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ÖNSÖZ
Değerli Okurlar,
Albert Einstein’in ‘Ben Gelecek İçin Hiçbir Endişe Duymadım. O Yeterince Hızlı Geliyor’ cümlesiyle sözüme başlamak istiyorum. Evet gelecek çok
hızlı geliyor. Zamana ve teknolojiye ayak uydurmak geçmişimizden dersler
alarak geleceğimizi planlamak her çağda olduğu gibi bu çağda da önemini
koruyor. Çağı yakalamanın, özellikle iş hayatımızda teknolojiye bağlı gelişmeleri takip etmenin yolu eğitim ve bilginin paylaşımından geçiyor.
Yine Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ‘Bir Ülkenin Geleceği O Ülke İnsanlarının Göreceği Eğitime Bağlıdır’ cümlesinden yola çıkarak Meslek odaları da bu anlamda üzerine düşen en önemli görevi yerine
getirmeye çalışıyor. Ekim ayı içinde TÜRMOB ve İSMMMO, mesleğimizin
ve yaşadığımız dünyanın geleceğine dair güzel örnekler verdi. 05-06 Ekim
tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen XX. Muhasebe Kongresinin teması olan
‘Dijitalleşme Sürecinde Değişen İş Hayatı ve Muhasebe Mesleğinin Yeniden
Yapılanması’ başlığı altında yapılan ulusal ve uluslararası sunumlar katılımcıları geleceğe dair heyecanlı bir yolculuğa çıkardı. GİB, SGK, SPK, KGK gibi
devlet kurumlarının, üniversitelerin, SMMM Odalarının, bağımsız denetim
şirketlerinin ve TÜRMOB Yetkililerinin katkıları ile kongre salonu ve paralel
oturumlar katılımcıların yoğun ilgisine sebep oldu. Dört yılda bir düzenlenen
uluslararası kongremiz, Kasım ayında düzenlenen Dünya Muhasebe Kongresine de hazırlık ve tamamlayıcı unsurlar içermiş olmanın haklı gururunu
taşımaktadır.
Diğer bir teknolojiye uyum çerçevesinde İstanbul Odamızın düzenlediği
“Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarında Son Gelişmeler” konulu Cevahir semineri, meslek mensuplarımızın geniş katılımı ile büyük ilgi gördü.
İlçelerimizde eş zamanlı yapılan eğitimlerimiz de bizleri yarına hazırlayan ve
güncel değişimleri takip etmemizde en büyük desteğimiz olan yapılar haline
geldi. Tüm bu ortak çabalar, bizleri başarıya götürmenin ve çağın gerisinde
kalmamak adına yarına hazırlanmanın gereğini ve sorumluluğunu yerine getirmek üzere ortaya çıkmaktadır. Yayınlarımızın da bu anlamda sorumluluğu
ve üretimleri bizler için büyük önem taşımaktadır.
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Bu vesile ile siz değerli okurlarımız ve yazarlarımız başta olmak üzere
eğitime ve gelişmeye katkı sunan herkese teşekkür eder, eğitimin vazgeçilmez
üstünlüğünü bir kez daha odamız kurulları ve tüm organları adına desteklediğimizi ifade etmek isterim.
Saygılarımla,
Yücel AKDEMIR
Başkan

6

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

HAKEMLİ YAZILAR REFEREED PAPERS
Elektrik Dağıtım Şirketleri İle Alt İşverenleri Açısından Özelleştirme
Süreci Sonrası Sosyal Sigorta Riskleri
Social Insurance Risks After Processing Privatization For Electricity
Distribution Companies And Subcontractors
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSIPER - Dr. Özkan BILGILI

11

Vergi Bilinci ve Vergi Tutumunu Etkileyen Faktörler: Aksaray
Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Analiz
Determining Factors For Tax Conscious And Tax Attitudes: An Analysis
On Aksaray University Faculty Of Economics And Administrative
Scıences Students
Doç. Dr. Gülin TABAKAN - Arş. Gör. Orçun AVCI

29

Entegre Raporlama Yolculuğunda Sürdürülebilirlik Raporlamasının
Rolü: OECD ve Türkiye Karşılaştırması
The Role Of Sustainability Reporting On Integrated Reporting Journey:
A Comparison Between Oecd And Turkey
Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİREL ARICI

61

Kiralama İşlemlerinin TFRS 16’ya Göre Muhasebeleştirilmesi ve
Ölçülmesi
Recognition And Measurement Of Lease Transactions According To TFRS 16
Öğr. Gör. Dr. Çağrı AKSOY HAZIR

85

Etkin Bir İç Kontrol Sistemi Üzerine Nitel Bir Araştırma: COSO
Modeli Örneği
A Qualitative Research On An Effective Internal Control System:
Example Of Coso Model
Muhammet Fatih ÇOŞKUN - Dr. Özgür TERAMAN
Şirketlerin İç Denetim Birimlerinde Hile Denetimi ve Bir Uygulama
Fraud Audit In Internal Audit Department Of Companies And A Case Study
Öğr. Gör. Salih KAYIKÇIOĞLU

123

145

EYLÜL - EKIM 2018

7

MALİ

ÇÖZÜM

HAKEMSİZ YAZILAR OPINION PAPERS
Yeni Düzenlemeler Kapsamında ÖTV İstisnası Uygulanan Engelli Aracının
Veraset Yoluyla İntikali
Salih ÇALAL

185

İnternet Reklamcılığından Elde Edilen Kazançların Vergisel Analizi
Mustafa ŞEN

191

Yurtdışında Mukim Firmaya Yurtdışındaki Temsilciler Aracılığıyla Verilen
Hizmetin Vergilendirilme Esasları
Ömer AYDEMIR

199

Dernek Tarafından Ayni Olarak Alınan Bağışın Ödeme Aracı Olarak
Kullanılması
Ertan AYDOĞAN

205

Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Elde Edilen Gelirlere Yönelik İstisna
Murat ALTINTAŞ

211

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yer Alan İdari Para
Cezalarının Hesaplanma, Uygulanma, Ödeme, Usul, Esasları ve Son Yapılan
Yasal Düzenleme
229
Yusuf GÜNDÜZ

8

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Personel ARGE Teşvikleri Ve Bordro
Uygulamaları
Mehmet Emre DIKEN

237

Sahte Faturanın Sosyal Güvenlik Kurum Uygulamalarında Asıl İşyeri
Dosyası, Asıl İşveren Ve Alt İşveren Üzerine Etkisi
Hurşit KAYA

249

Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Elde Edilen Bedelsiz Hisse Senetleri
İlyas Emre YAYLA - Erhan BAYAR

259

7103 Sayılı Kanunun Geçici 1’inci Maddesine Göre Hurda Araç ÖTV
İndirimi; Muhasebe İşlem ve Kayıtları
Sefa ÖZBEK

273

Yayın Politikası İlkeleri

285

EYLÜL - EKIM

MALİ

MALİ

ÇÖZÜM
ÇÖZÜM

OCAK
2018
EYLÜL- ŞUBAT
- EKIM 2018

911

MALİ

10

EYLÜL - EKIM

ÇÖZÜM

MALİ

ÇÖZÜM

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ İLE ALT İŞVERENLERİ
AÇISINDAN ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ SONRASI SOSYAL
SİGORTA RİSKLERİ1**
SOCIAL INSURANCE RISKS AFTER PROCESSING
PRIVATIZATION FOR ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANIES
AND SUBCONTRACTORS
2
*
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER**
***
Dr. Özkan BİLGİLİ3*

ÖZ
Kamu kurumu niteliğinde olup TEDAŞ’ın bağlı ortaklığı statüsündeki 19
dağıtım bölgesinin elektrik dağıtım şirketleri özelleştirilmiş, iki dağıtım bölgesinin dağıtım ve satış hizmetleri ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca
verilen lisans çerçevesinde iki ayrı şirkete devredilmiştir. 2014 yılı başından
itibaren tüm elektrik dağıtım şirketlerinin özel hukuk tüzel kişisi olduğunu
söyleyebiliriz.
Bütün elektrik dağıtım şirketleri özelleştirilmiş olmakla birlikte, devir tarihinden itibaren SGK’de kayıtlı tüm işyeri için işyeri bildirgelerinin on gün
içinde verilmemiş olması, ilgili şirketleri önemli sayılabilecek idari para cezaları riski ile karşı karşıya bırakabilir.
Benzer bir risk elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan firmalar için de geçerlidir. Özelleştirilmiş oldukları halde elektrik dağıtım şirketlerinin halen
daha kamu kuruluşu “sanılması”, bir başka söyleyişle bu “algının” devam ediyor olmasının muhtemel sonuçta etkili olduğunu söyleyebiliriz. Elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan firmalara alt işveren kodu verilmek yerine, alınan
işe “ihaleli iş” muamelesi yapılarak alt işveren için bağımsız işyeri dosyası
açılması, sonradan bu firmaları da sigortalı işe giriş bildirgelerini süresinde
vermemekten ötürü ciddi rakamlara ulaşabilecek idari para cezaları riski ile
karşı karşıya bırakabilir.
Anahtar Sözcükler: Özelleştirme, elektrik dağıtım şirketleri, asıl işveren-alt işveren, idari para cezaları
*1 Bu makale, 26-28/04/2018 tarihlerinde İzmir Çeşme’de İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından
düzenlenen 17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresinde sunulan aynı başlıklı tebliğin gözden geçirilerek genişletilmiş halidir.
**
2 İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi, tbedriye1@hotmail.com
***
3
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, ozkanbilgili@gmail.com
Makale Geliş Tarihi:
05.03.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 20.06.2018
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ABSTRACT
The electricity distribution companies of the 19 distribution regions in the
status of TEDAŞ’s subsidiary partnership are privatized and the distribution
and sales services of the two distribution regions are transferred to two separate companies under the license given by the Ministry of Energy and Natural
Resources. From the beginning of 2014, we can say that all electricity distribution companies are private legal entities.
The companies who fail to give their notifications about all their workplaces registered in SSI within ten days from the date of privatization may face
significant administrative fines.
A similar risk also applies to companies that take project with an auction from electricity distribution companies. They are privatized but electricity
distribution companies are still considered to be public institutions, in other
words, we can say that the continuation of this thought is the most effective
implement that affects the possible result. Instead of giving a subcontractor
code to the firm that receives the business from the electricity distribution
companies, opening an independent workplace file for a subcontractor like a
tendered work make these companies may later face the risk of administrative
fines that can reach serious figures.
Keywords: Privatization, electricity distribution companies, principal
employer-sub-employer, administrative fines

1.

GİRİŞ
Uzun yıllar Devlet tekelinde olan elektrik dağıtım işi özelleştirme süreci
sonrası tamamıyla özel işletmeler tarafından yerine getirilmektedir. Devlete
ait TEDAŞ artık sadece denetleyici ve düzenleyici pozisyonda bulunmaktadır.
Elektrik dağıtımı açısından ülkemiz 21 dağıtım bölgesine ayrılmış bulunmaktadır. İşte bu 21 bölgedeki TEDAŞ bağlı ortaklığı statüsündeki elektrik dağıtım
şirketini özelleştirme/lisans hakkı ile satın alan şirketler devir sonrası birtakım
sosyal sigorta yükümlülüklerini yerine getirmeliydiler. Yerine getirilmemiş yükümlülüklerden ötürü bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklarını söyleyebiliriz.
Diğer taraftan, elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan şirketler/işletmeler açısından da önemli risk alanları bulunmaktadır. Elektrik dağıtım şirketlerinden, birkaç yıllığına elektrik sayaçlarının okunması, kesilmesi, açılması, alçak-orta-yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, yeraltı kablo tesis bakım ve
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onarımı, vb. işlerini alan firmaların statüsü konusunda var olan karmaşa bunları
kimi sosyal sigorta riskleriyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Söz konusu risklerin işletmeler açısından geriye doğru finansal belirsizlikler ihtiva ettiği değerlendirilmektedir. Yine, geriye doğru ciddi yekünler tutan
idari para cezaları uygulanmasının mümkün olabileceği düşünülmektedir.
Çalışmamızda, özelleştirme sonrası elektrik dağıtım şirketlerinin sosyal
sigorta yükümlülükleri, riskler ve çözüm önerileri ileri sürülmüştür. Elektrik
dağıtım şirketlerinden iş alan işletmeler açısından alınan işler “ihaleli iş” olarak muamele gördüğünden bu statünün eleştirisi yapılmış, olması gerektiği
düşünülen “asıl işveren-alt işveren” statüleri değerlendirilmiş, işletmeler ve
kamu otoriteleri açısından çözüm önerileri geliştirilmiştir.

2. ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN ÖZELLEŞTİRME
SÜRECİ
Elektrik sektöründeki dağınık yapıyı ortadan kaldırmak ve işletme bütünlüğünü sağlamak amacıyla 1970 yılında çıkarılan 1312 sayılı Kanun ile Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) kurulmuş, imtiyazlı şirketlerin görev bölgeleri ve
belediye sınırları dışında tüm yurtta elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satış
hizmetleri TEK bünyesinde toplanmıştır. Hizmetlerin daha etkin, daha verimli
ve çağdaş bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla ve özelleştirme politikaları
çerçevesinde TEK, Bakanlar Kurulunun 12.08.1993 tarih ve 93/4789 sayılı
Kararı ile, Türkiye Elektrik Üretim-İletim A.Ş. (TEAŞ) ve Türkiye Elektrik
Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adı altında iki ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü olarak
yeniden yapılandırılmıştır. 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ tüzel kişiliklerine
kavuşmuşlardır. (TEDAŞ, 2018)
Bunlardan TEDAŞ, elektrik enerjisi dağıtım hizmetlerinin özelleştirilmesine karar verilmesi üzerine 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme
Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. 3
Mart 2001 tarihinde çıkarılan 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre
özelleştirme süreci sonrasında dağıtım sektörünün, EPDK tarafından verilen dağıtım lisanslarıyla bölgesel tekeller olarak işletileceği belirlenirken,
17.03.2004 tarihli Elektrik Enerjisi Sektörü Reformu ve Özelleştirme Strateji
Belgesi ile Türkiye’nin dağıtım şebekesi coğrafi yakınlık, yönetimsel yapı,
enerji talebi ve diğer teknik/mali etkenler dikkate alınarak 21 dağıtım bölgesine bölünmüştür.(Ertilav ve Aktel, 2015)
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Bu 21 dağıtım bölgesinde faaliyet yürüten TEDAŞ’ın bağlı ortaklığı statüsündeki kamu mülkiyetli şirketlerin 19 tanesinin özelleştirme süreci, ihaleleri
kazanan şirketlerle TEDAŞ arasındaki hisse satış/devir sözleşmeleri yapılmak
suretiyle tamamlanmıştır. 01/10/2013 tarihi itibariyle elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirme süreci sona ermiştir.
Geri kalan 2 dağıtım bölgesinden 19. bölge şirketi Menderes Elektrik Dağıtım A.Ş., Özelleştirme Yüksek Kurulunun(ÖYK) 18/01/2008 tarih ve 2008/08
sayılı kararı ile özelleştirme kapsamından çıkarılmış, ÖYK’nın 23/07/2009 tarih ve 2009/47 sayılı kararı ile de TEDAŞ ile birleştirilmiş ve 27/11/2012 tarihi itibariyle tüzel kişiliğine son verilmiştir. Şirketin, 19.bölge illerinde(Aydın,
Denizli, Muğla) vermekte olduğu dağıtım ve satış hizmetleri ise 17/07/2008
tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığınca verilen lisans çerçevesinde
Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne devredilmiştir.
20.dağıtım bölgesi şirketi Göksu Elektrik Dağıtım A.Ş. ise ÖYK’nın
14/01/2009 tarih ve 2009/06 sayılı kararı ile özelleştirme kapsamından çıkarılmış, ÖYK’nın 07/03/2011 tarih ve 2011/22 sayılı kararı ile de TEDAŞ
ile birleştirilmiş ve 14/11/2012 tarihi itibariyle tüzel kişiliğine son verilmiştir. Şirketin, 20.bölge illerinde(Kahramanmaraş, Adıyaman) vermekte olduğu
dağıtım ve satış hizmetleri ise 31/12/2010 tarihinde Enerji ve Tabi Kaynaklar
Bakanlığınca verilen lisans çerçevesinde Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’ne
devredilmiştir.
Artık elektrik dağıtım işleri özel işletmeler tarafından yürütülmektedir.
Aşağıda Tablo 1’de elektrik dağıtım bölgeleri, bağlı olan iller, ihale tarihleri,
özelleştirilen şirketler ve ihaleyi kazanan şirketler ile yüzde yüz hisse satış/
devir tarihlerine yer verilmiştir.

14
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Tablo 1: Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Özelleştirilme Süreci

Kaynak: ÖİB, TEDAŞ

3.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ İÇİN RİSKLER
3.1. İşyeri Bildirgesi Verilmesi Zorunluluğu
Elektrik dağıtım şirketlerinin ihale sonrası hisse satış sözleşmesi ile fiilen
devrinin gerçekleşmesinin ardından yapılması gereken, yasal süresinde devir amaçlı işyeri bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna(SGK) verilmesidir. (Bilgili, 2008:181-192) Bu bildirgenin süresinde SGK’ye verilmemesinin
yaptırımı ise idari para cezası uygulanmasıdır.
Şöyle ki; işveren, örneği Kurumca(SGK) hazırlanacak işyeri bildirgesini
en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.
(5510/11-3 Md) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tâbi şirketlerin nevilerinin
değişmesi, birleşmesi veya diğer bir şirkete katılması durumunda, bu hususların
EYLÜL - EKIM 2018
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ticaret siciline tesciline ilişkin ilân tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,
işyeri bildirgesi ile Kuruma bildirilmek zorundadır.(5510/11-4 Md)
İşyeri bildirgesi sadece ilk defa işyeri açılışında değil, işyerlerinin el değişikliğinde/devir halinde de devir tarihinden itibaren 10 gün içinde SGK’ye
verilmek zorundadır.(Tuncay ve Ekmekçi, 2017:249; Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2016: 207) Gerçekten de, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin
başka bir işverene devredilmesi halinde, yeni işveren işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyeri bildirgesini Kuruma vermekle
yükümlüdür.(5510/11-5 Md)
İşyeri bildirgesi, e-sigorta kanalıyla alınması sağlanıncaya kadar, Kuruma
elden verilir veya posta yoluyla gönderilir. İşyerlerinde işletme adı değişikliklerinde işyeri bildirgesi verilmez. (SSİY/33-3 Md)
Devir veya intikal nedeniyle düzenlenen işyeri bildirgesine istinaden ayrıca işyeri dosyası tescil edilmeyecek, işlemlerin eski işyeri numarasından devam ettirilebilmesi için, devir veya intikale ilişkin gerekli değişiklikler tescil
kütüklerine kaydedilecektir. Şirketlerin nevilerinin değişmesi, birleşmesi veya
bir şirketin diğer bir şirkete katılması ya da adi şirketlerde yeni ortak alınması
durumunda, yeni işyeri dosyası tescil edilmeyecek, eski işyeri dosyası üzerinden işlemler devam ettirilecektir. (İUT/8.1.1 Md)
Özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri açısından da hisse satış sözleşmeleri
ile fiilen işyerlerinin devri gerçekleşmiş olduğundan, bu tarihlerden itibaren 10
gün içerisinde devir amaçlı işyeri bildirgelerinin verilmesi gerekmekteydi. Belirtilen yasal sürede verilmemiş olması halinde bu şirketlerin SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları ile karşı karşıya kalabilecekleri söylenebilir.
İşyeri bildirgesini, Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler
veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde, anılan ortamda göndermeyenler veya bu Kanunda belirtilen süre içinde Kuruma vermeyenlere; kamu idareleri ile bilânço esasına göre
defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında, idari para
cezası uygulanır.(5510/102-1-b Md)
Anlaşılacağı üzere bu ceza, devir işyeri bildirgesi verilmemiş her işyerinden ötürü asgari ücretin üç katı olacaktır. Örneğin, 2013 yılı ikinci döneminde,
devir tarihi itibariyle elektrik dağıtım bölgesindeki 5 il ve ilçelerinde toplam
250 işyerinin bulunması halinde, işyeri bildirgesinin 10 gün içerisinde ilgili
SGK müdürlüğüne verilmemesi durumunda (3x250x1.021,50=766,125 TL)
16
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tutarında idari para cezası salınması söz konusu olabilecektir. Aynı yükümlülüğün elektrik dağıtım bölgesindeki tüm il ve ilçelerde SGK’ de dosyası
bulunan işyerlerinde de ihlal edildiği varsayıldığında uygulanacak idari para
cezaları daha da artacaktır.
3.2. Asıl İşveren Statüsünün Tespiti Ve Sonuçları
Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik sayaçlarının okunması, kesilmesi,
açılması, alçak-orta-yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı,
yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. adlar altında iş alan işverenler, bu
işleri yine bu iş için ayırdığı işçilerini/sigortalılarını bilfiil bu işlerde çalıştırmaları koşuluyla alt işveren sayılacaklar, elektrik dağıtım şirketleri de asıl
işveren sayılacaktır. Bu durumda bahis konusu işlerde çalıştırılan sigortalıların uğramış oldukları iş kazalarında veya tutuldukları meslek hastalıklarında,
koşulları var ise alt işveren ile birlikte asıl işveren elektrik dağıtım şirketleri
de sorumlu sayılacaktır.
Ancak yaygın uygulama, benzer adlar altında elektrik dağıtım şirketlerinden iş alınması durumunda, özelleştirilmiş olsalar bile elektrik dağıtım şirketlerinin halen daha “kamu işletmesi” olarak algılanması sebebiyle olsa gerek,
SGK tarafından “ihaleli iş” muamelesi yapılarak işi alan firmalar için geçici
dosya açılması şeklindedir. Alt işveren dosyası açılmayınca da “asgari işçilik
değerlendirmesi” işlemleri yapılarak, işi alan firma için yeterli işçilik bildirildiğinin tespiti halinde “ilişiksizlik belgesi” verilerek sosyal sigorta işlemleri
sonuçlandırılmaktadır.
SGK tarafından “ihaleli iş” muamelesi yapılarak geçici işyeri dosyası açılan bu işyeri sigortalısının iş kazasına uğraması durumunda ise koşulları var
ise sadece işi alan firma sorumlu sayılmakta, işi veren elektrik dağıtım şirketine rücu edilmemektedir.
Başından beri hatalı olan bu durumun fark edilmesi, bu konuda var olan
“alışkanlığın” değiştirilerek “özel sektörden özel sektöre iş verilmesi” halinin ihaleli iş olmadığının bilince çıkarılması durumunda, benzer durumlarda
elektrik dağıtım şirketi asıl işveren işi alan firma da alt işveren olarak değerlendirilecektir.
Bu durum, sözü edilen işlerde meydana gelen iş kazalarında, koşulları var
ise alt işveren ile birlikte asıl işveren elektrik dağıtım şirketlerinin de sorumlu
sayılması sonucunu doğuracaktır. SGK’ nin bu noktada yaklaşımını değiştirip,
elektrik dağıtım şirketlerinin artık birer özel işletme olduğunu “fark etmesi”
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durumunda, elektrik dağıtım şirketleri önemli sayılabilecek maliyetlerle karşı
karşıya kalabileceklerdir.
Dahası, asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumlu sayılacaktır. Örneğin, alt işverenin işe giriş bildirgesi verme, prim belgelerini verme, prim, gecikme cezası
ve gecikme zammı borçlarından müteselsilen sorumlu olacaktır. (Tatar, 2017)
Birlikte sorumlulukta borçlulardan her biri borcun tamamından sorumlu tutulduğundan, SGK dilediği borçluya başvurabileceği gibi en başta ödeme gücünün yüksek olduğu düşünülen asıl işverene de başvurabilir.
Asıl işveren, alt işverenin idari para cezası borçlarından bile birlikte sorumlu sayılmaktadır. (SGK, 2011) Ancak, alt işverenin idari para cezası borçlarından asıl işverenin de birlikte sorumlu tutulması, “kanunsuz suç ve ceza
olmaz” ile “cezaların şahsiliği ilkesi” bağlamında eleştiri konusu olmuştur.
(Gerek, 2010; Akyiğit, 2011) Ancak uygulama halen bu yöndedir.

4. ÖZELLEŞTİRİLEN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNDEN
İŞ ALAN ALT İŞVERENLER İÇİN BEKLENEN RİSKLER
4.1. Alınan İşlerin İhaleli İş Olarak Değerlendirilmesi ve Sonuçları
4.1.1. Asgari İşçilik Uygulaması
Elektrik dağıtım şirketlerinden elektrik sayaçlarının okunması, kesilmesi,
açılması, alçak-orta-yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı,
yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. adlar altında alınan işler “ihaleli iş”
sayılarak SGK tarafından geçici dosya açılmaktadır. Oysa bu işlerin ihaleli iş
olmadıkları tartışmasızdır. Zira, bir ihaleli işten söz edilebilmesi için işi veren
tarafın genel olarak “kamu kurumu” olması gerekmektedir. Elektrik dağıtım
şirketleri ise özelleştirme süreçlerinin sonunda yukarıda Tablo 1’de yer verdiğimiz yüzde yüz hisse satış/devir tarihleri itibariyle birer özel hukuk tüzel
kişisi/özel işletmedirler. Dolayısıyla olan, “özel sektörden özel sektöre iş verilmesi” olup konunun ihale mevzuatı ile bir ilgisi bulunmadığı gibi yapılan
işlerden ötürü asgari işçilik değerlendirmelerinin yapılması hatalıdır.
Gerçekten de; kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan
kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından “ihale mevzuatına göre yaptırılan
işlerden” ve “özel nitelikteki inşaat işlerinden” dolayı bu işleri yapan işveren
tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığı Kurumca(SGK) araştırılır.
(Akyıldız, 2012:88-91) Bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş
olduğu anlaşılırsa, eksik bildirilen işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tu18
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tarı, Kanunun 89.maddesi gereği hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme
zammı ile birlikte bir ay içinde ödenmek üzere işverene tebliğ edilir. Tebliğ
edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödendiği veya ödeneceğinin işveren tarafından yazılı olarak taahhüt edilmesi halinde borç kesinleşir.
Kuruma verilecek taahhütnamede üstlenilen ödeme yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi halinde, işveren hakkında 88 ve 89.maddeler uyarınca işlem
yapılır. Tebliğ edilen prim ve gecikme cezası ve gecikme zammının ödenmemesi, taahhütname verilmemesi veya Kurumca işyerinin denetlenmesine
gerek görülmesi durumunda Kurumca inceleme yapılır.(5510/85-2 Md)
Şu halde, elektrik dağıtım şirketlerinden alınan işler ihale mevzuatı kapsamında olmayıp, bu işlerden ötürü asgari işçilik değerlendirmesi yapılması da yersiz
olup hatalıdır. Bundan kaynaklı olarak işlemlerin uzaması, gereksiz yazışmalar
ve bürokrasi, bazen asgari işçilik oranının tespit edilememesi üzerine yapılan yazışmalar zaman ve emek kaybına sebep olduğu gibi işletmelerin yersiz ödemelerle karşı karşıya kalması sonuçlarını da doğurabilecektir. Denilebilir ki, işin doğru
yapılması anlamında verimlilik ve doğru işin yapılması anlamında da etkinlik
prensiplerine aykırı bir sosyal sigorta süreci yaşanmaktadır.
Örneğin; elektrik dağıtım şirketinden iş alan ve gerçekte alt işveren sayılması gereken işveren için yersiz açılan “ihaleli iş dosyası” sebebiyle yeterli
işçilik bildirimi araştırmasında, belirlenen asgari işçilik oranına göre işverene
ödediklerinin dışında yine tamamen gereksiz yüklü borçlar hesaplanıp ödettirilmesi mümkün olabilir.
4.1.2. Sigorta Prim Teşvikleri Karşısındaki Durumları
Elektrik dağıtım şirketlerinden belirtilen şekilde iş alınması ve bunun SGK
uygulamasından “ihaleli iş” olarak değerlendirilmesi suretiyle sosyal sigorta
işlemlerinin “asgari işçilik hesaplanması” bağlamında sonuçlandırılmasının
bir başka önemli sonucu da “sigorta prim teşvikleri” alanında karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere ihaleli işlerden ötürü işverenler sigorta prim teşviklerinden yararlanamamaktadırlar. Böyle olunca elektrik dağıtım şirketinden iş
alan ve bu sebeple alt işveren sayılması gereken firmalar, “ihaleli iş” işlemlerine maruz bırakıldıklarından/kaldıklarından önemli sigorta prim teşviklerinden
de yararlanamayacaklardır.
Şöyle ki, hem hazinece hem de işsizlik sigortası finanse edilen sigorta prim
teşviklerinden kimlerin yararlanamayacağına ilişkin düzenlemelerde, “2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4734 sayılı
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Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri” hakkında birçok
sigorta prim teşvikinin uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Yani, SGK kayıtlarında “ihaleli iş” olarak tescil edilmiş işyerlerinden ötürü sigorta prim teşviklerinden yararlanılamayacaktır. Bu kısıtlamanın özellikle 2013/Mart ayından bu
yana geçerli olduğu düşünüldüğünde, elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan ve
bu sebeple de alt işveren sayılması gerektiği halde SGK sistemine “alt işveren”
olarak kodlanmayıp, aldıkları işler “ihaleli iş” olarak tescil edilen birçok firmanın
sigorta prim teşviklerinden yararlanamadığı söylenebilir.
Örneğin; beş puanlık prim teşviki, altı puanlık ilave prim teşviki, yurt dışına götürülen Türk sigortalılara ilişkin beş puanlık GSS prim teşviki belirtilen
işlerde/işyerlerinde uygulanamayacaktır.(5510/81-1.ı.i ve 55510/81-2) Yine,
işsizlik sigortası fonundan finanse edilen ve “ilave sigortalı istihdamına” ilişkin 4447 sayılı Kanunun geçici 7, geçici 9, geçici 10, geçici 15, geçici 17,
geçici 19 maddelerinde düzenlenen prim teşviklerinden de yararlanılamayacaktır.(Caniklioğlu, 2011:21-110;111-173)
Belirtelim ki, bu dezavantajlı durum avantaja da dönüşebilir. Elektrik dağıtım
şirketlerinden aldıkları işler “ihaleli iş” statüsünde değerlendirildiği için sigorta
prim teşviklerinden yararlanamamış olan firmalar, belirtilen işlerden ötürü geriye
doğru alt işveren olarak tescil işlemlerinin yapılması suretiyle, yararlandırılmadıkları prim teşviklerinden de yararlanabileceklerdir.(5510/Ek madde 17)
4.2. Alt İşveren Dosyası Açılması Zorunluluğu
Elektrik dağıtım şirketlerinden alınan, elektrik sayaçlarının okunması, kesilmesi, açılması, alçak-orta-yüksek gerilim hat ve tesislerinde trafo montaj ve bakımı, yeraltı kablo tesis bakım ve onarımı, vb. niteliğindeki işler “kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar
tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan” işler olmadığından SGK tarafından
geçici nitelikte ihlali iş dosyası açılıp yeterli işçilik araştırılmasının yapılamayacağını yukarıda söylemiştik. Zira elektrik dağıtım şirketleri artık kamu kurumu
değil özelleştirme süreci sonunda birer özel hukuk tüzel kişisi/özel işletmesidirler.
Böyle olunca yapılması gereken, elektrik dağıtım şirketlerinden alınan işlerden ötürü, elektrik dağıtım şirketlerini asıl işveren, bunlardan iş alan firmaları da alt işveren olarak saymaktan ibarettir. Bunun doğal sonucu ise alt
işveren için ayrı bir dosya açmamak, asıl işverenin SGK’de kayıtlı işyeri sicil
numarası üzerinden verilecek bir alt işveren kodu/numarası ile gerekli tanımlamaları yapmaktır. Yani, alt işveren sayılanlar, aldıkları işlerde çalıştırdıkları
20
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sigortalıların bildirimlerini, kendilerine ait ne devamlı işyeri sicil numaraları ne de açtıracakları geçici işyeri sicil numaraları üzerinden yapmayacaklar,
SGK tarafından verilen alt işveren kodu ile asıl işverenin işyeri sicil numarası
üzerinden yapacaklardır.
Sosyal sigorta işlemlerinin bu şekilde yürütülmesinin ise asıl işveren ve alt
işveren açısından çok önemli sonuçları olacaktır. Bunlara değinmeden önce,
asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 4857 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanun
açısından oldukça farklı olduğunun da ortaya konulması gerekmektedir.
Hukukumuzda asıl işveren-alt işveren sözleşmesi diyebileceğimiz bir sözleşme türü bulunmamaktadır. Uygulamada, 4857 sayılı Kanundaki asıl işveren-alt işveren ilişkisinin tanımının unsurlarını taşıdığı için aynı zamanda asıl
işveren-alt işveren ilişkisi de yaratan sözleşmeler vasıtasıyla bu ilişki kurulmaktadır.(Çelik, Caniklioğlu ve Canbolat, 2017:86) Gerçekten de, alt işveren
ile iş aldığı diğer işveren arasındaki ilişki, niteliğine göre, eser, taşıma, kira
gibi sözleşmelere dayanır. Alt işveren üstlendiği işi sözleşme koşulları doğrultusunda, ama kendi adına ve bağımsız bir biçimde yürütür; çalıştırdığı işçilerle kendi adına iş sözleşmesi yapar; gerekli talimatları verir; işçilere ücretlerini
kendisi öder; ücret bordrolarını düzenler; sigorta primlerini yatırır.(Eyrenci,
Taşkent ve Ulucan, 2017:31)
İş Hukuku uygulamasında; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya
hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte
çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine
karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt
işveren ile birlikte sorumludur. (4857/2-8 Md)
Buna göre 4857 sayılı Kanun uygulamasında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulması koşulları; işyerinde işçi çalıştıran asıl işveren bulunması ve
ondan iş alan alt işverenin de “işverenlik sıfatının “ bulunması, işin işyerinde
yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olması, alt işverene işin bir bölümünün verilmiş olması, yardımcı işlerde bir sınırlama olmaz iken asıl işin işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir iş olması, işin asıl işverene ait işyerinde yaptırılması, alt işveren işçilerinin sadece asıl
işverenden alınan işte çalıştırılması, alt işverenlik sözleşmesinin yazılı olarak
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yapılması, şeklinde sıralanabilir.(Süzek, 2018:158-167; Çelik, Caniklioğlu ve
Canbolat, 2017:89-99; Eyrenci, Taşkent ve Ulucan, 2017:33-38; Narmanlıoğlu, 2014:118-130)
Sosyal sigorta uygulamasında ise; bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal
veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde
iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt
işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği
yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.(5510/12-6 Md)
Alt işverenden söz edebilmek için, her şeyden önce kendi adına sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı gereklidir. Ayrıca alt işverenin asıl işverene ait işi
veya onun bir bölümünü üstlenmesi ve orada kendi adına sigortalı çalıştırması
zorunlu olup, bu unsurlardan sadece birinin yokluğu halinde alt işverenden
söz edilemez. (Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2016: 193) İşin bir bölümünün
değil de, tümünün bir başkasına devri halinde ortada artık asıl işveren-alt işveren ilişkisi değil, işin(işyerinin) devri hali var demektir.(Tuncay ve Ekmekçi,
2017:349)
5510 sayılı Kanun uygulamasında alt işverenden söz edilebilmesi için işyerinde sigortalı çalıştıran bir işverenin bulunması, alt işverenin sigortalılarını
diğer işverenin/asıl işverenin işyerinde çalıştırıyor olması, işin işyerinde yürütülen mal ve hizmet üretimine ilişkin olması ve alt işverenin bu iş için görevlendirdiği sigortalılarını asıl işverenden aldığı işte bilfiil çalıştırıyor olması
gerekmektedir. (Bilgili, 2008:173-174)
Alt işveren, asıl işverenin işyerinde çalıştırdığı sigortalıları, işverenle aralarında yaptıkları sözleşmenin ibrazı kaydıyla, Kurumdan alacağı özel bir numara ile asıl işverenin kayıtlı olduğu dosyadan bildirir. (5510/11-8 Md) Buna
bağlı olarak da alt işveren, mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene
ait işyeri sicil numarasına ilave olarak verilecek üç haneli alt işveren numarası ile asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden yerine getirecek, alt işveren
adına işyeri dosyası açılmayacaktır.(SSİY/31-1 Md) Başka bir söyleyişle, asıl
işverenden alınan iş için alt işveren adına müstakil bir işyeri dosyası açılamayacaktır. İşverenden iş alan alt işverenler, Kanundan doğan yükümlülükleri
başlamadan önce, işyeri bildirgesi hariç, diğer belgelerle birlikte, asıl işverenle yapmış olduğu sözleşmenin bir örneğini, Kuruma vermek durumundadırlar.
(SSİY/29-2 Md)
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Görüldüğü üzere, sosyal sigorta işlemleri açısından, bir işverenden alınan
işin, bu işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işler
veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle
uzmanlık gerektiren işler olmasının bir önemi bulunmamaktadır. Alınan işin
asıl iş mi yoksa yardımcı iş mi olduğuna bakılmaksızın bir işverenden iş alan
işverenin bu iş için görevlendirdiği sigortalılarını bilfiil bu işte çalıştırması
kaydı ile asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulmuş sayılacaktır.
Gerçekten de, 4857 sayılı Kanunda, asıl işin kısmen bir başkasına gördürülebilmesi için iş ve işletmenin gereği ile teknolojik nedenler aranırken,
sosyal sigorta hukukuna ilişkin tanımda bu kısıtlar bulunmamaktadır.(Sözer,
2017:39) Bunun nedeni, 5510 sayılı Kanunun 4857 sayılı Kanununa göre daha
geniş bir alt işveren tanımı benimseyerek, sigortalıya ve Kuruma karşı daha
geniş bir sorumluluk kitlesi yaratmaktır.(Tuncay ve Ekmekçi, 2017:348) Her
iki kanundaki tanım farklılığı, İş Kanununun işçiyi koruma, 5510 sayılı Kanunun ise Kurumu koruma amacından kaynaklanmaktadır. İzlenen amaç, ilkinde
işçilik haklarını, ikincisinde ise sosyal sigorta haklarını, genellikle mali yönden zayıf olan alt işverene karşı, asıl işvereni de sorumlu tutarak güvenceye
almaktır.(Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2016: 190-191)
4.2. Alt İşverenler İçin Sosyal Sigorta Riskleri
4.2.1. İşçilik Bildirimlerinin Asıl İşveren Dosyasına Aktarılması
Belirtildiği üzere, asıl işveren elektrik dağıtım şirketinden alınan iş için alt
işveren adına bağımsız bir işyeri dosyası açılmış ve işçilik bildirimleri yani bu
işte çalıştırılan sigortalıların kazanç ve gün sayısı bildirimleri de bu numara
üzerinden SGK’ye yapılmış ise bütün bu hatalı işlemlerin düzeltilmesi gerekmektedir.
Evvela, alt işverene verilen bağımsız işyeri numarası iptal edilip asıl işverene ait işyeri sicil numarası üzerinden bir alt işveren kodu tanımlanmalı, alt
işveren dosyasından yapılmış olan tüm işçilik bildirimleri asıl işveren dosyasına aktarılmalıdır. Cezai bir yaptırımı olmayan bu işlem bürokratik zorlukları
sebebiyle önemli emek ve zaman kaybına sebep olabilecektir.
Bu işleme paralel olarak da alt işveren adına açılmış bağımsız işyeri sicil
numarasından verilmiş tüm sigortalı işe giriş bildirgelerinde asıl işverenin sicil numarasının olacağı şekilde değişikliklerin de yapılması gerekecektir.
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4.2.2. İşe Giriş Bildirgelerinden Dolayı İdari Para Cezası Uygulanması
Elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan ve bu iş için bağımsız işyeri dosyası
açılan işletmeler açısından belki de en önemli sosyal sigorta riski, bu bağımsız
işyeri dosyası üzerinden SGK’ye verilen sigortalı işe giriş bildirgeleri sebebiyle uygulanabilecek idari para cezalarıdır.(Tuncay ve Ekmekçi, 2017:261;
Güzel, Okur ve Caniklioğlu, 2016: 157-158)
Kural olarak işverenler, Kanunun 4.maddesi birinci fıkrasının (a) bendi
kapsamında sigortalı sayılan kişileri, 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Ancak işveren tarafından sigortalı
işe giriş bildirgesi; …Kuruma ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde;
ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren bir ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç
söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar, Kuruma verilmesi halinde,
sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.(5510/8-1 Md)
İşte, asıl işveren elektrik dağıtım şirketlerinden aldıkları iş “ihaleli iş”
sayılarak bu işten ötürü SGK’ye ilk defa işyeri bildirgesi verilerek adlarına
bağımsız işyeri dosyası açılan alt işverenler, nasılsa bir aylık bildirim süresi haklarının olduğunu değerlendirip, bu işte çalıştıracakları sigortalıların
işe giriş bildirgelerini işyeri dosyasının açıldığı tarihten itibaren bir ay içinde
SGK’ye vermişler ise sigortalı işe giriş bildirgelerinin süresinde verilmemiş
olduğunun tespit edilmesi üzerine uygulanabilecek idari para cezası riskleri
ile karşı karşıya kalabilirler.
Zira, belirtildiği üzere asıl işveren elektrik dağıtım şirketlerinden alınan
iş hiçbir durumda ihaleli iş sayılmayacak ve işi alan firma için de müstakil
işyeri dosyası açılamayacaktır. Açılmış olsa bile bu işlem yok hükmünde sayılacaktır. Olması gerektiği gibi alt işveren firmaya asıl işveren elektrik dağıtım
şirketinin devamlı işyeri dosyası üzerinden alt işveren kodu verilecek/tanımlanacaktır. İş alan firmaya alt işveren kodu verilmesi ise onu “ilk defa tescil
edilen işyeri” statüsüne sokmayacaktır. Yani, alt işveren firmanın asıl işveren
elektrik dağıtım şirketinden aldığı işte çalıştırdığı sigortalıların işe giriş bildirgelerini genel kurala uygun olarak “sigortalılık başlangıç tarihinden önce/işe
başlamadan önce” SGK’ye vermesi gerekirdi.
Bu kuralın ihlal edildiğinin tespiti üzerine; tespitin SGK ünitelerince yapılması halinde her bir sigortalı için bir asgari ücret tutarında, tespitin Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılması halinde ise her bir
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sigortalı için asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.
(5510/102-1 Md) Örneğin; asıl işveren elektrik dağıtım şirketinden elektrik
sayaçlarının okunması işini alan alt işveren (A) firması için, bu iş için SGK’ye
ilk defa verdiği işyeri bildirgesi ile bağımsız işyeri dosyası açılmış ise tescil tarihinden itibaren bir ay içinde de 500 sigortalının işe giriş bildirgesinin
SGK’ye verildiği ve bunun da denetim elemanı tarafından tespit edildiği varsayıldığında, (500x2=1000) asgari ücret idari para cezası ile karşılaşılması
olası görülmektedir.
Fiilin 2018 yılında meydana geldiği ve denetim elemanınca tespit edildiği
varsayıldığında, 2.029,50x1000=2.029.500.-TL idari para cezası uygulanabilecektir. Asıl işverenler elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan yüzlerce alt
işveren firma olduğu düşünüldüğünde toplam olarak sektörün nasıl bir sosyal
sigorta riski ile karşı karşıya olduğu görülebilir.
SONUÇ
Elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmiş olmasına rağmen kamusal niteliklerinin baskın oluşu, geçmiş alışkanlıklar vs. halen daha birer kamu kurumu gibi algılanmalarına sebep olmaktadır. Bu algı beraberinde hatalı işlemleri
de getirmektedir. Örneğin, elektrik dağıtım şirketlerinden iş alınması halinde
SGK bu işi “ihaleli iş” gibi değerlendirmekte ve ona göre sosyal sigorta işlemlerini yürütmektedir. Bu ise elektrik dağıtım şirketlerini ve bunlardan iş alan
firmaları önemli sosyal sigorta riskleriyle karşı karşıya bırakmaktadır.
Elektrik dağıtım şirketleri açısından özelleştirme sonrasında yüzde yüz
hisse satış sözleşmesi/devir tarihinden itibaren on gün içinde her bir işyerinden ötürü SGK’ye işyeri bildirgesi verilmesi gerekmektedir. Verilmediğinin
tespiti bu şirketleri idari para cezaları ile karşı karşıya bırakabilecektir.
Diğer taraftan, yukarıda sözü edilen algı sebebiyle, asıl işveren elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan alt işveren firmaların asıl işverenin işyeri dosyası
üzerinden alt işveren kodu verilerek sigortalı ve işçilik bildirimlerini yapması gerekirken, bağımsız bir işyeri dosyası açılması uygulaması bu firmaları
da ciddi sosyal sigorta riskleriyle karşı karşıya getirmektedir. İlk defa işyeri
bildirgesi verilerek açılan bağımsız işyeri dosyasından, tescil tarihi itibariyle
sigortalılarının işe giriş bildirgesini bir aylık sürede verme hakkı olduğunu
düşünen alt işveren firma, bu statüsünün hatalı olduğunun, başından beri alt işveren kodu ile asıl işverenin dosyasından bildirimlerini yapması gerektiğinin
tespiti halinde, bu işteki sigortalılarını işe başlamadan önce işe giriş bildirgeEYLÜL - EKIM 2018
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lerini vererek SGK’ye bildirmemekten ötürü uygulanacak idari para cezaları
ile karşı karşıya kalabilir.
Elektrik dağıtım şirketlerinden iş alan ve bu sebeple de alt işveren sayılması gereken firmalar, uygulamada, aldıkları işler “ihaleli iş” sayılarak sosyal
sigorta kapsamında tescil edildiklerinden, başta 5510 sayılı Kanun ve 4447
sayılı Kanunlarda düzenlenen teşvikler olmak üzere diğer kanunlarda düzenlenen teşviklerden de yararlanamamaları sözkonusu olabilecektir.
Bu kapsamdaki işlemlerin baştan doğru yapılması SGK’nin de lehine görülmektedir: Sözü edilen iş ilişkilerinin varlığı halinde, elektrik dağıtım şirketlerinin asıl işveren, bunlardan iş alan firmalarından alt işveren olarak kavranması
ve tescil işlemlerinin buna göre yapılması durumunda; alt işverenin prim borçlarından(tartışmalı da olsa idari para cezası borçları dahil), gecikme zammı ve
gecikme cezası borçlarından, işe giriş/işten ayrılış bildirgelerinin ve aylık prim ve
belgelerinin verilmesinden, iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamında
rücu alacaklarından asıl işveren ile alt işveren birlikte sorumlu sayılacağından,
SGK alacaklarının tahsili daha da güvence altına alınabilecektir.
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VERGİ BİLİNCİ ve VERGİ TUTUMUNU ETKİLEYEN
FAKTÖRLER: AKSARAY ÜNİVERSİTESİ İİBF ÖĞRENCİLERİ
ÜZERİNE BİR ANALİZ
DETERMINING FACTORS FOR TAX CONSCIOUS AND TAX
ATTITUDES: AN ANALYSIS ON AKSARAY UNIVERSITY FACULTY
OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES STUDENTS
Doç. Dr. Gülin TABAKAN4*
Arş. Gör. Orçun AVCI5**
ÖZ
Günümüzde devletin birinci görevi sosyal refahı arttırmaktır. Devlet bu
görevi yerine getirmek için kamu gelirlerine ihtiyaç duymaktadır. Kamu gelirleri içinde ise, vergiler önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda zorunluluk esasına dayanan vergilere ilişkin, bireylerin bilinç ve tutumları önem arz etmektedir. Vergi bilinci, bireylerin vergi hakkındaki farkındalık seviyesi biçiminde
tanımlanabilir. Bu yüzden de vergi bilinci ve tutumu arasında yakın bir ilişki
olması beklenmektedir. Ancak bunu etkileyen pek çok faktör olabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Aksaray Üniversitesi’nde öğrenim gören Maliye, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (SBKY) bölümü öğrencilerinin vergi
bilinç düzeyleri ve vergiye yönelik tutum ve davranışları üzerinde etkili olan
faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin analiz edilmesidir. Bu amaçla 3. ve
4. sınıfta öğrenim gören toplam 556 öğrenci anket uygulamasına katılmıştır.
Elde edilen verilere Güvenilirlik analizi, Kruskal Wallis H testi, Mann Whitney U testi, Ki-kare analizi ve Spearman korelasyon analizi uygulanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Vergi Bilinci, Vergi Tutumu, İstatistiksel Analiz
ABSTRACT
Today, the first task of the state is to increase social welfare. State needs
public revenues to perform this task in which taxes have important role. In this
sense, consciousness and attitude of individuals are crucial regarding taxes
based on imperative principle. Tax consciousness can be defined as a level of
individual awareness about tax. Therefore, it is expected to be a close relation between tax consciousness and attitude of individuals. However, there are
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many factors that affect this relation. The purpose of this study is to examine
and analyze factors which affect the level of tax consciousness of students and
their attitudes towards tax. A total of 556 third and fourth year students from
the departments of Public Finance, Economics, Political Science and Public
Administration at Aksaray University participated in the survey. Reliability
analysis, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Chi-square analysis and
Spearman correlation analysis were applied to the obtained data.
Keywords: Tax Conscious, Tax Attitudes, Statistical Analysis
1. GİRİŞ
Devletin yerine getirmekle yükümlü olduğu hizmetlerin finansının sağlanabilmesi için vergi bilinci çok önemlidir. Bu anlamda da bireylerin bunu
içselleştirmesi gerekmektedir. Vergi bilincinin çok küçük yaşlardan itibaren
yerleştiği toplumlarda vergiler konusundaki rasyonalitenin yüksek olduğu
görülmektedir. Bu konuda bireylerin vergilere karşı tutumları pozitifleştikçe,
esasen vergilerin nerelere kullanıldığı ve kendi yükümlülükleri konusunda da
ciddi bir bilgi sahibi oldukları görülmektedir. Tüm bunlar da vergisel anlamda
olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Unutmamak gerekir ki, vergi bilinci ve tutumunun oluşturulması sadece vergiyi ödeyen kesim için değil, toplumun tüm
bireyleri için geçerlidir. En nihayetinde bu davranışlar daimi hale geldiğinde,
devletin vergisel açıdan devamlılığı korunmuş olacaktır.
Bu çalışmanın amacı, halihazırda 3. ve 4. sınıfta okuyan Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerinin vergi bilinci
ile vergiye karşı tutum ve davranışlarına etki eden faktörleri incelemek ve
vergi bilinci ile vergi tutumu arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Öncelikle
bir toplumda vergi bilincinin yerleşmiş olması oldukça önemlidir. Bu konuda
zaman zaman çeşitli etkinlikler aracılığıyla bu bilinç yerleştirilmeye çalışılsa
da yetersiz kalabilmektedir. Bu anlamda mükellefler için birincil önceliklerin
ne/neler olduğu oldukça önemli bir husustur. Vergi bilinci konusunda bugün
ve gelecekte de önemli yeri olan mükellefler, kuşkusuz gençlerdir. Gençlerin
bir toplumun geleceği olmasından dolayı, onların bu konudaki tutum ve davranışlarını etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. Vergiye karşı tutumu
etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Psikolojik faktörler, kültürel faktörler, siyasal faktörler, hukuki faktörler, ahlaki faktörler v.b. unsurları artırmak
mümkündür. Vergiye karşı bilinç oluşturulmaya çalışıldığında tüm bu sayılan
faktörler esasen bir bütünlük arz etmektedir. Bu sebeple de esasen bir faktör
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diğer bir faktöre göre üstün değildir. Ancak bireylerin en çok hangisini algıladığı önemlidir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Mükellefler, vergileri kamu hizmetleri için ödenen bir bedel olarak görmektedirler. Eğer mükellefler kamu kurumlarına güven duyarlarsa, vergi
ödeme konusunda da daha uyumlu olurlar. Devlet ile vergi mükellefi ya da
benzer şekilde vergi idaresi ile vergi mükellefleri arasındaki ilişki, duygusal
ve yakın anlaşmalar olarak görülebilir. Bu anlaşmalar, güçlü duygusal bağları
ve uyumu içermektedir. Devlet etkin işleyen kurumlarıyla güven oluşturmaya
çalışırsa, vergi mükelleflerinin devletle olan işbirliği de şüphesiz artacaktır
(Gökbunar ve Gökbunar, 2007).
Vergi bilinci kavramı son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Bu kavram “vergi eğitimi”, “vergilendirme bilgisi” şeklinde de adlandırılabilir. Bazı
yazarlar vergi sorumluluğu “tax responsibility” kavramını da öne sürmüşlerdir.
Düzenli bir şekilde organize edilen ve yönetilen vergi bilinci, daha iyi bir hükümet ve daha düzenli hükümet finansmanı için yapıcı bir güçtür (Buehler, 1940,
237). Vergi bilinci; bireylerin ödediği vergilerin farkında olmaları ve verginin
neden alındığını kavramaları şeklinde ifade edilebilir. Ancak bir toplumda vergi
bilincinin oluşması için verginin ilk olarak bireyler tarafından algılanması ve bu
değerlerin içselleştirilmesi hususu önemlidir. Vergi bilincine sahip bir toplum;
kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesi bakımından vergi gelirlerinin devlet için
anlamını kavrayan ve vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirme arzusunda olan
bireylerden oluşmaktadır (Özen, Altunoğlu ve Öztornacı, 2015, 280).
Vergi bilinci sadece vergiyi ödeme bilinci olarak da algılanmamalıdır. Vergi bilinci aynı zamanda mükelleflerin ödediği vergilerin harcandığı yerlerin
denetimini de ifade eden bir kavram olarak değerlendirilmelidir. Çünkü mükellefin ödediği vergiye bakış açısı, ödediği verginin ne amaçla kullanıldığına
ilişkin düşünceleriyle de yakından ilgilidir. Vergi bilincinin oluşması bireylerin kendi hislerine bağlı olabilmekle birlikte, devletin uygulamış olduğu politikalar ve uygulamalar aracılığıyla da artabilir veya azalabilir. Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM)’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddede
“Meclisin kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak yetkisine sahip olması”
ile 73. maddenin 4. fıkrasında belirtildiği üzere “Vergi, resim, harç ve benzeri
mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin
hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapEYLÜL - EKIM 2018
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mak yetkisi Bakanlar Kuruluna verilebilir” ifadeleri devletin hem kanunlar
aracılığıyla hem de kanunların vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde vergisel
düzenlemeler yapabileceğini göstermektedir (Buyrukoğlu, 2016, 162). Bu durum da vergiye karşı tutumu belirlemede önemli bir etkendir.
Vergi bilinci, toplumun genel eğitim seviyesi, vergi ile ilgili eğitim faaliyetlerinin etkinliği, vergi yönetiminin bu konudaki faaliyet ve uygulamaları,
toplanan kaynakların değerlendirilmesindeki etkinlik, vergi ile ilgili kanuni
düzenlemelerin vergi ilkelerine uygunluğu, mükellefe ve vergi yönetimine
yardımcı kuruluşların bu konudaki faaliyetleri ve çalışmaları gibi çeşitli faktörlere göre oluşmaktadır. Bu sebeple de vergi bilinci konusu bireysel bir konu
olmaktan ziyade toplumsal nitelik taşımaktadır. Uygulamanın başarısı ise,
vergiye karşı olan tutumla yakın ilişki içerisindedir (Edizdoğan, Çetinkaya ve
Gümüş, 2017, 221).
Vergi idaresinin mükelleflere olan yaklaşımını revize etmesi ve daha iyi
ilişkiler kurması, mükelleflerin idareye bakış biçimlerinin bilinmesiyle gerçekleşecektir. Mükelleflerin vergileme ile ilgili muhtemel tepki ve uyum davranışlarının önceden kestirilmesi, vergi düzenlemelerinin ve uygulamalarının
başarısı bakımından yol gösterici olacaktır (Muter, Sakınç ve Çelebi, 1993, 6).
Vergi mükelleflerinin vergi bilincine sahip olması ve vergiye katılımı, vergi
yükümlülüklerine uyumunu büyük ölçüde etkilemektedir. Dolayısıyla, vergi
bilincine sahip olan bir mükellefin, vergi yükümlülüğünü iyi niyetli bir şekilde yerine getirmesi ve yaşadığı bölgedeki büyüme ve kalkınma için ödediği
verginin öneminin farkına varması vergi uyumsuzluğunu da ortadan kaldırmaktadır (Savitri ve Musfialdy, 2016, 683).
Bireylerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkileyen pek çok faktör
bulunmaktadır. Başlıca dört ana kategoride ele alırsak; sosyal, kültürel ve kurumsal faktörler, ekonomik ve mali faktörler, dinsel ve etik faktörler ve son
olarak siyasal ve yönetimsel faktörler şeklinde sınıflandırabiliriz. Bu açıdan
baktığımızda verginin konusu ve bireylerin ödeme gücü, mükelleflerin “vergi
yükü”nü hissetme dereceleri, vergi baskısı ve vergi tazyiki, vergilemede mükellefin adalet ve eşitlik algılaması, mükelleflerin verginin harcandığı yerler
konusundaki algılamaları ve kamu hizmetlerinden yararlanma düzeylerinin
mükellefleri oldukça etkilediği kabul edilmektedir. Tüm bu hususları aşağıdaki Şekil 1’de verilen neden sonuç ilişkisi ile açıklamak mümkündür (Aktan,
2017, 136).
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Şekil 1: Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları Etkileyen Başlıca Faktörler

3. LİTERATÜR TARAMASI
Vergi bilincinin farklı faktörler üzerindeki etkisi üzerine Türkiye’de anket
yöntemiyle yapılan birçok makale bulunmaktadır. Bireylerin farklı özellikleri
çerçevesince elde edilen bulgular yorumlanmaktadır. Ağcakaya ve Yıldırım
(2015) tarafından 560 vergi mükellefine uygulanan çalışmada, İstanbul ilindeki vergi mükelleflerinin vergi bilinci ve vergi ahlakına ilişkin düşünceleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre veriler, SPSS istatistiksel paket programı
ile analiz edilmiştir. Ki-kare testinin sonucuna göre mükelleflerde genel olarak vergi bilincinin yerleşmiş oduğu tespit edilmiştir. Ancak mükellefler vergi
sisteminin adaletsiz olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca mükelleflerin büyük
bir kısmı adil vergi sisteminin oluşması için denetim ve cezaların artırılması
gerektiğini düşünmektedirler.
Yeşilyurt (2015) tarafından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye
bölümü ve İlahiyat Fakültesi’nden 473 öğrenciye, vergi bilincinin vergi ahlakı üzerine etkisini ölçmeye yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan
çalışmada amaç ağırlıklı olarak mali, ekonomik ve vergiye yönelik ders alan
Maliye bölümü öğrencileri ile dini ve ahlaki konularda ders alan İlahiyat bölümü öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi ahlakı düzeyleri arasında kıyaslama
yapmaktır. Yapılan ampirik çalışma sonucunda İlahiyat bölümü öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi ahlakına yönelik ifadelere Maliye bölümü öğrencilerine kıyasla daha fazla katıldıkları sonucu ortaya çıkmıştır. Vergi ödememenin
ahlaklı bir davranış olmadığı, topluma karşı sorumlulukları olan bir kişinin
vergisinin tam olarak ödemesi gerektiği, ödenen vergilerin toplumun gelişmesi için önemli bir katkı sağladığı ve ödenmeyen vergilerin sunulan hizmetleri
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aksattığı ifadelerine verilen yanıtlarda İlahiyat bölümü öğrencileri Maliye bölümü öğrencilerine kıyasla daha yüksek skorlar elde etmiş bulunmaktadırlar.
Organ ve Yegen (2013) tarafından muhasebe meslek mensuplarının mükellef davranışları üzerindeki etkileri, Adana ilinde yapılan alan araştırma
sonucunda elde edilen bulgular ile incelenmiştir. Mükelleflerin vergi bilinci ve vergi ahlakları üzerinde muhasebe meslek mensuplarının olumlu ya da
olumsuz etkileri vardır. Olumsuz etkileri en düşük seviyeye indirebilmek için
yapılması gerekenlerin başında, muhasebe meslek mensuplarının defterlerinin ve muhasebe kayıtlarının sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Teyyare ve Kumbaşlı (2016) tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maliye bölümlerinde okuyan 1. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan
441 kişiye anket uygulaması yapılarak vergi bilinci ve vergi ahlakı düzeyi
belirlenip, bahsedilen kavramların gelişmesine Maliye bölümünün etkisinin
tespiti araştırılmıştır. Yapılan ampirik çalışma neticesinde Maliye bölümü 4.
sınıf öğrencilerinin Maliye bölümü 1. sınıf öğrencilerine kıyasla vergi bilinci
ve ahlakı düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Serinkan ve Erdoğan (2017) tarafından Kırgızistan’da vergi bilincini belirleyen faktörleri incelemek için Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 90 öğrenci ile çalışma yapılmıştır. Çalışmanın deneysel bulguları, öğrenci gruplarının “vergimi tam olarak ödemezsem
devlet hizmetleri aksayacaktır” önermesinde farklı algıya sahip olduklarını
göstermektedir. Bununla birlikte, benzer şekilde öğrenci gruplarının “vergi
oranları yüksek olduğu için devlet vergi toplayamamaktadır” önermesinde de
farklılaştıkları belirlenmiştir. Son olarak, bu çalışmada mükelleflerin ödedikleri vergilerin farkında olması bakımından gruplar arasında anlamlı farklılık
bulunduğu saptanmıştır.
Ömürbek vd., (2007) tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan 316 dördüncü sınıf öğrencisine vergi
bilinci üzerine anket uygulanmıştır.Veriler SPSS programı aracılığı ile frekans analizi, t testi ve Ki-Kare analizlerine tabi tutulmuştur. Sonuç olarak ise,
Türkiye’de potansiyel vergi mükellefi durumundaki üniversite öğrencilerine
göre vergi ödemeyi/ödememeyi belirleyen en önemli faktörler sırasıyla ödenilen vergilerin çok açık ve net olarak nerelerde kullanıldığının bilinmesi, daha
şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi ve adil bir vergi yükü dağılımıdır.
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Kamuoyunun da tartıştığı reklam kampanyaları yapılması ya da okul ve aile
içi eğitimle vergi bilincinin oluşacağına nispeten daha az inanılmaktadır.
Çelikkaya ve Gürbüz (2008) tarafından Eskişehir ilindeki gerçek usulde
vergilendirilen gelir vergisi mükellefleriyle yüz yüze görüşülerek vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkileyen değişkenlerin analizi yapılmıştır. Çalışmada Ki-Kare analizi uygulanmıştır ve mükelleflerin tutum ve davranışları
ile yaş, cinsiyet, eğitim, denetim, af değişkenleri arasında anlamlı bir ilişki
ortaya çıkmıştır.
Altun vd., (2017) tarafından yapılan çalışmada Sakarya ilinde yaşayan mükelleflerin vergi bilinci ve vergiye karşı tutumlarının belirlenmesi ve vergi
bilincinin arttırılması için atılması gereken adımların belirlenmesini amaçlamıştır. Bu hususta, Sakarya’da 380 vergi mükellefine anket uygulanmış ve
elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programından yararlanılarak analiz edilip
değerlendirilmiştir. Çalışmada mükelleflerin ülkemizde vergilerin adil olarak
toplanmadığı, vergi oranlarını yüksek buldukları, ödedikleri vergilerin gelirlerine oranla daha fazla olduğu inancına sahip oldukları ortaya çıkmıştır.
4. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ VE BULGULARI
Eğitim, bireylerin vergi konusundaki bilinç düzeyleri ile vergiye karşı tutum ve davranışları üzerinde etkili bir olgudur. Bu çalışmada Aksaray Üniversitesinde öğrenim gören Maliye, İktisat ve SBKY bölümü öğrencilerinin,
son yıllarda önemli bir kavram olan adını sıkça duyduğumuz, vergi bilinç ve
vergi tutum düzeylerini etkileyen faktörleri tespit etmek amaçlanmıştır. Vergi
bilinci düzeyinin yüksek olması, yapılan araştırmalara göre ülkelerin vergi gelirlerini arttırma ve vergi kaçakçılığını azaltma etkisi olması nedeniyle önemle
üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu konunun üniversite öğrencilerine
yönelik değerlendirilmesinin de gelecekteki mükelleflere ve eğitim veren akademisyenlere yardımcı olacağı düşünülmektedir.
4.1. Araştırmanın Amacı
Çalışmada Aksaray Üniversitesi; Maliye, İktisat ve SBKY bölümlerinde
öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 556 öğrencinin
vergi bilinç ve vergi tutum düzeylerinin incelenmesi, öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutum düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi, bu faktörlerin analiz edilmesi ve vergi bilinci ile vergi tutumu arasındaki ilişkinin tespit
edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma vergi konusunda almış oldukları eğitimden
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dolayı anket sorularını daha bilinçli cevaplayacakları beklentisiyle, İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri arasında yapılmıştır.
4.2. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi
Anket ile veri toplama yöntemine dayanan çalışmanın ana kütlesini Aksaray Üniversitesi İİBF Maliye, İktisat ve SBKY bölümlerinde eğitim gören
3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu bölümlerde 3. ve 4. sınıf düzeyinde toplam 958 öğrenci eğitim görmektedir. Çalışma kapsamında tesadüfi
örneklem yöntemi ile 556 öğrenciye yüzyüze anket yapılmıştır. Ana kütle için
örneklem yeterliliği 274 olarak hesaplanmıştır.
Çalışmada vergi bilinci ve vergiye yönelik tutumun oluşması ve arttırılmasını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile literatürde var olan ölçeklerden yararlanmak suretiyle oluşturulan anket formu kullanılmıştır (Ömürbek
vd., 2007; Yeşilyurt, 2015). Anket formu 5’li likert ölçeğe göre hazırlanmış
(Kesinlikle Katılmıyorum, Katılmıyorum, Kararsızım, Katılıyorum, Kesinlikle Katılıyorum) 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin kendilerine ve ailelerine ilişkin demografik özellikleri belirlemek için 8 soru yer
almaktadır. İkinci bölümde, sosyo-kültürel ifadelere ilişkin 4 soru yer almaktadır. Üçüncü ve dördüncü bölümde ise, sırasıyla vergi tutumu için 16 soru,
vergi bilinci için 10 soru yer almaktadır. Söz konusu sorularla öğrencilerin
vergi konusundaki bilgi düzeyi, vergiye yönelik tutum ve davranışları ile vergi
bilincine yönelik algılamaları ölçülmeye çalışılmıştır. Anket yapıldıktan sonra
toplanan verilerin değerlendirilmesi aşamasında sosyal bilimler alanında yaygın olarak kullanılan Statistics Package for The Social Sciences (SPSS 18.0)
paket programı kullanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle anket sorularının tutarlılığı ve güvenilirliğine yönelik olarak güvenilirlik analizi yapılmış ve çıkan
olumlu sonuçlar doğrultusunda diğer analizlere geçilmiştir. Çalışmadan elde
edilen verilerin özetlenmesinde tanımlayıcı istatistikler, sürekli değişkenler
için ortalama ve standart sapma; kategorik değişkenler için sayı ve yüzde değerler verilmiştir. Grupların karşılaştırılmasında iki grup için Mann Whitney
U testi, üç veya daha fazla grup için Kruskall Wallis H testi kullanılmıştır.
Kategorik değişkenler arasındaki farklılıklar Ki-kare analizi ile test edilmiştir.
Çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacı ile de Spearman
korelasyon analizi uygulanmıştır. İstatistiki analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05
olarak dikkate alınmıştır.
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4.3. Araştırmanın Bulguları
Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin değişkenler Tablo 1’de gösterilmektedir. Öğrencilerin yaşı, cinsiyeti, bölümü, sınıf dağılımı, öğrenim türü, akademik başarı düzeyi, aylık harcama düzeyi, aile ikametgâh yeri vergiye yönelik
tutumlarının ve vergi bilinç düzeylerinin belirlenmesinde etkili olan demografik
faktörlerdir. Ankete katılan öğrencilerin %36,0’sı erkek öğrenci iken %64,0’ü kadın öğrencidir. Öğrencilerinin akademik başarı düzeylerine göre sırasıyla başarı
düzeyi 2.00’nin altında olan öğrencilerin oranı %5,6; 2,00-2,50 arasında olanların oranı %34,9; 2,51-3,00 arasında olanların oranı ise %38,3; 3,01-3,50 arasında olanların oranı %16,4 ve 3,51 ile üzeri olanların oranı %4,9’dur. Öğrencilerin
aylık harcaması 300 TL’nin altında olanların oranı %12, 9 iken aylık harcaması
300-499 TL arasında olanlar ankete katılan öğrencilerin %25,5’ini oluşturmaktadır. Aylık harcaması 500-750 TL arasında olanların oranı %26,8 iken aylık harcamaları 751 TL ve üzerinde olanların oranı ise %34,7’dir. Katılımcıların %26,3’ü
Maliye bölümünde, %38,7’si İktisat bölümünde, %35,1’i Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi bölümünde eğitim görmektedir ve % 51’i 3. sınıf, % 49’u 4. sınıf öğrencisidir. Diğer demografik bilgiler benzer şekilde yorumlanabilir.
Tablo 1: Demografik Bilgiler

Yaş

Frekans

Yüzde

18-19 yaş

7

%1,3

201-21 yaş

251

%45,1

22-23 yaş

253

24-25 yaş
26 ve üzeri
Erkek

Frekans

Yüzde

1.Öğretim

289

% 52

2.Öğretim

267

% 48

%45,5

2.00 altında

31

% 5,6

30

%7,2

2.00-2.50
arasında

194

% 34,9

5

%0,9

2.51-3.00
arasında

213

% 38,3

3.01-3.50
arasında

91

% 16,4

27

% 4,9

200

% 36

Öğrenim
Türü

Akademik
Başarı
Düzeyleri

Cinsiyet

Bölüm

Sınıf Dağılımı

Öğrenim
Türü

Kadın

356

% 64

3.51 ve üzerinde

Maliye

146

% 26,3

300 TL altında

72

% 12,9

İktisat

215

% 38,7

300-499 TL
arasında

142

% 25,5

SBKY

195

%35,1

500-750 TL
arasında

149

% 26,8

3.Sınıf

286

% 51,4

751 TL ve
üzerinde

193

% 34,7

4.Sınıf

270

% 48,6

Şehir
merkezi

311

% 55,9

1.Öğretim

289

% 52

İlçe

151

% 27,2

2.Öğretim

267

% 48

Kasaba

28

% 5,0

Köy

61

% 11,0

Yurt Dışı

5

% 0,9

Aylık
Harcama
Düzeyleri

Aile İkametgâh
Yeri
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Çalışmada istatistiksel analizlere geçmeden önce ankette yer alan soruların içsel tutarlılığını saptamak amacıyla Cronbach Alpha güvenilirlik analizi yapılmıştır. Ankette vergiye yönelik tutum ile ilgili 16 soru yer almaktadır. Bu sorulardan
“Yolsuzluk haberleri vergi ödemekten kaçınmayı sağlamaktadır”, “Yüksek vergi oranları karşısında mükelleflerin vergi ödemekten kaçınması doğaldır”, “Vergi mevzuatımız oldukça karışık ve anlaşılması zordur”, “Vergi özel yatırımların
önünde bir engeldir”, “Ülkemizde adil bir vergileme sistemi bulunmaktadır” ifadelerinin yapmış olduğumuz güvenilirlik testinde soru-bütün korelasyon katsayıları 0,3’ten düşük olduğundan anketimizden çıkarılmıştır. Ankette vergi bilinci ile
ilgili 10 soru yer almaktadır ve yapmış olduğumuz güvenilirlik testinde bilinç ile
ilgili tüm soruların soru-bütün korelasyon katsayıları 0,3’ten büyük olduğu için
hiçbir sorunun anketten çıkarılmasına gerek yoktur.
Çalışmada vergi bilincine ait ifadelerin güvenilirlik alfa katsayısı 0,826 ve
vergiye karşı tutum ile ilgili ifadelerin güvenilirlik alfa katsayısı 0,806 olarak
hesaplanmıştır. Hesaplanan bu katsayılar sosyal bilimler açısından yeterli düzeyde kabul edilen 0,60 değerinin üzerinde olduğundan kullanılan ölçekler
oldukça güvenilirdir.
Tablo 2’de ise, araştırmaya katılan öğrencilerin vergi bilinç düzeylerini ölçmeye yönelik ifadeler ve öğrencilerin bu ifadelere vermiş oldukları cevaplara
ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır. Tablo 2’ye göre
belirleyici en önemli faktörler; “Daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi
vergi bilincini arttırmaktadır” (4,11), “Adil vergi yükü dağılımı sağlayacak
bir vergi platformu vergi bilincini arttırmaktadır” (4,06), “Toplumun eğitim
seviyesinin yükselmesi vergi bilincini arttırmaktadır” (4,05), “Ödenen vergilerin çok açık ve net olarak nerelerde kullanıldığının bilinmesi vergi bilincini
arttırır” (4,02) şeklinde sıralanmaktadır. Tabloda “Reklam kampanyaları vergi
bilincini arttırmaktadır” (3,33) son sırada yer almıştır. Bu sonuçlar Ömürbek
vd. (2007) tarafından yapılan çalışmayı da destekler niteliktedir. Bireylerin
demokrasinin de gereği olarak ödedikleri vergilerin denetimini yapabilmesi
için devlet yönetiminin şeffaf olması, topladığı vergileri nerede, ne amaçla
kullandığını kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşması gerekmektedir. Kamu
kaynaklarının kullanımında saydam ve hesap verebilir olma, kamu mali yönetiminin önemli ilkelerinden biridir. Bu özelliklere sahip bir yönetim şekli, aynı
zamanda bireylerin devlete güven duymasını sağlayacak ve bireylerin vergiye
karşı algılarını değiştirecektir (Bağdigen ve Yılmaz, 2015, 213).
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Tablo 2: Vergi Bilinci ile İlgili İfadeler
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

n

25

32

60

228

211

%

4,5

5,8

10,8

41,0

37,9

Daha şeffaf ve hesap verebilir n
devlet yönetimi vergi bilincini arttırmaktadır.
%

19

27

54

230

226

3,4

4,9

9,7

41,4

40,6

16

22

74

244

200

2,9

4,0

13,3

43,9

36,0

İfadeler
Ödenen vergilerin çok açık
ve net olarak nerelerde
kullanıldığının bilinmesi
vergi bilincini arttırır.

Adil vergi yükü dağılımı sağ- n
layacak bir vergi platformu
vergi bilincini arttırmaktadır.
%
Toplumun eğitim seviyesinin
yükselmesi vergi bilincini
arttırmaktadır.

n

15

32

74

222

213

%

2,7

5,8

13,3

39,9

38,3

Aile içi eğitim ve okul
eğitimi vergi bilincini arttırmaktadır.

n

15

40

84

240

177

%

2,7

7,2

15,1

43,2

31,8

Vergisini ödemeyenlere ağır
cezai yaptırımlar getirilmesi
vergi bilincini arttırmaktadır.

n

40

63

121

189

143

%

7,2

11,3

21,8

34,0

25,7

Ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının vatandaşa
yansıması vergi bilincini
artırmaktadır.

n

42

62

133

202

117

7,6

11,2

23,9

36,3

21,0

24

52

94

245

141

4,3

9,4

16,9

44,1

25,4

%

Medyada, sempozyum ve
n
kongrelerde verginin bir
vatandaşlık görevi olduğunun
vurgulanması vergi bilincini %
arttırmaktadır.
Toplumun gelir seviyesinin
artması vergi bilincini arttırmaktadır.

Reklam kampanyaları vergi
bilincini arttırmaktadır.

n
%
n
%

446

74

130

190

116

8,3

13,3

23,4

34,2

20,9

39

91

160

180

86

7,0

16,4

28,8

32,4

15,5

Ortalama

Standart
Sapma

4,02

1,060

4,11

0,998

4,06

0,953

4,05

0,994

3,94

0,999

3,60

1,190

3,52

1,162

3,77

1,065

3,46

1,196

3,33

1,132

Tablo 2’ye göre bir değerlendirme yapmak gerekirse öğrencilerin genel
olarak vergi bilinç düzeylerinin ortalamanın, yani 3’ün üstünde olduğu görülmektedir.
Tablo 3’te araştırmaya katılan 18 ve üzeri yaş aralığındaki üniversite öğrencilerinin vergiye karşı tutumlarını ölçmeye yönelik ifadeler ve öğrencilerin
bu ifadelere vermiş oldukları cevaplara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri yer almaktadır.
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Tablo 3: Vergiye Karşı Tutum ile İlgili İfadeler
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

n

22

16

34

224

260

%

4,0

2,9

6,1

40,2

46,8

n

26

24

61

231

214

%

4,7

4,3

11,0

41,5

38,5

n
Bugün ödenmeyen vergiler
gelecek nesillerin vergi ve borç
yükünü arttırmaktadır.
%

20

24

68

192

252

3,6

4,3

12,2

34,5

45,3

İfadeler
Vergi sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır.

Vergi kutsal bir vatandaşlık
görevidir.

Vergi yükü fazla olduğu için
kayıt dışılık büyük boyutlardadır.

n

26

41

98

209

182

%

4,7

7,4

17,6

37,6

32,7

Vergilendirme hukuki bir
konudur.

n

21

28

45

238

224

%

3,8

5,0

8,1

42,8

40,3

Vergilendirme ahlaki bir
konudur.

n

29

52

94

220

161

%

5,2

9,4

16,8

39,6

29,0

Vergimi tam ve doğru olarak
ödemezsem devlet hizmetleri
aksayacaktır.

n

29

47

72

212

196

5,2

8,5

12,9

38,1

35,3

n

51

63

139

176

127

Vergi oranları yüksek olduğu
için devlet yeterli vergi geliri
toplayamamaktadır.

