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Sunuş
Küreselleşen dünyada İSMMMO bilginin önemini kavramış, bilginin ya-

şamın her anında yer aldığının bilinciyle kurulduğu günden bugüne yayınla-

rıyla meslek mensuplarını desteklemiş ve desteklemeye devam etmektedir.
Yayınlarımız içinde yer alan Mali Çözüm dergisi İSMMMO’nun 1991’den iti-

baren yayımlanan süreli yayınlarından biridir.

1991’de İSMMMO Aylık yayın organı adıyla yayın yaşamına başlayan

dergi 36. Sayıdan itibaren Mali Çözüm Dergisi adı ile yaşamına devam etmiş
ve 75. Sayıdan itibaren hakemli dergilerin taşıması gereken özellikleri bünye-

sine alarak hakemli dergi özelliğine kavuşmuştur. Mali Çözüm bu özelliğine
kavuştuktan sonra Uluslararası Veritabanı olan Ebscohost ve TÜBİTAK

ULAKBİM Sosyal Bilimler Veritabanı yetkilileriyle görüşülmeye başlanmış-

tır. Her yıl TÜBİTAK ULAKBİM tarafından düzenlenen Akademik Yayıncılık toplantılarına katılınarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Mali Çözüm Dergisi 2006 Temmuz ayından bugüne uluslararası verita-

banı olan Ebscohost ve 2010 Temmuz ayından itibaren de TÜBİTAK ULAKBİM

Sosyal Bilimler Veritabanı tarafından izlenmeye değer görülmüştür. Dergimi-

zin veritabanlarında yer almasının önemi; ulusal ve uluslararası alanda varlığımızı göstermek ve akademik alanın ilgisini dergimize yönlendirmektir. Bu

doğrultuda 75. sayımızdan başlayarak dergimizde yayımlanan hakemli makale

sayısı 120’ye ulaşmıştır.

Yayınlar bir kurumun üretkenliğinin en iyi göstergesidir. İki önemli ve-

ritabanı tarafından izlenen Mali Çözüm Dergisi profesyonel anlamda üretken-

liğimizin kanıtıdır.

100. Sayımıza yaklaşırken bu kısa zamanda sizlerin desteğiyle aldığımız

hızlı yol bizleri gururlandırmaktadır.

100. sayımızda yeni makalelerle buluşmak üzere.
YÖNETİM KURULU
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DENETİM MESLEK MENSUBUNUN
İŞİ MİDİR? MESLEK MENSUBU
DENETİM İŞİNE HAZIR MIDIR?
Yahya ARIKAN*
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik Mali
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun “Amaç” başlığını taşıyan
1’inci maddesinde, “Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını
ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek
durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir şekilde sunmak
ve yüksek mesleki standartları gerçekleştirmek üzere, “Serbest Muhasebecilik”,
“Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik” ve “Yeminli Mali Müşavirlik” meslekleri ve hizmetleri ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliğinin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine,
organlarının seçimlerine dair esasları düzenlemektir.” hükmü yer almaktadır.
“Mesleğin Konusu” başlıklı 2’nci maddesi A fıkrasında “Muhasebecilik
ve Mali Müşavirlik Mesleğinin Konusu” aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
“Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;
a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kâr-zarar tablosu ve beyannameleri
ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.
b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe,
finans, malî mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek
veya bu konularda müşavirlik yapmak.
*

İSMMMO Başkanı
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c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme,
tahlil, denetim yapmak, malî tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı
görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.
Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest
muhasebeci malî müşavir denir.”
Yine 2’nci maddenin B fıkrasında ise “Yeminli Mali Müşavirlik
Mesleğinin Konusu” aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
“A Fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yazılı işleri yapmanın yanında
Kanunun 12 nci maddesine göre çıkartılacak yönetmelik çerçevesinde tasdik
işlerini yapmaktır.
Yeminli malî müşavirler muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe
bürosu açamazlar ve muhasebe bürolarına ortak olamazlar.” hükmü yer
almaktadır.
Yukarıda verilen 3568 sayılı Kanunun 1’nci maddesinde, Kanunun
amacı açıklanırken “denetim”e değinilmiş olup; Kanunun 2’nci maddesinde
mesleğin konusu belirtilirken “denetim” meslek mensuplarının yapacağı işler
arasında sayılmıştır.
Diğer taraftan, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebecilik
Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun hükümleri gereğince
16 Ocak 2005 gün ve 25702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeminli Mali
Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliği’nin
14’üncü maddesi “Sınav Konuları”nı aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
“Sınavlar, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere
meslek unvanları itibariyle, aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır.
a) Yeminli Mali Müşavirlik sınav konuları:
1) İleri Düzeyde Finansal Muhasebe,
2) Finansal Yönetim,
3) Yönetim Muhasebesi,
4) Denetim, Raporlama ve Meslek Hukuku,
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5) Revizyon,
6) Vergi Tekniği,
7) Gelir Üzerinden Alınan Vergiler,
8) Harcama ve Servet Üzerinden Alınan Vergiler,
9) Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatı,
10) Sermaye Piyasası Mevzuatı.
b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınav konuları:
1) Finansal Muhasebe,
2) Finansal Tablolar ve Analizi,
3) Maliyet Muhasebesi,
4) Muhasebe Denetimi,
5) Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,
6) Hukuk; Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur
Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku,
7) Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku.”
“Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav
Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesi “Sınav Konuları”nı sayarken, “Serbest
Muhasebeci Mali Müşavir” ve “Yeminli Mali Müşavir” olabilmek için
“Denetim“ konusunda da hem teorik hem de uygulama bilgisinin ölçüldüğü
sınavda başarılı olmayı şart koşmuştur.
Yukarıda tüm yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, 3568 sayılı
Kanun, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı sahibi meslek mensubunun bir çok konuda iş yapmasına imkan tanırken
“denetim” konusunda da iş yapmasına imkan tanımaktadır. Yani, 3568 sayılı
Kanuna göre “denetim yapmak” meslek mensuplarının yapacakları işlerden
biridir ve kendilerine verilmiş yasal bir haktır.
Mesleğimizde önümüzdeki süreçte, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının
kanunlaşması beklenmektedir. Söz konusu Tasarıya göre, sermaye şirketlerinin denetimi zorunludur. Hiç şüphesiz ki, sermaye şirketlerinin denetim işinin,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından
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yapılması yasal bir zorunluluktur. Bu aşamada, meslek mensuplarımızın kendilerini bekleyen bu denetim çalışmalarına hazırlanabilmeleri, varsa teorik ve
uygulama eksikliklerini tamamlayabilmeleri için kendi kendilerini yetiştirmelerinin yanında, meslek örgütümüzün ve üniversitelerimizin de meslek mensuplarına denetim konusunda gerekli teorik ve uygulamalı eğitimleri vermelidirler.
Diğer taraftan denetim yapacak meslek mensubunun izlenebilmesi, kalitesinin artırılabilmesi ve kamu güveninin sağlanabilmesi amaçlarıyla,
TÜRMOB bünyesinde denetim konusunda “SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ”
açılabilir, “DENETİM KÜTÜĞÜ” ve “KALİTE GÜVENCE MERKEZİ”
oluşturulabilir.
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BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON
KARMAŞASI
Erdoğan ARSLAN*
I-KONUNUN AÇIKLANMASI
Bağımsız denetim, Türkiye’de SPK düzenlemeleri ile oluşturulmuş bir
denetim müessesesidir. Kuşkusuz işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlarını gösteren mali tabloların, bu hususu doğru ve gerçeğe uygun nitelikte
yansıtıp yansıtmadıklarına ilişkin olarak gerçekleştirilen muhasebe denetiminde olduğu gibi, üçüncü şahıslar tarafından kullanılacak işletme ile ilgili
diğer bilgi ve belgelerin de doğrulukları ve gerçeğe uygunlukları yönünden
yapılan uygunluk denetimlerinde de denetçilerin bağımsızlığı yaşamsal
öneme sahiptir. Bu itibarla genel kabul görmüş denetim standartlarından biri
de denetçinin bağımsızlık standardıdır. 1 Bu standart esas alındığında, denet*
1

