hesaptan, başka bir hesaba nakledilmesi,
işletmeden çekilmesi, bu süre içinde(yani satışın yapıldığı yılı izleyen 5. Yılın sonuna kadar tasfiyeye girilmiş olması) işletmenin tasfiyeye girmesi veya
dar mükellef kurumlar tarafından yut dışına transfer edilmesi hallerinde 549Hesaba alınan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler,
VUK’nu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte ödenir.
Ancak, KVK uyarınca gerçekleşecek devir ve tam bölünme hallerinde
549- Hesabın devralan kurumların bilançolarına aynen aktarılması gerekeceğinden, bu işlem işletmeden çekiş olarak değerlendirilmeyecektir.Diğer taraftan, 549- Hesaba alınan kazancın 5 yıl içinde veya 5 yıl geçtikten sonra
işletmeden çekilmesi kar dağıtımı sayılacaktır. Dolayısıyla 5 yıl içindeki
çekişlerde geçici vergi, kurumlar vergisi, gelir vergisi stopajı, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi söz konusu olurken 5 yıl sonra yapılan çekişlerde ise
sadece kar dağıtımına bağlı gelir vergisi stopajı söz konusu olacaktır.
İstisna Kapsamı Dışında Kalan Haller; Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralamasıyla uğraşan kurumların bu amaçla (ticari amaçla)iktisap
ettikleri ve ellerinde tuttukları istisna kapsamındaki değerlerin satışından elde
ettikleri kazançlar istisna kapsamı dışındadır. Söz konusu kıymetlerin iki tam
yıl kurum aktifinde kayıtlı olması da durumu değiştirmez. Ancak, taşınmaz
ticareti veya kiralanması ile uğraşan mükelleflerin kendi faaliyetlerinin yürütülmesine tahsis ettikleri taşınmazların satışından elde ettikleri kazançlara
istisna uygulanır.
Aynı şekilde, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin, iştirak
amaçlı olmayıp ticari amaçla elde tuttukları iştirak hisselerinin satışından elde
edilen kazançlar da elde tutulma süresine bakılmaksızın istisna kapsamı dışında bulunmaktadır.
Öte yandan, menkul kıymet ticareti ile uğraşan mükelleflerin doğrudan
veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yönetimine ve ortaklık politikalarının
belirlenmesine katılmak üzere edindiği ortaklık payları istisna uygulamasına
konu olabilecektir.
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7-Yeniden değerleme fonun sermayeye ilave edilmesi (Enflasyon düzeltme olumlu farkları);
Belirtmek gerekir ki, yeniden değerleme, 1963 yılında Vergi Usul Kanununda yapılan bir değişiklikle mevzuatımıza girmiş, ancak yasal olarak hayata
geçişi ve uygulaması 1983 yılında 2791 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun geçici 11.maddesinin yeniden düzenlemesiyle gerçekleştirilmiştir.
Yeniden değerleme artış fonunun sermayeye eklenerek, sermaye artırımına olanak sağlayan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) mükerrer 298.
maddesi, 17.12.2003 tarih ve 5024 sayılı Kanunla değiştirilerek, enflasyon düzeltmesi muhasebesi düzenlemesine geçildi. Ancak,5024 sayılı kanun ile değişen mükerrer 298.madde de yeniden değerleme uygulaması yer almamakla
birlikte, mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına belirli koşulların gerçekleşmesi halinde izin verilmektedir. Şöyle ki, 5024 sayılı Yasa ile
değişen ve 1 Ocak 2004’de yürürlüğe giren VUK’nın mükerrer 298 maddesine göre, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil;(a) son
üç hesap döneminde %100›den fazla olması; (b) ve içinde bulunulan hesap
döneminde %10›dan fazla olması halinde mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte
gerçekleşmemesi halinde sona erer. Dolayısıyla bu iki şartın gerçekleşmemesi
durumunda enflasyon düzeltmesi söz konusu olmayacağından, bu anlamda bir
değer artış fonu da oluşmaz ve son yıllardaki tek rakamlı enflasyon oranları