9,2

11,3

25,0

31,7

22,8

Bir mükellef olarak ödediğim
vergilerin tamamının farkındayım.

n

36

52

128

208

132

6,5

9,4

23,0

37,4

23,7

36

120

203

152

45

6,5

21,6

36,5

27,3

8,1

Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim.

%

%

%
n
%

Ödediğimiz vergilerin
devlet tarafından yerinde
kullanıldığına inanıyorum.

n
%

68

85

174

161

68

12,2

15,3

31,3

29,0

12,2

Ortalama

Standart
Sapma

4,23

0,974

4,05

1,043

4,14

1,027

3,86

1,097

4,11

1,008

3,78

1,120

3,90

1,132

3,48

1,219

3,63

1,134

3,09

1,032

3,14

1,185

Tablo 3’e göre belirleyici en önemli faktörler, “Vergi sosyal sorumluluk
anlayışının bir parçasıdır” (4,23), “Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü artırmaktadır” (4,14), “Vergilendirme hukuki bir
konudur” (4,11), “Vergi kutsal bir vatandaşlık görevidir” (4,05) şeklinde sıralanmaktadır. Tabloda “Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim”
(3,09) son sırada yer almıştır. Bu durum Ömürbek vd. (2007)’nin çalışmasını
40

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

destekler nitelikte olup, vergi bilincinin ve vergiye yönelik olumlu tutumların
oluşması için temel gerekliliklerden olan vergi mevzuatı hakkında bilgili olması gereken öğrencilerin yeterince bilgi sahibi olmadığı konusunda önemli
bir tespittir. Bu nedenle, ilköğretimden başlayarak çocuklara ve gençlere yönelik olarak daha sık aralıklarla vergi konusunun işlenmesi yerinde olacaktır.
Bunun için çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de düzenlenerek vergiye karşı
tutum arttırılabilir.
Tablo 3’e göre genel bir değerlendirme yapmak gerekirse öğrencilerin genel olarak vergiye yönelik tutum ile ilgili düşüncelerinin ortalamanın, yani
3’ün üstünde olduğu görülmektedir.
5’li Likert ölçeği ile hazırlanmış Tablo 2 ve Tablo 3’e göre, ankete katılan
üniversite öğrencilerinin vergi bilinç ve vergi tutum skorları sırası ile 3,786
ve 3,762 olarak bulunmuştur (Tablo 4). Bu skorlar Likert ölçeğine göre oluşturulmuş sorulardan elde edildiği için 3 orta değer olarak kabul edilmekte
ve ortalama 5’e (Kesinlikle Katılıyorum) yaklaştıkça vergi bilinç/tutum skoru yüksek, 1’e (Kesinlikle Katılmıyorum) yaklaştıkça bu skor düşük olarak
yorumlanmaktadır. Buna göre, ankete katılan üniversite öğrencilerinin vergi
bilinç skoru (3,786) ve vergi tutum skoru (3,762) yüksektir.
Tablo 4: Ankete Katılan Üniversite Öğrencilerinin Vergi Bilinç/Tutum
Skoru
Vergi
Bilinç
Skoru

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart
Sapma

1,00

5,00

3,786

0,673

Vergi
Tutum
Skoru

Minimum

Maksimum

Ortalama

Standart
Sapma

1,18

5,00

3,762

0,628

Yukarıda Tablo 4’te verilen vergi bilinç ve vergi tutum skoru ile analiz yaparken parametrik ya da parametrik olmayan testlerden hangilerinin kullanılacağına
dair karar verebilmek için ilk olarak Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmıştır. Tablo 5’te verilen test sonuçlarına göre, hem vergi bilinç skorunun hem
de vergi tutum skorunun normal dağılmadığı tespit edilmiştir (sig:,000< 0,05).
Bundan dolayı, vergi bilinç skoru ve vergi tutum skoru ile gerçekleştirilecek analizlerde parametrik olmayan testlerden olan Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whitney U testinin kullanılmasına karar verilmiştir.
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Tablo 5: Vergi Bilinç ve Vergi Tutum Skoru İçin Kolmogorov-Smirnov
Normallik Testi
Kolmogorov-Smirnov
Vergi Bilinç Skoru

İstatistik

sig.

,084

,000

Kolmogorov-Smirnov
Vergi Tutum Skoru

İstatistik

sig.

,091

,000

Çalışmada 5’li Likert ölçeğe göre değerlendirilen sosyo-kültürel faktörler; devlete bağlılık düzeyi, vatandaşlık bilinci duygusu, iktidar partiyi kabul
düzeyi ve dini inanç faktörleridir. Bu faktörlerin Aksaray Üniversitesi’ndeki
öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutum düzeyleri üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla öğrencilere yönelttiğimiz ifadelere verilen cevaplar Tablo 6’da
yer almaktadır.
Tablo 6: Sosyo-Kültürel Faktörlere İlişkin İfadeler
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Devletime güveniyorum.

%5,4

%6,5

%15,5

%39,7

%32,7

%100

Topluma karşı sorumluluğu olan bir
kişi vergisini tam olarak ödemelidir.

%4,9

%1,4

%2,7

%32,7

%58,3

%100

İktidar partiyi destekliyorsam,
vergimi daha gönüllü öderim.

%19,1

%23,9

%14,9

%25,5

%16,5

%100

Dini inancıma göre vergi kaçırmak
günahtır.

%5,0

%4,3

%7,7

%34,5

%48,4

%100

Tablo 6’da verilen sonuçlara göre, öğrenciler “Devletime güveniyorum”
ifadesine %72,4 oranında katılmakta, “Topluma karşı sorumluluğu olan bir
kişi vergisini tam olarak ödemelidir” ifadesine %91 oranında katılmakta, “İktidar partiyi destekliyorsam, vergimi daha gönüllü öderim” ifadesine %42 oranında katılmakta ve son olarak “Dini inancıma göre vergi kaçırmak günahtır”
ifadesine ise %82,9 oranında katılmaktadırlar.
4.3.1. Sosyo-Kültürel Faktörlerin Vergi Bilinç/Tutum Düzeyine Etkisi
İçerisinde yaşadığı tüm toplumu kapsayan siyasi bir teşkilata karşı bireyin
yükümlülüğünü ifade eden vergi, ne tür bir devlet içinde yaşanırsa yaşansın
tüm insanların karşılaştıkları bir olgudur. Bu nedenle, vergi mükellefleri, türlü
güçlüklerle elde ettiği gelirlerinden bir bölümünü zorunlu olarak devlete bırakmaktadırlar. Devlete yapılan bu zorunlu ödeme, mükellefte acı hissi uyandırmaktadır. Acı hissi, her bir mükellefin psikolojik durumuna bağlı olarak
farklılaşmaktadır. Farklılaşmanın ana nedenleri arasında ise, mükellefin sos42
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yo-kültürel durumu ve buna bağlı olarak, vergiye karşı geliştirdiği tutum yer
almaktadır (Çataloluk, 2008, 213). Sosyo-kültürel faktörler bireylerin vergi
ödeme ya da ödememe tercihlerini belirlemede önemlidirler. Sosyo-kültürel
yapı ile gönüllü uyum arasında da yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Ahlaki
değerlerin ve geleneklerin güçlü olduğu bir toplumsal kültürde, vergi bilincinin de yüksek olduğu yorumu yapılabilir (Aktan, 2017, 147). Bu bölümde
sosyo-kültürel faktörlerin Aksaray Üniversitesi öğrencilerinin vergi bilinç/
tutum düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Vergi bilinci ve vergi tutumu üzerinde etkisi araştırılan sosyo-kültürel faktörlerin tespitinde ise sırasıyla
Tablo 4’te yer alan vergi bilinç skoru ile vergi tutum skoru bağımlı değişkenler olarak kullanılmıştır.
Tablo 7’de bir sosyo-kültürel faktör olan devlete duyulan güven düzeyi ile
vergi bilinç/tutum skoru arasındaki ilişkinin sonuçları verilmektedir. Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre, devlete duyulan güven ile vergi bilinci ve
vergi tutumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (sig:,000<
0,05). Tablo 7 incelendiğinde devletime güveniyorum ifadesine katılanların vergi bilinç düzeyi en yüksek olan öğrenciler oldukları ve vergiye karşı gösterdikleri tutumlar açısından daha olumlu olan öğrenciler olduğu görülmektedir.
Tablo 7: Devlete Duyulan Güven Düzeyine Göre Vergi Bilinç/Tutum Skoru İçin Kruskal-Wallis H Testi Sonucu
Devletime güveniyorum.

Vergi Bilinç
Skoru

N

Sıralamaların Ortalaması

Sıralamaların
Ortalaması

Kesinlikle
Katılmıyorum

30

183,87

143,02

Katılmıyorum

36

228,26

173,79

Kararsızım

86

244,75

260,81

Katılıyorum

221

269,23

261,61

Kesinlikle
Katılıyorum

183

330,95

350,02

Toplam

556

Ki Kare: 38,083

sd: 4 sig: ,000

Vergi Tutum
Skoru
Ki Kare: 76,603 sd: 4

sig: ,000
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Tablo 8: Sorumluluk Bilincine Göre Vergi Bilinç/Tutum Skoru İçin Kruskal-Wallis H Testi Sonucu
Topluma karşı sorumluluğu
olan bir kişi vergisini tam olarak ödemelidir.

Vergi Bilinç
Skoru

N

Sıralamaların Ortalaması

Sıralamaların Ortalaması

Kesinlikle
Katılmıyorum

27

205,94

162,44

Katılmıyorum

8

79,75

38,63

Kararsızım

15

167,20

158,60

Katılıyorum

182

231,60

214,24

Kesinlikle
Katılıyorum

324

320,95

335,74

Toplam

556

Ki Kare: 63,278

sd: 4

Vergi Tutum
Skoru
sig: ,000

Ki Kare: 110,835

sd: 4

sig: ,000

Tablo 8’de sorumluluk bilinci ile vergi bilinç ve vergi tutum skoru arasındaki ilişkinin sonuçları verilmektedir. Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre,
sorumluluk bilinci ile vergi bilinci ve vergi tutumu arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır (sig:,000< 0,05). Sorumluluk bilinci yüksek olan öğrencilerin, vergi bilinç düzeyi daha yüksek olan öğrenciler olduğu görülmektedir.
Benzer şekilde sorumluluk bilinci yüksek olan öğrencilerin, vergiye karşı gösterdikleri tutumlar açısından daha olumlu olan kişiler olduğu görülmektedir.
Buradan kişilerin sorumluluk bilincinin artması ile vergi bilinci ve dolayısı ile
vergiye yönelik olumlu tutumların artacağını gözlemleyebiliriz.
Tablo 9: İktidar Parti Desteğine Göre Vergi Bilinç/Tutum Skoru İçin Kruskal-Wallis H Testi Sonucu
İktidar partiyi destekliyorsam,
vergimi daha gönüllü öderim.

Vergi Bilinç
Skoru

N

Sıralamaların Ortalaması

Sıralamaların
Ortalaması

Kesinlikle Katılmıyorum

106

261,01

252,38

Katılmıyorum

133

280,27

258,55

Kararsızım

83

261,60

262,87

Katılıyorum

142

260,54

273,59

Kesinlikle Katılıyorum

92

339,05

Toplam

556

Ki Kare: 17,088
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Ki Kare: 29,021
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Tablo 9’da iktidar parti desteği ile vergi bilinç/tutum skoru arasındaki ilişkinin sonuçları verilmektedir. Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre, iktidar
parti desteği ile vergi bilinç ve vergi tutum skoru arasında anlamlı bir farklılık
olduğu görülmektedir (sig:,000< 0,05). Buradan iktidar partiyi desteklemenin
vergiye karşı tutumu olumlu etkilediği sonucuna ulaşılabilir. Bu sonuç Ay ve
Talaşlı’nın çalışmasını destekler niteliktedir. İktidardaki partinin oy oranı ne
kadar fazla ise, uygulanan vergi politikasına karşı kişilerin vergi bilinci ve
uyumu o kadar fazladır. Sonuçta ülkede yaşayan birçok vatandaşın bu partiye
sempatisi yüksektir ve uygulanan her politikayı da kabullenmesi bir o kadar
kolay olacaktır (Ay ve Talaşlı, 2008, 139).
Tablo 10: Dini İnanca Göre Vergi Bilinç/Tutum Skoru İçin Kruskal-Wallis
H Testi Sonucu
Dini inancıma göre vergi kaçırmak
günahtır.

Vergi Bilinç
Skoru

N

Sıralamaların Ortalaması

Sıralamaların
Ortalaması

Kesinlikle Katılmıyorum

28

225,45

101,04

Katılmıyorum

24

170,85

178,15

Kararsızım

43

180,41

177,74

Katılıyorum

192

240,66

236,90

Kesinlikle Katılıyorum

269

336,32

Toplam

556

Ki Kare: 75,585

sd: 4

sig: ,000

Vergi Tutum
Skoru

351,72

Ki Kare: 129,566 sd: 4 sig: ,000

Tablo 10’da inanç düzeyi ile vergi bilinç/tutum skoru arasındaki ilişkinin
sonuçları gösterilmektedir. Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre, inanç düzeyi ile vergi bilinç ve vergi tutum skoru arasında anlamlı bir farklılık olduğu
görülmektedir (sig:,000< 0,05).
4.3.2. Demografik Faktörlerin Vergi Bilinç/Tutum Düzeyine Etkisi
Çalışmada ele alınan demografik faktörler; yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf,
program türü, akademik başarı durumu, harcama düzeyi ve aile ikametgâh
yeri değişkenleri parametrik olmayan testler ile analiz edilmiştir. 2 gruptan
oluşan cinsiyet, sınıf ve öğrenim türü değişkenleri Mann-Whitney U testi ile
analizi yapılmış, ikiden fazla gruptan oluşan yaş, bölüm, akademik başarı durumu, harcama düzeyi ve aile ikametgâh yeri değişkenleri ise Kruskal Wallis
H testi ile analiz edilmiştir.
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Çalışmada yaşa göre vergi bilinci/tutumu ifadeleri arasında %5 önem düzeyinde ikili karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaş ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem
düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig. değerleri sırası ile 0,734 ve 0,668
olduğundan yaş ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, yaş faktörünün genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları
üzerinde etkili bir faktör olmadığını söyleyebiliriz.
Çalışmada cinsiyete göre, vergi bilinci ifadeleri arasında %5 önem düzeyinde ikili karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir. Cinsiyete göre vergi tutum ifadeleri arasındaki karşılaştırma sonuçlarında ise, “Vergi yükü fazla olduğu için kayıt dışılılık büyük boyutlardadır”
(sig: ,030) ifadesi için olasılık değeri sig.< 0,05 olduğundan dolayı öğrencilerin bu ifade için bakış açısı cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Cinsiyet
ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig. değerleri sırası ile 0,918 ve 0,597 olduğundan cinsiyet ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, cinsiyet
faktörünün genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları üzerinde
etkili bir faktör olmadığını söyleyebiliriz.
Sınıflara göre (3. ve 4. sınıf) vergi tutum ifadeleri arasında %5 önem düzeyinde ikili karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit
edilmiştir. Sınıflara göre vergi bilinç ifadeleri arasındaki karşılaştırma sonuçlarında ise, “Toplumun gelir seviyesinin artması vergi bilincini arttırmaktadır”
(sig: ,022) ifadesi için olasılık değerleri sig.< 0,05 olduğundan dolayı öğrencilerin bu ifade için bakış açısı sınıflara göre farklılık göstermektedir. Sınıf
düzeyi ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde
karşılaştırma yapıldığında ise sig. değerleri sırası ile 0,357 ve 0,668 olduğundan sınıf düzeyi ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, sınıf düzeyi faktörünün genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi
tutumları üzerinde etkili bir faktör olmadığını söyleyebiliriz.
Öğrenim türü ile (I. ve II. öğretim) vergi bilinci ifadeleri arasında %5 önem
düzeyinde ikili karşılaştırma yapıldığında anlamlı bir farklılık bulunmadığı
tespit edilmiştir. Program türü ile vergi tutum ifadeleri arasındaki karşılaştırma sonuçlarında ise, “Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi
ve borç yükünü arttırmaktadır” (sig: ,022) ve “Bir mükellef olarak ödediğim
vergilerin tamamının farkındayım” (sig: ,005) ifadeleri için olasılık değerleri
sig.<0,05 olduğundan dolayı öğrencilerin bu ifadeler için bakış açısı program
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türüne göre farklılık göstermektedir. Öğrenim türü ile vergi bilinç/tutum skor
değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig.
değerleri sırası ile 0,420 ve 0,714 olduğundan öğrenim türü ile bu değişkenler
arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, öğrenim türü düzeyi faktörünün
genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları üzerinde etkili bir
faktör olmadığını söyleyebiliriz.
Çalışmada aylık harcama düzeyine göre vergi bilinç ifadeleri arasında %5
önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında, “Ekonomik ve mali politikaların
sonuçlarının vatandaşa yansıması vergi bilincini arttırmaktadır” ifadesi için
olasılık değeri sig.< 0,05 (sig: 0,039) olduğundan dolayı öğrencilerin bu ifade
için bakış açısı aylık harcama düzeyine göre farklılık göstermektedir sonucuna ulaşılmaktadır. Harcama düzeyine göre vergi tutum ifadeleri arasında
%5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise, anlamlı bir farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Aylık harcama düzeyi ile vergi bilinç/tutum skor
değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig.
değerleri sırası ile 0,625 ve 0,804 olduğundan aylık harcama düzeyi ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, aylık harcama düzeyi
faktörünün genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları üzerinde
etkili bir faktör olmadığını söyleyebiliriz.
Çalışmada ele alınan diğer demografik faktörler ile vergi bilinç/tutum ifadeleri arasındaki karşılaştırmalar aşağıda tablolar halinde verilmiştir (Tablo
11-16).
Tablo 11 ve Tablo 12’de sırasıyla vergi bilinci ve vergi tutum ifadeleri ile
bölümler arasındaki karşılaştırma sonuçlarına yer verilmektedir.
Tablo 11’e göre, vergi bilinci ile ilgili “Ödenen vergilerin çok açık ve net
olarak nerelerde kullanıldığının bilinmesi vergi bilincini arttırır” ile “Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi vergi bilincini arttırmaktadır” ifadeleri
için olasılık değerleri sig.< 0,05 olduğundan dolayı öğrencilerin bu ifadeler
için bakış açısı bölümlere göre farklılık göstermektedir. “Toplumun eğitim
seviyesinin yükselmesi vergi bilincini arttırmaktadır” ifadesine Maliye bölüm
öğrencileri İktisat ve SBKY öğrencilerine nazaran daha yüksek oranda katılmaktadır.
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Tablo 11: Vergi Bilinci İfadelerinin Bölümlere Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Sıralamaların Ortalaması

Ki-kare

sd.

sig.

Maliye

İktisat

SBKY

Ödenen vergilerin çok açık ve net olarak nerelerde
kullanıldığının bilinmesi vergi bilincini arttırır.

307,83

264,07

272,45

7,859

2

0,020*

Daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi vergi bilincini
arttırmaktadır.

287,34

268,28

283,16

1,715

2

0,424

Adil vergi yükü dağılımı sağlayacak bir vergi platformu vergi
bilincini arttırmaktadır.

276,91

277,89

281,25

0,102

2

0,950

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi vergi bilincini arttırmaktadır.

309,00

262,14

273,70

8,736

2

0,013*

Aile içi eğitim ve okul eğitimi vergi bilincini arttırmaktadır.

303,10

265,57

274,34

5,598

2

0,061

Vergisini ödemeyenlere ağır cezai yaptırımlar getirilmesi vergi
bilincini arttırmaktadır.

278,37

280,59

276,29

0,079

2

0,961

Ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının vatandaşa yansıması vergi bilincini artırmaktadır.

270,21

272,44

291,39

2,104

2

0,349

Medyada, sempozyum ve kongrelerde verginin bir vatandaşlık
görevi olduğunun vurgulanması vergi bilincini arttırmaktadır.

289,41

267,91

282,01

1,906

2

0,386

Toplumun gelir seviyesinin artması vergi bilincini arttırmaktadır.

265,08

282,32

284,34

1,496

2

0,473

Reklam kampanyaları vergi bilincini arttırmaktadır.

263,48

284,48

283,15

1,861

2

0,394

İfadeler

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
Tablo 12’de verilen sonuçlara göre, vergi tutumu ile ilgili “Vergi sosyal
sorumluluk anlayışının bir parçasıdır”, “Vergilendirme hukuki bir konudur”
ve “Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim” ifadeleri için olasılık
değeri sig.<0,05 olması nedeniyle öğrencilerin bu ifadelere bakış açılarının
okudukları bölüme göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmaktadır.
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Tablo 12: Vergi Tutum İfadelerinin Bölümlere Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
İfadeler

Sıralamaların Ortalaması

Ki-kare

sd.

sig.

280,45

6,368

2

0,041*

261,83

283,17

5,028

2

0,081

287,60

273,70

276,98

0,784

2

0,676

Vergi yükü fazla olduğu için kayıt dışılık büyük boyutlardadır.

279,87

287,23

267,85

1,660

2

0,436

Vergilendirme hukuki bir konudur.

306,16

259,43

278,82

8,604

2

0,014*

Vergilendirme ahlaki bir konudur.

282,37

278,24

275,89

0,151

2

0,927

Vergimi tam ve doğru olarak ödemezsem devlet hizmetleri aksayacaktır.

281,89

273,90

281,04

0,323

2

0,851

Vergi oranları yüksek olduğu için devlet yeterli vergi geliri toplayamamaktadır.

265,88

280,09

286,20

1,461

2

0,482

Bir mükellef olarak ödediğim vergilerin tamamının farkındayım.

297,95

263,56

280,41

4,373

2

0,112

Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim.

315,93

269,23

260,70

11,997

2

0,002*

Ödediğimiz vergilerin devlet tarafından yerinde kullanıldığına
inanıyorum.

285,12

286,16

265,10

2,233

2

0,327

Maliye

İktisat

SBKY

Vergi sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır.

300,97

261,48

Vergi kutsal bir vatandaşlık görevidir.

296,80

Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü
arttırmaktadır.

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
Bölümler ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig. değerleri sırası ile 0,463 ve 0,128
olduğundan bölümler ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını, bölüm faktörünün genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi
tutumları üzerinde etkili bir faktör olmadığını söyleyebiliriz. Bu durumun öğrencilerin benzer bölümlerde okuyup aldıkları derslerin içerik olarak birbirlerine benzemesinden kaynaklanmaktadır.
Tablo 13’de akademik başarı düzeyine göre öğrencilerin vergi bilinci konusundaki görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğine dair sonuçlara yer
verilmektedir. Sig. değerleri incelendiğinde, “Toplumun eğitim seviyesinin
yükselmesi vergi bilincini arttırmaktadır”, “Medyada, sempozyum ve kongrelerde verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun vurgulanması vergi bilincini
arttırmaktadır”, “Toplumun gelir seviyesinin artması vergi bilincini arttırmaktadır” ve “Reklam kampanyaları vergi bilincini arttırmaktadır” ifadeleri için
olasılık değeri sig.< 0,05 olduğu için öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
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Tablo 13: Vergi Bilinci İfadelerinin Akademik Başarı Düzeyine Göre
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Sıralamaların Ortalaması
İfadeler

Ki-kare

sd.

Sig.

272,89

4,397

4

0,355

314,25

291,30

7,302

4

0,121

274,25

313,26

295,50

7,536

4

0,110

261,10

279,84

321,47

281,11

11,166

4

0,025*

255,89

276,08

267,61

310,42

300,15

6,473

4

0,166

Vergisini ödemeyenlere ağır cezai yaptırımlar
getirilmesi vergi bilincini arttırmaktadır.

275,85

265,05

280,83

303,32

276,15

3,854

4

0,426

Ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının vatandaşa yansıması vergi bilincini arttırmaktadır.

279,85

265,73

275,81

311,84

278,19

5,566

4

0,234

Medyada, sempozyum ve kongrelerde verginin
bir vatandaşlık görevi olduğunun vurgulanması
vergi bilincini arttırmaktadır.

211,79

274,89

271,92

323,11

282,76

14,389

4

0,006*

Toplumun gelir seviyesinin artması vergi bilincini arttırmaktadır.

250,53

264,80

268,49

339,76

281,54

17,557

4

0,002*

Reklam kampanyaları vergi bilincini arttırmaktadır.

212,90

266,30

280,62

323,85

271,91

14,588

4

0,006*

2.00 altı

2.00-2.50
arası

2.51-3.00
arası

3.01-3.50
arası

3.50 üzeri

Ödenen vergilerin çok açık ve net olarak
nerelerde kullanıldığının bilinmesi vergi
bilincini arttırır.

243,03

276,58

275,36

303,46

Daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi
vergi bilincini arttırmaktadır.

262,39

265,73

275,58

Adil vergi yükü dağılımı sağlayacak bir vergi
platformu vergi bilincini arttırmaktadır.

246,60

269,60

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi vergi
bilincini arttırmaktadır.

249,79

Aile içi eğitim ve okul eğitimi vergi bilincini
arttırmaktadır.

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
Tablo 14’de akademik başarı düzeyine göre öğrencilerin vergi tutumu konusundaki görüşlerinin farklılık gösterip göstermediğine ilişkin sonuçlar yer almaktadır. Sig. değerleri incelendiğinde, “Bir mükellef olarak ödediğim vergilerin
tamamının farkındayım” ve “Ödediğimiz vergilerin devlet tarafından yerinde
kullanıldığına inanıyorum” ifadeleri için %5 önem düzeyinde öğrencilerin akademik başarı düzeyine göre anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir.
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Tablo 14: Vergi Tutum İfadelerinin Akademik Başarı Düzeyine Göre
Kruskal Wallis H Testi Sonuçları
Sıralamaların Ortalaması
İfadeler

Ki-kare

sd.

Sig.

252.46

3,556

4

0,469

275.46

5,554

4

0,235

299.16

306.65

4,546

4

0,337

277.54

284.92

293.65

0,743

4

0,946

278.84

274.58

302.69

272.11

4,926

4

0,295

279.29

276.58

307.52

260.33

8,627

4

0,071

259.26

287.58

289.03

294.09

4,821

4

0,306

262.92

291.89

288.97

257.72

4,478

4

0,345

260.56

282.58

320.83

290.28

13,097

4

0,011*

264.36

287.26

299.57

305.37

9,075

4

0,059

279.33

269.02

294.62

353.63

11,644

4

0,020*

2.00 altı

2.00-2.50
arası

2.51-3.00
arası

3.01-3.50
arası

3.50
üzeri

Vergi sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır.

260.82

273.78

279.29

300.47

Vergi kutsal bir vatandaşlık görevidir.

238.50

275.46

275.53

306.46

Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi ve
borç yükünü artırmaktadır.

248.82

270.08

278.10

Vergi yükü fazla olduğu için kayıt dışılık büyük boyutlardadır.

286.11

273.22

Vergilendirme hukuki bir konudur.

237.90

Vergilendirme ahlaki bir konudur.

217.40

Vergimi tam ve doğru olarak ödemezsem devlet hizmetleri aksayacaktır.

292.05

Vergi oranları yüksek olduğu için devlet yeterli vergi
geliri toplayamamaktadır.
Bir mükellef olarak ödediğim vergilerin tamamının
farkındayım.
Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim.
Ödediğimiz vergilerin devlet tarafından yerinde
kullanıldığına inanıyorum.

271.35

228.18
221.58
225.68

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
Akademik başarı düzeyi ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında ise sig. değerleri sırası ile
0,002 ve 0,022 olduğundan akademik başarı düzeyi ile bu değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunduğunu ve akademik başarı düzeyi faktörünün
genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları üzerinde etkili bir
faktör olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifade aynı akademik başarı düzeyinde olmayan öğrencilerin vergiye bakış açıları arasında anlamlı farklılıklar
bulunmaktadır. Bu durum da öğrencilerin akademik başarı düzeyi yükseldikçe
vergi bilinç/tutum düzeyinin arttığı yorumunu yapabiliriz.
Tablo 15 ve Tablo 16’da sırasıyla vergi bilinci ve vergi tutum ifadeleri ile
aile ikametgâh yeri arasındaki karşılaştırma sonuçlarına yer verilmektedir.
Tablo 15’e göre, “Aile içi eğitim ve okul eğitimi vergi bilincini arttırmaktadır” ifadesi için olasılık değerleri sig.< 0,05 olduğundan dolayı öğrencilerin
bu ifade için bakış açısı aile ikametgâh yerine göre farklılık göstermektedir.
Tablo 16’da verilen sonuçlara göre, “Vergi kutsal bir vatandaşlık görevidir”, “Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi ve borç yükünü
arttırmaktadır”, “Vergi yükü fazla olduğu için kayıt dışılık büyük boyutlarEYLÜL - EKIM 2018
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dadır”, “Vergilendirme ahlaki bir konudur”, “Vergi oranları yüksek olduğu
için devlet yeterli vergi geliri toplayamamaktadır”, “Vergi mevzuatı hakkında
yeterince bilgi sahibiyim ” ifadelerinin %5 önem düzeyinde öğrencilerin ailelerinin ikametgâh yerine göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmektedir.
Tablo 15: Vergi Bilinci İfadelerinin Aile İkametgâh Yerine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Sıralamaların Ortalaması

Ki-kare

sd.

Sig.

Şehir
merkezi

İlçe

Kasaba

Köy

Yurt dışı

Ödenen vergilerin çok açık ve net olarak nerelerde
kullanıldığının bilinmesi vergi bilincini arttırır.

277,65

298,77

269,00

246,00

164,90

8,525

4

0,074

Daha şeffaf ve hesap verebilir devlet yönetimi vergi
bilincini arttırmaktadır.

280,89

289,31

299,71

258,66

150,50

6,086

4

0,193

Adil vergi yükü dağılımı sağlayacak bir vergi platformu
vergi bilincini arttırmaktadır.

281,31

272,82

255,39

128,70

7,136

4

0,129

Toplumun eğitim seviyesinin yükselmesi vergi bilincini
arttırmaktadır.

284,97

284,14

267,50

246,46

158,00

6,908

4

0,141

Aile içi eğitim ve okul eğitimi vergi bilincini arttırmaktadır.

292,36

276,15

228,48

247,86

141,30

12,369

4

0,015*

Vergisini ödemeyenlere ağır cezai yaptırımlar getirilmesi vergi bilincini arttırmaktadır.

281,21

276,57

272,13

288,68

80,10

8,615

4

0,071

Ekonomik ve mali politikaların sonuçlarının vatandaşa
yansıması vergi bilincini artırmaktadır.

281,68

282,00

284,61

263,42

125,20

5,742

4

0,219

Medyada, sempozyum ve kongrelerde verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun vurgulanması vergi bilincini
arttırmaktadır.

284,53

279,16

265,68

259,74

185,50

3,510

4

0,476

Toplumun gelir seviyesinin artması vergi bilincini arttırmaktadır.

280,98

280,18

274,21

271,35

184,70

2,070

4

0,723

Reklam kampanyaları vergi bilincini arttırmaktadır.

283,54

275,94

289,18

259,43

215,30

2,251

4

0,690

İfadeler

287,82

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
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Tablo 16: Vergi Tutum İfadelerinin Aile İkametgâh Yerine Göre Kruskal
Wallis H Testi Sonuçları
Sıralamaların Ortalaması
İfadeler

Ki-kare

sd.

Sig.

137.90

8,065

4

0,089

237.91

112.40

12,135

4

0,016*

294.93

228.04

173.70

12,478

4

0,014*

295.80

245.61

75.30

15,610

4

0,004*

Şehir
merkezi

İlçe

Kasaba

Köy

Yurt dışı

Vergi sosyal sorumluluk anlayışının bir parçasıdır.

288.54

273.59

273.50

253.32

Vergi kutsal bir vatandaşlık görevidir.

286.69

279.54

299.98

Bugün ödenmeyen vergiler gelecek nesillerin vergi
ve borç yükünü arttırmaktadır.

291.70

272.12

Vergi yükü fazla olduğu için kayıt dışılık büyük
boyutlardadır.

292.58

266.31

Vergilendirme hukuki bir konudur.

291.33

269.18

263.77

253.04

155.30

8,415

4

0,077

Vergilendirme ahlaki bir konudur.

288.97

279.54

250.34

248.77

116.10

10,338

4

0,035*

Vergimi tam ve doğru olarak ödemezsem devlet
hizmetleri aksayacaktır.

289.79

265.32

249.05

275.24

178.70

6,068

4

0,194

Vergi oranları yüksek olduğu için devlet yeterli
vergi geliri toplayamamaktadır.

301.25

258.21

235.45

239.42

194.00

16,679

4

0,002*

Bir mükellef olarak ödediğim vergilerin tamamının
farkındayım.

277.01

301.19

249.86

248.80

208.90

7,550

4

0,110

Vergi mevzuatı hakkında yeterince bilgi sahibiyim.

277.70

297.59

225.70

273.13

113.20

11,442

4

0,022*

Ödediğimiz vergilerin devlet tarafından yerinde
kullanıldığına inanıyorum.

273.08

286.92

283.13

284.42

263.30

0,980

2

0,913

* %5 önem düzeyinde anlamlılık seviyesini gösterir.
Öğrencilerin ailelerinin ikametgâh yeri ile vergi bilinç/tutum skor değişkenleri arasında %5 önem düzeyinde karşılaştırma yapıldığında sig. değerleri
sırası ile 0,033 ve 0,003 olduğundan aile ikametgâh yeri ile bu değişkenler
arasında anlamlı bir farklılık bulunduğu, yani aile ikametgâh yeri faktörünün
genel olarak öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutumları üzerinde etkili bir
faktör olduğunu söyleyebiliriz.
Çalışmada sosyo-kültürel faktörler ile cinsiyet ve sosyo-kültürel faktörler
ile bölüm arasındaki ilişkiler ki-kare analizi ile test edilmiştir. Tablo 17’de
devlete duyulan güven düzeyi ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait sonuçlara
yer verilmektedir. Devlete duyulan güven düzeyi oranı kadın öğrenciler için
%74,4 iken erkek öğrenciler için bu oran %69,5’dir. Sig. değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde devlete duyulan güven düzeyi ile cinsiyet arasında
anlamlı bir fark bulunmuştur.
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Tablo 17: Devlete Duyulan Güven Düzeyi İle Cinsiyet İlişkisi İçin Ki-kare
Test Sonucu
Devletime güveniyorum.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Ki-Kare Testi
Kesinlikle
Katılıyorum

Toplam

Cinsiyet

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

Kadın

3,1

11

7

25

15,4

55

46,3

165

28,1

100

100

356

Erkek

9,5

19

5,5

11

15,5

31

28,0

56

41,5

83

100

200

Toplam

5,4

30

6,5

36

15,5

86

39,7

221

32,7

183

100

556

Ki-kare

Sig.

28,054

,000

Tablo 18’de sorumluluk bilinci ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait sonuçlara
yer verilmektedir. Sorumluluk bilinci oranı kadın öğrenciler için %93,8 iken
bu oran erkek öğrenciler için %86,0’dır. Sig. değeri incelendiğinde ise, %5
önem düzeyinde sorumluluk bilinci ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık
bulunduğu görülmektedir.
Tablo 18: Sorumluluk Bilinci İle Cinsiyet İlişkisi İçin Ki-kare Test Sonucu
Topluma karşı sorumluluğu olan bir kişi vergisini tam olarak ödemelidir.
Kesinlikle
Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Ki-Kare Testi

Toplam

Cinsiyet

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

Kadın

3,4

12

0,8

3

2,0

7

33,7

120

60,1

214

100

356

Erkek

7,5

15

2,5

5

4,0

8

31,0

62

55,0

110

100

200

Toplam

4,9

27

1,4

8

2,7

15

32,7

182

58,3

324

100

556

Ki-kare

Sig.

9,765

,045

Tablo 19: İktidar Parti Desteği İle Cinsiyet İlişkisi İçin Ki-kare Test Sonucu
İktidar partiyi destekliyorsam, vergimi daha gönüllü öderim.
Kesinlikle Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kararsızım

Katılıyorum

Kesinlikle
Katılıyorum

Ki-Kare Testi
Toplam

Cinsiyet

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

%

Sayı

Kadın

18,5

66

24,7

88

16,9

60

28,1

100

11,8

42

100

356

Erkek

20,0

40

22,5

45

11,5

23

21,0

42

25,0

50

100

200

Toplam

19,1

106

23,9

133

14,9

83

25,5

142

16,5

92

100

556

Ki-kare

Sig.

18,876

0,001

Tablo 19’da iktidar parti desteği ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait sonuçlara yer verilmektedir. İktidar parti destek oranı kadın öğrenciler için % 39,9
54
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iken erkek öğrenciler için %46’dır. İktidar parti desteğine katılmayan kadın
öğrencilerin oranı % 43,2 iken bu oran erkek öğrenciler için %42,5’dir. Sig.
değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde iktidar parti desteği ile cinsiyet
arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir.
Tablo 20: Dini İnanç İle Cinsiyet İlişkisi İçin Ki-kare Test Sonucu
Dini inancıma göre vergi kaçırmak günahtır.
Kesinlikle
Katılmıyorum
Cinsiyet

%

Sayı

Katılmıyorum
%

Sayı

Kararsızım
%

Sayı

Katılıyorum
%

Sayı

Ki-Kare Testi

Kesinlikle
Katılıyorum
%

Sayı

Toplam
%

Sayı

Kadın

3,4

12

4,2

15

7,0

25

40,2

143

45,2

161

100

356

Erkek

8,0

16

4,5

9

9,0

18

24,5

49

54,0

108

100

200

Toplam

5,0

28

4,3

24

7,7

43

34,5

192

48,4

269

100

556

Ki-kare

Sig.

17,263

0,002

Tablo 20’de dini inanç ile cinsiyet arasındaki ilişkiye ait sonuçlara yer verilmektedir. İnanç düzey oranı kadın öğrenciler için % 85,4 iken erkek öğrenciler için %68,5’dir. Sig. değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde inanç
düzeyi ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark bulunduğu görülmektedir.
Sosyo-kültürel faktörler ile bölümler arasındaki ilişki incelendiğinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
Devlete duyulan güven düzeyi ile bölüm arasındaki ilişkiye ait sonuçlar
incelendiğinde devlete duyulan güven düzeyinin, Maliye bölümü öğrencileri
için %75,3, İktisat bölümü öğrencileri için %68,3 iken SBKY bölümü öğrencileri için %75,4 olduğu görülmektedir. Maliye ve SBKY bölümü öğrencilerinin devlete güven düzeyi İktisat bölümü öğrencilerine göre daha yüksektir.
Ancak sig. değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde devlete duyulan güven
düzeyi ile bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.
Sorumluluk bilinci ile bölüm arasındaki ilişkiye ait sonuçlara göre ise sorumluluk bilinç düzeyinin, Maliye bölümü öğrencileri için %93,1, İktisat bölümü öğrencileri için %89,8 iken SBKY bölümü öğrencileri için %90,7 olduğu görülmektedir. Sig. değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde sorumluluk
bilinci ile bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.
İktidar parti desteği ile bölüm arasındaki ilişkiye ait sonuçlar incelendiğinde.
İktidar parti desteğinin, Maliye bölümü öğrencileri için %42,4, İktisat bölümü
öğrencileri için %43,7 iken SBKY bölümü öğrencileri için %40,0 olduğu görülmektedir. Sig. değeri incelendiğinde, %5 önem düzeyinde iktidar parti desteği ile
bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.
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İnanç düzeyi ile bölüm arasındaki ilişkiye ait sonuçlardan inanç düzeyinin,
Maliye bölümü öğrencileri için %87,0, İktisat bölümü öğrencileri için %79,1
iken SBKY bölümü öğrencileri için %84,1 olduğu görülmektedir. Sig. değeri
incelendiğinde, %5 önem düzeyinde inanç düzeyi ile bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir.
Çalışmada son olarak vergi bilinç skoru ile vergi tutum skoru arasındaki ilişki korelasyon analizi ile incelenmiştir. Tablo 5’te verilen Kolmogorov-Smirnov normallik testi sonuçlarına göre verilerin dağılımı normal dağılım göstermediğinden, değişkenler arasındaki ilişki Spearman korelasyon
analizi ile test edilmiştir. Öğrencilerin verdikleri yanıtlarda vergi tutumu ve
bilinci değişkenleri arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki
olduğu tespit edilmiştir (r=0,581; sig:,000). Bu durum öğrencilerin bu kavramları birbirleriyle ilişkilendirmede orta düzeyde bilgiye sahip olduklarını göstermekte ve gençlerin vergi bilincinin arttırılması ile vergiye yönelik
olumlu tutumlarının arttırılabileceği görülmektedir.
5. SONUÇ
Kamu hizmetlerinin aksamaması için siyasi idareler, mükelleflerin vergiye
karşı görevlerini tam olarak yerine getirebilmeleri için sahip olmaları gereken
tutum ve davranışları etkileyen faktörleri doğru tespit etmeli ve bu doğrultuda
politikalar geliştirmelidir. Bu çalışmada mükelleflerin vergi bilinci ve vergiye
yönelik tutumlarının oluşmasında etkili olan faktörlerin belirlenmesi üzerinde
durulmuştur.
Çalışmada, Aksaray Üniversitesi Maliye, İktisat ve SBKY bölümlerinde
öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 556 öğrencinin
vergi bilinç ve vergi tutum düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi ve
analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu yüzden 556 üniversite öğrencisinin yanıtladığı vergi bilinci ve vergi tutumuna dair ifadelerin güvenilirliği Cronbach
Alpha Katsayısı yöntemi ile değerlendirilmiş ve anket sorularına yanıt veren
öğrencilerin vergi bilinç ve vergi tutum skorları oluşturulmuştur. Vergi bilinç
ve vergi tutum skoru ile analiz yaparken parametrik ya da parametrik olmayan
testlerden hangilerinin kullanılacağına dair karar verebilmek için Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmıştır ve hem vergi bilinç skorunun hem
de vergi tutum skorunun normal dağılmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmada 2 gruptan oluşan cinsiyet, bölüm, sınıf ve öğrenim türü değişkenleri
Mann-Whitney U testi ile analiz edilmiş, ikiden fazla gruptan oluşan akade56
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mik başarı durumu, harcama düzeyi ve ikametgâh yeri değişkenleri ise Kruskal Wallis H testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada vergi bilinç skoru ile vergi
tutum skoru arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacı ile de Spearman korelasyon
analizi uygulanmıştır. İstatistiki analizlerde anlamlılık düzeyi 0,05 olarak dikkate alınmıştır.
Yapılan analizler sonucunda, sosyo-kültürel faktörler ile vergi bilinç skoru
ve sosyo-kültürel faktörler ile vergi tutum skoru arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (sig.< 0,05). Kruskal Wallis analizleri sonucunda
vergi bilinci ve vergi tutumu ile çalışmada ele alınan demografik faktörler
olan: öğrencilerin akademik başarı düzeyi, aile ikametgâh yeri arasında genel
olarak anlamlı bir farklılık olduğu ancak yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf, öğrenim
türü, aylık harcama düzeyi ile anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan aynı akademik başarı düzeyinde olmayan öğrencilerin
vergiye bakış açıları arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu ve benzer şekilde
aile ikametgâh yeri farklı olan öğrencilerin vergi bilinci ve buna bağlı olarak
vergiye karşı tutumları arasında anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür.
Yapılan Ki-kare analizi sonucunda ise sosyo-kültürel faktörler ile cinsiyet
arasında anlamlı bir farklılık olduğu ancak bölümler ile anlamlı bir farklılık
olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan korelasyon analizi sonucunda vergi
tutum skoru ve vergi bilinç skoru arasında orta düzeyde, pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları literatürdeki çalışmaların sonuçları ile örtüşmektedir. Yapılan analizler sonucunda Maliye, İktisat
ve SBKY bölümlerinde okuyan öğrencilerin vergi bilinç ile vergi tutum ve
davranışları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Bu durum öğrencilerin eğitimleri esnasında müfredatlarında bulunan vergiye ilişkin derslerinin yoğun olması ile açıklanabilir.
Sonuç olarak, bu çalışma üniversite öğrencilerinin vergi bilinci ve vergi
tutumuna dair ortalamanın üzerinde bir farkındalığa sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte bazı konularda öğrenciler ayrıntılı bilgiye sahip değildir. Bu nedenle İlköğretim çağındaki öğrencilerden başlayarak toplumdaki
tüm bireylerin vergi konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği, bunun için ilköğretimden başlayarak vergi bilincinin gelişmesine katkı sağlayacak dersler
verilmesi, çeşitli konferanslar düzenlenmesi, öğrencilerin aktif olarak görev
alacağı projeler yapılması önerilebilir. Böylelikle toplumun vergi konusundaki bilinç düzeyi arttırılarak istenen amaçlar sağlanmış olacaktır.

EYLÜL - EKIM 2018

57

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
Ağcakaya, Serpil ve Yıldırım, Yasemin (2015). “Vergi Bilinci ve Vergi Uygulamaları Karşısında Mükelleflerin Davranışları: İstanbul İli Örneği”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (2015): 85-96.
Aktan, Coşkun Can (2017). Kamusal Finansman: Vergileme Teori-Uygulama-Politika Önerileri. Ankara : Seçkin Yayıncılık
Altun, Nurullah, Gürdal, Temel ve Beşel, Furkan (2017). “Mükelleflerin
Vergiye Karşı Tutum ve Davranışları: Sakarya İli Alan Araştırması”, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3, 1, (2017): 39-48.
Ay, Hakkı M. ve Talaşlı, Esra (2008). “Ülkelerin Ekonomik Gelişmişlik
Seviyeleri ve Vergi Yapıları Arasındaki İlişki”, Maliye Dergisi, 154 (2008):
135-155.
Bağdigen, Muhlis ve Yılmaz, Seda (2015). “Vergileme-Demokrasi İlişkisi
Kapsamında Vergiye ve Siyasal Katılıma İlişkin Karşılaştırmalı Bir Analiz”,
30. Türkiye Maliye Sempozyumu, (20-24 Mayıs), Antalya, s. 191-218.
Buehler, Alfred G. (1940). “The Tax System and Tax Consciousness”, The
Bulletin of the National Tax Association, 26, 8, (1940): 237-246.
Buyrukoğlu, Selçuk (2016). “Vergi Bilincinin Zedelenmesinde Devlet
Faktörü”, Vergi Sorunları Dergisi, 311 (2016): 61-171.
Çataloluk, Cuma (2008). “Vergi Karşısında Mükelleflerin Tutum ve Davranışları”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (2008):
213-228.
Çelikkaya, Ali ve Gürbüz, Hüseyin (2008). “Mükelleflerin Vergiye Karşı
Tutum ve Davranışlarını Etkileyen Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkinin
Analizi”, Sosyo Ekonomi, 8, 8, (2008): 23-53.
Edizdoğan, Nihat, Çetinkaya, Özkan ve Gümüş, Erhan (2017). Kamu Maliyesi. 8.bs. Bursa : Ekin Yayınevi.
Gökbunar, Ali Rıza ve Gökbunar, Ramazan (2007). “Mükellef Davranışları, Vergi Etiği ve Vergi Uyumu”, Vergi Dünyası Dergisi, 311 (2007), http://
www.vergidunyasi.com.tr/Makaleler/4464 (erişim tarihi: 16.04.2018).
Muter, Naci Birol, Sakınç, Süreyya ve Çelebi, Ahmet Kemal (1993). “Mükelleflerin Vergi Karşısındaki Tutum ve Davranışları Araştırması”, Manisa İli
Vergi Mükellefleri Üzerine Bir Anket Çalışması.
Organ, İbrahim ve Yegen, Baki (2013). “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakı Oluşumunda Muhasebe Meslek Mensuplarının Rolü: Adana Örneği”, Atatürk
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27, 4, (2013): 241-271.
58

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

Ömürbek, Nuri, Çiçek, H. Güçlü ve Çiçek, Serdar (2007). “Vergi Bilinci
Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları”, Maliye Dergisi, 153 (2007): 102-122.
Özen, Ahmet, Altunoğlu, Bilge Kaan ve Öztornacı, Engin (2015). “Orta
Öğretim Düzeyindeki Öğrencilerin Vergi Algılama Düzeylerine İlişkin Ampirik Bir Değerlendirme”, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22, 2, (2015): 279289.
Savitri, Enny ve Musfialdy (2016). “The Effect of Taxpayer Awareness,
Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance
with Service Quality as Mediating Variable”, 3rd Global Conference on
Business and Social Science, Social and Behavioral Sciences, 219 (2016):
682-687.
Serinkan, Celaleddin ve Erdoğan, Mahmut (2017). “Vergi Bilinci Üzerine Ampirik Bir Araştırma: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Örneği”,
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (2017): 515-529.
Teyyare, Erdoğan ve Kumbaşlı Ensar (2016). “Vergi Bilinci ve Vergi Ahlakının Gelişmesinde Maliye Bölümü Eğitiminin Rolü”, AİBÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi, 16, 4, (2016): 1-29.
Yeşilyurt, Şahin (2015). “Vergi Bilincinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi:
Maliye ve İlahiyat Bölümü Öğrencileri Örneği”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 32, (2015): 36-56.

EYLÜL - EKIM 2018

59

MALİ

60

EYLÜL - EKIM

ÇÖZÜM

MALİ

ÇÖZÜM

ENTEGRE RAPORLAMA YOLCULUĞUNDA
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASININ ROLÜ: OECD VE
TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
THE ROLE OF SUSTAINABILITY REPORTING ON INTEGRATED
REPORTING JOURNEY: A COMPARISON BETWEEN OECD AND
TURKEY
Dr. Öğr. Üyesi Nuray DEMİREL ARICI*6
ÖZ
Bu çalışmanın amacı, kurumsal raporlamada fütürist bir yaklaşım olan
entegre raporlamayı ve ortaya çıkış nedenlerini incelemek ve bu yolculukta
sürdürülebilirlik raporlamasının rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, dünyada sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlamaya ilişkin
toplanan veriler sistematik bir şekilde sunulmuş ve devamında OECD’ye üye
ülkeler ile Türkiye arasında karşılaştırmalı bir durum analizi yapılmıştır. Türkiye›nin sürdürülebilirlik raporlamasında OECD ülkeleri içerisinde oldukça
geri sıralarda olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, ülkemizin entegre raporlamayı daha yakından takip ettiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Entegre raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması, kurumsal raporlama
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine integrated reporting that is the
futuristic approach for corporate reporting and its occurrence reasons, and
also demonstrate the role of sustainability reporting on this journey. So the
collected data about sustainability and integrated reporting in the world
is presented by systematically and then a comparative analysis is provided
between OECD countries and Turkey. It is determined that Turkey falls behind
relatively among OECD member countries. However, it has been seen that
our country follows the integrated reporting more closely.
Keywords: Integrated reporting, sustainability reporting, corporate reporting
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1. GİRİŞ
Günümüzde işletmeler, gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini ortaya çıkan
yeni akımlarla birlikte yeniden tasarlamak zorunda kalmaktadırlar. Dünyanın
geleceğini şekillendiren bu akımlar (TÜSİAD, 2016: 20); bölgesel akımlar
(ülkeler arası sosyal etkileşim ve artan ticaret), ekonomik akımlar (yükselen
ekonomiler, finansal sermaye akışları ve küreselleşme), teknolojik akımlar
(bağlanabilirlikte ve platform teknolojilerindeki gelişmeler) ve meta akımlar
(kaynakların kıtlaşması, çevre ve güvenlikle ilgili kaygılardaki artış) şeklinde
özetlenebilir.
Özellikle Sanayi 4.0 devriminin getirdiği teknolojik gelişmelerin, çalışma
dünyasının geleceğini, yönetim tarzlarını, altyapıların değişmesini, çalışanların niteliklerini ve algılarını, süreçleri ve müşteri davranışlarını karakterize etmesi beklenmektedir (Fırat ve Fırat, 2017). Bilgi iletişim teknolojileri
ile makinaların ve değer zincirindeki tüm unsurların birbirine bağlı çalıştığı
bir üretim vizyonu olarak tanımlanabilecek Sanayi 4.0 uygulamaları (TÜSİAD, 2016); siber fiziksel sistemler, büyük veri (big data), dijital sanayileşme
(KPMG, 2015), nesnelerin interneti, bulut teknolojileri, akıllı fabrikalar, 3D
yazıcılar ve yapay zeka gibi kavramlarla ülkelerin ve işletmelerin gündeminde
yer almaya başlamıştır. Konu her ne kadar üretim işletmelerini etkileyecek
gibi görünse de, tüm sektörlerin bu gelişmelerden etkileneceği açıktır. Bütün
bu teknolojik gelişmeler, bir yandan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada fırsatlar yaratırken, aynı zamanda riskleri de beraberinde getirmektedir.
Artan risk ve fırsatlar nedeniyle günümüzde işletmelerin ayakta kalabilmesinin sırrı, gösterdikleri finansal performanslarıyla sınırlı değildir. Aynı
zamanda karşı karşıya kalabilecekleri riskleri proaktif bir yaklaşımla ortaya
çıkmadan önleyebilmeleri ya da en azından ortaya çıktıktan sonra entegre
bir şekilde yönetebilmelerinde gizlidir. Buradan hareketle, işletmelerin değer yaratma süreçlerinde finansal bilgileri ile finansal olmayan bilgilerinin
aralarında bağlantılar kurularak, karşılaşılacak risk ve fırsatların işletmenin
sermayesinde nasıl bir etki yaratacağının ve işletmenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunun yatırımcılara sunulması ihtiyacı,
kurumsal raporlamada fütürist bir yaklaşım olarak entegre raporlamayı karşımıza çıkarmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; yeni nesil bir raporlama şekli olan entegre raporlamaya geçiş sürecinde sürdürülebilirlik raporlamasının rolüne dikkat çekerek,
OECD ülkeleri ile Türkiye arasında karşılaştırmalı bir durum analizi yapmak62
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tır. Bu amaçla, çalışmada ilk olarak entegre raporlamanın ortaya çıkma nedenleri, tarihsel gelişim süreci ve kavramsal çerçevesi gözden geçirilmiştir. Devamında entegre raporlamaya geçiş sürecinde sürdürülebilirlik raporlamasının
önemi tartışılmıştır. Araştırma bölümünde, OECD ülkelerinin ve Türkiye’nin
mevcut durumu rakamlarla ortaya konarak çalışmanın hipotezi desteklenmeye çalışılmıştır. Son bölümde, sonuç ve önerilere yer verilmiştir.
2. ENTEGRE RAPORLAMA YAKLAŞIMININ ORTAYA ÇIKMA
NEDENLERİ
Küreselleşmeyle birlikte hızlı üretim ve tüketim alışkanlığının ortaya çıkardığı problemler, çevresel ve sosyal konularda farkındalığa yol açarak günümüzde işletmeleri hukuki ve finansal konulara ek olarak, yabancı literatürde 3Ps (people, planet, profit) ya da “triple bottom line” olarak ifade edilen
sosyal, çevresel ve finansal sürdürülebilirlik konularına eğilmek durumunda
bırakmıştır (Karasioğlu ve Arıcı, 2012: 443). Geleneksel finansal raporlama,
işletmelerin geçmişe yönelik finansal durumlarının, faaliyet sonuçlarının ve
nakit akışlarının ihtiyaca ve gerçeğe uygun sunumu üzerine bina edilmektedir.
Krzus (2012: 66), günümüzdeki finansal raporlama modelinin 1930’lu yıllardaki sanayi dünyası için geliştirildiğini, genel olarak bu modelin, performansların geriye doğru gözden geçirilmesini sağlarken, işletme hakkında geleceğe
yönelik karar verilebilmesi için yeterli bilgi sunmadığını belirtmektedir. Özellikle işletmelerin piyasa ve defter değerleri arasındaki uçurumun giderek açıldığı günümüzde, işletmelerin gelecekteki performanslarını değerlendirmekte
geleneksel finansal raporlar yetersiz kalabilmektedir. Aras ve Sarıoğlu (2015:
22), S&P500 şirketleriyle yapılan bir araştırmada şirketlerin piyasa değerinin 1975 yılında %83 maddi varlıklar ve %17 gayri maddi varlıklar şeklinde
oluşurken, 2010 yılında %20 maddi varlıklar ve %80 gayri maddi varlıklar
şeklinde oluştuğunu belirtmişlerdir.
Geleneksel finansal raporlama, işletmenin değer yaratma sürecini etkileyen bütün faktörleri yansıtamamaktadır. Bu nedenle işletmeler, paydaşlarının
taleplerini karşılayabilmek için giderek daha fazla bilgi açıklamaktadırlar
(EY, 2014:4). Ancak ACCA’nın Eurosif’le71 birlikte 18 ülkede yatırımcılar ve
diğer paydaşlarla yaptığı araştırmanın sonuçları oldukça çarpıcıdır. Araştırmaya göre katılımcıların; %89’u sürdürülebilirlik raporlarının yatırım karar17

ACCA: Uluslararası Muhasebe Meslek Mensupları Birliği; Eurosif: Avrupa’da sürdürülebilir ve sorumlu yatırımları arttırmak ve geliştirmek için kurulmuş organizasyon.
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larını alırken “gerekli” ya da “çok önemli” olduğunu; %93’ü finansal olmayan
bilgilerin açıklanma düzeyinin yeterli olmadığını; %92’si finansal ve finansal
olmayan bilgilerin daha entegre biçimde sunulması gerektiğini belirtmişlerdir
(ACCA,2013:5-9).
21. yy’ın raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için finansal sermaye piyasası sisteminden kapsamlı sermaye82 piyasası sistemine, uzun vadeli sermaye
piyasasından39 sürdürülebilir sermaye piyasasına ve silo raporlamadan entegre
raporlamaya doğru bir değişim yaşanmaktadır (IIRC, 2015: 15).
Tablo 1. Kurumsal Raporlamada Ortaya Çıkan Yaygın Raporlama
Akımlarının Karşılaştırılması

Kaynak: IFAC (2015a). Materiality in <IR> guidance for the preparation of integrated reports, s.11.

Tablo 1’den görüleceği üzere, her üç raporlama akımının da hedef kitlesi
benzer olmakla birlikte, amaç ve kapsam olarak oldukça farklı olduklarından
birbirlerinin yerine geçmeleri düşünülemez.

28 Kapsamlı sermaye (inclusive capital) ile, entegre raporlama çerçevesinde belirtilen altı çeşit sermaye (six

capitals) kastedilmektedir.
Kaynağın orijinalinde “short-term capital markets” ifadesi geçmekte olup, araştırmacı sermaye piyasalarının uzun vadeli piyasalar olmasından dolayı bu ifadeyi “uzun vadeli sermaye piyasaları” şeklinde
kullanmayı daha doğru bulmuştur.

39
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3. ENTEGRE RAPORLAMA YAKLAŞIMININ TARİHSEL
GELİŞİM SÜRECİ
Entegre raporlama, ilk olarak Güney Afrika’daki kurumlara duyulan güvensizliği azaltabilmek amacıyla 1994’de Mandela’nın girişimiyle ortaya
çıkmıştır. Mandela tarafından görevlendirilen M. King, “King Komitesi”ni
kurarak 1994, 2002 ve 2009 yıllarında sırasıyla King I, II ve III Raporlarını
yayımlamıştır (www.entegreraporlamatr.org).
Küresel anlamda entegre raporlama çalışmalarından sorumlu olmak üzere
2010 yılında Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Counsil-IIRC) kurulmuştur. Konsey, ulusal ve uluslararası
muhasebe örgütleri ve bağımsız denetim firmaları tarafından da desteklenmektedir. Konsey, kamu ve özel sektörde kurumsal raporlama normu olarak
entegre raporlamanın kullanıldığı bir dünya yaratabilmek amacıyla çalışmalarına başlamış ve Aralık 2013’de Uluslararası Entegre Raporlama Çerçeve4
yayımlamıştır (www.integratedreporting.org).
si’ni10
Entegre raporlama, 2010 yılında Johannesburg Borsası’nın “raporla, raporlamıyorsan açıkla (report or explain)” politikasını benimsemesiyle Güney
Afrika’da borsaya kayıtlı bütün işletmeler için zorunlu hale getirilmiştir. Sonrasında Danimarka, İsveç, Birleşik Krallık (Deloitte, 2011: 6), Almanya, Fransa, İspanya, Brezilya (EY, 2014: 7), Hollanda, Avustralya (TÜSİAD, 2016),
Japonya, Hindistan ve Singapur gibi ülkelerde bazı işletmeler için finansal
olmayan bilgileri açıklama zorunluluğu getirilmiştir. Yüzden fazla çok uluslu
firma, IIRC’nin pilot programına gönüllü olarak katılmışlardır (Villiers vd.,
2017: 940). Türkiye’den Garanti Bankası ve Çimsa, 2013 yılında bu programa katılan ilk şirketlerdir. Ülkemizde entegre raporun tanıtılmasına yönelik
olarak 2016 yılında Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) kurulmuştur. Finans sektöründe ilk entegre rapor, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası; reel
sektörde Adana Çimento, Arslan Çimento ve Çimsa tarafından yayımlanmıştır. Argüden Yönetişim Akademisi ise, entegre raporlama yapan ilk kar amacı
gütmeyen organizasyon olmuştur.
Tarihsel gelişim süreci kısa olsa da, entegre raporlama gelişmiş ülkelerin
çoğunluğundaki büyük firmalar için tercih edilen bir raporlama formatı olma
potansiyeline sahiptir (Deloitte, 2011: 10).

410

Çalışmanın bundan sonraki kısmında “çerçeve” olarak ifade edilecektir.
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4. ENTEGRE RAPORLAMANIN FELSEFESİ VE KAPSAMI
İşletmelerin faaliyetleriyle ilgili sosyal, finansal ve çevresel boyutlar arasındaki ilişkiler, entegre raporlama sürecinde yeterli düzeyde yönetilmesi gereken gerilimlerdir. Bunu yaparken her bir boyuta belli bir pay vermekten
ziyade, bütün boyutlar eş zamanlı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Entegre raporlamayı başarılı bir şekilde uygulayabilmek için ölçme ve raporlama sistemleri olduğu kadar, yönetişim ve iş modelleri de önemli bir rol oynamaktadır (Giovannoni ve Fabietti, 2013: 30).
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” şeklinde tanımlanmaktadır (IIRC, 2013: 7). Entegre raporun
amacı, işletmenin finansal sermaye sağlayıcılarına ileriye yönelik nasıl değer
yaratacağını açıklamaktır. Bu nedenle entegre raporlama; finansal raporlar, faaliyet raporları, çevresel raporlar ve sürdürülebilirlik raporlarının birleştirildiği bir rapor olarak düşünülmemelidir. Eccles ve Saltzman (2011: 59), entegre
raporun finansal ve finansal olmayan performansı etkileyen önemli bilgilerin
bir araya getirildiği ve ideal olarak önemli performans ölçütleri arasındaki
ilişkilerin gösterildiği bir rapor olduğunu vurgulamaktadırlar. Bununla birlikte
bugün en sofistike işletmeler arasında bile, bilgiler arasındaki ilişkilerin raporlanmasının yaygın olmadığını ileri sürmektedirler. Dolayısıyla entegre raporlamadan önce, “entegre düşünce”nin yerleştirilmesi önem kazanmaktadır.
Entegre düşünce, IIRC tarafından “işletmenin çeşitli faaliyetleri ve fonksiyonel birimleriyle işletmenin kullandığı ya da etkilediği sermaye türleri arasındaki ilişkilerin aktif olarak ele alınması” şeklinde soyut bir tanımla ifade
edilmiştir. Entegre düşünce, işletmedeki her kademedeki kişinin işletmede
değer yaratma sürecinin nasıl işlediğini daha iyi anlamasını sağlayarak, bu
sürece daha uzun süre ve daha fazla katkı sağlamasına yol açan bir örgütsel
değişimi ifade etmektedir (IIRC, 2013: 2; IFAC, 2015b: 4-5). Entegre raporlamayla ilgili son gelişme olan King IV’de entegre düşünce, “destekleyici felsefe” olarak tanımlanmış ve King IV kitapçığının tamamına nüfuz etmiştir.
Ancak yine de bu düşünce tarzının işletmelerde nasıl uygulamaya konulacağı
konusunda belirsizlik devam etmektedir (Feng vd., 2017: 335).
IIRC tarafından yayımlanan çerçeve, 37 sayfadan oluşan ilkelere dayalı
bir rehberdir. Amacı; sermayenin daha etkin ve verimli şekilde dağıtılmasını
sağlamak için finansal sermaye sağlayıcılara sunulan bilgilerin kalitesini art66
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tırmak, kurumsal raporlamaya daha bileşik ve etkili bir yaklaşım getirmek,
hesap verebilirliği arttırmak ile kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmaya
odaklanmış entegre düşünce, entegre karar verme ve entegre hareket tarzını
desteklemektir. Çerçevede yer alan konular; Tablo 2’den izlenebileceği gibi
temel kavramlar, temel ilkeler ve içerik unsurları şeklindedir.
Tablo 2. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi’nde Yer Alan
Konular
Temel Kavramlar

Temel İlkeler

İçerik Unsurları

1. Sermaye türleri,
2. İş modeli,
3. İçerik unsurları
1. Stratejik bakış ve geleceğe
yönelim,
2. Bilgiler arası bağlantı,
3. Paydaşlarla ilişkiler,
4. Önemlilik,

5. Kısa ve öz olma,
6. Güvenilirlik, tam ve eksiksiz olma,
7. Tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik.

1. İşletme hakkında genel bilgi ve dış
çevresi,
2. Yönetim,
3. İş modeli,
4. Riskler ve fırsatlar,
5. İşletmenin stratejisi ve kaynak dağılımı,
6. Performans,

7. Genel görünüm; karşılaşılması muhtemel zorluklar,
belirsizlikler ile bunların
işletmenin iş modeline ve
performansına olası etkileri,
8. Raporun temeli; önemlilik ilkesini nasıl uyguladığı,
9. Genel raporlama ilkeleri.

4.1. Entegre Raporlamanın Temel Kavramları
Entegre raporlama (ER), üç temel kavram içermektedir. Bu kavramlar; sermaye türleri (öğeleri), iş modeli ve değer yaratma sürecidir. ER çerçevesinde bir
işletmenin sermayesi; finansal, üretilmiş, entelektüel, beşeri, sosyal ve ilişkisel,
doğal sermaye olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır. Bu sınıflandırma, işletmelerin başvurabilecekleri bir benchmark olması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her
işletmenin sermayesini aynı şekilde sınıflandırma zorunluluğu olmadığı gibi, her
kategorideki sermayeyle eşit derecede ilişkili olmayabileceği de unutulmamalıdır.
İş modeli, işletmenin değer yaratma aracıdır. Diğer bir ifadeyle iş modeli;
kısa, orta ve uzun vadede değer yaratmayı amaçlayan girdiler (sermaye türleri),
işletme faaliyetleri, çıktılar ve sonuçlardan oluşan seçilmiş bir sistemdir. Entegre
raporlamanın kalbinde yatan en önemli kavram ise, “değer yaratma süreci”dir.
Bir işletme; bütün paydaşların çıkarlarına hizmet ederek ve onlarla birlikte çalışarak değer yaratabilir ve bu değeri maksimize edebilir (Busco vd., 2013: 9-10).
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Şekil 1. İşletmelerde Değer Yaratma Sürecinin Aşamaları

Kaynak: Adams, C.A. (2017), s.22’den uyarlanmıştır.

Şekil 1›den görüleceği üzere değer yaratma sürecinin ilk aşamasında işletmenin dış çevresi düşünülmelidir. Dış çevreyle ilgili konuların tamamı, birçok
sürdürülebilir kalkınma hedefi ile doğrudan ilgilidir. İkinci aşama (önemlilik);
kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma kabiliyetini etkileyecek konuların
belirlenmesi ve önceliklendirilmesini kapsar. Önemli bilgilerin belirlenmesinde, iç ve dış paydaşlarla birlikte çalışılması ve önemlilik matrisi geliştirilmesi yardımcı olacaktır. Üçüncü aşamada işletmenin stratejisi, risklerin nasıl
azaltılacağı ya da yönetileceği ile fırsatların nasıl maksimize edileceği açıklanmalıdır. Risk ve fırsatların, işletmenin sermaye türlerini nasıl etkileyeceği
belirlenmelidir. Dördüncü aşamada, işletmelerden stratejileriyle dış çevredeki
değişiklikler arasında ilişki kurmaları istenmektedir. Son aşamada; kısa, orta
ve uzun vadede işletmenin değer yaratma sürecini ve paydaşlarını etkileyebilecek kritik sürdürülebilir kalkınma konuları raporlanır. İşletme entegre raporda, sermaye türlerini kullanarak ortaya çıkardığı çıktılarla sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine yaptığı katkıyı açıklar (Adams, 2017: 23-32). Değer yaratma süreci, dinamik bir süreç olup bileşenler arasındaki ilişkilerin ve etkileşimlerin sürekli olarak izlenmesi ve güncellenmesi gerekir.
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4.2. Entegre Raporlamanın Temel İlkeleri
Entegre raporların hazırlanmasında ve sunulmasında dikkate alınması gereken yedi temel ilke söz konusudur: i) stratejik bakış ve geleceğe yönelik olma, ii)
bilgiler arası bağlantı, iii) paydaşlarla ilişkiler, iv) önemlilik, v) kısa ve öz olma,
vi) güvenilirlik, tam ve eksiksiz olma, vii) tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik.
Öncelikle işletme, stratejisi ve bu stratejinin işletmenin kısa, orta ve uzun
vadede değer yaratma kabiliyeti, sermaye türlerini kullanımı ve bunlar üzerindeki etkileri arasında nasıl bir ilgi olduğu hakkında bilgi sağlamalıdır. İşletmenin zaman içinde değer yaratma kabiliyetini etkileyen faktörlerin bileşiminin ve birbirleriyle olan ilişkilerin bütünsel bir resmini sunmalıdır. Bütün
temel ilkeler önemli olmakla birlikte Eccles ve Krzus (2015: 204), bilgiler
arası bağlantı ilkesinin entegre raporlamanın kalbinde yatan ilke olduğunu
öne sürmektedirler. Bu ilke, işletmede entegre düşünceyi gerektirir. İşletme,
temel paydaşlarıyla kurduğu ilişkilerin doğası ve kalitesi hakkında bilgi sağlamalı ve paydaşların yasal ihtiyaç ve isteklerini ne ölçüde anladığını, dikkate
aldığını ve karşıladığını göstermelidir. İşletme kısa, orta ve uzun vadede değer
yaratma kabiliyetini “önemli ölçüde” etkileyen konular hakkında bilgi vermelidir. Brockett ve Rezaee (2012: 29)’a göre önemlilik ilkesi, önemli bilgilerin
açıklanırken aşırı bilgiden kaçınılmasını temin eden kritik bir ilkedir. Entegre
rapor, kısa ve öz olmalıdır. Olumlu ya da olumsuz tüm maddi hususları dengeli ve maddi hata içermeyecek şekilde sunmalıdır. Rapordaki bilgiler, zaman
içinde tutarlı ve işletmenin kendi değer yaratma kabiliyeti açısından diğer kuruluşlarla karşılaştırılmasına olanak sağlayacak şekilde sunulmalıdır.
5. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Her ne kadar ilk bakışta işletmelerin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin finansal
performans hedefleriyle çatışabileceği düşünülebilirse de, literatürde bu iki olgu
arasındaki ilişkiye yönelik dört hipotez bulunmaktadır. Bunlar; (i) pozitif ilişki,
(ii) negatif ilişki, (iii) U veya ters U ilişki (kısa vadede maliyetlerin kazançlardan fazla, orta ve uzun vadede ise kazançların maliyetleri aştığı ilişki) ve (iv)
ilişkisizlik. Bununla birlikte literatürde çok sayıda çalışma, sürdürülebilirlik uygulamalarının finansal performansı arttırdığını göstermiştir (Karasioğlu ve Arıcı,
2012: 447). Buna ek olarak, işletmelere finansmana erişimde kolaylık, yasalara
uyum, çalışan memnuniyeti, kurumsal itibar, paydaşlarla iletişim, risk yönetiminde etkinlik, verimlilikte artış ve maliyetlerde azalış, yenilikçilik ve inovasyona dayalı büyüme gibi faydalar sağlamaktadır (Aras ve Sarıoğlu, 2015: 24).
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Entegre raporlamayla ilgili literatür incelendiğinde ise, çalışmaların kavramsal ve ampirik çalışmalar şeklinde iki gruba ayrıldığı ve mevcut literatürün henüz olgunlaşmamış olduğunu söylemek mümkündür.
Feng vd. (2017), işletmelerin çerçevede açık ve net bir örnek olmaması
nedeniyle entegre düşünceyi yorumlamakta zorlandıklarını ifade etmişlerdir.
Entegre düşüncenin ne ifade ettiği hakkında sağlam kavramsal bir temel olmadığından, paydaşların kendi tecrübeleri ışığında kendilerince yorumlamayı
seçtiklerini, sonuç olarak örgütsel söylev ve uygulamalarda farklı ve birbiriyle tutarlı olmayan yorumların ortaya çıktığını ortaya koymuşlardır. Haji
ve Anifowose (2016), Güney Afrika›da 2011-2013 yılları arasında yaptıkları
çalışmada entegre raporların içerik ve kalitesinin önemli düzeyde arttığı, bilgiler arası bağlantı, bilginin önemliliğinin belirlenmesi sürecinin açıklanması, raporların güvenilirlikleri ile tam ve eksiksiz olma özellikleri hususlarında önemli gelişme kaydedildiğini tespit etmişlerdir. Bununla birlikte düzenli
entegre raporlama uygulamalarındaki artış trendine rağmen, son zamanlarda
entegre raporlama uygulamalarının bir çoğunun işletmelerin yasalara uymak
ve örgütsel meşruiyet kazanmak adına göstermelik yapıldığı sonucuna varmışlardır. Eccles ve Krzus (2015: 197), yaptıkları araştırmada bazı işletmelerin iş modeli tanımlarıyla performanslarını bir araya getirebilseler de, iş modelleriyle kısa, orta ve uzun vadede değer yaratma süreci arasındaki ilişkiyi
açık ve net bir şekilde tanımlayan tek bir işletme bile gözlemlemediklerini
belirtmişlerdir. Ayrıca işletmenin piyasa ve stratejisiyle ilgili ve kaynak dağılımı sürecinde sermaye türlerinin kullanımıyla ilgili detaylı tanımlamalar yer
almakla birlikte, sermaye türlerinin diğer sermaye türleri, faaliyetler, çıktılar
ve süreçler arasındaki ilişkiyi açıklayan işletme sayısının yok denecek kadar
az olduğunu gözlemlemişlerdir. Atkins ve Maroun (2014) Güney Afrika’da
yaptıkları araştırmada, kurumsal yatırımcıların entegre raporlama yaklaşımından memnun olduklarını, bu konudaki gelişmeleri takip ettiklerini, ancak
daha kısa, karmaşıklıktan ve tekrardan uzak raporlar istediklerini ortaya koymuşlardır. Solomon ve Maroun (2012), Güney Afrika’da yaptıkları çalışmada,
King III’ün yayımlanmasının ardından 2010-2011 yıllarında sosyal, çevresel
ve etikle ilgili bilgilerin, entegre raporlamanın henüz zorunlu olmadığı 2009
yılına göre yadsınamaz bir biçimde arttığını ortaya koymuşlardır. Ancak şaşırtıcı bir şekilde bu bilgiler arasındaki bağlantının zayıfladığını, sunulan bilgilerin tekrardan ibaret olduğunu belirterek, bu durumun raporlama yapanlar
tarafından entegre raporun nasıl hazırlanması gerektiği ve neleri içermesi ge70
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rektiği hakkında açık ve net bilgiye sahip olmamalarından kaynaklanabileceğini ifade etmişlerdir.
Ülkemizde yapılan çalışmalar, genellikle kavramsal inceleme ağırlıklı
olup (Yanık ve Türker, 2012; Karğın vd., 2013; Gökten, 2016; Saban vd.,
2017) ampirik çalışmalar aşağıda özetlenmiştir.
Solak vd. (2017), yaptıkları anket çalışmasında, meslek mensuplarının entegre raporlama hakkında bilgilerinin yetersiz düzeyde olduğunu tespit etmişlerdir. Yüksel ve Aracı (2017), ülkemizde kurumsal yönetim endeksinde işlem
gören işletmelerin 2014 yılına ait faaliyet raporlarını, çerçevedeki temel ilkeler
ve içerik unsurları açısından inceleyerek işletmelerin entegre rapor skorlarını
hesaplamışlardır. Raporların %48›inin entegre raporlamayla uyumlu olduğunu öne sürmüşlerdir. Kaya vd. (2016), 13 farklı ülkeden 13 farklı işletmenin
entegre raporlarını içerik analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Raporların “kısa
ve öz olma” kriterini karşılayamadıklarını, oldukça hacimli olduklarını, işletmelerin hem çerçeveyi hem de GRI G4 endeksini birlikte kullandıklarını,
değer yaratma ve performans konusunda ortak bir anlayışın bulunmadığını
ifade etmişlerdir. Gençoğlu ve Aytaç (2016), BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan 29 işletmenin 2009-2015 yılları arasındaki faaliyet raporlarını
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, işletmelerin çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle ilgili uygulamalarında artış gözlendiğini belirtmişlerdir.
6. ENTEGRE RAPORLAMAYA GEÇİŞTE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMASININ ÖNEMİ
Küresel Raporlama Girişimi (GRI), dünya çapında tanınan ve amacı sürdürülebilirlik bilgilerinin raporlanması için standartlar geliştirmek olan küresel ve
bağımsız bir kuruluştur. 1997 yılında kurulan girişim, ilk sürdürülebilirlik rehberi
G1’i 2000 yılında yayımlamıştır. Günümüzde geçerli olan dördüncü nesil rehber G4 ise, 2013’de yayımlanmıştır. GRI rehberleri; işletmeler, muhasebeciler,
yatırımcılar, akademisyenler, hükümetler ve STK’ların bir araya geldiği çoklu
paydaş anlayışıyla hazırlanmaktadır (Eccles ve Krzus: 2010: 103).
Entegre raporlamanın temelinde, finansal ve finansal olmayan bilgiler arasındaki ilişkinin yönetim tarafından tutarlı bir şekilde tanımlanabilmesi yatar.
Bu nedenle sürdürülebilirlikten doğan riskler ve fırsatlar arasındaki ilişkinin
finansal rapor kalemleri açısından düşünülmesi gerekir (Krzus, 2012: 67). Entegre raporlar, sürdürülebilirlik raporları ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle
entegre raporlama yolculuğunda, sağlam bir sürdürülebilirlik raporlaması tecEYLÜL - EKIM 2018
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rübesine sahip olmak önemli bir avantaj ve gerekliliktir. Gökmen (2013: 72),
2013 yılında Amsterdam’da gerçekleştirilen G4 Rehberi tanıtım konferansında “doğru ve etkin sürdürülebilirlik raporlaması süreçlerine sahip olmayan
şirketlerin, entegre raporlama yapmalarının mümkün olmayacağı” üzerinde
durulduğunu aktarmaktadır.
GRI’nin emekli başkanı ve IIRC’nin başkanı olan M. King “uluslararası
muhasebe standartlarına göre hazırlanmış finansal raporlar ile G4’ü temel alarak hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının, entegre raporu besleyecek bilgilerin yaklaşık yarısını oluşturduğunu” belirtmiştir. Ayrıca “raporların hiçbirinin
birbirinin yerini tutamayacağını, fakat raporların daha işlevsel hale getirilmesi
gerektiğini, 10-15 sayfalık entegre raporların bile son derece işlevsel olabileceğini” ilave etmiştir. Entegre raporlamada esas başarı, finansal raporlar ile sürdürülebilirlik raporlarında yer alan bilgiler arasında bağlantıların doğru kurulabilmesi ve tekrarlardan kaçınılmasıdır (Gökmen, 2013: 72).
6.1. Dünyada Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre Raporlama
GRI’nin hazırlamış olduğu sürdürülebilirlik raporlaması veri tabanında bulunan en eski sürdürülebilirlik raporu 1999 yılına aittir. Bu veri tabanında Ocak
2018 itibariyle 12.035 işletmenin yayımladığı 46.685 rapor bulunmaktadır.
Grafik 1. Dünyada Yıllara Göre Sürdürülebilirlik Raporlaması

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Grafik 1 incelendiğinde, sürdürülebilirlik raporlamasının yıllar itibariyle artış trendi izlediği, özellikle 2011 yılında ivme kazandığı görülmektedir.
2017 yılında rapor sayısındaki azalış, çalışmanın yapıldığı dönem itibariyle
2017 raporlarının bir kısmının henüz yayınlanmamış olmasındandır. Raporların türleri açısından dağılımları aşağıdaki gibidir.
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Tablo 3. Dünyada Sürdürülebilirlik Raporlarının Türleri
Rapor Türü

Rapor Sayısı

Yüzde

G1

305

%1

G2

1.458

%3

G3

11.887

%25

G3.1

5.930

%13

G4

9.489

%20

GRI standartları

396

%1

GRI referanslı*

4.866

%10

GRI olmayan
TOPLAM

12.354

%26

46.685

%100

*GRI referanslı raporlarda GRI İçerik Endeksi bulunmadığından GRI raporu sayılmamaktadır.
Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Tablo 3 incelendiğinde, yayımlanan toplam raporun yaklaşık %65’inin (29.465
adet rapor) GRI ilkelerine göre hazırlandığı görülmektedir. Sürdürülebilirlik raporu yayımlayan işletmelerin %60’ının büyük ölçekli, %24’ünün çok uluslu ve
%16’sının KOBİ olduğu tespit edilmiştir. Yayımlanan raporların ise %63’ü büyük
ölçekli, %27’si çok uluslu ve %10’u KOBİ’lere ait raporlardır. Buna göre işletme
başına düşen ortalama rapor sayısı büyük ölçekli işletmelerde 4, çok uluslu işletmelerde 4,5 ve KOBİ’lerde 2,5 adettir. Buradan en düzenli raporlama yapan işletmelerin, çok uluslu işletmeler olduğu anlaşılabilir. KOBİ’lerde ise, sürdürülebilirlik raporlamasının daha yakın zamanda başlamış olduğu ya da diğer gruplardaki
kadar düzenli yayımlanmadığı sonucuna ulaşılabilir. Tablo 4. bölgeler açısından
sürdürülebilirlik raporlamasını göstermektedir.
Tablo 4. Dünyada Bölgelere Göre Sürdürülebilirlik Raporlaması
Bölge

İşletme sayısı*

Yüzde

Rapor sayısı

Yüzde

İBDRS**

Asya

4.157

%35

13.647

%29

3,3

Avrupa

4.030

%33

17.261

%37

4,3

Latin Amerika

1.555

%13

6.041

%13

3,9

Kuzey Amerika

1.267

%11

5.301

%11

4,2

634

%5

2.789

%6

4,4

Afrika
Okyanusya
TOPLAM

392

%3

1.645

%4

12.035

%100

46.685

%100

4,2
Ortalama

3,8

* Sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletme sayısını, **İşletme başına düşen rapor sayısını göstermektedir. İBDRS=Rapor sayısı/İşletme sayısı şeklinde hesaplanmıştır.
Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.
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Sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletme sayısı en fazla Asya kıtasında
bulunurken, rapor sayısı açısından Avrupa ilk sırada yer almaktadır. Yayımlanan raporların %37’si Avrupa kıtasına aittir. Kıtalar arası nüfus, yüz ölçümü,
işletme sayısı gibi faktörler açısından farklılıklar olduğundan, işletme başına
düşen rapor sayısını incelemek daha aydınlatıcı olacaktır. Gerekli hesaplamalar yapıldığında işletme başına Afrika’da 4,4; Avrupa’da 4,3; Kuzey Amerika
ve Okyanusya’da 4,2; Latin Amerika’da 3,9 ve Asya’da 3,3 rapor düştüğü
görülmektedir. İşletme başına düşen rapor sayısının ortalama 3,8 olduğu düşünüldüğünde, Asya kıtası ortalamanın altında kalan tek kıta olmuştur. Tablo
5. sürdürülebilirlik raporlamasının sektörel dağılımını göstermektedir.
Tablo 5. Dünyada Sürdürülebilirlik Raporlamasının Sektörel Dağılımı
Sektörler*

İşletme Sayısı

Tarım, Ormancılık, Balıkçılık

Rapor Sayısı

350

Madencilik, Taş Ocakçılığı

343

1.730

İmalat

3.319

13.027

Elektrik, Gaz, Buhar ve Havalandırma Sist.Üretim Dağıtım

1.082

5.018

Su Temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faal.