Yeminli Mali Müşavir
3568 sayılı Meslek Yasası, “işletme faaliyet ve sonuçlarının denetlemeye tabi tutarak gerçek durumu
ilgililere tarafsız olarak sunmak” için çıkarılmış (md 1) ve bu amaçla “görevini bağımsızlık tarafsızlık ve
dürüstlükle yapmayan meslek mensuplarına” en hafif disiplin cezası olarak geçici olarak mesleki faaliyetten
alıkoyma cezasının verilmesini öngörmüştür(md 48). Aynı hassasiyet, SPK Mevzuatında da vardır. “Bağımsızlık,
mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış ve anlayışlar bütünüdür. Bağımsız
denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler, bağımsız denetim çalışmalarında bağımsız olmak zorundadırlar.
Bağımsız denetçilerin dürüst ve tarafsız olmaları yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da bulunmaması gerekir. Bağımsız denetçiler; a) Çalışmaları sırasında mesleki şüphecilik anlayışıyla
hareket etmek, b) Ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, c) Karşılaştığı etik çatışmaların
çözümünü sağlayabilmek için en yakın amirinden başlayarak çatışmaya konu olan hususu üstlerine taşımak, konu
Kuruluş içinde çözümlenemezse ilgili yasal düzenleyici kurumlara ve Kurula başvurmak, ç) Dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek, d) Bağımsız denetim sonucunda ulaştıkları
görüşlerini, başkalarının doğrudan veya dolaylı çıkarlarını düşünmeksizin raporlarında açıklamak, zorundadırlar.
(4) Bağımsız denetçinin, bağımsızlığını tehdit eden unsurlar ile bunlara karşı oluşturulan önlem mekanizmalarını
çalışma kağıtlarında belgelemesi ve söz konusu hususları denetimden sorumlu komiteler ile tartışmaları zorunludur. Ayrıca, bağımsız denetçi bağımsız denetimlerde bağımsız olduğunu doğrulayan yazılı bir beyanı müşterinin denetimden sorumlu komitesine sunar. Bağımsız denetim kuruluşları da bağımsızlığı tehdit eden hususlar
konusunda alınabilecek önlemleri önemlilikleri bakımından belirleyerek, bağımsızlıkla ilgili politikalarını yazılı
hale getirirler. (SPK Tebliğ Seri X No 22 2. Kısım 3. Bölüm md 12)”
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çinin bağımsızlığı ile yargıç bağımsızlığının, önemlilik bakımından eş değer
nitelikte olduğu görülür. 2
Denetçinin bağımsız düşünme anlayışından ayrılmamasının önemi, kısaca ABD’de 2002 yılında yaşanan ve “Enron Muhasebe Skandalı” olarak
anılan olayla daha iyi anlaşılmıştır. 3 Bu skandalın ortaya çıkmasından sonra
bir dünya devi olan Enron şirketi de, onun denetim firması olan ve zamanında Dünyanın en büyük denetim şirketi konumunda olan Arthur Andersen
şirketi de tarihin derinliklerine kötü bir anı olarak gömülmüştür. Bu olayın
ortaya çıkmasının hemen akabinde sermaye piyasasında yatırımcıları korumak amacıyla 30 Temmuz 2002 tarihinde Sarbanes - Oxley Yasası (SOX)
çıkarılmış ve halka açık şirketlerin denetimine yeni bir düzen ve disiplin getirilmiştir. Bu nitelikteki düzenlemeler daha sonra Avrupa ülkelerinde de yapılmış; Avrupa Birliği de 8 numaralı Direktifini SOX yasası doğrultusunda
gözden geçirmiştir. 4
2