dikkate alındığında,bu yolla da bir sermaye artışı yapabilme imkanı hemen
hemen olanaksız bulunmaktadır.
Yeniden Değerleme ve Diğer (Enflasyon Düzeltmesi) Fonların Sermayeye Eklenmesi Yolu ile Sermaye Artırımında Bedelsiz Paylara Hak
Kazanma(2004 yılından itibaren yeniden değerleme ve değer artış fonu
enflasyon düzeltmesi ile uygulamadan kalkmıştır.); Sermaye Şirketlerinde
yeniden değerleme ve diğer fonların sermayeye eklenmesi yolu ile sermaye
artırımında ihraç edilen bedelsiz payların, yeniden değerlemenin esas alınarak
yapıldığı tarihteki pay sahiplerine mi yoksa değer artış fonunun sermayeye
eklendiği, yani sermaye artırımının ‘’yeniden değerleme fonundan yapıldığı
tarihteki pay sahiplerine mi verileceği konusu doktrinde oldukça tartışma ve
çekişmelere neden olmuştu. Ancak TTK’nın yeni düzenlemesinde bu sorun
yasal olarak, öğreti ve uygulamadaki hakim görüşün de kabul ettiği gibi, çözülmüştür. Gerçekten de, TTK m.462/3, hükmüne göre , ‘’tescil ile o anda
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mevcut pay sahipleri, mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz
payları kendiliğinden iktisap ederler’’.Böylece, yeniden değerlemeye ilişkin
yasal düzenlemelere TTK’da yer verilmek suretiyle, ortaklıklar hukuku kurumu olma niteliği vurgulanarak, ortaklıklar hukuku yabancı bir takım palyatif
çözümlerle bu kurumun ve buna özgün normların düzenleme alanına haksız
tecavüzlerine ve adaletsiz durumların yaratılmasına son verilmiştir.
Pay sahiplerinin bedelsiz paylar veya bedelsiz yükselme üzerindeki hakkı,
yeni payları edinme (rüçhan) hakkı değildir ve bununla da hiç bir ilgisi yoktur.
Bu nedenle, rüçhan hakkının sınırlandırılmasına olanak tanıyan TTK m. 461/2
hükmünün bedelsiz pay hakkına uygulanamaz. Bedelsiz paylar üzerindeki
hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez (m. 462/3, son
cüm.) Pay sahiplerinin bedelsiz pay üzerindeki hakları, mal varlığından faydalanma imkanı veren bir servet hakkıdır.
Ayrıca bir hususun açıklanmasında da yarar vardır. Enflasyon düzeltmesine tabi iktisadi kıymet satılır ve bu arada değer artış fonu sermayeye ilave
edilmemiş olursa, faaliyet dışı kar sayılacağı için, değer artış fonu vergiye tabi
olur. Bu nedenle, iktisadi kıymet satılmadan önce mutlaka enflasyon düzeltmesi değer artış fonunun sermayeye eklenmesi vergi açısından da avantajlıdır.
3 - SONUÇ
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirketler nakdi ve ayni
sermaye koyarak kurulabilirler. İlerleyen dönemler de sermaye artırımı yolu
ile yine nakdi ve ayni sermaye artırımında bulunabilirler. Şirketler sermaye
artırımını iç kaynaklardan yapabilecekleri gibi dış kaynak yolu ile de yapabilirler. Ancak yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre özkaynak’ın bir
unsuru olan iç kaynaklar sermayeye ilave edilmeden diğer kaynaklardan sermaye artırımının gerçekleştirilemeyeceğidir. İç kaynaklardan sermaye artırımının vergisel yönden olumlu yönler olduğu gibi Mesela Enflasyon düzeltmesine tabi iktisadi kıymet satılır ve bu arada değer artış fonu sermayeye ilave
edilmemiş olursa, faaliyet dışı kar sayılacağı için, değer artış fonu vergiye tabi
olur. Bu nedenle, iktisadi kıymet satılmadan önce mutlaka enflasyon düzeltmesi değer artış fonunun sermayeye eklenmesi vergi açısından da avantajlıdır.
Ancak olumsuz yönlerininde değerlendirmekte fayda vardır.
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Ö NEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
• 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.

268

MAYIS - HAZIRAN

MALİ

ÇÖZÜM

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
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