218

926

İnşaat

381

1.471

Toptan ve Perakende Ticaret

590

2.245

Ulaştırma ve Depolama

501

2.106

Konaklama, Yiyecek Hizmetleri

239

746

Bilgi ve İletişim

499

2.128

1.718

7.375

390

1.398

Finans ve Sigorta Faaliyetleri
Gayrimenkul Faaliyetleri
Kamu Yönetimi

230

696

Eğitim

129

345

İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faal.

190

596

Hanehalkı Kişisel Üretim
Diğer
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
TOPLAM

120

541

1.399

4.048

337

1.042

12.035

46.685

*Sektörlerin sınıflandırılmasında, GRI’nin sınıflandırması yerine Birleşmiş Milletler tarafından
önerilen ekonomik faaliyetler sınıflandırması tercih edilmiştir. Bu sınıflandırmaya, kar amacı gütmeyen
kuruluşlar eklenmiştir.

Tablo 5 incelendiğinde sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletmelerin
dağılımı; %46 üretim, %34 hizmet, %5 ticaret sektörü, %12 diğer ve %3 kar
74
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amacı gütmeyen işletmeler şeklindedir. Yayımlanan toplam sürdürülebilirlik
raporlarının %49’u üretim, %35’i hizmet, %5’i ticaret, %9’u diğer ve %2’si
kar amacı gütmeyen işletmelere ait raporlardır. İşletme başına düşen rapor
sayısı ise, sırasıyla 4,1; 4; 3,8; 2,9 ve 3,1 şeklinde gerçekleşmiştir. Buradan en
uzun süredir ve düzenli raporlamanın üretim ve hizmet işletmelerinde yapıldığı anlaşılmaktadır.
GRI veritabanında 2015-2017 yılları arasında yayımlanan toplam 538
entegre rapora ulaşılabilmiştir. Ancak bu raporlara işletmeler kendileri isim
verdiklerinden, bu raporların gerçekten entegre rapor olup olmadıkları bilinememektedir. Bu raporların yıllara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.
Grafik 2. Dünyada Yıllara Göre Entegre Raporlama

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Bu raporların %70’i (376 adet) büyük ölçekli, %21’i (114 adet) çok uluslu
ve %9’u (48 adet) KOBİ’ler tarafından yayımlanmıştır.
Tablo 6. Dünyada Bölgelere Göre Entegre Raporlama
Bölge

Rapor sayısı

Asya
Avrupa

Yüzde

60

%11

101

%19

Latin Amerika

21

%4

Kuzey Amerika

18

%3

333

%62

5

%1

538

%100

Afrika
Okyanusya
TOPLAM

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.
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Tablo 6 incelendiğinde entegre raporlamada en büyük pay %62 ile Afrika’ya aittir. Bu durum, Güney Afrika›da entegre raporlamanın zorunlu olmasından kaynaklanmaktadır. İkinci sırada %19 ile Avrupa ve 3. sırada %11 ile
Asya kıtası yer almaktadır.
6.2. OECD ve Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Entegre
Raporlama
Ülkemizde muhasebe ve finansal raporlama uygulamaları; sermaye piyasına kayıtlı işletmeler ve kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar için UMS/
UFRS ile tam uyumlu TMS/TFRS seti, büyük ve orta büyüklükteki işletmeler
için BOBİ FRS ve küçük işletmeler için MSUGT zemininde yürütülmektedir.
Finansal olmayan bilgilerin raporlanması ise, faaliyet raporlarında ve gönüllülük esasına dayalı olarak yayımlanan kurumsal sosyal sorumluluk raporu,
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, kurumsal vatandaşlık raporu, sürdürülebilirlik raporu gibi çeşitli adlarla yayımlanmaktadır. İlk sürdürülebilirlik
raporu 2004 yılında Aksa Akrilik işletmesi tarafından “sürdürülebilir kalkınma raporu” adıyla yayımlanmıştır.
OECD ülkelerinde ise toplam 6.622 işletme 29.006 adet sürdürülebilirlik
raporu yayımlamışlardır. Buna göre raporlama yapan işletme sayısı ortalama
189, yayımlanan rapor sayısı ise ortalama yaklaşık 829 adettir. Türkiye 130
işletme ve 350 rapor ile OECD ortalamasının oldukça altında kalmaktadır.
Grafik 3. OECD Ülkelerinde Sürdürülebilirlik Raporlaması Yapan
İşletme Sayıları

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.
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Grafik 3’den görüldüğü üzere, en fazla sürdürülebilirlik raporlaması yapan
işletmeye (1.015 adet) sahip ülke Birleşik Devletler’dir. Onu İspanya (519
adet), Japonya (542 adet) ve Birleşik Krallık (414 adet) takip etmektedir.
Türkiye, 130 işletmeyle 35 OECD ülkesi arasında 19. sırada yer almaktadır.
Sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletmelerin ölçek açısından dağılımları,
Tablo 7’den izlenebilmektedir.
Tablo 7. Sürdürülebilirlik Raporlaması Yapan İşletmelerin
Ölçeklerine Göre Dağılımı
Sıra No

Ülke Adı

Büyük Ölçekli

Çok Uluslu

KOBİ

1

Birleşik Devletler

0,47

0,45

0,08

2

İspanya

0,66

0,09

0,25

3

Japonya

0,38

0,61

0,01

4

Birleşik Krallık

0,66

0,31

0,03

5

Almanya

0,59

0,03

0,13

6

Avustralya

0,50

0,35

0,14

7

Fransa

0,44

0,51

0,06

8

İsveç

0,63

0,19

0,17

9

Kore

0,71

0,13

0,16

10

Kanada

0,60

0,30

0,09

19

Türkiye

0,71

0,17

0,11

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Türkiye’de sürdürülebilirlik raporlaması yapan işletmelerin %71’inin büyük ölçekli, %17’sinin çok uluslu ve %11’inin KOBİ oldukları görülmektedir.
Özellikle Birleşik Devletler, Japonya, Birleşik Krallık, Avustralya, Fransa ve
Kanada’da çok uluslu işletmelerin fazlalığı dikkat çeken başka bir husustur.
Ülkemizde KOBİ›lerin sürdürülebilirlik raporu yayımlama çabaları desteklenmelidir.
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Grafik 4. OECD Ülkelerinde Yayımlanan Sürdürülebilirlik Raporu
Sayısı

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Grafik 4 incelendiğinde, günümüze kadar yayımlanmış sürdürülebilirlik raporu sayısı açısından ilk dörtte yine Birleşik Devletler (4.058 adet), Japonya (3.180
adet), İspanya (2.082 adet) ve Birleşik Krallık (1.889 adet)’ın yer aldığı görülmektedir. Türkiye, 350 adet rapor ile 23. sıraya gerilemiştir. Grafik 5. OECD ülkelerinde işletme başına düşen sürdürülebilirlik raporu sayısını göstermektedir.
Grafik 5. OECD Ülkelerinde İşletme Başına Düşen Sürdürülebilirlik
Raporu Sayısı

Kaynak: http://
database.globalreporting.org/’dan derlenerek
oluşturulmuştur.
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Ülkelerin birbirlerinden farklılıkları dikkate alındığında, işletme başına
düşen sürdürülebilirlik raporu sayısını incelemenin daha sağlıklı bir karşılaştırmaya olanak vereceği düşünülmüştür. Grafik 5’de birinci sırada gördüğümüz Japonya’da işletme başına 7 adet rapor düşerken, onu 6,4 adet raporla
Danimarka, 5,7 adet raporla Finlandiya ve 5,4 adet raporla İtalya takip etmektedir. Türkiye ise, 2,7 rapor ile 34. sıraya gerilemektedir. Bu analiz, ülkemizde sürdürülebilirlik raporlamasının henüz çok yeni olduğunu göstermektedir.
Grafik 6. OECD ve Türkiye’de entegre rapor sayılarını göstermektedir.
Grafik 6. OECD ve Türkiye’de Entegre Raporlama

Kaynak: http://database.globalreporting.org/’dan derlenerek oluşturulmuştur.

Ulaşılabilen entegre rapor sayılarına göre birinci sırada Japonya (27 rapor), ikinci sırada Birleşik Devletler (13 rapor) ve üçüncü sırada Fransa ve
Kore (12 rapor) gelmektedir. Entegre raporlamada önde gelen ülkelerin, sürdürülebilirlik raporlamasında tecrübeli olan ülkeler olduğunu görmekteyiz.
Ülkemizin entegre raporlama açısından OECD ülkeleri arasında 13. sırada
olduğu tespit edilmiştir.
7. SONUÇ ve ÖNERİLER
Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve finansal yenilikler, işletmelerin iş
yapma süreçlerini değişikliğe uğratmakta, geleceğe ilişkin maruz kalınabilecek risk ve fırsatları da beraberinde getirmektedir. Böyle bir ortamda paydaşlar, işletmelerle ilgili finansal bilgilerin yanı sıra işletmelerin içsel süreçleri
hakkında da bilgi sahibi olmak istemekte hatta geleceğe yönelik projeksiyonlarını görmek istemektedirler. İşletmeler, gerek şeffaflık ve hesap verebilirliğin arttırılması gerekse paydaşlarının taleplerini karşılayabilmek için her
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geçen gün daha fazla bilgi raporlamaktadır. Ancak zamanla gereğinden fazla
bilgi yükü altında kalan paydaşlar, bu bilgi karmaşasına son verecek “önemli”
bilgilerin birbirleriyle bağlantıları kurularak işletmenin geçmiş performansı,
kaynakları kullanarak nasıl değer yarattığı ve bu değeri paydaşlarıyla nasıl
paylaştığını gösteren kısa ve öz raporlar talep etmeye başlamışlardır. Kurumsal raporlamada “akıllı raporlama”ya doğru giden yolda sürdürülebilirlik raporlamasının önemli bir rolünün olduğu yadsınamaz. Bu gerçekten hareketle,
çalışmada dünyadaki sürdürülebilirlik raporlaması ve entegre raporlamanın
durumu ortaya konarak, OECD ülkeleri ve Türkiye arasında karşılaştırmalı bir
analiz gerçekleştirilmiştir. Buna göre, ülkemizin sürdürülebilirlik raporlaması
yapan işletme sayısı açısından 35 OECD üyesi arasında 19. sırada, bugüne
kadar yayımlanan rapor sayısı açısından 23. sırada ve işletme başına düşen
ortalama rapor sayısı açısından 34. sırada yer aldığı tespit edilmiştir.
Finansal olmayan bilgilerin raporlanmasında borsalar teşvik edici olabilmektedirler. Ülkemizde Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi ve Sürdürülebilirlik Endeksi, finansal olmayan bilgilerin raporlanmasını teşvik etmek
için atılmış iki önemli adımdır. Bu noktada ülkemizde sürdürülebilirlik raporlamasının daha çok teşvik edilmesi, sürdürülebilirlik uygulamalarının orta ve
uzun vadede işletmelerin finansal performanslarını olumlu etkileyeceği hakkında işletmeler bilgilendirilmelidirler.
Entegre raporlama açısından değerlendirme yapıldığında, ülkemizde bugüne dek 5 adet entegre rapor yayımlandığı ve dünya üzerinde bu uygulamanın henüz olgunluk kazanmadığı düşünüldüğünde iyi bir başlangıç olabileceği
düşünülmektedir. Ayrıca entegre raporlamanın yaygınlaştırılması amacıyla,
Borsa İstanbul, IIRC ve ERTA arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Ülkemizin sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili gelişmeleri geriden takip ederken, entegre raporlama konusunda daha atak davrandığı ve gelişmeleri daha
yakından izlediğini söylemek mümkündür. Bu durum, ülkemizde finansal piyasalarda yatırımcılar açısından güven unsurunu arttıracağından, piyasaların
derinliğini ve genişliğini arttıracak bir gelişme olarak yorumlanabilir.
Bununla birlikte “entegre düşünce”ye ulaşmak kolay değildir. Entegre raporlamanın yaygınlaşması ve kabul görmesi, muhasebe meslek mensuplarının
yaptıkları işin önemli bir kısmını etkileyecektir. Bu nedenle muhasebe meslek
mensuplarının entegre raporlamanın değer yaratma süreciyle ilgili “silo düşünceden entegre düşünce”ye uzanan değişikliklere hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
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KİRALAMA İŞLEMLERİNİN TFRS 16’YA GÖRE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE ÖLÇÜLMESİ
RECOGNITION AND MEASUREMENT OF LEASE
TRANSACTIONS ACCORDING TO TFRS 16
							
Öğr. Gör. Dr. Çağrı AKSOY HAZIR1**
ÖZ
Kiralama işlemlerinin şeffaf biçimde sunulamaması eksikliğini gidermek
amacıyla UMSK ve AMSK tarafından, kiralamaların muhasebeleştirilmesine
yönelik yeni bir çalışma başlatılmış olup, çalışmalar sonucunda 2006 yılında
UMSK tarafından UFRS 16 yayımlanmıştır. Yeni standart ile kiracının muhasebeleştirme uygulamaları değişmiş, kiracıya tüm kiralama işlemlerinde kullanım hakkı varlığını ve ilgili kira yükümlülüğünü finansal durum tablolarına
alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu değişiklik ile aynı zamanda kiralama işlemlerinin finansal tablolarda şeffaf ve adil biçimde sunulması sağlanabilecektir.
Türkiye’de TFRS 16 – Kiralamalar, Nisan 2018’de yayımlanmış, 1.1.2019 ve
sonrasında uygulanacaktır. Bu çalışmada yeni standardın muhasebeleştirme
ve ölçme politikasının kavramsal açıdan, kiraya veren ve kiracı açısından ve
geçiş hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmesidir.
Anahtar Sözcükler: Kiralamalar, Alt Kiralama, Geri Kiralama, Kiralamada Değişiklik
ABSTRACT
Responding to the concerns for the lack of transparent presentation of lease
transactions the IASB and FASB undertook a project to improve lease accounting. As a result, IFRS 16 was codified by IASB and published in 2006. The
new standard changes the old treatment of leased assets and makes it compulsory for the lessee to recognize the right of use of the asset an d its associated
liability. It also provides transparency and faithful presentation of lease activities in financial statements. In Turkey, TFRS 16 - Leasings was published
in April 2018 and will be applied for the reporting periods beginning on and
after 1 January 2019. This study aims to assess the accounting policies of the
new standard related to definition of lease transactions, recognition and mea*1 Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Almanca İşletme Bölümü
Makale Geliş Tarihi:
03.05.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.07.2018
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surement of leases from perspectives of lessees and lessors and the transition
regulations.
Keywords: Leases, Sublease, Sale and Lease Back, Lease Modifications.
1. GİRİŞ
Bilanço dışı finansman yöntemleri arasında yer alan kiralama işlemleri,
kavramsal olarak ekonomik bir varlığın kullanım hakkının kira ödemeleri
karşılığında sahibi tarafından kullanıcıya devredilmesini ifade eder (Sipahi,
2004, 3). Kiralama işlemlerinin bilanço dışı finansman aracı olarak kullanılmasının nedenleri ise; finansal tabloların yatırımcı ve ortaklığa borç veren
kurumlara daha güçlü görünmesini sağlayarak sermaye maliyetinin düşürülmesine katkıda bulunması ve vergi avantajlarından yararlanılabilinmesidir
(Pamukçu, 2010, 481-482).
TMS/TFRS’lerde kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması “TMS 17 – Kiralama İşlemleri” standardı ile düzenlenmiştir. İlgili standart Şubat 2006 tarihinde 26090 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiş ve 31.12.2005 tarihinden sonraki hesap dönemlerinde uygulanmaktadır.
TMS 17’de genel olarak; kiralama işlemleri finansal ve faaliyet kiralaması olarak iki grupta sınıflandırılmış ve her iki kiralama grubu için standartta farklı muhasebeleştirme ve raporlama şekilleri sunulmuştur. Kiralama işlemlerini bilanço
dışı finansman aracı olmaktan çıkarmak ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan
borçların finansal durum tablosunda olması gereken tutarı yansıtması doğrultusunda, gerçeğe uygun sunum ilkesini karşılamak amacıyla gerek Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB – International Accounting Standards
Board) gerekse Amerikan Finansal Muhasebe Standartları Kurulu ( Financial
Accounting Standards Board – FASB) bütün kiralama işlemlerinin finansal tablolara alınacak bir muhasebe standardı üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışma sonucunda IASB UMS 17’nin yerini alacak UFRS 16 – Kiralamalar standardını Ocak
2016’da yayımlamıştır. (Öztürk, 2016, 3). UFRS 16 - Kiralamalar, 01.01.2019
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde uygulanacak ve UFRS 15
- Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan şirketler için erken
uygulama söz konusu olacaktır.
İlgili standart Türkiye’de uygulanmak üzere Şubat 2017 tarihinde taslak
haliyle kamuoyuna sunulmuş, Nisan 2018 tarihinde 30393 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. TMS 17 ile karşılaştırıldığında öne çıkan değişiklik,
daha önce kiracı açısından faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılan kiralama
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işlemlerinin finansal kiralama olarak sınıflandırılacağı ve tüm kiralama işlemlerine ait dipnot açıklamalarının genel çerçevesinin genişletilmiş olduğudur.
Bu çalışmanın amacı; TFRS 16 – Kiralamalar’a göre kiralamaların muhasebeleştirilme ve raporlanmasının uygulama örnekleri ile değerlendirilmesidir.
Çalışmanın öne çıkan unsurları; TMS 17 ile karşılaştırıldığında değişkenlik
gösteren kiracı açısından muhasebeleştirme, alt kiralamalar, geri kiralamalar,
kiralamada değişiklik yapılması ve geçiş hükümlerinin uygulamasıdır.
Çalışmada öncelikle TFRS 16 – Kiralamalar’da yer alan tanımlar bütünsel
olarak ele alınmış, daha sonra kiraya veren ve kiracı açısından muhasebeleştirme ile geçiş hükümleri incelenerek, örneklendirilmiştir. Sonuç bölümünde
ise TMS 17 ile temel farklılıkları sunularak, genel bir değerlendirme sunulmuştur.
2. TFRS 16’YA GÖRE KİRALAMALARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
TFRS 16 – Kiralamalar standardının TMS 17 – Kiralama İşlemleri standardı ile karşılaştırıldığında temel olarak farklılık gösteren kısmı; kiracı açısından
kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesidir. Standarda göre; kiracı açısından
tüm kiralama işlemleri, faaliyet ya da finansal kiralama olup olmamasına bakılmaksızın finansal durum tablosuna varlık ya da borç olarak yansıtılacaktır. Kiraya veren açısından ise TMS 17’de belirtilmiş olan muhasebeleştirme çerçevesi
TFRS 16’da benzer biçimde ele alınmıştır. Bir diğer öne çıkan değişiklik ise yine
kiracı açısından yapılması gereken dipnot açıklamalarının içeriğinin genişletilmiş olması ve risklerin tespiti ile daha iyi yönetilebilmesi için ihtiyaca uygun
bilginin sunumunun zorunlu hale getirilmiş olmasıdır.
Bu bölümde “TFRS 16 – Kiralamalar” uygulama örnekleri ile beraber genel tanımlar, kiraya veren açısından muhasebeleştirme, kiracı açısından muhasebeleştirme ve geçiş hükümleri başlıkları altında anlatılmıştır.
2.1. Genel Tanımlar
“Kiralama sözleşmesi veya kiralama işlemi”, bir bedel karşılığında tanımlanan varlığın kullanımının kontrol etme hakkının belirli bir süre ile sözleşme
aracılığıyla devredilmesini ifade eder (TFRS 16, Prg.9). Varlık, sözleşmede
açık bir şekilde belirlendiği veya müşterinin kullanımına sunulduğu zaman
“tanımlanan varlık” olarak adlandırılır (TFRS 16, B13). Ancak kullanım süresi boyunca kiraya veren ikame etme opsiyonuna sahip olduğunda, kiracının
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tanımlanan varlığı kullanma hakkı mevcut değildir. İkame etme opsiyonu ise
kiraya verenin varlıktan ekonomik yarar sağlaması ve kullanım süresi boyunca alternatif varlıkları ikame etme imkanına sahip olmasına bağlıdır (TFRS
16, B14). Bu duruma istisnai olarak ise varlık çalışmadığı veya teknik açıdan
geliştirme söz konusu olduğunda, bu opsiyon asli nitelikte olmayıp kiracının
kullanım hakkı engellenemez (TFRS 16, B18). Tanımlanan varlığın bölümleri
ancak fiziksel olarak ayrı veya kapasitenin tamamına yakınını temsil ediyorsa
tanımlana varlık niteliğindedir (TFRS 16, B20).
Örnek 1: A şirketi, B şirketinden güneş enerjisine dayalı elektrik üretim
lisansını 20 yıllığına kiralamıştır. Yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi amacıyla güneş santralinin sahibi olan B şirketi, santralın kullanımından bağımsız
olarak vergisel avantajlar ve üretilecek elektrik miktarına bağlı olarak da devlet teşvikleri elde etmiştir. TFRS 16’ya göre A şirketinin tüm ekonomik faydalardan yararlanıp yararlanmadığının değerlendirilmesinde, güneş santralinde
üretilecek elektrik miktarının yanı sıra bu miktara bağlı olarak B şirketinin
elde edeceği devlet teşvik tutarları da dikkate alınmalıdır. Ancak yasal mülkiyete bağlı olarak elde edilen vergisel avantajlar B şirketini ilgilendirdiğinden
kiralama işleminin mevcudiyetine dahil edilmeyecektir (Bardens, Kroner ve
Meurer, 2016, 387).
“Kullanım hakkı”; kiracının kullanım süresince tanımlanan varlığı kontrol
etme hakkını ifade eder. Kontrol etme ise varlığın kullanımından elde edilebilecek ekonomik yararların tamamına yakınının elde edilmesi ve yönetme hakkının varlığına bağlıdır. (TFRS 16, B9) Kullanım süresince varlığın
nasıl ve hangi amaçla kullanılacağına ve bunlara ilişkin kararlar önceden
belirlenmiş olsa dahi, kiracı yönetme hakkına sahiptir. (TFRS16, B24-B25)
Buna karşın kiraya verenin de sözleşmeye belirli hükümleri dahil etme hakkı
mevcuttur. Bunlara kiraya verenin koruyucu hakları denir. Koruyucu haklar
yalnızca kiracının kullanım kapsamını tanımlarken, kullanım hakkını engellemez. (TFRS16, B30)
Sözleşmenin kiralama işlemi olup olmadığının tespiti için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.
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Şekil 1: Kiralamanın Mevcudiyetinin Belirlenmesi (Bardens, Kroner ve Meurer, 2016, 389)

Standardın kapsamına dahil edilmeyen ve kapsamında değerlendirilen kiralama işlemleri aşağıda tanımlanarak sınıflandırılmıştır.

Şekil 2: TFRS 16 Kapsamı (TFRS 16, Prg.3, TFRS 16, Prg.5, TFRS 16.A, TFRS 16, B5)

Kısa vadeli kiralamalar ve dayanak varlığın düşük değerli olduğu kiralamalarda TFRS 16 uygulanmadığı takdirde, kira ödemeleri kiracı tarafından
kira süresi boyunca doğrusal ya da başka bir sistematik esasa göre giderleştirilir (TFRS16, Prg.5).
Çok bileşenli sözleşmelerde, kiracı dayanak varlıktan tek başına veya başka bir kaynakla birlikte fayda sağlayabildiği ve dayanak varlık başka bir da-
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yanak varlık ile ilişkili değilse kullanım hakkı ayrı bir kiralama bileşeni olarak
muhasebeleştirilmedir. Kiralamayla ilgili diğer maliyetler de ödenecek tutara
dahil edilebilir ancak bileşenlere dağıtılmalıdır (TFRS 16, B32-B33). Bileşen
veya bileşen kabul edilmeyenlerin fiyatlarının belirlenmesinde kiraya verenin
veya benzer tedarikçinin benzer bileşen için kullandığı fiyat esas alınır (TFRS
16, Prg.14).
Kiralamaların muhasebeleştirilmesinde dikkate alınması gereken 3 unsur
mevcuttur.

Kiralama Süresi: Kiracının dayanak varlığı kullanma hakkına sahip
olduğu iptal edilemeyen süredir (TFRS 16, A). Bu süre kiralamanın fiilen başladığı tarihte başlar ve kiraya verenin kiracıya sağladığı tüm bedelsiz kiralama
sürelerini kapsar (TFRS 16, B36). İptal edilemez süre belirlenirken; kiracının kiralamaya uzatma opsiyonunu kullanmasını kapsayan süre ve kiracının
kiralamayı sonlandırma opsiyonunu kullanmamasını kapsayan süre dikkate
alınmalıdır (TFRS 16, Prg. 18).

Kira Ödemeleri: Sabit ödemelerin kiralama teşvik alacakları düşülmesiyle bulunan tutar, belirli bir endeks ya da orana bağlı değişken kira ödemeleri, kalıntı değer taahhütleri kapsamındaki kiracının ödeyeceği tutarlar, satın
alma opsiyonu kullanılacaksa opsiyon kullanım fiyatı, sona erdirme opsiyonu
kullanılacaksa sonlandırmaya ait ceza ödemelerini içerir (TFRS 16, Prg. 27).

Zımni Faiz Oranı: Kira ödemelerinin bugünkü değere indirgenmesinde kullanılan iskonto oranını ifade eder. Zımni faiz oranı aşağıdaki formülde
belirtilmiş olan X’i ifade eder.

Bu oran tespit edilemediği takdirde alternatif borçlanma oranı kullanılır. O
da kiracının benzer ekonomik bir ortamda, kullanım hakkı varlığıyla benzer
değerdeki bir varlığı elde etmek için gerekli olan fonları, benzer bir dönem
ve benzer bir güvence ile borç alması halinde ödemek zorunda olduğu faiz
oranıdır (TFRS 16, A).
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2.2. Kiraya Veren Açısından Muhasebeleştirme
Bir kiralamanın finansal ya da faaliyet kiralaması olması, sözleşmenin
özüne bağlı olup, kiralama işlemi sözleşmenin başlama tarihinde sınıflandırılır ve yalnızca kiralamada bir değişiklik söz konusu olduğunda yeniden değerlendirilir (TRFS 16, Prg. 63-66).
Kiraya veren açısından bir kiralamanın finansal kiralama olabilmesi için
standart çerçevesinde belirli kriterlere uygun olması ve belirli göstergelere
sahip olması gereklidir. Bu kriterlere uymayan ve göstergelere sahip olmayan
tüm kiralamalar faaliyet kiralamasıdır. Aşağıdaki tabloda finansal ve faaliyet
kiralamasına ait sınıflandırma kriter ve göstergeleri ile sunulmuştur.

Şekil 3: Kiralamanın Sınıflandırılması (TFRS 16, Prg. 63/64 ve TFRS 16, Prg. 81)

Kiraya veren, kiralamanın başladığı tarihte, dayanak varlığı finansal durum tablosuna alır ve bunu net kiralama yatırımına eşit tutarda bir alacak olarak kaydeder (TFRS 16, Prg. 67).
Net kiralama yatırım tutarı ise brüt kiralama yatırım tutarının kiralamadaki
faiz oranı ile iskonto edilmiş halidir. Aşağıda brüt kiralama yatırım tutarı ve net
kiralama yatırım tutarı formüle edilmiştir (TFRS 16,A ve TFRS16, Prg. 69).

EYLÜL - EKIM 2018

91

MALİ

ÇÖZÜM

Sonraki ölçümlerde, kiraya veren finansman gelirlerini net kiralama yatırımına ilişkin sabit bir dönemsel getiri oranını yansıtan bir esasa göre finansal tablolara alır ve döneme ilişkin kira ödemeleri, anapara ve kazanılmamış
finansman gelirini azaltmak üzere brüt kiralama yatırımından düşer (TFRS
16, Prg. 75-76). Dönemsel olarak brüt kiralama yatırımının hesaplamasında
kullanılan tahmini taahhüt edilmemiş kalıntı değerin de düzenli olarak gözden
geçirilmesi gereklidir. Kalıntı değerde bir azalma olduğu takdirde bu azalış
doğrudan finansal tablolara alınmalıdır. Net kiralama yatırımının finansal tablo dışı bırakılması ya da değer düşüklüğü hükümleri ise TFRS 9’a göre uygulanmalıdır (TFRS 16, Prg. 77).
Kiraya veren üretici veya satıcı olduğu takdirde, finansal kiralamanın finansal tablolara alımı aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

Şekil 4: Üretici veya Satıcı Açısından Finansal Kiralama (TFRS 16, Prg. 71 – 74).

Örnek 2: A şirketi (kiraya veren), B şirketi ile (kiracı) bir makinenin kiralanmasına ilişkin kiralama sözleşmesi düzenlemişlerdir. A şirketi ilgili makinenin üreticisidir. Kiralama süresi 10 yıl olup, makinenin ileride farklı bir
amaçla kullanımı öngörülmemektedir. Aşağıda kiralama sözleşmesine ilişkin
detaylar yer almaktadır (Earnst & Young, 2016, 92-93).
 A şirketinin her dönem sonunda tahsil edeceği yıllık kira ödemeleri
15.000 TL’dir.
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 A şirketi tarafından taahhüt edilmiş olan, sözleşme bitiş tarihi itibariyle kalıntı değer 50.000 TL’dir.
 B şirketinin A şirketine taahhüt ettiği kalıntı değer 30.000 TL olup,
taahhüt edilmemiş olan kalıntı değer de 20.000 TL’dir.
 Makinenin ekonomik ömrü 15 yıl olup, defter değeri 100.000 TL’dir.
Gerçeğe uygun değeri ise 111.000 TL’dir.
 Sözleşmede kullanılan iskonto oranı (zımni faiz oranı) %10,08’dir.

İlk Ölçüm:
Kiraya veren A üretici şirketi için bu olay bir finansal kiralama işlemi olup,
kira ödemelerinin bugünkü değeri makinenin gerçeğe uygun değerinin tamamına yakındır. Kiralama sözleşmesinin başlangıç tarihinde A üretici şirketi
kiralama ödemelerinin bugünkü değerine yakın olan, makinenin gerçeğe uygun değeri olan 111.000 TL tutarını finansal kiralama alacağı olarak finansal
tablolarına yerleştirecektir. Makinenin gerçeğe uygun değerinin net kiralama
yatırım tutarına yakın olduğu aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.
Tablo1: Net Kiralama Tutarının Hesaplaması
Yıl

Yıllık Kira Ödemeleri

İskonto Faktörü

İskonto Edilmiş Kira Ödemeleri

1

15.000

0,9084

13.627

2

15.000

0,8253

12.379

3

15.000

0,7497

11.246

4

15.000

0,6811

10.216

5

15.000

0,6187

9.281

6

15.000

0,5621

8.431

7

15.000

0,5106

7.659

8

15.000

0,4639

6.958

9

15.000

0,4214

6.321

10

15.000

0,3828

5.742

Toplam İskonto Edilmiş Kira Ödemeleri

91.860

Taahhüt Edilmiş Kalıntı Değerin Bugünkü
Değeri

11.485

Net Kiralama Yatırım Tutarı
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A şirketi üretici olduğundan, makinenin defter değeri (100.000 TL) ile taahhüt edilmemiş kalıntı değerin iskonto edilmiş hali (7.655) arasındaki fark
olan 92.345 TL’yi satışların maliyeti olarak ve makinenin gerçeğe uygun değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değeri arasından küçük olan tutarı 103.345
TL’yi hasılat olarak finansal tablolara alacaktır.

Sonraki Ölçüm:
A şirketi kira ödemelerini tahsil etmeye başladığı tarihten itibaren kira ödemelerinin tahsil edilen tutarı olan 15.000 TL’yi finansal tablolarına alacak, her
döneme ait anapara ödemesi kadar finansal kiralama alacaklarını azaltacak ve
kira ödemeleri içerisinde yer alan finansman gelirlerini de finansal tablolarına
yansıtacaktır. Aşağıdaki tabloda her döneme ait faiz gelirleri ve anapara ödemeleri tutarları sunulmuştur.
Tablo 2: Yıllar İtibariyle Finansman Gelirleri ve Anapara Ödemeleri
Dağılımı
Yıl

Yıllık Kira
Ödemeleri

Net Kiralama
Yatırım Tutarı

Finansman
Anapara Ödemeleri
Gelirleri

Başlangıç
Net Kiralama
YatırımTutarı

0

111.000

0

0

1

15.000

107.187

11.187

3.813

2

15.000

102.989

10.802

4.198

3

15.000

98.368

10.379

4.621

4

15.000

93.282

9.914

5.086

5

15.000

87.683

9.401

5.599

6

15.000

81.519

8.837

6.163

7

15.000

74.735

8.216

6.784

8

15.000

67.266

7.532

7.468

9

15.000

59.046

6.779

8.221

10

15.000

59.046

5.951

-

Yukarıdaki tabloda ifade edildiği gibi son yılda dayanak varlığın kalıntı
değeri 59.046 TL olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen kalıntı değer ile başta
öngörülen kalıntı değerin karşılaştırılarak azalma söz konusu olduğunda aradaki farkın finansal tablolara alınması gereklidir. Bu olayda herhangi bir azalış
söz konusu değildir.
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TFRS 16 Prg. 63 ve Prg. 63 çerçevesinde sınıflandırılmış olan kiralamalar
dışındaki tüm kiralamalar faaliyet kiralamasıdır. Kiraya veren faaliyet kiralamalarından elde ettiği kiralama ödemelerini doğrusal ya da belirli bir sistematik esasa göre finansal tablolara yansıtabilir (TFRS 16, Prg. 81). Amortisman
dahil kira gelirlerinin kazanılmasında katlanılan maliyetler de gider olarak finansal tablolara alınır. Başlangıçta ortaya çıkan doğrudan başlangıç maliyetleri de varlığın defter değerine eklenir ve bu maliyetler kiralama süresi boyunca
kira geliriyle aynı yöntem kullanılarak finansal tablolara gider olarak yansıtılır
(TFRS 16, Prg. 82 – 83). Kiraya veren üretici veya satıcı konumundaysa, faaliyet kiralamasına ilişkin finansal tablolara herhangi bir satış karı yansıtılmaz
(TFRS 16, Prg. 86).
TFRS 16 kapsamında kiralamada değişiklik yapılması faaliyet ya da finansal kiralama olsun kiralama kapsamının ya da kiralama bedelinin değiştirilmesini ifade eder (TFRS 16, A). Kiralamada değişikliğin kiraya veren açısından
uygulaması aşağıdaki şekilde özetlenmiştir (TFRS 16, Prg. 79).

Şekil 5: Kiraya Veren Açısından Kiralamada Değişiklik (Gehrer ve ötekiler, 2017, 63)

Kiracının bir varlığı kiraya verene devredip, aynı varlığı kiraya verenden
kiralamasına “geri kiralama durumu” denir (TFRS 16, Prg. 98). İşletme, bir
varlığın devrini satış olarak muhasebeleştirip muhasebeleştirmeyeceğine karar verirken, TFRS 15’teki hükümleri uygulamalıdır. Varlığın kiracı tarafından devri TFRS 15 kapsamında ise; kiracı, kiraya verene kullanım hakkını
devrettiğinde geri kiralamadan kaynaklanan kullanım hakkı varlığını, elde
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tuttuğu kullanım hakkına ilişkin varlığın önceki defter değeri üzerinden ölçer
ve buna göre de kazanç ya da kayıp olarak finansal tablolara yansıtır. Kiraya
veren ise satın alma işleminde ilgili standardı uygular ve kiralama işleminde
ise TFRS 16 hükümlerini uygular (TFRS 16, Prg. 99-100).
Satışa ilişkin bedelin gerçeğe uygun değeri varlığın gerçeğe uygun değerine eşit değil ya da kiralamaya ilişkin ödemeler piyasa fiyatlarına eşit olmadığında, satıştan elde edilen bedelin gerçeğe uygun değerinin ölçümünde
aşağıdakiler kullanılır (TFRS 16, Prg. 102).

Piyasa fiyatının altındaki tüm bedeller ön kira ödemesi olarak muhasebeleştirilir.

Piyasa fiyatının altındaki tüm bedeller kiraya veren tarafından kiracıya sağlanan ek finansman olarak muhasebeleştirilir.
Varlık kiracı tarafından devredilir ancak TFRS 15 kapsamında satış olarak muhasebeleştirilemiyorsa, kiracı devredilen varlığı finansal tablolarında
göstermeye devam eder ve devir bedeline eşit tutarda finansal yükümlülüğü
finansal tablolarında gösterir. Bu finansal yükümlülük de TFRS 9’a göre muhasebeleştirilir. Kiraya veren ise devredilen varlığı finansal tablolarına yansıtmaz ve devir bedeline eşit tutarda bir finansal varlığı finansal tablolarına
yansıtır (TFRS 16, Prg. 103).
Örnek 3: A şirketi 2010 yılında üretimde kullanmak üzere bir üretim bandını satın almıştır. 2017 yılı başında bu üretim bandını kiralama şirketi olan
B’ye satmış ve B şirketinden de bu üretim bandını 20 yıllığına kiralamıştır.
Bu olaya ilişkin diğer bilgiler aşağıda sunulmuştur (Lühn, 2016, 193 – 196).
 Faydalı Ömür: 			
25 Yıl
 Defter Değeri:			
3.000.000 TL
 Gerçeğe Uygun Değer:		
3.200.000 TL
 Kalıntı Değer:			
500.000 TL
 Satış Fiyatı:			
3.300.000 TL
 Yıllık Kira Ödemeleri:		
240.000 TL
 Kiralama Süresi:		
20 Yıl
 Geri Satın Alma/Uzatma Opsiyonu:
Yok
 Faiz Oranı: 			
4,59%
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TFRS 15 Kapsamında Değerlendirme
TFRS 16.98’e göre satış işleminin TFRS 15 kapsamında değerlendirilip
değerlendirilmeyeceğinin belirlenmesi yani varlığın kontrolünün B şirketine
geçip geçmediğinin tespit edilmesi gereklidir. Bir varlığın kontrolü müşterinin
eline geçtiğinde veya geçtikçe varlık devredilmiş olur (TFRS 15, Prg. 31).
Bir varlığın kontrolü, varlığın kullanımını yönetebilme ve varlığın kalan tüm
faydasını büyük ölçüde elde edebilme gücünü ifade eder (TFRS 15, Prg. 33).
Bu olayda geri satın alma opsiyonunun varlığı kontrolün geçip geçmediğinin
ölçümünde kullanılabilir. Geri satın alma opsiyonu söz konusu olmadığından
varlığın kontrolünün B şirketine geçtiği ifade edilebilir. Bu durumda da A şirketi, B şirketine devredilen haklarla ilişkili kazanç ya da kayıplarını finansal
tablolarına alabilir. B şirketi de satın alma işlemini ilgili standarda göre muhasebeleştirmeli ve kiralama işleminde de TFRS 16’dan yararlanmalıdır.

TFRS 16 Kapsamında Muhasebeleştirme
B şirketi ilk olarak satın alma işlemini muhasebeleştirmelidir. Söz konusu
varlığın satış fiyatı 3.300.000 TL olup, gerçeğe uygun değeri ise 3.200.000
TL’dir. B şirketi varlığı maliyet bedeli olan 3.200.000 TL ile kullanım hakkı
varlığı olarak muhasebeleştirmeli ve aradaki fark olan 100.000 TL’yi ise ek
finansman olarak değerlendirerek diğer alacaklar (finansal nitelikli alacaklar)
olarak finansal tablolara almalıdır. B şirketinin satın almasına ilişkin muhasebe kaydı aşağıda sunulmuştur.
B şirketinin daha sonra, gerçekleşen kiralama işleminin faaliyet ya da finansal kiralama olup olmadığını değerlendirmesi gereklidir. Kiralama süresi
üretim bandının faydalı ömrünün tamamına yakınını ifade ettiğinden finansal
kiralama olarak nitelendirilmelidir. Net kiralama yatırım tutarı; ek finansman
maliyeti düşülmüş haliyle yıllık kira ödemelerinin bugünkü değeri ve taahhüt edilmiş edilmiş kalıntı değerin bugünkü değer toplamıdır. 100.000 TL
ek finansmanın faiz oranı dikkate alınarak, iç iskonto formülü yardımıyla B
şirketine olan maliyeti 7.751 TL’dir. Şirketin yıllık kira ödemeleri 240.000
TL olup, ek finansmanın maliyeti düşüldükten sonra yıllık net kira ödemeleri
232.249 TL olarak tespit edilmiştir. Bu hesaplamalar çerçevesinde şirketin net
kiralama yatırım tutarı; 3.199.994 TL olup, üretim bandının gerçeğe uygun
değerine yakındır. (Tablo 3’de hesaplama sunulmuştur.) Kullanım hakkı olan
varlığın gerçeğe uygun değeri finansal kiralama alacakları olarak muhasebeleştirilmelidir.
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Sonraki ölçümlerde ise faiz oranı ile net kiralama yatırım tutarı dikkate
alınarak her döneme ait finansman gelirlerinin finansal tablolara yansıtılması
ve anapara ödemeleri tutarında da finansal kiralama alacaklarının azaltılması
gereklidir. Aşağıdaki tabloda B şirketinin 20 yıla ait yıllık net kira ödemeleri,
net kiralama yatırım tutarları ve finansman gelirleri sunulmuştur.
Tablo 3: B Şirketi Yıllar İtibariyle Finansman Gelirleri ve Anapara
Ödemeleri Dağılımı
Yıl

Yıllık Kira
Ödemeleri

Başlangıç Net
Kiralama Tutarı

0

Ek Finansman
Maliyeti

Yıllık Net Kira
Ödemeleri

Yıllık Net Kira Ödemeleri
Bugünkü Değer

Net Kiralama
Tutarı

Finansman
Gelirleri

3.200.000

0

Anapara
Ödemesi

1

240.000

7.751

232.249

222.046

3.114.786

147.035

85.214

2

240.000

7.751

232.249

212.292

3.025.658

143.120

89.129

3

240.000

7.751

232.249

202.966

2.932.433

139.025

93.224

4

240.000

7.751

232.249

194.049

2.834.925

134.741

97.508

5

240.000

7.751

232.249

185.525

2.732.937

130.261

101.988

6

240.000

7.751

232.249

177.375

2.626.263

125.575

106.674

7

240.000

7.751

232.249

169.583

2.514.687

120.673

111.576

8

240.000

7.751

232.249

162.133

2.397.984

115.546

116.703

9

240.000

7.751

232.249

155.010

2.275.919

110.184

122.065

10

240.000

7.751

232.249

148.201

2.148.246

104.575

127.674

11

240.000

7.751

232.249

141.690

2.014.705

98.709

133.540

12

240.000

7.751

232.249

135.466

1.875.029

92.573

139.676

13

240.000

7.751

232.249

129.515

1.728.935

86.155

146.094

14

240.000

7.751

232.249

123.825

1.576.128

79.442

152.807

15

240.000

7.751

232.249

118.386

1.416.300

72.421

159.828

16

240.000

7.751

232.249

113.185

1.249.128

65.077

167.172

17

240.000

7.751

232.249

108.213

1.074.275

57.396

174.853

18

240.000

7.751

232.249

103.459

891.387

49.361

182.888

19

240.000

7.751

232.249

98.914

700.096

40.958

191.291

20

240.000

7.751

232.249

94.569

500.016

32.168

200.081

Toplam İskonto Edilmiş Kira Ödemeleri

2.996.400

Taahhüt Edilmiş Kalıntı Değer Bugünkü Değeri

203.593

Net Kiralama Yatırım Tutarı

3.199.994

Kiraya veren kiralama faaliyetleriyle ilgili aşağıdaki tabloda belirtildiği biçimde nitel ve nicel bilgilere yer vermelidir (TFRS 16, Prg. 89 – 95).
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Tablo 4: Kiraya Veren Açısından Açıklamalar
Genel
Bilgiler

Kiralama faaliyetlerinin niteliği
Dayanak varlığa ilişkin haklarla ilgili risklerin yönetim şekli
Satış karı veya zararı

Finansal
Kiralama

Net kiralama yatırımına ilişkin finansman gelirleri
Net kiralama yatırımının ölçümüne dahil edilmeyen değişken kira ödemeleriyle ilgili gelirler
Finansal kiralamadaki net yatırımın defter değerindeki önemli değişikliklere
ilişkin nicel ve nitel bilgiler
Kira alacaklarına ait vade analizi
Yıllık bazda ve kalan yıllar için toplam tutar üzerinden iskonto edilmemiş kira
alacakları tutarları
Kazanılmamış finansman gelirleri ve iskonto edilmiş taahhüt edilmemiş kalıntı
değer tutarları

Faaliyet
Kiralaması

Belli bir endeks veya orana bağlı olmayan değişken kira ödemeleriyle ilgili
gelir açıklamaları dışındaki kiralama gelirleri
TMS 16 hükümleri uygulanırken faaliyet kiralamasına konu varlıklar ve konu
olmayan varlıklar olarak maddi duran varlıkların ayrıştırılması
Dayanak varlığa ilişkin TMS 38, TMS 40 ve TMS 41 hükümleri ile ilişkili
açıklamalar
Kira alacaklarına ait vade analizi
Yıllık bazda ve kalan yıllar için toplam tutar üzerinden iskonto edilmemiş kira
alacakları tutarları

2.3. Kiracı Açısından Muhasebeleştirme
TFRS 16 çerçevesinde kiracı, kiralamanın fiilen başladığı tarihte bir kullanım hakkı varlığı ve yükümlülüğünü finansal tablolarına yansıtmalıdır. İlgili
kullanım hakkı varlığı da kiralamanın fiilen başladığı tarihte maliyeti üzerinden ölçülür (TFRS 16, Prg. 22-23). Kullanım hakkı varlığının maliyet bedeli
aşağıdakilerden oluşur (TFRS 16, Prg. 24):
Kiracı, maliyet yöntemini uygularken kullanım hakkı varlığını da birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş ve kira yükümlülüğünün yeniden ölçümüne göre düzeltilmiş maliyet üzerinden ölçer.
İlgili varlık amortismana tabi tutulurken, TMS 16 hükümlerinden yararlanılır
(TFRS 16, Prg. 31). Dayanak varlık mülkiyeti kiralama süresi sonunda kiracıya devredilecek ya da satın alma opsiyonu kiracı tarafından kullanılacak ise
varlık faydalı ömrü sonuna kadar amorti edilmelidir. Devir veya satın alma
opsiyonu kullanımı söz konusu değilse ilgili varlık kiralama süresi ve faydalı ömür arasından kısa olanı kadar amorti edilebilir (TFRS 16, Prg. 32).
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Bunların yanı sıra kullanım hakkı varlığının aşağıdaki şekilde belirtildiği gibi
diğer standartlar kapsamında da değerlendirilmesi gereklidir (TFRS 16, Prg.
33-34-35).

Şekil 6: Kullanım Hakkı Varlığının Diğer Standartlara Göre Değerlendirilmesi

Kira yükümlülüğü; kiralamanın fiilen başladığı tarihte ödenmemiş kira
ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden ölçülür. Kira ödemelerinin bugünkü
değerinin hesaplamasında, zımni faiz oranı kullanılır (TFRS 16, Prg. 26). Kira
ödemelerinin içeriği 2.1. Genel Tanımlar bölümünde ifade edilmiştir. Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra ise kiracı, kira yükümlülüğünü aşağıdaki
şekilde ölçer (TFRS 16, Prg. 36).
 Defter değeri, kira yükümlülüğündeki faizi yansıtacak biçimde artırılır.
 Defter değeri, yapılan kira ödemelerini yansıtacak şekilde azaltılır.
 Defter değeri, yeniden değerleme ve kiralamada yapılacak değişiklikleri ya da revize edilmiş özü itibariyle sabit kira ödemelerini yansıtacak şekilde yeniden ölçülür.
Örnek 4: PAKS A.Ş., bir freze makinesinin kullanımına ilişkin GELL A.Ş.
ile sözleşme düzenlemiştir. Makine 31.12.2019 tarihinde PAKS A.Ş. tarafından kullanıma hazır hale getirilecek, sözleşme ise 31.12.2024 tarihine kadar
geçerli olacaktır. Freze makinesi PAKS A.Ş. tarafından en fazla 2.200 saat
kullanılabilir, PAKS A.Ş.’nin sözleşme gereği her 500 saatlik kullanımdan
sonra makineye bakım yaptırma yükümlülüğü söz konusudur. 2024 yılındaki ekonomik şartlara göre PAKS A.Ş.’nin mevcut sözleşmenin süresini 2 yıl
uzatma hakkı mevcuttur. Her iki yılda da kullanılabilir maksimum kapasite
800 saattir. GELL A.Ş., sözleşmenin başladığı tarihten itibaren ilk altı aylık
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kira ödemesinden teşvik amaçlı vazgeçmiş olup, PAKS A.Ş. ise GELL A.Ş.’ye
31.12.2024 yılında makinenin o günkü satış fiyatı ile kalıntı değeri arasındaki
farkı ödemeyi taahhüt etmiştir. Makinenin öngörülen satış fiyatı ve taahhüt
edilmiş kalıntı değerleri aşağıda sunulmuştur.
 31.12.2014 itibariyle satış fiyatı 20.000 TL, taahhüt edilmiş kalıntı değeri ise 22.000 TL’dir.
 31.12.2026 itibariyle satış fiyatı 20.000 TL, taahhüt edilmiş kalıntı değeri ise 19.000 TL’dir.
PAKS A.Ş.’nin kiralamaya ait başlangıç maliyetleri 1.000 TL tutarında
olup, sözleşmede belirlenen faiz oranı 4,5%’dur. Aşağıda kira ödemelerine
ilişkin plan sunulmuştur (Lange ve Müller, 2016, 168 – 170).
Tablo 5: Kira Ödeme Planı
Yıl

Kira Ödemeleri (TL)

2019
2020

15000 (ilk altı ay kira ödemesiz)

2021

35.000

2022

37.000

2023

40.000

2024

42.000

2025

42.000 (opsiyonel)

2026

42.000 (opsiyonel)

TOPLAM

154.000


Kiralamanın Mevcudiyeti:
Freze makinesi, PAKS A.Ş. tarafından kullanıma hazır hale getirilecek,
dönemsel bakımı PAKS A.Ş.’ye ait olup sözleşmeye dayalı olarak GELL
A.Ş.’nin de herhangi başka bir varlık ile değiştirme hakkı mevcut olmadığından, freze makinesi kullanım hakkı varlığı niteliğindedir. Makinenin kullanım
kapasitesi de kiraya veren şirket olan GELL A.Ş. tarafından 2.200 saat ile
sınırlandırılmış olup, kapasitenin üstünde kullanıldığı takdirde bakım yükümlülüğü söz konusu olduğundan ilgili işlem bir kiralama işlemidir.
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Kiralama Süresinin Belirlenmesi:
Kiracı olan PAKS A.Ş.’nin vazgeçme hakkı olmayıp, 31.12.2024’e kadar
kullanılabileceği önceden belirlendiğinden kiralama süresi 5 yıldır. GELL
A.Ş. tarafından sunulan 2 yıl uzatma opsiyonel olup, süre uzatımının kiralamada yapılan değişiklik olarak kabul edilmesi gereklidir.
Kiralama sözleşmesinde taahhüt edilmiş kalıntı değer çerçevesinde yapılması gereken ödemeler mevcut olup, PAKS A.Ş. ilgili makineyi 5 yıl kullanmayı tercih ettiğinde taahhüt edilmiş ödeme tutarı 2.000 TL olacak, 2 yıl
kullanım opsiyonunu kullandığı takdirde ise taahhüt edilmiş ödeme tutarı
1.000 TL olacaktır. Bu durumda PAKS A.Ş.’nin ekonomik açıdan 2 yıl ekstra
kullanım opsiyonundan yararlanması daha uygundur. Şirketin 2 yıl kullanım
opsiyonunu kullanacağı kabul edildiğinde, kiralama süresi bu olayda 7 yıldır.
Kira ödemelerinin planı incelendiğinde kira ödemeleri değişken yapıya sahip
olup, GELL A.Ş. tarafından ekonomik teşvik amaçlı nitelendirilebilecek biçimde 2 yıl sabit yapıya sahip kira ödemeleri sunulmuştur.

Kira Yükümlülüğü ve Kullanım Hakkı Varlığının İlk Ölçümü:
PAKS A.Ş.’nn kira yükümlülüğünün ilk ölçümü kira ödemelerinin bugünkü değerleri toplamı kadar olacağından, kiralama sözleşmesinin faiz oranı
olan 4,5% dikkate alınarak hesaplanan tutar 209.187 TL’dir.
Tablo 6: Kira Ödemeleri Bugünkü Değer Hesaplaması
Yıl

Kira Ödemeleri (TL)

Kira Ödemeleri Bugünkü Değer(TL)

2020

15.000

14.354

2021

35.000

32.051

2022

37.000

32.423

2023

40.000

33.542

2024

42.000

33.703

2025

42.000

32.252

2026

42.000

30.863

TOPLAM

253.000

209.187

2019

Kira yükümlülüğünün ilk ölçüm tutarı 209.187 TL iken, kullanım hakkı varlığının maliyet bedeli ise başlangıç maliyetleri dahil olacak biçimde
210.187 TL olacaktır. (209.187 + 1.000)
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Kira Yükümlülüğü ve Kullanım Hakkı Varlığının Sonraki Ölçümü:
Sonraki ölçümlerde her döneme ait kira ödemeleri; finansman giderleri ve
ana para ödemeleri olarak ayrı ayrı sınıflandırılarak muhasebeleştirilmelidir.
2020 yılına ait kira ödemesi 15.000 TL olup, bu kira ödemelerinin 9.413 TL’si
(209.187*4,5%) finansman gideri, kalan 5.587 TL ise anapara ödemesidir.
Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi ilgili ödemelerde dönemler itibariyle ana para ödemeleri artış göstermekte, finansman giderleri ise azalmaktadır.
Tablo 7: Yıllar İtibariyle Finansman Gideri ve Anapara Ödemesi
Kira Ödemeleri (TL)

Anapara
Ödemesi

Finansman
Gideri

2020

15.000

5.587

9.413

2021

35.000

25.838

9.162

2022

37.000

29.001

7.999

2023

40.000

33.306

6.694

2024

42.000

36.804

5.196

2025

42.000

38.461

3.539

2026

42.000

40.191

1.809

TOPLAM

253.000

209.187

43.813

Yıl
2019

Kullanım hakkı varlığı ise kiralama süresi olan 7 yıl boyunca doğrusal
biçimde amorti edilecektir. Her döneme ait amortisman gideri tutarı 30.027
TL’dir. Amortisman kaydı da aşağıda sunulmuştur.

TMS 17 Kapsamında Değerlendirilmesi:
TMS 17, Prg. 10 çerçevesinde PAKŞ A.Ş. ile GELL A.Ş. arasındaki sözleşme finansal kiralama olmayıp, PAKS A.Ş. tarafından faaliyet kiralaması olarak muhasebeleştirilmelidir. İlgili standart çerçevesinde de faaliyet kiralamasına ait kira ödemeleri doğrusal biçimde kiralama sözleşmesi süresince kira
gideri olarak muhasebeleştirilecektir. Şirketin dönemsel kira giderleri 36.143
TL’dir. (253.000/7)
Kiralamanın fiilen başladığı tarihten sonra kiracı, kira yükümlülüğünü kira
ödemelerindeki değişiklikleri yansıtacak biçimde yeniden değerlendirebilir
(TFRS 16, Prg. 39). İlgili değişiklikler kiracı açısından yeniden değerlendirEYLÜL - EKIM 2018
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me iken kiraya veren açısından farklı şekilde ifade edilebilir. Kira yükümlülüğünün hangi durumlarda yeniden değerlendirileceği ve hangi durumlarda
kiralamada değişikliğin söz konusu olduğu aşağıdaki şekilde kiracı ve kiraya
veren açısından belirtilmiştir (TFRS 16, Prg. 40-41-42-43).
Tablo 8: Kiracı ve Kiraya Veren Açısından Kira Yükümlülüğünün Yeniden Değerlendirilmesi (Gehrer ve ötekiler, 2017, 59)
Kira Yükümlülüğünün Değişimi

Kiracı

Kiraya Veren

Mevcut Satın Alma Opsiyonunun Değerlendirilmesi ile Kiralama Süresinde
Değişiklik

Yeniden Değerlendirme

Sözleşmenin Yenilenmesi

Kalıntı Değer Taahhüdü Kapsamında
Ödenmesi Beklenen Tutarda Değişiklik
Olması

Yeniden Değerlendirme

Tahminde Değişiklik

Gelecekteki Kira Ödemelerinin Belirlenmesinde Kullanılan Oran ya da Endekste
Değişiklik Olması

Yeniden Değerlendirme

Tahminde Değişiklik

Sözleşmenin Parçası Olmayıp Sözleşme
Süresinin Değiştirilmesi

Kiralamada Değişiklik

Kiralamada Değişiklik

Sözleşmenin Parçası Olmayıp Sözleşme
Kapsamının Değiştirilmesi

Kiralamada Değişiklik

Kiralamada Değişiklik

Sözleşme Dahilinde Kira Ödemeleri veya
Süresinin Değiştirilmesi

Kiralamada Değişiklik

Kiralamada Değişiklik

Sözleşme Dahilinde Taahhüt Edilen
Kalıntı Değer Tutarının Değiştirilmesi

Kiralamada Değişiklik

Kiralamada Değişiklik

Kiralamada değişiklik; kiralama sözleşmesinin esas hüküm ve koşullarının bir parçası olmayan, kiralama kapsamındaki ya da kiralama bedelindeki
değişikliktir (TFRS 16, A). Bu durum kiracı ve kiraya veren için de kiralamada değişikliktir. Kiralamada değişiklik söz konusu olduğunda kiracının ilgili
değişikliği nasıl muhasebeleştireceği çeşitleri ile birlikte aşağıdaki şekilde sunulmuştur (TFRS 16, Prg. 44-45-46).

104

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

Şekil 7: Kiracı Açısından Kiralamada Değişiklik (Gehrer ve ötekiler, 2017, 61)

Örnek 5: Örnek 3’te ifade edilen olay kiracı açısından değerlendirildiğinde kiracı olan A şirketinin elde tuttuğu kullanım hakkı varlığının önceki defter
değeri oranı üzerinden muhasebeleştirmesi gereklidir. Kira yükümlülüğünün
ilk ölçümünde ise o tarihte ödenmemiş olan kira ödemelerinin bugünkü değerinin ölçülmesi gereklidir. Tablo 3’de ek finansman maliyetleri düşülmüş hali
ile yıllık net kira ödemelerinin bugünkü değerleri sunulmuştur.
Önceki defter değeri oranının tespitinde ise toplam ödenmemiş kira ödemelerinin bugünkü değeri olan 2.996.400 TL ile varlığın gerçeğe uygun değeri olan 3.200.000 TL arasındaki oransal ilişkiden yararlanılır. Kiracının varlığı
kullanım oranı 93,6%’dır. (2.996.400/3.200.000) Varlığın defter değeri olan
3.000.000 TL ile bu oran çarpıldığında ise tespit edilen tutar 2.809.125 TL’dir.
A şirketi kullanım hakkı varlığını 2.809.125 TL değeri ile finansal tablolarına
almalıdır. Kiracı (A şirketi), kiraya verene (B şirketine) devredilen haklarla
ilgili ortaya çıkan kazanç ya da kaybı da finansal tablolarına almalıdır.
Varlığın gerçeğe uygun değeri ile defter değeri arasındaki fark 200.000 TL
olup, B şirketine devredilen haklarla ilgili ortaya çıkan kazanç ise bu farkın
kullanılamayan oran olan 6,4%’ü kadardır. A şirketinin kiralamanın başladığı tarihte finansal tablolara yansıtacağı devredilen haktan kaynaklı kazancı
12.725 TL’dir. (200.000*6,4%) Kira yükümlülüğünün ilk ölçümünde A şirketi yıllık kira ödemelerinin bugünkü değerleri toplamı olan 3.096.400 TL’yi
finansal tablolarına alacaktır.
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Daha sonraki dönemlerde kiracı (A şirketi) ana para ve faiz ödemelerini
gerçekleştirecektir. İlk yıl şirketin finansal tablolarına alması gereken finansman giderleri tutarı 142.275 TL (3.096.400*4,59%) olup, ana para ödemesi
97.725 TL (240.000 – 142.275) olarak tespit edilmiştir. Kira yükümlülüklerinin de ilk yıl sonunda 2.998.675 TL (3.096.400 - 97.725) ile finansal tablolarda yer alması gereklidir.
A şirketi kullanım hakkı varlığını daha sonraki dönemlerde birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklüğü zararları düşülmüş maliyeti üzerinden
ölçülmelidir. Bu olayda değer düşüklüğü zararı söz konusu olmadığından dikkate alınmayacaktır. Kiralama süresi ve ekonomik ömrü de aynı olduğundan,
yıllık amortisman giderleri 140.456 TL (2.809.125/20) olarak finansal tablolara yansıtılacaktır.
Dayanak varlığın, kiracı (alt kiralama kapsamında kiraya veren) tarafından üçüncü bir tarafa yeniden kiraya vermesi işlemine “alt kiralama” denir
(TFRS 16, A). Alt kiralama kapsamında kiraya veren, alt kiralama işlemini
sınıflandırırken, söz konusu finansal veya faaliyet kiralamasını aşağıdaki gibi
sınıflandırır (TFRS 16, B58):
 Ana kiralamanın, kiracı konumundaki işletmenin muhasebeleştirdiği
kısa vadeli bir kiralama olması durumunda alt kiralama, faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
 Diğer durumlarda ise alt kiralama, dayanak varlık yerine ana kiralamadan kaynaklanan kullanım hakkı varlığına göre sınıflandırılır.
Örnek 6: S şirketi bir toptancı olarak 15 yıllığına E şirketinden bir alışveriş merkezi kiralamıştır. İlgili alışveriş merkezinin içerisinde farklı mağazalar
olup, bu mağazalardan birkaçında kendi ürünlerini satmakta, bir kısmını da
üçüncü kişilere kiralamaktadır. Kiralama sözleşmesi 01.01.2019 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Alışveriş merkezinin kiralamasında aracı kuruluşa
300.000 TL tutarında komisyon ödenmiş, kiralama işleminin yıllık kira ödemeleri ise 3.000.000 TL ‘dir. Bu tutar içerisinde kiralama niteliği taşımayan
ancak kiralama bileşeni olan ilgili mağazanın bakım, temizlik ve düzenleme
giderleri de mevcut olup, bedeli 150.000 TL’dir.
Kiralama sözleşmesine göre; kira ödemelerinin her üç yılda bir enflasyon
oranı dikkate alınarak güncellenmesi gerekmektedir. 31.12.2018 itibariyle
enflasyon oranı 11,4% olup, 31.12.2021 yılında enflasyon oranının 11,95% olması öngörülmüştür. Kiralamada herhangi bir faiz oranı belirlenmediğinden,
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alternatif borçlanma oranı olarak 01.01.2019 itibariyle 15 yıl vadeli borçlanma faiz oranı olan 4% ve 31.12.2021 itibariyle 12 yıl vadeli borçlanma oranı
olan 3,5% kullanılacaktır.
Alışveriş merkezinin faydalı ömrü 40 yıldır. S şirketi 01.01.2019 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere alışveriş merkezindeki bir mağazayı A şirketine
6 yıllığına kiralamıştır. Yıl sonunda ödenecek yıllık kira ödemeleri 150.000
TL’dir. Geçmişteki ticari ilişkilere dayalı olarak S şirketi 01.01.2021 yılından
itibaren geçerli olmak üzere mevcut kiralanan mağazanın yarısı büyüklüğünde ve yanında olan başka bir mağazayı da yine A şirketine kiralamıştır. Bu
mağaza A şirketi için özellikli olup, mevcut kiralama sözleşmesinin son 3 yıl
kapsamının değişmesini ifade etmektedir. S şirketi, ilgili mağaza için yıllık
150.000 TL daha kira ödemesi talep etmiştir. Sözleşmede faiz oranı belirlenemediğinden, kiralama işleminde kullanılacak olan alternatif borçlanma oranı
6 yıl vadeli borçlanma faiz oranı olan 3,5% ve 31.12.2021’den sonrası için
ise 3 yıl vadeli borçlanma faiz oranı olan 2,5%’dur (Kirsch, 2016, 321 - 324).

S Şirketi Açısından Kiralama İşlemi:
E şirketi belirli bir bedel karşılığında alışveriş merkezinin kullanım hakkını S şirketine devrettiğinden bu bir kiralama işlemidir. Ancak bakım, temizlik
ve düzenlemeye ait kiralama bileşenleri TFRS 16, Prg. 15 çerçevesinde kiralama niteliği taşımadıklarından dolayı dönem gideri olarak finansal tablolara
alınmalıdır. Yıllık kira bedeli 3.000.000 TL olup, bu tutar içerisinde 150.000
TL dönem gideri mevcut olduğundan S şirketinin yıllık kira ödemelerinin
2.850.000 TL olarak dikkate alınması gereklidir. Bu tutarın dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi bir seçenek olup, şirketin ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde tercih ettiği bir uygulamadır.
S şirketi ilk muhasebeleştirmede kira yükümlülüklerini o tarihte ödenmemiş
olan kira ödemelerinin bugünkü değeri ile ölçecektir. Kira ödemelerinin alternatif
borçlanma oranı olan 4% ve kiralama süresi 15 yıl dikkate alınarak hesaplanan bugünkü değeri; 31.687.404 TL’dir. Kullanım hakkı varlığının gerçeğe uygun değeri
ise bu tutardan aracı kuruluşa ödenen 300.000 TL’nin eklenmesiyle elde edilen
31.987.404 TL’dir. Kullanım hakkı varlığının amorti edilmesinde ise devir veya
satın alma opsiyonu söz konusu olmadığından varlığın kiralama süresi ile ekonomik ömür arasından kısa olanı seçilmelidir. Bu durumda S şirketi ilgili varlığı 15
yılda amorti edecektir. Aşağıda kullanım hakkı varlığının ve kira yükümlülüklerinin ilk üç yıldaki değişimi tablo halinde sunulmuştur.
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Tablo 9: S Açısından Defter Değerleri, Finansman Giderleri ve Amortisman Giderleri Değişimi
TL

Kullanım Hakkı
Varlığı Defter
Değeri

Kira Yükümlülüğü
Defter Değeri

01.01.2019

31.987.404

31.687.404

31.12.2019

29.854.910

31.12.2020
31.12.2021

Finansman
Giderleri

Amortisman
Giderleri

30.104.900

1.267.496

2.132.494

27.722.416

28.459.096

1.204.196

2.132.494

25.589.922

26.747.460

1.138.364

2.132.494

Kiralama işlemi enflasyon oranına bağlandığından, S şirketinin sözleşme
gereği 31.12.2021 tarihinde (üçüncü yıldan sonra) değişken kira ödemelerini
hesaplaması gereklidir. Değişken kira ödemelerinin hesaplamasında enflasyon oranı değişikliğinden yararlanılır. Enflasyon oranı 3 yılda 4,82% ((119%114%)/114%) oranında artış göstermiş olup, yıllık kira ödemelerinin de
31.12.2021 yılından itibaren bu oranda artırılması gerekmektedir. 31.12.2021
ve daha sonraki dönemler için dikkate alınması gereken değişken kira ödemeleri 2.987.500 TL (4,82%*2.850.000) tutarındadır. S şirketi, kalan kiralama
süresine ilişkin revize edilmiş kira ödemelerini, revize edilmiş sözleşmeye
bağlı ödemelere göre belirlemelidir (TFRS 16, Prg. 42b). TFRS 16, Prg. 43’e
göre kira ödemelerindeki değişiklik, değişken faiz oranlarından kaynaklanmadığı için bugünkü değer hesaplamasında değiştirilmemiş iskonto oranı olan
4% kullanılmalıdır. Tüm bunlar dikkate alındığında, kalan 12 yıldaki değişken kira ödemelerinin bugünkü değeri, başka bir ifade ile 31.12.2021 tarihi
ile revize edilmiş kira yükümlülüğünün değeri 28.037.908 TL olmalıdır. S
şirketi, kira yükümlülüğünün yeniden ölçülmüş tutarını, kullanım hakkı olan
varlığında düzeltme olarak finansal tablolarına yansıtmalıdır. (TFRS 16, Prg.
39) Bu durumda daha önce defter değeri 26.747.460 TL olan kira yükümlülüğü 28.037.908 TL olarak düzeltilmeli, aradaki fark olan 1.290.448 TL de
kullanım hakkı varlığının defter değerine eklenmelidir. 31.12.2021 itibariyle
kullanım hakkı varlığının defter değeri 26.880.370 TL olarak güncellenmelidir. Aşağıda kullanım hakkı varlığı ve kira yükümlülüklerinin değişiklikten
sonraki defter değerleri, ilgili finansman giderleri ve amortisman giderleri tablo halinde sunulmuştur.
Tablo 10: S Açısından Revize Edilmiş Defter Değerleri, Finansman Giderleri ve Amortisman Giderleri Değişimi
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TL

Kullanım Hakkı Varlığı
Defter Değeri

Kira Yükümlülüğü
Defter Değeri

Finansman
Giderleri

Amortisman
Giderleri

31.12.2021

26.880.370

28.037.908

1.138.364

2.132.494

31.12.2022

24.640.339

26.171.924

1.121.516

2.240.031

Yukarıdaki tabloda da ifade edildiği gibi S şirketinin 2022 yılına ait amortisman giderleri 2.240.031 TL’dir. Bu tutar kullanım hakkı varlığının revize
edilmiş defter değeri üzerinden kalan sözleşme süresine bölünmesiyle elde
edilmiştir.
Alt kiralama kapsamında alışveriş merkezindeki mağazaları kiraya veren
S şirketi, A şirketi ile olan kiralama işlemlerini faaliyet kiralaması olarak sınıflandırmalıdır. İlgili kiralama işlemlerinin kiralama süresi varlığın ekonomik ömrünün tamamına yakınını kapsamadığından finansal kiralama olarak
sınıflandırılamaz. S şirketi, A şirketinden elde edilen kira ödemelerini doğrusal bir esasa göre kira geliri olarak muhasebeleştirmelidir. S şirketi, faaliyet
kiralamasında 2021 yılında yapılan değişikliği, asıl kiralamaya ilişkin olarak
önceden ödenen kira ödemelerini yeni kiralamaya ilişkin kira ödemelerinin
bir parçası olarak dikkate almalı ve 2021 yılından itibaren yeni bir kiralama
olarak muhasebeleştirmelidir.