“Bağımsız denetim kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair tereddüt oluşması
halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.” genel kuralı konmuş ve maddede denetçinin bağımsızlığını
ortadan kaldıran durumlar ayrıntılı olarak sayılmıştır. Bunlar arasında bağımsız denetim kuruluşları ile bunların
bağımsız denetçilerinin ve diğer personelinin denetlenen şirketlere a)Muhasebe defterlerinin tutulması ve buna
ilişkin diğer hizmetlerin verilmesi, b) Finansal bilgi sistemi kurulması ve geliştirilmesi ile işletmecilik, muhasebe,
finans konularındaki uygulamalarla ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi, belge düzenlenmesi ve rapor hazırlanması, c) Değerleme ve aktüerya hizmetleri verilmesi veya ekspertiz ve uygunluk raporu hazırlanması, ç) İç denetim fonksiyonunun yerine getirilmesi yada iç denetim fonksiyonuna destek hizmeti verilmesi, d) Yönetim veya
insan kaynakları fonksiyonlarının yerine getirilmesi, e) Aracılık veya yatırım danışmanlığı hizmetlerinin verilmesi, f) Hukuki danışmanlık veya diğer uzmanlık hizmetlerinin verilmesi, g) Tahkim ve bilirkişilik yapılması ve ğ)
Kurul tarafından yapılmasına izin verilmeyen alanlarda hizmet sunulması da vardır. (SPK Tebliğ Seri X No 22
2. Kısım 3. Bölüm md 13)”
3 Enron olayında, halka açık bir şirketin kendisini olduğundan daha karlı göstermesi ve özellikle bu gösterimde de denetim şirketinden (Arthur Andersen ) yardım alması söz konusudur. Denetim raporları yatırımcıların
karar vermesinde önemli bir etkiye sahip olduğundan, şirketler kendilerini karlı göstererek hisselerinin değerini
arttırıyorlar ve bu noktada denetim firmaları da bu amacın gerçekleşmesine yardımcı oluyor. Böylece şirketin
gelirlerini ve karını şişirerek borçlarını gizlemesine olanak tanıyan, karmaşık bir mali yapılar zinciri oluşturuluyor. Enron son üç yıl içerisinde karlarını bu şekilde yarım milyar dolar civarında şişirdi. Yapılan muhasebe hataları ve çeşitli yolsuzluklar, 16 Ekim 2001 tarihinde ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu tarihte Şirket daha önce ilan
edilen altı aylık vergi sonrası net kar rakamını 544 milyon USD ve öz sermayesini de 1.2 milyar USD azaltarak
düzelttiğini ilan etmiştir. Bu düzeltmelerden sonra, 8 Kasım 2001’de şirket ikinci bir duyuru ile 1997,1998,1999
ve 2000 yılları net karlarını düzelterek yeniden ilan etmiştir ( Süer, 2006,9)
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SOX Yasası, 5 denetimde bağımsızlık ve etkinlik sağlayarak, Enron
4 Avrupa Birliği 8. Direktifinde öngörülen yenilikler şunlardır: a- İşletmeler için iç denetim faaliyetleri yıllık
zorunlu olarak yapılacak ve raporlanacaktır. İç denetçi bir “Meslek Mensubu” olacaktır. Ancak henüz iç denetimin
zorunlu olacağı firmaların sınırları ve iç denetim raporlama standartları oluşturulmamıştır. Bu yönde yine bir çalışma devam etmektedir. b- Kote olmuş bir şirketin denetçi si (Meslek Mensubu) kote olmamış grubun tüm firmalarını
denetleyecektir ve tümünden sorumlu olacaktır. c- Denetçinin mesleki standartları bu yönergede yer alacaktır. d- Her
üye ülke bir “Denetim Komitesi” oluşturacaktır. Bu komitede kamu görevlileri ve faaliyet gösteren meslek mensubu (denetçi) yer almayacaktır. Komite üyeleri’nden denetim faaliyetini sürdürenler veya bir kurumda görevli olanlar
bu işlerini terk edecektir. e- Komitenin başlıca görevi AB komisyonunun muhasebe-denetim yasa ve yönergelerinin,
denetçinin mesleki standartlarının, sorumluluklarının yerine getirilmesini sağlamak ve denetim düzenini kontrol
etmek olacaktır. Her üye ülke bütün denetim Kurullarının yetkilerini de bu Kurula devredecektir. Üye ülkelerde
muhasebe ve denetim düzenini yönlendirecek başka bir Kurul olmayacaktır. AB Denetim yasa ve standartlarının
uygulanması kuvvetlendirecek ve kolaylaştıracak ilave yönergeler ve tavsiyeler Denetim Komitesi tarafından oluşturulabilecektir. Ancak bunlar üye ülkeler arasında haksız rekabete ve uygulama farklılıklarına yol açmayacak şekilde olacaktır. Üye ülkeye özgü düzenlemeler, AB komisyonu tarafından izlenecektir. f- Mesleki faaliyet konusunda
AB standartlarına uygun olarak Denetçi lisansı verme yetkisi Denetim Komitesinin görevi arasında olacaktır. g- Üye
ülkelerde yer olan diğer meslek örgütleri ve birliklerinin temsilcileri Komitede yer alamayacaktır. Ancak mesleki
eğitime yönelik çalışmalar bu örgütler tarafından yürütülebilecektir.h- Denetim faaliyetleri rotasyon sistemi ile farklı denetçiler tarafından denetlenecektir. (Tunç, 2007, 46 )
5 Sarbanes Oxley yasası 11 ana başlık altında düzenlenmiştir. Bu başlıklar aşağıda sıralandığı gibidir: 1- Kamu
Şirketleri Muhasebe Gözetimi Kurulu 2- Denetçinin Bağımsızlığı 3- Kurumsal Sorumluluk 4- İleri Düzey
Finansal Raporlama 5- Analistlerin Çıkar Çatışması
6- Komisyonun Finansal Kaynakları ve Otoritesi 7- Çalışmalar ve Raporlar 8- Kurumsal Açıdan ve Ceza Hukuku
Açısından Hile 9- Beyaz Yakalılara Verilecek Cezaların Artırılması 10- Kurumlar Vergisi Beyannameleri 11Kurumsal Hile ve Sorumluluk Yasa’nın yenilik getiren hükümleri şunlardır: 1- Şirket yönetimleri iç denetim sisteminin Kuruluş,işleyiş ve bağımsızlığından sorumlu olacak ve bu sorumluluğunu kamuya duyuracaktır.2- Bu
bağlamda her faaliyet raporunda şirketin iç denetim yapısından ve işleyişinden bahsedilecek ve şirketin üst düzey
yöneticileri iç denetim sisteminden sorumlu olduklarını belirteceklerdir. 3- Aynı şekilde bağımsız denetim raporlarında da iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin yapılarından bahsedilecek ve iç denetim faaliyetinin genel bir
değerlemesi yapılacaktır. 4- Bağımsız denetim ve raporlama sisteminin gözetimi için kamu gözetim Kurulu
Kurulacaktır. 5- Kurulacak olan bu Kurulca tescil edilmeyen hiçbir bağımsız denetim şirketi bağımsız denetim
raporu yazamayacaktır. Kurulca tescil edilmeyen bağımsız denetim şirketleri bağımsız denetim dışındaki
faaliyetlerde de bulunamayacaktır. 6- Halka açık tüm şirketlerin bünyelerinde denetim komitesi bulunmalıdır.
Tüm denetim hizmetlerinin öncelikle şirketlerin denetim komiteleri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu
denetim komitesinin en az bir üyesinin mali konularda uzman olan birisi olması gerekmektedir. 7- Bağımsız denetim şirketlerinde sorumlu ortak baş denetçiler kesintisiz en fazla 5 yıl boyunca aynı firmaya hizmet verebilirler.
8- Bağımsız denetim şirketinden denetlenecek şirketin mali işler departmanına geçen bir denetçi olması halinde
1 yıl boyunca bağımsız denetim şirketi o şirketi denetleyip, bağımsız denetim raporu yazamaz. 9- Şirketler mali
yöneticileri için bir ahlaki kurallar listesi oluşturmalı ve faaliyet raporlarında bu ahlaki kurallar bütününe yer vermelidirler. 10- Bağımsız denetim şirketleri bağımsız denetim dışında vermiş oldukları muhasebecilik, bilgi sistemleri dizaynı ve uygulaması, fiyatlandırma ve değerlendirme hizmetleri, aktüerya hizmetleri, iç denetim, yönetim ve insan kaynakları hizmetleri, brokerlik, dealerlik ve yatırım bankacılığı danışma hizmetleri, denetim
hizmetleriyle ilgili olmayan hukuk ve bilirkişilik hizmetleri gibi hizmetleri veremeyeceklerdir. (Tunç, 2007, 46 )
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skandalıyla sarsılan “sermaye piyasasındaki kamu güveninin tekrar tesis
edilmesini” amaçlamıştır. 6 Konumuz açısından bu Yasanın önemi, denetçi
bağımsızlığına ilişkin getirdiği yeni hükümler ve bunların Türk sermaye piyasasına olan paralel nitelikteki yansımalarıdır. Yasa, denetçi bağımsızlığını sağlamak adına, denetim şirketleri tarafından denetim müşterilerine 7 verilen
denetim dışı hizmetleri sınırlandırmıştır. 8 Nitekim SPK da aynı dönemde
sınırlı da olsa aynı nitelikteki düzenlemeleri gerçekleştirerek yürürlüğe koymuştur. 9 Ancak denetim dışı hizmetlerin sınırlandırılmasının kapsamı SPK
tarafından ilerleyen yıllarda genişletilmiştir. Yasanın denetçi bağımsızlığının
sağlanması için getirdiği hususlar, verilen hizmetlerin sınırlandırılması ile kalmamış; denetçilere rotasyon uygulanmasını da bir şart olarak öngörmüştür.10
6

Yasa metninde bu yasanın temel amaçları finansal raporlama, bağımsız denetim ve muhasebe hizmetlerinde
kalitenin artırılması ve şeffaflığın sağlanması,denetim şirketlerinin bağımsızlığının artırılması, Kamu Şirketleri
Muhasebe Gözetimi Kurulu’nun Kurulması ve diğer amaçlar olarak sıralanmıştır. (Tunç 2007, 46 ) Skandal sonrasında benzer keyzlerin Xerox, Woldcom vb bir takım şirketlerde de yaşandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Kanun,
yatırımcıya doğru zamanda ayrıntılı ve anlaşılabilir mali bilgiler sunulmasının sağlanması, daha iyi bir kurumsal
yönetimin temin edilmesi, Muhasebe Gözetim Kurulunun kurulması ve daha sıkı yaptırımların uygulanması, iç kontrol sisteminin etkinleştirilmesi, denetim komitelerinin bağımsız hareket edebilmelerinin sağlanması, denetim firmalarından alınacak diğer hizmetlerin sınırlandırılması gibi hedefler gütmüştür. (Gökalp, 2005 s 115)
7 “Denetim müşterisi” terimi, mali tablolarının ya da diğer bilgilerinin denetlendiği, incelenip gözden geçirildiği ve onaylandığı bir kurumu ifade etmektedir ve bu kuruluşun iştirakleri de bu tanıma dahildir. Bir iştirak,
denetim müşterisi üzerinde kontrole sahip olan, denetim müşterisi tarafından kontrol edilen veya denetim müşterisi ile birlikte ortak kontrol altında yer alan; denetim müşterisinin kuruluş açısından önemli olduğu durumlarda
denetim müşterisi üzerinde önemli bir etkisi olan, kuruluşun denetim müşterisi açısından önemli olduğu durumlarda da denetim müşterisinin önemli düzeyde etkisi altında olan ve denetim müşterisinin bir parçası olan yatırım
şirketi kompleksindeki herhangi bir kuruluşu ifade etmektedir. (Süer, 2006, 8)
8 1. Defter tutma ya da denetim müşterisinin muhasebe kayıtları veya mali tabloların hazırlanmasıyla ilgili
diğer hizmetler; 2. Finansal bilgi sistemleri tasarımı ve uygulanması 3. Şirket değerleme hizmetleri, adillik görüşleri (fairness opinions), ya da ayni raporlara iştirak (contribution-in-kind reports) 4. Aktüeryal hizmetler 5. İç
denetim işleri 6. Yönetim fonksiyonları 7. İnsan kaynakları hizmetleri 8. Aracı, yatırım danışmanı ya da yatırım
bankacılığı hizmetleri 9. Hukuki hizmetler 10. Denetimle ilgisi olmayan eksper/ bilirkişi hizmetleri 11. Halka
Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Kurulu’nun yönetmelikle izin verilemez olduğunu belirleyen hizmetler, denetim firmalarının müşterilerine vermesi yasak olan hizmetler olarak sayılmıştır. (Süer, 2006, 6-7)
9 SPK Tebliği Seri X No:19 2.11.2002 tarih ve 24924 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre
“Bağımsız denetim kuruluşları ve bu kuruluşlarda istihdam edilen denetim elemanları ve diğer personel, bu
Tebliğe göre bağımsız denetim hizmeti verdikleri firmalara, bağımsız denetim hizmeti verdikleri dönemde, bedelli veya bedelsiz olarak; a)Defter tutmak ve buna ilişkin diğer hizmetleri verme, b) Finansal bilgi sistemi kurma ve
geliştirme,işletmecilik, muhasebe, finans, ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerde müşavirlik yapma, belge düzenlenme ve rapor hazırlama, c) Değerleme ve aktüerya hizmetleri verme, ç) İç denetim destek hizmetleri verme, d)
Tahkim ve bilirkişilik yapma e) Diğer danışmanlık hizmetlerini verme faaliyetlerinde bulunamazlar (md 1)
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SPK denetçi rotasyonunu, Türkiye koşullarını ve diğer denetçi bağımsızlığıyla ilgili düzenleme eksikliklerini dikkate alarak, bağımsız denetim kuruluşu
rotasyonu olarak algılamış ve ona göre düzenlemiştir. 11 Bununla beraber
SPK, yakın geçmişte bağımsız denetim kuruluşu rotasyonuna ilişkin kuralı
radikal olarak değiştiren bir düzenleme yapmış ve “denetçi ve üzeri unvanlı
denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak baş denetçi olmak üzere en az
75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince
muhafaza edilmesi” koşulunu sağlayan bağımsız denetim kuruluşlarında
rotasyonu kaldırmış; bu şartı sağlayan şirketlerde rotasyon uygulamasını
sorumlu ortak baş denetçi rotasyonuna dönüştürmüştür. 12
Makalemiz, SPK’nın “bağımsız denetim kuruluşu” için uygulanmasını
10 Sorumlu ortak rotasyonu: Denetim ekibindeki belirli sorumlu ortakların, sorumlu ortağın denetim sürecindeki
rolüne bağlı olarak beş ya da yedi aralıksız yıldan fazla denetim hizmeti vermesini yasaklamaktadır.
11 Bağımsız denetim kuruluşları, sürekli ve/veya özel denetimlerde en çok 5 hesap dönemi için, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılır. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşteri yönetim kurulunca imzalanarak yürürlüğe girer.Yönetim kurulunca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi sürekli denetimlerde genel kurulun onayına sunulur. Bağımsız denetim kuruluşunun tekrar aynı müşteri ile
sürekli ve/veya özel denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi gerekir.( SPK
Tebliği Seri X No:19 md 2). “1.Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi; bağımsız denetimlerde (özel bağımsız
denetim dahil,) bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları hariç en çok
7 yıl için, bu Tebliğin 2 nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Denetimden sorumlu
komiteler” başlıklı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılır. Bağımsız
denetim kuruluşu seçimi, en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun onayına sunulur. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim
sözleşmesi müşterinin yönetim kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe
girer ve sözleşme gerek müşteri ve gerekse bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir. Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir nedenle seçilememesi veya bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulca onaylanmaması halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde
Kurula bildirilir.
(2) Bağımsız denetim kuruluşunun tekrar aynı müşteri ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalayabilmesi için en
az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.” (SPK Tebliği Seri X No.22 3. Kısım 1. Bölüm md 6’nın nihai
değişiklik önceki şekli).
12 “(1) Bağımsız denetim kuruluşlarının seçimi; bağımsız denetimlerde (özel bağımsız denetim dahil,) bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları haiz bağımsız denetim kuruluşları hariç en çok 7 yıl için, bu Tebliğin 2
nci Kısmının (Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Şartları) “Denetimden sorumlu komiteler” başlıklı maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla, müşteri yönetim kurulu tarafından yapılır. Bağımsız denetim kuruluşu seçimi,
en geç ilgili hesap döneminin ilk 3 ayında ve genel kurul toplantısından önce gerçekleştirilerek genel kurulun
onayına sunulur. Seçilen bağımsız denetim kuruluşu ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesi müşterinin yönetim
kurulu ve bağımsız denetim kuruluşu tarafından birlikte imzalanarak yürürlüğe girer ve sözleşme gerek müşteri