A Şirketi Açısından Kiralama İşlemi
A şirketi kiracı olarak ilk mağazanın kira ödemelerinin bugünkü değeri
kadar kira yükümlülüğü ve kullanım hakkı varlığını finansal tablolara almalıdır. Kiralama işleminde faiz oranı belirlenmediğinden o döneme ait alternatif
borçlanma oranı olan 3,5% ile kiralama süresini de dikkate alarak kira ödemelerinin bugünkü değerini hesaplamalıdır. İlgili hesaplama sonucunda kira
yükümlülüğünün gerçeğe uygun değeri 799.283 TL olarak tespit edilmiştir.
Kullanım hakkı varlığının 01.012019 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değeri
de 799.283 TL’dir. Kullanım hakkı varlığının amortisman gideri ise 133.214
TL (799.283/6) tutarındadır. Aşağıdaki tabloda A şirketinin kullanım hakkı
varlığının ve kira yükümlülüklerinin ilk üç yıldaki değişimi tablo halinde sunulmuştur.
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Tablo 11: A Açısından Defter Değerleri, Finansman Giderleri ve Amortisman Giderleri Değişimi
TL

Kullanım Hakkı Varlığı
Defter Değeri

Kira Yükümlülüğü
Defter Değeri

Finansman
Giderleri

Amortisman
Giderleri

1.01.2019

799.283

799.283

31.12.2019

666.069

677.258

27.975

133.214

31.12.2020

532.855

550.962

23.704

133.214

31.12.2021

399.641

420.246

19.284

133.214

01.01.2022 yılından itibaren A şirketinin mevcut kiralama sözleşmesi iki
bileşenden oluştuğundan, diğer bileşene ait kira ödemelerinin de kiralama
yükümlülüğünün ve kullanım hakkı varlığının ilgili tarih itibariyle ve daha
sonraki yıllardaki gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilmesi gereklidir.
Söz konusu durum kiralamada yapılan değişiklik olup, başka bir varlığın kullanım hakkı mevcut sözleşmeye dahil edilmiş ve kiralama bedeli de artmıştır
(TFRS 16, Prg. 44). A şirketi bu durumda revize edilmiş kira ödemelerinin
(150.000 + 150.000 = 300.000) revize edilmiş iskonto oranı olan 2,5% ile bugünkü değerini hesaplamalıdır. Kalan üç yıl dikkate alınarak hesaplanan kira
yükümlülüklerinin bugünkü değeri; 856.807 TL’dir. Aşağıdaki tabloda revize
edilmiş halleriyle son üç yıldaki değişim tablo halinde sunulmuştur.
Tablo 12: A Açısından Revize Edilmiş Defter Değerleri, Finansman Giderleri ve Amortisman Giderleri Değişimi
TL

Kullanım Hakkı
Varlığı Defter Değeri

Kira Yükümlülüğü
Defter Değeri

Finansman
Giderleri

Amortisman
Giderleri

31.12.2021

836.202

856.807

19.284

133.214

31.12.2022

557.468

578.227

21.420

278.734

31.12.2023

278.734

292.683

14.456

278.734

31.12.2024

-

-

7.317

278.734

Revize edilmiş kira yükümlülükleri ile daha önce 2021 yılı sonu itibariyle
defter değeri 420.246 TL olan kira yükümlülükleri arasındaki fark kadar kullanım hakkı varlığının defter değeri de revize edilmelidir. 31.12.2021 tarihinde kullanım hakkı olan varlığın defter değeri 836.202 TL (399.641 + 436.561)
olarak revize edilmelidir.
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Kiracı; diğer varlıklardan ayrı bir şekilde kullanım hakkı varlıklarını finansal
durum tablosunda sunar. Diğer yükümlülüklerden ayrı bir şekilde kira yükümlülüklerini finansal durum tablosunda sunar. Yatırım amaçlı gayrimenkul tanımını
karşılayan kullanım hakkı varlıkları için geçerli değildir (TFRS 16, Prg. 47-48).
Kiracı, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda, kira yükümlülüğüne ilişkin faiz giderini, kullanım hakkı varlığına ilişkin amortisman bedelinden ayrı olarak sunar. Kira yükümlülüğüne ilişkin faiz gideri, TMS 1
Finansal Tabloların Sunuluşu’nun 82(b) paragrafına göre kâr veya zarar ve
diğer kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak sunulması gereken finansman maliyetlerinin bir unsurudur (TFRS 16, Prg. 49). Nakit akış tablosunda:
 Kira yükümlülüğünün anapara kısmına ilişkin nakit ödemeleri finansman
faaliyetlerinde,
 Kira yükümlülüğünün faiz kısmına ilişkin nakit ödemeleri TMS 7 Nakit
Akış Tabloları’nın ödenen faizlere ilişkin hükümleri çerçevesinde,
 Kısa vadeli kira ödemeleri, düşük değerli varlıkların kiralamasına ilişkin
ödemeler ve kira yükümlülüğünün ölçümüne dâhil edilmeyen değişken
kira ödemeleri işletme faaliyetlerinde sınıflandırılır (TFRS 16, Prg. 50).
Aşağıdaki şekilde kiralama işlemlerinin sunumuna ilişkin düzenlemeler
TMS 17 ile karşılaştırılmış şekilde biçimsel olarak sunulmuştur.

Şekil 8: Kiracı Açısından Finansal Tablolarda Sunum (Fülbier, Bendig ve Scharf, 2018, 88)
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Örnek 7: ABC şirketi XYZ şirketi ile 2 yıl uzatma opsiyonlu D380 model makinenin 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin sözleşme imzalamıştır. 2 yıl
uzatma opsiyonu kullanıldığı takdirde, makinenin bakım ve onarım masrafları sözleşme gereği ABC şirketine ait olacaktır. Kiralamanın başlangıç tarihi
01.01.2014 olup, 31.12.20XX tarihlerinde kira ödemeleri ABC şirketi tarafından gerçekleştirilecektir. Aşağıda kiralama sözleşmesine ilişkin detaylar
sunulmuştur (Kajüter ve Meinhövel, 2016, 429 – 433).
 Kiralama süresi sonunda ABC şirketi D380 model makineyi XYZ şirketine teslim edecektir.
 Kiralama süresi başlangıcında ABC şirketi XYZ şirketine 4,76 milyon
TL tutarında ön ödeme gerçekleştirmiştir.
 Makinenin faydalı ömrü 25 yıldır.
 Yıllık kira ödemeleri 17,5 milyon TL olarak belirlenmiştir. ABC şirketi uzatma opsiyonunu kullandığı takdirde kira ödemelerinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Kira ödemeleri piyasadaki
benzer nitelikteki varlıkların kiralamalarına ait kira ödemeleri ile benzer niteliktedir.
 İlgili makinenin satış fiyatı 170 milyon TL’dir.
 Kiralama sözleşmesi her iki taraf açısından da sonlandırılamaz niteliktedir.
 Alternatif borçlanma oranı 4%’dür.
 ABC ve XYZ şirketleri arasındaki güven ilişkisine dayalı olarak, XYZ
şirketi ABC şirketine 0,6 milyon TL tutarında kiralama teşviği ödemiş
ve ABC şirketi bunun için karşılık ayırmıştır.
 ABC şirketi makineyi kiralamadığı takdirde 31.12.2014 itibariyle özkaynak toplamı 500 milyon TL, toplam varlıkları 1.250 milyon TL ve
2014 yılı esas faaliyet karı 100 milyon TL’dir.

TMS 17 Kapsamında Değerlendirme
TMS 17 Prg. 10 ve 11’e göre bu sözleşmenin faaliyet ya da finansal kiralama olup olmadığının tespiti için sözleşmenin özünün esas alınması gereklidir.
Bu durumda bu sözleşme aşağıdaki kriterlerin hiçbirini yerine getiremediğinden bir faaliyet kiralamasıdır.
 Makinenin mülkiyeti ABC şirketine geçmeyecektir (TMS 17, Prg. 10a).
 ABC şirketine makinenin beklenen gerçeğe uygun değerinden daha düşük
bir bedelle satın alma opsiyonu tanınmamıştır (TMS 17, Prg. 10b).
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 Kiralama işleminde 2 yıl uzatma opsiyonu kullanılsa dahi toplam kiralama süresi makinen faydalı ömrünün 48%’ine tekabül etmektedir
(TMS 17, Prg. 10c).
 Sözleşmenin başlangıcı itibariyle, asgari kira ödemelerinin bugünkü
değeri makinenin gerçeğe uygun değeri olan 170 milyon TL’nin altındadır. Bugünkü değer hesaplamasında iskonto oranı 4%, kiralama
süresi 12 yıl ve yıllık kira ödemeleri de 17,5 milyon TL olarak dikkate alınmış, asgari kira ödemelerinin bugünkü değeri 164,24 milyon
TL olarak tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ABC şirketinin tek sefere
mahsus yapmış olduğu 4,76 milyon TL ödeme de buna dahil edildiğinde, toplam tutar 169 milyon TL olacak ve gerçeğe uygun değerin
yine altında kalacaktır (TMS 17, Prg. 10d).
 Varlık yalnızca ABC şirketi tarafından kullanılacak bir yapıya sahip
değildir (TMS 17, Prg. 10e).
 ABC şirketinin sözleşmeyi 10 yıldan önce feshetme hakkı mevcut değildir (TMS 17, Prg. 11a).
 Kalıntı değerin gerçeğe uygun değerindeki değişmelerden kaynaklanan kazanç ya da kayıpların kiracıya ait olması bu olayda söz konusu
değildir (TMS 17, Prg. 11b).
 ABC şirketinin piyasa fiyatının çok daha altında bir bedelle kiralamayı sürdürme hakkı yoktur (TMS 17, Prg. 11c).
Makinenin mülkiyetine dair risk ve yararların ABC şirketine geçmesi söz
konusu değildir. ABC şirketinin üstlenmekle yükümlü olduğu bakım ve onarım masrafları rutin olduğundan risk çerçevesinde değerlendirilemez. Bu durumda TMS 17’ye göre ABC şirketi bu sözleşmeyi faaliyet kiralaması olarak
değerlendirerek, 12 yıl süresince 17,5 milyon TL kira ödemelerinin 17,45 milyon TL’si kira giderleri olarak ve 0,05 milyon TL ise diğer kısa vadeli yükümlülükleri olarak muhasebeleştirilecektir.
0,05 milyon TL’lik yükümlülükler şirketin XYZ şirketinden tahsil ettiği
kiralama teşviklerini ifade eder. Toplam teşvik tutarı 0,6 milyon TL olup, 12
yılda doğrusal dağıtıldığında yıllık teşvik tutarı 0,05 milyon TL’ye tekabül
etmektedir. 01.01.2014 tarihinde yapılmış olan ön ödeme tutarı olan 4,76 milyon TL de, ABC şirketi tarafından yine dönem gideri olarak finansal tablolara
yansıtılacaktır. Aşağıdaki tabloda ABC şirketinin faaliyet kiralamasına ilişkin
kira ödemeleri dağılımı sunulmuştur.
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Tablo 13: ABC Şirketinin TMS 17 Kapsamında Kira Ödemeleri Planı
Kullanım
Hakkı Varlığı
Defter Değeri

Kira Yükümlülüğü Defter Değeri

Kira
Ödemeleri

Finansman
Gideri

Anapara
Ödeme

Amortisman

Kira
Giderleri

1.01.2014

0

0

4,76

0

0

0

4,76

31.12.2014

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2015

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2016

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2017

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2018

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2019

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2020

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2021

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2022

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2023

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2024

0

0

17,5

0

0

0

17,45

31.12.2025

0

0

17,5

0

0

0

17,45

Tarih
milyon TL


TFRS 16 Kapsamında Değerlendirme
TFRS 16 çerçevesinde ABC şirketi, kiracı olarak makinenin kullanım
hakkını varlık olarak ve buna ilişkin yükümlülüklerini de kira yükümlülüğü
olarak muhasebeleştirecektir. Bu olayda kiralama süresini uzatma opsiyonu,
ABC şirketi açısından ekonomik fayda sağladığından kiralama süresine dahil
edilecektir. Normal şartlarda aynı tutarlarda varlık ve borç olarak muhasebeleştirilecek olan kullanım hakkı varlığı ve kira yükümlülüğü kalemi bu olayda
farklı tutarlarda muhasebeleştirilecektir.
Kullanım hakkı varlığının muhasebeleştirilmesinde, alınan teşvik ödemeleri ve
ABC şirketinin tek seferlik ön ödemesinin dikkate alınması gereklidir. 01.01.2014
tarihinde yapılmış olan tek seferlik ödeme tutarı 4,76 milyon TL olup, bu tutardan
alınan teşvik tutarı olan 0,6 milyon TL’nin düşülmesi gereklidir. Kullanım hakkı
varlığının ilk ölçüm tutarı 4,16 milyon TL (4,76 – 0,6) kadar artırılmalıdır. 0,6
milyon TL ilk ölçümde karşılık olarak muhasebeleştirilecektir.
Kira yükümlülüklerinin ilk muhasebeleştirilmesinde kira ödemelerinin bugünkü değeri hesaplanmalıdır. Yıllık kira ödemesi 17,5 milyon TL olup, alternatif borçlanma oranı 4%’dür. Kiralama süresi olan 12 yıl da dikkate alındı114
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ğında, kira ödemelerinin bugünkü değeri 164,24 milyon TL tutarındadır. Kira
yükümlülüğü ilk ölçüm tutarı 164,24 milyon TL, kullanım hakkı varlığının ilk
ölçüm tutarı ise 168,40 milyon TL’dir.
Daha sonraki ölçümlerde, kira ödemelerinin dönemsel olarak finansman
giderleri ve anapara ödemeleri olarak ayrıştırılması gereklidir. Finansman giderlerinin hesaplamasında 4% alternatif borçlanma oranı dikkate alınacaktır.
31.12.2014 itibariyle finansman giderleri tutarı 6,57 milyon TL’dir. Ana para
ödemesi ise 10,93 milyon TL’dir. Kira yükümlülüğünün defter değerinin de
dönemsel olarak anapara ödemeleri dikkate alınarak güncellenmesi ve kullanım hakkı varlığının daha sonraki ölçümlerinde amortisman giderlerinin de
hesaplanması gereklidir. İlk muhasebeleştirmede defter değeri 168,40 milyon TL olan kullanım hakkı varlığının amortisman giderleri dönemsel olarak
14,03 milyon TL’dir. Aşağıda finansal kiralama işleminin muhasebeleştirilmesinde bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin değişimi sunulmuştur.
Tablo 14: ABC Şirketi Finansal Durum Tablosu ve Kar veya Zarar
Tablosu Kalemleri Değişimi
Kullanım
Hakkı Varlığı
Defter Değeri

Kira
Yükümlülüğü
Defter Değeri

Kira
Ödemeleri

Finansman
Gideri

Anapara
Ödeme

Amortisman

Kira
Giderleri

1.01.2014

168,40

164,24

4,76

0,00

0,00

0,00

0,00

31.12.2014

154,37

153,31

17,50

6,57

10,93

14,03

0,00

31.12.2015

140,33

141,94

17,50

6,13

11,37

14,03

0,00

31.12.2016

126,30

130,12

17,50

5,68

11,82

14,03

0,00

31.12.2017

112,27

117,82

17,50

5,20

12,30

14,03

0,00

31.12.2018

98,23

105,04

17,50

4,71

12,79

14,03

0,00

31.12.2019

84,20

91,74

17,50

4,20

13,30

14,03

0,00

31.12.2020

70,17

77,91

17,50

3,67

13,83

14,03

0,00

31.12.2021

56,13

63,52

17,50

3,12

14,38

14,03

0,00

31.12.2022

42,10

48,57

17,50

2,54

14,96

14,03

0,00

31.12.2023

28,07

33,01

17,50

1,94

15,56

14,03

0,00

31.12.2024

14,03

16,83

17,50

1,32

16,18

14,03

0,00

31.12.2025

0,00

0,00

17,50

0,67

16,83

14,03

0,00

Tarih
milyon TL
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Aşağıda TMS 17 ve TFRS 16 çerçevesinde muhasebeleştirilen kiralama
işleminin finansal durum tablosunda sunumuna yer verilmiştir.
Tablo 15: ABC Şirketi 31.12.2014 İtibariyle Finansal Durum Tablosu
Milyon TL

TMS 17

TFRS 16

FİNANSAL DURUM TABLOSU

Faaliyet Kiralaması

Maddi Duran Varlık Olarak Sınıflandırma

Kullanım Hakkı Varlığının Ayrı Sınıflandırılması

VARLIKLAR

31.12.2014

31.12.2014

31.12.2014

Dönen Varlıklar

350

328

328

Duran Varlıklar

900

1054

1054

- Maddi Duran Varlıklar

600

754

754

- Arsa Araziler

330

330

330

- Makineler

270

424

270

- Kullanım Hakkı Varlığı

154

- Maddi Olmayan Duran
Varlıklar

50

50

50

- Diğer Duran Varlıklar

250

250

250

TOPLAM VARLIKLAR

1250

1382

1382

Kısa Vadeli Yükümlülükler

300

300

300

Uzun Vadeli Yükümlülükler

450

602

602

- Uzun Vadeli Borçlanmalar

200

200

200

210

363

- Kira Yükümlülükleri
- Diğer Finansal Yükümlülükler

153
210

- Uzun Vadeli Karşılıklar

40

39

39

Özkaynak

500

480

480

- Ödenmiş Sermaye

105

105

105

- Kar Yedekleri

370

370

370

- Dönem Karı

25

5

5

1250

1382

1382

TOPLAM KAYNAKLAR

Aşağıda her iki standarda göre gerçekleştirilen uygulamanın kar veya zarar
tablosu ve nakit akış tablosundaki sunumuna aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
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Tablo 16: ABC Şirketi 2014 Yılı Kar veya Zarar Tablosu
TMS 17

TFRS 16

Faaliyet Kiralaması - 2014

Finansal Kiralama - 2014

Hasılat

1600

1600

Toplam Satışların Maliyeti

1350

1364

- Satışların Maliyeti

1350

1350

milyon TL
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

- Amortisman Giderleri

14

Brüt Kar

250

236

- Toplam Genel Yönetim Giderleri

150

150

Esas Faaliyet Karı

100

86

- Finansman Giderleri

65

72

Sürdürülen Faaliyet Vergi Öncesi Kar

35

14

- Dönem Vergisi

10

9

Sürdürülen Faaliyet Dönem Karı

25

5

Tablo 17: ABC Şirketi 2014 Yılı Nakit Akış Tablosu
TMS 17

TFRS 16

Faaliyet Kiralaması

Finansal Kiralama

Dönem Karı

25

5

Amortisman Giderleri

100

114

İşletme Sermayesindeki Değişimler

75

81

Vergi Ödemeleri

-30

-30

A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları

170

170

B. Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları

-40

-208

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişi

60

224

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışı

-40

-51

- Kredi Ödemeleri

-40

-40

0

-11

Toplam Faiz Ödemeleri

-65

-72

- Faiz Ödemeleri

-65

-65

0

-7

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

-45

101

D. Dönem Başı Nakit Nakit Benzerleri

180

180

Dönem Sonu Nakit Nakit Benzerleri

265

243

milyon TL
NAKİT AKIŞ TABLOSU

- Kiralama Anapara Ödemesi

- Kiralamadan Kaynaklı Faiz Ödemeleri
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Kiracı kiralamalara ilişkin bilgileri tek bir dipnotta ya da ayrı bir bölümde
açıklar ve kiracı tarafından raporlama döneminde aşağıda yer alan bilgilerin
sunulması gereklidir (TFRS 16, Prg. 52 - 58).
Tablo 18: Kiracı Açısından Açıklamalar
Dayanak varlık sınıfı itibarıyla kullanım hakkı varlıklarına ilişkin amortisman
tutarı
Kira yükümlülüklerine ilişkin faiz gideri
Kısa vadeli kiralamalara ilişkin gider
Düşük değerli kiralamalara ilişkin gider
TFRS 16
Kapsamında

Kira yükümlülüklerinin ölçümüne dâhil edilmeyen değişken kira ödemeleriyle
ilgili gider
Kullanım hakkı varlıklarının alt kiralamalarından elde edilen gelir
Kiralamalara ilişkin toplam nakit çıkışı
Kullanım hakkı varlıklarına yapılan ilaveler
Satış ve yeniden kiralama işlemlerinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar
Kullanım hakkı varlıklarının dayanak varlık sınıfı itibarıyla raporlama döneminin sonundaki defter değeri

TMS 40
Kapsamında

Kullanım hakkı varlığı yatırım amaçlı gayrimenkuller tanımını karşıladığında
ilgili standarda göre açıklanacak hükümler

TMS 16
Kapsamında

Yeniden değerleme yöntemi tercih edildiği takdirde ilgili standarda göre
açıklanacak bilgiler

TFRS 7
Kapsamında

Finansal yükümlülüklerin sözleşmeye dayalı vadelerinin kalan kısmını
gösteren bir vade analizi likidite riski olarak
Zaman aralıklarında 0- 1ay, 1 - 3 ay, 3 ay - 1 yıl, 1 - 5 yıl arası vade aralıkları
dikkate alınarak likidite riskleri

2.4. Geçiş Hükümleri
Standart 1 Ocak 2019 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde
uygulanır. Erken uygulama ise yalnızca TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden
Hasılat’ı uygulayan işletmeler için geçerli olup, erken uygulama söz konusu
olduğu takdirde dipnotlarda belirtilmelidir (TFRS 16, C1).
Kiraya veren açısından mevcut kiralama işlemlerine yönelik geriye dönük
uygulama söz konusu olmayıp, yalnızca alt kiralama halinde kiraya veren
daha önce faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış ve devam etmekte olan
alt kiralamanın faaliyet ya da finansal kiralama olup olmadığına karar vermesi gerekir. Faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılmış ancak TFRS 16’ya göre
finansal kiralama olan alt kiralamaları ise yeni bir alt kiralama olarak muhasebeleştirmelidir (TFRS 16, C15).
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Kiracı açısından ise uygulanabilecek iki seçenek standartta sunulmuştur
(TFRS 16, C3 ve Warth & Klein Grant Thonton, 2016, 22).
 Tam Geriye Dönük Uygulama: TMS 8 uygulanarak önceki raporlama dönemlerine ait kiralama işlemlerinin tamamına TFRS 16’nın uygulanmasıdır.
 Kısmi Geriye Dönük Uygulama: Standart ilk kez uygulandığı tarihte finansal tablolara alınan, ilk uygulamanın kümülatif etkisinin gösterildiği
geriye yönelik uygulamadır.
Kısmi geriye dönük uygulama tercih edildiği takdirde ise dikkat edilmesi
gereken hususlar aşağıda finansal ya da faaliyet kiralaması olup olmadığı göz
önünde bulundurularak tablo halinde sunulmuştur (TFRS 16, C8-C15).
Tablo 19: Kısmi Geriye Dönük Uygulama Hükümleri
İlk Uygulamadan
Önceki Kiralama
Türü

Zorunlu Hükümler

Faaliyet
Kiralaması Olarak
Sınıflandırılan
Kiralamalar

Kira yükümlülükleri, geri kalan kira ödemelerinin ilk uygulama tarihindeki
alternatif borçlanma oranı ile iskonto edilmiş bugünkü değer üzerinden
ölçülmelidir.
Kullanım hakkı olan varlığı, kiralamanın fiilen başladığı tarihten bu yana kullanılıyormuş gibi ancak ilk uygulama tarihindeki alternatif borçlanma oranı
ile iskonto edilmiş defter değeri üzerinden veya ilk uygulama tarihinden
önce finansal durum tablosuna yansıtılan ön ödemesi yapılmış kira ödemeleri tutarına göre düzeltilmiş kira yükümlülüğüne eşit tutar üzerinden ölçer.
İlk uygulama tarihinden itibaren TMS 40’a göre gerçeğe uygun değer
yöntemi kullanılarak yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilecek
kiralamalar, ilk uygulama tarihinde gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmelidir.
Seçimlik Hükümler
Düşük değerli dayanak varlıkların konu olduğu kiralamalarda düzeltme
zorunlu değildir.
Daha önce gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen kiralamalarda düzeltme zorunlu değildir.
Makul ölçüde benzer özellikler gösteren kiralamalardan oluşan portföye tek
bir iskonto oranı kullanılabilr.
Kiralamaların ekonomik açıdan dezavantajlı olup olmadığının değerlendirmesinde TMS 37’e göre gerçekleştirilen değerlendirmeden yararlanılabilir.
Başlangıç maliyetleri kullanım hakkı varlığının ölçümüne dahil edilmeyebilir.
Kiralama süresi belirlenirken geçmiş dönemden sonra öğrenilen bilgiler
kullanılabilir.

Finansal Kiralama Olarak
Sınıflandırılan
Kiralamalar

Kullanım hakkı olan varlığın ve kira yükümlülüğünün ilk uygulama tarihindeki defter değerleri, ilk uygulama tarihinden önce TMS 17’ye göre ölçülen
defter değeridir.
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Örnek 8: Örnek 7’deki ABC şirketi 2014 yılında ilgili kiralama işlemini
faaliyet kiralaması olarak sınıflandırdığı takdirde, 01.01.2019 yılı itibariyle
TFRS 16 çerçevesinde finansal kiralama olarak sınıflandırmak zorundadır.
ABC şirketinin geçiş esnasında uygulayabileceği iki seçenek mevcuttur. Şirket, TMS 8 uygulanarak önceki raporlama dönemlerine ait kiralama işlemlerinin tamamına TFRS 16’yı uygulayabilir ya da kısmi geriye dönük uygulamayı
tercih edebilir (Kajüter ve Meinhövel, 2016, 434).
İkinci seçenek olan kısmi geri dönük uygulamanın kullanımı söz konusu
olduğunda ise, ABC şirketi daha önce faaliyet kiralaması olarak sınıflandırdığı kiralamayı 2019 yılında kira yükümlülüğü olarak finansal tablolara yansıtır. Kira yükümlülüğünü de o tarihten itibaren geri kalan kira ödemelerinin
başlangıçtaki alternatif borçlanma oranı olan 4% ile indirgeyerek bugünkü
değeri üzerinden ölçer. Bu tutar Tablo 14’de de ifade edildiği gibi 105,04 milyon TL’dir. Kullanım hakkı varlığının ilk ölçümünde ise ABC şirketinin iki
seçeneği vardır. ABC şirketi bu standardı kiralamanın ilk başladığı tarihten
itibaren uyguluyormuş gibi, 01.01.2019 tarihinde kullanım hakkı varlığını
98,23 milyon TL milyon TL ile ölçerek, kira yükümlülüğü ve kullanım hakkı
varlığının defter değerleri arasındaki farkı da özkaynak bileşeni olarak sınıflandırabilir.
Diğer seçenek tercih edilirse; kullanım hakkı varlığı kira yükümlülüğünün ilk
ölçüm tutarına eşit tutarda finansal tablolara alınır. Bu durumda her iki kalem de
105,04 milyon TL tutarında finansal durum tablosunda raporlanmalıdır.
3. SONUÇ
TFRS 16 – Kiralamalar standardının uygulaması ile birlikte finansal kiralama ve faaliyet kiralaması arasındaki ayrıştırma kiracı açısından ortadan
kaldırılarak, kiralamaya ilişkin sunulacak bilgilerin raporlama şekli ve içeriği
değişmiş, dipnot açıklamalarının kapsamı genişlemiştir. Bu değişiklik ile de
TMS 17’nin olumsuz olarak değerlendirilen yönleri ortadan kaldırılmış olacaktır. Standardın TMS 17’den farklılaştığı hususlar aşağıda özetlenmiştir.
 TFRS 16’da kiralama; TMS 17’den farklı olarak tanımlanan varlığın
kullanımının kontrol etme hakkının devredilmesi olarak ifade edilmiştir. TMS 17’de yer almayan kısa vadeli kiralama ve dayanak varlığın
düşük değerli olduğu kiralama işlemlerinde TFRS 16’nın kullanımı
raporlayan şirkete seçenek olarak sunulmuştur. TMS 17’de yalnızca
arazi ve bina unsuru içeren sözleşmelerde sözleşmenin bileşenlerine
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ayrılma uygulaması mevcutken, TFRS 16’da her bir kiralama bileşeninin kiralama niteliği taşımayan bileşenlerden ayrılması gerektiği
ifade edilmiştir. Yine TMS 17’de mevcut olmayan kiralama sözleşmelerinin belirli kriterler yerine getirildiği takdirde birleştirilebileceği
TFRS 16’da yer almaktadır.
 Kiracı açısından muhasebeleştirme açısından; kiracı tüm kiralama
işlemlerinde kullanım hakkı varlığı ve kira yükümlülüklerini finansal tablolara alacak, TMS 17’ye göre ise faaliyet ve finansal kiralama
olarak sınıflandırma seçeneği mevcuttur. TFRS 16’ya göre kira yükümlülüğünün ilk ölçümü endeks veya orana göre gerçekleştirildiyse,
sonraki kira ödemeleri de değişken yapıda ele alınmalıdır. TFRS 16 ile
uygulama sonucu kira yükümlülüğüne ait faiz giderleri ile kullanım
hakkı varlığına ait amortisman giderleri ayrı biçimde kar veya zarar
tablosunda sunulmalıdır. Nakit akış tablosunda ise ana para ödemeleri
ve faiz ödemeleri finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı olarak sınıflandırılmalıdır. Kısa vadeli kiralamalar veya dayanak varlığı düşük
değerli kiralamalarda ise finansal kiralama olarak sınıflandırılmadığı
takdirde bu işlemlere ait ödemeler işletme faaliyetlerinden nakit çıkışlarında sınıflandırılabilir.
 Alt kiralama uygulamalarında kullanım hakkı modeli TFRS 16’da geçerli iken, TMS 17’de alt kiralamanın muhasebeleştirilmesinde kiralanan varlık dikkate alınır. Kiralamada değişiklik yapıldığı takdirde
değişikliğin yapısı ve çeşidine göre kiralama işlemi TFRS 16 çerçevesinde yeniden değerlendirilmeli veya yeni bir kiralama işlemi olarak
finansal tablolara alınmalıdır. Bu uygulama TMS 17’de yer almamaktadır. Geri kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi TFRS 16’da
varlığın satış işlemi olup olmadığına göre değişkenlik gösterirken,
TMS 17’de yalnızca kiralamanın faaliyet ya da finansal kiralama olup
olmadığı öne çıkmaktadır.
Sonuç olarak, daha önceki çalışmalarda TMS 17 ile karşılaştırıldığında
önemli bir farklılık olan kiracı açısından muhasebeleştirme konusuna odaklanılmış olup, bu uygulama değişikliğinin şirketlerin finansal performanslarına
etkileri tartışılmıştır. Bu çalışmada ise diğer çalışmalardan farklı olarak TFRS
16 – Kiralamalar standardı tüm yönleriyle ele alınmış, standardın kiracı açısından muhasebeleştirme dışındaki diğer hükümlerine yer verilerek standarttaki muhasebeleştirme ve ölçme hükümleri örneklendirilmiştir.
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ÖZ
Günümüzde her alanda yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucunda işletmelerin alanları genişlemiş, faaliyetleri artmış ve bunun sonucunda
organizasyon yapıları karmaşık bir hale bürünmüştür. İşletme faaliyetlerinin
artmasıyla birlikte iç kontrol sisteminin önemi ve gerekliliği giderek daha
çok hissedilmiştir. İşletme hedeflerine ulaşılmasında ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde işletme yapısına tesis edilmiş iç kontrol sistemi büyük önem arz
etmektedir. İç kontrol sisteminin her geçen gün önem kazanmasıyla birlikte, iç
kontrol sistemi pek çok ulusal ve uluslararası çalışma ve düzenlemelere konu
olmuştur. Bu çalışmaların en önemlilerinden biri ‘‘COSO İç Kontrol Modelidir’’. Bu model, 1992 yılında Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (COSO) tarafından ‘‘İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve’’ adlı raporda yayımlanmıştır. COSO iç kontrol modeli, iç kontrol kavramı için ortak bir
anlayış ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması amacıyla geliştirilmiştir. COSO
iç kontrol sistemi; işletmenin yönetim kurulu, üst yönetimi ve diğer personeli
tarafından etkilenen; faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, raporlamanın güvenilirliği ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.
COSO, iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve yürütülmesini
içeren bir çerçeve olarak kabul edilmektedir.
Bu çalışmada, COSO iç kontrol modeline değinilip, işletme yapısına tesis
edilmiş COSO tabanlı iç kontrol sisteminin etkileri değerlendirilmektedir.
Anahtar Sözcükler: COSO, İç Kontrol, Kapsayıcı Çerçeve.
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ABSTRACT
As a result of today’s economic and technologic development in every
industry, companies ranges expanded and their organizations have become a
complex structure. Within the increase of companies activities, internal control system’s importance and necessity have been felt way more than ever.
Internal control system presents a big importance for achieving companies’
goals and realizing the activities. Internal control system was under debate
by many national and international studies and regulations since it has gained
importance. One of the most important of these studies is ‘‘COSO Internal
Control System’’, and this model was published with the report named ‘‘Internal Control – Integrated Framework’’ by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) in 1992. COSO internal control
model has beed developed to create a common sense and a comprehensive framework for internal control notion. COSO internal control system is a process
to assure the efficiency and productivity of activities which being affected by
company’s board of directors, senior management and other staff, the reliability of reporting and the relevance with related laws and regulations. COSO is
accepted as framework that evaluates internal control’s efficiency and contains the design, the implementation and the execution of internal control.
In this study, the effects of COSO based internal control system that built
into operation will be evaluated by referring COSO internal control model.
Keywords: COSO, Internal Control, Inclusive Framework.
1. GİRİŞ
İç kontrol, belirlenen hedeflere ulaşmak için işletme yönetimi tarafından
oluşturulan politikalar ile uygulanan usul ve yöntemlerin bütününü ifade etmektedir. Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO)’ya
göre iç kontrol; işletme faaliyetlerinin etkinliğini ve etkenliğini, raporlamanın
güvenilirliği ile kanun ve düzenlemelere uyum hedeflerinin gerçekleşmesini
sağlamak amacıyla makul bir güvence verecek şekilde oluşturulan ve yürütülen bir süreçtir. COSO iç kontrol modeli tüm dünyaca kabul edilmiş bir iç
kontrol sistemi olup, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, COSO kavramı ve gelişimi, COSO iç kontrol çerçevesi incelenmiş, COSO iç kontrol bileşenleri aktarılmaya çalışılmıştır. Ayrıca etkili
bir iç kontrol ortamı için COSO modelinin etkinliğine yönelik nitel bir araş124
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tırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında bağımsız denetçilerle yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla mülakat yapılmış, katılımcıların özgür ifadeleri ile
tümevarım ilkesi çerçevesinde genel hatlar ortaya konmaya çalışılmıştır.
2. COSO KAVRAMI ve GELİŞİMİ
1970’li yılların sonu ve 1980’li yılların başına kadar Amerika Birleşik
Devletleri’nde meydana gelen hileli finansal rapor sayısındaki artış nedeniyle
oluşturulan Hileli Finansal Raporlama Ulusal Komisyonu (National Commission on Fraudulent Financial Reporting – NCFFR), hileli finansal raporlama
üzerindeki önemi nedeniyle iç kontrol kavramının yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekmiştir. Ulusal Komisyonun çalışmaları iç kontrol sisteminin önemini tekrar sağlamıştır. Ulusal Komisyon, iç kontrol kavramı için
ortak bir anlayış ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması amacıyla destekleyici kurumlara çağrıda bulunmuştur. Bu çağrıya olumlu destek gelmesi sonucunda komisyon, Treadway Komisyonunu Destekleyen Kuruluşlar Komitesi
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – COSO)’yu kurmuştur (Yılancı, 2006: 29).
COSO, hileli finansal raporlamaya neden olan unsurları değerlendirmek
amacıyla 1985 yılında Treadway Komisyonu olarak da adlandırılan Ulusal
Komisyon tarafından tasarlanmıştır. Ayrıca COSO, halka açık şirketler, bağımsız denetçiler ve diğer yasal düzenleyici kurumlar için bir rehber olarak
geliştirilmiştir (www.coso.org).
COSO, aşağıdaki destekleyici kuruluş tarafından kurumsal risk yönetimi
oluşturmak, hileli finansal raporlamayı önlemek ve iç kontrol sistemi hakkında ortak bir anlayış getirmek amacıyla kurulmuştur (Martinez, 2014: 3):
 Amerikan Muhasebe Birliği (American Accounting Association –
AAA)
 İç Denetçiler Enstitüsü (Institute of Internal Auditors – IIA)
 Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants – AICPA)
 Uluslararası Finans Yöneticileri (Financial Executives International –
FEI)
 Yönetim Muhasebecileri Enstitüsü (Institute of Management Accountants – IMA)
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COSO, 1992 yılında yayımladığı ‘‘İç Kontrol Bütünleşik Çerçeve’’ (Internal Control – Integrated Framework) adlı raporda, iç kontrol sistemini şu
şekilde tanımlamıştır (COSO, 1994):
İç kontrol, işletmenin yönetimi kurulu, üst yönetimi ve diğer personeli tarafından etkilenen; faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, finansal raporlamanın
güvenilirliği ve ilgili yasa ve düzenlemelere uygunluk amaçlarına ulaşılıp ulaşılmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış bir süreçtir.
Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda COSO iç kontrol sisteminin
özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Graham, 2015: 2):
 İç kontrol bir süreçtir. Bir sonu vardır, ancak kendi içinde bir sonu
bulunmamaktadır.
 İç kontrol insan odaklı çalışmaktadır.
 İç kontrol işletme yönetimine ve dış taraflara kesin bir güvence değil,
makul bir güvence sağlamaktadır.
 İç kontrol hedeflerin başarılmasına yönelik oluşturulan kontroller bütünüdür.
Bir işletmenin iç kontrol sistemi ile işletme yapısı arasında doğrudan bir
ilişki vardır. COSO iç kontrol çerçevesinde bu ilişki bir küp şeklinde tasvir
edilmiştir.
COSO Küpü Şekil 1.1’ de görsel olarak gösterilmektedir.

Şekil 1: COSO Küpü
Kaynak: (COSO, Internal Control - Integrated Framework, 2013: 7).
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COSO küpü, bir kurumun, iç kontrol sisteminin beş bileşeni aracılığıyla
faaliyetlerine ve amaçlarına ulaşma düzeyi olarak ifade edilmektedir.
COSO, beş bileşeni örgütün çeşitli boyutlarında uygulandığı şekilde hedeflerle bütünleşmesini göstermek için üç boyutlu bir küp şeklinde tasvir etmiştir.
Küpün üst kısmı, COSO iç kontrol sisteminin hedefleri olup, faaliyet, raporlama ve uyum hedeflerinden oluşmaktadır. Küpün ön yüzeyinde COSO’nun beş
bileşeni olup, faaliyet, raporlama ve uyum hedeflerinin gerçekleşebilmesi için
bu beş bileşenin organizasyon içinde kurulması ve işlerliğinin sağlanması gerekmektedir. Yan yüzde ise, organizasyonun yapısı, faaliyetleri ve alt birimleri
yer almaktadır (Rittenberg, 2013a: 10).
Sürekli gelişen teknoloji ve iş dünyasındaki değişimlerden ötürü COSO
iç kontrol modelinin yenilenme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 1992
yılında yayımlanan COSO iç kontrol çerçevesi 2013 yılında revize edilerek
çağın gerekliliklerine göre güncellenmiştir (Türedi ve diğerleri, 2015: 103).
COSO 2013 çerçevesiyle birlikte revize edilen unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Tablo 1: COSO 2013 İç Kontrol Çerçevesi
Değişen Yönleri
Değişmeyen Yönleri
İç kontrolün tanımı

İş ve çalışma ortamındaki
değişiklikler
Hedeflerin 3 kategoride toplanması ve Operasyon ve raporlama hedefleriiç kontrolün 5 bileşeni
nin genişletilmesi
İç kontrol tasarlanması ve
Kişisel yaklaşımlar ve faaliyetlerle
uygulanması, etkinliğinin
ilgili örnekler, uyum ve raporlama
değerlendirilmesi
hedeflerini eklenmesi
Etkin bir iç kontrol modeli için 5 bile- 5 bileşenin yanında, 17 ilke ve 77
şenin örgüt içinde var olması
odak noktanın eklenmesi
Kaynak: (Lietz, COSO 2013, 2014: 19).

COSO 2013’te 1992 çerçevesinde belirtilen tanım, amaçlar ve beş bileşen 2013 çerçevesinde de uygulanmaktadır. Sadece üç amaç kategorisinden
raporlamanın çevresi genişletilmiş, iç ve dış finansal ve finansal olmayan raporlama olarak belirtilmiştir. 1992 çerçevesinde de raporlama geniş olarak
düşünülmüş, ancak örnekler ve uygulama daha çok finansal raporlama üzerine

EYLÜL - EKIM 2018

127

MALİ

ÇÖZÜM

olmuştur. COSO 2013’te raporlama kavramı kullanılmış ve küpün üst yüzeyinde finansal raporlama yerine raporlama ifadesine yer verilmiştir (Yılancı,
2015: 66).
COSO 2013 küpünde 1992 COSO küpüne göre fazla değişiklik yapılmamıştır. 1992 çerçevesinin ana hatları korunmuş, sadece bileşenlere ait olan
ilkeler değiştirilmiştir. İşletmenin iç kontrol sistemi amaçların belirlenmesine
dayalı olmalı ve bu amaçlara ulaşmada mevcut iç kontrol sisteminin etkin bir
şekilde çalışması gerekmektedir (Köse ve Bekci, 2017: 21).
Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, COSO küpü birkaç değişiklik dışında
eski çerçevesini korumuştur:

Şekil 2: 1992-2013 Küpü
Kaynak: (Martinez, 2013 COSO Framework Overview, 2014: 4).

Şekilde görüldüğü gibi, 1992 küpü ve 2013 küpü karşılaştırıldığında beş
bileşenin değişmediği gözlemlenmektedir. 2013 küpünde, izleme faaliyetleri
yerine izleme kavramı kullanılmıştır. Bu değişiklik, birbirinden ayrı bir şekilde yürütülen faaliyetlerin bir dizi olarak izleme algısını genişletmek için tasarlanmıştır. Bununla birlikte dört bileşenin birleşimiyle tek bir sürecin izlenmesi
amaçlanmıştır. Ayrıca 1992 çerçevesinde kategoriler finansal raporlama olarak sınıflandırılırken, 2013 çerçevesinde raporlamanın güvenilirliği şeklinde
daha geniş bir kavram kullanılmıştır. Bu değişikliğin nedeni, 1992 çerçevesinin alanını genişletmenin yanı sıra, finansal olmayan verilerin de raporlamaya
eklenmesi amaçlanmıştır (Köse ve Bekci, 2017: 21-22).
1992 çerçevesine bakıldığında, kontrol ortamı en üstte yer almaktadır.
2013 küpünde ise en altta yer almaktadır. Bunun nedeni, gelişen iç kontrol
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faaliyetleri ve yapılacak hataları önlemek amacıyla kontrol ortamı küpün ilk
sırasına yerleştirilmiştir. İşletmeyle ilgili kontrol faaliyetlerine geçilmeden
önce oluşacak risklere karşı önlem almanın yolu, uygun bir kontrol ortamıdır
(Köse ve Bekci, 2017: 22).
Küpün sağ tarafında yer alan organizasyon yapısı, COSO Kurumsal Risk
Yönetimi – Entegre Çerçeve’ye uyumu kolaylaştırmak amacıyla değiştirilmiştir. İç kontrol sistemi, kurumsal risk yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır.
Ancak kurumsal risk yönetimi işletmenin yönetim yapısını desteklemekle birlikte, iç kontrol sistemi, işletmenin tüm faaliyetlerini kapsamaktadır (Köse ve
Bekci, 2017: 22).
Bunlara ek olarak, COSO 2013 çerçevesinde yapılan en önemli değişiklik, iç kontrol sistemini oluşturan 5 bileşeni destekleyen 17 ilkenin sunulması
oldu. Aslında bu ilkeler 1992 çerçevesinde üstü kapalı olarak ele alınmıştır.
Yeni çerçevede ise bu ilkeler odak noktalarıyla birlikte bir rehber haline getirilmiştir (Tığdemir, 2014: 24).
Ayrıca COSO 2013 çerçevesi, 17 ilkeyle ilgili önemli özellikleri sıralayan
77 odak noktası içermektedir. Odak noktaları, iç kontrol sisteminin tasarlanmasına, uygulanmasına, yürütülmesine ve ilgili ilkelerin mevcut durumunun
ve işlerliğinin değerlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur
(Rittenberg, 2013b).
COSO 2013 çerçevesi, iç kontrol bileşenleri ve bu bileşenlerin dayanağı
olan 17 ilkeden oluşmaktadır. Çerçeve, iç kontrol sisteminin etkinliği için 17
ilkenin organizasyon içinde etkin bir şekilde çalışması gerektiğini belirtmiştir.
Bu ilkeler iç kontrol sürecinin işleyişinde temel teşkil ederler. Çerçeveye göre,
eğer bir ilke etkin bir şekilde çalışmıyorsa veya işlemiyorsa, diğer ilkelerin
işleyişi de bozulmaktadır (Martin, 2015: 42).
COSO 2013 çerçevesinde etkin bir iç kontrol sistemi için her bir iç kontrol
bileşenin ve ilgili 17 ilkenin odak noktalarıyla birlikte organizasyon içinde
mevcut olması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekliliği vurgulanmıştır.
Etkin bir iç kontrol ortamının varlığı, örgüt içindeki iç kontrol bileşenlerinin
ve ilkelerinin tasarlanmasına bağlıdır. Son olarak, bileşenlerin ve ilkelerin organizasyon içinde işlerliği sağlanmalıdır (Yılancı, 2015: 67).
17 ilkeye dayalı olarak, 2013 çerçevesinde teknolojinin bir iç kontrol sistemine ne denli etki ettiği açıkça belirtilmiştir. 1992 çerçevesi o zamanın teknolojisine göre oluşturulmuştur. 1992 çerçevesinde teknoloji büyük şirketler
tarafından kullanılırken, 2013 çerçevesine kadar tüm dünyada yayılmıştır. Bu
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nedenle, 2013 çerçevesi günümüz teknolojisine uyumlu bir şekilde güncellenmiştir (Martinez, 2014: 8).
3. COSO BİLEŞENLERİ
COSO iç kontrol sistemi, birbiriyle ilişkili ve uyumlu beş bileşenden oluşmaktadır. Bunlar (Sobel ve diğerleri, 2009: 6-10):
 Kontrol Ortamı (Control Environment)
 Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
 Kontrol Faaliyetleri (Control Activities)
 Bilgi ve İletişim (Information and Communication)
 İzleme (Monitoring)
İşletmenin amaçlarına ulaşma düzeyi, COSO iç kontrol bileşenlerinin işleyişiyle doğrudan ilgilidir. İşletmenin mevcut amaçlarına ulaşması için COSO
iç kontrol sisteminin kurulması ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir.
Bir organizasyonda COSO iç kontrol bileşenleri mevcut ve uyumlu bir şekilde çalışıyorsa ve amaçlara ulaşılması konusunda makul bir güvence elde
ediliyorsa, söz konusu sistem yeterli düzeyde tasarlanmıştır ve uygulanmıştır.
Bu nedenle etkin bir iç kontrol sistemi için söz konusu bileşenler sağlam temelde oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
3.1. Kontrol Ortamı (Control Environment)
Kontrol ortamı; örgüt içerisinde iç kontrolün uygulanması için gerekli temeli oluşturan bir takım standartlar, süreçler ve yapılar bütünüdür. Bir kuruluşta beklenen davranış standartları da dâhil iç kontrole verilecek önemin
düzeyini yönetim kurulu ve üst yönetim belirler. Kontrol ortamı, örgütün
dürüstlük ve etik değerlerini; yönetim kurulunun üst düzey gözetim sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan unsurları, örgütsel yapıyı, yetki ve
sorumlulukların tayinini; yetkin bireylerin kuruluşa çekilmesi, geliştirilmesi
ve kuruluşta tutulması sürecini ve performansla ilgili hesap verilebilirliği sağlayacak performans ölçütleri, teşvikler ve ödüllere verilen özeni kapsar. Bu
şekilde oluşturulan iç kontrol ortamının, iç kontrol sürecinin bütününe etkisi
vardır (TİDE, 2016b: 4).
Kontrol ortamını oluşturan ilkeler aşağıdaki gibidir (TİDE, 2016c: 31):
1. Örgüt, dürüstlük ve etik değerlere bağlı olduğunu gösterir.
2. Yönetim kurulu, üst yönetimden bağımsız olduğunu gösterir ve iç
kontrolün geliştirilmesi ve performansının gözetimini yerine getirir.
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3. Yönetim, yönetim kurulunun gözetimi altında, amaçlara uygun yapılar, raporlama hatları ve uygun yetki ve sorumlulukları oluşturur.
4. Örgüt, amaçlar doğrultusunda, yetkin bireyleri cezbetme, geliştirme
ve elinde tutmaya bağlı olduğunu gösterir.
5. Örgüt, amaçlar doğrultusunda bireylerin, kendi iç kontrol sorumlulukları nedeniyle hesap verme sorumluluklarını düzenler.
3.2. Risk Değerlendirme (Risk Assessment)
Günümüzde her kuruluş hem iç hem de dış kaynaklardan doğan çeşitli
risklerle karşı karşıya kalır. Risk, bir olayın meydana gelmesi ve amaçların
başarılmasını olumsuz yönde etkileme olasılığı şeklinde tanımlanabilir. Risk
değerlendirme, amaçlara ulaşmak için riskleri tanımlayan ve değerlendiren
dinamik ve kendini yenileyen bir süreçtir. Kuruluş amaçlara ulaşılmasına yönelik ortaya çıkan riskler, önceden belirlenmiş risk toleranslarına göre değerlendirilir. İç kontrol sürecinde risk değerlendirmenin ilk aşaması, kuruluşun
farklı seviyelerinde ve birbirleriyle bağlantılı olan amaçların belirlenmesidir.
Üst yönetim, işletmenin amaçlarını ve bu amaçları oluşturan yönetim, faaliyet,
raporlama ve uygunlukla ilgili oluşacak riskleri yeterli açıklıkta tanımlamalı
ve çözümlemeye imkân verecek şekilde belirlemelidir (TİDE, 2016a: 49).
Risk değerlendirmeyi oluşturan ilkeler aşağıdaki gibidir (TİDE, 2016c: 59):
1. Örgüt amaçları, amaçlarla ilgili riskleri tanımlamaya ve değerlendirmeye olanak verecek yeterli açıklıkta, ayrıntılı olarak belirler.
2. Örgüt, kuruluş çapında amaçlara ulaşılmasına ilişkin riskleri tanımlar
ve bu riskleri, nasıl yönetilmesi gerektiğini belirlemede temel oluşturacak şekilde analiz eder.
3. Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin riskleri değerlendirirken hile potansiyelini de göz önünde bulundurur.
4. Örgüt, iç kontrol sistemini önemli ölçüde etkileyebilecek değişiklikleri belirler ve değerlendirir.
3.3. Kontrol Faaliyetleri (Control Activities)
Kontrol Faaliyetleri, kuruluşun amaçlarına ulaşılmasına yönelik riskleri azaltacak talimatların uygulanmasını sağlamaya yardımcı olan politika ve
prosedürler yoluyla belirlenen faaliyetlerdir. Kontrol faaliyetleri; kuruluşun
tüm seviyelerinde, iş sürecinin çeşitli aşamalarında ve teknoloji ortamının tamamında uygulanır. Kontrol faaliyetleri önleyici ya da tespit edici nitelikte
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olabilir. Kontrol faaliyetleri, doğrulamalar, mutabakatlar ve iş performansının
gözden geçirilmesi gibi faaliyetleri kapsayabilir. Görevler ayrılığı, genellikle
kontrol faaliyetlerinin seçilmesinin ve geliştirilmesinin içine inşa edilir. Görevler ayrılığının uygulanabilir olmadığı durumlarda, yönetim alternatif kontrol faaliyetleri seçmeli ve uygulamalıdır (TİDE, 2016c: 87).
Kontrol ortamını oluşturan ilkeler aşağıdaki gibidir (TİDE, 2016a: 79):
1. Örgüt, amaçlara ulaşmaya ilişkin risklerin kabul edilebilir düzeylere
indirilmesine katkıda bulunacak olan kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir.
2. Örgüt, amaçlara ulaşmaya destek olmak için teknoloji üzerindeki genel kontrol eylemlerini seçer ve geliştirir.
3. Örgüt, kontrol eylemlerini, beklentileri belirleyen politikalar ve politikaları uygulamaya koyan prosedürler aracılığıyla yürütür.
3.4. Bilgi ve İletişim (Information and Communication)
Bilgi, kuruluşun iç kontrol sorumluluklarını amaçlarına ulaşmasına destek
olacak bir biçimde yerine getirmesi için gereklidir. Yönetim, iç kontrolün diğer bileşenlerinin işlevlerini yerine getirmesine destek olmak amacıyla hem
iç hem de dış kaynaklardan ilgili ve nitelikli bilgiyi elde eder, üretir ve bu
bilgiyi kullanır. İletişim ise, gerekli bilgilerin iletilmesidir. İç iletişim; bilginin
örgütün her tarafında, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya, akışla ve çapraz
bir şekilde dağıtıldığı araçlardır. Bu tür iletişim, personelin üst yönetimden
kontrol sorumluluklarının ciddiye alınması gerektiği yönünde açık bir mesaj
almasını sağlar. Dış iletişim ise iki taraflı olup, ilgili dış bilginin hem işletme
içinde iletilmesini mümkün kılar hem de dış tarafların beklentilerini karşılayacak bilgileri sağlar (TİDE, 2016b: 5).
Bilgi ve iletişimi oluşturan ilkeler aşağıdaki gibidir (TİDE, 2016c: 105):
1. Örgüt, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini destekleyecek ilgili ve
nitelikli bilgiyi elde eder veya bu bilgiyi üretir ve kullanır.
2. Örgüt, iç kontrol amaç ve sorumlulukları da dâhil, iç kontrolün işlevini
yerine getirmesini desteklemek için gereken bilgileri kendi içinde iletir.
3. Örgüt, iç kontrolün işlevini yerine getirmesini etkileyen konularla ilgili dış taraflarla iletişim kurar.
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3.5. İzleme (Monitoring)
İzleme, iç kontrol sürecinin etkinliğinin değerlendirilmesidir. İç kontrol bileşenlerinin her birinin içindeki ilkeleri etkileyen, kontroller de dâhil olmak üzere
iç kontrolün beş bileşeninin her birinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını
belirlemek amacıyla; sürekli değerlendirmeler, ayrı değerlendirmeler ve bu ikisinin birleşiminden oluşan karma değerlendirmeler kullanılır. Sürekli değerlendirmeler, kuruluşun farklı kademelerindeki iş süreçlerine yerleşik bilgiyi zamanında
iletir. Periyodik olarak yürütülen ayrı değerlendirmeler ise, risk değerlendirmeye,
sürekli değerlendirmelerin etkinliğine ve yönetimin diğer değerlendirmelerine
bağlı olarak kapsam ve sıklık açısından değişiklik gösterir. Elde edilen veriler
değerlendirilir ve eksiklikler üst yönetime bildirilir (TİDE, 2016b: 5).
İzlemeyi oluşturan ilkeler aşağıdaki gibidir (TİDE, 2016c: 123):
1. Örgüt, iç kontrol bileşenlerinin mevcut ve işler durumda olup olmadığını belirlemek amacıyla, sürekli değerlendirmeleri veya ayrı değerlendirmeleri seçer, geliştirir ve uygular.
2. Örgüt, tespit ettiği iç kontrol yetersizliklerini değerlendirir ve duruma
göre, üst yönetim ve yönetim kurulu da dâhil olmak üzere, gerekli düzeltici önlemleri almaktan sorumlu olan taraflara zamanında bildirir.
4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
4.1. Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı, COSO tabanlı iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilerek, COSO tabanlı iç kontrol sisteminin işletme yapılarına etkilerini
ortaya koymaktır. Bu sayede etkin bir COSO tabanlı iç kontrol sisteminin işletme yapılarına etkileri tespit edilecektir.
4.2. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın kapsamını alanında uzman olan, aktif olarak bağımsız denetim faaliyetlerini yürüten, Kamu Gözetimi Kurumu (KGK)’dan yetki almış
bağımsız denetçiler oluşturmuş olup, araştırmanın pratik kısmını anlamak ve
kavramak için ilgili kişilerin görüş ve yorumlarına başvurulmuştur.
4.3. Veri Toplama Yöntemi
COSO tabanlı iç kontrol sisteminin işletme yapılarına etkilerini belirlemek için nitel araştırma yöntemlerinde yer alan derinlemesine mülakat tekniği
seçilmiş olup, alanında uzman kişiler seçilerek, yarı yapılandırılmış sorular
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aracılığıyla mülakat yapılmış ve konuşmalar ses kaydına alınmıştır. Seçilmiş
olan yöntemle araştırma konusuyla ilgili olarak bağımsız denetçilerin algı ve
tecrübelerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Ses kaydı aracılığıyla yapılan mülakatlar çözümlenerek yazılı kâğıtlara aktarılmıştır. Daha sonra ise mülakatlardan elde edilen veriler birkaç kez okunmuş ve buna göre kodlamalar oluşturularak tablolara aktarılmıştır. Ardından
kodlar bir araya getirilerek, araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak
temalar ortaya çıkarılarak çalışma tamamlanmıştır.
Araştırmamızda aşağıda belirtilen yarı yapılandırılmış sorular aracılığıyla
katılımcıların özgür ifadeleri ile tümevarım ilkesi çerçevesinde genel hatlar
ortaya konmaya çalışılmıştır:
1. İç kontrol sisteminin etkin bir şekilde çalışması için 5 COSO bileşenin
birbiriyle koordineli ve ilişkili çalışması hususunda ne düşünüyorsunuz?
2. COSO iç kontrol modelinin işletme faaliyetlerinin etkinliğini sağlamasında ve amaçlara ulaşılmasında makul bir güvence vermesi hususunda ne düşünüyorsunuz?
3. COSO iç kontrol modelinin ilgili yasa, politika ve mevzuata uygunluğunu ve raporlamanın güvenilirliğini sağlaması konusunda ne düşünüyorsunuz?
4. COSO tabanlı iç kontrol sisteminin işletme risklerini belirlemesi, değerlendirmesi ve makul bir seviyeye indirmesi hususundaki etkinliği
hakkında ne düşünüyorsunuz?
5. Etkin bir COSO tabanlı iç kontrol sistemi kullanan şirketlerin bağımsız denetimde sağlayacağı zaman ve maliyet tasarrufu hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Katılımcılara ait bilgiler ad ve soyadları gizli kalmak koşuluyla aşağıdaki
tabloda verilmiştir:
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Tablo 2: Katılımcı Listesi

4.4. Araştırmanın Bulguları
4.4.1. Temalar
Bu araştırmada aşağıda oluşturulan tema ve kodlar aracılığıyla katılımcıların özgür ifadeleri ile tümevarım ilkesi çerçevesinde genel hatlar ortaya
konmaya çalışılmıştır.
Kapsayıcı Çerçeve
Kapsayıcı çerçeve temasında, ‘‘koordineli ve ilişkili bileşenler’’, ‘‘entegre
çerçeve’’, ‘‘mevcut riskleri değerleme’’, ‘‘esnek model’’, ‘‘kurumsallaşma’’
ve ‘‘evrensel model’’ kodları oluşturularak katılımcıların ifadelerine yer verilmiştir.
Koordineli ve ilişkili bileşenler hakkında, COSO bileşenleri ile işletmenin
hedefleri arasında doğrudan bir ilişki olduğu, etkin bir iç kontrol sistemi için
COSO bileşenlerinin işletme içinde var olması gerektiği ve işletmenin hedefEYLÜL - EKIM 2018
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lerine ulaşabilmesi için söz konusu bileşenlerin birbiriyle uyumlu ve işler olması gerektiğinden bahsedilmiştir. Katılımcı M.Y, ‘‘COSO’nun iç kontrol için
getirdiği en önemli yaklaşımlardan birisi, iç kontrolün birbirleriyle ilintili beş
unsurdan oluştuğudur. Bu unsurlar, bir işletmedeki yönetimin çalışma tarzıyla
şekillenir ve yönetim süreçleriyle bütünleşir. Unsurlar kuşkusuz birbiriyle ilintilidir ve her biri diğerinden etkilenmektedir. COSO, bir işletmede bu unsurlar
tam anlamıyla oluşmuş ve istenen düzeyde çalışmakta ise, iç kontrolün yeterli
olacağı anlamına geleceğini belirtmiştir’’ diyerek unsurların birbiriyle ilişkili
olduğunu vurgulamıştır.
Entegre çerçeve kodu ile anlatılmak istenen, COSO iç kontrol modelinin;
iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını, yürütülmesini içeren ve
iç kontrol sisteminin etkinliğini değerlendiren bir çerçeve olarak kabul edildiğinden, COSO’nun işletmedeki tüm çalışanları iç kontrol sürecine dahil
ettiğinden ve iç kontrolü amaçlardan sonuçlara kadar herkesin dahil olduğu
entegre ve kapsayıcı bir sistem haline getirdiğinden bahsedilmiştir. Katılımcı
İ.F.C, ‘‘Önceleri firmaların iç kontrol sisteminde tek bir ekibin tüm firmanın
iç kontrolünü sağlarken, artık günümüzde COSO firmadaki tüm çalışanları iç
kontrol sistemine dâhil etmekte ve iç kontrolü amaçlardan sonuçlara kadar
herkesin dâhil olduğu bir sistem haline getirmiştir’’ demiştir.
Mevcut riskleri değerleme koduyla anlatılmak istenen, risk değerlendirme COSO’nun bir bileşeni olup, işletmenin hedefleri olduğu ve bu hedeflere ulaşmada ortaya çıkabilecek riskleri tespit eden, değerlendiren ve makul
bir seviyeye indiren, politika ve prosedürler aracılığıyla oluşturulan bir süreç
olduğundan bahsedilmiştir. Katılımcı G.K risk değerleme hakkında, ‘‘COSO
modelinde iç kontrolün unsurlarından biri olan risklerin değerlendirilmesi,
işletmenin maruz kaldığı risklerin tespit edilip etkinliğine göre değerlendirilmesi ve uygun karşılık verme yöntemlerine karar verilmesini içerir. Risk
değerlendirme, bir yandan işletmenin sürekliliğini sağlayabilmek için mevcut
fırsatların farkına varması, diğer taraftan faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde
olumsuz yönde etkileyebilecek tehditleri farkına vararak gerek önlemleri alması olarak da değerlendirilebilir’’ demiştir.
Esnek model kodu hakkında, COSO iç kontrol çerçevesinin yasa ve mevzuatlarla dayatılmayan, uygulama açısından kullanılması serbest bir model
olduğundan bahsedilmiştir. Katılımcı A.B, ‘‘COSO iç kontrol modeli herhangi
bir şekilde bir şey dikte etmiyor. Yani uygulama açısından tamamıyla serbest
bir model. Dolayısıyla COSO aslında gönüllü bir iç kontrol çerçevesidir. Eğer
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şirketin vizyonu ve hedefleri varsa, COSO bu ihtiyacı karşılamak amacıyla
gönüllü bir şekilde oluşturulmuş bir modeldir’’ diyerek COSO iç kontrol çerçevesinin esnek bir model olduğunu vurgulamıştır.
Kurumsallaşma kodu hakkında, COSO iç kontrol modelinin, iç kontrol sürecine işletme organizasyonunun tamamını dâhil ettiğinden ve kurumsal yönetim anlayışında işletmeye değer kattığından bahsedilmiştir. Katılımcı S.G
kurumsallaşma kodu hakkında, ‘‘COSO iç kontrol sürecinin olduğu bir şirkette kurumsallaşma yönünden bir gelişim kat ettiğini rahatlıkla belirtebiliriz.
Dolayısıyla güvene ve insana dayalı şirketlerimizin kurumsallaşma açısından
COSO iç kontrol modeline önem vermek zorunda kalacaklarını söyleyebiliriz’’
demiştir.
Evrensel model kodu hakkında, COSO iç kontrol çerçevesinin, kurallara bağlı olmayan, politika ve yasalarca desteklenmeyen; unsurları ve ilkeleri
dünyadaki bütün organizasyon yapılarına uygulanabilen, evrensel bir model
olduğundan bahsedilmiştir. Katılımcı G.Ö evrensel sistem kodu hakkında,
‘‘COSO, kurallara bağlı olmayan, politika ve yasalarca desteklenmeyen bir
modeldir. Eğer COSO modeli yasa, mevzuat ve kurallara uygun olarak hareket etseydi, her ülke farklı bir COSO iç kontrol çerçevesi geliştirmesi gerekecekti. COSO’yu daha çok bağımsız, işletme yapılarına uygun, esnek ve
evrensel bir model olarak düşünüyorum’’ demiştir
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Tablo 3: Kapsayıcı Çerçeve
TEMA: KAPSAYICI ÇERÇEVE
KATILIMCI İFADELERİ
KOD
İSİMLERİ
Koordineli ve
İlişkili Bileşenler

COSO, iç kontrolü daha iyi tanımlamak ve açıklamak üzere çok uzun çalışmalar
sonucu ortaya çıkmış bir modeldir. İç kontrol ilk kez çalışmalarda denetim
faaliyetlerinden ayrı ele alınmış ve irdelenmiştir. COSO’nun iç kontrol için
getirdiği en önemli yaklaşımlardan birisi, iç kontrolün birbirleriyle ilintili
beş unsurdan oluştuğudur. Bu unsurlar; ‘’kontrol ortamı, risk değerlendirme,
kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, izleme’’ biçiminde beş unsur olarak sayılmış
ve amaçlarla beraber iç kontrolü değerleme kriteri olarak kullanılması
önerilmiştir. Unsurlar kuşkusuz birbiriyle ilintilidir ve her biri diğerinden
etkilenmektedir. Bu unsurlar, bir işletmedeki yönetimin çalışma tarzıyla
şekillenir ve yönetim süreçleriyle bütünleşir. Dolayısıyla bir işletmedeki iç
kontrolü ilgilendiren tüm hususları anlamamızı sağlamaktadır. COSO, bir
işletmede bu unsurlar tam anlamıyla oluşmuş ve istenen düzeyde çalışmakta
ise, iç kontrolün yeterli olacağını belirtmiştir (M.Y).

Entegre Çerçeve

...Şimdi burada iki noktaya değinebiliriz. Bağımsız denetimin şirketin iç kontrol
sistemi hakkında bir görüş bildirme yükümlülüğü var. Bağımsız denetim standartlarında da geçiyor. Ancak bağımsız denetçi, denetim yaptığı şirkete yılda
ortalama bir veya iki defa gelir. Bir ara denetim gelir, bir de yılsonu dönem
kapanışlarına gelir. Şirket eğer kendi COSO iç kontrol sistemini kurarsa ve bunun yanında risk yönetim sistemi oluşturursa, o zaman bu sistem şirketin bütün
faaliyetlerine entegre edilir. Yani bir tarafta yılda bir iki kez gelip şirketle ilgili
görüşlerini belirten ve bunun sonucunda da bağımsız denetim risk seviyesi belirleyen bir unsur var, diğer tarafta da şirketin kendi içinde faaliyetlerine entegre ettiği bir sistem var. Dolayısıyla bu sistemin kurulması şirket faaliyetlerinin
devamlılığını sağlar. Şirketin sürekliliği açısından da bu entegre sistem önemlidir. Düşünün ki biri yılda iki gez geliyor, diğeri ise şirket içerisinde faaliyetlerle
birlikte işliyor (A.B).

Mevcut Riskleri
Değerleme
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…COSO, bir strateji varsa ve bu stratejiden de bir başarı bekleniyorsa, o zaman
riskleri dikkate almanız gerektiğini vurguluyor. COSO’ya göre riskler seçtiğin
stratejiye göre değişir. Büyüme stratejisi belli bir risk grubunu getirir. Karlılık
stratejisi belli bir risk grubunu getirir. Uyum stratejisi başka bir risk grubunu getirir. Dolayısıyla bazı kavramları birbirinden ayıramıyorsun. Kurumsallaşmadan örnek verebiliriz. Risklerin sistematik olarak takip edilmesi şirketin
kurumsallaşmasına da olumlu yansır. Ayrıca gözden kaçırılan bir noktaları da
asgari düzeye indirme yolunda sistematik bir çerçeve olan COSO’dan yararlanılması şirket lehine olacaktır. Bu da şirketin seçtiği stratejilere ve amaçlarına
ulaşmasında doğrusal bir ilişki kurmasını sağlar. Dolayısıyla COSO, sistematik
ve bilimsel bir yaklaşım unsurudur. Şirketin risk değerlendirmeyi sistematik olarak yapması gerekiyor. Risk değerlendirme kişilikle ilgilidir. Kimisi risk alırken,
kimisi ise riskten kaçınır. Dolayısıyla risklere sistematik yaklaşılması açısından
elbette ki COSO çerçevesinden yararlanılması halinde, şirketin gözden kaçıracağı bir takım risk unsurları asgaride olur. Dolayısıyla risk değerleme açısından COSO’yu etkin bir model olarak görüyorum (A.B).
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Esnek Model

…COSO iç kontrol modeli herhangi bir şekilde bir şey dikte etmiyor. Yani uygulama açısından tamamıyla serbest bir model. Dolayısıyla COSO aslında gönüllü bir iç kontrol çerçevesidir. Eğer şirketin vizyonu ve hedefleri varsa, COSO
bu ihtiyacı karşılamak amacıyla gönüllü bir şekilde oluşturulmuş bir modeldir.
Şirket olarak uygun bir risk yönetimi kurmak ve iç kontrol gibi konularda güvence artırmak amacıyla COSO iç kontrol modeli evrensel bir model olarak
karşınıza çıkmakta. Bu nedenle dünyada en çok kullanılan iç kontrol modeli
olarak karşınıza çıkıyor. Çünkü yasa ve kanunlar aracılığıyla kullanmaya mecbur bırakmıyor. Buna örnek olarak, meslek kuruluşlarında bir kanun olmasa da
itibar, kabul görme yoluyla kendine saygınlık kazandırır. COSO’da böyle bir iç
kontrol çerçevesi olarak karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla COSO iç kontrol çerçevesinin işletme yapısına kurulması edilmesi yönetimin inisiyatifine kalmıştır. Eğer
iç kontrol sürecinde başarıyla ulaşılmak istenirse, COSO iç kontrol çerçevesi
gönüllü bir model buradayım diyor (A.B).

Evrensel Model

…COSO, kurallara bağlı olmayan, politika ve yasalarca desteklenmeyen bir
modeldir. Eğer COSO modeli yasa, mevzuat ve kurallara uygun olarak hareket
etseydi, her ülke farklı bir COSO iç kontrol çerçevesi geliştirmesi gerekecekti.
COSO’yu daha çok bağımsız, işletme yapılarına uygun, esnek ve evrensel bir
model olarak düşünüyorum. Bu nedenle COSO modelini yasa, mevzuat, politika
ve kurallarla ilişkilendiremiyorum. Yasa ve kurallar değişse de COSO modelinin işletme yapılarına kalıcı olarak kurulmuş edilmiş bir model olduğunu düşünüyorum (G.Ö).

Kurumsallaşma

Türkiye’de iç kontrol, iç denetim ve COSO teorik veya akademik düzeyde yaygın olarak bilinmesine karşın, uygulamada kendilerine çok nadiren yer bulan
alanlardır. Özellikle kamu sektörü bazı yasal düzenlemeler gerçekleştirerek bir
uygulamalara adım atmışsa da özel sektörde kurumsal işletmeler hariç olmak
üzere pek uygulaması bulunmamaktadır. Bunun temel nedeni, ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğunun geleneksel aile şirketi olmasıdır. Aile şirketlerinde
iç kontrol ve COSO dediğinizde bir cevap almanız pek mümkün değildir. Bu
nedenle kurumsal yapıya bürünemeyen şirketlere COSO dediğinizde bir anlam
ifade etmemektedir. Dolayısıyla COSO iç kontrol sürecinin olduğu bir şirkette
kurumsallaşma yönünden bir gelişim kat ettiğini rahatlıkla belirtebiliriz. Dolayısıyla güvene ve insana dayalı şirketlerimizin kurumsallaşma açısından COSO
iç kontrol modeline önem vermek zorunda kalacaklarını söyleyebiliriz (S.G).

Hedeflere Ulaşma Düzeyi
Hedeflere ulaşma düzeyi temasında, ‘‘faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği’’, ‘‘yasa ve mevzuata uyum ile raporlamanın güvenilirliği’’ kodları oluşturularak katılımcıların ifadelerine yer verilmiştir.
Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği kodu hakkında, işletme faaliyetlerinin
etkin ve verimli olabilmesi için organizasyon yapısına COSO iç kontrol çerçevesinin tesis edilmesi ve COSO bileşenlerinin işletmenin amaçlarıyla birlikte uyumlu bir şekilde çalışması gerektiğinden bahsedilmiştir. Katılımcı S.U,
‘‘İşletme içerisinde COSO iç kontrol sistemi kurulursa ve etkin bir şekilde
işlerliği sağlanırsa, işletme faaliyetleri etkinlik ve verimlilik anlamında makul

EYLÜL - EKIM 2018

139

MALİ

ÇÖZÜM

bir düzeyde iyileşecektir. Bunun sonucunda da işletme faaliyetlerini etkin ve
verimli olacaktır’’ diyerek işletme faaliyetlerinin etkinliği ve verimliliği için
COSO iç kontrol sürecinin başarıyla uygulanması gerektiği vurgulamıştır.
Yasa ve mevzuata uyum ile raporlamanın güvenilirliği kodu hakkında,
COSO iç kontrol süreci tasarlanırken ilgili yasa ve mevzuata aykırı kontroller
oluşturulmadığından, başarılı bir COSO iç kontrol sürecinin işletmedeki hata
ve hileleri en aza indireceğinden ve bunun sonucunda güvenilir raporlamanın
ortaya çıkacağından bahsedilmiştir. Katılımcı M.E, ‘‘Bu derece kapsamlı ve
entegre bir iç kontrol sistemi, iç kontrol sisteminde meydana gelebilecek hataları en aza indirecek, sistemli bir yaklaşım içinde oluşturulmuş kontrol sistemlerini olumlu etkileyecektir. Ayrıca mali raporlamanın güvenilir olmasını
sağlayacaktır’’ diyerek etkin bir COSO iç kontrol sisteminin güvenilir mali
raporlar oluşturacağına değinmiştir.
Tablo 4: Hedeflere Ulaşma Düzeyi
TEMA: HEDEFLERE ULAŞMA DÜZEYİ
KOD
İSİMLERİ
Faaliyetlerin Etkinliği ve
Verimliliği

Yasa ve Mevzuata
Uyum ile
Raporlamanın
Güvenilirliği
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KATILIMCI İFADELERİ
COSO’nun iç kontrol için tanımladığı en önemli yaklaşımlarından biri iç
kontrolün işletme amaçlarına ulaşmayı sağlayan bir süreç olduğudur. Bu
yaklaşım çerçevesinde COSO üç amaç sınıflaması belirlemiştir. Bunlar; faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, raporlamanın güvenilirliği ile yasa ve düzenlemelere uyumdur. Bu anaçlar, COSO bileşenleri ile birlikte iç kontrolü
değerleyenler için kritik olacaktır. Dolayısıyla işletmeler iç kontrol ile ilgili
düzenlemelere amaçlarını belirlemekle başlamalıdır. Bu amaç sınıfları açısından beş COSO bileşeninin organizasyon içinde kurulması halinde, işletme
faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşecektir diye düşünüyorum
(M.Y).
COSO iç kontrol modeli tüm departmanlardaki faaliyetlere ve raporlamaya
ilişkin belirli ölçülerde kontrolü sağladığı için bu kontroller ile ilgili yasa,
politika ve mevzuata uyum amaçlarına dikkat etmektedir Ayrıca ilgili kurumların (BDDK, SPK vs.) istediği asgari zorunlulukları yerine getirmektedir.
Raporlamanın güvenilirliği konusuna da değinirsek, COSO iç kontrol sistemi,
firmanın faaliyetleri açısından sürekli olarak kontrol sürecini sağladığı için
raporlamanın da daha sağlıklı bir şekilde işleyeceğini düşünebiliriz (İ.F.C).
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5. SONUÇ
COSO, etkin ve etkili bir iç kontrol ortamı için her bir bileşenin ve ilgili 17
ilkenin organizasyon içinde mevcut olması ve entegre bir şekilde uygulanması
gerektiğini vurgulamıştır. Etkin bir iç kontrol sistemi için organizasyon içinde
5 bileşenin ve ilgili 17 ilkenin kurulması gerekmektedir. Daha sonra ise, bileşen ve ilkelerin uyumlu bir şekilde işlerliği sağlanmalıdır. Yani çerçeve, iç
kontrol sisteminin etkinliğinin belirlenmesinde bileşen ve ilkeleri kriter olarak
önermektedir. Ayrıca 2013 çerçevesinde 17 ilkenin her biri için odak noktaları sunulmuştur. Bu odak noktaları iç kontrolün tasarlanması, yürütülmesi
ve değerlendirilmesinde bileşen ve ilkelerin mevcut ve işler durumda olup
olmadıklarını belirlemede yardımcı olmaktadır.
Bir işletmede etkin bir şekilde çalışan COSO iç kontrol sisteminin olması
halinde, süreçlerin ve görev tanımlarının belirlenmesine, kurallara uyulmasına, faaliyetlerin devamlılığına, işletme risklerinin makul düzeye inmesine,
uygun bir kontrol ortamının oluşmasına ve sonuç olarak işletme hedeflerine
ulaşılmasına olanak sağlar. Bu nedenle bir organizasyonda kurulu bir iç kontrol sisteminin varlığı büyük önem arz etmektedir.
COSO, işletmedeki en alt kademedeki çalışandan en üst kademedeki yöneticiye kadar tüm çalışanları iç kontrol sürecine dâhil etmekte ve iç kontrolü amaçlardan sonuçlara kadar herkesin dâhil olduğu bir sistem haline getirmektedir. Dolayısıyla iç kontrol sürecinin yönetilmesinde ve sürecin başarıya
ulaşmasında sadece yöneticileri değil, çalışanları da sisteme dâhil etmektedir.
COSO iç kontrol sistemi, işletme yapısında sürekli olarak kontrolü sağladığı ve sistemin herhangi bir noktasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar daha
kolay fark edebileceği için hedeflere ulaşmada ortaya çıkabilecek riskleri tespit eden, değerlendiren ve makul bir düzeye indiren, politika ve prosedürlerle
desteklenen bir sürece bürünür.
COSO iç kontrol modeli yasa ve mevzuatlarla dayatılmayan, uygulama
açısından kullanılması serbest bir modeldir. COSO, iç kontrol sürecine işletme organizasyonunun tamamını dâhil etmekte ve geleneksel aile şirketi mantığı yerine, kurumsallaşma yönünde işletmeye değer katmaktadır. COSO iç
kontrol modeli, kurallara bağlı olmayan, politika ve yasalarca desteklenmeyen, unsurları ve ilkeleri dünyadaki bütün işletme yapılarına uygulanabilen
evrensel bir modeldir.
Sonuç olarak, COSO tabanlı iç kontrol modeli, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ve amaçlara ulaşılmasında etkin bir çerçeve olarak karşımıEYLÜL - EKIM 2018
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za çıkmaktadır. Etkili bir iç kontrol ortamının varlığı için COSO’nun belirttiği
bileşenler işletme faaliyetlerine tesis edilmeli ve amaçlarla birlikte uyumlu
çalışması sağlanmalıdır.
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ÖZ
Küreselleşme ile birlikte piyasaların rekabet koşulları artmıştır. Rekabet
yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini koruma çabası içerisinde olan şirketler, rekabet avantajı elde edebilmek ve kârlılıklarını koruyabilmek noktasında, etik kurallar ile örtüşmeyen uygulamaları hayata geçirebilmektedirler.
Örgütleri uzun vadede olumsuz olarak etkileyen etik dışı uygulamaların ortaya çıkartılması noktasında örgütlerin iç denetim süreçlerinin önemi büyüktür.
İç denetim süreçleri, etik dışı uygulamaların ya da diğer bir ifade ile hileli işlemlerin ortaya çıkartılması noktasında başvurulan en önemli süreçlerden bir
tanesidir. Uzun vadede örgütleri yüksek maliyetler, itibar kaybı gibi olumsuz
durumlar ile karşı karşıya bırakabilme ihtimali olan hileli işlemlerin iç denetim süreçleri kapsamında ortaya çıkartılması ve iç denetim süreçlerinde iç
denetim departmanlarının hile denetim süreçleri bu çalışmanın temel konusudur. Temel konu kapsamında, XYZ A.Ş’de yürütülen uygulama kapsamında,
iç denetim süreçlerinde hilenin araştırılması ve hilenin ortaya çıkartılması ve
raporlanması süreçlerinin incelenmiş ve tüm süreçler Uluslararası İç Denetim
Standartları kapsamında değerlendirilmiştir.
Anahtar Sözcükler : İç Denetim, İç Denetçi, Hile Denetimi, Uluslararası
İç Denetim Standartları
ABSTRACT
The conditions of competition in today’s markets are intensified by the
effects of globalization. Organizations, which try to ensure their sustainability and try to enjoy competitive edge in highly competitive markets, may
sometimes encounter some unethical behaviors, and be subject to unethical
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processes. These unethical behaviors effect organizations into effect. These
unethical behaviors effect organizations badly in long-term. For bringing into
open of these unethical behaviors which results in fraudulent acts, internal auditing processes of organizations are important. Over the long term, fraud results with high costs and loss of reputation for organizations. Internal auditing
processes are helpful for discovering fraud and the main subject of this thesis
is the ways and means of finding out fraud by internal auditing processes. Within this context, a case study is performed in a real company, XYZ A.Ş. and
the main aim of this case study is to investigate the internal auditing processes during the discovery of fraud and the reporting of it. The findings of this
process is evaluated in the context of international internal auditing standards.
Keywords: Internal Auditing, Internal Auditor, Fraud Audit, International
Internal Auditing Standards
1. GİRİŞ
Küreselleşme ile birlikte, dünya üzerindeki piyasalarda paranın dolaşımına
ilişkin var olan sınırlar kalkmıştır. Paranın likiditesinin artması ve ekonomik
anlamda sınırların yok olmasına ek olarak iletişim ve bilgi teknolojilerinde
yaşanan hızlı gelişmeler sonrasında bilgi ve paranın transferinin kolaylaşması
ile dünya üzerindeki ekonomilerin birbirlerinden etkilenme oranları artmıştır.
Artık günümüzde, ekonomilerden birinde ortaya çıkan ciddi dalgalanmaların
domino etkisi ile diğer ekonomileri etkilemesi kaçınılmazdır. Bu durumda da
dünya ekonomilerinde finansal krizlerin yaşanma sıklığı ve bu finansal krizlerin sürelerinin ve etkilerinin uzun döneme yayılması kaçınılmaz olmuştur.
Uzun dönemde etki sahibi olan finansal krizlerin en derin etkilerini piyasalarda faaliyetlerini sürdüren örgütler hissetmektedir. Kârlılık yapılarının
değişmesi yönünde ciddi etkiler ile karşı karşıya kalan örgütler rekabet yoğun
sektörlerde sürdürülebilirliklerini korumak adına yapısal değişimlere başvurmuşlardır ve fakat kriz dönemlerinde yetersiz kalan bu değişimler sonucunda,
örgütler kârlılıklarını ve sürdürülebilirliklerini korumak adına, gelir dağılımından adil pay alabilmek adına, yasal düzenlemeler dışında ve etik kurallar
ile örtüşmeyen uygulamaları hayata geçirmeye başlamışlardır. Bu düzenlemeler pek tabi, ilk bakışta gözle görülebilen ve tespit edilebilen uygulamalardan
oluşmamaktadır. Örgütlerde etik kurallardan ari olarak gerçekleştirilen hileli
uygulamaları ancak, örgüt içerisinde krizlerin patlak vermesi ile ya da günümüzde özellikle vekâlet teorisi kapsamında önemli bir ihtiyaç halini gelen
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denetim süreçleri ile ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle, denetim, iç denetim
ve bağımsız denetim konuları, örgütler, ekonomi ve makro düzeyde sürdürülebilir kalkınma açısından son derece önemli kavramlardır.
Hilelerin tespit edilememesi ve tespit edilemediklerinden dolayı önlenememesi sonucunda örgütler ve ekonomiler ciddi zararlar ile karşı karşıya kalmaktadır. Hileler, tasarlanarak ve bilinç dâhilinde gerçekleştikleri için “hatalardan” önemli ölçüde farklılaşmaktadırlar ve bu nedenle de tespit edilmeleri
oldukça zorlaşmaktadır. Hilelerin tespit edilmesi noktasında en önemli görevlerden biri iç denetim süreçlerine düşmektedir. İç denetim süreçleri, örgütlerin
süregelen faaliyetlerinin mevcut politikalara, düzenlemelere, yasalara ve yürürlükteki mevzuata uygunluğunun denetlenmesi ve aksayan faaliyetlere ilişkin tespitlerin yapılması noktasında kritik rol oynamaktadır. Etkin ve verimli
sonuçlar ortaya koyabilecek iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkelerinin benimsendiği ve etik kodların örgüt iklimine entegre edildiği örgütlerde faaliyet göstermesinin yanı sıra etkin olarak denetlenmesi ve aksaklıkların
tespit edilerek engellenmesi şarttır. Bu noktada bir kere daha iç denetim ve
iç denetime ilişkin uygulamaların örgütler açısından ne denli önemli olduğu
görülmektedir. Bu makalede, denetim kavramı ve iç denetim kavramları çerçevesinde hile riski ve hile teorisi incelenmiştir. Bu kapsamda iç denetimde
hile araştırma sürecine yönelik bir uygulama yürütülmüş ve uygulama kapsamında, iç denetim süreçlerinde hile araştırma uygulamalarının hilenin ortaya
çıkartılmasından raporlama sürecine kadar olan aşamalarının Uluslararası İç
Denetim Standartları kapsamında açıklanması amaçlanmıştır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Şirketlerin içi denetim birimlerinde hile denetimine yönelik süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçler kapsamında hile araştırma uygulamaları kapsamında
hilenin ortaya çıkartılmasından raporlamaya kadar geçen sürecin Uluslararası
İç Denetim Standartları kapsamında değerlendirilmesini kapsayan çalışmanın
kavramsal çerçevesi; denetim, iç denetim ve iç denetimde hile denetimi kavramlarından oluşmaktadır.
2.1. Denetim
Denetim temel olarak, bir birey, bir örgüt, bir iktidar ya da bir olaya ilişkin mevcut görünümün, yapının, işleyişin, yasalar, mevzuatlar, tüzükler, yönetmelikler çerçevesinde bilimsel ve akılcı yaklaşımlar gözeterek ölçülmesi,
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gözlemlenmesi ve raporlanmasına ilişkin tüm uğraşları kapsayan sistematik
bir süreçtir (Yüzgün, 1974: 21). Denetim, ekonomiye dayalı olan faaliyetleri,
olayları, süreçleri kapsamaktadır ve sistematik bir yapı olarak bilgi üretme
ve karar verme işlevlerini içerisinde barındırmaktadır ve önceden belirlenmiş
kriterler kapsamında ekonomi ile ilişkilendirilen faaliyetleri değerlendirmekte ve belirlenen kriterler ile var olan kriterler arasındaki ilişkiyi belirleyerek
farklılıkları raporlama yöntemi ile ortaya koymaktadır (Güredin, 1994: 5-6),
(Çetinoğlu ve Kurnaz, 2010: 12).
Denetim kavramı alan yazın kapsamında farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalar; (i) konusu ve amaçlarına göre denetim türleri, (ii)
uygulama zamanına göre denetim, (iii) denetçi ile örgüt arasındaki ilişki açısından denetim şeklindedir. Bu sınıflandırmalar kapsamında denetim farklı alt
başlıklar kapsamında özelleşmektedir. Konusu ve amaçlarına göre denetim
türleri; (a) faaliyet denetimi, (b) finansal tablolar denetimi, (c) uygunluk denetimi (Kaval, 2003: 4); uygulama zamanına göre denetim türleri; (a) sürekli
denetim, (b) sınırlı denetim, (c) özel denetim ve denetçi ile örgüt arasındaki
ilişki açısından denetim; (a) iç denetim, (b) kamu denetimi, (c) bağımsız denetim şeklinde sıralanmaktadır.
Faaliyet denetimi en temel anlamda; işletmenin faaliyetlerinin etkin ve verimli olup olmadığının denetlenmesi olarak tarif edilmektedir. Finansal tablolar denetimi ise, bir işletmenin finansal tablolarının Genel Kabul Görmüş
Muhasebe İlkelerine veya işletmenin hukuki statüsü gereği başka bir muhasebe sistemine uygun düzenlenip düzenlenmediğini belirlemeye yönelik, bu
tabloların ve bu tablolar dayanağını oluşturan kayıt, belge ve diğer ipuçları üzerinden yürütülen çalışmalara dayanan ve bulguları denetim raporunda
özetleyen sistematik incelemedir (Kaval, 2003: 25). Konusu ve amaçlarına
göre denetimin diğer bir türü olan uygunluk denetimi ise, bir örgüt tarafından
yürütülen finansal işlemlerin ve / veya örgütsel faaliyetlerin, önceden belirlenmiş olan kanunlara / mevzuata yönelik olarak uygunluğunun denetlenmesi
olarak tanımlanmaktadır.
Uygulama zamanı kapsamında denetim türleri incelendiğinde, sürekli denetim; örgütün faaliyetlerinin yıl boyunca kesintisiz olarak incelenmesi olarak
tanımlanmaktadır. Sınırlı denetim – ara dönem denetimi olarak da adlandırılmaktadır – belirli periyotlar halinde gerçekleştirilen denetim çalışmasıdır.
Özel denetim ise, örgütlerin tasfiye, birleşme, devir, kısmi bölünme, bölünme
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gibi özellik arz eden durumlarında ya da halka ilk defa arz olacak şirketlerin
halka arz edilmesinden önce geçirdiği denetim türüdür (Kaval, 2003: 27).
Denetimin sınıflandırılması kapsamında ele alınacak son sınıflandırma,
denetçiyle örgüt arasındaki ilişki göz önünde tutularak yapılan denetim sınıflandırmalarıdır. Bu kapsamda yapılan sınıflandırmalardan, iç denetim; en
temel anlamda, bir örgütün sürdürmekte olduğu faaliyetlerinin, örgütün üst
yönetimi tarafından belirlenmiş, politikalara, planlara, prosedürlere ve stratejilere uygun olup olmadığının ölçülmesi ve örgüt içerisinde var olan iç kontrol
sisteminin etkin ve verimli olarak işleyip işlemediğini denetlemek ile ilgili
olan sistematik bir süreçtir (Kepekçi, 2004: 4). Kamu denetimi ise, yetkilendirmesini yasalar kapsamında alan bir denetim türüdür ve bu denetim türünde
gerçekleştirilen denetimler finansal tabloların denetimi, uygunluk denetimi,
faaliyet denetimi olarak amaçlarına göre farklılaşmaktadır (Gürbüz, 1990:
17). Son olarak, bağımsız denetim ise; en temel anlamda, örgütlerin talebi
üzerine, belirlenmiş bir denetim sözleşmesi ile çerçevelenen, denetim şirketleri ya da muhasebe meslek mensupları tarafından yürütülen denetim türüdür.
Bağımsız denetim türünü kamu denetiminden ayıran en önemli özellik, bağımsız denetimi talep eden tarafın örgüt olması durumudur.
2.2. İç Denetim
İç denetim kavramı ile ilgili alan yazın incelendiğinde, kavrama dair genel
kabul görmüş en yaygın tanımın IIA (The Institute of Internal Auditors) tarafından 2003 yılında yapılan tanımlama; iç denetim bir örgütün faaliyetlerinin
gelişmesini sağlamak ve bu faaliyetlere katma değer yaratmak amacı ile yürütülen bağımsız ve tarafsız danışmanlık faaliyetidir”
İç denetim kavramı özellikle günümüz küresel piyasalarında faaliyet gösteren çok uluslu şirketler açısından oldukça önem arz eden bir kavramdır.
Kavramın günümüzdeki derin ve detaylı çerçeveye ulaşması uzun bir tarihsel
yolculuk sonucunda olmuştur. İç denetim kavramının tarihsel yolculuğu incelendiğinde, kavramın temellerinin on üçüncü yüzyıla dayandığı görülmektedir.
İngilizce “audit” olarak kullanılan denetim kelimesinin Latin dili kökenli kökü
olan “audire” 1300’lü yıllarda unvan olarak İngiltere topraklarında kullanılmış olan bir kelimedir (Allen, 2004: 5). Uzun yıllar unvan olarak kullanılan bu
kelime, sanayi devrimi ile birlikte muhasebeye ve finansal sonuçlara yönelik
ilginin artması ve kayıtların incelenmeye başlaması ile birlikte Avrupa topraklarında günümüz modern denetim ile benzer niteliklere sahip denetim altyapısıEYLÜL - EKIM 2018
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nın kurulması ile kullanılmaya başlanmıştır. 1941 yılına gelindiğinde Amerika
Birleşik Devletleri’nde Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IAA)’nın kurulması
ile birlikte iç denetime ilişkin çabaların ilk tohumları atılmış ve iç denetim kavramı her geçen gün artarak önem kazanmıştır. İç denetim faaliyetlerinin giderek
önem kazanmasının en temel nedeni, günümüz örgütleri için, denetim hizmetinin devamlılık arz eden bir ihtiyaç olmasıdır (Başpınar, 2006: 26-28).
İç denetim faaliyetleri günümüzde, finansal olduğu kadar finansal nitelik
taşımayan faaliyetlerin, konuların, vakaların da denetlenmesine yönelik çalışmalar yürüten bir sistematik halini almıştır. İç denetim artık, örgütlerin iç
kontrol sistemlerinin etkinliğini, verimliliğini ölçmeyi amaçlayan, belirlenmiş
örgüt amaç ve hedeflerine etkin ve verimli kaynak kullanımı ile ulaşılması
süreçlerine destek veren bir sistematik halini almıştır (Adiloğlu, 2011: 11). İç
denetim, örgütlerin, yönetsel anlamdaki faaliyetlerini, bilgi iletişim sistemlerini, kaynak planlamasına ilişkin süreçlerini, bilgi sistemlerini kapsayacak
genişlikte bir kontrol alanına sahiptir ve tüm bu alanlara yönelik sürdürülebilir
bir kontrol ve denetim mekanizması yardımı ile gerek finansal gerekse süreçsel verimliliğin artması noktasında katkı sağlamaktadır. İç denetim faaliyetleri bir anlamda, örgütlerin yönetsel süreçlerinde alınan stratejik kararların,
operasyonel kararların ve süreçlere yönelik kararların aynası niteliğindedir ve
örgütlerin belirledikleri amaçlara ve hedeflere ulaşması süresince alınan bu
kararlar neticesinde gerçekleşen faaliyetlerin etkinliği denetlenmektedir. Bu
kapsamda iç denetim süreçlerinin temel amaçlarını aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür (Uyar, 2009: 21);
• Örgütün finansal ve finansal olmayan tüm süreçlerinin kontrolüne dâhil olarak, örgüt tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin etkin, verimli
ve yeterli sonuçlar vermesinin sağlanması ve örgütün sağlıklı bir şekilde belirlenen amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
• Örgütlerin önceden belirlenmiş örgüt politikalarına uygun faaliyet
göstermesini kontrol altında tutmak ve amaçlar, programlar, stratejik
planlar, performans planları gibi tüm planlara ve yürürlükte olan yasal
mevzuata uygun olarak sürdürülebilir örgütsel kalkınmayı sağlamak,
• Örgütün varlıklarının etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak,
örgüt varlıklarını güvence altına almak,
• Muhasebe sistemlerine ilişkin süreçlerin ve iç kontrol sistemlerinin
etkinliğini ve verimliliğini incelemek, değerlendirmek ve belirlenen
risklerin minimize edilmesine katkı sağlamak,
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Sayılan bu amaçlar kapsamında iç denetim, özellikle günümüz çok uluslu şirketleri açısından gerek sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi gerekse de rekabet yoğun piyasalarda faaliyetleri etkin ve verimli bir şekilde sürdürerek
kârlılığın korunabilmesi noktasında önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra,
iç denetim süreçleri, örgütlerde gerçekleşmesi her zaman ihtimal dâhilinde
olan hileli işlemlerin önlenmesi ve ortaya çıkartılması noktasında son derece
önemli süreçler olarak kabul edilmektedir.
İç denetim faaliyetleri de tıpkı denetim faaliyetleri gibi, bir takım unsurlara sahip faaliyetler / süreçlerdir. Bu unsurlar, etkin ve verimli bir iç denetim
sürecinden bahsedilebilmesi noktasında olmazsa olmaz unsurlar olarak kabul edilebilir. İç denetim süreçlerinde ele alınması gereken en önemli unsur
“fonksiyonel bağımsızlık” unsurudur. İç denetim süreçlerinde görev alan iç
denetçilerin bağlı oldukları iç denetim departmanlarının, örgüt içerisindeki diğer departmanlardan bağımsız olması ve tarafsızlıklarını etki edecek herhangi
bir etki altında kalmadan denetim faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir.
Tarafsızlığa etki edecek bir örgütsel yapılanmada, iç denetim faaliyetlerinin
etkin ve verimli sonuçlar doğurması beklenemez.
İç denetime ilişkin bir diğer unsur “değer katma” unsurudur. İç denetim
faaliyetleri, ortaya çıkabilecek risklerin azaltılmasına, varlıklara ilişkin etkin
kullanım planlarının geliştirilmesine katkı sağladığı noktada, kurumsal anlamda katma değer yaratmaktadır ve bu faydaları nedeni ile de örgütler tarafından oluşabilecek hataların ve düzensizliklerin önlenmesi ve azaltılması
noktasında etkin bir araç olarak kullanılmaktadır (Güredin, 2000: 176).
İç denetime ilişkin “risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerine katkı”
unsuru; iç denetim süreçlerinin risk yönetim süreçlerine ve kurumsal yönetim
ile ilişkili süreçlere sağladığı etkin katkı ile açıklanmaktadır. Küresel dünyada
ve rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliğinin sağlanması noktasında var
olan iç ve dış risklerin analiz edilmesi ve yönetilmesi örgütler için önemli bir
şarttır. Kurumsal risk yönetimi de kurumu etkileme olasılığına sahip potansiyel risklerin belirlenmesi ve bu risklere ilişkin alınabilecek tüm önlemlerin
alınmasına yönelik çabaları kapsamaktadır. İç denetim süreçleri bu noktada,
gerçekleştirdiği denetimler ile kurumsal risk yönetim süreçlerine katkı sağlamaktadır.
İç denetimin “danışmanlık” unsuru, iç denetim süreçleri kapsamında ortaya
çıkan sonuçların ve süreçler kapsamında karşılaşılan durumlara ilişkin geri bildirimlerin, yönetsel süreçlere yönelik danışmanlık hizmetini kapsamaktadır. Diğer
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bir ifade ile iç denetçiler tarafından iç denetim süreçleri sonucuna hazırlanan raporlar, yönetsel kademelere, yönetim süreçleri, örgütün operasyonları ve faaliyetlerde yaşanan aksaklıklar ile ilgili bilgi vermektedir (Çelik, 2005: 36). Bu bilgilendirme de iç denetimin danışmanlık süreci olarak değerlendirilmektedir.
İç denetim süreçlerinin unsurları kapsamında son olarak “standartlara uygunluk” unsurunun ele alınmasında fayda vardır. İç denetim süreçlerinin, mutlak surette mevcut standartlara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Aksi
takdirde, standartlar ile uyumlu olmadan yürütülen iç denetim süreçlerinin,
bağımsız, tarafsız, etkin ve verimli olmasının beklenmesi mümkün değildir.
İç denetim, özellikle günümüz örgütleri açısından önemli bir risk olarak
kabul edilen hile riski ve hileli işlemlere yönelik olarak önem arz eden bir
kavramdır. Hile ve hile riski, örgütlerin her durum ve her koşul altında karşı
karşıya kalabileceği, hiçbir durum altında tamamen ortadan kaldıramayacağı operasyonel bir risktir. Her durumda var olan ve tamamen sıfırlanamayan
bu riskin etkin bir şekilde yönetilmesi, örgütlerin sürdürülebilirliği, kârlılığı
ve örgüt imajı için önemlidir. Dolayısıyla, örgütler faaliyet alanlarında ortaya
çıkması muhtemel hileli alanları ve hile riski olasılıklarını belirlemek ve belirlemelere göre stratejiler geliştirerek bu riskleri minimize etmeye çalışmaktadırlar. Bu noktada iç denetim süreçleri, maddi kayıpların yaşanmaması, hatalı
kararların alınmaması, suiistimal ve hile vakalarının ortaya çıkmaması için,
örgütün tüm faaliyetlerini denetleyerek, yönetime raporlar. Bu sayede, muhtemel hile riski taşıyan alanların belirlenmesi ve risk yönetim süreçlerinde bu
alanlara yönelik stratejilerin geliştirilmesinin önü açılmaktadır.
2.3. İç Denetimde Hile Denetimi
Hile en temel anlamda, bir başkasından ya da başkalarından haksız olarak
menfaat sağlamak amacı güderek gerçekleştirilen aldatıcı davranıştır (Graycar, Smith, 2002: 5). Hile kasıt içeren bir eylem olarak kabul edilmektedir.
Hile, içerdiği kasıt olgusu nedeni ile ortaya çıkartılması güç olan bir olgudur
ve kasıt eylemine ek olarak aldatmayı, gizlemeyi içerisinde barındırdığı için
bulunması ve tespit edilmesi zor olan bir eylemdir. Bulunması ve tespit edilmesi oldukça güç olan hile kavramının ortaya çıkartılmasına ve hiç oluşmamasına yönelik olarak örgütler yoğun çaba sarf etmektedirler ve fakat kurulan
sistematik ne olursa olsun, hile her zaman var olabilecek bir eylem olan hilenin her zaman var olması ve tamamen ortadan kaldırılamamasına yönelik en
temel handikap, hilenin psikolojik bir tarafının da olmasıdır.
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Hile kavramına yönelik olarak alan yazında var olan farklı sınıflandırmalar
vardır. Her ne kadar farklı yaklaşımlar kapsamında hile kavramı sınıflandırılmış olsa dahi, kavrama ilişkin bir takım ortak özelliklerden söz etmek mümkündür. Bu özellikler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Bozkurt, 2009: 60);
• Hile eylemi gerçekleştiren taraf tarafından gizli saklı yapılan bir eylemdir.
• Hile eyleminde hileyi gerçekleştiren taraf direkt ya da dolaylı bir fayda
sağlama amacı taşımaktadır
• Hilenin içerisinde kasıt unsuru bulunmaktadır.
• Hileye maruz kalan taraf ya da diğer bir ifade ile kurban hileli eylem
sonucunda aldanır ve zarar görür.
Hile, örgüt faaliyetlerinin zarar görmemesi ve örgütün sürdürülebilirliğinin sekteye uğramaması noktasında, önlenmesine yönelik çaba gösterilmesi
gereken bir kavramdır. Hilenin önlenmesine yönelik olarak bazı süreçler uygulanmaktadır. Bunlar; (i) uygun çalışanların işe alınması, (ii) etik değerler ve
kurumsal etik politikasının kurulması ve sürdürülmesi, (iii) etkin iç kontrol
sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi şeklinde sıralanmaktadır.
Hile ile ilgili olan bir diğer önemli husus, hile ve hile riskinin değerlendirilmesidir. Hile ve hile riskinin değerlendirilmesine ilişkin süreçler, Hileli
eylemlerin ortaya çıkartılması noktasında, hile ve hileye ilişkin süreçlere dair
yapılan değerlendirmeler önem arz etmektedir. Hile riskinin değerlendirilmesi
sürecinde, atılması gereken ilk adım hile riskini taşıyan alanların belirlenmesidir. Daha sonra sırasıyla, hile ve vakalarının belirlenmesi, tanımlanmış hile
risklerin analizi, var olan kontrol mekanizmalarının değerlendirilmesi, kontrollerin uygulanması ve gözlem adımları gelmektedir.
Hile riskinin ortaya çıkartılması, iç denetim süreçlerinde özellikle dikkat
edilmesi gereken ve bir anlamda iç denetimin hile riski ile ilişkili olduğu temel alan olarak tanımlanmaktadır. Hile riskini ortaya çıkartma noktasında
uygulamada farklı bir takım yöntemler kullanıldığı bilinmektedir. Hile riskinin ortaya çıkartılmasına yönelik sıklıkla kullanılan yöntemlerden bir tanesi
analitik inceleme prosedürleridir. Analitik inceleme prosedürleri, olağan dışı
hesap hareketlerinin belirlenmesi, olağandışılık teşkil eden hesap kalemlerinin belirlenmesi ve dolayısıyla da finansal tablolarda oluşan hileli işlemlerin
ortaya konulması açısından, iç denetim süreçlerine katkı sağlamaktadır. Gerek iç denetim süreçlerinde gerekse bağımsız denetim süreçlerinde denetçiler
tarafından sıklıkla kullanılan bir teknik olan analitik inceleme prosedürleri,
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hile riskinin ortaya konmasında ve hileli alanların tespit edilmesinde faydalı
bir tekniktir. Analitik inceleme prosedürleri, denetim süreçlerinin planlanması aşamasında, kanıtların toplanması ve toplanan kanıtların değerlendirilmesi
aşamalarında kullanılan analizler olarak bilinmektedir. Analitik inceleme prosedürleri, maddi hataların tespit edilmesi, işletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi, yönetim hilelerinin ölçümü, detay testlerinin azaltılması, iç kontrol
risklerinin değerlendirilmesi ve denetim ücretinin tahmini gibi adımlarda da
(Koskivaara, 2004: 336) faydalı olan tekniklerdir.
Hile riskinin ortaya çıkartılması sürecinde kullanılan bir diğer önemli
yöntem “Benford Kanunu” olarak adlandırılan yöntemdir. Benford Kanunu,
dijital analiz kapsamında hile riskinin tespit edilmesine yönelik sıklıkla kullanılan önemli bir araçtır. Bu aracın temelleri Benford Kanunu’na dayanmaktadır ve yürütülen dijital analizin temellerinde muhasebe sistemindeki veriler
kapsamında var olan hileli sayıların tespit edilmesi ve tespitler kapsamında
denetçilerin doğru alanlara sevk edilmesi yatmaktadır. Benford Kaunu, Frank
Benford tarafından yapılan araştırmaların sonuçlarının yayınlandığı 1938 yıllı bir makaleye dayanmaktadır. Konu makalede, Benford tarafından yapılan
toplam 20.229 adet araştırmadan elde edilen veriler 1 ila 9 arasında anlamlı
sayıların ilk basamakta yer almasına ilişkin dağılımın tablo haline getirilmesine dayanmaktadır. Benford Kanunu; matematiksel kombinasyonlardan oluşan sayı gruplarının belirlenmesinde, örnekleme ihtiyacı olmayan tekil işlem
düzeyindeki veriler üzerinde, gözlem sayısı çok olan büyük veri gruplarının
analizinde, gruplar içerisinde yer alan sayıların grup ortalamasından yüksek
olduğu durumlarda (Türkyener, 2003: 119) kullanılmaktadır.
Benford Kanunu 1938 yılında ortaya çıkmasından itibaren özellikle 1960’lı
yıllara kadar birçok disipline tabi araştırmacılar tarafından kanıtlanmaya çalışmış bir kanundur. Günümüzde Benford kanunu özellikle matematik disiplini tarafından sıklıkla kullanılmaktadır ve günümüzde istatistik, denetim ve
mühendislik alanlarında da başvurulan önemli bir analiz aracıdır. Denetim ile
Benford kanunu arasındaki ilişkinin ilk gelişmesi, Varian (1972) tarafından
yürütülen ve sosyal bilimler alan yazınındaki veri setlerinin geçerlilik ve güvenilirlik araştırmasında bu Kanun’un kullanılması olarak kabul edilmektedir
ve fakat 1980’li yılların sonuna kadar muhasebe ve denetim süreçlerinde Benford Kanunu’nun az sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir. Benford Kanunu’nun
günümüzde denetimde sıklıkla kullanılmasının yolunu açan çalışma ise 1992
yılında Nigrini tarafından yürütülen doktora tez çalışmasıdır. Bu tez çalışması,
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Benford Kanunu’nun muhasebenin birçok verisine uygulanabilir nitelikte bir
kanun olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur ve bu kanıt ile muhasebe ve
finans süreçlerinde bu Kanunun uygulanmasının özellikle vergi kaçakçılığının
engellemesinde katma değer sağlayacağı önermesi ile denetim, muhasebe disiplinleri tarafından Kanunun kullanım sıklığının artmasına katkı sağlamıştır.
Süregelen tarihsel süreçte, Benford Kanunu özellikle muhasebenin ticari nitelikli alacakları ve borçları, satışları ve gider kalemleri denetim süreçlerinde
sıklıkla başvurulan bir analiz yöntemi olmuştur.
Hile riskinin ortaya çıkartılmasına yönelik kullanılan diğer bir yöntem yapay sinir ağları olarak adlandırılan yöntemdir. Yapay sinir ağlarında yer alan
katmanlar vasıtası ile hileli işlemlerin ortaya çıkartılması denetim süreçlerinde
kullanılan yöntemlerden biridir. Yapay sinir ağlarının temel olarak üç katmanı
bulunmaktadır. Bu üç katmadan ilki girdi katmanı olarak tanımlanmakta ve yapay sinir ağlarının veri girişini gerçekleştirmektedir. İkinci katman gizli katman
olarak adlandırılmaktadır ve üçüncü katman olarak adlandırılan katman da yapay sinir ağlarının çıktı katmanıdır. Bu katmanlar vasıtası ile olası hile örneklerini ve gerçekleşen hile olaylarını yapay sinir ağlarına tanımlanması ile birlikte,
öğrenme yeteneği olan bu sistemlerin yaşanan ve yaşanması muhtemel olarak
belirlenen hilelerin gerçekleşmesini önlemesi beklenmektedir.
Uzman sistemler olarak adlandırılan sistemler, hileli olayların ortaya çıkartılmasında denetim süreçlerinde başvurulan diğer bir yöntemdir. Uzman
sistemler olarak adlandırılan sistemler, mevcut bilgilerin belirli bir disiplin
içerisinde kullanılması ve bu disiplin kapsamında mantıksal bir çıkarım yapılması sureti ile hatalı alanların ortaya çıkartılmasına yönelik uygulanan tekniklerdir (Rada, 2008: 2233).
3. İÇ DENETİMDE HİLE ARAŞTIRMA SÜRECİNE YÖNELİK
UYGULAMA
3.1. Amaç ve Kapsam
Yürütülen uygulamanın amacı, iç denetim süreçlerinde hile araştırma uygulamalarının hilenin ortaya çıkartılmasından raporlama sürecine kadar olan
aşamalarının Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında açıklanmasıdır.
Bu uygulama, Türkiye’de tekstil sektöründe faaliyet gösteren, Anonim Şirket
statüsüne sahip XYZ Anonim Şirketinin (“Şirket”)16 iç denetim süreçlerinde
16 “Şirket”, uygulama sürecinde, iç denetim süreçlerini, bu süreçlerde uygulanan prosedürleri, denetim
alanlarını, iç denetim prosedürlerini paylaşmıştır. Ancak, “Şirket” uygulama kapsamında unvanının
belirtilmesini tercih etmemiştir. Bu nedenle, uygulama kısmında “Şirket” ten XYZ A.Ş. olarak bahsedilmektedir.
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uygulanan hile araştırma süreçlerini kapsamaktadır. Yürütülen uygulamada,
XYZ A.Ş.’de 01.01.2010 – 30.11.2016 döneminde ortaya çıkan ve / veya çıkartılan hilelere ilişkin tespitler ele alınmış ve Uluslararası İç Denetim Standartları ışığında yorumlanmıştır.
3.2. Yöntem
XYZ A.Ş.’de yürütülen uygulama kapsamında, mevcut şirket içi prosedürlerin anlaşılması, şirket süreçlerine ilişkin adımların ve kilit pozisyonların
tespit edilmesi ve hileli alanlara ilişkin gözlem yapılabilmesine ilişkin bilgi
edinmek için gözlem ve soruşturma teknikleri kullanılmıştır. XYZ A.Ş.’nin
iç denetim departmanında görev yapan farklı sorumluluk düzeylerine sahip iç
denetçiler ile XYZ A.Ş.’nin çeşitli departmanlarında görev yapan orta düzey
yöneticiler ile XYZ A.Ş.’nin bilgi işlem departmanında çalışan bilgi işlem
ve ERP uzmanları ile ve XYZ A.Ş.’nin mali işler departmanı altında görev
yapan finans ve muhasebe uzmanları ile görüşmeler yürütülmüştür. Yürütülen
bu görüşmelerde, XYZ A.Ş.’nin iç işleyişine ilişkin bilgi toplanmış ve departmanların iç süreçleri gözlemlenmiştir.
3.3. Varsayımlar ve Sınırlılıklar
İç denetimde hile araştırmasına ilişkin yürütülen bu uygulamada karşılaşılan
en büyük sınırlılık, konuya ilişkin görüşme talebi götürülen birçok firmanın bu
uygulama kapsamına dâhil olmayı tercih etmemeleridir. Yürütülen uygulama
kapsamındaki bir diğer sınırlılık ise, hile araştırma sürecine yönelik olan bu
çalışmada örnek firma olarak yer almayı kabul eden XYZ A.Ş.’nin mali işler
departmanında yürütülecek olan görüşmelere çok kısıtlı bir süre ile izin vermesi
ve talep edilen evrak / dokümanların tamamını paylaşmamaları olmuştur.
XYZ A.Ş.’de yürütülen bu uygulamada “Şirket” çalışanları ve orta düzey
yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, görüşmeyi gerçekleştirenlerin, “Şirket”
süreçlerine ilişkin sorulan sorulara verdikleri cevapların doğru olduğu varsayılmıştır.
3.4. XYZ A.Ş.’nin Genel Yapısı
XYZ A.Ş.’de yürütülen uygulama kapsamında, yaşanan hile olayına ilişkin
olarak iç denetim süreçleri, iç denetim ekiplerinin faaliyetleri ve hile denetim süreçlerinden sonra varılan sonuçların ve gerçekleştirilen prosedürlerin
belirlenmesine yönelik yürütülen bu çalışmada öncelikle uygulamaya konu
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şirketin yapısı incelenmiştir. Uygulamaya konu şirketin yapısı incelenirken,
yönetsel yapı ve yönetim süreçlerinde kritik aktörler olarak yer alan farklı
alanlarda etkin şirket komitelerinin yapısı incelenmiştir.
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren XYZ A.Ş. halka açık olmayan bir üretim şirketidir. Şirket, tekstil sektöründe 30 yılı aşkın bir süredir faaliyetini
sürdürmektedir. XYZ A.Ş. tekstil sektöründe, örme, dokuma ve konfeksiyon
alanlarında faaliyet göstermektedir. Ürettiği ürünlerin % 80’ini yurt dışına ihraç eden şirket, özellikle Avrupa pazarının önde gelen iç giyim markalarına
hizmet vermektedir.
XYZ A.Ş.’nin merkezi Ankara’dadır. Şirketin, Kırklareli’nde toplam
26.000 m2’ ye yayılmış üretim tesisi bulunmaktadır. Tesisin aylık üretim kapasitesi 1.200.000 adettir. Şirket, Kırklareli’ndeki üretim tesisinde 1.250 kişiye ve Ankara Merkez ofisinde ise 120 kişiye istihdam sağlamaktadır.
XYZ A.Ş.’nin üretim süreçlerinin tamamı Kırklareli’ndeki üretim tesisinde
gerçekleştirilmektedir. Üretim süreçlerinin gerçekleştirildiği fabrika 16.291
m2’lik bir alan üzerinde konuşlanmıştır. Fabrikada, kumaş tasnifi, kumaş kesimi, kumaş dikimi faaliyetlerinin yanı sıra üretilen ürünlerin paketlenmesi de
gerçekleştirilmektedir. Fabrikada gerçekleştirilen üretim süreçlerine ilişkin tasarımlar ise Ankara merkez binasında istihdam edilen tasarım departmanında
faaliyet gösteren çalışanlar tarafından yapılmaktadır.
XYZ A.Ş., üretim tesislerinde üretilen ürünlerin ihracatını, Kırklareli’ndeki üretim tesisinin içerisinde yer alan dış ticaret departmanı vasıtası ile koordine etmektedir. Bu departman, üretim tesisinde yer alan diğer departmanlardan
(muhasebe departmanı, üretim sistemleri kontrol departmanı, idari işler departmanı, personel departmanı, bilgi işlem departmanı, satın alma departmanı,
vb.) farklı olarak direkt olarak Ankara Merkez ofiste yer alan ticaretten sorumlu genel müdür yardımcısına bağlıdır.
Üretim tesisinde faaliyet gösteren ve temel amacı üretim süreçlerinin iç
denetimini yaparak raporlamak olan üretim tesisi denetim departmanı da tıpkı
dış ticaret departmanı gibi direkt olarak merkez ofise, Denetim Komitesi’ne
bağlıdır.
Üretim tesisinde yer alan diğer departmanlar muhasebe departmanı, üretim sistemleri kontrol departmanı, idari işler departmanı, personel departmanı,
bilgi işlem departmanı satın alma departmanı, vb.) ise, fabrika müdürüne bağlı
olarak çalışmaktadır.
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XYZ A.Ş.’nin üretim tesisinin yetkilisi olarak görevlendirilen fabrika müdürü ise Ankara Merkez ofiste bulunan üretim sistemleri genel müdür yardımcısına bağlıdır. XYZ A.Ş.’nin yönetim kurulu beş kişiden oluşmaktadır. Şirket
esas sözleşmesinde yönetim kurulunun en az 3 en fazla 7 kişiden oluşabileceğine ilişkin yer alan hüküm ile mevcut yönetim kurulu üye sayısının paralel
olduğunu söylemek mümkündür. XYZ A.Ş.’nin yönetim kurulu Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu
Başkanı, XYZ A.Ş.’nin 30 yıl önce temellerini atan tekstil ve dokuma atölyesinin kurucusu olan ve halen şirketin onursal başkanı unvanına sahip kurucu
ortağının oğludur. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
üyelerinden bir tanesi de yine Yönetim Kurulu Başkanı gibi, şirketin kurucu ortakları ile birinci derecede akrabalık ilişkisine sahiptir. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurlu Murahhas Azası unvanlarına sahip diğer
iki yönetim kurulu üyesi ise yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanmış iki
profesyonel yöneticidir.
XYZ A.Ş.’nin direkt olarak yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan altı komitesi bulunmaktadır. Bu komiteler, Denetim Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Uyum Yönetimi ve Etik Komitesi, Bütçe
Komitesi, Disiplin Komitesi olarak sıralanmaktadır. Yönetim kuruluna direkt
bağlı olarak faaliyet gösteren bu komitelerde, yönetim kurulundan herhangi
bir kişi üye olarak görev alamamaktadır. Komitelerin tamamında, komitelerin
ilgili oldukları faaliyet alanında şirket bünyesinde çalışan bir üst düzey yönetici yer almaktadır. Komiteler, faaliyetlerini yönetim kuruluna yılda en az iki
defa raporlamak ile yükümlüdür. Raporlamaya ilişkin bu yükümlülük Denetim Komitesi özelinde farklılaşmaktadır. Denetim Komitesi, her ay şirketin
merkez ofisinde ve üretim tesisinde bulunan denetim departmanları tarafından
komiteye yapılan raporlamaları Yönetim Kurulu’na sunmakla yükümlüdür.
XYZ A.Ş.’de direkt olarak yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan ve farklı faaliyet alanlarında etkin olarak görev yapan komiteler bulunmaktadır. Bu
komiteler, şirketin amaç ve hedeflerine yönelik olarak belirlenen politikaların
uygulanması ve süreçlerin etkin sonuçlar vermesi noktasında direkt olarak yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan üst düzey yönetim organlarıdır.
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3.5. Hile Vakası ve Soruşturması
XYZ A.Ş.’nin Kırklareli üretim tesisinde, 2016 yılı faaliyet yılı içerisinde
önemli bir hile vakası ortaya çıkartılmıştır. Bu uygulamada, üretim tesisinde
vuku bulan bu vakaya ilişkin XYZ A.Ş.’nin yürüttüğü süreçler, bu süreçlerin
Uluslararası İç Denetim Standartları kapsamında değerlendirilmesi ve yorumlanması hedeflenmiştir. Bu temel hedef kapsamında vakaya ilişkin incelemeler
yapılmış ve iç denetim süreçleri standartlar kapsamında değerlendirilmiştir.
3.6. Hile Soruşturması
XYZ A.Ş.’nin Kırklareli üretim tesisinde ortaya çıkan hile vakası kapsamında soruşturma yapılmıştır. Yürütülen hile soruşturması, hileli işlemin ortaya çıktığı Kırklareli üretim tesisinin bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Yürütülen soruşturmada, hileli işlem ile bağlantılı olarak ortaya çıkması muhtemel
kayıplar değerlendirilmiş, gerçekleşen hileli işlem suçuna kimin ya da kimlerin iştirak ettiği belirlenmiş ve gerçekleştirilen suçun nasıl işlendiğine ilişkin
prosedürler geliştirilerek hileli işleme ilişkin yönetime rapor sunulmuştur.
Hile soruşturması kapsamında, sadece hileli olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında olaya yönelik değil aynı zamanda, hileye konu faaliyetin
tüm boyutlarının da incelenmesini kapsayacak şekilde yürütülmüştür. Soruşturmanın bu şekilde yürütülmesindeki temel amaç, hileli işleme ilişkin faaliyetin tüm boyutlarının belirlenmesi ve tekrarlanması muhtemel hile risklerinin tekrarının önlenmesine yönelik stratejiler geliştirebilmesi için yönetime
rapor sunulmasıdır.
Hile soruşturması, XYZ A.Ş.’nin örgüt politikalarına, belirlenen kurallarına, iç denetim yönetmeliğine uygun olarak ve yasal mevzuat ışığında gerçekleştirilmiştir. İç denetim ekipleri tarafından bağımsız, tarafsız ve özenli
bir şekilde yürütülen hile soruşturması yürütülürken, örgüt çıkarlarına en iyi
şekilde hizmet ederken tarafsızlık boyutundan uzaklaşılmamıştır.
3.6.1. Soruşturma Sürecinde İç Denetçilerin Rolü
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi – Uygulama Rehberi (2009)
kapsamında, iç denetçilerin soruşturmalarda üstlenecekleri rolün iç denetim
yönetmeliklerinde / tüzüklerinde belirlenmiş olmasının gerekliliği belirtilmektedir. Bu kapsamda XYZ A.Ş.’nin yürürlükte olan iç denetim yönetmeliği
incelendiğinde iç denetçilerin örgüt içerisinde gerçekleştirilecek soruşturmalardaki görevlerine ilişkin maddeler aşağıdaki gibi tespit edilmiştir;
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Tablo 1. İç Denetim Yönetmeliği-İç Denetçi Görevleri
Madde: İç Denetçilerin Görevleri – Yetki Alanları
Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren iç denetçiler aşağıda sayılan görevlerin yerine getirilmesi ile
yetkilidir;
•
Görev ve iş çizelgelerinde belirlenmiş amaçlara ulaşılması hususunda yaşanan aksaklıkların
yönetim kuruluna raporlanması
•
Yönetim kurulu tarafından talep edilen ya da bu yönetmelik kapsamında süreleri belirlenmiş
olan her tip uygunluk denetimi, faaliyet denetimi, özel denetim faaliyetini zamanında eksiksiz ve
mesleki özen kapsamında gerçekleştirmek
•
Şirket bünyesinde açılacak suiistimal ve hile soruşturmalarının gerçekleştirilmesi, soruşturma
sonuçlarının yönetim kuruluna raporlanması (yönetim kurulunun talebi olduğu durumlarda,
soruşturma süresince de soruşturmanın gidişatına yönelik rapor hazırlamak iç denetçinin yetki
alanındadır)
•
Şirket kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik olarak denetim süreçleri kapsamında ortaya
çıkan aksaklıklara ilişkin raporlamalar neticesinde yönetsel kademeler tarafından hayata geçirilen
revizyon planlarının etkin ve verimli bir şekilde amaca hizmet edip etmediğini kontrol etmek ve
sonuçları yönetim kuruluna raporlamak

İç denetçilerin iç denetim yönetmeliği kapsamında sahip oldukları yetki
alanları ve görevleri kapsamında ve IIA Denetim standartlarında yer alan nitelik standartları çerçevesinde hile soruşturmasında görevli olan denetçilere
ilişkin değerlendirmeler şu şekildedir.
Kırklareli üretim tesisinde tespit edilen ve denetim komitesine raporlanarak
üst yönetime intikal ettirilen hile vakasına ilişkin olarak öncelikle, Kırklareli
Denetim Departmanında çalışan iç denetçilerin bağımsızlıklarının ve objektifliklerinin değerlendirilmesi gerekli görülmüştür. Bilindiği gibi, bağımsızlık ve
objektiflik, iç denetim faaliyetlerinin olmazsa olmaz iki özelliğidir. IIA Uluslararası İç Denetim Standartları – 1100 Bağımsızlık ve Objektiflik maddesi
uyarınca; iç denetim faaliyetleri bağımsız olmak zorundadır ve bu faaliyeti
sürdüren iç denetçilerin de görevlerini objektif bir şekilde sürdürmeleri gerekmektedir. Uygulama süresince yapılan görüşmeler ve bu görüşmeler kapsamında varılan sonuçlar kapsamında, Kırklareli üretim tesisi denetim departmanının hile vakasının belirlenmesinden raporlanmasına kadar geçen süreçte
görevli tüm iç denetçileri bağımsızlık ve objektiflik gerekliliklerini layığı ile
yerine getirmiştir. İç denetçiler, bağımsızlıklarını sağlayabilmek için, sürece
ilişkin tarafsızlıklarını bozma ihtimali olan her durumdan uzak durmuş ve departman olarak bu süreçte yapılması gereken tüm raporlamaları direkt olarak
denetim komitesi başkanına ve başkan yardımcısına yapmıştır. Ayrıca, hile
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vakasına ilişkin süreçlerde görevli iç denetçiler, denetime ilişkin konularda
karar verirken, şahsi değer yargılarını süreçlerin içerisine dâhil etmeden karar
vermiştir.
Hile vakasına ilişkin olarak yürütülen süreçte, biri kıdemli olmak üzere
iki denetçi görevlendirilmiştir. Görevlendirilen iki denetçi de üretim tesisi denetim departmanında çalışmaktadır. Bu denetçiler, vakaya ilişkin süreçlerde
departman müdürlerinden destek aldıklarını yürütülen görüşmelerde beyan
etmişler ve müdürlerin prosedürel gerekliliklerin yerine getirilmesi ve kritik
önem taşıyan adımlarda karar verilmesi konularında yol gösterici olduğunu
söylemişlerdir.
Hile vakasına ilişkin süreçlerde direkt olarak görevli olan iki denetçi ile
yapılan görüşmeler sonucunda vardığımız genel kanı; her iki denetçinin de
bireysel objektiflik kuralına uygun davrandığı yönündedir. Bilindiği gibi IIA
Uluslararası İç Denetim Standartları – 1120 Bireysel Objektiflik kapsamında,
iç denetçilerin tarafsız, önyargısız davranmalarının ve çıkar çatışmalarından
uzak durmalarının gerekliliği belirtilmiştir. Bu noktada, yapılan görüşmeler
kapsamında, XYZ A.Ş.’nin denetim sürecinde görev alan iç denetçilerin bireysel objektiflik ilkesine uyum sağladığı görüşüne varılmıştır. İç denetçiler,
iç denetim faaliyetleri kapsamında herhangi bir menfaat çatışması içerisine
girmeden, mesleki ve kişisel çıkar gözetmeksizin, bağımsız ve adil bir şekilde
süreçlere yönelik işlemleri gerçekleştirmiştir.
Nitelik standartları kapsamında, iç denetçilerin, yeterlilik ve azami mesleki özen ve dikkate sahip olup olmadığı önem arz eden bir husustur. XYZ
A.Ş.’nin üretim tesislerinde ilgili departmanların çalışanları ile yürütülen
görüşmeler kapsamında iç denetçilerin gerek kişisel olarak gerekse mesleki
olarak sorumluluklarını yerine getirecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olduğu görüşü elde edilmiştir. Bu noktada, üretim tesisi denetim departmanı
çalışanlarının uluslararası denetim standartlarının nitelik standartları bölümü
kapsamında yeterli olduğu sonucuna varmak mümkündür.
İç denetçilerin hile soruşturmasındaki yeri ve yeterliliklerinin değerlendirilmesinden sonra, hile soruşturmasına ilişkin süreçlerin detaylandırılmasından önce, yaşanan hile olayına ilişkin genel bir çerçeve çizmek olayın takibini
kolaylaştırmak açısından önemlidir.
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3.6.2. Soruşturmaya Konu Olay
XYZ A.Ş.’nin Kırklareli üretim tesisinde gerçekleşen hile vakasına ilişkin
değerlendirmelere geçmeden önce, hileye ilişkin vakanın künyesi aşağıdaki
tabloda özetlenmiştir. Bu özet, vakanın detaylandırılmasından önce genel bir
çerçeve çizmesi noktasında önemlidir.
Tablo 2. Hile Vakasının Genel Çerçevesi
Hilenin Konusu

Üretim tesisleri içerisinde yer alan fabrika satış
mağazasında çalışan 1234 kodlu satış uzmanının,
çalışanlara satılması için fabrika satış mağazasında
sunulan ürünlerin satışı süreçlerine hile karıştırması

Hileye Konu İşlemler

1234 kodlu satış uzmanının, düşük fiyatlara sadece
çalışanlara satılması için ayrılan hazır giyim ürünlerini, piyasa fiyatından üçüncü kişilere satması ve
kazanç elde etmesi

1234 kodlu satış uzmanının, üçüncü kişilere piyasa
fiyatından yaptığı satışlara ilişkin muhasebeye ilettiği manuel kayıt listelerinde ve kestiği faturalarda
usulsüz işlem yapması, şirket kayıtlarının gerçeği
yansıtmasını engellemesi
Hileli İşlemi Gerçekleştiren Taraf (Hilekâr)

1234 kodlu satış uzmanı

Hileli İşlemin Gerçekleştiği Primer Departman

Fabrika Satış Mağazası

3.6.3. Soruşturmanın Başlaması
XYZ A.Ş.’de hile soruşturmasının başlatılması, bir takım prosedürlere bağlıdır.
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi – Uygulama Rehberinde (2009: 28) yer
aldığı gibi, bir soruşturmanın başlatılmasının kurum soruşturma prosedürleri ya
da protokollerinin izlenmesi sureti ile yapılması ve her bir soruşturmaya yönelik
ayrı bir soruşturma planı belirlenmesi şarttır. Soruşturma sürecinin başlatılmasına
yönelik XYZ A.Ş.’nin fabrika satış mağazasında satışı yapılan ürünlere ilişkin
olarak, satıştan sorumlu uzmana ve fabrika satış mağazası ürün satış sürecine ilişkin hileli işlem olduğuna ilişkin adımlar kapsamında öncelikle hileye ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmasının ilk adımı; “İnceleme / Soruşturma Talep Formu” nun doldurulmasıdır. “İnceleme / Soruşturma Talep Formu”; XYZ A.Ş.’nin
iç kontrol süreçleri kapsamında, denetim komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu
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tarafından kabul edilen ve tüm şirket çalışanlarına tebliğ edilerek, 01.01.2012 tarihinde uygulamaya konulan bir formdur. Bu form vasıtası ile hileli olay / süreç
olduğuna ilişkin yazılı bildirim yapılmaktadır. Form tüm çalışanların kullanımına
açıktır ve bu forma ilişkin ilgili departman müdürünün onayı alınmaksızın hileli
olaya ilişkin Yönetim Kurulu’na yazılı bildirim yapmak tüm çalışanlara tanınmış
bir haktır.
XYZ A.Ş.’de ortaya çıkan ve bu uygulamaya konu olan hile vakası, Şubat
2016’da doldurulan “İnceleme / Soruşturma Talep Formu” ile direkt olarak
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir. XYZ A.Ş.’nin yönetsel ilkeleri
kapsamında, Yönetim Kurulu, kendisine farklı yollar ile ulaşan hileli işleme
ilişkin soruşturma taleplerini, ilk toplantısında değerlendirmekle görevlidir.
Ve fakat yönetim kurulunun bir sonraki toplantı tarihi, hileli işleme ilişkin
soruşturma talebinden en az 15 gün sonraki bir güne isabet ediyorsa ve hileli
işleme ilişkin talebin görüşülmesi için yönetim kurulu çoğunluğu sağlayacak
üye sayısı ile en geç 7 gün içerisinde toplanmakla yükümlüdür.
XYZ A.Ş.’nin üretim tesisinde ortaya çıkan hileli olaya ilişkin soruşturma
talep formunun yönetim kuruluna ulaşmasından 3 gün sonra, Yönetim Kurulu merkez ofiste toplanmış ve bu toplantısında, konuya ilişkin değerlendirme
yapmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hileli vakanın ivedi bir şekilde
soruşturulması ve soruşturmaya ilişkin yönetim kuruluna 15 gün içerisinde
yazılı olarak rapor verilmesi kararlaştırılmıştır. Alınan bu karar, hileye konu
işlemin ortaya çıktığı üretim tesisinde yer alan denetim departmanına yazılı olarak tebliğ edilmiş ve soruşturmanın ivedi bir şekilde başlatılması talep
edilmiştir.
Yönetim Kurulu tarafından gönderilen yazılı iç denetim talebinin departmana ulaşmasına müteakip, üretim tesisi denetim departmanı, konuyla ilgilenecek bir ekip kurmuştur. Bu ekipte yer alan iç denetçiler, vaka incelemesi
bitene kadar sadece bu vaka ile sorumlu kılınmıştır.
3.6.4. Soruşturmanın Planı ve Soruşturma Süreci
Üretim tesisinde ortaya çıkan hile vakasının soruşturulmasına yönelik olarak görevlendirilen iç denetçiler, hilenin soruşturulmasına yönelik bir planlama yapmışlardır. Bilindiği gibi, soruşturmanın en başında soruşturmaya
yönelik bir plan yapılması standartlar kapsamında beklenen bir davranıştır.
Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi – Uygulama Rehberinde (2009:
28) incelendiğinde, yapılan planın;
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Gözetim, görüşme ya da yazılı beyanlar ile kanıt toplaması,
Mevcut kanıtları belgeleyecek ve koruyacak kuralların belirlenmesi ve
bu kuralları dikkate alarak toplanan kanıtların şirkette nasıl kullanılacağının belirlenmesi,
Hilenin / suiistimalin boyutlarının ve kapsamının belirlenmesi,
Hile / suiistimal suçunun işlenmesinde kullanılan tekniklerin belirlenmesi
Hile / suiistimal suçunun nedenlerinin değerlendirilmesi
Hile / suiistimal suçunun faillerinin belirlenmesi

Adımlarını içermesi gerekmektedir. Bu kapsamda, şirket denetçileri geliştirdikleri plan kapsamında hile soruşturmasına başlamışlardır.
İç denetim ekibi öncelikle vakaya ilişkin genel bir çerçeve çizmek ve detaylı incelemeye tabi tutulacak alanları belirlemek için genel bir soruşturma
yürütmüştür. Bu soruşturma kapsamındaki kanıt toplama adımları ve elde edilen kanıtlar aşağıdaki gibidir;
• İç denetçiler, muhasebe departmanından geriye dönük olarak hileli işleme karıştığı öngörülen 1234 kodlu satış uzmanının kestiği tüm faturaların bir örneğini ve 1234 kodlu satış uzmanı tarafından muhasebe
sistemine elektronik posta yolu ile gönderilen ve muhasebe uzmanları
tarafından manuel olarak sisteme girilen tüm kayıtlara esas elektronik
posta çıktılarını ve muhasebe kayıtlarına ilişkin muavin defterleri talep
etmiştir.
• Envanter sistemine işlenmesi gereken kayıtların neler olduğuna dair
muavin defter bilgisini talep etmiştir,
• Envanter bilgi sisteminden, son iki yıllık dönemde, 1234 kodlu satış
uzmanı tarafından kesildiği tespit edilen faturalarda yer alan ürünlerin
envanter çıkışlarının kayıtlarını gösteren muavin defterler ve bu kayıtları muhasebe sistemine giren muhasebe uzmanlarının kayıt bazında
bilgisini iki yıllık süreyi kapsayacak şekilde talep etmiştir. Konuya
ilişkin rapor talep edilmesinin temel nedeni, uzun bir süredir süregelen
hileli işleme dâhil olan başka bir çalışan olup olmadığını tespit etmek
ve eğer var ise, diğer hangi çalışanın ya da çalışanların dâhil olduğunu
tespit etmektir. Bu tespitler ile iç denetim ekibi hileli olayın çapının
genişliğini bulabilecektir.
• Bilgi işlem sistemlerinden talep edilen tüm belgelere ve raporlara ilişkin olarak ekiplere 24 saatlik bir süre verilmiştir. Mevcut dosyalardan
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ulaşılamayan belgelerin temini için arşiv görevlisine haber verilmesini
ve arşivden belge elde edilmesini gerektirecek bir durum olduğunda
bu durumun mutlak surette iç denetim birimlerine aktarılmasını talep
etmiştir. Arşivden çıkartılacak belgelerde eksiklik, hata ya da bilinçli
bir saklama durumu oluşmasını önlemek amacı ile iç denetçilerden bir
tanesi arşiv sorumlusuna belge çıkartılması sürecinde eşlik etmiştir.
• 1234 kodlu satış uzmanının birinci amiri konumunda olan satış müdürü ile görüşme yöntemi ile görüşme yapılmıştır ve hileli vakaya ilişkin
bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Yapılan görüşme kapsamında elde edilen
1234 kodlu satış uzmanının birinci amiri konumunda olan, satış müdürü,
satış uzmanını genel olarak çalışkan, sessiz, sadece işine odaklı bir kişi
olarak tanımlamaktadır. Ancak, satış müdürü, üç ay önce yönetsel bir
karar olarak tüm departmanlar tarafından uygulanması istenen, haftalık
toplantıların başlaması ile birlikte 1234 kodlu satış uzmanında huzursuzluk, dikkat dağınıklığı gibi davranışlar gözlemlediğini belirtmiştir.
• Yönetsel olarak zorunlu kılınan haftalık toplantıların temel amaç ve
konusunun departman tarafından yapılan işlemlerin genel bir değerlendirmesinin yapılması, tüm departman çalışanlarının diğer çalışanların yürüttüğü işlerden haberdar olması ve departman yöneticilerinin
yürütülen işlere ilişkin daha detaylı bilgi sahibi olmasıdır.
• Hileli olaya ilişkin kanıt toplama sürecinde görüşme tekniği kullanılarak üretim müdürü ile yapılan görüşmede; 1234 kodlu çalışanın yürüttüğü işlemlerden şüphelendiğini ve bu şüphesine ilişkin bir takım
gözlemler yaptığını, gözlemleri sonucunda da “İnceleme / Soruşturma
Talep Formu” nu doldurarak soruşturma talebini yönetim kuruluna
ilettiğini söylemiştir. Ancak üretim müdür, hileli olayın sadece 1234
kodlu satış uzmanı ile sınırlı olduğuna ilişkin görüşü olduğunun da
altını çizmiştir.
• İç denetçiler, şirketin bilgi işlem departmanından denetim süreçleri kapsamında, muhasebe ve envanter sistemlerine kayıt yetkisi olan
personelin kayıt tarih, saat ve kayıt adetlerini gösteren bir rapor hazırlamasını ve rapora ilişkin ham verilerin iç denetim departmanı ile
paylaşılmasını talep etmiştir.
Denetçiler, muhasebe sistemlerinden elde ettikleri verileri Benford Yasası
kapsamında değerlendirmişlerdir. Bu değerlendirmeye ilişkin bulgular aşağıdaki gibidir;
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Tablo 3. Benford Kanunu’na İlişkin Bulgular

İç Denetçiler yürüttükleri analizler kapsamında aşağıdaki sonuçlara vararak aşağıda maddeler halinde sunulan süreçleri gerçekleştirmiştir;
Tablo 3’de görüldüğü gibi, Benford Yasası’nın uygulandığı gözlem alanında yer alan toplam 10.544 verinin % 33,95’i 1 rakamı ile başlamaktadır.
Toplam verinin % 17,83’ü 2 rakamı ile % 15,59’u 3 rakamı ile % 9,20’si 4
rakamı ile % 13,41’i 5 rakamı ile, % 6,24’ü 6 rakamı ile, % 4,50’si 7 rakamı
ile, % 4,48’i 8 rakamı ile %5,24’ü 9 rakamı ile başlamaktadır.
Benford Yasası’na ilişkin gözlem alanındaki verilerin başlangıç rakamlarına göre dağılımlarını gösteren grafik aşağıdaki gibidir;
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Grafik 1. Benford Yasası Gözlem Alanı Verilerinin Dağılımı

Benford Yasası kapsamında rakamların beklenen sıklıkları aşağıdaki tablo
kapsamında özetlenmektedir.
Tablo 4 Benford Yasası Rakamların Beklenen Sıklıkları
Rakam
Beklenen İlk Basamakta Yer Alma Sıklığı
0
1
,30103
2
,17609
3
,12494
4
,09691
5
,07918
6
,06695
7
,05799
8
,05115
9
,04576
Kaynak: Nigrini, 1996: 74
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Tablo 4’de Benford Yasası kapsamında rakamların ilk basamakta anlamlı
bir şekilde olmalarının beklenen sıklıkları ile analiz kapsamında elde edilen
verilerin karşılaştırılmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5. Benford Yasası ile Bulguların Karşılaştırılması
Rakam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Benford Yasası

Bulgular

,30103
,17609
,12494
,09691
,07918
,06695
,05799
,05115
,04576

,339500
,171833
,155917
,092042
,134083
,062417
,076318
,044750
,052364

Benford Yasası ile bulguların karşılaştırılması kapsamında; 5 ve 7 ile başlayan rakamlara ilişkin verilerde çok keskin bir farklılaşma vardır. Bunun haricinde 8 ile başlayan rakamları oluşturan ve 9 ile başlayan rakamları oluşturan verilerde minimal bir sapma vardır. 5 ve 7 ile başlayan rakamlara ilişkin
belgelerin tamamının ve 8 ile 9’la başlayan rakamları oluşturan verilerden
örneklem yolu ile seçilecek belgelerin incelenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda denetçiler;
• Aykırılık teşkil eden kayıtlara ilişkin, fatura, depo çıkış fişleri, stok
kartları, envanter giriş işlemleri gibi, ilgili kayıtlara kanıt teşkil eden
tüm bilgi ve belgeler, üretim tesisi muhasebe departmanından iç yazışma yolu ile yazılı olarak talep edilmiş ve bu talebin 2 iş günü içerisinde
ivedi bir şekilde karşılanması istenmiştir.
• Bilgi işlem departmanından talep edilen raporlar kapsamında yapılan
frekans analizinde; 1234 kodlu satış uzmanı tarafından gönderilen manuel kayıtların muhasebe sistemine, %87,9234 oran ile 9876 numaralı
muhasebe uzmanı tarafından işlendiği ve yine aynı şekilde 1234 kodlu
satış uzmanı tarafından gönderilen envanter sistemine işlenecek ka168
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yıtların da % 82, 6732 oranında sisteme 5678 kodlu envanter uzmanı
tarafından yapıldığı görülmüştür. İç denetçiler, basit bir frekans analizi kapsamında ortaya çıkarttıkları bu yüksek yüzdeli ve dikkat çekici
kayıt oranlarına ilişkin daha detaylı bir analiz yürütülmesi gerektiğine
karar vermiştir. İç denetim ekibine göre, bu noktadan sonra önemli
olan husus, frekans analizi kapsamında ortaya çıkan bu yüksek oranların tamamen tesadüf olup olmadığının ortaya çıkartılmasıdır. Diğer bir
ifade ile bu noktadan sonra denetim sürecinde yürütülecek analizlerin
amacının; 9876 ve 5678 kodlu uzmanlar tarafından sisteme işlenen kayıtların doğru olup olmadığının tespit edilmesidir.
9876 ve 5678 kodlu uzmanların muhasebe sistemine işledikleri geriye
dönük iki yıla ait veri girişleri “Benford Yasası Analizi” kapsamında
analiz etmiştir.
Yürütülen ilk iki basamak testi sonuçlarında, iş yönetim sisteminde
yer alan verilerin Benford Yasası ile uyumsuz bir dağılım gösterdiği sonucuna varılmıştır. Diğer bir ifade ile hile soruşturmasının tarafı
konumunda olan iki uzmanın iş yönetim sistemine gerçekleştirdikleri
veri girişlerinde şüpheli işlemlerin var olduğu görülmektedir. İç denetçilerin elde ettiği yüksek oranlı sapmalar sonucunda, Benford Yasası dağılımının oldukça üzerinde olan bu sıklık dağılımları nedeni ile
özellikle bu rakamların yer aldığı verilere ilişkin olarak detaylı inceleme başlatılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda
denetçiler öncelikle 5 ve 7 ile başlayan kayıtların tamamına ilişkin basılı evrakları (fatura, irsaliyeli fatura vb.) talep etmişler ve birebir kayıt
kontrolü yapılmak sureti ile gerçekleşme ile var olan arsındaki farkları
tespit etmişlerdir. Yapılan incelemeler sonucunda, Benford Yasasına
aykırılık teşkil eden muhasebe evraklarının büyük bir kısmında hileli
kayıtın var olduğu görülmüştür.
İç denetçiler, iş yönetim sisteminde verileri elde ettikten ve analize
tabi tuttuktan sonra hile vakasına dâhil olan çalışanlar ile ve konunun geneli ile ilgili olarak, üretim tesisi muhasebe departmanı müdürü ile satış müdürü ile idari işler müdürü ile üretim müdürü ile ayrı
ayrı görüşmeler yürütmüşlerdir. Yürütülen görüşmelere ilişkin önemli
noktalar, yönetim kuruluna sunulacak nihai rapora ek olması amacı ile
düzenlenerek soruşturma dosyasının içerisine konuşmuştur. Bu noktada, uygulama kapsamında yapılan görüşmelerde, raporun detayının
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tarafımızla paylaşılmasının mümkün olmadığı ancak, genel sonuç olarak raporda, muhasebe müdürü ve idari işler müdürünün olaya ilişkin
herhangi bir bilgisinin olmadığının yer aldığı belirtilmiştir.
3.6.5. Soruşturmanın Tespitleri ve Raporlanması
İç Denetçiler yürüttükleri kanıt toplama süreçleri kapsamında elde ettikleri
verilere yönelik olarak vardıkları tespitler aşağıdaki gibidir;
• Fiyatlandırmaya ilişkin tespitler: 1234 kodlu satış uzmanının kesmiş
olduğu faturalar incelenmiştir. Bu faturalarda beklenen, çalışanlar için
uygulanması gerekli olan indirimli satış fiyatlarının fatura tutarında yer almasıdır. Ancak, 1234 kodlu satış uzmanı tarafından kesilen
faturaların büyük bir kısmında, indirimli fiyatların dışında fiyatların
kullanıldığı tespit edilmiştir. Tespitlere örnek teşkil etmesi açısından
denetçiler tarafından tespit edilen farklılığa ilişkin uygulama aşağıdaki
gibidir;
Ürün: Konfeksiyon Malzemesi
Çalışan Fiyatı: 7,50 TL / adet
Alıcı: Bayan A (XYZ A.Ş.’nin çalışanı)
Satılan Adet: 10 Adet Konfeksiyon Malzemesi
Kesilmesi Gereken Fatura: 7,50 TL / adet x 10 = 75 TL
Kesilen Fatura (E-79xxx): 105 TL / adet
•
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İç denetçiler, konu farka ilişkin olarak satın alma işlemini gerçekleştiren şirket çalışanları ile birebir görüşme uygulamışlardır. Konu görüşmede, bu satışa konu alımı yapan Bayan A’ya farklı tutarda fatura
düzenlenmesine itiraz edip etmediği sorulmuştur. Bayan A, neden bu
şekilde fatura düzenlendiğine ilişkin satış uzmanına soru yönelttiğini
ve bu soruya ilişkin olarak satış uzmanı 1234’ün stokları düzeltmek
ile ilgili olan bir cevap verdiğini ancak, kendisinin konuya çok yakın
olmamasından dolayı cevabı çok irdelemediğini belirtmiştir. Bu görüşme sonucunda, iç denetim ekipleri, satış uzmanı 1234’ün stoklarda
oluşan farkları düzeltmek için fazla tutarlı fatura düzenlediği sonucuna
varmışlardır. İç denetim ekibi, Bayan A’ya düzenlenen satışa esas belgenin, yani faturanın hatalı düzenlenmesinden kaynaklı olarak 1234
kodlu satış uzmanının hileli işleme bilerek başvurduğu sonucuna var-
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mıştır. Ve ayrıca, neden stokları düzeltmek için fazla tutarlı fatura düzenlenmesi gerektiğine ilişkin de yeni bir soruşturma yürütmüşlerdir.
Fiyat farkının nedenine ilişkin tespitler: Satışlarda taraf olan şirket
çalışanlarının beyanları kapsamında; stokların tutturulması nedeni ile
farklı fiyatta fatura düzenlendiğine ilişkin alıcılara beyan yapan 1234
satış kodlu uzmanının bu beyanına ilişkin olarak yürütülen incelemelerde, XYZ A.Ş.’nin çalışanı olmayan üçüncü kişilere satış yapıldığı
sonucuna varılmıştır. Normal şartlar altında ve şirket prosedürleri gereği, şirket çalışanı hariç bireylerin fabrika satış mağazasından satın
alma eylemi gerçekleştiremeyeceğidir. Ancak, 1234 kodlu satış uzmanı, şirket çalışanı haricindeki kişiler satış gerçekleştirmektedir. Bu satışlara ilişkin fatura düzenlememekte ve elde ettiği satış gelirini şirket
kasasına intikal ettirmemekte, kendi şahsi menfaati için kullanmaktadır. 1234 kodlu satış uzmanı bu satışlardan dolayı ortaya çıkan stok
farklarının önüne geçebilmek ve şirket çalışanı hariç üçüncü kişilere
satış yapabilmeyi sürdürebilmek adına, şirket çalışanlarına yaptığı satışları yüksek fiyatlı göstererek, stoklardaki çıkışları normal seviyelerde tutmaya çalışmaktadır. 1234 kodlu satış uzmanının bu satışlardan
maddi fayda sağladığı ve ayrıca, hileli kayıt ile şirket envanterinin gerçek dışı görünmesine sebebiyet verdiği kesindir.
Muhasebe kayıtlarına ilişkin tespitler: İç denetçiler, fabrika satış mağazasında gerçekleştirilen ve yukarıda bir adet örneği sunulan satışların çok kereler uzun bir süredir gerçekleştirildiğini tespit etmişlerdir.
Yapılan hileli işlemin, tutarının yüksek meblağlarda bir kerede gerçekleşmemesi nedeni ile fark edilmediği tespit edilmiştir. Keza bu noktada
muhasebe kayıtlarının her bir işlem özelinde detaylı bir incelemeye
tabi tutulmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Yapılan incelemelerde,
hileli faturaların muhasebe sisteminde aynı şekilde yer aldığı görülmüştür. Kayıtlara girme noktasında gerekli kontrollerin, fatura – tahsilat tutarı karşılaştırılmasının yapılmadığının farkına varılmıştır ve
yürütülen hileli işlemin bir tek uzman tarafından yürütülen bir vaka
olmasından ziyade, departmanlara yayılmış organize bir hile eylemi
olduğuna ilişkin soru işaretleri ortaya çıkmıştır.
Tüm şirket çalışanlarına yazılı olarak e-posta yolu ile tebliğ edilen ve
Yönetim Kurulu imzası taşıyan “Çalışan Ürün Fiyat Listesi”nde yer
alan birim fiyatın hatalı olmasına ilişkin ihtimal bulunmadığı için, düEYLÜL - EKIM 2018
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zenlenen faturada hileli bir durum olduğu ve bu hileli durumun ortaya
çıkartılmasına ilişkin muhasebe departmanı tarafından yeterli kontrollerin yapılmadığı tespit edilmiştir. 1234 kodlu satış uzmanının kestiği
faturalarda yer alan birim fiyatların “çalışan ürün fiyat listesi” ile karşılaştırılmadan kayıtlara alındığı görülmüştür. Bu kayıtları yapan muhasebe uzmanları incelendiğinde, kayıtların hep aynı muhasebe uzmanı
tarafından yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu noktada da muhasebe uzmanı
ile satış uzmanının birlikte hareket ettiği sonucuna varılmıştır.
A-975381 numaralı faturada 44 adet ürünün 12,50 TL /adet ile faturalandırılmış olduğu ve faturanın toplam 550,00 TL olduğu görülmüştür.
Yapılan detaylı incelemede, fatura içerisinde farklı ürün gamlarından
ürünlerin yer aldığı tespit edilmiştir. Birim fiyatları ve stok kodları
farklı olan ürünlere ilişkin tek birim fiyatı ile fatura kesilmesi ve dolayısıyla stoktan tek bir kod ile çıkış yapılması hileli bir işlem olarak
belirlenmiştir. Konuya ilişkin satış uzmanının yazılı ifadesinde, farklı
ürünler sattığını ancak bu ürünlere ilişkin ürün çeşidi bazında işlem
yapmak yerine toplam tutarı satılan toplam adede bölmek sureti ile bir
birim fiyat yazdığı ifadeleri yer almaktadır. Bu ifade bir anlamda, satış
uzmanının yapmış olduğu işlemi bilinçli bir şekilde yapıyor olduğuna
ilişkin önemli bir delildir.
Hileli işlemlere konu olan faturalara ilişkin satış eylemini gerçekleştiren ve bu faturaları düzenleyerek kayıt altına alınması için muhasebeye gönderen 1234 kodlu satış çalışanı ve 9876 kodlu muhasebe uzmanı ile 5678 kodlu envanter uzmanı bilinçli, beraber ve isteyerek hileli
işlem gerçekleştirmiştir. Tespit: 1234 kodlu satış uzmanı ve muhasebe
ile envanter uzmanları tarafından bilinçli bir hile organizasyonu olduğu açıktır. Faturaların çalışan fiyatlarına bağlı kalarak düzenlenmediği,
üçüncü şahıslara satış yapılmasının önündeki engeller dikkate alınmadan, fatura düzenlenmeden satış yapılarak, satış gelirini şirket kasasına
tahsil etmek yerine şahsi menfaat sağlandığı, şahsi menfaat sağlanmasından kaynaklı farklılıkların, şirket çalışanlarına yapılan satışlar kapsamında bertaraf edilmeye çalışıldığı ve tüm bu işlemlerin muhasebe
ve envanter kayıtlarında eksik, yetersiz ve kontrolsüz bir şekilde aynı
şekilde yer aldığı tespit edilmiş ve XYZ A.Ş.’nin üretim tesisinde birden çok departmanın dâhil olduğu bir hile vakası tespit edilmiştir.
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İç denetim ekibi tarafından hileli vaka sürecinde elde edilen tüm bilgiler,
belgeler, deliller ve görüşme raporları Ankara’da bulunan Yönetim Kurulu’na
sunulmuştur. Yönetim Kurulu yapmış olduğu incelemelerden sonra, üretim tesisinde hileli işlem olduğu sonucuna varmıştır. Hileli işleme konu olan taraflara ilişkin olarak disiplin soruşturması açılmasına ve şirketin iş ahlakı kurallarına ve etik kodlarına aykırı durum tespit edilmesi nedeni ile gerekli işlemlerin
ivedi bir şekilde başlatılmasına yönelik olarak üretim sistemi fabrika müdürüne yazılı tebligat yapılmıştır. Üretim sisteminin en üst amiri konumunda
olan fabrika müdürü Yönetim Kurulu’ndan gelen yazılı talebi alır almaz, hileli
işlemlere taraf olan üç çalışan hakkında disiplin soruşturması açmıştır. Açılan disiplin soruşturması kapsamında XYZ A.Ş.’nin yürürlükte olan şirket içi
disiplin yönetmeliğine uygun prosedürler gerçekleştirilmiştir. XYZ A.Ş.’de
gerçekleşen hile vakası süresince yapılan incelemeler sonucunda hileli eylemi
gerçekleştiren çalışanlara yönelik yürütülen disiplin soruşturmasında disiplin
yönetmeliği kapsamında aşağıda nedenleri ile belirtilen cezalar verilmiştir;
• 1234 kodlu satış uzmanının hileli işlemi bilerek, planlayarak ve uzun
süredir gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. 1234 kodlu satış uzmanının
bilerek ve planlayarak, şirket varlıklarına zarar veren bir eylemi uzun
vadeli olarak gerçekleştirdiği ve hileli eyleminin fark edilmemesi için
yalan söyleyerek yaptığı hileli işlemi kapatmaya çalıştığı, muhasebe
belgelerinde kasıtlı olarak hatalı kayıt girilmesine neden olduğu ve
düzenlenen faturalarda hileye başvurduğu hile vakasına ilişkin yürütülen denetim süreçleri sonucunda tespit edilmiştir. Çalışanın yazılı
savunması talep edilmiş ve 1234 kodlu satış uzmanından gelen yazılı
savunmada, hileli eylemlerine ilişkin tatmin edici ve açıklayıcı bilgiler bulunamamıştır. XYZ A.Ş.’nin şirket varlıklarına ve sistemlerine
kasıtlı olarak zarar verici eylem gerçekleştirdiği için 1234 kodlu satış
danışmanının iş akdi tek taraflı olarak tazminatsız fesih edilmiştir.
• XYZ A.Ş.’nin gerçekleştirdiği hileli işlemlere dair oluşturduğu hatalı
belgeleri ve envanter sistemine yönelik hazırladığı dokümanlar kayıt
altına alan 9876 ve 5678 kodlu uzmanlar da disiplin soruşturmasına
tabi tutulmuştur. Bu soruşturma kapsamında; 9876 kodlu muhasebe
uzmanının ve 5678 kodlu envanter uzmanının yazılı savunmaları istenmiştir. 9876 kodlu muhasebe uzmanı, yazılı savunmasında gelen faturaları gördüğü şekilde kayıt altına aldığını, muhasebe departmanında
satış ve alış faturalarının sisteme işlenmesinden sorumlu olduğunu ve
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kendisi tarafından sisteme işlenen faturalara ilişkin muhasebe şefi ve
muhasebe müdür yardımcısı tarafından kontroller yapıldığını belirtmiştir. Henüz iki yıldır muhasebe uzmanı olarak çalıştığını ekleyen
9876 kodlu muhasebe uzmanı bilinçli, kasıtlı olarak hileli işlem yapmadığını, kendisine verilen faturaları muhasebe sistemine kayıt etme
görevini yerine getirdiğini belirtmiştir. Bu hususta disiplin komitesi,
eylemin planlı bir eylem olduğunu ve 9876 kodlu muhasebe uzmanının mesleki özelliklerini tam anlamı ile kullanarak hatayı ortaya çıkartamadığını göz önünde bulundurarak 9876 kodlu muhasebe uzmanına
yazılı uyarı vermiştir ve benzer bir eylemin tekrarı durumunda iş akdinin tek taraflı ve tazminatsız olarak fesih edileceğini bildirmiştir.
5678 kodlu envanter uzmanından alınan yazılı savunmanın oldukça
yetersiz ve tutarsız bilgiler içerdiğine karar veren disiplin kurulu, 5678
kodlu envanter uzmanı ile 1234 kodlu muhasebe uzmanının bilerek,
planlayarak hileli eyleme karıştıkları sonucuna varmıştır ve 5678 kodlu envanter uzmanını da iş tanımında yer alan görev ve sorumlulukları
layıkıyla yerine getirmemekten, kendisine işe başlarken tebliğ edilen
bilinçli ve sorumluluk sahibi görev yürütüme ilkesine paralel davranmamaktan ve şirket varlıklarını bilinçli olarak olumsuz ve kötü niyetli
olarak kullanmaktan işten çıkarılmıştır