205

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

öngördüğü rotasyonun “denetçi rotasyonuna” dönüştürmesine ilişkin olarak
yürürlüğe koyduğu düzenlemesini irdelemek amacıyla kaleme alınmıştır.
II-BAĞIMSIZ DENETİMDE ROTASYON UYGULAMASI
Rotasyon Fransızca kökenli bir sözcük olup, Türkçe’de “bir birimde
çalışan görevlilerin düzenli bir biçimde yer değiştirmeleri”ni ifade etmek
için kullanılır; (TDK, 1992, 1228) münavebe, değişim anlamındadır.(Yılmaz,
1976, 269) Bağımsız denetimde rotasyon uygulaması sonucunda denetçi ile
denetlenen müşteri firma ilgilileri arasındaki ilişkilerin, aralarında bir menfaat birliğinin kurulmasını sağlayacak niteliğe dönüşmesini engellemek
amaçlanır. Denetçi-müşteri ilişkisi zamanla arkadaşlık yada dostluklara dönüşebilmekte; en hafifinden kurulan arkadaşlık-dostluk ilişkisi, denetçinin
denetlediği konularda “tarafsız düşünebilmesine yada kalabilmesine” engel
olabilmektedir.
ve gerekse bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6 iş günü içinde Kurula gönderilir. Bağımsız denetim kuruluşunun herhangi bir nedenle seçilememesi veya bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulca onaylanmaması
halinde, konu en geç durumun ortaya çıktığı tarihi izleyen ilk iş gününde Kurula bildirilir.”
“(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan bağımsız denetim kuruluşlarının seçimine yönelik 7 yıllık azami süre
ve ikinci fıkra hükmü, 1.1.2011 tarihinden itibaren sona erecek hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere, aşağıda
belirtilen şartları haiz ve gereklilikleri yerine getiren bağımsız denetim kuruluşları için uygulanmaz.
a) Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak baş denetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince muhafaza edilmesi,
b) Kuruluş bünyesinde bu Tebliğin 4 üncü Kısım (Bağımsız Denetim Kalitesinin Kontrolü) hükümleri
uyarınca münhasıran kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu tam zamanlı görevlendirilecek en az 2
sorumlu ortak baş denetçi, 2 baş denetçi ve tam veya yarı zamanlı görevlendirilecek yeter sayıda denetçiden
oluşan bir kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması,
c) Kuruluş tarafından yukarıda belirtilen asgari sayıda denetim kadrosunun, kalite kontrol sisteminin gözetiminden sorumlu komite üyesi sorumlu ortak baş denetçi, baş denetçi ve diğer denetçilerin ve kalite kontrol sisteminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esasların, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az
9 ay önce Kurula bildirilmiş olması,
d) Bir hesap dönemine ait finansal raporlara yönelik bağımsız denetim raporlarına ilişkin kalite kontrol
sonuçlarının, kalite kontrol çalışmalarının kapsamını ve sonuçlarını içerecek şekilde düzenlenmiş bir rapor şeklinde,
bağımsız denetim çalışmalarının mesleki ilkelere, ilgili düzenlemelere, kuruluş tarafından belirlenen kalite güvencesi
ilke ve uygulamalarına uygunluğunu ve hazırlanan bağımsız denetim raporlarının gerçek durumu yansıttığını beyan
eden bir yönetim kurulu kararı ile birlikte her yıl Haziran ayı sonuna kadar Kurula iletilmiş olması.”
“(4) Bir sorumlu ortak baş denetçi, bir müşteri şirket ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinde, her halükarda
en çok 7 hesap dönemi görev alabilir. Sorumlu ortak baş denetçinin aynı müşteri şirketin denetim çalışmalarında
görev alabilmesi için en az 2 hesap döneminin geçmesi zorunludur.”(SPK Tebliği Seri X No:22 3 Kısım 1 Bölüm
md 6 (SPK Tebliği Seri X No:25 md 4 ile değişen şekli))
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Nitekim bu doğrultuda bağımsız denetimde, üçüncü dereceye kadar (bu
derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile eşlerinin, denetlediği müşteri işletmeleri ile kurmuş oldukları finansal ilişkileri, denetçinin kendi finansal ilişkisi
olarak kabul edilir(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md. 13) Aynı
şekilde bu yüzden bağımsız denetim kuruluşunun (gerçek kişi ortakları ve yöneticileri dahil) yönetim veya sermaye bakımından doğrudan yada dolaylı olarak hakim bulunduğu veya ilişkili olduğu bir danışmanlık şirketi, bağımsız
denetim kuruluşunun hizmet verdiği müşterisine, aynı dönem için danışmanlık
hizmeti veremez. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 13/6)
SOX Yasası, denetçi bağımsızlığının sağlanması adına, bir denetim firmasında sorumlu ortak baş denetçi sıfatıyla çalışan denetçinin ve/veya denetim raporunu gözden geçirerek onay veren ikinci denetçinin aynı şirkete
kesintisiz olarak 5 yıldan fazla denetim hizmeti veremeyeceğini hükme
bağlamıştır (SOX Yasası md 203) ki bu hüküm denetçinin rotasyonunu açıklamaktadır. Ancak bu şekilde kurala bağlanmış rotasyonun bağımsızlığı sağlamadaki yeterliğini, ilgili ülkenin gelişmişlik standartları ve belirlenmiş diğer
bazı koşullar ve zorunluluklar ile desteklendiğinde, anlayabilmek mümkündür. Nitekim sadece denetçinin bağımsızlığı ile ilgili olan bu koşul ve zorunluluklar şu şekilde özetlenebilir.
SOX Yasası, bağımsız denetim firmasının, müşteri şirketin bağımsız
yönetim kurulu üyelerinden oluşan “denetim komitesi”13 gözetiminde faaliyet göstermesini gerekli kılmaktadır. SOX Yasası ile getirilen “Halka Açık
Şirketler Muhasebe Gözetim Üst Kurulu” 14 denetimin bağımsızlığını ve
13 Şirketin “bağımsız yönetim kurulu üyeleri “arasından oluşan ve en az bir üyesi CPA unvanı taşıyan denetim
komitesi, denetim firmasının görevlendirilmesi, ücretinin belirlenmesi, yönetimle finansal raporlamaya ilişkin görüş
ayrılıklarının giderilmesi de dâhil olmak üzere denetim faaliyetlerinin gözetiminden doğrudan sorumlumdur (SOX
Yasası md 401) Yönetim Kurulu üyesinin bağımsız olması, şirketten danışmanlık ve/ veya başka bir ad altında herhangi bir ücret almaması ve şirketin veya herhangi bir iştirakinin ilişkili tarafı sıfatını taşımaması anlamına gelmektedir. (MODAV 2007 )
14 Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB olarak ifade edilen bu Kurul, yatırımcıların korunmasının önemini kavramış, yeterli mesleki deneyimi olan tam zamanlı 5 üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerden sadece
ikisinin sertifikalı muhasebeci unvanını taşıyabileceği öngörülmekte ve bu kişilerin geçmişte bir denetim firmasında çalışmış olmaları durumunda en geç bir yıl öncesinde bu islerinden ayrılmış olmaları şartı aranmaktadır. Kurul’un
tüm faaliyetleri SEC (Security and Exchange Commission)” in denetimi ve gözetimi altında olup üyelerinin atanması ve gerektiğinde görevden alınmaları yine SEC’in yetkisi ve sorumluluğundadır. (MODAV 2007.
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etkinliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur ve sadece denetim şirketlerinin
denetim faaliyetlerinin gözetimi ve denetiminden sorumludur. 15
Dolayısıyla bu Kurul, denetim firmalarının ve onlar adına iş yapan kişilerin
denetim faaliyetlerini bu Yasaya, menkul kıymetlerle ilgili diğer yasalara,
SEC mevzuatına 16 ve kendisi ve SEC tarafından konulan kurallarla meslek
standartlarına uygun olarak yürütüp yürütmediklerini tespit etmek amacıyla
onları teftiş etmektedir. 17 Aynı şekilde bu Kurul, bir denetim firmasının
denetim hizmeti sırasında halka açık bir şirket veya iştirakine yada şirketin
finansal raporlama gözetiminde görev alan bir kişinin birinci derecede yakınına, vergi danışmanlığı ve benzeri bir hizmeti denetimle eş zamanlı olarak
vermesi durumunda, denetim firmasının hizmet verdiği kuruluştan bağımsız
sayılamayacağını hükme bağlamıştır. 18 Ayrıca, SOX Yasası sadece denetimle ilgili olarak değil, denetlenen firmalar ile ilgili olarak da belirlediği kurumsal yönetim ilkelerine uyma zorunluluğu ve yaptırımlar öngörmüştür. 19
15 Halka Açık Şirketler Muhasebe Gözetim Üst Kurul’unun görevleri şunlardır: a) Halka açık şirketleri
denetleme yetkisi vermek üzere denetim firmalarını kayda almak; b) Denetim raporlarının düzenlenmesine ilişkin
denetim, kalite kontrol, etik, bağımsızlık ve diğer konularda standartlar düzenlemek veya mevcut standartları benimsemek ; c) Denetim şirketlerini denetlemek; d) Denetim şirketleri veya onlar adına hizmet veren kişilere ilişkin
inceleme ve disiplin soruşturmalarını yürüterek gerekli yaptırımları uygulamak; e) Yatırımcıları koruma ve kamu
yararı sağlama amacına yönelik olarak denetim firmalarında üstün profesyonel standartları sağlamak ve denetim
kalitesini yükseltmek için Kurul yada SEC tarafından gerekli görülen diğer işlevleri yerine getirmek; f) Denetim
firmalarının ve onlar adına hizmet verenlerin, denetim raporlarının hazırlanması ve ilan edilmesine ve denetçilerin
bu amaca yönelik borç ve yükümlülüklerine ilişkin olarak bu yasaya, Kurul tarafından konulan kurallara, profesyonel standartlara ve menkul kıymetlerle ilgili mevzuata uymalarını sağlamak; g) Kuru’lun bütçesini hazırlamak,
faaliyetlerini ve personelini yönetmek. (SOX Yasası md 101) . (MODAV 2007)
16 SEC, ABD’nin SPK muadili olan (Security and Exchange Commission) kurumun kısaltılmış adıdır.
17 SOX Yasası md 104. Bir yıl içinde 100 den fazla denetim yapan firmaların yılda en az bir kez, 100 den az
denetleme yapan firmaların ise, en az üç yılda bir teftişe tabi tutulması gerekmektedir. Teftiş sonucu bulunan
eksiklikler ve yöneltilen eleştiriler denetim firması tarafından rapor tarihini izleyen 12 ay içinde tatmin edici bir
biçimde çözüme bağlandığı takdirde kamuya açıklanmaz (MODAV 2007)
18 PCAOB’ nun 3523 sayılı bu kuralına, ABD’ de denetim hizmeti veren bütün firmaların 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren bu kurala uymaları gerekmektedir (MODAV 2007)
19 SOX yasasının denetlenen halka açık şirketler için öngördüğü önlemler kısaca şunlardır. 1) Denetimle ilgili
çalışma kâğıtlarının ve diğer belgelerin saklanma süresini 7 yıl olarak belirlemiştir. 2) Kamuya açıklanmak üzere
SEC ye sunduğu mali tabloların, genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür yardımcısı tarafından imzalanarak onaylanmasını ve tabloların ve raporlardaki diğer bilgilerin bütün önemli hususlar açısından isletmenin
gerçek durumunu yansıttığını teyit eden yazılı beyanın eklemesini zorunlu tutulmaktadır 3) Finansal tablolarda
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Hile ve sahtekârlık konusunda kanıt sağlayan şirket çalışanlarının korunması 20 ile ihbarda bulunanlardan intikam alınmasının önlenmesi de bu nitelikteki önlemlere dahildir. 21
SOX Yasasının ABD’de denetçi bağımsızlığı için öngördüğü bütün bu
ayrıntılı ve etkin yasal önlemlere rağmen, gerektiği gibi bir “denetçi bağımsızlığı”nın sağlanamadığından şikayet edilmektedir. Şikayet edenlere göre
denetçi bağımsızlığını sağlamanın asıl yolu, denetim firmalarının sadece
denetim hizmetlerini vermelerini sağlamaktır.(Wolfman, 2003) Zira, ABD
de dört büyükler olarak adlandırılan denetim şirketleri olan Price Waterhouse
Coopers, Deloitte, Ernst & Young ve KPMG’nin, ülkedeki tüm halka açık
şirketlerin ödedikleri toplam denetim ücretlerinin % 99’unu elde ettiklerini, 22 dolayısıyla bu denetim şirketlerinin verdikleri bütün denetim dışı
bu yasaya, menkul kıymet yasalarına, SEC ve Kurul mevzuatına ve mesleki standartlara önemli aykırılıklar
bulunması durumunda,yöneticilerin aldığı ikramiye ve kar payları ile menkul kıymet satış karlarını geri ödeme
zorunluluğunu getirmiştir. 4) Mali tabloların ve finansal raporlarda sunulan diğer bilgilerini isletmenin gerçek
durumunu yansıtmaktan önemli ölçüde uzak olması ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte bulunması durumunda; a)
Bu durumu bilerek raporları onaylayan genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür yardımcısı $ 1.000.000
a kadar ve / veya 10 yıl hapis cezasına çarptırılacaktır. b) Genel müdür ve mali islerden sorumlu genel müdür
yardımcısı raporları bilerek ve isteyerek onayladıkları takdirde $ 5.000.000 ve / veya 20 yıla kadar hapisle cezalandırılacaktır 5) Şirket yönetiminin etkin bir iç kontrol sistemi geliştirme ve iç kontrol sisteminin etkinliğini
değerleme zorunluluğu vardır 6) Denetim firması denetim hizmetini denetim komitesinin gözetiminde yerine
getirecektir 7) SEC denetimi ve gözetimine tabi alanlarda çalışan avukatlar, halka açık şirketin veya herhangi bir
ajanının menkul kıymet yasalarını önemli derecede ihlali ile karsılaştıkları takdirde bu hususu şirketin baş hukuk
müşavirine veya şirket üst yönetimine rapor etmekle yükümlüdürler.
20 Halka açık şirket çalışanının federal yetkililere, herhangi bir kongre üyesine, kongre komitesine yada üstü durumundaki bir gözetim merciine, herhangi bir şekilde bilgi vermesi, bilgi verilmesini sağlaması veya bir soruşturmada yardımcı olması, yetkililere şikâyette bulunması, şikâyet edilmesini sağlaması, sürmekte olan bir soruşturmada