4. SONUÇ
Günümüz küresel iş dünyasında, rekabet koşullarının artması ve şirketlerin
rekabet yoğun piyasalarda sürdürülebilirliklerini korumaları ve rekabet avantajı elde edebilmeleri noktasında yeni süreçleri şirketlerine entegre etmeleri
gerekmiştir. Bu gereklilik şirketlerin var olan faaliyet hacimlerinin artması ile
sonuçlanmıştır. İş süreçlerindeki ve faaliyet hacimlerindeki artış ile birlikte
şirketlerin artan hacimlerine yönelik katma değer elde edebilmesi noktasında,
yeni kurallar ve politikalar belirlemesi önemli bir gereklilik olarak doğmuştur. Yeni süreçler, kurallar, politikalar ve prosedürler tanımlanması şirketlerin artan iş hacimlerinde etkin ve verimli sonuçlar elde edebilmesi ve hatalı,
hileli işlemler ile karşılaşma riskini minimize edebilmesi noktasında önem
arz etmektedir. Bu kapsamda, şirketlerin tüm birimleri arasında faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yönetilmesi ve profesyonel, kurumsal yönetim anlayışını benimseyerek, yönetsel kontrolün tüm süreçlerde hissedilmesi önemli
bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Burada altını çizmek gereken olgu, tüm
174
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süreçlere ilişkin üst yönetim elemanlarının dâhil edilmesi değil, şirket süreçlerinin iç kontrol sistemi ve belirlenmiş kural-politikalara uygun bir şekilde
sürdürülebilirliğini sağlayacak iç denetim yapısının oluşturulmasıdır.
Şirketlerde, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması, bu sistemin etkin
ve verimli bir şekilde sürdürülebilir kılınması her ne kadar şirket yönetiminin
temel görevi olarak düşünülse de verimli, etkin ve sürdürülebilir, hata ve hileleri önlemede ve ortaya çıkartmada etkili bir iç kontrol sisteminin en önemli
yapı taşı, iç denetim birimidir. İç denetim birimi, iç kontrol sisteminin etkin
olarak adlandırılabilmesi sürecinde, süreçlere yönelik kontrolleri yerine getiren ve kontrolleri sonucunda var olan aksaklıkları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasına yönelik olarak yönetime rapor sunan birimdir ve bu birimin
etkinliği eş zamanlı olarak iç kontrol sisteminin ve iç denetim süreçlerinin
etkinliği, verimliliği olarak adlandırılmaktadır.
İç denetim sistemleri kapsamında gerçekleştirilen iç denetim faaliyetlerinin en temel hedefi, şirketlerin süreçlerinde ortaya çıkması muhtemel hilelerin, hataların, suiistimallerin saptanması ve saptanan hilelere, hatalara, suiistimallere yönelik tedbirlerin alınmasını sağlayarak, aynı olumsuzlukların
süreçlerde tekrarlanmasını önlemektir. İç denetim faaliyetleri süresince, etkin
rol oynayan iç denetim birimleri gerek iç denetim sistemi gerekse iç kontrol
sisteminin sürdürülebilirliği, etkinliği açısından oldukça önemli birimlerdir.
İç denetim birimleri, gerek hilenin ortaya çıkartılmasına yönelik iç kontrol
sistemlerinin etkinliğini ve uygunluğunu inceleme noktasında, gerekse ortaya
çıkartılan hile vakasına ilişkin gerekli denetimlerin yapılarak hileli olaya ilişkin yönetime rapor sunarak, hileli olayın tekrar gerçekleşmemesine yönelik
önlemler alınması noktasında rol üstlenmektedir. İç denetim birimleri, hilelerin önlenmesi noktasında işletmeye direkt olarak olumlu katkı sağlamaktadırlar. Sağlanan bu olumlu katkı, maddi, manevi birçok olumsuz sonucu olan
hileli olayların mümkün olduğunca önüne geçilmesini sağlamanın yanı sıra, iç
denetim birimlerinin etkinliği ile hile nedeni ile şirketlerin katlanmak zorunda
oldukları maliyetleri de minimize etmektedir.
İç denetim birimlerinde hile denetiminin yapılması ve hile denetimi uygulamasını içeren bu tez çalışması sürecinde, hileli işlemlerin ortaya çıkartılması
ve hileli işlemlere neden başvurulduğuna yönelik araştırmalar yapılmıştır. Genel olarak bakıldığında, rekabet gücü elde etmek ve elde ettikleri rekabet gücü
vasıtası ile rakiplerinin bir adım önüne geçerek, müşteri paylarını ve kârlılıklarını arttırmak isteyen şirketler rekabet süreçlerinde kimi zaman etik olmayan
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yollar kullanmakta ve etik dışı faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetlerin
planlı, programlı yapılması noktasında ortaya çıkartılmaları zorlaşmaktadır.
Etik dışı veya hileli faaliyetler kısa vadede firmalar için fayda sağlıyor olarak
gözükebilmektedir. Ancak, uzun vadede ele alındığında hileli işlemlerin ortaya çıkması noktasında, şirketin prestij ve itibar kaybı yaşaması, hukuki süreçler ile karşı karşıya kalması, bu süreçlerin sonucunda firmayı iflasın eşiğine
kadar getirecek büyüklükte cezalar ödemekle yükümlü kılınması mümkündür.
Dolayısıyla, kısa vadede yarar sağlıyormuş gibi görünse de firmanın iç çevresindeki ya da dış çevresindeki süreçlerinde hileli işlemlere başvurması uzun
vadede firmayı olumsuz yönde etkilemektedir.
Şirket penceresinden değil de çalışan penceresinden bakıldığında, şahsi
menfaat sağlamak, daha fazla para kazanmak gibi farklı nedenlerle başvurulan etik dışı davranışlar ve hileli işlemler planlı ve programlı olarak yürütülmekte ve hileli işlemlerin sonucunda şirket çalışanları hak ettiklerinden fazla
kazanç, menfaat elde etmektedirler. Çalışan hilelerinde, hile olayında zarar
gören taraf çalışanın mevcut olduğu şirketi yani işverenidir. Çalışanlar, şahsi
menfaat sağlamak, mevcut durumlarından daha iyi duruma ulaşmak amacı ile
şirketin sahip olduğu varlıkları, kaynakları haksız kazanç elde etme yolu ile
bilerek ve isteyerek yani kasıtlı olarak, etik kurallar ile örtüşmeyecek şekilde,
uygunsuz kullanmakta ya da ele geçirmeye çalışmakta veya ele geçirmektedir. Şirketlerin çalışanları tarafından gerçekleştirilen, kasıt içeren ve çalışanın
şahsi çıkarları nedeni ile gerçekleştirilen çalışan hileleri şirketler açısından
maddi zararlar ile sonuçlanmaktadır. Şirketlere ekstra maliyet yükleyen hileli
işlemlerin belirlenmesi ve eş zamanlı olarak hile riski taşıyan alanların ortaya çıkartılmasında iç denetim birimlerinin rolünün belirlenmesi kapsamında
yürütülen uygulama çalışması kapsamında temel amaç, iç denetim süreçlerinde hile araştırmasına ilişkin uygulamaların belirlenmesi ve hilenin ortaya
çıkartılmasından hilenin raporlanmasına kadar geçen süreçte, iç denetçilerin
rollerinin değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin Uluslararası İç Denetim Standartlarına uygunluğunun tartışılması şeklinde belirlenmiştir. Bu temel
amaç kapsamında yürütülen uygulama çalışmasında elde edilen sonuçlar ve
iç denetim sistemlerine yönelik yürütülen alan yazın taraması kapsamında,
şirketlerin iç denetim faaliyetlerinin ve dolaylı olarak da iç kontrol sistemlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin sağlanmasına yönelik önerilerimiz aşağıda
sunulmuştur;
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İç kontrol sisteminin etkin olmasına yönelik uygulama kapsamında
varılan en önemli sonuçlardan bir tanesi, kontrol ortamlarının net bir
şekilde belirlenmesine yönelik gerekliliktir. Şirketlerin, iç kontrol sisteminin temel ögelerinden biri kabul edilen kontrol ortamlarını net bir
şekilde belirlemeli, her departmandaki çalışanların görev ve sorumluluk alanlarını şeffaf ve anlaşılır bir şekilde ortaya koymalı ve tüm
çalışanların bu yönde eğitime tabi tutulmasını sağlaması gerekmektedir. Yürütülecek olan bu eğitimler, çalışanların hem bireysel görev ve
sorumluluklarına yönelik bilinç sahibi olmasına hem de departmanlarının görev ve sorumluluklarının bilincine varmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca, departman içerisinde çalışan bireylerin birbirlerinin
yaptıkları işe ilişkin farkındalık düzeyleri arttığı noktada, departman
içerisinde görev ve sorumluluklara aykırı davrananların önüne geçilmesi kolaylaşacaktır.
İç denetim süreçlerinin, denetim komiteleri tarafından süreklilik arz
edecek şekilde değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir.
Bu noktada, şirketlerin iç denetim faaliyetlerini sürdüren iç denetim
birimlerinin denetim komitelerine düzenli raporlar sunmasının bu
kontrole yönelik fayda sağlayacağını belirtmek gerekmektedir.
İç denetim faaliyetlerinin ve iç denetim süreçlerinin etkinliğine yönelik
olarak çalışanların etik ve etik değerlere yönelik algılarının ölçülmesi fayda sağlayıcı bir uygulama olarak önerilmektedir. Çalışanların etik algılarının değerlendirilmesi noktasında uygulanacak süreçlerde, mevcut etik
kurallar kapsamında davranış sergilemeyen birim, birey ve departmanların
belirlenmesi mümkün olacaktır. Etik kurallara aykırı olarak davranan birim, birey ve departmanların belirlenmesine müteakip sorunlu alanların
düzeltilmesine yönelik süreçlerin organize edilmesi kolaylaşacaktır. Etik
algılama düzeyinin düşük olduğu noktaların potansiyel hileli alanlar olarak belirlenmesi ve bu noktalara yönelik kontrol veya düzenleme yapılması şirketlerin hileli işlemlerden dolayı katlanmak zorunda olduğu maliyetleri minimize etme noktasında yararlı olacaktır.
Şirketlerin iç denetim birimlerinin, var olan şirket yapılarında bağımsız ve tarafsız olarak faaliyet göstermesine yönelik tedbirlerin alınması
gerekmektedir. İç denetim birimlerinin sorumluluklarını yerine getirirken şirket yapısından kaynaklı bürokratik engellere takılması engellenmelidir.
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Şirketler, faaliyet hacimlerinden kaynaklı olarak ERP programları kullanıyorsa ve stoklu işlem gerçekleştiriyorsa, satış ve stok süreçlerinin
takibinin sağlanması etkin ve verimli şekilde yapılmalı ve barkod sisteminin süreçlere entegre edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, uygulamaya konu olan şirketteki hile vakasında olduğu gibi, manuel müdahalenin gerçekleşmesi ve hilenin ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır.
Şirketlerin, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanıcıdan kaynaklı
hataların minimize edilmesine yönelik çapraz kontrollerin var olduğu
sistemlerin kullanılması ile birlikte hem iyi niyetli kullanıcıların bilinçli olarak yapmayacağı kullanıcı hatalarının önüne geçilecektir hem
de organize hile eylemlerinin gerçekleşmesi engellenecektir.
Şirket sahip ve yöneticilerinin hile konusuna bakışları ve yaklaşımları
hile işlemlerinin ortaya çıkarılması ve önlenmesinde önem arz etmektedir. İç denetçilerin hile denetimi konusunda yeterli eğitim ve tecrübeye sahip olmaları şirketlerde hile işlemlerinin tespiti, ortaya çıkarılması ve sonuçlandırılmasında etkili olacaktır.

Genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, gerek yürütülen örnek olay
analizi kapsamında varılan sonuçlar gerekse alan yazın taraması kapsamında
elde edilen veriler kapsamında, hileli işlemlerin şirketler açısından önemli bir
maliyet arttırıcı unsur olduğu sonucuna varılmıştır. Bu nedenle de bu işlemlerin engellenmesine ve ortadan kaldırılmasına yönelik, etkin ve sürdürülebilir
iç denetim sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulmasının önemli bir
şart olduğu sonucuna varılmıştır. Her ne kadar kurulması ve sürdürülebilir
kılınmasına yönelik şirketler belirli bir maliyete katlanmak zorunda kalsa da
bu maliyetler hileli işlemlerin tespiti, ortaya çıkarılması, sonuçlandırılması ve
önlenmesinden elde edilen faydanın altında kalacaktır.
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YENİ DÜZENLEMELER KAPSAMINDA ÖTV İSTİSNASI
UYGULANAN ENGELLİ ARACININ VERASET YOLUYLA
İNTİKALİ
Salih ÇALAL7*
ÖZ
Yasalarımızda engelli bireylerin hayatını kolaylaştırabilmek ve onları topluma kazandırabilmek amacıyla çeşitli düzenlemeler yapılmış olup, bunlar
içerisinde en fazla merak edileni araç alımında ÖTV istisnası düzenlemesi
olmuştur. Söz konusu istisna düzenlemesinde, 2018 yılından itibaren uygulanmak üzere önemli bir değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda bahse konu değişiklik ve bunun yanısıra ÖTV istisnası uygulanan aracın veraset yoluyla intikali
konusu yazımız içerisinde ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Engelli, Engelli İndirimi, ÖTV İstisnası, Veraset.
1. GİRİŞ
Zihinsel ve bedensel engeli bulunan vatandaşların hayatını kolaylaştırmak
için bazı imkânlar sağlanmaktadır. Yasalarla güvence altına alınan bu imkânlardan birisi de araç alımında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi
ve ÖTV muafiyetidir.
Bilindiği üzere, çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari %60’ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari %40’ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece engelli sayılmaktadır. Söz konusu vatandaşlara araç alımında ÖTV indirimi veya muafiyeti
uygulanmakta olup, söz konusu düzenlemeye ilişkin şartlar, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca
07.09.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 29856 sayılı  Özel Tüketim
Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2) ile birlikte malul ve engellilerin yararlandığı
ÖTV indirimli araç alımı hakkından Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde sayılan kişilerden hayatını
kaybetmiş olanların eş veya çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa ana veya
babasından birisinin faydalanması yolu da açılmıştır.
*7 * Gümrük ve Ticaret Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
08.08.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.08.2018
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Bu çalışmada, engelli araç alımında ÖTV istisnasından yararlanma şartları
ve anılan istisna uygulanan araçların veraset yoluyla intikalinde uygulanacak
kuralların neler olduğu üzerinde durulacaktır.
2. ENGELLİ ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI
Engellilere sunulan ÖTV istisnalı araç alımı konusu, engel durumunun
%90’ın üzerinde olup olmamasına göre ikiye ayrılmaktadır.
2.1. Engellilik Derecesi %90 veya Üzerinde Olanların Taşıt Alımlarında İstisna Uygulaması
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun (7/2-a) maddesi uyarınca, Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:7) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03
(hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil
bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü
aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defa
olmak üzere ilk iktisabı (ilk alımı) ÖTV’den istisnadır.
Burada dikkati çeken en önemli değişiklik, engelli araç alımında 1.6 motor
sınırının kaldırılıp, motor silindir hacmine bakılmaksızın vergiler dahil fiyatı
200 bin TL’yi geçmeyen araçların alınabilir olmasına imkan sağlayan değişikliktir.
Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki kayıt
ve tescile tabi taşıtlardan, sadece, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin;
• 87.03 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil
bedeli 200.000 TL ve altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi
taşıtı, ATV, jeep, steyşın vagon, vb. taşıtlar,
• 87.04 tarife pozisyonunda yer alan, eşya taşımaya mahsus, 2800 cm³
veya altında motor silindir hacmine sahip van, panelvan, kamyonet, pick-up,
vb. taşıtlar,
• 87.11 tarife pozisyonunda yer alan, motor silindir hacmine bakılmaksızın, motosikletler,
Bakımından istisnadan yararlanılabilmektedir.
Bu kapsamda, engellilik oranının (özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının/kişinin engellilik oranının) %90 ve üzerinde olduğunu,
“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu
186

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından
(hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu ile tevsik eden malul ve
engelliler bu istisnadan yararlanabilmektedir. Engel sebebinin önemi bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel
engelliler veya böbrek rahatsızlığı olanlar da bu istisnadan yararlanabilmektedir. Bu uygulama kapsamındaki taşıtın ilk iktisabında ÖTV istisnası uygulanması için, malul ve engellilerin taşıtı bizzat kullanması veya kullanamaması
şartı aranılmamaktadır. Dolayısıyla, ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında iktisap edilen taşıt, malul ve engellinin bizzat kendisi tarafından da
kullanılabilir.
2.2. Engellilik Derecesi %90’ın Altında Olanların Taşıt Alımlarında
İstisna Uygulaması
Engelli araç alımında 1.6 motor sınırının kaldırılıp, motor silindir hacmine
bakılmaksızın vergiler dahil fiyatı 200 bin TL’yi geçmeyen araçların alınabilir
olmasına yönelik değişiklik, engellik derecesi %90’ın altında olanlar içinde
geçerlidir.
Buna göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2-c) maddesi uyarınca,
Kanuna ekli (II) sayılı listede (Ek:7) yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;
87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler
dahil bedeli 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800
cm³’ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul
ve engelliler tarafından beş yılda bir defa olmak üzere ilk alımları ÖTV’den
istisnadır.
Bu uygulamadan, engellilik durumu, manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında tadilat yaptırılmasını gerektirecek nitelikte olanlar, diğer bir
ifade ile manuel vitesli bir taşıtın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun
tertibat yaptırılmadan taşıtı kullanamayacak olanlar yararlanabilir. Örneğin,
sadece sağ veya sol el parmaklardan herhangi bir ya da birkaçı olmayanlar
bu uygulamadan yararlanamaz. Mevcut kanuni düzenleme gereği; engellilik
oranı %90’ın altında olanlardan, engellilik durumları yukarıda belirtilen mahiyette olmayan, işitme engellilerin, görme engellilerin, böbrek rahatsızlığı
olanların, kalp nakli veya rahatsızlığı olanların, zihinsel engellilerin ve benzerlerinin ÖTV’den müstesna olarak taşıt iktisap etmeleri mümkün bulunmamaktadır. Engellilik durumunun tevsikinde, “Özürlülük Ölçütü, SınıflandırEYLÜL - EKIM 2018
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ması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”
çerçevesinde yetkili sağlık kurumlarından (hastanelerden) alınan engelli sağlık kurulu raporu aranır. İstisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın, zorunlu
haller dışında, engelli kişi tarafından bizzat kullanması gerekir.
Bu istisna uygulamasından yararlanılabilmesi için; 01.01.2016 tarihinden
önce alınan ve ilgili mevzuatı uyarınca söz konusu tarihten itibaren beş yıl
(31.12.2020 tarihine kadar) geçerliliği bulunan H sınıfı sürücü belgesine veya
01.01.2016 tarihinden itibaren alınan, engellilik durumları itibarıyla istisna
kapsamındaki taşıtta bulunması gereken özel tertibata/ tertibatlara ilişkin ibareleri (kod numarasını/numaralarını) içeren A, A1, A2, B, B1, BE ve M sınıfı
sürücü belgesine, sahip olunması zorunludur.
3. ÖTV İSTİSNASI UYGULANAN ENGELLİ ARACININ VERASET YOLUYLA İNTİKALİ
6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 54’üncü
maddesi ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa eklenen ticari taşıtların
yenilenmesinde istisna düzenlemesine ilişkin geçici 7 nci maddesinin dördüncü
fıkrasında, bu madde hükmüne göre iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden
itibaren üç tam yıl geçmeden, veraset yoluyla intikaller hariç, devri halinde
adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, ticari yolcu veya yük taşımacılığı faaliyetinden çekilmesi (hurdaya çıkarılması hariç) halinde ise bu madde hükmünden yararlanandan, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir veya
ticari taşımacılık faaliyetinden çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan
özel tüketim vergisinin alınacağı hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu istisnanın uygulama usul ve esasları 13.10.2016 tarihli ve
29856 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Tüketim
Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (Seri No:2) ile değişik Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (VI/E) bölümünde belirlenmiştir.
Mezkûr Tebliğin (VI/E/3) bölümünde, istisna uygulamasından yararlanılmak suretiyle yenilenen (eski) taşıtın, yeni taşıtın iktisap tarihinden itibaren
iki tam yıl içinde satılması, devredilmesi veya sair suretle işletme kayıtlarından çıkarılmasının şart olduğu, söz konusu taşıtla ilgili olarak üçüncü kişilere
yapılan satış veya devir işlemlerine ilişkin noter devir belgelerinin birer örneğinin, aynı süre içinde, yeni taşıtın ilk iktisapla ilgili işlemlerini gerçekleştiren
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vergi dairesine ibraz edilmesi gerektiği, istisnadan yararlananın ölümü halinde ise, bu yükümlülüklerin yasal varislerce yerine getirileceği belirtilmiştir.
Öte yandan, mezkur Tebliğin (VI/E/1.4) bölümünde de belirtildiği üzere;
istisna uygulaması kapsamında iktisap edilen taşıtın, ilk iktisap tarihinden itibaren üç tam yıl geçmeden;
-Veraset yoluyla intikal hariç, satış veya devrinde, taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, devir (kayıt ve tescil) tarihindeki oran üzerinden
hesaplanan ÖTV, adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,
-Şehiriçi ticari yolcu taşımacılığı veya ticari yük taşımacılığı faaliyetinden
çekilmesi halinde ise taşıtın ilk iktisabındaki matrah esas alınarak, faaliyetten
çekilme tarihindeki oran üzerinden hesaplanan ÖTV, istisnadan yararlanandan
Aranmaktadır. Bu istisna kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtların, istisnanın yürürlüğünün sona erdiği tarihe kadar, bu istisnadan yararlanma şartlarını
haiz mükelleflere satışı veya devri halinde ise bu uygulama kapsamında ÖTV
aranmamaktadır.
Bu bağlamda, ÖTV Kanununun geçici 7 nci maddesi kapsamında ilk iktisabı yapılan taşıtın veraset yoluyla intikalinde ÖTV aranmamaktadır. Mirasçılardan bir kaçının söz konusu taşıt üzerindeki miras hisselerinden tek bir
mirasçı lehine feragat etmesi işlemi de bu istisna uygulaması bakımından “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmektedir.
Sonuç olarak, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve
tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak,
muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması, başka bir mal ve/
veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras hisselerinin tek bir
mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi miras hissesine
karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız (bağış, hibe, hediye
vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde ÖTV, adına kayıt ve tescil yapılan/yapılanlardan aranır. Muristen mirasçılara intikal etmiş olan terekede söz konusu taşıtın yanı sıra başkaca mal ve/veya hakkın da bulunması halinde ise diğer
mirasçıların, lehine taşıt üzerindeki mülkiyet hakkından ivazsız olarak feragatini gösteren noter onaylı belgenin ibrazı şartıyla istisnadan yararlanılmış
olan taşıtın lehine feragat edilen mirasçıya intikali, “veraset yoluyla intikal”
olarak değerlendirilir. Ancak bunun için, terekede yer alan diğer mal ve/veya
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hakların toplam değerinin taşıtın değerine eşit veya taşıtın değerinden yüksek
olması gerekmektedir. Aksi takdirde taşıtın devredildiği varis, kendi hissesi dışındaki hisselere isabet eden ÖTV’yi ödemek durumundadır. ÖTV’den
müstesna olarak ilk iktisabı yapılan taşıt dışında herhangi bir mal ve/veya
hakkın “birden fazla mal ve hak” kapsamında değerlendirilebilmesi için söz
konusu mal ve/veya hakkın Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine dahil
edilmiş olması ve gerektiğinde ölüm tarihi itibariyle mevcut olduğunun ispatlanması gerekmektedir.
4. SONUÇ
2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere araç alımında ÖTV istisnasından yararlanma şartlarında değişikliğe gidilmiştir. En önemli değişiklik,
engelli araç alımında 1.6 motor sınırının kaldırılıp, motor silindir hacmine
bakılmaksızın vergiler dâhil fiyatı 200 bin TL’yi geçmeyen araçların alınabilir
olmasına imkan sağlanmasıdır. Engellilere sunulan ÖTV istisnalı araç alımı
konusu, engel durumunun %90’ın üzerinde olup olmamasına göre ikiye ayrılmaktadır. 200 bin TL’lik sınır engel durumu %90’ın üzerinde olan ve olmayan
engelliler için geçerlidir.
Makalemizin konusu kapsamında, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt
ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın veraset yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen mirasçılara sadece bir taşıtın intikal etmiş olması,
başka bir mal ve/veya hakkın intikal etmemiş olması halinde, taşıtın miras
hisselerinin tek bir mirasçıya devredilmesi, devralan mirasçı açısından (kendi
miras hissesine karşılık gelen kısmı hariç olmak üzere) “veraset yoluyla intikal” olarak değerlendirilmez. Bu şekilde bir ivaz karşılığında veya ivazsız
(bağış, hibe, hediye vb.) olarak gerçekleşen devir işleminde ÖTV, adına kayıt
ve tescil yapılan/yapılanlardan aranır.
KAYNAKÇA
T.C. (12.06.2002). 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (24783 sayılı)
T.C. Yasalar (05.12.2017). 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi
Gazete (30261 sayılı)
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İNTERNET REKLAMCILIĞINDAN ELDE EDİLEN
KAZANÇLARIN VERGİSEL ANALİZİ
Mustafa ŞEN*8
ÖZ
Dünya genelinde kullanılan en büyük iletişim ağlarından biri olan internet,
hayatımıza diğer iletişim araçlarından daha hızlı girmiş ve aynı ölçüde benimsenmiştir. Artık birçok kişi günlük işlemlerini internet üzerinden yapmakta
ve yine en fazla zamanı internet başında geçirmektedir. İnternet kullanıcılarının oluşturduğu potansiyel müşteri portföyü, internette reklam yayınlama
faaliyetini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu kapsamda, özellikle internet sitelerine
reklam alanların ve bu mecralara reklam verenlerin sayısı hızla artmaktadır.
Bu durum, reklam verenler açısından zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakta,
reklam alanlar açısından ise önemli bir kazanç kapısı olarak görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: İnternet, İnternet Sitesi (Web Sitesi), Yazılım, Ticari
Faaliyet.
1. GİRİŞ
Reklam, geniş halk kitlelerine tanıtım yapma faaliyetidir. Bir ürünü, malı
veya hizmeti geniş kitlelere tanıtmak, beğendirmek ve böylece o ürün, mal
veya hizmetin daha çok talep edilmesini veya satılmasını sağlamak için söz,
yazı ve benzeri araçlarla yapılan her türlü tanıtma girişimlerine reklam denir.
Bu kapsamda reklam faaliyeti dergi, gazete, duvar afişleri, radyo, televizyon,
internet gibi araçlar kullanarak yapılır.
Günümüzde reklamcılık faaliyeti, teknolojinin gelişimiyle beraber internet
sektörü üzerinde yoğunlaşır hale gelmiştir. Bu anlamda, internet sitelerinde (web
sitelerinde), elektronik posta (e-mail) aracılığıyla, sosyal ağ ve sosyal paylaşım
sitelerinde, konuşma programlarında, videolarda gösterilen reklam sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Bu yazımızda, internet girişimcisi dediğimiz bireylerin şahıslarına ait web sitelerinde verilen reklamlar karşılığında elde ettikleri kazançlar karşılığında vergi ödenilmesi gerekip gerekmediği, ödeme gerekiyorsa mevcut işle
ile ilgili yapılan harcama ve giderlerin vergi matrahından indirip indiremeyeceği
ve düzenlemesi gereken belgelerin neler olduğu sorularına cevap verilecek ve öncelikli olarak internet reklamcılığı faaliyetinden söz edilecektir.
*8 * Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mali Hizmetler Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
03.08.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.08.2018
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2. İNTERNET REKLAMCILIĞI
İnternet reklamcılığı; internet üzerinde yapılan ürün/hizmet reklamlarıdır
ve online pazarlama içerisinde yer alır. İnternet reklamcılığı geleneksel medya
araçlarından birçok yönde farklılıklar göstermektedir. En karakteristik olanları ise; zaman ve uzam içerisinde bilginin sınırsız iletimi ve transferi, sınırsız
miktarda bilgi kaynaklarının varlığı, hedef kesim belirlenebilme kabiliyeti ve
karşılıklı etkileşimdir.(Bulunmaz, 2013 : 6)
İnternet reklamcılığı; gazete, televizyon, radyo gibi mecralarla yayınlanan
reklam kampanyalarıyla karşılaştırıldığında hem ölçümlendirilebilir olmasıyla hem de düşük maliyetle daha fazla kitlelere ulaşabilmesiyle ön plana çıkmaktadır. İnternet’in son yıllarda aldığı hal ile dünya üzerindeki herhangi bir
bilgiye en kısa sürede ulaşılabilmesini sağlayan bir kitle iletişim aracı olduğu
düşünürsek, İnternet Reklamcılığı etkin ve doğru yollar seçilerek planlı çalışmalarla yürütüldüğünde hedef kitlenize ürün ve hizmetlerinizi en kolay şekilde tanıtmanızı sağlayabilecek bir reklamcılık türüdür.( http://www.pixelim.
com/internet-reklamciligi) İnternet kullanıcıları sayısının gün be gün artması,
farklı reklam olanaklarının tanımlanması, reklam verenin hem raporlama hem
de kullanıcıya ulaşmada daha etkin olanakları olduğunu fark etmesi nedeniyle
internet reklamcılığı yükselmektedir.(Aktaş, 2011 : 17)
İnternet üzerinde yapılan reklam faaliyetinin geleneksel reklam faaliyetinden daha avantajlı olan yönleri bulunmaktadır. Bu avantajlar aşağıdaki gibi
sıralanabilir.( Internet Reklamcılığı E-Reklam : 10-11)
• Klasik reklam yöntemleriyle yürütülen reklam kampanyalarında genellikle yürütülen reklamların etkinliği bin kişi başına düşen harcama ile ölçülür.
Kitlesel erişim açısından karşılaştırıldığında İnternet milyonlarca kişiye çok
düşük maliyetlerle ulaşmayı mümkün kılmaktadır. İnternet reklamcılığı bütçe
maliyeti açısından da küçük işletmeler için düşük bütçeli kampanyalarla büyük etkileşim sağlama fırsatı tanımaktadır.
• Klasik reklamcılık yöntemleriyle hazırlanacak ve geleneksel reklam alanlarında (Bilboard, TV, Gazete, Dergi vs.) kullanılacak bir reklamın hazırlanması ve yayınlanması günler sürebilirken, internet üzerinden verilen reklam,
yaratıldığı anda yayımlanmaya hazır hale gelir.
• İnternet reklamcılığı ile tanıtımı yapılan ürün ve/veya hizmet hakkında
kullanıcılar geniş çaplı bilgi edinebilmektedirler. İnteraktif etkileşimin yüksek
olması nedeniyle işletmeler, tüketiciler hakkında çeşitli yollarla bilgi sahibi
olma ve tüketicilerin ilgi alanlarına göre ürün yelpazelerini genişletme, daralt192
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ma, değiştirme vs. işlemlerle hedef kitlelerine daha iyi hitap edebilecek hale
getirebilmektedirler.
• İnternet dünyasında creativity dediğimiz unsurun yani yaratıcılığın, interaktifliğin, hedef kitle olarak belirlenen kesimlere ulaşabilmenin sınırı yoktur.
Başka hiçbir medya aracında bunu yapabilmek olası değildir. Reklamcılığın
eski kuralları yavaş yavaş değişmektedir. Geleneksel reklam faaliyetleri ile
başarıya ulaşamayan sektörler özellikle internet reklamları ile başarıya ulaşabilirler. Örneğin; politik kampanyalar, vakıflar vb. gibi.
• Online reklamda geleneksel reklamlara göre dağıtım ve esneklik gibi
avantajlar da söz konusudur. Banner’ler günün 24 saati, haftanın 7 günü, yılın
365 günü gösterilebilir.
• İnternet Reklamları ile ulaşım ve dönüşüm ölçümlerini kısa sürede alabilirsiniz. Diğer mecralarda yapılan reklamların etkinliği 15 gün, bir ay gibi
uzun zamanlarda tespit edilebilirken, reklamın kaç defa gösterildiğini, kaç
defa tıklandığını anlık olarak öğrenebilirsiniz. Hatta reklamlarınıza tıklayan
kişilerin şehirlerini ve ülkelerini seçebilir, sattığınız ürünleri arayan kişilerin
reklamlarınızı görmesini bile sağlayabilirsiniz. Internet reklamlarının ölçümü
amacıyla günümüzde pek çok özel şirketin kurulmuş olması Internet reklamcılığının gelişen bir alan olduğunu göstermektedir.
• İnternet Reklamcılığında istenilen etkiye ulaşamadığınızda, ilgili site
veya reklam üzerinde anlık değişiklikler yapabilirsiniz, internet Reklâmları
yeni pazarlara açılmak isteyen firma ve markalar için var olan en avantajlı
mecradır.
• Tüketicilerin satın alma ve kulanım alışkanlıkları değişimini kısa sürede
öğrenebilir. Satış politikalarınızı buna göre yeniden yapılandırabilirsiniz.
3. İNTERNET SİTELERİNDE YER ALAN REKLAMLARDAN
ELDE EDİLEN KAZANÇ
Web sitelerinin, dikkat ve ilgi çekmesi için, içeriklerinin çok iyi hazırlanmış olması, hızlı olması, devamlı güncelleştirilmesi, kullanıcı istek ve sorularına hızla cevap verilmesi gibi birçok özelliği bünyesinde barındırması gerekmektedir. Bugünün ticaret dünyasında büyüklüğü ve hizmet alanı ne olursa
olsun, bir ticari işletmenin mutlaka bir internet sitesine ihtiyacı vardır. Artık
internet kendine has kuralları, avantajları olan ve kullanıcı kitlesine sahip bir
tanıtım aracıdır ve internet dünyasında yer almak her firma için gereklidir.(
Internet Reklamcılığı E-Reklam : 11) İnternet üzerinde insanların ulaşabildiği
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bir site oluşturmak; yazılı, resimli hatta sesli, görüntülü olarak şirketin vermek
istediği mesajları, bilgilendirmeleri, servis ve ürünleri mevcut ve potansiyel
müşterilere ulaştırmanın en kolay yollarından biridir.( http://www.pixelim.
com/internet-reklamciligi) İnternet sitelerinde yer alan reklamlardan elde edilen kazancın vergi mevzuatı karşısındaki değerlendirmesi devam eden paragraflarda yer almaktadır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve
sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiştir.
Ticari faaliyet, bir tür emek-sermaye organizasyonuna dayanmakta olup,
kazanç sağlama niyet ve kastının bulunup bulunmaması böyle bir organizasyon tarafından icra edilen faaliyetin “ticari faaliyet” olma niteliğine etki etmemektedir.
Ancak, bir faaliyetin “ticari faaliyet” sayılabilmesi için kazanç sağlama
niyet ve kastı gerekmemekle birlikte, faaliyeti icra eden organizasyonun bütün
unsurları ile birlikte değerlendirildiğinde kazanç sağlama potansiyeline sahip
olması gerektiği ortaya çıkmaktadır.
Aynı Kanunun 38 inci maddesinde ise, bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce
işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen
değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi
sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı, hüküm altına
alınmıştır.
Anılan Kanunun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespit edilmesi için indirilmesi kabul edilen giderler, 41 inci maddesinde ise gider olarak indirilmesi
kabul edilmeyecek ödemeler tadadi olarak sıralanmıştır.
Diğer taraftan, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin matrahtan indirilmesi için gider ile kazancın elde edilmesi
ve idamesi arasında illiyet bağının bulunması, giderin keyfi olmaması yani
kazancın elde edilmesi için mecburi olarak yapılması gerekmektedir.
Öte yandan, anılan Kanunun 123 üncü maddesine göre, tam mükelleflerin
yabancı memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri benzeri vergilerin, Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilmesi
mümkün olup, indirilecek miktarın gelir vergisinin yabancı memleketlerde
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elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olması halinde, fazla olan tutar indirim konusu yapılamayacaktır. Vergi indiriminin yapılabilmesi
için yabancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şahsi bir
vergi olması ve yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan
alınan ve mahallindeki Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada Türk
menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından
tasdik olunan belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre; girişimcilerin şahıslarına
ait internet sitelerinde yayınladıkları reklamlardan dolayı elde ettikleri kazancın, ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yazılımın yayınlanması, hosting ücreti ve sistem için şahıslara ödenilen bedellerin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun,
-1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek
faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine
tabi olduğu,
-11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler
ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin vergiden istisna olduğu,
- 12/2 nci maddesinde ise yurt dışındaki müşteri tabirinin, ikametgâhı, işyeri, kanunî ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan
bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen faaliyet gösteren şubelerini
ifade ettiği ve bir hizmetin yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için hizmetlerin yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve
hizmetten yurt dışında faydalanılması gerektiği,
Hüküm altına alınmıştır.
26 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinin (K) bölümünde yapılan açıklamalara
göre ise hizmet ihracında katma değer vergisi istisnası uygulanabilmesi için
aşağıda sıralanan dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunlu tutulmuştur.
1- Hizmet Türkiye’de yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2- Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
3- Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
4- Hizmetten yurt dışında yararlanılmalıdır.
Buna göre, girişimcilerin şahıslarına ait web sitelerinde reklam yayınlamak
suretiyle vermiş oldukları reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel hükümler çerçevesinde
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KDV’ye tabi bulunmakta olup, reklam veren firmalar adına düzenlenen faturalarda işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplaması gerekmektedir.
Ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun;
- 229 uncu 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 inci maddesinin beşinci fıkrasında, faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre
içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı,
Hüküm altına alınmıştır.
Öte yandan, anılan Kanunun 234 üncü maddesinde de; tüccarların vergiden
muaf esnafa, yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim
edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu ifade edilmiştir.
Buna göre,
- İnternet sitesi sahiplerince, internet sitelerinde verilen reklam hizmetleri
karşılığında anılan Kanunun 229 ve 231 inci madde hükümlerine göre fatura
düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen kazancın ticari kazanç olarak
vergilendirilmesi gerektiğinden, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddede 6
bent halinde sayılan şartlardan birinin taşınması halinde bilanço esasına göre,
aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirilmesi,
- Ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin tevsiki açısından,
vergi mükellefiyeti bulunanlardan satın alınan mal ve hizmetler karşılığında
Vergi Usul Kanununa göre düzenlenme mecburiyeti bulunan fatura ve fatura
yerine geçen belgeler ile serbest meslek makbuzu gibi belgelerden işin mahiyetine uygun olanının alınması, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden
yapılan mal ve hizmet alımlarında ise bu kişiler adına gider pusulası düzenlemesi, gerekmektedir.
4. SONUÇ
İnternet kullanıcıları sayısının gün be gün artması, farklı reklam olanaklarının tanımlanması, reklam verenin hem raporlama hem de kullanıcıya ulaşmada daha etkin olanakları olduğunu fark etmesi nedeniyle internet reklamcılığı yükselmektedir. Bu kapsamda özellikle internet siteleri, reklam alanların
ve reklam verenlerin bir araya geldikleri ve internet reklamcılığının en sık kul196
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lanıldığı mecralar haline gelmiştir. İnternet sitelerinde yer alan reklamlardan
elde edilen kazancın vergi mevzuatı karşısındaki değerlendirmesi makalemiz
içerisinde yapılmış olmakla birlikte, özetle;
Girişimcilerin şahıslarına ait internet sitelerinde yayınladıkları reklamlardan dolayı elde ettikleri kazancın, ticari kazanç olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup, yazılımın yayınlanması, hosting ücreti ve sistem için şahıslara
ödenilen bedellerin ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması
mümkün bulunmaktadır. Yine, girişimcilerin şahıslarına ait web sitelerinde
reklam yayınlamak suretiyle vermiş oldukları reklam hizmetleri, hizmet Türkiye’de ifa edildiğinden ve hizmetten Türkiye’de yararlanıldığından genel
hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi bulunmakta olup, reklam veren firmalar adına düzenlenen faturalarda işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18)
KDV hesaplaması gerekmektedir.
Ayrıca internet sitesi sahiplerince, internet sitelerinde verilen reklam hizmetleri karşılığında anılan Kanunun 229 ve 231 inci madde hükümlerine göre
fatura düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden elde edilen kazancın ticari kazanç
olarak vergilendirilmesi gerektiğinden, Vergi Usul Kanununun 177 nci maddede 6 bent halinde sayılan şartlardan birinin taşınması halinde bilanço esasına göre, aksi takdirde işletme hesabı esasına göre defter tasdik ettirilmesi ve
ticari kazancın tespitinde dikkate alınacak giderlerin tevsiki açısından, vergi
mükellefiyeti bulunanlardan satın alınan mal ve hizmetler karşılığında Vergi
Usul Kanununa göre düzenlenme mecburiyeti bulunan fatura ve fatura yerine
geçen belgeler ile serbest meslek makbuzu gibi belgelerden işin mahiyetine
uygun olanının alınması, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden yapılan
mal ve hizmet alımlarında ise bu kişiler adına gider pusulası düzenlemesi gerekmektedir.
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YURTDIŞINDA MUKİM FİRMAYA YURTDIŞINDAKİ
TEMSİLCİLER ARACILIĞIYLA VERİLEN HİZMETİN
VERGİLENDİRİLME ESASLARI
Ömer AYDEMİR*9*
ÖZ
Yurtdışına yapılan hizmet ihraçları yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası
rekabetçiliğinin artırılması, yeni ihracat alanlarının oluşturulması, istihdam
imkânlarının yaratılması ve nitelikli işgücünün Türkiye’de istihdamının artırılarak sürdürülmesinin desteklenmesi amacıyla, yüksek katma değer yaratma
potansiyeli olan hizmetler için yeni bir teşvik unsuru ihdas edilmiş ve yurt
dışında yerleşiklere yüksek katma değerli hizmet veren işletmelere vergisel
açıdan teşvikler getirilmiştir. Bu kapsamda çalışmamız içerisinde, yurtdışında mukim firmalara, yurtdışı temsilcilikleri bulunan yerel firmaların sunduğu
hizmetlerin vergilendirilmesi ve belge düzeni üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Hizmet İhracı, Yurtdışı Temsilci, Teşvik, İstisna, Döviz.
1. GİRİŞ
Yurtdışında mukim firmalara verilen hizmetlere ilişkin düzenlemelere
vergi mevzuatımız içerisinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. “Yurt dışındaki
müşteri” tabiri; ikametgâhı, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olan alıcılar ile yurt içinde bulunan bir firmanın yurt dışında kendi adına müstakilen
faaliyet gösteren şubeleri ifade etmektedir. Yurtdışındaki müşterilere sunulan
hizmetler ülkemiz firmalarından direk olarak yahut söz konusu yerel firmaların yurtdışı temsilcilikleri aracılığıyla yerine getirilmektedir. Hizmet ihracında
malzemelerin ilgili ülkeden de tedarik edilmesi mümkün olup, söz konusu
durum, vergilendirme işlemlerini ve belge düzeni etkilemektedir. Bu gibi durumlarda Türkiye’den fatura düzenlenmesinin gerekli olup olmadığı, yurtdışından alınan malların Türkiye’de indirim konusu yapılıp yapılamayacağı ve
satışların gelir olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği konularının cevaplanması gerekmektedir.

*9 * Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
01.08.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.08.2018
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2. YURTDIŞINDA MUKİM FİRMAYA YURTDIŞI TEMSİLCİLERİ
ARACILIĞIYLA VERİLEN HİZMETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Yurtdışına yapılan hizmet ihraçlarının yerel ekonomiye ve istihdama olan
katkısı oldukça büyüktür. Zira hizmet ihracı ilgili firmalara yeni pazarlar yaratmakta ve önemli bir girdi olan döviz kazancını sağlamaktadır. Bu nedenle
kanun koyucu söz konusu sektörün vergisel yükünü hafifletmek istemiş, gerekli istisnaları kanun metinlerine işlemiştir. Örneğin, Türkiye’de yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV kapsamına girebilmekte, teslim
edilen mal Türkiye dışında ise veya hizmet Türkiye dışında yapılmış ise
mal veya hizmet, KDV kapsamı dışında kalmaktadır.
Bir hizmetin Türkiye dışı hizmet sayılmasındaki en önemli kriter, o hizmetin maliyetlerinin ve hasılatının Türkiye’de kayda alınmasının gerekmemesidir. Çalışmamıza konu durum ise yurtdışı mukimi firmaya, yine yurtdışında
tedarik edilen mallar ile Türkiye’de mukim firmanın yurtdışı temsilcisi aracılığıyla verdiği hizmetin vergilendirilmesi ve belge düzenidir. Güncel mevzuat
düzenlemelerine ve yayınlanmış özelgelere konu edilen söz konusu durum
aşağıdaki alt başlıklarda ele alınmıştır.
2.1. Kurumlar Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılan Değerlendirme
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kanunun 1’inci maddesinde sayılı kurumlardan kanunî veya iş merkezi
Türkiye’de bulunanların, gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde
ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirileceği hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 6’ncı maddesinde de; 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 hüküm altına alınmıştır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin (h) bendinde; yurt
dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar, kurumlar
vergisinden istisna edilmiştir. Aynı maddenin üçüncü fıkrasına göre de, iştirak
hisseleri alımıyla ilgili finansman giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna
kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesi kabul edilmemiştir.
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1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin;
“(5.9.) Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlarda istisna” başlıklı bölümünde;
“Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden
sağlanarak Türkiye’de genel sonuç hesaplarına aktarılan kazançlar, herhangi
bir koşula bağlanmaksızın kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
…
Benzer şekilde, anılan fıkranın (h) bendi ile de yurt dışında bulunan işyerleri
veya daimi temsilcileri aracılığıyla yapılan ve yurt dışında vergilendirilen inşaat,
onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların (vergi yükü
oranına bakılmaksızın), ayrıca yurt içinde de vergilendirilmesinin önüne geçilmesi amacıyla bu kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.
…
Bu istisnanın uygulanması açısından, yurt dışında yapılan inşaat, onarım,
montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançların Türkiye’ye getirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu kazançların Türkiye’de genel
sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi istisnadan yararlanılması için yeterlidir.
Öte yandan, yurt dışındaki şubelerden elde edilen kazançların genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilmesinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına
göre tespit edilen faaliyet sonucu, Türkiye’de de aynı tarih itibarıyla genel
sonuç hesaplarına kaydedilecektir. Bu hususun Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilmesinde, kazancın kambiyo mevzuatına göre fiilen Türkiye’ye getirilmesinin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Faaliyette bulunulan
yabancı ülkede kazanca tasarruf edilebilmesi yeterlidir.
Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazanç, hesaplara intikal ettirilmesi gereken tarihte T.C. Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan
ettiği döviz alış kurlarıyla değerlendirilecektir. T.C. Merkez Bankasınca tespit
ve ilan olunmayan yabancı paralarda ise Maliye Bakanlığının Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit ve ilan ettiği kurlar dikkate alınacaktır.
Yurt dışı faaliyet sonucunda elde edilen kazançlar elde edildiği dönem itibarıyla, Türkiye’de ilgili olduğu geçici vergi matrahının tespitinde de dikkate
alınacaktır.
…”
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“5.9.2 Yurt dışında yapılan inşaat işleri nedeniyle, merkez ve şube arasındaki cari hesapların değerlemesi” başlıklı bölümünde de;
“Yurt dışında yapılan inşaat işleri ile ilgili olarak Türkiye’deki merkez ile
yurt dışındaki işyeri arasında ortaya çıkan ilişkilerde yurt dışındaki işyerine
Türkiye’den fatura kesilmek suretiyle yapılan ve o işyerinde maliyet veya gider olarak kabul edilen mal ve hizmet hareketleri ile yurt dışındaki işyeri ile
Türkiye’deki merkez arasındaki para hareketlerinin ayrı ayrı hesaplarda izlenmesi ve değerlemenin buna göre yapılması gerekmektedir.
Yurt dışındaki işyerine merkez tarafından fatura düzenlenmek suretiyle ihraç olunan emtia ile yurt dışına yönelik olarak fatura düzenlenmek suretiyle
yapılan hizmetlerden doğan dövize bağlı alacak ve borçların aynen mal veya
hizmet ihracından doğan alacak ve borçlarda olduğu gibi değerlemeye tabi
tutulacağı ve değerleme farklarının vergi matrahının tespitinde dikkate alınacağı tabiidir.
Türkiye’de bulunan merkez ile yurt dışındaki işyeri arasında gerçekleşen
diğer para hareketlerinden doğan alacak ve borçların ise gerçek bir alacak ve
borç niteliği taşımadığı açıktır. Bu nedenle, söz konusu para hareketlerine dayalı cari hesap bakiyelerinin değerlemesine gerek bulunmamaktadır.
…”
Açıklamaları yer almaktadır.
Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4. maddesinde, “Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro,
viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye,
tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri “Yapım” olarak tanımlanmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, yurtdışı firmalara verilen hizmet
işlerinin yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilciler aracılığıyla yürütülmesi halinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap
döneminin kapandığı tarih itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen
ve Türkiye’de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Bu durumda, yurt dışından temin edilen malzeme
ve hizmet bedellerine ilişkin belgelerin yurt dışında bulunan işyeri veya daimi
temsilciler adına düzenlenmesi ve istisnaya konu yurt dışı kazancın tespitinde
gider veya maliyet olarak dikkate alınması gerekmektedir.
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2.2. Katma Değer Vergisi Kanunu Kapsamında Yapılan Değerlendirme
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1. maddesinde, Türkiye’de
ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan
teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olacağı; 6. maddesinde de,
işlemlerin Türkiye’de yapılmasının, malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Buna göre, yurtdışı firmalara hizmet veren yerel firmaların yurtdışından
temin edeceği malzemeler ile yurt dışında verdiği hizmetler Türkiye’de gerçekleşmeyen teslim ve hizmetler olduğundan katma değer vergisinin konusuna girmemektedir.
Öte yandan Katma Değer Vergisi Kanunun 30/a maddesinde ise vergiye
tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet
ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içerisinde yer alan katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı
hükme bağlanmıştır.
Bu hükümler uyarınca, yurtdışından temin edilecek malzemeler ile yurt dışında
verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanununun 30/a
maddesi gereğince indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.
2.3. Vergi Usul Kanunu Kapsamında Yapılan Değerlendirme
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 156’ncı maddesinde, “Ticari, sınai, zirai ve
mesleki faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane
şube, depo, otel, kahvehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bahçe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli mahalleri, madenler, taş ocakları, inşaat şantiyeleri, vapur büfeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis
edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerdir.” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun 227’nci maddesinde, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi
olduğu hükmü yer almakta olup, 229. maddesinde ise fatura, satılan emtia
veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere
emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika
olarak tanımlanmıştır.
Buna göre, yurtdışı firmalara hizmet sunan şirketlerin ilgili ülkede bir işyerinin mevcut olması halinde, yapılacak olan işlere ilişkin olarak düzenlenecek
faturaların bu işyerleri aracılığıyla düzenlenmesi gerekmektedir.
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3. SONUÇ
Yurtdışındaki firmalara verilen mal ve hizmetler vergi mevzuatımız açısından teşvik edilmekte ve gerekli istisna ve kolaylıklar ilgili madde metinleri ile
yerel firmalara sunulmaktadır. Bu kapsamda, yurtdışı mukimi firmaya, yine
yurtdışında tedarik edilen mallar ile Türkiye’de mukim firmanın yurtdışı temsilcisi aracılığıyla verdiği hizmetin vergilendirilme esasları yazımız içerisinde
açıklanmıştır.
Buna göre, yurtdışı firmalara verilen hizmet işlerinin yurt dışında bulunan
işyeri veya daimi temsilciler aracılığıyla yürütülmesi halinde, faaliyette bulunulan yabancı ülkenin mevzuatına göre hesap döneminin kapandığı tarih
itibarıyla ilgili ülke mevzuatına göre tespit edilen ve Türkiye’de genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilen kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilecektir.
Bu durumda, yurt dışından temin edilen malzeme ve hizmet bedellerine ilişkin
belgelerin yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilciler adına düzenlenmesi ve istisnaya konu yurt dışı kazancın tespitinde gider veya maliyet olarak
dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca yurtdışından temin edilecek malzemeler ile yurt dışında verilen hizmetlere ilişkin yüklenilen katma değer vergisinin KDV Kanununun 30/a maddesi gereğince indirim konusu yapılması
mümkün bulunmamaktadır. Son olarak, yurtdışı firmalara hizmet sunan şirketlerin ilgili ülkede bir işyerinin mevcut olması halinde, yapılacak olan işlere
ilişkin olarak düzenlenecek faturaların bu işyerleri aracılığıyla düzenlenmesi
gerekmektedir.
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DERNEK TARAFINDAN AYNİ OLARAK ALINAN BAĞIŞIN
ÖDEME ARACI OLARAK KULLANILMASI
**
Ertan AYDOĞAN10

ÖZ
Dernekler, kişilerin farklı amaçlar için bir araya gelmesini sağlayan geniş
kapsamlı örgütlenmelerdir. Derneklerin çeşitli gelir kaynakları bulunmakta
olup, derneklere yapılacak ayni yardımlarda söz konusu gelir kaynakları arasındadır. Derneklere yapılacak ayni yardımların, derneklerin başka bir firmadan aldığı hizmet bedelinin ödenmesinde ayni olarak kullanılması, dernekler
açısından zaman ve maliyet yönünden tasarruf sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda yazımız söz konusu durumun vergisel yönünü konu edinmekte ve ayrıca dernekler ve derneklere yapılacak ayni yardımlar hakkında
açıklayıcı bilgiler sunmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Dernek, Tüzel Kişilik, Ayni Yardım, Mükellefiyet,
Ticari Kazanç.
1. GİRİŞ
Bilindiği üzere dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler, önceden
izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir. Dernekler, kuruluş bildirisini
ve eklerini merkezlerinin bulunduğu mahallin en büyük mülki amirliğine vermeleriyle tüzel kişilik kazanırlar. Derneklerin tüzel kişilikleri seçilmiş organlar tarafından yönetilir ve temsil edilirler.
Bu çalışmada, derneklere ayni olarak yapılan bağışın, başka bir firmadan
alınan hizmet bedelinin ödenmesinde ayni olarak kullanılması halinde, söz
konusu malın tesliminde belgelendirmenin nasıl yapılacağı hususu hakkında
açıklamalar yapılacaktır.
2. DERNEKLERE YAPILACAK AYNİ YARDIMLAR
Türk Medenî Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği’nde,
bunlara ek olarak Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda der*10 Vergi Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
05.09.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018
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neği düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Dernekler, mal topluluklarının aksine, kişi topluluğu olarak, korporatif bir bünyeyi haizdir. Bütün tüzel kişiler
bir amacı gerçekleştirmek için kurulur. Tüzel kişiler, kazanç paylaşma amacına yönelebileceği gibi, kazanç paylaşma dışında ideal amaca da yönelebilir.
(Tüzüner, 2013 : 2812)
Dernek bir üst kavramdır. Bu kavram içine kural olarak ideal amaç güden
insan topluluğu biçimindeki tüm örgütlenmeler girer. Örneğin, bilimsel amaç
güden kurumlar, eğlence ve spor amacı güden kulüpler, siyasi amaç güden siyasi partiler ile çalışanlar arasında dayanışmayı sağlayan ve işçilerin çıkarlarını
koruma amacı güden sendikalar derneklerin birer çeşididirler. Kar amacı güden
örgütler kural olarak dernek kapsamı içinde değerlendirilmez.(Sezer, 2008 :4)
On beş yaşını bitiren ayırt etme gücüne sahip küçükler; toplumsal, ruhsal,
ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını,
sosyal ve kültürel varlıklarını, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve
geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler. On iki yaşını bitiren
küçükler yasal temsilcilerinin izni ile çocuk derneklerine üye olabilirler ancak
yönetim ve denetim kurullarında görev alamazlar. Çocuk derneklerine on sekiz yaşından büyükler kurucu veya üye olamazlar. Her derneğin bir tüzüğü
bulunur. Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere
uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında temsilcilik
veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya yurt
dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılabilirler.
Derneklerin gelirleri üye ödentisi, dernek faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Dernekler, ticari kazanç elde etmek
veya elde edilecek kazançların paylaşımı amaçları ile kurulamaz, ancak derneklerin gayelerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları maddi olanakları temin
etmek amacıyla kazanç getirici faaliyetlerde bulunmaları, işletme kurmaları,
müteşebbis veya iştirakçi olabilmeleri her zaman mümkündür.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar
aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü
maddesi kapsamında bulunan ödemeler için 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenir. Bu kapsamda
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da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu veya banka dekontu gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernekler tarafından kişi, kurum veya
kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim
Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile
kabul edilir.
Bu belgeler; ilgili mevzuatta gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve
sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından
meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla
yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır.
Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte
olması zorunludur.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre dernek
kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmazken, aynı maddenin (ç) bendi
ile derneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamına
alınmışlardır. Aynı Kanunun 2 nci maddesinin beşinci fıkrasında, derneklere ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile
kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin derneklerin iktisadi işletmeleri olduğu, aynı maddenin altıncı fıkrasında da derneklere ait
iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla
verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının,
bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet
bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesi veya
kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme niteliğini
değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna göre, derneklerin tüzel kişiliği
itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadır. Ancak, derneklerin devamlılık arz eden ticari, sınai veya zirai nitelikte diğer bir ifadeyle bir
organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal
alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifası gibi bir faaliyetinin bulunması halinde
bu faaliyetler nedeniyle oluşacak iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisi
mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir.
Ayrıca dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde nakden
veya hesaben ödeme yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine
mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulanlar arasında sayılmıştır. Bu madde
hükmüne istinaden, derneklerin nakden veya hesaben yapacakları ödemeler
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üzerinden yapmış oldukları tevkifatları, muhtasar beyanname ile ödeme veya
tahakkukun yapıldığı yer vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Örneğin (X) Derneği tarafından gelir vergisi mükellefi Bay (A)’ya ait işyeri aylık brüt 1.000 TL’ye kiralanmıştır. Dernek tarafından kişiye brüt 1.000
TL ödeme yapılması durumunda %20 oranında kesinti yapılarak, kesinti tutarı
olan 200 TL, dernek tarafından ödeme veya tahakkukun yapıldığı yer vergi
dairesine ertesi ayın 23’ünde muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.
3. DERNEKLERE YAPILAN AYNİ BAĞIŞIN, BAŞKA BİR FİRMADAN ALINAN HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİNDE AYNİ OLARAK KULLANILMASI
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde dernekler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmazken, derneklere ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Aynı maddenin beşinci fıkrasında, derneklere ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve
sermaye şirketleri ile kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmelerin derneklerin iktisadi işletmeleri olduğu; altıncı fıkrasında da derneklere
ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetlerinin kanunla
verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının,
bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş
yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği, mal ve hizmet
bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olmasının, kâr edilmemesi veya
kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadi işletme niteliğini
değiştirmeyeceği hükme bağlanmıştır.
Dernekler tüzel kişilikleri itibarıyla kurumlar vergisi mükellefi olmamakla
birlikte, dernek tüzel kişiliğine bağlı iktisadi işletme oluşturacak ticari, sınai
ve zirai faaliyetlerin kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir.
Anılan Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamaları içeren 1 seri no.lu
Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin (2.4) bölümünde konu ile ilgili ayrıntılı
açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre, dernekler tarafından bağış yoluyla edinilen malların, başka bir
firmadan alınan hizmet bedelinin tutarının ödemesinde bir ödeme aracı olarak
kullanılması halinde, herhangi bir ticari faaliyetin varlığından söz edilemeyeceğinden; ayni olarak yapılan ödemeler nedeniyle derneklere bağlı bir iktisadi
işletme oluşması da söz konusu olmayacaktır.
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Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, “Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bu
kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere
ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.” hükmüne yer verilmiş olup, müteakip
maddelerde, vergi mükelleflerinin faaliyetleri ile ilgili kayıtlarının tevsikinde
kullanılacak belgeler sayılmıştır.
Bu kapsamda, mezkûr Kanunun 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.”
232 nci maddesinde “Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde
tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları basit usulde tesbit olunan tüccarlara;    
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler...”
234 üncü 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 hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zâti eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.
Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev’i ile miktar ve bedelini
ve iş ücretini ve işi yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva
eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi yapana veya malı satana
tevdi olunur. Gider pusulaları, seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir.” hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, ayni olarak derneklere bağışı yapılan malların, başka bir firmadan alınan hizmet bedelinin tutarının ödemesinde bir ödeme aracı şeklinde ve
ayni olarak kullanılması, iki ayrı satışı içeren bir trampa sözleşmesi niteliğinde bulunduğundan;
EYLÜL - EKIM 2018

209

MALİ

ÇÖZÜM

•

Dernekler tarafından yapılan mal satışı karşılığında, malı alan firmalar
tarafından dernekler adına gider pusulası düzenlenmesi,
• Anılan mallar karşılığında farklı hizmet satışı sunan firmaların bu satışlar için fatura düzenlemeleri,
İcap etmektedir.
4. SONUÇ
Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında
belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli
olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır. Derneklerin gelirleri üye ödentisi, dernek faaliyetlerinden elde edilen
gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur. Ancak dernekler, ticari kazanç elde
etmek veya elde edilecek kazançların paylaşımı amaçları ile kurulamazlar.
Derneklere ayni olarak yapılan bağışın, başka bir firmadan alınan hizmet
bedelinin ödenmesinde ayni olarak kullanılması halinde, söz konusu malın tesliminde belgelendirme usulü farklılaşmaktadır. Buna göre, ayni olarak derneklere bağışı yapılan malların, başka bir firmadan alınan hizmet bedelinin tutarının
ödemesinde bir ödeme aracı şeklinde ve ayni olarak kullanılması, iki ayrı satışı
içeren bir trampa sözleşmesi niteliğinde bulunduğundan; dernekler tarafından
yapılan mal satışı karşılığında, malı alan firmalar tarafından dernekler adına gider pusulası düzenlenmesi ve anılan mallar karşılığında farklı hizmet satışı sunan firmaların bu satışlar için fatura düzenlemeleri gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Sezer, Tijen (2008), “Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
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TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN ELDE DİLEN GELİRLERE YÖNELİK İSTİSNA
*
Murat ALTINTAŞ11

ÖZ
Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.10.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sisteme katılımı teşvik etmek amacıyla 6728 sayılı kanunun 11’inci maddesiyle
09.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanunu’nun 22’inci maddesinde yazılı istisna hükmü değiştirilmiş ayrıca
yeni istisna istisna hükmü getirilmiştir. Makalemizde öncelikli olarak yıllık
gelir sigortası ile olan ilişkisi nedeniyle bireysel emeklilik sistemi ile ilgili
genel bilgilere yer verilecek, daha sonra yıllık gelir sigortasının ne olduğu ve
vergi sistemindeki düzenlemeler açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Sözcükler: Yıllık Gelir Sigortası, Bireysel Emeklilik Sistemi,
GVK 22
1. GİRİŞ
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde tüzel kişiliği haiz
emekli sandıkları, yardım sandıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri ile bireysel
emeklilik sisteminden elde edilen irat tutarları menkul sermaye iradı olarak
kabul edilmiştir. Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi ise GVK 94,
GVK Geçici 67 ve GVK 86’ncı maddelerine göre belirlenmektedir. Buna göre
tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları, sigorta ve emeklilik
şirketleri ile bireysel emeklilik sisteminden elde edilen irat tutarları üzerinden
GVK 94’üncü madde uyarınca tevkifat yapılacak olup aynı kanunun 86/1-a
bendi uyarınca bu iratlar beyan edilmeyecektir. Diğer taraftan tek primli yıllık
gelir sigortalarından yapılan ödemeler üzerinden ise GVK 22/1 ve GVK 22/2
fıkralarında belirtilen şartlar dahilinde GVK 94 uyarınca tevkifat yapılmayacak ve bu gelirler istisna kapsamında değerlendirilecektir.