tanıklık yapması, yada başka bir şekilde yardım etmesi durumunda, isten atılması, rütbesinin indirilmesi, geçici
olarak açığa alınması, tehdit edilmesi yada başka bir şekilde rahatsız edilmesi veya kendisine karşı herhangi bir şekilde ayırımcılık yapılmasını yasaklamıştır. Bu nitelikteki muamelelerden birine maruz kalan çalışan, ya Çalışma
Bakanlığına başvuracak, ya da ilgili mahkemede dava açacaktır. Dava sonucunda durum sabit olduğu takdirde kendisine, tüm hakları iade edilecek, tüm alacakları faiziyle birlikte geri ödenecek, uğradığı başka zararlar varsa tazmin
edilecektir (SOX md 806)
21 Bilerek ve öç almak amacıyla, yetkili mercilere herhangi bir suç hakkında bilgi veren kişiye karsı, o kişinin
yasal işine veya geçim kaynağına, engelleme dâhil olmak üzere, zarar verecek bir muamelede bulunanlar, para cezasına ve / veya 10 yıl hapis cezasına çarptırılır.(SOX md 1117) MODAV 2007)
22 “Each of the Big Four firms is inspected annually by the Public Company Accounting Oversight Board
(PCAOB). Recently, the PCAOB issued the last of this year’s inspection reports, and their third annual report, for
each of these firms. Together, these four firms audit about 99 percent of all public company revenues. The Big Four
firms are Deloitte, Ernst & Young, KPMG, and PriceWaterhouseCoopers (PWC). (Fulcrum, 2007)
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hizmetlerin yasaklanmış olması halinde dahi, bu denetim firmalarından
birinin denetim hizmeti verdiği şirkete, diğerlerinden birinin denetim dışı hizmetler (danışmanlık, vergi hizmetleri vb) vereceğini ve böylece toplam pastayı yine kendi aralarında bölüşeceklerine dikkat çekilmektedir.(MODAV 2007)
Ülkemizde denetçi rotasyonu, SPK tarafından “bağımsız denetim
kuruluşunun rotasyonu” olarak benimsenmiş ve şimdiye kadar da bu doğrultuda uygulanmıştır. Denetimdeki bu rotasyon şeklinin İtalya’da da uygulandığı ifade edilmektedir.(Babuçcu, 2009) Aslına bakılırsa bu rotasyon şeklinin benimsenmesi, Ülkemizdeki ticaret şirketlerinin muhasebe kayıt ortamı
ve uymaları gereken düzenleyici kuralları dikkate alındığında, isabetlidir
de… Ancak bu durum, özellikle piyasaya hakim konumda olan bağımsız
denetim şirketlerinin çıkarlarına aykırı nitelik arz etmiştir. Nitekim bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu, müşteri şirketlerin yeni bir denetim firması ile
anlaşma ortamı yaratması, müşteri şirketlerin kaybedilmesi anlamına geldiği gibi, 23 aynı zamanda o müşteri şirkette yapılmış olan denetim kalitesinin
bir başka şirket tarafından da sınanması demektir. Bu durum, bağımsız
denetimin felsefesine daha uygun bir nitelik arz etmekle beraber, büyük denetim şirketlerinin hali hazırdaki çıkarlarına da uygun düşmemektedir. Kaldı ki
denetim şirketlerinin bu yöntem gereği bir anlamda rakip şirketler tarafından
dolaylı yoldan denetlenmeleri de muhtemel bir rahatsızlık nedenidir; çünkü
denetim, her zaman denetim şirketleri için de muhtemel bir eleştirinin
veya imaj sarsılmasının kaynağı olma potansiyelini taşımaktadır.
Sonuçta Ülkemizde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonu özellikle piyasaya hakim olan denetim şirketleri bakımından olumsuz sonuçlar yaratan bir
23 “…2006 yılından beri yürürlükte olan tebliğe göre, Pricewaterhous Coopers'ın (PwC) Türkiye'deki denetim
şirketi olarak bilinen Başaran Nas denetlediği 41 şirketi, Deloitte&Touch Tohmatsu'nun Türkiye'deki denetim şirketi (DRT Bağımsız Denetim) denetlediği 28 şirketi, Ernst&Young'ın Türkiye'deki denetim şirketi Güney
Bağımsız Denetim denetlediği 9 şirketi, KPMG'nin Türkiye'deki denetim şirketi olan Akis Bağımsız Denetim ise
denetlediği 4 şirketi elinden kaçırmak riskiyle karşı karşıya. PwC'ın denetimini kaybedeceği şirketler içerisinde
Akbank, Eczacıbaşı, Migros, Pınar, Arçelik, Tesco Kipa, Deloitte'un ise Anadolu Hayat, Aygaz, Ereğli DemirÇelik, Fenerbahçe Sportif A.Ş., Halkbank, İş Bankası gibi dev şirketler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde Garanti
Bankası'nın denetimi zaten KPMG'den Deloitte'a geçti. Önümüzdeki günlerde de rotasyon gereği KPMG'nin
Turkcell'i başka bir denetçiye kaptırması bekleniyor.” (Erkaya, 2009)
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mahiyet taşıyordu ve şirket rotasyonu kuralının fiilen uygulanmadan önce
denetçi rotasyonu yönünde değişmesi, bu denetim şirketleri bakımından
önemliydi. Nitekim piyasadan gelen baskılarla, bağımsız denetimde uygulanan
bağımsız denetim kuruluşu odaklı rotasyon kuralı değişti. 24 Değişti ama
benimsenmiş ve yıllarca uygulanmış rotasyon kuralı esnetilerek sadece belli
koşullara sahip olanlar için değişti. Ve ne yazık ki bu düzenlemenin yürürlüğe
konduğu anda, yeni rotasyon kuralının aradığı şartlara sahip olan bağımsız
denetim kuruluşu da yoktu. Dolayısıyla SPK, yaptığı düzenleme ile bağımsız
denetim şirketlerine yapısal nitelikte müdahale ediyordu. Buna göre bağımsız
denetim şirketleri, 2010 yılının sonuna kadar ya yeni rotasyon kuralının aradığı
şartlara kendilerini uyduracaklar yada eski rotasyon kuralına tabi olarak kalacaklardı. Bağımsız denetim kuruluşları için artık zorunlu bir yol ayrımına gelinmişti; ancak bu yol ayrımında tercih yapabilme lüksü, sadece sermayesi
yüklü olan bağımsız denetim kuruluşu için geçerliydi.
III- YENİ ROTASYON KURALI
A-Yeni Rotasyon Kuralının Dayandığı Varsayımlar
1.“Büyük Denetim Şirketleri, Küçük Denetim Şirketlerine Göre
Daha Az Güven Vericidir.” Varsayımı
Yürürlükteki SPK düzenlemelerine göre, işletmelerin finansal tabloları24 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, Tebliğde yapılan değişikliği şöyle anlattı:
"Denetim tebliğiyle ilgili piyasaların da talepleri oldu. Biz 2006 yılındaki düzenlemeyi dünyadaki genel uygulamalara ve Avrupa'daki rotasyon zorunluluğuna uyum amacıyla getirdik. Avrupa'da genel uygulama baş denetçi rotasyonu şeklinde. Bir tek İtalya'da denetim şirketi rotasyonu var. Fakat İtalya sermaye piyasalarının yapısı bizim ülkeye çok benziyordu. Bu nedenle biz İtalya'daki yöntemi uygulamak istedik. Fakat bu uygulamaların ikisi de uluslararası platformda tartışılıyor. Eksileri ve artı yönleri var. Piyasadan gelen talepler başdenetçi yani partner rotasyonu yönlüydü. Biz de tebliğde yaptığımız değişiklikle her iki uygulamanın artı yönlerini daha ön plana çıkaran
karma bir uygulamaya gittik. Buradaki amacımız da bağımsız denetimde nicelik yerine niteliğin artması için bağımsızlığı güvence altına almak. Yani tabir yerindeyse yeni düzenlemeyle artık bağımsız denetim şirketlerinde bir kalite