*11 Vergi Müfettiş Yrd.
Makale Geliş Tarihi:
29.08.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018
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2. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
2.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Tanımı ve Amaçları
Bireysel Emeklilik Sistemi kısaca çalışanların iş hayatında elde ettikleri
gelirin bir kısmının tasarrufa yönlendirilip çeşitli fonlarda değerlendirilerek
emeklilik döneminde ek gelir sağlamaya yönelik sistemdir.
Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi ikinci emeklilik geliri ile bireylerin emeklilikte refah seviyelerinin artmasına, alt yapı yatırımları ve uzun
vadeli yatırımlara kaynak yaratılarak sistemin yeni iş ve istihdam olanakları
yaratmasına, sosyal güvenliğin kapsamının artmasına ve kamunun sosyal güvenlikten kaynaklanan yükünün azaltılmasına, mali sektörde uzun vadeli fonların artmasına böylece mali sektörün daha sağlıklı işlemesine, enfllasyonla
mücadele ve istikrarlı büyümeye olumlu katkı sağlamasına, kurumsal yatırım
stratejileri piyasalardaki dalgalanmaları ve spekülasyonları azalmasına, sermaye piyasası derinleşmesine olanak sağlayacak bir özel emeklilik sistemidir.
( http://www.bireyselemeklilik.gov.tr/tarihce.htm)
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 1’inci maddesinde bireysel emekliliğin amacı; kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik
tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir
sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak
yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını temin etmek olarak belirlenmiştir.
Emeklilik Gözetim Merkezi’nin resmi internet sitesinden edinilen bilgilere
göre 28.08.2018 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki toplam fon
büyüklüğü 83,8 milyar Türk Lirası ve toplam katılımcı sayısı 6.970.991 kişidir.( https://www.egm.org.tr/ )
2.2. Bireysel Emeklilik Sistemine Katılabilecekler ile Emeklilik Sözleşmesi
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre “Bireysel emeklilik sistemine fiil
ehliyetine sahip kişiler katılabilir. Sisteme katılmak için şirket ile emeklilik
sözleşmesi akdedilir. Emeklilik sözleşmesi; şirket nezdinde bireysel emeklilik
hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih
edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer
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hak ve yükümlülüklerini düzenleyen sözleşmedir.” Aynı kanunun 2’inci maddesinde ise şirket, emeklilik şirketi olarak tanımlanmıştır.
2.3. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Emekli Olma
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 6’ncı maddesine göre “Katılımcı, sisteme giriş tarihinden
itibaren en az on yıl sistemde bulunmak koşulu ile ellialtı yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Emekliliğe hak kazanan katılımcı,
bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin bir program dahilinde ödenmesini, tamamının defaten ödenmesini ya da yapacağı yıllık gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde kendisine maaş bağlanmasını talep edebilir. Katılımcının bu madde kapsamında birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka
bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması
halinde şirket, katılımcının hesabındaki birikimleri bildirimin ulaşmasından
itibaren en geç on iş günü içinde katılımcıya öder veya ilgili şirkete aktarır.
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde, katılımcının vefat etmesi halinde lehdarı,
malûliyet durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep edebilir. Katılımcının
emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde
şirket, bildirimin ulaşmasından itibaren yirmi iş günü içinde katılımcının birikimlerini tamamen öder.”
Diğer taraftan Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcıya ömür boyu maaş
alma hakkı tanımamaktadır. Emekliliğe hak kazanıldığı tarihte sistemde mevcut olan birikim tutarı katılımcının isteği üzerine kendisine ödenmektedir. Bu
ödeme defaten yapılabileceği gibi aylık, üç aylık, altı aylık gibi periyodlarla
da yapılabilir. Örneğin katılımcının emekliliğe hak kazandığı tarihte sistemde
mevcut olan birikim tutarının 100.000,00-TL olduğunu ve katılımcının kendisine her üç ayda bir 5.000,00-TL ödeme yapılmasını istediğini varsayalım.
Katılımcıya ilk ödeme yapıldıktan sonra sistemde 95.000,00-TL birikim tutarı
kalacaktır. Ancak bu birikim tutarı yine emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye devam edilecektir. Yani birikim tutarı bir taraftan maaş ödemesine
bağlı olarak azalırken diğer taraftan emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilmeye bağlı olarak artacak ya da azalacaktır. Sonuç olarak maaş ödemesi,
sistemdeki birikim tutarı sıfır olana kadar devam edecektir.
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2.4. Devlet Katkısı
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım
Sistemi Kanunu’nun Ek 1’inci maddesine göre “İşveren tarafından ödenenler hariç katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı paylarının
yüzde yirmibeşine karşılık gelen tutar, şirketler tarafından emeklilik gözetim
merkezine iletilen bilgiler esas alınarak Devlet katkısı olarak emeklilik gözetim merkezince hesaplanır. Devlet katkısı, Müsteşarlık bütçesine konulan
ödenekten katılımcıların ilgili hesaplarına şirketler aracılığıyla aktarılmak
üzere emeklilik gözetim merkezine ödenir. Şu kadar ki, bir katılımcı için bir
takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı ilgili takvim yılına ait hesaplamaya ilişkin
dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine
isabet eden toplam tutarını aşamaz. Bu ödenekten bütçenin diğer kalemlerine
hiçbir şekilde aktarma yapılamaz. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden
ayrı olarak takip edilir ve Müsteşarlıkça belirlenen yatırım araçlarında yatırıma yönlendirilir.
Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;
a) En az üç yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde
onbeşine,
b) En az altı yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde
otuzbeşine,
c) En az on yıl sistemde kalanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde
altmışına,
hak kazanır. Bu sürelerin hesabında emeklilik sözleşmesi esas alınır.
Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar Devlet katkısı hesabındaki tutarın tamamına hak kazanır. Devlet katkısı hesabındaki tutarlardan hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenir.
Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılan katılımcıların Devlet katkısı hesabındaki varsa hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir veya katılımcılara yapılacak Devlet katkısı ödemesine
mahsup edilebilir. Hak kazanılmayan tutarlarla ilgili mahsuplaşma işlemleri
ile bu işlemlerin gerçekleştirilme sürelerine ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Müsteşarlıkça belirlenir. Ödenmediği veya eksik
ödendiği tespit edilen tutarlar, ödenmesi gereken tarihten itibaren 21/7/1953
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun
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51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranına göre hesaplanan faiziyle birlikte 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilmek üzere emeklilik
gözetim merkezi tarafından ilgili vergi dairesine bildirilir. Tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir ve tahsilata ilişkin bilgi, vergi dairesince
Müsteşarlığa iletilir. Devlet katkısının hesaplanmasına, ilgili hesaba ve hak
sahiplerine ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, ödeme ve yatırıma yönlendirme işlemlerinin yerine getirileceği sürelere ve bu madde uyarınca yapılacak diğer işlemlere ilişkin esas ve usuller Müsteşarlıkça belirlenir.
Devlet katkısı hesabındaki tutarlar haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez.”
2.5. Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun Ek 2’nci maddesine göre “Türk vatandaşı veya 29/5/2009
tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup kırk beş yaşını doldurmamış olanlardan; 31/5/2006 tarihli ve
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre çalışmaya başlayanlar
ile 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci
maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olarak çalışmaya
başlayanlar, işverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik
sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilir. İşveren, çalışanını ancak otomatik katılım için emeklilik planı düzenleme konusunda Müsteşarlıkça uygun
görülen şirketlerden birinin sunacağı emeklilik planına dâhil edebilir.
Çalışan katkı payı, çalışanın 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesi çerçevesinde belirlenen prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.
506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulmuş olan sandıkların iştirakçisi olan çalışanlar için bu çalışanların bağlı bulunduğu sandığa,
katılım payı, kesenek veya diğer adlar altında ödediği tutarların hesaplanmasına esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutardır.
Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi
müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir. Cayma hâlinde, ödenen katkı
payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde
çalışana iade edilir.”
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2.6. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde sahibinin ticari,
zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen
değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve
benzeri iratlar menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış ve maddede yazılan
iratların kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda 2’inci fıkranın 16’ncı bendinde, bireysel emeklilik sisteminden;
a) On yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde
kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye
konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.),
b) On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin
içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına
yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat
tutarı dahil.),
c) Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
(4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet
katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.).
menkul sermaye iradı olduğu kabul edilmiştir.
Yine aynı madde hükmünde, ikinci fıkranın (16) numaralı bendinde yer
alan irat tutarının; hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri dahil ödemeye
konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı indirilmeksizin)
ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı indirilerek bulunacağı belirtilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının
(16) numaralı bendinde;
a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (2012/3571 sayılı B.K.K. ile %15.
Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (2012/3571 sayılı B.K.K. ile %10.
Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),
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c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (2012/3571 sayılı B.K.K. ile %5.
Yürürlük; 29/8/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 06.09.2012),
oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde mükelleflerin,
ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç
ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri 86’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (a) bendinde ise 75’inci maddesinin
(16) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları için yıllık beyanname
verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40’ncı maddesi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8’inci maddesine göre işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ticari kazancın/
kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.
3. YILLIK GELİR SİGORTALARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ
3.1. Yıllık Gelir Sigortalarının Tanımı, Özellikleri
Makalenin önceki bölümünde belirtildiği üzere Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılara ömür boyu maaş alma hakkı vermemektedir. Yıllık gelir sigortası bu yönüyle bireysel emeklilik sisteminin eksiğini tamamlamak üzere
01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği ile yürürlüğe konulmuştur. Ancak yıllık gelir sigortası bireysel emeklilik sisteminin
bir parçası olarak da algılanmamalıdır. Yine yıllık gelir sigortası bir hayat sigortası türüdür.
07.04.2001 tarih ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasına göre yıllık gelir sigortası;
toplu veya belirli süreler içinde yapılan katkılara göre sigortalının yaşaması
halinde hemen veya belli bir süre sonra başlayan, sigortalıya veya lehdarlarına
ömür boyu veya belirli süreler için yapılan düzenli ödemelerdir.
Yıllık gelir sigortası sözleşmesine göre belirlenen emeklilik maaşı, aylık,
üçer aylık, altı aylık veya yıllık olarak ödenebilir.
Yıllık gelir sigortasını bireysel emeklilik hesabınızın bulunduğu emeklilik şirketinden satın alabileceğiniz gibi, farklı fiyat ve olanaklar sunan başka
bir emeklilik şirketinden veya hayat grup sigortalarında faaliyet gösteren bir
sigorta şirketinden de satın alabilirsiniz. Açık piyasanın yarattığı rekabet orEYLÜL - EKIM 2018
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tamında, aynı koşullarda aynı miktarda birikime daha yüksek emekli maaşı
sunan ürünler yer alabilir.( http://emeklilik.egm.org.tr/?pid=144 )
10/10/2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Hayat
Grubu Sigortaları Yönetmeliği’nin “Hayat sigortası” başlıklı 4’üncü maddesinde; hayat sigortaları, ölüm ve/veya yaşama ihtimallerine bağlı teminatlar
ile bunlara bağlı ek teminatların verilebildiği, ürünün özelliğine göre birikim
priminin de alınabildiği ve tazminat ve/veya birikimlerin belirli bir tutarda
ya da prim iadesi veya irat şeklinde ödenebildiği hayat grubu sigorta branşı
olarak ifade edilmiş olup, “İrat ödemeli hayat grubu sigorta ürünleri (yıllık
gelir sigortaları)” başlıklı 16’ncı maddesinde ise; yıllık gelir sigortası, tek ya
da taksitli prim ödemeleri karşılığında, hemen veya belirli bir süre sonra başlayan, sigortalıya/sigortalılara veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine
belirli tutarlarda veya bir varlığa ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür
boyu veya belirli bir süre için düzenli irat ödemesi yapmayı öngören sigorta
ürünleri olarak tanımlanmıştır.
İlerde yapılacak açıklamaların daha net anlaşılabilmesi için 01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nin 3’üncü maddesinde yazılı tanımlardan bazıları aşağıda verilmiştir.
Lehtar: Lehine sigorta sözleşmesi yapılan ve rizikonun gerçekleşmesi halinde kural olarak sözleşmede tanımlı olan haklardan yararlanan kişi veya kişileri,
Sigortadan ayrılma: Sigorta ettirenin talebi üzerine sözleşmenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sona erdirilmesini,
Sigortalı: Sözleşmeye konu risk veya riskleri üzerinde taşıyan kişiyi,
Şirket: Hayat grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş
sigorta ve emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki
teşkilatını,
3.2. Yıllık Gelir Sigortalarının Türleri
Yıllık gelir sigortalarının hemen ödemeli-ertelenmiş, sabit-değişken gibi
türleri bulunmaktadır. Ancak makalemizin konusu tek primli yıllık gelir sigortaları olduğundan yalnızca bu tür yıllık gelir sigortası ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Yıllık gelir sigortaları sigorta priminin ödenme şekline
göre tek primli veya esnek primli olarak iki ayrı şekilde sınıflandırılabilir. Tek
1
poliçe priminin tek seferde toplu olarak ödendiği anüite tipidir.
primli anüite12
112 Yıllık Gelir Sigortası
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Tek primli anüitelerde sigortalıya ödenecek düzenli gelir ödemesi hemen başlayabileceği gibi yıllar sonra da başlayabilir. Tüm hemen ödemeleri anüiteler
tek primli olarak düzenlenirler.(Meral, 2015 : 72)
Prim ise herhangi bir riske ilişkin olarak, sigortacının vermiş olduğu teminata karşılık olmak üzere, sigortalı veya sigorta ettiren tarafından para olarak
ödenen bedeldir. Sigorta sözleşmesinin en önemli unsurlarından birisidir ve
sözleşmenin diğer bütün şartları yerine getirilmiş olsa dahi, primin ödenmemesi, birçok durumda sigorta sözleşmesinin yürürlüğe girmesini engelleyen
bir durumdur. Prim, risk primine ek olarak genel giderler, komisyonlar, sigorta
şirketinin bu iş dolayısıyla katlanmak zorunda olduğu tüm maliyetler ve faaliyet karını içermektedir.( https://www.tsb.org.tr/sigorta-tanimlari.aspx?pageID=648)
3.3. Yıllık Gelir Sigortası Ürünleri
01.04.2015 tarih ve 29313 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nde yıllık gelir sigortaları elli altı yaş ve üzeri kişilere sunulabilecek ürünler
ve elli altı yaşın altındaki kişilere sunulabilecek ürünler olarak ayrıma tabi
tutulmuştur. Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/30 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları
Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge’nin
5’inci maddesine göre söz konusu ayrımda, sigortalının tamamlamış olduğu
yaşı esas alınacaktır.
Mezkûr yönetmeliğin 13’üncü maddesinde elli altı yaş ve üzeri kişilere
sunulabilecek ürünler düzenlenmiş olup hükümleri şu şekilde belirlenmiştir:
• Türk Lirası cinsinden tek prim karşılığında, ömür boyu irat ödeyen
ürünler sunulur.
• İrat ödemeleri hemen başlayabilir veya en fazla beş yıl ertelenebilir.
• İrat tutarı başlangıçta; ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oranı ve ürünün
diğer özelliklerine göre hesaplanır ve her takvim yılı başında en az
TÜFE oranında arttırılır.
• İrat ödeme süresince ve/veya irat ödemelerinin belirli bir süre ertelendiği ürünlerde erteleme dönemi içerisinde sigortalının vefatı halinde
lehtara vefat tazminatının ödendiği ya da süreli veya ömür boyu irat
bağlandığı ürünler sunulur ve sigorta ettirenin isteğine bağlı olarak söz
konusu teminatları içeren sözleşmeler akdedilebilir.
Yönetmeliğin 14’üncü maddesinde ise elli altı yaşın altındaki kişilere sunulabilecek ürünler düzenlenmiş olup hükümleri şu şekilde belirlenmiştir:
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Türk Lirası veya yabancı para birimi cinsinden tek ya da taksitli prim
ödemeleri karşılığında; hemen veya belirli bir süre sonra başlayan, belirli tutarlarda veya TÜFE dahil bir varlık ya da varlık grubuna endeksli olarak ömür boyu veya belirli bir süre için irat ödeyen, isteğe bağlı
olarak sigortalının vefatı halinde lehtara; vefat tazminatının ödendiği
ya da süreli veya ömür boyu irat bağlandığı ürünler sunulabilir.
İrat tutarı başlangıçta; ölüm düzeyi tablosu, teknik faiz oranı ve ürünün
diğer özelliklerine göre hesaplanır. Müteakip dönemlerdeki irat tutarı
ise, ürün kapsamında taahhüt edilmişse dağıtılacak kâr payları ve diğer
unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.
Kâr payı dağıtılması taahhüt edilen ürünlerde; kâr payı tutarının bir
kısmının veya tamamının irata çevrilmesi, carî veya müteakip irat ödemelerine eklenmesi, defaten ödenmesi ve benzeri seçenekler sunulabilir. Kâr payı tutarının bir kısmının veya tamamının irata çevrilmesi
durumunda, sigorta süresi ve ürünün diğer özellikleri dikkate alınarak,
şirketçe belirlenen oranda teknik faiz kullanılır.

3.4. Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 75’inci maddesinde sahibinin ticari, zirai
veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül sermaye dolayısıyla elde ettiği kar payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış ve maddede yazılan iratların kaynağı
ne olursa olsun menkul sermaye iradı olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu kapsamda 2’inci fıkranın (15) numaralı bendinde tüzel kişiliği haiz
emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından;
a) On yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen irat
tutarları,
b) On yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlar ile vefat, maluliyet
veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara ödenen irat tutarları,
menkul sermaye iradı olarak kabul edilmiştir.
Yine aynı madde hükmünde, ikinci fıkranın (15) numaralı bendinde yer
alan irat tutarının; varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim
tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek bulunacağı belirtilmiştir.
Bu kapsamda yıllık gelir sigortalarından elde edilen gelirler de menkul
sermaye iradı olacaktır. Zira önceki bölümlerde belirtildiği üzere 01.04.2015
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tarih ve 29313 sayılı Yıllık Gelir Sigortaları Yönetmeliği’nde şirket, hayat
grubu sigortalarında faaliyet gösteren Türkiye’de kurulmuş sigorta ve
emeklilik şirketleri ile yabancı sigorta şirketlerinin Türkiye’deki teşkilatı
olarak tanımlanmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının
(15) numaralı bendinde;
a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %15.
Yürürlük; 3.2.2009)
b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2009/14592 sayılı B.K.K. ile %10.
Yürürlük; 3.2.2009)
oranında tevkifat yapılacağı belirtilmiştir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci maddesinde mükelleflerin,
ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç
ve iratları için bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname verecekleri 86’ıncı maddenin 1’inci fıkrasının (a) bendinde ise 75’inci maddesinin
(16) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları için yıllık beyanname
verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmeyeceği belirtilmiştir.
4. TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN ELDE
DİLEN GELİRLERE YÖNELİK İSTİSNA HÜKÜMLERİ
4.1. Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Yapılan Ödemelere İlişkin
İstisna
15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi ile
Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası 09.08.2016
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere “Sigorta süresi en az on yıl veya ömür
boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı
gelir vergisinden müstesnadır. Şu kadar ki; bu istisnadan yararlananların (bu
maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar dâhil) vefat,
maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenler hariç olmak üzere, on yıl tamamlanmadan tek primli yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, ayrılma
tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı üzerinden, 94’üncü maddenin
birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre tevkifat yapılır.
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İrat tutarlarının tespitinde 75’inci maddede yer alan hükümlere uyulur.” şeklinde değiştirilmiştir.
Değişiklikten önceki düzenlemede ise “Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü
mevcuttu. Buna göre 09.08.2016 tarihinden önce akdedilmiş tek primli yıllık
gelir sigortalarından yapılan ödemeler sigorta süresi ve poliçenin sonlandırılma tarihi önemli olmaksızın gelir vergisinden istisna olacaktır.
Değişiklikle birlikle getirilen düzenlemede ise elde edilen gelirin istisna
olmasının şartları şunlardır: (293 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)
• Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir
sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Sigorta süresi on yıldan daha az olan tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemeler ise gelir vergisi istisnası kapsamı dışında
bulunmaktadır.
• Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir
sigortalarından on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde yapılan ödemelere gelir vergisi istisnası uygulanmayacak olup, söz konusu ödemeler üzerinden 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine göre 12/1/2009 tarihli ve
2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %15 oranında gelir
vergisi tevkifatı yapılacaktır.
• Tevkifat, ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı
üzerinden yapılacak olup söz konusu irat tutarı; 193 sayılı Kanunun
75’inci maddesinde belirtildiği üzere varsa fesih ve iştira kesintisi indirilmeden önceki birikim tutarından, yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek hesaplanacaktır.
• Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir
sigortalarından vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde ise söz konusu irat tutarları
üzerinden tevkifat yapılmayacaktır.
Örnek: Bay A 10.09.2016 tarihinde sigorta süresi 15 yıl olan tek primli
yıllık gelir sigortası akdi imzalamıştır. Bu olayla ilgili olarak:
a) 10.09.2031 tarihinde sigortadan ayrılmıştır,
b) 15.08.2029 tarihinde sigortadan ayrılmıştır,
c) 10.04.2019 tarihinde zorunlu nedenlerden dolayı sigortadan ayrılmıştır,
d) 10.04.2019 tarihinde kendi isteğiyle sigortadan ayrılmıştır.
222

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

Çözüm: Sigorta sözleşmesi 09.08.2016 tarihinden sonra imzalandığından
istisna uygulamasında yeni hükümler geçerli olacaktır. İstisnanın ilk şartı sigorta süresinin en az 10 yıl ya da ömür boyu olmasıdır ki bay A 15 yıl süreli
sigorta sözleşmesi yaparak bu şartı sağlamıştır. Bun açıklamalardan sonra her
olayı ayrı ayrı değerlendirirsek;
a) Bay A sigortadan 15 yıl sonra ayrılmıştır. Dolayısıyla istisna şartları ihlâl edilmemiştir. Sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeler üzerinden GVK
94 kapsamında tevkifat yapılmayacak ayrıca elde dilen gelirler GVK 86/1a bendi kapsamında beyan edilmeyecektir. Ayrıca ayrılma nedeninin (isteğe
bağlı veya zorunlu) istisna uygulamasında bir önemi olmayacaktır.
b) Bay A sigortadan sigorta süresi dolmadan ancak 10 yıl tamamlandıktan
sonra ayrıldığından (a) öncülünde yer verilen açıklamalar burada da geçerli
olacaktır.
c) Bay A 10 yıl tamamlanmadan sigortadan ayrılmış olmasına karşılık ayrılma nedeni zorunluluktan (tasfiye, maluliyet vb.) kaynaklandığından istisna
şartı yine ihlâl edilmemiştir. Dolayısıyla sigorta şirketi tarafından yapılan ödemeler üzerinden GVK 94 kapsamında tevkifat yapılmayacak ve GVK 86/1-a
bendi kapsamında beyan edilmeyecektir.
d) Bay A 10 yıl tamamlanmadan ve herhangi bir zorunlu neden olmadan
sigortadan ayrılmıştır. Dolayısıyla istisna şartı ihlâl edilmiştir. Bu durumda
ayrılma tarihinde varsa fesih ve iştira kesintileri indirilmeden önceki birikim
tutarından yatırıma yönlendirilen tutar indirildikten sonra kalan tutar üzerinden GVK 941/-15 bendi uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır. Diğer
taraftan yapılan bu ödemeler yine de GVK 75/2-15 kapsamında olduğundan
GVK 86/1-a uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilmeyecektir. Diğer taraftan burada Bay A’ya sigorta şirketi tarafından ayrılma tarihine kadar yapılan
ödemelerin durumu ne olacaktır şeklinde bir soru doğabilir. Yani istisna şartı
ihlal edildiğinden yapılan önceki ödemeler üzerinden de tevkifat yapılması
gibi bir sonuç ortaya çıkar mı? Bu soruya menfi cevap vermek gerekecektir.
Zira sözleşme devam ederken istisna şartının ileriki bir tarihte ihlal edilip
edilmeyeceği bilinemez. Ayrıca kanun lafzında istisna şartı ihlal edildiğinde
ayrılma tarihinde yapılan irat tutarı üzerinden tevkifat yapılacağı hükmü
vardır. Dolayısıyla önceki dönemlerde yapılan ödemeler üzerinden geriye dönük olarak tevkifat yapılmayacaktır.
Yukarıda yapılan açıklamalardan da görüleceği üzere tek primli yıllık gelir
sigortalarından elde edilen gelirler GVK 75/2-(15) kapsamında olduğundan
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bu gelirler her halükârda 86/1-a uyarınca beyan edilmeyecektir. Dolayısıyla
istisna elde edilen bu gelirler üzerinden GVK 94 kapsamında tevkifat yapılıp
yapılmayacağına ilişkindir.
4.2. Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarına Yapılan Aktarımlarda İstisna Uygulaması
15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11’inci maddesi
ile Gelir Vergisi Kanununun 22’nci maddesine (2) numaralı fıkra eklenmiştir.
Söz konusu fıkra hükmüne göre: “75’inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendi ile aynı fıkranın (16) numaralı bendinin (c) alt
bendi kapsamında yapılan ödemeleri, sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür
boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatıranların, bu sigorta için yatırdıkları kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları (4632 sayılı
Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dâhil) gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutarlar üzerinden 94’üncü maddenin birinci
fıkrasının (15) ve (16) numaralı bentlerine göre tevkifat yapılmaz. Şu kadar
ki; bu istisnadan yararlananların vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
nedenler hariç olmak üzere, ödeme alarak on yıl tamamlanmadan tek primli
yıllık gelir sigortalarından ayrılmaları hâlinde, bu fıkraya göre istisna edilen
tutarlar üzerinden, ödemenin kaynağına göre 94’üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendi veya aynı fıkranın (16) numaralı
bendinin (b) alt bendi için belirlenen oranlar dikkate alınarak tevkifat yapılır.
İrat tutarlarının tespitinde 75’inci maddede yer alan hükümlere uyulur.”
Kanun maddesine göre tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketlerine 10 yıl süreyle prim veya aidat ödeyerek
ayrılanlar ile vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara
söz konusu sandık ve şirketler tarafından ödenen irat tutarlarının sigorta süresi
en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına aktarılan
kısımları gelir vergisinden istisna olacaktır ve istisna edilen bu tutarlar üzerinden GVK 94/1-15 uyarınca tevkifat yapılmayacaktır. İstisna edilecek birikim
tutarı ise GVK 75/3 uyarınca varsa fesih ve iştira kesintisi yapılmadan önceki
birikim tutarından yatırıma yönlendirilen tutar indirilerek hesaplanacaktır.
Yine kanun maddesine göre bireysel emeklilik sisteminden mmeklilik
hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu
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nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarının (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının
ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil.) sigorta süresi
en az 10 yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına aktarılan kısımları gelir vergisinden istisna olacaktır ve istisna edilen bu tutarlar
üzerinden GVK 94/1-16 uyarınca tevkifat yapılmayacaktır. İstisna edilecek
birikim tutarı ise GVK 75/3 uyarınca hak kazanılan Devlet katkısı ve getirileri
dahil ödemeye konu toplam birikim tutarından, (varsa ertelenmiş giriş aidatı
indirilmeksizin) ödenen katkı payları ve Devlet katkısının hak edilen kısmı
indirilerek bulunacaktır.
293 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre istisnadan yararlanmanın diğer şartları şu şekildedir:
• Sigorta süresi on yıldan daha az olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yapılan aktarımlar nedeniyle söz konusu gelir vergisi istisnasından
yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.
• Katılımcıların aktarım sonrasında tek primli yıllık gelir sigortalarından
on yıl tamamlanmadan ödeme alarak ayrılmaları halinde ise, 193 sayılı
Kanunun 22’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasına göre istisna edilen tutarlar üzerinden, sigorta poliçelerinden yapılan aktarımlarda 94’
üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendine
göre 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği %15 oranında,
bireysel emeklilik sisteminden yapılan aktarımlarda ise 94’üncü maddenin birinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendine göre
13/8/2012 tarihli ve 2012/3571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği
% 10 oranında tevkifat yapılır.
• Sigorta süresi en az on yıl veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir
sigortalarından vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle
on yıl tamamlanmadan ayrılma halinde ise söz konusu irat tutarları
üzerinden tevkifat yapılması söz konusu olmayacaktır.
Diğer taraftan GVK 22/1 parantez içi hükme göre (bu maddenin (2) numaralı fıkrası kapsamında sigorta yaptıranlar dahil.) aktarım yapıldıktan sonra 10
yıldan önce herhangi bir zorunlu neden olmaksızın sigortadan ayrılma durumunda 22/2’nci fıkrada yazılı istisna şartı da bozulmuş olacaktır. Bu durumda
hem aktarım yapılırken istisna edilen irat tutarları üzerinden GVK 94/1-(15)
veya GVK 94/1-(16) kapsamında tevkifat yapılacak hem de sigortadan ayrılma tarihinde yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları üzerinden GVK 94/1EYLÜL - EKIM 2018
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(15)uyarınca tevkifat yapılacaktır. Ancak yine de söz konusu ödemeler GVK
75/2-(15) ve GVK 75/2-(16) kapsamında olduğundan GVK86/1-(a) uyarınca
beyan edilmeyecek olup yapılan tevkifatlar nihai vergileme olacaktır.
Örnek: (Not: Rakamlar afaki yazılmıştır.) Bayan B sigorta şirketine 10
yıl prim ödemiş ve 100.000,00-TL ödeme alarak 10.12.2016 tarihinde sigortadan ayrılmıştır. GVK 75/3 kapsamında ödemenin içerdiği irat tutarı
ise 25.000,00-TL’dir. Bayan B söz konusu ödemenin 60.000,00-TL tutarını
11.12.2017 tarihinde tek primli yıllık gelir sigortasına yatırmış olup yatırılan
tutar içindeki GVK 75/3 kapsamındaki irat tutarı 15.000,00-TL’dir. Bayan B
29.06.2018 tarihinde tek primli yıllık gelir sigortasından ayrılmış kendisine
70.000,00-TL ödeme yapılmıştır. Yapılan bu ödeme içinde GVK 75/3 kapsamındaki birikim tutarı ise 2.000,00-TL’dir.
Çözüm: Bayan B’nin sigorta şirketinden almış olduğu ödemenin bir kısmını değil 60.000,00-TL’sını tek primli yıllık gelir sigortasına aktarmıştır.
Eğer aktarım yapmamış olsaydı ödemenin içerdiği irat tutarı olan 25.000,0TL üzerinden GVK 94/1-(15) %10 oranında tevkifat yapılacaktı. Ancak
60.000,00-TL ödeme tutarı aktarıldığından ve bu ödemenin de içerdiği irat
tutarı 15.000,00-TL olduğundan 15.000,00-TL GVK 22/2 kapsamında olacak
ve tevkifat yapılmayacaktır. Kalan 10.000,00-TL üzerinden ise GVK 94/1(15) %10 oranında tevkifat yapılacaktır.
Bayan B’nin GVK 22/2 fıkrasında yazılı istisnadan yararlanabilmesi için
tek primli yıllık gelir sigortasında zorunlu nedenler hariç en az 10 yıl kalması
gerekmektedir. Ancak Bayan B sigortadan 29.06.2018 tarihinde yani 10 yıl
dolmadan ayrılmıştır. Bu durumda GVK 22/2 fıkrasında yazılı istisna şartı ihlal edilmiş olup aktarım yapılan ödemenin içerdiği irat tutarı olan 15.000,00TL
üzerinden GVK 94/1-(15) %10 oranında tevkifat yapılacaktır.
Bayan B sigortadan 10 yıl dolmadan ayrılarak GVK 22/1 fıkrasında yazılı
istisna şartını da ihlal etmiştir. Bu durumda kendisine yapılan 70.000,00-TL
tutarındaki ödemenin içerdiği irat tutarı olan 2.000,00-TL üzerinden de GVK
94/1-(15) %15 oranında tevkifat yapılacaktır.
Diğer taraftan yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları her halükarda GVK
75/2-15 kapsamında olduğundan GVK 86/1-(a) uyarınca beyan edilmeyecektir. Dolayısıyla istisna, elde edilen bu gelirler üzerinden GVK 94 kapsamında
tevkifat yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.
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5. SONUÇ
Makalemizde bireysel emeklilik sistemi ile ilgili genel bilgilere yer verilmiş, yıllık gelir sigortasının ne olduğu konusunda açıklamalar yapılmış, tek
primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin vergisel mahiyeti açıklanmış ve sisteme katılımı teşvik etmek amacıyla 6728 sayılı kanunun 11’inci
maddesiyle 09.08.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 22’inci maddesine eklenen ve değiştirilen istisna hükümleri örnek olaylar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNDA YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ
HESAPLANMA, UYGULANMA, ÖDEME, USUL, ESASLARI VE
SON YAPILAN YASAL DÜZENLEME
**
Yusuf GÜNDÜZ13

ÖZ
Türkiye’de sosyal güvenlik sistemi, sigortalılar ve işverenlerden toplanan
primler ile bunlara devlet katkısı sonucu oluşan fondan, hak sahiplerine çeşitli
yardımların yapılması suretiyle işlemektedir. Sistemin düzenli bir şekilde işlemesi, ilgili tarafların yükümlülüklerini mevzuatta belirlenen usul ve esaslara
uygun olarak yerine getirmelerine bağlıdır. Bu mevzuat, 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere ilgili yönetmelik, tebliğ ve genelgelerdir. Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin usulüne uygun olarak yerine getirilmemesi halinde mevzuat tarafından çeşitli yaptırımlar
öngörülmektedir. Bunların başında ise idari para cezaları gelmektedir.
Sosyal güvenlik mevzuatında idari para cezaları asgari ücret üzerinden uygulanmakta ve tahsil edilmektedir. Ancak her sene asgari ücret yükseldiğinden buna paralel olarak idari para cezalarının miktarı da yükselmektedir. Söz
konusu cezaların yüksekliği nedeniyle işverenler ve ilgili meslek mensupları
tarafından idari para cezaları sürekli şikâyete konu olmaktadır. Ayrıca mevzuatın yanlış yorumlanması veya mevzuatta sürekli yapılan değişikler nedeniyle
ve yeniliklere adapte olamama neticesinde sürekli olarak idari para cezasına
maruz kalınmaktadır. 16/05/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 7144
sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Yasanın 102 nci maddesinin 2 nci
fıkrasında önemli bir değişikliğe gidilmiş olup idari para cezalarına maruz
kalınması ile ilgili olarak işverenlerin lehine düzenleme yapılmıştır.
1. GİRİŞ
Sosyal güvenlik uygulamalarında, kişilere sosyal ve ekonomik haklar
sağlanmakta, bu haklar belli koşullar halinde kaybedilmekte, bunlarla da kalınmayıp bazı yükümlülükler öngörülmekte ve yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere bir takım yaptırımlar uygulanmaktadır. İdari para cezası da bu
*13 SGK Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
13.07.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 09.08.2018
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yaptırımlardan bir tanesidir. Buna göre idari para cezası, Kanun tarafından
konulan kuralların tamamen ihlali ya da gecikmeli yapılması durumunda, tahakkuku ve tahsilatı ilgili Kamu Kurumu tarafından yapılan parasal yaptırımlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu da Kanun’da yer alan işyeri bildirgesi, aylık
prim ve hizmet belgesi (muhtasar prim ve hizmet beyannamesi), sigortalı işe
giriş/işten ayrılış bildirgeleri gibi belgelerin zamanında veya hiç verilmemesi,
asgari işçilik tutarının bildirilmemesi, kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi,
Kurumun denetim ve kontrolle görevli elemanlarına işlerini yapmalarında
engel olunması gibi durumlar sebepleriyle idari para cezası uygulamaktadır.
SGK’nın kimlere, hangi durumlarda idari para cezası uygulayacağı ise 5510
sayılı Kanun’un 102 nci maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddede
toplam 39 farklı türde ve tutarda ceza öngörülmüştür. Biz de bu makalemizde SGK tarafından uygulanan idari para cezalarının hesaplanma, uygulanma,
ödeme usul ve esasları ile bu konuda 25.05.2018 tarihinde getirilen yeni yasal
düzenlemeden bahsedeceğiz.
2. İDARİ PARA CEZASI TANIMI
İdari para cezaları, idarenin hukuk düzenine aykırı bazı davranışlara bir
yargı kararına gerek olmaksızın yasaların açıkça verdiği yetkiye dayanarak,
idare hukukuna özgü yöntemlerle doğrudan doğruya bir idari işlemi ile uyguladığı cezalardır(Karabulut, 2008 : 22). Anayasa Mahkemesi, bir kararında,
idari para cezalarını diğer cezalardan ayıran en belirgin niteliğin idari makamlar tarafından kamu gücü kullanılarak verildiğine hükmetmiştir(Anayasa
Mahkemesi, E:1996/72, K:1997/51, T:15.05.1997). Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere idari para cezasının oluşması için belli şartlar gerekmektedir.
Bunlardan ilki Kanunda belirtilen yükümlülüklerin hiç yapılmaması veya geç
yapılması diğeri cezanın idari makamlar tarafından verilmesidir.
Diğer taraftan idari para cezaları, idari işlemin bir türü olup, hukuka uygunluk
karinesinden yararlanırlar ve icrailik özellikleri gereği doğrudan uygulanırlar. Dolayısıyla bu cezalara karşı yargı yerlerine başvurulması, yargı yerinin bu konuda
bir karar vermesi durumu dışında cezanın uygulanmasını durdurmaz(Can, 2018).
Haliyle Sosyal Güvenlik Kurumu da yukarıda belirtilen şartlardan yola çıkarak kamu gücünün verdiği yetkiyle bazı yükümlülüklerin hiç yapılmaması
veya geç yapılması halinde idari para cezasına hükmetmektedir. İdari para
cezası ile ilgili genel bir tanım yaptıktan sonra şimdi de konuyu daha detaylıca
inceleyelim.
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3. SOSYAL GÜVENLIK HUKUKUNDA İDARI PARA CEZALARININ UYGULAMA ALANI VE HESAPLANMASI
SGK idari para cezaları ve uygulanma usulleri; diğer bir deyişle uygulanacak idari para cezalarının miktarı, uygulanma usulü, itiraz ve idari yargıya başvuru yolları, 5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesindeki hükümlerde
açıklanmıştır. Bu cezalar, Kuruma verilmesi gereken belgelerin süresinde verilmemesi, düzenlenmesi gereken belgelerin usulüne uygun düzenlenmemesi
vb. nedenlerle fiilin işlendiği tarihte yürürlükte olan asgari ücrete göre belirlenmektedir.
Konuyu daha iyi anlatabilmek için, şöyle açıklama yapabiliriz. 5510 sayılı Kanunda idari para cezaları, işyeri bildirgesinin süresinde ve usule uygun
verilmemesi, sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde ve usule uygun verilmemesi, aylık prim ve hizmet belgesinin (muhtasar prim ve hizmet beyannamesi) süresinde ve usule uygun verilmemesi, yasal olarak tutulması zorunlu
kayıt ve belgelerin ibraz edilmemesi veya ibraz edilen belgelerin usule uygun
düzenlenmemesi, asgari işçilik incelemesi ile ilgili istenilen bilgi ve belgelerin süresinde ve tam olarak verilmemesi, ihale konusu işlerin ve ruhsata tabi
işlerin süresinde ve usule uygun bildirilmemesi, denetimle görevli olanların
engellenmesi, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında SGK’ya bilgi vermesi gerekenlerin söz konusu bilgileri süresinde ve usule uygun olarak bildirmemesi fiilleri nedeni ile uygulanmakta ve fiilin işlendiği tarihte geçerli olan
asgari ücret esas alınarak hesaplanmaktadır. Burada 5510 sayılı Kanun’un 102
nci maddesinde geçen “fiilin işlendiği tarih” kavramına da açıklık getirmekte
fayda var. Kanun’da fiilden kastedilen bildirim yükümlüsünün yapması gereken yasal bildirimi/bildirgeyi vermemesi ya da süresinin dışında vermesidir.
Dolayısıyla yasal bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesi gereken son
gün fiilin de işlendiği tarihtir.
Örneğin, 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre işverenler, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı
sayılan kişileri, 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma
bildirmekle yükümlüdür (Kanundaki istisnaların haricinde). Eğer işveren sigortalı adına işe girdikten sonra sigortalı işe giriş bildirgesi vermişse idari
para cezasının uygulanması kaçınılmaz olacaktır. Haliyle bu örneğe göre fiilin
işlendiği tarih, söz konusu bildirgenin verilmesi gereken tarih olacaktır.
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3.1. İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi
Yukarıda yapılan açıklamalardan sonra idari para cezasının hesaplanması
ve uygulanması ile ilgili olarak birkaç bilgiye yer vermek yerinde olacaktır.
5510 sayılı Kanun’un 102 nci maddesine istinaden kesilen idari para cezaları
Kurumun işverene tebliği ile tahakkuk etmektedir. Kurum tarafından kesilen
idari para cezalarına karşı işveren ya ödeme seçeneğini tercih edecektir ya da
kuruma itiraz edecektir. Ödeme yolu ile cezanın sona ermesi tercih edilirse;
bu durumda kesilen cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi
halinde peşin ödeme indirimi söz konusu olacaktır. İndirim, kesilen cezanın
% 25 eksik olarak tahsili şeklinde gerçekleşecektir. Peşin ödeme halinde idari
para cezalarında % 25 oranında indirim yapılması, peşin ödemenin özendirilmek suretiyle alacağın bir an önce tahsil edilmek istenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu indirim, idari para cezası türü ve gerekçesi ne olursa olsun, tebliğ
tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenen bütün cezalara uygulanmaktadır.
Örneğin sigortalı işe giriş bildirgesini yasal süresi içerisinde vermeyen X şirketine 01.03.2018 tarihinde bir asgari ücret tutarında (2.029,50 TL) idari para
cezası tebliğ edilmiştir. Söz konusu ceza en geç 16.03.2018 tarihinde peşin olarak ödenirse, cezanın %25’i indirilecek ve ceza 1.522,12 TL. olarak ödenecektir.
İşveren tarafından ödeme seçeneği tercih edilirse artık borç kalmayacak ve borca
karşılık ödeme emri, icra vs. takip yolları uygulanmayacaktır.
Diğer taraftan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para
cezasının tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmemesi ya da 15
gün içerisinde itiraz edilmemesi halinde borçlar hakkında icra takibi başlatılmaktadır. Ayrıca idari para cezasını ödemeyenler için indirimden yararlanma
imkânı kalmaz ve anaparaya da gecikme zammı ve cezası uygulanır.
3.2. İdari Para Cezalarında Pişmanlık İndirimi
Kurum tarafından belli şartlar altında yapılan diğer bir indirim ise pişmanlık indirimi şeklinde adlandırılmaktadır. Söz konusu düzenleme 17/1/2012
tarihli ve 6270 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 11 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanun’un
102 nci maddesine eklenmiş olup bu imkânın kullanılması için bazı şartlar
bulunmaktadır. Buna göre işveren;
•
Sigortalı işe giriş bildirgesini,
•
İşyeri bildirgesini,
•
4/b (Bağ-Kur) sigortalıları için ilgili kurumlar tarafından verilmesi
gereken sigorta başlama ve bitiş bildirgesini,
232
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•

Kamu kurumları tarafından verilmesi gereken, memurların maluliyet
durumlarına ilişkin bildirgeyi,
• Kamu kurumları ve bankaların ihale verdikleri yüklenicilere dair bildirimi,
• Ticaret sicilleri, şirketlerle ilgili kuruluş bildirimini,
• İnşaat ruhsatı veren kurum ve kuruluşlar ruhsat sahipleriyle ilgili bildirimi,
• Sigortalı işten çıkış bildirimini,
yasal süresi içerisinde yerine getirmemekle birlikte, yasal sürenin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde kendiliklerinden yerine getirirlerse, cezanın
%75’i silinmekte, sadece %25’i tahsil edilmektedir. Ayrıca borcun 15 gün içerisinde ödenmesi halinde %25’lik kısımdan da yine dörtte bir oranında peşin
ödeme indirimi yapılacaktır. Ancak söz konusu pişmanlık indiriminden yararlanabilmek için en önemli şart, SGK, diğer kamu kurumları veya mahkemeler tarafından herhangi bir tespit yapılmadan önce işverenin ve/veya vekilinin
kendiliğinden bildirim yapmış olmalarıdır.
Örneğin yukarıdaki örneğimizde X şirketi, sigortalı işe giriş bildirgesini
yasal süresi içerisinde vermediğini kendisi fark etmiş ve yasal süreyi takip
eden 30 gün içerisinde SGK’ya vermiştir. Bu durumda şirketin ödeyeceği idari para cezası tutarı (2.029,5 x 0,25) 507,4 TL olacaktır. Ayrıca bu tutarı 15 gün
içerisinde ödemesi halinde %25’lik peşin ödeme indirimi de uygulanacak ve
ödenecek rakam 380,53 TL olacaktır. Konunun daha açıklayıcı olması münasebetiyle aşağıdaki örneğin incelenmesinde fayda vardır.
Örnek: 10.09.2017 tarihinde işe girmiş olan bir sigortalının, işe giriş bildirgesi unutulmuş ve 20.09.2017 tarihinde işe giriş işlemi sistemden yapılmıştır. 10 günlük gecikme döneminde işe giriş hakkında herhangi bir tespit söz
konusu değildir. (2017 yılı asgari ücret 1.777,50 TL.)
30 gün içinde işlem yapılırsa, tespit yok
• %25 Peşin ödeme indirimi+Pişmanlık indirimi
mümkün
1777,50*,25 =444,37 peşin öd.indirimi
1777,50-444,37=1333,12
1333,12 *3/4=999,84 uzlaşma indirimi
      1333,12-999,84=333,28 TL Ödenecek
30 gün içinde işlem yapılmaz ise, tespit yok
• Sadece %25 Peşin ödeme indirimi mümkün
1777,50*,25 =444,37 indirim
1777,50-444,37=1.333,12 TL Ödenecek

30 gün içinde işlem yapılırsa, tespit var
• Sadece %25 Peşin ödeme indirimi mümkün
1777,50*,25 =444,37 indirim
1777,50-444,37=1.333,12 TL Ödenecek

30 gün içinde işlem yapılmaz ise, tespit var
• Sadece %25 Peşin ödeme indirimi mümkün
1777,50*,25 =444,37 indirim
1777,50-444,37=1.333,12 TL Ödenecek
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3.3. İdari Para Cezalarına İtiraz Süreci
SGK tarafından tebliğ edilen idari para cezalarının haksız olduğunu düşünen
bir diğer deyişle kendisine tebliğ edilen borcu ödemek istemeyen işverenin söz
konusu idari para cezası borcuna karşılık itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İdari
para cezasına itiraz süreci ise Kanun’un 102 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında
yer almaktadır. Buna göre idarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder.
Tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde Kuruma ya da Kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kuruma itiraz edilebilir. İtiraz takibi
durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Burada
önemli bir noktada davanın açılması gereken mahkemenin doğru tespit edilmesidir. Davanın yanlış mahkemede açılması reddedilmesine neden olacaktır.
Kuruma itiraz etmeksizin direkt dava açılması idari merci tecavüzü nedeniyle
usulden davanın reddine sebep olacaktır. Kuruma başvuru takip ve tahsilatı durdurur, mahkemeye dava aşamasında ise takip/tahsilat işlemi devam edebilir.
Burada şu hususa önemle dikkat etmek gerekir. 2577 sayılı İdari Yargılama
Usul Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, idari dava açma süresi, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde altmış gün olarak düzenlenmiştir.
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinde itiraz kararının kendilerine tebliğ
tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurulabileceği düzenlendiğinden idari para cezalarının iptaline yönelik davalarda dava
açma süresi otuz gündür.
Yine Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde de idari para cezası ile ilgili
Kanun’da yer alan komisyonun işleyişine yer verilmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 113 üncü maddesinde “Kurumca, sigortasız çalıştırıldığı veya eksik gün
ya da kazanç üzerinden Kuruma bildirildiği tespit edilen sigortalılara ilişkin
Kurumca tahakkuk ettirilen idarî para cezalarına yapılacak itirazlar İdari Para
Cezaları İtiraz Komisyonunca değerlendirilerek, karara bağlanmaktadır. Komisyon konuyu en fazla 30 gün içinde karara bağlamak zorundadır. İtirazın
kabul edilmesi halinde idari para cezasında gerekli düzeltme, iptal veya indirim yapılacaktır. İtirazın reddedilmesi halinde, itirazı reddedilenler, kararın
kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde ilgili mahkemeye başvurunun yapılmamış
olması halinde, idari para cezası kesinleşir. Öte yandan idari para cezasının
peşin olarak ödenmesi, Kuruma yapılan itiraz hakkını ve yargı yoluna başvur234
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ma hakkını etkilemez. İdari para cezasının tamamı peşin olarak ödendikten
sonra da hem itiraz yoluna hem de yargı yoluna başvurulabilir. Fakat mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz.
4. YENİ YASAL DÜZENLEME
25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 7144
sayılı torba Kanunun 16 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102 nci maddesinin 2 nci fıkrasına eklenen cümle ile idari para
cezası uygulanması konusunda işverenlere ve ilgililere ihtar yapılması şartı
getirilmiştir. Yeni düzenleme ile Kuruma verilmesi gereken bildirge, beyanname, belge ve defterlere istinaden öncelikle çalıştırılan sigortalıların tam olarak,
ayrıca bildirimi yapılmış sigortalıların çalışma gün sayılarının da eksiksiz bildirilmiş olması şartıyla, Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarında, fiilin
işlendiği tarihteki brüt asgari ücretin 1/3’ini geçmeyecek ve SPEK’in %1’ini
aşmayacak şekilde bir eksiklik tespit edilmesi halinde, tespit edilen eksikliğin
15 gün içinde düzeltilmesi için ilgiliye yazılı ihtar verilmesi koşulu getirilmiştir.
Kurumca SPEK tutarlarında cüzi kabul edilen bu miktarlarda bir eksiklik
tespit edilmesi halinde doğrudan idari para cezası uygulanmayacak ve işveren
veya ilgililere yazılı tebligat gönderilmek suretiyle 15 günlük süre içinde tespit
edilen eksik tutarın bildirilmesi ihtar edilecektir. Verilen 15 günlük süre sonunda tespit edilen eksik tutarın Kuruma bildirilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilgili hükümlerine göre idari para
cezası uygulanacaktır. SPEK eksikliğinin SGK tarafından değil de işverence
tespit edilmesi durumunda ise 15 günlük düzeltme süresi; bildirge, beyanname,
belge veya defterlerin Kuruma verilmesinden itibaren on beş gün olarak uygulanacaktır. Söz konusu düzenleme 25.05.2018 itibarıyla yürürlüğe girdiğinden
daha önceki tarihlere ait idari para cezalarında ilgili hüküm uygulanmayacaktır.
Yapılan yeni düzenlemeden de anlaşılacağı üzere belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde Kurum tarafından idari para cezası kesilmeden önce işverene ihtar çekilmesi gerekmekte ve bunun neticesine göre işlem yapılması
gerekmektedir. Böylece dikkatsizlik, dalgınlık vb. neticesinde yapılan hesap
hataları neticesinde maruz kalınan idari para cezalarından bu şekilde kurtulmak mümkün olmaktadır. Söz konusu düzenleme neticesinde mevzuata adapte olmakta güçlük çeken ve güncellenen mevzuata ayak uyduramayan meslek
mensupları ve işverenler, idari para cezasına maruz kalmaktan büyük oranda
kurtulacaklardır.
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5. SONUÇ
Ekonomik hayata ilişkin yapılan düzenlemelerde idari para cezalarına sıkça
yer verilmektedir. Ayrıca, hem Devlet hazinesiyle ve bireylerin mal varlığıyla olan
ilişkisi sebebiyle hem de kamu düzenini ihlal eden fiillere karşın caydırıcılık fonksiyonu bakımından çok önemli bir yere sahip olan idari para cezalarının, bütçedeki
payı azımsanmayacak miktardadır. Bu bakımdan 01/10/2008 tarihinde yürürlüğe
giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda da idari
para cezaları Sosyal Güvenlik Kurumu açısından önemli yer tutmaktadır. Ancak
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işverenler mevzuata adapte olamadıklarından sürekli olarak yüksek miktarlarda cezaya maruz kalmışlardır. Konuyla
ilgili olarak 17/01/2012 tarihli düzenleme ile işverenlere idari para cezalarında
pişmanlık indirimi getirilmiş ve bu konuda bir nebzede olsa rahatlık sağlanmıştır.
Son olarak 25.05.2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan
7144 sayılı Torba Kanunun 16 ncı maddesi ile Kanunda belirtilen şartların da yerine getirilmesi halinde Kurumca idari para cezası uygulanmadan önce işverenlere
ve ilgililere ihtar yapılması şartı getirilmiştir. Söz konusu düzenleme neticesinde
küçük maddi hatalar nedeniyle idari para cezasına maruz kalan işverenler artık
idari para cezasına maruz kalmaktan büyük oranda kurtulacaklardır.
Diğer taraftan işverenlerin ve meslek mensuplarının idari para cezasına maruz kalmamaları için iş ve sosyal güvenlik hukuku ve mevzuatlarını doğru bir
şekilde öğrenmelerinin yanı sıra işçi ve işveren ilişkilerinin iyi yönetilmesi, denetim yapılması durumunda muhtemel riskleri önceden engellemeleri, personel
dosyaları ve dokümantasyonlarının mutlaka iş ve sosyal güvenlik mevzuatına
uyumlu bir şekilde oluşturmaları ve geliştirmeleri yerinde olacaktır.
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5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA PERSONEL ARGE
TEŞVİKLERİ VE BORDRO UYGULAMALARI
*
Mehmet Emre DİKEN14

1. ÖZ
5746 sayılı Kanun işverene, genel olarak arge faaliyeti kapsamında bulunan personelleri için SGK prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ile damga
vergisi teşviki sağlamaktadır. Arge bordro uygulamaları da söz konusu üç teşviği doğru olarak uygulayacak yasal parametrelerin kurgulanmasına bağlıdır.
Ancak standart bordro programları arge bordro uygulamalarına mevcut yasal düzenlemelere çerçevesinde cevap verememektedir. Yazımızda arge personeleri bulunan işverenlerin söz konusu 3 teşviğin uygulanması noktasında
bordro uygulamalarının nasıl olması gerektiğine dair hususlar detaylı oalrak
açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: 5746 sayılı Kanun, Arge Teşvikleri, SGK Teşviki,
Gelir Vergisi Stopaj Desteği, Damga Vergisi Desteği
2. GİRİŞ
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında işverene, arge çalışanları dolayısıyla SGK
prim desteği, gelir vergisi stopajı desteği ve damga vergisi desteği olmak üzere
bir takım teşvikler sağlanmaktadır. Ancak söz konusu teşviklerin uygulanması
standart bordro uygulamalarından çok farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle
arge kapsamındaki personelin bordro uygulamaları gerek maliyetlerin azaltılması, gerekse herhangi bir cezai durumla karşılaşmama bakımından büyük
önem arz etmektedir. Öncelikle arge teşvikleri için gerekli olan ilk husus arge
tescilidir. Daha sonra arge kapsamında teşviklerin hesaplanması, bildirimi ve
muhasebeleştirmesi ile devam eden süreç raporlama ile son bulmaktadır.
3. 5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BORDRO
UYGULAMALARI
3.1. İşyerinin 5746 Sayılı Kanun Kapsamı ve Arge Tecili
5746 sayılı Kanun;
Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarla*14 SGK Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
17.09.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018

EYLÜL - EKIM 2018

237

MALİ

ÇÖZÜM

mak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel
ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan araştırma
geliştirme faaliyetlerini,
Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet,
uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve süreçlerin
neticelerini, bir başka değişle yenilik faaliyetlerini
Sanayi alanında ve Cumhurbaşkanının uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin
işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü yani tasarım faaliyetlerini kapsamaktadır.
Bu kapsamda işverenlerin arge teşiklerinden faydalanabilmesi için yukarıdaki faaliyetleri dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurusuda
bulunması ve Bakanlık tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında işyerinin
tescil edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla arge olarak işverenler tarafından
adlandırılan departmalarda arge faaliyetinde bulunulsa dahi, söz konusu faaliyetlerin 5746 sayılı Kanun kapsamında tescili bulunmadığı takdirde aşağıda
belirtilecek ARGE teşviklerinden faydalanmak mümkün bulunmamaktadır.
3.2. 5746 Arge Faliyetleri Dolayısıyla SGK Prim Teşviki ve Bordro
Uygulaması
Arge personelin arge faliyetleri kapsamındaki prime esas kazançları üzerinden sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı tarafından
karşılanmaktadır. Söz konsu teşvikle birlikte 5 puanlık prim teşviki beraber
uygulanmaktadır. Öncelikle arge tahakkuk fişinde işveren sigorta prim hissesi olan % 20,5 den 5 puan sigorta prim teşviki uygulanmakta, kalan işveren
hissesinin yarısı ise (% 15,5/2= % 7,75) arge indirimi olarak tahakkuk fişinde yer almaktadır. Toplamda işveren arge kapsamındaki personel dolayısıyla
söz konusu personelin prime esas kazançları toplamının % 12,75’i tutarında
SGK indirimi elde etmektedir. Diğer taraftan 5746 arge sigorta prim teşviki
tahakkuk eden işsizlik sigortası primlerini karşılamamaktadır. Ayrıca destek
primine tabi olan sigortalılar da 5746 arge teşvikinden yararlanamamaktadır.
Ör) Arge kapsamında 5746 Kanun koduyla Temmuz 2018 dönemi için
Kuruma bildirimi yapılan 19 kişinin prime esas kazançlar toplamı 57.000 TL
238
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dir. 5746 kanun kodlu bildirge tahakkuk fişinde 5510 indirimi 2.850 TL, 5746
Arge indirimi ise 4.417,50 TL olarak yer alacaktır.
5746 SGK pirm teşvikinden yararlanabilmek için işyerinin bağlı bulunduğu SGK Merkez Müdürlüğüne arge kapsamında tescil edildiği bir yazı ile
bildirilmelidir. Bildirim yapılmadığı takdirde bildirimin yapıldığı döneme
kadar işveren SGK teşviklerinden faydalandırılmamaktadır. Ayrıca işverenlerin bordro programında 05746 Kanun kodu tanımlı olmalı, söz konusu kanun
kodu kapsamında yukarıda belirtilen şekilde SGK indirim tutarını doğru uygulamalıdır.
Bazen personellere arge faaliyeti kapsamı dışında kalan ücret ödemeleri
yapılmakta, bazen de personel hem arge faaliyetinde, hemde işletmenin arge
dışındaki bölümlerinde çalışması bulunabilmektedir. Bu nedenle bordro programında aynı ayda kişinin arge kazançları için 5746 kanun kodu bildirge, diğer
kazançları için ise 5510 kanun kodlu bildirge verilmesi mümkün olmalıdır.
Bordro programı 5746 Kanun kodlu bildirge için arge teşviki kapsamında
olan ve olmayan kazançlarının ayrımını yapmalı, arge kapsamında olmayan
kazançları 5746 Kanun kodlu bildirgede kapsam dışında bırakmalı, söz konusu kazançları 5510 kanun kodlu bildirge kapsamına almalıdır. Sigorta primine
esas kazançlar bakımından arge kapsamında olan ve olmayan kazançlar tablosu aşağıda yer almaktadır. Bordro programı otomatik olarak iki bildirgeyi de e
bildirge sistemine yükleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. Genellikle bordro
programları bu madde belirtilen hususlar ile ilgili olarak hata yapmaktadır.
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SGK BAKIMINDA KAZANÇLAR

ARGE
KAPSAMINDA MI

NOT

Normal Çalışma Ücreti

EVET

Sadece argede geçen süre için

Fazla çalışma / mesai ücreti

HAYIR

Hafta tatili ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Ulusal Bayram-Genel tatil
ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yıllık izin ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Prim ikramiye vb

HAYIR

Giyecek yardımı

HAYIR

Yakacak yardımı

HAYIR

Yemek Parası

HAYIR

Yol yardımı

HAYIR

Nakit ödenen yakacak yardımı

HAYIR

Kreş yardımı

HAYIR

Bayram ikramiyesi

HAYIR

Yılbaşı ikramiyesi

HAYIR

Bir personel için aynı ayda hem 5746 kanun kodlu bildirge hemde 5510
kanun kodlu bildirge verilmesi durumda her iki bildirgedeki toplam çalışma
gün sayısı 30 günü aşmaması gerekmektedir. Her iki bildirgede de gün sayısı
olacağı için kalan eksik günler için “13 diğer nedenler” eksik gün nedeni
kullanılmalıdır.
Ör) Şubat ayında arge kapsamında çalışma gün sayısı 20 gün ve bu kapsamındaki kazancı 3.000 TL olan, 5510 sayılı Kanun kapsamında diğer çalışmalarına ilişkin gün sayısı ise 10 gün ve diğer kapsamdaki kazançları 1.000 TL
olan arge personelinin SGK bildirimi şu şekilde yapılacaktır.
5746 ARGE SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

20

11

13 DİĞER

PRİME ESAS KAZANÇ
3.000

5510 DİĞER SGK BİLDİRGESİ
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GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

10

21

13 DİĞER
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Aynı ayda İki farklı bildirge verilmesi gereken durumlarda bildirgeleriden biri
gün sayısına göre sigorta primi tavanını aştığı durumlarda kazanç ve gün sayısı bildirimleri farklı hükümlere tabi olmaktadır.
a) 5746 sayılı bildirge kapsamındaki kazancın sigorta primi tavanını
geçmemesine rağmen, 5510 sayılı kanun kapsamındaki kazançların sigorta primi tavanını aşması durumunda;
KURAL: 5746 bildirgesinde; gün sayısını 0 (sıfır) olarak bildirilmeli,
5746 kapmındaki kazancı aynen alınmalı, 5510 bildirgesinde; gün sayısını
30 gün olarak bildirilmeli, SPEK tavanını aşmamak üzere 5510 ve 5746 kazançları toplamından 5746 kapsamındaki kazancı çıkarılmalı, elde edilen rakamı 5510 kazancı olarak bildirilmelidir.
Ör) Arge personeli (A) 2018 Temmuz ayında 5746 sayılı arge faliyetleri
kapsamında 25 gün ve 7500 TL kazanç, 5510 sayılı Kanun kasamındaki diğer
çalışmaları için 5 gün ve 5.000 TL brüt kazanç elde etmiştir. Buna göre söz
konusu kişinin SGK bildirimleri şu şekilde olacaktır.
5746 ARGE SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

PRİME ESAS KAZANÇ

0

31

13 DİĞER

7500

5510 DİĞER SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

PRİME ESAS KAZANÇ

30

0

-

5000

b) 5510 sayılı bildirge kapsamındaki kazancın sigorta primi tavanını
geçmemesine rağmen, 5746 sayılı kanun kapsamındaki kazançların sigorta primi tavanını aşması durumunda,
KURAL: 5746 bildirgesinde; gün sayısını fiili arge gün sayısı olarak bildirilmeli, 5746 kapsamında bildirilen gün sayısına tekabül eden sigorta prim
tavanına isabet eden tutar 5746 kazancı olarak bildirilmeli, 5510 bildirgesinde; gün sayısını arge dışında kalan çalışma gün sayısı olarak bildirilmeli,
SPEK tavanını aşmamak üzere arge ve arge dışı kazançları toplamından spek
tavanına tekabül eden 5746 kapsamında bildirilen kazanç tutarı çıkarılmalı
elde edilen tutar 5510 kazancı olarak bildirilmelidir.
Ör) Arge personeli (A) 2018 Temmuz ayında 5746 sayılı arge faliyetleri
kapsamında 5 gün ve 5000 TL kazanç, 5510 sayılı Kanun kasamındaki diğer
çalışmaları için 25 gün ve 7.500 TL brüt kazanç elde etmiştir. Buna göre söz
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konusu kişinin SGK bildirimleri şu şekilde olacaktır. (5746 için 5 güne tekabül eden SPEK tutarı bildirilecek, bildirimi yapılamayan fark tutar sigorta
prim tavanını aşmamk üzere 5510 bildirgesine eklenerekcek.
5746 ARGE SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI
5

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

26

13 DİĞER

PRİME ESAS KAZANÇ
2.536,88

5510 DİĞER SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI
25

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

6

13 DİĞER

PRİME ESAS KAZANÇ
9.963,12

c) Hem 5510 sayılı bildirge kapsamındaki kazancın hemde 5746 kapsamındaki kazancın sigorta primi tavanını geçmemesi
KURAL: 5746 bildirgesinde; gün sayısını fiili arge gün sayısı olarak bildirilmeli, 5746 kapsamında bildirilen gün sayısına tekabül eden sigorta prim
tavanı tutarı 5746 kazancı olarak bildirilmeli, 5510 bildirgesinde; gün sayısını fiili arge dışı kalan gün sayısı olarak bildirilmeli, 5510 kapsamında bildirilen gün sayısına tekabül eden sigorta prim tavanı tutarı 5510 kazancı olarak
bildirilmrlidir,
Ör) Arge personeli (A) 2018 Temmuz ayında 5746 sayılı arge faliyetleri
kapsamında 15 gün ve 10.000 TL kazanç, 5510 sayılı Kanun kasamındaki diğer çalışmaları için 15 gün ve 10.000 TL brüt kazanç elde etmiştir. Buna göre
söz konusu kişinin SGK bildirimleri şu şekilde olacaktır. (5746 için 15 güne
tekabül eden SPEK tavanı tutarı bildirilecek,
5746 ARGE SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

15

16

13 DİĞER

PRİME ESAS KAZANÇ
7.610,25

5510 DİĞER SGK BİLDİRGESİ
GÜN SAYISI

EKSİK GÜN SAYISI

EKSİK GÜN NEDENİ

15

16

13 DİĞER

PRİME ESAS KAZANÇ
7610,25

Arge merkezi tescilinin kaybedilmemesi için 3 er ayık dönemlerde tam
zamanlı eşdeğer arge çalışan sayısının 15’in altına düşmemelidir.Söz konusu tam zaman eşdeğer arge personel sayısının 15 in altına düşmesi durumunda
bir sonraki 3 aylık dönemin bitişine kadar arge teşviklerinden faydalanıla242
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mamaktadır. (Ocak-şubat-mart, nisan-maysı-haziran, temmuz-ağustos-eylül,
ekim-kasım-aralık) Söz konusu eşdeğer hesaplaması bildirim gün sayısı üzerinden yapıldığından eksik günlerin yoğun olduğu dönemlerde arge tescili askıya alınabilmektedir. Bordro programının 3’er aylık dönemlerde 5746 sayılı
kanun kapsmında bildirim günsayısı/90 formülünden eşdeğer arge çalısan sayısını her zaman bildirmelidir.
Arge personelini aynı ayda birden fazla sigorta primi teşvikinden yararlanmaya hak kazanabilmektedir. Özellikle bordro programı 7103 ve 6111 ve
5746 teşviklerine aynı anda hak kazanan arge personeli için arge dışında
kalan daha avantajlı olan sigorta prim teşviklerine öncelik vermelidir.
3.3. 5746 Arge Faliyetleri Dolayısıyla Gelir Vergisi Teşviki ile Damga Vergisi Teşviki (Muhtasar Beyannameden İndirim) ve Bordro Uygulaması
Arge personelinin arge faaliyeti kapsamında çalıştığı süreye tekabül
eden ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından, personelin asgari
geçim indirimi mahsup edildikten sonra kalan gelir vergisi tutarının doktoralı olanlar ile temel bilimler(Fizik-Kimya-Biyoloji-Matematik) alanlarından
birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için % 95’i, yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimler alanlarından birinde lisans derecesine sahip
olanlar için % 90’ı ve diğer bölüm mezunları için % 80’i her bir personel
bazında muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek
suretiyle terkin edilecektir.
Ör) Lisans mezunu arge personeli olan (A)’nın arge faliyetleri kapsamında
kazançları toplamı 5.000 TL olup, sigortalı % 20 vergi dilimindedir. (A) bekar olup, çoçuğu bulunmamaktadır. Buna göre İşverenin (A)’dan elde edeceği
5746 gelir vergisi muhtasar indirimi şu şekilde hesaplanmaktadır. (Lisans Mezunu Terkin Oranı % 80’dir)
Arge Kapsamındaki Kazanç: 5.000 TL
SGK ve İşszlik İşçi Payı: 750 TL
Gelir Vergisi Matrahı:4.250 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi: 850 TL
Asgari Geçim İndirimi:152,21 TL
Muhtasar Beyannameden Terkin Edilecek Tutar:558,23 TL ((850152,21)*0,8)
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Arge personelinin arge faaliyeti kapsamında çalıştığı süreye ilişkin ücret üzerinden % 0,759 tutarında hesaplanan damga vergisi tutarı muhtasar beyannameden direk indirilmektedir.
Ör) Arge personeli olan (A)’nın arge faliyetleri kapsamında kazançları
toplamı 5.000 TL dir. Buna göre muhtasar beyannameden direk indirilecek
damga vergisi tutarı 37,95 TL’dir. (5.000*0,00759)
Bordro programı gelir vergisi stopajına ilişkin indirimi doğru hesaplamalıdır. Bu kapsamda ilk olarak arge kapsamındaki kazançlar ve arge dışı kazançlar ayrımı bodro programı tarafından hatasız bir şekilde ayırt edilmelidir. Gelir
vergisi stopajı bakımından arge kapsamında olan ve olmayan kazançlar SGK
ile farklılık göstermektedir.

GELİR VERGİSİ BAKIMINDAN KAZANÇLAR
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ARGE KAPSAMINDA MI

NOT

Normal Çalışma Ücreti

EVET

Fazla çalışma / mesai ücreti

HAYIR

Hafta tatili ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Ulusal Bayram-Genel tatil
ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yıllık izin ücreti

EVET

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Prim ikramiye vb

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Giyecek yardımı

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yakacak yardımı

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yemek Parası

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yol yardımı

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Nakit ödenen yakacak yardımı

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Kreş yardımı

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Bayram ikramiyesi

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa

Yılbaşı ikramiyesi

HAYIR

Kişinin tüm zamanı arge kapsamındaysa
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Bordro programı arge personelinin gelir vergisi stopaj teşviki hesaplarken
öncelikle arge kapsamındaki kazançlar toplamı için gelir vergisi matrahı bulunması gerekmektedir. Daha sonra sigortalının içinde bulunduğu vergi dilimi
dikkate alınarak gelir vergisi hesaplanmalı, bulunan gelir vergisinden sigortalının asgari geçim indirimi düşülmeli, elde edilen tutar sigortalının ögrenim
durumuna tekabül eden muafiyet oranı ile çarpılarak muhtasar beyannamede
ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmelidir. Damga vergisi teşviki ise gelir vergisi bakımından arge kapsamında olan toplam kazancın % 0,759 olarak
hesap edilmelidir.
Ör) Lisans mezunu arge personeli olan (A)’nın arge faliyetleri kapsamında
kazançları toplamı 5.000 TL olup, % 20 vergi dilimindedir. (A) bekar olup,
çoçuğu bulunmamaktadır. Buna göre İşverenin (A)’dan elde edeceği 5746
gelir vergisi muhtasar indirimi şu şekilde hesaplanmaktadır. (Lisans Mezunu
Terkin Oranı % 80)
Arge Kapsamındaki Kazanç: 5.000 TL
SGK ve İşszlik İşçi Payı: 750 TL
Gelir Vergisi Matrahı:4.250 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi: 850 TL
Asgari Geçim İndirimi:152,21 TL
Muhtasar Beyannameden Terkin Edilecek Tutar:558,23 TL ((850152,21)*0,8)
Damga Vergisi Teşviki: 37,95 (5.000*0,00759)
Bordro programı muhtasar beyannameden yapılacak gelir vergisi stopajı
indirimi için aşağıdaki formatta muhtasar beyanname kullanıcısına raporlama
yapmalıdır.
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Bordro programı hem arge kapsamında hemde arge dışında kazancı olan
arge personelleri ile ilgili olarak, asgari geçim indirimini sigortalıya ay içinde
bir defaya mahsus verildiğinden arge kapsamında kazançların olduğu bordroda asgari geçim indirimi uygulamalı, diğer kazançların olduğu bordroda asgari geçim indirimi mükerrer olarak dikkate alınmamalıdır. Aksi halde sigortalıya işveren tarafından yersiz ödeme yapılması söz konusu olacaktır.
Bordro programı muhtasar beyannede eksik beyan edilecek damga vergisi
tutarını otomatik olarak raporlamalıdır.
3.4. Arge Personeli Ücret Maliyet Raporlaması
Bilindiği üzere brüt ücret; net ücret, sigorta ve işsizlik sigortası primi işçi
payı, gelir ve damga vergisi toplamından oluşmaktadır. İşçilik maliyeti ise brüt
ücretler toplamına işveren tarafından net ödenecek sigorta ve işsizlik sigortası
işveren tutarının eklenmesi ve teşvik unsurlarının mahsup edilmesi suretiyle
ulaşılmaktadır. Net ödenecek sigorta primleri tahakkuk eden sigorta primlerinden yararlanılan sigorta primi teşvikleri mahsup edilerek ulaşılmaktadır.
Arge merkezi işçilik maliyeti ise yukarıda belirtildiği şekilde anlatılan teşviklerin mahsup edilmesi suretiyle bulunacaktır.
Ör) 19 arge personelinin Temmuz 2018 brüt ücretler toplamı 57.000 TL
dir . Söz konusu arge personellerinin Temmuz 2018 işçilik maliyeti aşağıda
belirtildiği şekilde gerçekleşecektir.
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BRÜT ÜCRET

57.000,00

Sigorta ve İşsizli İşçi Primi

8.550,00

Gelir Vergsi

7.267,50

Damga Vergis
Net Ücret
SİGORTA VE İŞSİZLİK NET İŞVEREN
PRİMİ

Tahakkuk eden sigorta ve işsizlik işveren primi

432,63
40.749,87
(-)

12.825,00

5746 SGK İndirimi (-)

4.417,50

5510 SGK İndirimi (-)

2.850,00

GELİR VERGİSİ STOPAJ TEŞVİKİ

(-)

DAMGA VERGİSİ TEŞVİKİ

(-)

TOPLAM İŞÇİLİK MALİYETİ

5.557,50

5.438,41
432,63
56.686,46

4. SONUÇ
Yukarıda belirtildiği gibi 5746 sayılı Kanun kapsamında genel olarak arge
faaliyetinde bulunan işverenlere arge personelleri dolayısıyla sigorta prim teşviki, gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi teşviki sağlanmaktadır. Personelin arge kapsamındaki prime esas kazancın % 12’75’i sgk prim teşviki;
personelin gelir vergisi matrahları toplamının % 80-95’i tutarında gelir vergisi stopaj teşviki ve perosnelin ücretler toplamının % 0,759’u damga vergisi
teşviki olarak işverene destek olarak sağlanmaktadır. Söz konusu teşviklerin
uygulanması bordrolama programları aracılıyla gerçekleştirildiğinden parametrelerin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kurgulanması işverenleri söz konusu teşviklerden doğru yararlanmasına hizmet etmekle birlikte,
cezai işlemlerle maruz kalmalarının önüne de geçmektedir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (30.09.2016) 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 4 Nolu Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (29843 sayılı)
Maliye Bakanlığı (30.09.2016) 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 5 Nolu Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (29843 sayılı)
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Sosyal Güvenlik Kurumu (25.09.2008) 2008/85 sayılı Genelge Ankara
T.C. Yasalar (12.03.2008). 5510 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete
26814 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
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SAHTE FATURANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUM
UYGULAMALARINDA ASIL İŞYERİ DOSYASI, ASIL İŞVEREN VE
ALT İŞVEREN ÜZERİNE ETKİSİ
Hurşit KAYA*15
ÖZ
Vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarınca alt işverenler nezdinde
yürütülen incelemelerde, alt işverenlerin alt işverenlik faaliyeti dönemi boyunca düzenlemiş oldukları faturaların gerçek işlemlere dayanmadığı yani
alt işverenin sahte fatura düzenlediği tespit edilebilir. Alt işverenin faaliyet
dönemi boyunca sahte fatura düzenlediğinin tespiti sosyal güvenlik işlemleri
yönünden görünürde mevcut ama gerçekte var olmayan ve muvazaalı olarak kurulan alt işverenlik ilişkisi anlamına gelmektedir. Böyle bir durum tespitinin dışında başkaca bir tespit de olmaması durumunda, SGK tarafından
alt işverenlik ilişkisinin faaliyet dönemi başından itibaren sonlandırılarak alt
işveren numarasının 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılması, ayrıca alt
işveren tarafından bildirimi yapılmış olan sigortalıların iptal belgelerinin düzenlenmesi, beraberinde ise iptali yapılan sigortalıların asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden ek bildirgeler ile bildirimlerinin yeniden yapılması için
gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler yapıldıktan sonra ise
SGK tarafından asıl işveren nezdinde bir kısım idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilecektir.
Anahtar Sözcükler: Sahte Fatura, Asıl İşyeri Dosyası, Asıl İşveren, Alt
İşveren.
1. GİRİŞ:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesinin b bendinde sahte fatura tanımlanmıştır. Buna göre; gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen
belge, sahte belgedir.
Fatura hemen hemen her alanı ilgilendirdiği gibi Sosyal Güvenlik Kurumu’nu da ilgilendirmektedir. Çünkü SGK mal ve hizmet alımlarında fatura
ile işlem yaparken, sağlık hizmeti sunucuları ile olan işlemlerinde sigortalılara sunulan sağlık hizmeti için fatura karşılığında geri ödeme yapmaktadır.
*15 Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi
Makale Geliş Tarihi:
05.09.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018
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Bunun yanında, asgari işçilik gibi sosyal güvenlik incelemelerinde de işçilik
ihtiva eden faturalar SGK Müfettişlerince dikkate alınmak ve hesaplamaya
dâhil edilmek üzere işverenlerden istenen belgeler arasındadır.
Diğer taraftan SGK’nın ilgili ünitesi alt işverenlik sözleşmesi yazılı olarak ibraz edilmeksizin asıl işveren işyeri dosyası üzerinden alınacak alt işveren kodunu vermemektedir. Alt işverenlik sözleşmesi ise, asıl işverene karşı
yüklenilen işler nedeniyle ödenen hakedişler için fatura kesilmesini zorunlu
kılmaktadır.
Ancak muvazaalı olarak kurulan veya görünürde olan ama gerçekte olmayan alt işverenlik sözleşmeleri ile asıl işverenler bir takım yükümlülüklerinden kurtulabilmektedir. Alt işveren nezdinde yapılan vergi incelemelerinde
alt işverenin alt işverenlik faaliyet dönemi boyunca düzenlediği faturaların
gerçek bir işleme dayanmayan sahte belgelere, faturalara istinaden düzenlendiğinin tespiti sosyal güvenlik işlemleri yönünden görünürde olan fakat gerçekte olmayan, muvazaalı olarak kurulmuş alt işverenlik sözleşmesi anlamına
gelmektedir.
Bu durumda, SGK tarafından alt işverenlik kodunun 5510 sayılı Kanun
kapsamından çıkarılması, alt işveren tarafından bildirilen sigortalıların bildirimlerinin ise iptal edilerek asıl işverenin kendi asıl işyeri dosyası üzerinden
bildirimlerinin yapılması için bir takım işlemler yapılmasını gerektirmektedir.
2. SAHTE FATURA TANIMI VE KAPSAMI:
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun; “Kaçakçılık Suçları ve Cezaları” başlıklı 359. maddesinin b bendinde; “Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri
yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,
üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele
veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir.” şeklinde hüküm olduğu görülmekte olup sahte faturanın tanımının bu
maddede yapıldığı anlaşılmaktadır.
Bu hüküm değerlendirildiğinde, Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinin
b bendi metninde sahte faturanın tespitinde önemli olan hususun faturanın
konusunu oluşturan mal yada hizmetin gerçekte alınmadığının-satılmadığının
tespit edilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Diğer taraftan sahte fatura düzenleme
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ve sahte fatura kullanma fiilinin kaçakçılık suçlarından sayıldığı anlaşılmakla
beraber sahte fatura düzenleme ve kullanma suçuna Kanun koyucunun aynı
eşitlikte baktığı nitekim bunlara ilişkin öngörülen cezaların da Kanun metninden aynı(üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası) olarak öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca, vergi inceleme elemanınca yapılan incelemelerde sahte
fatura düzenlediği ve kullandığı tespit edilen kişi veya işverenler hakkında
ayrı ayrı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiği de anlaşılmaktadır.
Diğer taraftan, sahte fatura düzenlenme suçu bilerek ve istenerek kasıtla
işlenebilecekken sahte fatura kullanma suçu ise bilmeyerek ve istenmeyerek
kasıtsız olarak işlenebilir. Bunu öngören Maliye Bakanlığı ise, 18.06.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 306 sayılı Vergi Usul Genel Tebliği ile vergi
inceleme elemanına mükellefin sahte belge kullanımında kastı olup olmadığına kanaat getirme yetkisini vermiştir.
Bilindiği üzere sahte fatura ile ilgili tespit yapma yetkisi Maliye Bakanlığı’nda vergi incelemesine yetkili denetim elemanlarına tanınmış olup yapılan
denetimlerde şirketler ve ortakları hakkında sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları nedeniyle ilgili vergi kanunlarınca işlem tesis edilerek savcılık
makamlarına da suç duyurusunda bulunulmaktadır.
Çalışmamız başlığında da belirtildiği üzere, vergi inceleme elemanlarınca sahte fatura kullanma ve düzenlenme suçları nedeniyle vergi mükellefleri
hakkında düzenlenen vergi raporlarında önerilen vergisel cezalar ile savcılık
makamlarına suç duyurusunda bulunulmasının yanı sıra tespit edilen sahte
faturalar Sosyal Güvenlik Kurum(SGK)’nun yaptığı işlemler nezdinde işverenler, işyerleri ya da sigortalılar açısından bir takım etkiler ve sonuçlar doğurmaktadır. Çünkü gerçek bir mal ve hizmet alımına dayanmayan işlemlere
istinaden düzenlenen sahte faturalar nedeniyle SGK tarafından da işlemler
yapılması, idari para cezası uygulanması gerekebilecektir.
3. SAHTE FATURANIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UYGULAMALARI AÇISINDAN ÖNEMİ:
3.1. Genel Olarak Önemi:
Fatura niteliği itibariyle vergisel işlemlerde çok önemli bir belge olmakla
birlikte Sosyal Güvenlik Kurum(SGK) uygulamalarında da çok önem arz etmektedir. Çünkü bütçe büyüklüğü itibariyle Türkiye’nin en büyük Kurum’u
olan SGK her şeyden önce faturayı ispatlayıcı bir belge olarak kabul etmekte
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hatta birçok işleminde özelikle de sağlık hizmeti sunucuları ile yaptığı işlemlerde veya sigortalılarına sağladığı sağlık hizmetlerinde fatura karşılığı işlem
yapmaktadır. Diğer işlemlerin de ise, fatura doğrudan SGK’nın işverenler ve
sigortalılar hakkında işlem yapıp yapmamasında belirleyici olabilmektedir.
Şöyle kısaca açıklamakta yarar görmekteyiz.
Tüzel kişiliği olan SGK görev alanına giren sosyal güvenlik hizmeti verme ve sağlama yükümlülükleri gereğince ilgili yıllarda birçok mal ve hizmet
alım işlemi yapabilmektedir. Örneğin Kurum personeline sağladığı bilgisayarlardan ve eğitimlerden, çeşitli alanlarda aldığı hizmet sağlama işlemlerinden
tutun da vatandaşlara hizmet sunduğu binalarının yapımı, tadiline kadar çok
geniş bir alanda fatura karşılığı mal ve hizmet alımı yapmaktadır. Bahsi geçen
mal ve hizmet alımlarında ise pek tabidir ki fatura karşılığı olmak üzere işlem
yapılması zorunludur.
Türkiye’de sağlık hizmetinin finansmanını sigortalılardan topladığı primler karşılığında sağlayan SGK, kapsamda olan sigortalıların tedavileri gereğince aldıkları sağlık hizmeti ve ilaçlar karşılığında sözleşme imzaladığı özel
hastane ve eczane gibi sağlık hizmet sunucuları ile fatura karşılığında geri
ödemeler yapmaktadır.
Sigortalıların kendilerinde bulunan özür ve engelleri nedeniyle, işlevini kısmen veya tamamen kaybetmiş uzuvların performansını arttırmak ve daha fazla
kullanılabilir hale getirmek amacıyla vücutlarına takılan yardımcı cihazlar(ortez)
ile vücut bütünlüğünün sağlanmasında kullanılan(protez) tıbbi cihazların sigortalılara sağlanmasında bu malzeme yada cihazları reçetelerde belirtildiği gibi tedarik eden yada doğrudan bunları yapan firmalara(medikal) sigortaların ödediği
ücret ve paraların Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında geri bedellerinin ödemesinde SGK yine faturalar karşılığında işlem yapmaktadır.
Kayıt dışılık ile mücadelede SGK’nın işyerinde yaptığı fiili tespitlerinin
yanı sıra daha önemli bir politikası olduğu düşünülen asgari işçilik incelemesi 5510 sayılı Kanunu’nun 85. maddesinde düzenlenmiş olup, belirtilen özel
bina inşaatı, ihaleli işler ve devamlı işyeri olmak üzere üç tür asgari işçilik
incelemesinde konu SGK Müfettişliğince incelemeye alındığın da, işverenin
söz konusu asgari işçilik kapsamındaki işleri ile ilgili gelir, gider faturaları ile
malzemeli yada salt işçilik faturaları üzerinden yapılan incelemeler neticesinde yeterli işçilik bildirilip bildirilmediği ortaya konulmaktadır.
Diğer taraftan ise, iktisadi hayatta bazı işverenler yüklendikleri asıl işlerin teknik uzmanlık gerektirmesi, özel bilgi birikimi gerektirmesi vb. hallerde
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bir bölümünün yapımını alt işveren denilen kişilere fatura karşılığı yaptırmak
üzere vermektedir. Asıl işveren tarafından alt işverene verilen fatura karşılığı işlerde ise prim alacaklarının takibi için SGK asıl işveren işyeri dosyası
üzerinden alınacak alt işveren kodu ile alt işveni asıl işveren dosyası üzerine
kaydetmektedir. Alt işveren kodu verilirken ise SGK’nın ilgili ünitesi alt işveren ile asıl işveren arasında imzalanan yüklenim sözleşmesini yazılı olarak
istemektedir. Pek tabidir ki, asıl işveren alt işveren sözleşmesi kapsamında
yerine getirilen işlere ilişkin hakediş ödemeleri karşılığında alt işverence asıl
işverene fatura düzenlenmesi gerekmektedir.
3.2. Alt İşveren İşyeri Numarası(Kodu) Açısından Önemi:
5510 sayılı Kanunu’nun 12. maddesinin altıncı fıkrasında “Bir işverenden,
işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin
bölüm veya eklentilerinde, iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiye alt işveren denir. Sigortalılar, üçüncü bir kişinin
aracılığı ile işe girmiş ve bunlarla sözleşme yapmış olsalar dahi, asıl işveren, bu Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile
birlikte sorumludur.” hükümlerinin olduğu görülmektedir. 5510 sayılı Kanun
kapsamında alt işveren ilişkisinin var olabilmesi için her şeyden önce asıl bir
işverenin yüklendiği işte bizzat faaliyetinin olması ve sigortalı çalıştırıyor
olması gerekmektedir. Buna ilaveten, asıl işverenin yüklendiği mal ve hizmet üretimine ilişkin asıl işte veya asıl işin bölüm veya eklentilerinde başka
bir işverenin iş alması ve bu işte sigortalı çalıştırması gerekmektedir. Ayrıca
SGK’ya asıl işveren ile alt işveren arasında imzalanan sözleşmenin de yazılı
olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. Bu şartlar dâhilinde alt işveren ilişkisi
5510 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş olmaktadır.
5510 sayılı Kanun kapsamında alt işveren ilişkisinin kurulması durumunda
asıl işverenin işyerinde alt işverence yapılan işler dolayısıyla alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların çalışmalarına ilişkin prim günlerinin ve prime
esas kazançlarının bildiriminin ayrı bir işyeri dosya tescili yapılarak değil de
asıl işverenin işyeri dosyası üzerinden alınan alt işveren numarası(kodu) üzerinden yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeyle diyebiliriz ki, 5510 sayılı
Kanun düzenlendiği alt işveren ilişkisi ile, asıl işverence yüklenilen asıl işin
belli bir kısmının yapımında alt işverenler varsa her bir alt işverenin faaliyet
dönemi boyunca asıl işverenden yüklendiği işler nedeniyle çalıştırdığı sigortalılar için ne tutarda sigorta primine esas kazanç tutarı bildirildiğini her bir alt
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işveren için tek tek takip etmek istemektedir. Diğer yönüyle, alt işverenlerin
alt işveren koduyla bildirdikleri sigortalıların prim günleri ve prim esas kazançları totalde asıl işverenin işyerinden bildirilmiş olmaktadır. Böylece SGK
prim ve gelir kaybını önlemek amacıyla alt işverenin yükümlüklerinden ve
borçlarından asıl işvereni de birlikte sorumlu olarak görmektedir.
Önemle belirtmekte fayda var ki, SGK’nın ilgili ünitesi alt işveren numarasının alınması esnasında asıl işverenle imzalanan alt işverenlik sözleşmesini
istemekte olup bu sözleşme yazılı olarak ibraz edilmeksizin alt işveren numarası(kodu) vermemektedir.
Diğer taraftan bilindiği üzere, Türkiye’de özellikle inşaat işlerinin büyük
bölümü bir asıl işverence yüklenilmekte ve yüklenilen asıl işin bir kısmı yada
bölüm veya eklentileri alt işverenlere yaptırılmaktadır. Alt işverenlerce yüklenilen işlerde çalıştırılan sigortalıların işe başlayış bildirgeleri ile prim günleri
ve prime esas kazançları ise Kurum’dan alınan alt işveren numarası(kodu)
üzerinden bildirilmektedir. Yine alt işverenlerce yapılan işler dolayısıyla asıl
işverence alt işverene faturalar karşılığı ödemeler yapılmakta ve hakediş belgeleri düzenlenmektedir. Bu hakedişler karşılığında ise alt işverence fatura
kesilmesi zorunludur.
Bu nedenlerle diyebiliriz ki, SGK kapsamında, alt işverence asıl işverene
yüklenilen işler yazılı sözleşme olması şartıyla anlam ifade etmektedir. Yazılı
alt işverenlik sözleşmesi yoksa SGK’nın ilgili ünitesi alt işveren kodunu kesinlikle vermemektedir. Diğer taraftan yazılı alt işveren sözleşmesi ise, alt işverenin asıl işverene karşı bir iş yüklendiğini ortaya koymakla birlikte, vergisel boyutta yüklenilen ve yapılan iş için de fatura kesmeyi alt işveren nezdinde
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda da, alt işverenlik ilişkilerinde yazılı alt
işverenlik sözleşmesi ile faturaların gerçek işlemlere dayalı olarak düzenlenip
düzenlenmemesi SGK uygulamasında önem arz etmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, vergi inceleme elemanlarınca tespiti yapılan sahte faturaların SGK kapsamında asıl işyerini, asıl işvereni ve alt
işveren işyeri numarasını nasıl etkilediği anlatılacaktır.
4. SAHTE FATURANIN ASIL İŞYERİ DOSYASI, ASIL İŞVEREN
VE ALT İŞVEREN ÜZERİNE ETKİSİ:
4.1. Asıl İşyeri Dosyası-Alt İşveren Numarası Üzerine Etkisi:
Vergi incelemesi sonucunda bir alt işverenin faaliyet dönemi boyunca
gerçekleştirdiği tüm mal ve hizmet alım yada satımlarının gerçekte var ol254
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mayan işlemlere, belgelere ve faturalara istinaden yapıldığının tespiti halinde
vergi inceleme elemanınca gerekli işlemlerin yapılmasını teminin durumun
SGK’nın ilgili ünitesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde SGK’nın
ilgili ünitesi alt işverenin düzenlendiği sahte faturalar hakkında bilgi sahibi
olamayacaktır.
Vergi inceleme elamanınca alt işverenin faaliyetinin gerçekte var olmayan işlemlere, belgelere ve faturalara istinaden yapıldığına karar verilmesi,
sosyal güvenlik işlemleri boyutunda alt işverenin yüklendiği işlerin gerçekte
yapılmadığı ve alt işveren kodu üzerinden yapılan sigortalı bildirimlerinin de
gerçekte alt işveren yanında çalışmayan sigortalılara ait olduğu anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 5510 sayılı Kanun kapsamında muvazaalı olarak tesis edildiği ve gerçekte böyle bir asıl işveren-alt işveren ilişkinin var olmadığı anlamına gelmektedir. Genel hükümlere
göre değerlendirildiğin de ise, muvazaalı olan alt işveren ilişkisinin görünürde
olduğu ama gerçekte bulunmadığı anlamına gelmektedir.
Böyle bir durum tespitinde SGK’nın ilgili ünitesi ilk başta, vergi inceleme
elamanınca tespiti yapılan alt işverenin faaliyeti dönemi boyunca düzenlediği
tüm sahte faturaları ve belgeleri dikkate alarak alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olarak tesis edildiğini yani görünürdeki yazılı alt işverenlik sözleşmesinin gerçekte var olmadığını düşünecektir. Sonrasında ise, SGK’nın ilgili
ünitesi alt işveren kodunu asıl işyeri dosyası üzerinden alt işverenlik faaliyet
dönemi başından itibaren geriye dönük olarak 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkararak alt işveren kodu üzerinden yapılan sigortalılık bildirimlerini
iptal etmesi gerekecektir. Daha sonra, alt işveren kodu üzerinden iptali yapılan sigortalık bildirimlerini ise doğrudan asıl işverenin asıl işyeri dosyası
üzerinden bildirilmesini başkaca bir husus da tespit etmemesi(alt işverenin
bildirdiği ancak iptali yapılan sigortalıların gerçekte hiç çalışmadığı ile ilgili
veya prim günleri ve prime esas kazançları ile ilgili ayrıca bir şey tespit etmemesi) şartıyla aynen istemesi gerekecektir. Bunun için ilk önce, iptali yapılan
alt işveren sigortalılarının işe başlayış bildirgelerini aynı şekilde asıl işveren
işyeri dosyası üzerinden geriye yönelik olarak isteyecektir. Daha sonrasında,
alt işveren kodundan iptali yapılan sigortalıların prim günleri ve prime esas
kazanç tutarlarının aynen asıl işveren işyeri dosyası üzerinden ilgili aylara
ait olmak üzere ek aylık prim hizmet belgeleri vasıtasıyla geriye yönelik olarak bildirilmesini yine isteyecektir. Asıl işverence bu belgeler bir aylık sürede
kendiliğinden verilmezse SGK’nın ilgili ünitesi söz konusu istediği bu belgeEYLÜL - EKIM 2018
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leri asıl işyeri dosyası nezdinde re’sen düzenleyerek gerekli işlemleri tamamlayacaktır.
Böylece bu işlemler sonrası, alt işverenin iptali yapılan sigortalıları baştan
itibaren asıl işverenin işçisi olarak kabul edilerek asıl işyeri dosyasından bildirimleri yapılmış olacaktır.
4.2. İdari Para Cezaları Üzerine Etkisi:
Kanun koyucu, 5510 sayılı Kanun’un 12. maddesindeki alt işveren ile
ilgili hükümleri doğrultusunda, asıl işvereni alt işveren ile birlikte sorumlu
görmektedir. SGK tarafından çıkarılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ne baktığımızda ise, Yönetmeliğin 31. maddesinin birinci fıkrasında, “alt
işverenin mevzuattan doğan yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası
üzerinden alınan üç haneli alt işveren numarası üzerinde yerine getirmesi gerektiğinin, ayrıca alt işveren adına işyeri dosyası açılmayacağının” belirtildiği görülmektedir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 102. maddesinin
sekizinci fıkrasında ise, “alt işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için asıl
işyerine Kurum’ca verilmiş sicil numarasını ve alt işveren kodunu yazarak
aylık prim hizmet belgesini düzenleyip Kurum’a vermek zorunda olduğunun”
belirtildiği görülmektedir. Ayrıca Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin
102. maddesinin dokuzuncu fıkrasında ise, “asıl işverenin de alt işverenlerin
çalıştırdığı sigortalılar için hangi işverene ait olduğu konusunda Kurum’a
aylık prim hizmet belgesi düzenleyip bildirebileceği” düzenlenmiştir.
Böyle bir durumda, yani vergi inceleme elamanınca alt işverenin faaliyetinin gerçekte var olmayan işlemlere, belgelere ve faturalara istinaden yapıldığına karar verilmesi ve devamında asıl işveren-alt işveren ilişkisinin 5510
sayılı Kanun kapsamında muvazaalı olarak tesis edildiğinin tespit edilmesi
ile SGK tarafından alt işveren kodunun asıl işyeri dosyası üzerinden alt işverenlik faaliyet dönemi başından itibaren geriye dönük olarak 5510 sayılı
Kanun kapsamından çıkarılarak alt işveren kodu üzerinden yapılan sigortalılık bildirimlerinin iptal edilmesi ve asıl işveren işyeri dosyası üzerinden işe
giriş bildirgeleri ve ilgili aylara ait ek aylık prim hizmet belgelerinin geriye
dönük olarak aynen istenmesi durumda, SGK’nın ilgili ünitesi tarafından asıl
işverene bu söz konusu istenen işe giriş bildirgeleri, işten çıkış bildirgeleri ve
aylık prim hizmet belgeleri nedeniyle idari para cezası uygulanmaması gerekir. Çünkü Kanun koyucu 5510 sayılı Kanun’un 12. maddesi ile alt işverenin
sorumluluğundan asıl işvereni de birlikte sorumlu olarak görmüş olup ayrıca
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Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki düzenlemeler ile alt işverene ayrıca işyeri dosyası açılmayacağını sadece asıl işyeri dosyası üzerinden alınan
alt işveren kodu ile bildirim yapılması gerektiğini buyurmuştur. Diyebiliriz ki,
ayrı ayrı ticaret unvanları olsa da, alt işverence bildirimi yapılan sigortalılar
alt işveren kodu dışında asıl işyeri dosyasından yapılmış olmakta ve bildirimleri de en nihayetinde asıl işyeri dosyası üzerinden takip edilebilmektedir.
Diğer taraftan, alt işveren işçileri asıl işveren işçileri olarak sayılmaktadır.
Fakat böyle bir durumda, asıl işverenden işe girişi, işten çıkışı ve ek aylık prim hizmet belgesi ile prim günü ve prime esas kazancı geriye dönük
olarak istenen alt işveren sigortalıları baştan itibaren asıl işveren sigortalısı
sayılacağından ve bunların bildirimleri geriye dönük olarak asıl işyeri dosyası
üzerinden SGK tarafından isteneceğinden asıl işyerinin ilgili aylara ait ücret
bordroları eksik ve noksan düzenlenmiş olacaktır. Bu nedenle, asıl işyerine
yani asıl işverene 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi birinci fıkrası e bendinin (5) numaralı alt bendi gereğince ilgili aylara ait ücret bordrolarını eksik ve
noksan düzenlemek fiili ile ilgili olarak her ay için idari para cezası(1/2 asgari
ücret) SGK tarafından tespit edilmesi durumunda uygulanabilecektir.
Benzer şekilde bu durumda, asıl işveren asıl işyeri ile ilgili olarak ücret ve
sigorta primine esas kazançlarını ilgili yasal defterlerine ilgili aylarda eksik
ve noksan tahakkuk ettirmiş olabilecektir. Bu nedenle asıl işyerine yani asıl
işverene ilgili her ay ile ilgili olmak üzere 5510 sayılı Kanun’un 102. maddesi
birinci fıkrası e bendinin (4) numaralı alt bendi gereğince idari para cezası(1/2
asgari ücret) SGK tarafından tespit edilmesi durumunda uygulanabilecektir.
Alt işverene ise sahte fatura ve gerçekte var olmayan işlemlerin tespiti nedeniyle SGK tarafından iptali yapılan bildirgeler ve belgeler için idari para
cezası uygulanmayacaktır.
5. SONUÇ:
Vergi incelemesi sonucunda alt işverenin faaliyeti dönemi boyunca gerçekte olmayan işlemlere istinaden işlem yaptığı veya sahte belge düzenlediğinin tespit edilmesi SGK uygulamalarında alt işverenlik ilişkisinin görünürde
mevcut ama gerçekte var olmayan işlemlere istinaden ve muvazaalı olarak
kurulduğu anlamına gelmektedir.
Alt işverenlik ilişkisinin sahte fatura tespiti ile gerçekte var olmayan işlemlere istinaden kurulduğunun tespiti ise başkaca bir durum tespit edilmemesi(sigortalıların gerçekte çalışmadığı vb. bir tespit) durumunda alt işveren
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kodu üzerinden bildirilen sigortalıların iptal belgelerinin verilerek asıl işyeri
dosyası üzerinden işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri ve ek aylık
prim hizmet belgeleri ile yeniden bildirilmesini gerektirmektedir. Ancak bu işlemler yapılırken geriye dönük olarak asıl işyeri dosyasından istenen işe giriş
bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri ve ek aylık prim hizmet belgeleri için asıl
işverene SGK tarafından idari para cezası uygulanmayacaktır.
Çünkü 5510 sayılı Kanun’un 12. maddesinde ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 31. ve 102. maddesindeki asıl işveren alt işveren ilişkisi ile ilgili
hükümlere bakıldığında asıl işverenin alt işverenin yükümlülüklerinden birlikte
sorumlu olduğu anlaşılmakla birlikte alt işveren tarafından çalıştırılan sigortalıların alt işverenlik sözleşmesinin SGK’nın ilgili ünitesine ibraz edildikten sonra asıl
işyeri dosyası üzerinden alınacak alt işveren kodu ile bildirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu ise, alt işveren kodu ile yapılan sigortalı bildirimlerinin zaten asıl işyeri
numarası üzerinden yapıldığı ve en nihayetinde alt işverenin sigortalılarının asıl
işverenin sigortalısı olduğu anlamına gelmektedir.
Fakat böyle bir durumda, asıl işverenden işe girişi, işten çıkışı ve ek aylık
prim hizmet belgesi ile prim günü ve prime esas kazancı geriye dönük olarak
istenen alt işveren sigortalıları baştan itibaren asıl işveren sigortalısı sayılacağından ve bunların bildirimleri geriye dönük olarak asıl işyeri dosyası üzerinden SGK tarafından isteneceğinden asıl işyerinin ilgili aylara ait ücret bordroları eksik ve noksan düzenlenmiş olacaktır. Yine asıl işveren asıl işyeri ile
ilgili olarak ücret ve sigorta primine esas kazançlarını ilgili yasal defterlerine
ilgili aylarda eksik ve noksan tahakkuk ettirmiş olabilecektir. Bu nedenle, asıl
işyerine yani asıl işverene ilgili her ay bir ay için ayrı ayrı olmak üzere 5510
sayılı Kanun’un 102. maddesi birinci fıkrası e bendinin (5) ve (4) numaralı
alt bentleri gereğince idari para cezalarının(1/2 asgari ücret) SGK tarafından
tespit edilmesi durumunda uygulanması gerekecektir.
Bununla birlikte, alt işverene sahte fatura ve gerçekte var olmayan işlemlerin tespiti nedeniyle SGK tarafından iptali yapılan bildirgeler ve belgeler için
idari para cezası uygulanmayacaktır.
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KARIN SERMAYEYE EKLENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN
BEDELSİZ HİSSE SENETLERİ
*
İlyas Emre YAYLA16
**
Erhan BAYAR17

ÖZ
İştirak edilen şirketin kar yedeklerini sermayeye ekleyerek ortaklara bedelsiz hisse vermesi durumunda vergi uygulamasının nasıl olacağına ilişkin 1 Seri
No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan düzenleme muhtelif defalar
uyuşmazlığa konu olmakla birlikte 2017 yılında Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Ancak, daha sonra mali idare bu karara karşı Vergi Dava Daireleri Kurulu’na (DVDDGK) temyiz başvurusunda bulunmuş ve yüksek mahkemenin
uyuşmazlığın çözümünde idare lehine karar vermesi sonrası Tebliğin ilgili bölümü tekrar yürürlüğe girmiştir. Bu durum genel itibari ile mükelleflerin lehine
olmakla birlikte GYO’ların ortakları gibi iştirak kazancı istisnasından yararlanamayan şirket ortakları için vergi maliyeti yaratmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Kar payı, sermaye artışı, bedelsiz hisse, GYO,
1. GİRİŞ:
Karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz hisse senetlerinin kar payı olarak değerlendirilip değerlendirmeyeceği vergi literatüründe
geçmişten beri tartışma gündemi yaratmıştır. Konuyla ilgili 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin (Maliye Bakanlığı, 2007) 5.6.2.4.3. no’lu
bölümünde, dönem karından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye
artırımında bulunulması sonrası ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesinin
kar payı olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Ancak Tebliğ’in ilgili bölümü
Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 14.06.2017 tarih ve Esas No: 2013/2951, Karar No: 2017/5260 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Danıştay’ın iptal kararına
karşı mali idare de Vergi Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunmuştur. Nihai aşamada; davalı idarenin temyiz talebi kabul edilerek Danıştay Dördüncü Dairesi’nin ilgili kararının bozulmasına 07.02.2018 tarihinde
oyçokluğuyla karar verilmiştir. Buna göre, kar yedekleri kullanılarak sermaye
artırımı yapılması sonucu elde edilen bedelsiz hisse senetleri, fiili kâr dağıtımı
ile aynı kapsamda değerlendirilerek, tam mükellef kurumlar ve girişim ser*16 Eski Hesap Uzmanı-YMM
**
17 SMMM-Maliye Bilim Uzmanı
Makale Geliş Tarihi:
07.09.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018
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mayesi yatırım ortaklıklarından kar payları elde eden kurum açısından, 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-a maddesinde yer alan “iştirak kazancı” kapsamında kurumlar vergisinden istisna edilmeye devam edilecektir.
Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç olmak üzere,
diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde
edilen kâr payları iştirak kazancı istisnasından yararlanamadığı için, anılan
kurumların kârlarını sermayeye ilave etmeleri nedeniyle bedelsiz hisse senedi
alınması halinde, bu hisse senetlerinin nominal bedelleri kurum kazancı olarak kaydedilecek ve iştirak kazancı istisnası uygulanmayarak, kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.( Akarca ve Şafak, 2018)
2. BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ELDE EDİLMESİNE YÖNELİK
DÜZENLEME VE DANIŞTAY’IN İPTAL KARARI:
1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.4.3. “Bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin satışından sağlanan kazançların durumu”
başlıklı bölümünde, sermaye yedekleri ile karın eklenmesi suretiyle arttırılan
sermaye sonucu verilen bedelsiz hisse senetlerinin alan şirket açısından nasıl
değerlendirileceği düzenlenmiştir. Tebliğ’in ilgili bölümü aşağıdaki gibidir:
“Sermaye yedekleri kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması neticesinde sermaye artırımı nedeniyle verilecek bedelsiz hisse senetlerinin,
bu şirkete iştirak edenler yönünden aktif ve pasiflerinde bir artışa neden olmaması gerekir. Dolayısıyla, bedelsiz hisse senetleri nedeniyle aktifte tutulan
hisselerin sadece adedi değişecek, bedelinde değişme olmayacaktır.
Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz hisse senedi
verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her
iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta bulunma imkanına sahip olmaktadır. Dolayısıyla, kâr yedeklerinden karşılanan
sermaye artırımları sonucunda ortaklarca bedelsiz iştirak hissesi iktisap edilmesi durumunda, alınan bu iştirak hisseleri nominal bedelle iştirak hesaplarında izlenecek ve iştirak kazançları istisnası nedeniyle kurumlar vergisine
tabi tutulmayacaktır.”
Tebliğe göre; sermaye yedeklerinin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırımı ile karın sermayeye eklenmesi suretiyle yapılan sermaye artırımı neticesinde
verilen bedelsiz hisse senetlerinin değerlendirilmesi farklı olacaktır. Sermaye ye260
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deklerinin sermayeye eklenmesi neticesinde alınan bedelsiz hisse senetlerini sahip
olan şirket açısından bu durum bir sonuç ifade etmeyerek iştirakin değeri hesaplarında sabit kalacak sadece elinde bulunan hisse senedi sayısı artmış olacaktır. Karın
sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz hisse senetlerinde ise bedelsiz
hisse senedini alan şirket için hisse adedinde meydana gelen artış ile birlikte iştiraklerinin defter değerinde de bir artış gerçekleşecektir.( Yayla, 2014 : 122)
Düzenleme uygulamada birçok mükellefin lehine olmakla birlikte, ilgili
düzenlemenin 2. paragrafı iştirak kazancı istisnasından yararlanamayan bir
holding şirketi tarafından dava konusu yapılmıştır. İşbu karara konu olayda,
söz konusu holding şirket, iştiraki olan gayrimenkul yatırım ortaklığından,
kâr yedeği kaynaklı hisse senedi elde etmiş, bunu aktifine nominal bedeli ile
almış ve karşılığında da iştirak kazancı olarak gelir tablosu hesabına kaydetmiş ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun iştirak kazançları istisnasına ilişkin
5/a maddesinin son cümlesinde yer alan “Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının
katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan
yararlanamaz” hükmü gereği istisnadan yararlanamamıştır. Elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin, holding şirketin malvarlığında hiçbir artış yaratmamış
olduğu gerekçe gösterilerek, işbu kazanç ihtirazı kayıtla beyana konu edilmiş,
açılan davada bir yandan ödenen verginin iadesi, bir yandan da Tebliğin bu
bölümünün iptali istenmiştir.( Erdem, 2017 : 111)
İlk olarak, Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951
sayılı kararıyla ilgili düzenlemenin ikinci paragrafının yürütmesi durdurulmuş
ve bunun üzerinde Gelir İdaresi Başkanlığı bu karara itiraz etmiştir.
Daha sonra, yapılan itirazı değerlendiren Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulu, 28.11.2013 tarih ve 2013/9 sayılı kararı ile Danıştay Dördüncü Dairesi’nin 16.09.2013 tarih ve E:2013/2951 sayılı kararını iptal etmiştir. Ancak
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun, Danıştay 4. Daire tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararının kaldırılması yönündeki bu kararı, kârın
sermayeye eklenmesi nedeniyle bedelsiz hisse senedi iktisap eden kurumlar
vergisi mükelleflerinin kâr payı elde ettiğini belirten tebliğ hükmünün iptaline
yönelik olarak verilmiş bir karar olmadığından “konunun esası” hakkında Danıştay tarafından verilecek karar beklenmiştir. Daha sonra konuyla ilgili olarak Danıştay Dördüncü Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 14.06.2017
tarih ve E:2013/2951, K:2017/5260 sayılı karar ile Tebliğin ilgili kısmı iptal
edilmiştir. İptal gerekçesi incelendiğinde aşağıdaki hususların ön plana çıktığı
görülmektedir(Kahraman, 2017):
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“…
• Pay sahipliği; sadece şirketin sermayesi üzerinde değil şirketin sahip olduğu tüm malvarlığı ve haklar bütünü üzerinde hak sahibi olmayı ifade
etmektedir. Bu nedenle şirketin sahip olduğu değerlerin esas sermayesinin
üzerinde olması durumunda hisse senetlerinin temsil ettiği ekonomik değerin de itibari değerin üzerinde olacağı tabiidir. Yine aynı sebeple, şirketin tasfiyesi halinde ortaklara hisseleri oranında dağıtılacak tutar, şirkete
koydukları sermaye miktarından az ya da fazla olabilmektedir.
• Sermayenin öz kaynakları kullanılarak artırılması hem sermayede
hem de pay sayısında artışa neden olmakla birlikte, bu halde şirkete
bir dışarıdan bir katkı söz konusu değildir. Bu nedenle yapılan sermaye artırımının şirketin malvarlığını artırıcı bir etkisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla, böyle bir sermaye artırımı nedeniyle oluşan payları
temsil eden hisse senetlerinin ortaklara dağıtılması halinde ortakların
malvarlığında bir artış meydana gelmemektedir. Zira, bedelsiz hisse
senetleri ortaklara hisseleri oranında dağıtıldığından, sahip olunan
pay adedi artsa da ortaklık payları değişmemektedir. Başka bir ifadeyle, yeni oluşan payları temsil eden hisse senetlerini bedelsiz olarak
edinen ortaklar, sermaye artırımından önce de şirket bünyesinde bulunan ve ellerinde mevcut hisse senetlerinin temsil ettiği maddi değerden
daha fazlasına sahip olmadıkları gibi sermaye artırımıyla birlikte kendiliğinden oluşan bu payların hisse senedine bağlanmamış olmasının
da ortakların ve şirketin malvarlığına herhangi bir etkisi yoktur.
• Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması halinde ortaklara bedelsiz hisse verilmesi ile fiilen
kâr payı dağıtılması arasında fark olmadığı değerlendirilmiş ise de; her
iki halde de şirketin malvarlığına dışarıdan getirilen bir katkı söz konusu olmadığından; şirket bünyesinden çekilmeyen ve şirketin öz kaynakları
arasında bulunan karın sermayeye eklenmesi ile sermaye artırımının yine
öz kaynaklardan olan sermaye yedekleri kullanılarak yapılması ya da sermaye artırımına hiç gidilmemesi arasında iştirak edenlerin malvarlığına
etkileri yönünden bir farklılık bulunmamaktadır.
• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “vergi kesintisi” başlıklı
15’inci maddesinin 2’nci fıkrası ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun
94’üncü maddesinin 6/b-i ve 6/b-ii bentlerinde yer alan, kârın sermayeye
eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağına dair düzenlemeler de Kanun
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koruyucunun sermayeye eklenen kârı ortaklar açısından elde edilmiş bir
kazanç olarak kabul etmediğini ortaya koymaktadır.
• Bu durumda, davacının iştiraki bulunan kurumun kârını sermayeye ekleyerek gerçekleştirdiği sermaye artırımı sonucu elde ettiği bedelsiz hisse
senetleri nedeniyle iştirak kazancı elde ettiğinden söz edilemeyeceğinden,
1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nin aksi yönde düzenlemeler içeren davaya konu kısmında ve davacının ihtirazi kaydı dikkate
alınmaksızın yapılan tahakkukta hukuka uyarlık görülmemiştir.
• Açıklanan nedenlerle, 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel
Tebliği’nin “5.6.2.4.3 no.lu” bölümünün 2. paragrafı ile yapılan düzenleme ile ihtirazi kayıtla verilen kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden yapılan tahakkukun söz konusu tutara ilişkin kısmının iptaline,
ödenen tutarın faiziyle birlikte iadesine karar verilmiştir.”
Danıştay’ın iptal kararına karşı mali idare de Vergi Dava Daireleri Kurulu’na temyiz başvurusunda bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak nihai aşamada; davalı idarenin temyiz talebi kabul edilerek Danıştay Dördüncü
Dairesi’nin 14.06.2017 tarih ve E:2013/2951, K:2017/5260 sayılı kararının
bozulmasına 07.02.2018 tarihinde oyçokluğuyla karar verilmiştir.
3. BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ELDE EDİLMESİNE YÖNELİK
DANIŞTAY’IN İPTAL KARARININ BOZULMASI:
İtiraz talebinin idare lehine sonuçlandığı Danıştay Vergi Dava Daireleri
Kurulu’nun 07.02.2018 tarih ve E:2017/626, K:2018/51 sayılı kararının gerekçeleri incelendiğinde;
• Bu uygulamanın kar dağıtımıyla aynı mahiyette olup olmadığının
ortaya konulmasını gerektirmekte olup aynı düzenlemede; sermaye
artışının, sermaye yedekleriyle gerçekleştirilmesi durumunun vergilendirmeye esas alınmamış olması, tek başına, düzenlemenin dava
konusu edilen kısmının iptal edilmesini gerektiren hukuki bir sebep
sayılamayacağından 4. Daire kararının, bu yoldaki gerekçesi hukuka
uygun düşmediği,
• Kar yedeklerini kullanarak sermaye artışı gerçekleştiren şirketin ödenmiş sermayesi, artırılan tutar kadar artmaktadır. Ortaklar açısından
bakıldığında, iştirak edilen şirketteki sermaye artışı nedeniyle sahip
olunan hisse senedinin sayısı artacağı gibi iştirakin değeri de artacağından, bu durumun, ortaklara doğrudan kar payı dağıtımından bir
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farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla; kar payı niteliğini haiz olan bu iştirak kazançlarının, Kanun’da sayılan istisnaya ilişkin kurallar dışında,
vergiye tabi kurum kazancına dahil edilmesi gerektiği,
• 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “istisnalar” başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendindeki Türkiye’de kurulu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kazançlarının kurumlar vergisinden
müstesna olduğu hükme bağlanmış; iştirak eden kurumlar yönünden
bir istisna öngörülmemiştir. Çünkü iştirak kazançları istisnasının amacı “mükerrer kurumlar vergisi” uygulaması içindir. Ancak tam mükellefiyete tâbi başka bir kurumun sermayesine katılmak suretiyle elde
edilen kazancın kurumlar vergisinden istisna olduğu hükmü maddede
yer alan parantez içi hükmü nedeniyle kazançları kurumlar vergisinden istisna edilen Türkiye’de kurulu gayrimenkul yatırım ortaklıkları
tarafından vergisi ödenmeyen kazancın, kar dağıtımı yoluyla intikali
sağlanan diğer kurumlarda vergilendirilmesini sağlama amaçlı olduğu
(Kahraman, 2018),
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası ile Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin 6/b-i ve 6/b-ii bentlerindeki düzenlemelerde yer alan “karın sermayeye eklenmesinin kâr dağıtımı sayılmayacağı” yolundaki, sadece değinilen maddelerde sayılan kişi ve kurumlara yönelik hüküm ifade eden kuralın, dava konusu düzenlemeyi hukuka
aykırı kılan bir gerekçe olarak nitelendirilemeyeceği,
hususlarının ön plana çıktığı görülmektedir.
Yukarıdaki nedenlerle, dönem karından ayrılan yedekler (kar yedekleri)
kullanılmak suretiyle sermaye artırımında bulunulması sonucunda ortaklara
bedelsiz hisse senedi verilmesi ile fiilen kar payı dağıtılması arasında fark
bulunmadığı yolundaki Yargının kar dağıtımına yönelik görüşüne hukuken
katılmak mümkündür. Ancak, özellikle ekonominin son dönemde ki durumu
düşünüldüğü zaman mükellefler içerisinde sayısal olarak az olmakla birlikte
etkisi yüksek GYO gibi yatırım ortaklarının ortakları için fiilen elde etmedikleri (elde edilip edilmeyeceği kesin de olmayan- Kar Realizasyonu sadece
alınan bedelsiz hisse senetlerinin satışı ile olabilmektedir) bir kar payının vergilendirilmesi söz konusu olacaktır.
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4. 1 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NİN
TEKRAR YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNİN YARATTIĞI HUKUKİ SONUÇLAR:
4.1. Kar Dağıtımı:
Kar dağıtımı esas itibari ile yönetsel bir süreçtir. Kar dağıtımı, dağıtılabilir kar üzerinden şirket yönetiminin alacağı kararlar doğrultusunda ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) belirttiği şartlar dahilinde gerçekleşen
bir uygulamadır. Kar dağıtım zorunluluğu bulunan durumlar haricinde (TTK
md. 1’inci temmettü dağıtımı zorunludur ki bu durumda da yine Genel Kurulun karın fiilen dağıtılması için karar alması gerekmektedir), TTK’nun 409/1.
maddesine göre karın kullanım şekline, dağıtılacak kar veya kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine (yani, kâr payının ödeme zamanı, şekil ve
şartlarını ve oranının belirlenmesine) Genel Kurul karar verir.
Kar dağıtımı, şirketten nakit çıkışına sebep olan dolayısıyla diğer kar payı alan
şirket için nakit girişi sağlayan bir uygulamadır. Türk Vergi Kanunlarımızın bu
sürece aykırı şekilde kar dağıtımının yapılmış olduğunu kabul eden düzenlemeler
sadece vergi güvenlik müesseseleri içerisinde bulunmaktadır. Transfer fiyatlaması
ve Örtülü Sermaye yolu ile aktarılan tutarlar hesap döneminin son günü itibariyle
kar dağıtımı olarak sayılacağı KVK md.12 ve md.13’de belirtilmiştir. Kar dağıtımının genel prosedürü dışında kar dağıtımı yapıldığı kabul edilen bir uygulamada
karın sermayeye eklenmesi neticesinde elde edilen bedelsiz hisse senetleridir. Kanunda bir belirleme olmamasına rağmen (zaten Danıştay’ın yürütmeyi durdurma
kararı vermesinin en büyük gerekçelerinden biride budur) karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz hisse senetleri için 1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde “Dönem kârından ayrılan yedekler kullanılmak suretiyle
sermaye artırımında bulunulması halinde ise bu işlem sonucu ortaklara bedelsiz
hisse senedi verilmesi ile fiilen kâr payı dağıtılması arasında fark bulunmamaktadır. Her iki halde de ortaklar, kurum bünyesinde oluşan kârlar üzerinde tasarrufta
bulunma imkanına sahip olmaktadır.” denilmek suretiyle verilen bedelsiz hisse
senetlerinin kar payı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.
4.1.1. İştirak Kazancı İstisnası:
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5/1-a maddesi tam mükellef kurumlardan elde edilecek kar paylarının istisna olmasını düzenlemektedir.
KVK md. 5/1-a maddesinde; “a) Kurumların; 1) Tam mükellefiyete tabi
başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 2)
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Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 3) Tam
mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim
sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden
elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre; tam mükellef sermaye şirketine iştirak edilmesinden ve girişim
sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları kurumlar vergisinden istisnadır. Tebliğin, 5.6.2.4.3. bölümünde belirtilen karın sermayeye eklenmesi
neticesinde bedelsiz olarak elde edilen hisse senetlerinin uygulaması açısından bu tutar gelir olarak değerlendirilip iştirak kazancı istisnasına tabii tutulacak ve iştirakin değeri de bu tutar kadar artırılacaktır.
Örnek muhasebe kayıtları;
______________/____________
Borç
242-İştirakler 		
1.000.000
640-İştirak Kazancı
______________/____________

Alacak
1.000.000

Yukarıda yer alan kayıt yapılacak daha sonra beyannamede bedelsiz verilen hisse senetlerinin değeri indirim olarak dikkate alınacaktır. Böylelikle
şirketin 242-İştirak değeri artarken dönem ticari karıda artacaktır. Ticari karın
artması neticesinde bedelsiz hisse senedi alan şirket açısından özkaynak rasyosu başta olmak üzere rasyoları olumlu etkilenecektir. Ayrıca pek tabii olarak
ileride kar dağıtmak istemesi durumunda daha fazla kar dağıtımında bulunma
imkanına kavuşmuş olacaktır.
4.1.2. İstisnadan Yararlanamayacaklar:
İştirak kar payı istisnasından yararlanamayacak olan şirketler de bulunmaktadır. KVK md. 5/1-a’da belirtildiği üzere tam mükellefiyete tabi girişim
sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hariç diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse
senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kar payı istisnası olarak dikkate
alınamayacaktır.

266

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

Buna göre;
- Dar mükelleflerin, yurtdışındaki iştiraklerin,
- Girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklığı hariç diğer fonlarının,
- Yatırım ortaklıklarının,
Karlarını sermayeye ilave etmesi neticesinde vermiş oldukları bedelsiz hisse senetleri karşılığından bu senetleri elde eden şirketler KVK md.5/1a’da yer alan iştirak kar payı istisnasından yararlanamayacaklardır.
4.2. Yurtdışı İştirak Edilen Kurumdan Alınan Bedelsiz Hisse Senetleri:
Yurtdışı iştiraklerden elde edilen, geçmiş yıl karlarının sermaye eklenmesi
kaynaklı bedelsiz hisse senetlerinin de Tebliğin hükmüne göre kar dağıtımı
sayılacağı aşikardır. Dolayısıyla böyle bir durumda aynen fiili kar dağıtımındaki prosedürler devreye girecektir. İlgili ülke mevzuatına göre prosedürlerin tamamlanması ve bedelsiz verilecek hisse senetlerinin toplam değerinin
belli olması anında kar dağıtımı gerçekleşmiş sayılacaktır. Böyle bir durumda Türkiye’deki şirket bu tutarı temettü geliri olarak kaydedecek ve şartları
sağlaması durumunda KVK md. 5/1-b’de yer alan yurtdışı iştirak kar payları
istisnasından yararlanabilecektir.
KVK md. 5/1-b maddesi; “Kanunî ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan
anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak eden kurumların, bu iştiraklerinden elde ettikleri aşağıdaki şartları taşıyan iştirak
kazançları; 1) İştirak payını elinde tutan şirketin, yurt dışı iştirakin ödenmiş
sermayesinin en az % 10’una sahip olması, 2) Kazancın elde edildiği tarih
itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en az bir yıl süreyle elde tutulması
(Rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle veya yurt dışı iştirakin iç kaynaklarından
yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen iştirak payları için sahip
olunan eski iştirak paylarının elde edilme tarihi esas alınır.), 3) Yurt dışı iştirak kazancının kâr payı dağıtımına kaynak olan kazançlar üzerinden ödenen
vergiler dahil iştirak edilen kurumun faaliyette bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam
vergi yükü taşıması; iştirak edilen şirketin esas faaliyet konusunun, finansal
kiralama dahil finansman temini veya sigorta hizmetlerinin sunulması ya da
menkul kıymet yatırımı olması durumunda, iştirak edilen kurumun faaliyette
bulunduğu ülke vergi kanunları uyarınca en az Türkiye’de uygulanan kurumlar vergisi oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşıması, 4) İştirak kazancının, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar
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vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer
edilmesi.” şeklindedir.
Buna göre;
- Anonim ve limited şirket niteliğindeki şirketlerin sermayesine iştirak
edilmesi,
- Yurt dışı iştirakin ödenmiş sermayesinin en az % 10’una sahip olması,
- Kazancın elde edildiği tarih itibarıyla iştirak payının kesintisiz olarak en
az bir yıl süreyle elde tutulması,
- En az % 15 oranında gelir ve kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü
taşıması,
- Beyanname verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmesi,
Şartlarının tamamının sağlanması durumunda yurtdışındaki şirketten elde
edilen bedelsiz hisse senetleri sonucu iştirak temettü kazancı olarak gelir
kaydedilen tutar kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Yukarıda belirtilen
şartlar tamamen objektif kriterlerden oluşmaktadır ve ispatlanması istenildiği
zaman kanıtlanabilecektir. Ancak burada tek tartışma yaratabilecek konu iştirak kazancının Türkiye’ye transfer edilmesi ifadesidir. Bu şartın sağlanması
konumuz özelinde yurtdışı iştirak hissesinin kayıtlara alınması ile sağlanmış
olacağı düşünülmektedir aksi bir düşünce karşısında fiili olarak istisnadan yararlanabilmek imkansız hale gelecektir.
4.3. Bedelsiz Alınan Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılması:
Karın sermayeye ilave edilmesi neticesinde elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin elden çıkarılması önünde bir engel bulunmamaktadır. Şirket hisse
senetlerine tasarruf etme hakkını elde ettiği andan itibaren satışı gerçekleştirmek konusunda serbesttir. Ayrıca, satışın gerçekleşmesi hisse senedinin alımı
sırasında yararlanılmış olan KVK md.5/1-a’da iştirak kar payı kazanç istisnasından yararlanılmasını da ayrıca engellememektedir. Bedelsiz elde edilen
hisse senetlerinin elden çıkarılması yönünde herhangi bir hukuki engel olmadığı gibi tam tersi maliyet avantajı ve KVK md. 5/1-e’de yer alan iştirak satış
kazancının hesaplanması sırasında iştirak hissesine sahip olunan sürenin hesaplanırken mükellef lehine olarak, hisse senedinin ilk iktisap tarihin dikkate
alınması gibi düzenlemeler bulunmaktadır.
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4.3.1. Bedelsiz Hisse Senedi Elde Edenlerin Maliyet Avantajı:
Karın sermayeye ilavesi nedeni ile bedelsiz iştirak hissesi alan şirket daha
önce belirttiğimiz üzere alınan hisse senetlerinin nominal değeri ölçüsünde iştirak değerini arttıracak, değeri artan iştirak tutarı kadar da gelir yazılan tutarı istisna olarak beyan edecektir. Hisse başına düşen maliyet değerini
etkilememekle birlikte iştirakin toplam hisse senedi sayısı artış göstereceği
için iştirakin toplam maliyet bedelini etkileyecek ve iştirakin maliyeti artış
gösterecektir. Bu durum aynı iştirakin karını sermayeye eklediği durum ile
sermayeye eklemeyip geçmiş yıllar karı hesabında bıraktığı durum arasında,
iştirak sahipleri açısından geçmiş yıl karlarının tutarı kadar bir maliyet farkı
yaratmaktadır.
İştirakin karını sermayeye eklemesi veyahut geçmiş yıl karları hesabında
bırakması iştirakin piyasa fiyatını etkilemeyecek olduğundan bu durum sadece iştirak hissesini elden çıkaracak şirketler için hesaplanan vergiye tabii karı
etkileyecektir.
Örneğin: (A) Şirketi, (B) şirketinin %50’sine sahiptir. (B) Şirketinin sermayesi 1.000.000-TL, Nominal hisse değeri 1-TL’dir. Şirketin piyasa değeri
ise 5.000.000-TL’dir. Ayrıca; (B) şirketinin 4.000.000-TL geçmiş yıl karı özkaynak hesaplarında bulunmaktadır. (A) şirketinin elinde bulunan hisselerinin
tamamını piyasa fiyatı olan 5.000.000-TL’den elden çıkarması durumunda
elde edeceği kar tutarı geçmiş yıl karının sermayeye eklenip eklenmemesine
göre değişiklik gösterecektir. (KVK md.5/1-e maddesinde yer alan istisnadan
yararlanmadığı varsayılmaktadır.)
Kar sermayeye ilave edilmeden satış gerçekleşirse, (A) şirketi satış sonucunda (2.500.000 (=5.000.000/2)), elinde bulunan 500.000 adet ve hesaplarında 500.000-TL olarak değerlenmiş iştirak hissesinden 2.000.000TL (=2.500.000-TL-500.000-TL) kar edecektir ve bu satış kaynaklı olarak
400.000-TL kurumlar vergisi ödemesi gerekmektedir.
Karın sermayeye ilavesi durumunda, (A) şirketinin hisse senedi sayısı
2.000.000 adet (=4.000.000/2) artış gösterecek aynı zaman 242-İştirakler hesabındaki değeri ise 2.500.000-TL (=500.000-TL + 2.000.000-TL) olacaktır.
Dolayısıyla iştirakin piyasa fiyatı (2.500.000-TL) değişmeyeceği için satıştan
elde edilen kar 0-TL (=2.500.000-TL-2.500.000-TL) olacaktır.
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4.3.2. Hisse Senedi İktisap Tarihi:
Mükellef kurum açısında bedelsiz alının iştirak hisselerinin elden çıkarılması sırasında KVK md. 5/1-e’de yer alan iştirak satış kazancı istisnasından
yararlanılabilecektir. KVK md. 5/1e’de yer alan istisnadan yararlanabilmek
için bazı şartlar öngörülmüştür. Bu şartlardan bir tanesi 2 tam yıl süre ile iştirak hissesinin elde tutulmasıdır. Burada 2 tam yılın hesaplanması sırasında
bedelsiz olarak elde edilen hisse senetleri için özellikli bir durum söz konusudur.( Yayla, 2014 :125)
1 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 5.6.2.3.1.1. Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle elde edilen hisse senetlerinde iktisap tarihli bölümü aşağıda yer almaktadır.
“Kurumların mevcut hisse
senetleri dolayısıyla ellerinde bulunan rüçhan hakkı kuponları karşılığında
itibari değeriyle yeni hisse senedi iktisap etmeleri halinde, yeni iktisap edilen
söz konusu hisse senetleri açısından iktisap tarihi olarak, eski hisse senetleri
ya da iştirak hissesinin iktisap tarihi esas alınacaktır. Aynı durum, iştirak edilen kurumun nedeni ne olursa olsun yapmış olduğu sermaye artışı dolayısıyla
bedelsiz olarak iktisap edilen hisse senetleri açısından da geçerli olacaktır.
Bunun dışında, rüçhan hakkı dolayısıyla itibari değerinden farklı bir değerle
hisse senedi iktisap edilmesi durumunda; bu hisse senetlerinin iktisap tarihi
olarak, eski hisse senetleriyle ilişkilendirilmeksizin, fiilen kurumun aktifine
girdikleri tarih esas alınacaktır.”
Buna göre, bedelsiz hisse senetleri, bu hisselerin alınmasını sağlayan geçmişte sahip olunan iştirak hisselerinin iktisap tarihlerine göre değerlendirilmeye tabii tutulacaktır.
5. SONUÇ
Karın sermayeye ilavesi neticesinde elde edilen bedelsiz hisse senetlerinin
kurumlar vergisi mükellefleri adına elde edilen kar payı olarak değerlendirilip/
değerlendirilmemesi tartışmaya açık bir konudur. Zaten 1 Seri no’lu Kurumlar
Vergisi Genel Tebliği yayımlandığı tarihten itibaren bu konu Yargıya taşınmış
ve yargının da birbirinden farklı görüşleri olmuş ve Tebliğin ilgili bölümünün
yürürlüğü günümüze kadar muhtelif defalar birbirinden farklı görüşte yargı
kararları ile birlikte durdurulmuş/kaldırılmış en son Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 07.02.2018 Tarih ve E:2017/626, K:2018/51 sayılı kararı ile
tekrar yürürlüğe girmiştir.
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Bu değerlendirme yazımızda da belirttiğimiz üzere; esas itibari Tebliğ hükmünün yürürlüğe girmesi mükelleflerin çoğuna avantaj sağlamakla birlikte
özellikle KVK md. 5/1-a’da yer alan iştirak kar payı istisnasından yararlanmayan yatırım ortaklıklarının ortakları için olumsuz sonuç doğuracak ve fiili
olarak ellerine geçmeyen sadece hisse senedi sayısında artışa yol açan bir
durum nedeni ile vergiye tabi kazanç elde etmiş olacaklardır ve gayrimenkul
yatırım ortaklıklarına iştirak eden kurumlardan, kar yedeklerini ilave ederek
sermaye artışına gitme sonucunda bedelsiz elde edilen hisse senetleri için gelir kaydetmeyenler cezalı tarhiyata muhatap olabileceklerdir.
KAYNAKÇA
Akif, Şafak (2018). “Karın Sermayeye İlave Edilmesi Nedeniyle Bedelsiz
Hisse Alan Kurumlarla İlgili Danıştay Kararı”, Dünya Gazetesi
Danıştay 4. Dairesi (16.09.2013). E:2013/2951 Sayılı Karar. Ankara : Danıştay 4. Dairesi
Danıştay Dördüncü Dairesi (14.06.2017). E: 2013/2951, K: 2017/5260
Sayılı Karar. Ankara : Danıştay Dördüncü Dairesi
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (07.02.2018) E:2017/626,
K:2018/51 Sayılı Karar. Ankara : Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (28.11.2013). 2013/9 Sayılı Karar.
Ankara : Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Deloitte Vergi Sirküleri (2017) “Karın Sermayeye Eklenmesi Sonucu Bedelsiz Elde Edilen Hisse Senetleri Kar Payı Sayılmayacaktır”, Sirküler No:
2017/93
Erdem, Haluk (2017). “Bedelsiz Edinilen Hisselerin Satışında Maliyet Sorunu” Yaklaşım Dergisi. 299 (2017): 109-114
Kahraman, Abdülkadir (2017). “Danıştay’ın “Bedelsiz Hisse Verilmesi
Kâr Payı Değil” Kararı’nın Gerekçesi” KPMG Vergi
Maliye Bakanlığı (03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği.
Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)
T.C. Yasalar (14.02.2011). Türk Ticaret Kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(27846 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006). Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (26205 sayılı)
Yayla, İlyas Emre (2014). “Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin
EYLÜL - EKIM 2018

271

MALİ

ÇÖZÜM

Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar” Vergi Dünyası. 396 (2014):
121-126.

272

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

7103 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 1’İNCİ MADDESİNE GÖRE
HURDA ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ; MUHASEBE İŞLEM VE KAYITLARI
*
Sefa ÖZBEK18

ÖZ
27.03.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Vergi
Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun geçici 1’inci maddesine göre; belirli şartların
varlığı durumunda hurdaya çıkartılan araçlar için, aynı cins aracın edinilmesinde, Özel Tüketim Vergisinin 10.000 TL’ye kadar olan kısmı terkin edilir.
Bu hükme göre hurdaya çıkartılacak araçlar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği, KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve muhasebe kayıtlarının nasıl
olması gerektiği hususlarının bilinmesi önem arz etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hurda Teşviki-İndirimi, ÖTV İndirimi, Fatura, KDV,
Muhasebe Kaydı
1. GİRİŞ
7103 sayılı kanuna istinaden hurdaya çıkartılacak araçlar için özel tüketim vergisinin 10.000 TL’ye kadar olan kısmının terkin edileceği belirtilmiştir.
Ancak bu indirimden yararlanabilmek için 7103 sayılı kanun ve bu kanuna
göre çıkarılan genel tebliğe göre bazı şartların varlığı aranmaktadır. Hurdaya
çıkartılan aracın Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Katma Değer Vergisi Kanunu
(KDV) açısından durumu ve muhasebe kayıtlarının nasıl yapılacağı da önem
arz etmektedir. Çalışmada hurdaya çıkarılan araçların hurda indiriminden yararlanma şartlarıyla, VUK ve KDV karşısındaki durumu ve muhasebe kayıtları incelenmiş ve açıklanmıştır.
2. HURDA İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI
2.A. Hurda İndiriminden Yararlanabilecek Araçlar:
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin;
-8701.20 G.T.İ.P. numarasında yer alan yarı römorkler için çekiciler,
-87.02 G.T.İ.P. numarasında yer alan sürücü dâhil on veya daha fazla kişi
taşımaya mahsus minibüs, midibüs ve otobüsler,
-87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up,
*18 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Makale Geliş Tarihi:
31.08.2018
Yayın Kurulu Kabul Tarihi: 24.09.2018
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arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar, (sadece bu madde için motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen araçlara
-87.04 G.T.İ.P. numarasında yer alan eşya taşımaya mahsus van, panelvan,
pick-up, kamyonet, kamyon vb. araçlar
girmektedir.
Bu araçlardan, 16 ve daha büyük yaşta olanların, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da hurdaya çıkartılması halinde, aynı cins yeni
bir aracın ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılabilir. Özel olarak, 87.03
G.T.İ.P. numarasında yer alan araçların ilk ediniminde motor silindir hacminin
1600 cm3’ü geçmemesi gerekmektedir (T.C. Yasalar, 21.03.2018).
2.B. Hurdaya Çıkarılacak Araçların Yaş Şartı ve Hesaplaması
7103 Sayılı kanunun geçici 1’inci maddesine göre 16 ve daha büyük yaştaki araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkarılması gerekmektedir. 16 yaş
hesaplamasının nasıl yapılacağıyla ilgili bakanlıkça yayınlanan ‘7103 Sayılı
Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Geçici 1’inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ’’e göre; ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların
yaşları, aracın tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle
tespit olunacaktır. Bir başka deyişle, 2003 model olan ancak 2004 yılında ilk
tescili yapılarak trafiğe çıkmış bulunan aracın yaşının hesaplanması 2003 yılında 1 yaşında sayılmak suretiyle yapılacaktır. 2004 model olup 2003 yılında
trafiğe çıkmış bulunan araç 2018 yılında 15 yaşında olacağından bu düzenlemeden yararlanamaz. 2019 yılı itibariyle düzenlemeden yararlanma hakkı
doğacaktır. Aynı zamanda mevcut bulunmayan (çalıntı, kayıp) araçların bu
düzenlemeden yararlanması mümkün değildir (Maliye Bakanlığı, 2018).
2.C. Hurdaya Çıkarılacak Araçların ‘Aynı Cins’ Olması Şartı
7103 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına
ilişkin çıkarılan genel tebliğ uyarınca, yeni alınacak olan araç, ihraç edilen veyahut hurdaya çıkartılan araçla aynı cins olmalıdır. Yayımlanan genel tebliğe
göre aynı cinsten kasıt, esas itibarıyla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin
aynı tarife pozisyonu sırasında yer alan ve trafik tescil kuruluşlarınca (Türkiye
Noterler Birliği veya noterliklerce) aynı cinste kayıt ve tescil edilen araçlar274
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dır. Örneğin, ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan aracın kamyonet cinsi bir
araç olması halinde, düzenlemeden sadece kamyonet cinsi yeni bir aracın ilk
iktisabında yararlanılabilir; başka cins bir aracın, örneğin otomobilin ilk iktisabında düzenlemeden yararlanılamaz.
Aynı zamanda yukarıda da açıklandığı üzere ihraç edilen veya hurdaya
çıkartılan araçta herhangi bir motor silindir hacmi sınırlaması bulunmamaktadır. Örneğin, 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki 2000 model, motor silindir hacmi
1900 cm³ olan otomobilin ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması halinde,
motor silindir hacmi 1600 cm³ ve altında olan otomobilin ilk iktisabında,
madde hükmünden yararlanılabilir. 87.03 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu
numarasındaki yeni araç alımında aynı cins aracın elektrikli motor olması halinde motor gücü sınırlaması olmayacaktır.
Diğer 8701.20, 87.02, 87.04 G.T.İ.P. numarasına tabi olanların ihracı ve
hurdaya çıkartılmasında aynı cins aracın ediniminde motor silindir hacmi uygulamasına bakılmayacaktır. Bir başka deyişle, motor silindir hacmi ne olursa
olsun aynı cins araç alınabilecektir (Maliye Bakanlığı, 2018).
2.D. Yeni Araç Alımında Terkin Edilecek ÖTV Tutarı
7103 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi, yeni araç ediminde tahakkuk
eden özel tüketim vergisinin 10.000 TL’yi aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmının terkin edileceğine hükmetmektedir. Bununla
ilgili Maliye Bakanlığınca yayımlanan genel tebliğ ile özel tüketim vergisinin
hangi şart ve tutarlarda terkin edileceği belirlenmiştir. Şöyle ki:
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için özel tüketim vergisi matrahı esas alınarak aşağıdaki tablodaki gibi,
Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek
ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 46.000 TL’yi aşmayanlar için
Matrahı 46.000 TL’yi aşıp 80.000 TL’yi aşmayanlar
için
Matrahı 80.000 TL’yi aşanlar için

10.000
8.000
3.000

Diğer araç cinsleri için 10.000 TL olarak, tespit edilmiştir.
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Yukarıda belirlenmiş bulunan şartlara göre yeni araç alımında tahakkuk
eden özel tüketim vergisinden; 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, steyşın vagon vb. araçlar için
yukarıda belirlenen ÖTV matrahı esas alınarak vergi terkin edilecektir. 87.03
G.T.İ.P. numarasının dışında kalan 8701.20, 87.02, 87.04 G.T.İ.P. numaralı
araçlar için ÖTV matrahına bakılmadan 10.000 TL tutarının tamamı terkin
edilecektir. Araç alımında yukarıda belirlenen terkin edilecek ÖTV tutarının altında tahakkuk eden ÖTV ise tahsil edilmeyecektir (Maliye Bakanlığı,
2018).
2.E. Hurda Araç İndiriminden Yararlanabilecek Kişiler ve Yararlanma Süresi
Trafik sicilinde adlarına kayıtlı ve yukarıda G.T.İ.P. numaralarıyla belirtilen araçları bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş
mirasçıları, araçlarını ihraç veya hurdaya ayırmaları şartıyla yararlanabileceklerdir. Hurdaya çıkarılacak ya da ihraç edilecek olan aracın birden fazla gerçek veya tüzel kişi üzerine tescilli olması durumunda sadece tek bir aracın ilk
ediniminde düzenlemeden yararlanılabilecektir.
Bu düzenleme 27.03.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar kayıt ve tescili silinerek ihraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçlar
yerine 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk edinilecek araçlar için
geçerlidir. Bir başka ifade ile düzenleme süresi olarak iki ayrı şartlı süre vardır. İlk süre ihraç veya hurdaya ayrılacak araçların 27.03.2018-31.12.2019
tarihleri (bu tarih dâhil) arasında işlemlerinin yapılması, ikinci olarak; yeni
alınacak aracın 31.12.2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar edinilmesidir. Bu iki
şarta uygun olarak yapılmayan ihraç ve hurdaya ayırma ile yeni araç alımında
düzenlemeden yararlanılamayacaktır (Maliye Bakanlığı, 2018).
3. İHRAÇ VE HURDAYA AYRILACAK ARAÇLAR İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOLLARI
7103 sayılı kanuna göre 16 yaş ve üzeri araçların ihracı ve hurdaya çıkarılması için atılması gereken adımlar ve ÖTV indiriminden yararlanma şart
ve aşamaları yukarıda da açıklandığı üzere genel tebliğ ile belirtilmişti. Bu
şart ve aşamalar; aracın ihraç edilmesi ve hurdaya ayrılması olarak iki farklı
şekilde uygulanacaktır.
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İhraç edilecek araç için doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıya ihraç edilmesi olarak iki yöntem belirlenmiştir. İhraç edilecek araç için ÖTV indiriminden
faydalanmak için;
- Aracın T.C. Gümrük Bölgesinden çıkmış olması,
- İhracatın gerçekleştiğiyle ilgili gümrük beyannamesinin düzenlenmesi,
- Aracın muayenesinin bulunması şarttır.
Araçların doğrudan yahut ihracatçılar vasıtasıyla ihracında, ihracın yapılması için tebliğ ile belirlenmiş bulunan belgeler hazırlanarak tescil kuruluşuna verilerek, kuruluştan yazı alınır. İhracat gerçekleştirildiğinde tekrar tescil
kuruluşuna başvurularak araç kaydının silinmesi talep edilir. Bunun üzerine
tescil kuruluşunca aracın tescili silinir. ‘İhraç nedeniyle kayıt ve tescili silinmiştir’ şerhli Motorlu Araç Tescil Belgesi araç sahibine verilir. Bu belge
yeni araç alınacak yere ibraz edilerek ÖTV indiriminin yapılarak, belirlenen
kısmın kendisinden tahsil edilmemesini ister.
Araçların hurdaya çıkartılması halinde; hurdaya çıkartılacak olan araç için
tebliğde belirtilen dilekçe ve ekleriyle tescil kuruluşuna başvuru yapılır ve
hurdaya çıkartılmasında sakınca olmadığına dair yazı alınır. Araç, tebliğde
belirtilen şartları taşıyorsa hurdaya çıkartılmasında sakınca olmadığına dair
yazı verilir. Bu yazıyla birlikte ilgili dilekçelerle birlikte il özel idarelerine,
büyükşehir belediyelerine veya MKEK hurda müdürlüğüne ya da ÖTA teslim
yerlerine veya geçici depolama alanlarına araç teslim edilir. Taşıt Teslim Tutanağı veya Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu ile tebliğ ekinde yer alan
ilgili dilekçelerle birlikte tekrar tescil kuruluşuna başvurulur ve araç hurdaya
çıkarılarak ‘hurdaya çıkarılmıştır’ şerhli Motorlu Araç Tescil Belgesi araç sahibine verilir. Hurdaya ayırma işleminin tamamlanmasına müteakip motorlu
taşıtlar vergisinin kapatılması için ilgili vergi dairesine bildirim yapılır (Maliye Bakanlığı, 2018).
4. HURDA İNDİRİMİNDE MUHASEBE İŞLEM VE KAYITLARI
7103 sayılı Kanun ile uygulamaya konulan ÖTV indiriminin uygulanabilmesi için ihraç edilen veya hurdaya ayrılan araçların özellikleriyle, indirimin uygulanabilmesinin şartları yukarıda açıklanmıştır. Vergi mükellefi olan
gerçek veya tüzel kişilerin üzerlerine kayıtlı bulunan araçlarının kayıtlardan
çıkartılmasının nasıl olacağıyla, VUK ve KDV kanunu karşısındaki durumları
aşağıda açıklanmıştır.
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4.A. Tescili Silinen Aracın Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılması
Yukarıda açıklanan, ihraç edilen veya hurdaya çıkarılan araçların gerçek
ve tüzel kişilerin muhasebe kayıtlarından çıkartılması gerekmektedir. Burada
önemli konu, ihraç edilen veya hurdaya çıkarılan araç için fatura kesilip kesilmeyeceğidir.
VUK 227. maddesinde;
‘’Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.’’
VUK 229. maddesinde;
‘’Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı
meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.’’ olarak tanımlanmaktadır.
Yine VUK 232. maddesinde ise;
‘’Birinci ve (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen ibare
Yürürlük: 1.1.1999) ikinci sınıf tüccarlar kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:
1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;
2. Serbest meslek erbabına;
3. Kazançları (4369 sayılı Kanunun 81/A-7 nci maddesiyle değiştirilen
ibare Yürürlük: 1.1.1999)basit usulde tesbit olunan tüccarlara;                
4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;
5. Vergiden muaf esnafa.
Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura
istemek ve almak mecburiyetindedirler.’’
hükümleri yer almaktadır.
Madde hükümleri uyarınca, aracın hurdasının verildiği yetkili kurumun
belirlediği hurda bedeli üzerinden veya ihraç edilen araç için, ihraç tutarı kadar fatura kesilmesi gerekmektedir.
Faturanın kesilmesi gerekliliği, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından
verilen özelgede; ‘’Buna göre, .... hurdaya ayırarak ... MKEK Hurda İşletmesi
Müdürlüğüne teslim ettiğiniz taşıtın satışından elde edilen kazançlar ve bu faaliyetler ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim
ve harçtan müstesna olmakla beraber Vergi Usul Kanununun 227 inci maddesi
uyarınca, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların vesikalara dayanılarak tevsik edilmesi zorunlu olduğundan, bu kapsamda satışını
278
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yapmış olduğunuz hurda taşıt için anılan Müdürlükçe tarafınıza yatırılacak olan
bedel üzerinden fatura düzenlemeniz gerekmektedir.’’ (Eskişehir Vergi Dairesi
Başkanlığı, 2011) görüşü bildirilerek açıklığa kavuşturulmuştur.
4.B. Tescili Silinen Araç İçin Kesilen Faturada KDV’nin Durumu
KDV Kanununun 1/1 maddesine göre, ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest
meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve
hizmet ithalatı, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler KDV’ye tabidir
(T.C. Yasalar, 02.11.1984).
Yine aynı kanunun Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar
başlıklı 17.maddesinin diğer istisnalar başlıklı 4.fıkrasının g bendine göre;
‘’Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek
üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi, döviz,
para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, tahvil(elde edilen faiz gelirleri
ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil),varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları,
Türkiye’de kurulu borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ile metal,
plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıkları ile konfeksiyon kırpıntılarının teslimi’’ (T.C. Yasalar, 02.11.1984) KDV’den istisnadır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde hurda kavramının (Maliye Bakanlığı, 2014); her türlü metal, plastik, lastik,
kauçuk, kâğıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen
veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak
haldeki metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam karakterli her türlü ham,
yarı mamul ile mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır.
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde (Maliye Bakanlığı, 2014) ve 117 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.3.3.2.3) bölümünde (Maliye Bakanlığı, 2012) yapılan
‘’Kanunun (17/4-g) maddesi veya tevkifat uygulaması kapsamında değerlendirilebilmesi için ekonomik ömrünü doldurmuş araç-gereç ve iş makinelerinin
hurda olarak satılması ve satış sonunda alıcının bunları, hurda olarak değerlendirmesi gerekmektedir.’’ açıklamalarına göre:
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- Ekonomik ömrünü doldurmuş, kullanılamaz hale gelmiş,
- “hurdaya ayrılmıştır” şerhi alınan ve hurda olarak satılan ve alıcı tarafından da hurda olarak değerlendirilen (üretim amaçlarına uygun olarak yeniden
kullanılmayan ya da herhangi bir üretim faaliyetinin girdisi olmayan)
araçlar yukarıdaki hüküm ve şartlara göre katma değer vergisinden
istisnadır (Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı, 2010).
4.C. Muhasebe İşlem ve Kayıtları
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere hurdaya ayrılan araç için fatura
kesilmesi ve kesilen faturada KDV’nin hesaplanmayarak, fatura üzerine ‘’kdv
kanununun 17/4-g maddesine göre hurda satışı olduğundan kdv hesaplanmamıştır.’’ şerhi düşülerek kesilmesi yerinde olacaktır. Vergi mükellefi olmayan
gerçek kişiler için ise, hurda aracı alan kurum veya şirket tarafından gider
pusulası kesilmelidir (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2016).
1 Sıra No’lu Muhassebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğ (MSUGT)’inin V nolu eki olan Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı
Açıklamaları bölümünde yer alan 294 hesabın ‘’çeşitli nedenlerle işletmede
kullanılma ve satış olanaklarını yitiren stoklar ve duran varlıkların izlendiği
hesaptır.’’ (Maliye Bakanlığı, 1992) tanımlamasına göre, hurdaya ayrılacak
olan aracın kullanılma ve satış olanağı ortadan kalktığından 254 Taşıtlar Hesabında bulunan araç bedelinin 294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran
Varlıklar hesabına; 299 hesabın ‘’bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için
ayrılan amortismanların izlendiği hesaptır.’’ (Maliye Bakanlığı, 1992) tanımlamasına göre, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabında bulunan bedelinde
299 Birikmiş Amortismanlar Hesabına aktarılmaları gerekmektedir.
…./…./20….
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE

XXXX

MADDİ DURAN VARLIKLAR
254 TAŞITLAR

XXXX

…./…./20….
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMAN
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294 ve 299 hesaplara alınan tutarlar kesilen faturadaki bilgilere istinaden
kar-zarar tutarı hesaplanarak kayıtlardan çıkarılacaktır. Aracın ekonomik ömrü
tamamlanmış ise, bir başka deyişle 294 ve 299 hesaplarda yer alan tutarlar
birbirine eşitse, hurda olarak kesilen fatura tutarının tamamı gelir kaydedilecektir. Örneğin 5.000 TL hurda tutarıyla kesilen faturada kayıt şöyle olacaktır:
…./…./20….
102 BANKALAR HS

5.000,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS

XXXX

294 ELDEN ÇIKARIL.STOK.
VE MADDİ DUR. VAR.

XXXX

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR
VE KARLAR

5.000,00

ÖTV indiriminden yararlanabilmenin ana şartları olan 16 ve daha büyük
yaştaki aracın hurda olarak satışıyla bu satış sonrası 31.12.2019 tarihine kadar
yeni bir araç alınması temelde yenilenmesi amacıyla araç satışına girmektedir.
Bilanço esasına göre defter tutan vergi mükellefi gerçek veya tüzel kişiler,
taşıtlarını yenilemek amacıyla sattıklarından dolayı ve aynı cins araç alınması zorunluluğu olması dolayısıyla, araç satış karını direk gelir tablosu hesabı
olan 679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar hesabına kar yazarak vergi matrahına konu edeceklerine, VUK 328. maddesinin ‘’satılan iktisadi kıymetlerin
yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta   işletmeyi   
idare    edenlerce    karar   verilmiş    ve    teşebbüse    geçilmiş olursa bu
takdirde, satıştan tahassül eden kâr, yenileme giderlerini karşılamak üzere,
pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir.’’ hükmünce, 549
Özel Fonlar Hesabında tutabilirler (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2016).
Bu kayıt bilanço esasında defter tutan mükellefler için, vergi planlaması ve
ertelemesi bakımından avantaj sağlayacaktır. Bu durumda yapılması gereken
kayıt aşağıdaki gibi olmalıdır;
…./…./20….
102 BANKALAR HS

5.000,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS

XXXX

294 ELDEN ÇIKARIL.STOK.
VE MADDİ DUR. VAR.
549 ÖZEL FONLAR

XXXX
5.000,00
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Aracın ekonomik ömrü, araç için belirlenen amortisman oranı ve yılından önce bittiyse ve bu şekilde hurdaya ayrılacaksa veya hurda teşvikinden
yararlanabilmek amacıyla alındıysa, bir başka deyişle 294 hesapta yer alan
tutar 299 hesapta yer alan tutardan büyükse, hurda olarak kesilen fatura tutarı
dikkate alınarak kar-zarar hesaplaması yapılacak ve kar ise yine 679 hesaba
veya 549 hesaba, zarar ise 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar hesabına
kaydedilecektir.
Örneğin, 294 hesapta 5.000 TL ve 299 hesapta 3.000 TL tutar bulunurken,
5.000 TL hurda tutarıyla kesilen faturada kayıt şöyle olacaktır:
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar : 5.000,00 TL
299 Birikmiş Amortismanlar (-)		
: (3.000,00 TL)
Net Defter Değeri			
: 2.000,00 TL
Satış Tutarı					
: 5.000,00 TL
Kar-Zarar					
: 3.000,00 TL Kar

…./…./20….
102 BANKALAR HS

5.000,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS

3.000,00

294 ELDEN ÇIKARIL.STOK.
VE MADDİ DUR. VAR.

5.000,00

679 DİĞER O.DIŞI GELİR
VE KAR./ 549 ÖZEL FON.

3.000,00

Fatura tutarının 2.000 TL olarak kesilmesi durumunda ise kar-zarar durumu ve kaydı şöyle olacaktır:
294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar : 5.000,00 TL
299 Birikmiş Amortismanlar (-)		
: (3.000,00 TL)
Net Defter Değeri			
: 2.000,00 TL
Satış Tutarı					
: 2.000,00 TL
Kar-Zarar					
: 1.000,00 TL Zarar

282

EYLÜL - EKIM

MALİ

ÇÖZÜM

…./…./20….
102 BANKALAR HS

2.000,00

299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS

3.000,00

689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

1.000,00

294 ELDEN ÇIKARIL.STOK.
VE MADDİ DUR. VAR.

5.000,00

5. SONUÇ
7103 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesine göre uygulamaya konulan
hurda indirimine ilişkin hükümlerle, 7103 sayılı kanunun geçici 1’inci maddesinin uygulanmasına ilişkin genel tebliğ hükümlerine göre; trafik sicilinde
adlarına hükümlerde belirtilen araçları kayıtlı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, kanunda belirtilen G.T.İ.P. numarasında yer alan 16 ve daha büyük yaştaki araçlarının ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartmasıyla 10.000 TL’ye kadar
ÖTV indirimi uygulanacaktır. 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçların
ÖTV indiriminden faydalanılabilmesi için motor hacminin 1600 cm3’ü geçmemesi şartı aranacaktır.
87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçların özel tüketim vergisi matrahı
esas alınarak belirlenen ‘ÖTV matrahı ve terkin edilecek ÖTV tutarı cetveli’ne göre; 3.000 TL, 8.000 TL ve 10.000 TL olarak üç farklı terkin tutarı baz
alınacaktır. Bir başka ifade ile 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan araçların ilk ediminde 1600 cm3’ü geçmeyen motor hacmi ve Terkin Edilecek ÖTV
tutarı için ÖTV matrahı dikkate alınacaktır. Araçların ihracında ve hurdaya
çıkartılmasında gerekli belgeler hazırlanarak ihraç ve hurda işlemleri gerçekleştirildiğinde ‘Hurdaya çıkarılmıştır’ veya ‘ihraç nedeniyle kayıt ve tescili silinmiştir’ şerhli tescil belgesiyle, yeni alınacak araç için şerhli tescil belgeleri
ibraz edilerek ÖTV indiriminin uygulanması talep edilecektir. Hurdaya çıkartılacak ve yeni alınacak araçlar için son tarih 31.12.2019 olarak belirlenmiştir.
Vergi mükellefiyeti bulunan gerçek ve tüzel kişilerin belirlenen araçları
hurdaya ayırması nedeniyle, VUK hükümleri gereğince hurda bedeli kadar fatura kesmeleri gerekmektedir. Kesilen faturada KDV kanununun 17/4-g maddesi uyarınca KDV hesaplanmayacaktır. Bilanço usulüne göre defter tutan
mükellefler için yapılması gereken muhasebe kayıtlarında; aracın taşıt vasfını
yitirerek hurda vasfı kazanması, bir başka ifadeyle; işletmede kullanılma ve
taşıt olarak satış olanağını yitirmesi nedeniyle 254 hesaptan 294 hesaba ve
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257 hesaptan 299 hesaba devir yapılması Tekdüzen Hesap Planı uygulamalarına göre yerinde ve doğru olacaktır.
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ÖNEM L İ D U Y U R U
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde
gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp
yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının neden yayımlanamayacağına ilişkin bir
e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün
olmaktadır. Yazılı izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı yazıların hiçbiri dergimiz tarafından
yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, fikri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak
gösterilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI İLKELERİ
1. YAYIN POLİTİKASI
Mali Çözüm dergisi ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER ve EBSCOHOST’un BUSİNESS SOURCE COMPLETE veritabanlarında yer almaktadır. Dergimizin diğer ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin yükseltilmesi için aşağıda belirlenen kurallara
uyulması konusunda karara varılmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır.
Bu açıklamalara bağlı olarak; yayın kurulumuz, dergiye gelen yazılar için;
• Yayımlamama kararı verebilir,
• düzeltme yapması için yazara geri gönderebilir,
• hakem değerlendirme süreci başlatabilir.
Hakem değerleme sürecinde yazılar en az iki hakem tarafından değerlendirilir.
Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme sonuçları gönderilen yazarlara hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup yayın kuruluna gönderir. Yayın Kurulu’da gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir. Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve İngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve İngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir
tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
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İngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler, İngilizce olarak belirtilir.
Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
Türkçe “öz” ile İngilizce “abstract” metinlerinin tercümeleri aynı
olmalıdır.
Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı bölüm de bulunmaktadır.
Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük,
İngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak biçimde hazırlanacaktır.
Sayfa sağ, sol üst taraftan 2,5 cm alt taraftan 3 cm boşluk bırakacak şekilde ayarlanmalıdır.

2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal
özellikleri aşağıdaki biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaçlar.
• Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan
yöntem ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan
gözlemler, uygulamalar, bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır) belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup
duymayacağı konusunda karar vermesini kolaylaştırır.
• Asıl metinin elaltında bulunmadığı durumlarda, metinin yerini
tutacak derecede yeterli bilgi içermelidir.
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Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazarın görüş ve yorumları
• Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
• Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda
açıklamalara yer verilir.
Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstüne yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:
Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”,
“Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı;
edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.

EYLÜL - EKIM 2018

291

MALİ

ÇÖZÜM

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
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