kontrol sistemine geçiyoruz. Bu çok önemli bir uygulama. Bu sistemin büyük denetim şirketlerine avantaj
sağladığını söylemek doğru değil. Çünkü Türkiye'de dünyanın en büyük dört denetim şirketinin faaliyetlerinde bile
bizim bugün istediğimiz nitelikler henüz sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite
ve bağımsızlığını iddia eden denetim şirketlerini biz denetliyoruz." (Babuçcu, 2009)
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nın bağımsız denetimi ile görevlendirilecek bağımsız denetim kuruluşları için
bazı kuruluş şartlarına sahip olmaları gerekir. 25 Aynı şekilde bu kuruluşlarda çalışan yönetici ve denetçiler için de “başvuru” şartları öngörülmüştür.
26 Bağımsız denetçilerin unvanlarının kullanılması, mesleki yeterliklerinin
sağlanması ve geliştirilmesi, tam zamanlı çalışmaları gibi niteliklerine yönelik ve mesleki şüphecilik, bağımsızlık, mesleki özen ve titizlik, mesleğe
aykırı faaliyet yasağı, reklam yasağı, haksız rekabet yasağı ve sır saklama
yükümlülüğü gibi çalışmalarına yönelik kurallar bağımsız denetçilerin göz
önünde bulundurmaları ve uymak zorunda oldukları kurallardır. Bağımsız
denetçilerin ve denetim kuruluşlarının faaliyetlerine yönelik kuralların en
ayrıntılı ve kapsamlı şekilde düzenlenmiş olanı, “bağımsızlık” ile ilgili
olanıdır ki bu durum denetçi bağımsızlığına verilen önemi göstermektedir.
SPK düzenlemelerine göre “bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız
25 Bağımsız denetim kuruluşlarının, a)Anonim şirket şeklinde kurulmuş olması ve hisse senetlerinin nama yazılı
olması, b) Ticaret unvanlarında “bağımsız denetim” ibaresinin bulunması, c) Ortaklarının Tebliğin bu Kısmının
“Yönetici ve bağımsız denetçiler” başlıklı maddesinde sayılan nitelikleri haiz gerçek kişilerden olması (söz konusu
maddenin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (h) bentlerindeki
şartlar ortakların tamamı için aranmaz. Ayrıca merkezi yurtdışında bulunan bir kuruluşun aynı çalışma yöntemleri
ile ülkemizdeki bir bağımsız denetim kuruluşuna katılması halinde bu şart aranmaz), ç) Esas sermayenin en az
%51’inin sorumlu ortak baş denetçilere ait olması, d) Sadece bağımsız denetim ve mesleki alanda faaliyet göstermeleri, e) Organizasyon, mekan, teknik donanım, belge ve kayıt düzeninin bağımsız denetim işini yürütecek
düzeyde bulunması ve f) Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık tarafından belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şarttır.” (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım
1 Bölüm md 3)
26 Yönetici ve bağımsız denetçilerin; a) 3568 sayılı Kanuna göre serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli
mali müşavir unvanını almış ya da yabancı ülkelerde bağımsız denetim yetkisi sağlayan belge sahibi olmaları, b)
Müflis olmamaları ve yüz kızartıcı bir suçtan mahkum bulunmamaları, c) Türkiye'de yerleşik olmaları, ç) Sorumlu
ortak baş denetçilerin, en az iki yıl süreyle Kurulun listesinde yer alan bağımsız denetim kuruluşlarında sermaye
piyasası kurumları ve halka açık anonim ortaklıkların bağımsız denetiminde fiilen denetçi, kıdemli denetçi veya baş
denetçi unvanı ile çalışmış olmaları veya Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış
olmaları, d) Sermaye piyasasında bağımsız denetim lisans belgesine sahip olmaları, e)Sermaye piyasası mevzuatı
veya diğer mevzuat uyarınca bağımsız denetim yapma yetkisi iptal edilmiş olan kuruluşlarda yetki iptaline neden
olan bağımsız denetim faaliyetlerinde sorumluluklarının tespit edilip bağımsız denetim faaliyetinde bulunmaktan
sürekli olarak yasaklanmamış ve bağımsız denetim faaliyetinde bulunması süreli olarak yasaklananların ise yasaklarının süresi sonunda Kurulca kaldırılmış olması, f) Faaliyet yetki belgelerinden biri veya birden fazlası iptal edilmiş
yahut borsa üyeliği iptal edilmiş işletmelerde iptalde sorumluluğu bulunan kişilerden olmaması, g) Kanuna muhalefetten dolayı haklarında verilmiş mahkumiyet kararının bulunmaması, ğ) Kanunun ilgili maddeleri uyarınca sermaye
piyasalarında işlem yapmalarının yasaklanmış olmaması ve h) Çalışılan bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı görev yapmaları şarttır. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 1 Bölüm md 4)bizim bugün istediğimiz nitelikler
henüz sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite ve bağımsızlığını iddia eden denetim şirketlerini biz denetliyoruz." (Babuçcu, 2009)
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denetçiler, bağımsız denetim çalışmalarında “bağımsız karar verme” imkanına
sahip olmak zorundadırlar. Bağımsız denetçilerin dürüst ve tarafsız olmaları
yanında, bağımsızlıklarını ortadan kaldırabilecek özel durumlarının da
bulunmaması gerekir.”( SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/2)
Bağımsızlık, faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesini sağlayacak bir davranış
ve anlayışlar bütünüdür. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/1)
Dolayısıyla denetçinin dürüstlüğünü ve tarafsızlığını zedeleyen her davranış
ve anlayış, denetçinin bağımsızlığını tehdit eder. Bu itibarla, bağımsız denetim
kuruluşu veya bağımsız denetçilerde, bağımsızlığın zedelendiğine dair tereddüt
oluşması halinde bağımsızlığın ortadan kalktığı kabul edilir.( SPK Tebliği
Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 13/1) Bu cümleden olarak bağımsız denetçiler, ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarından uzak kalmak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyebilecek hiçbir müdahaleye imkan vermemek zorundadırlar.
(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/3 b,ç) Zira, bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, bağımsız denetim faaliyetinin niteliğini
herhangi bir suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya meslektaşlarına zarar
verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete giremezler. Özellikle bağımsız denetim
ücreti, personel ve iş alma gibi konularındaki mesleki kurallar, teamül ve bağımsız denetim standart, ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar.( SPK
Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 18/1)
Bu kurallara rağmen, SPK tarafından “piyasa taleplerine bağlı olarak” 27
uygulanmakta olan rotasyon kuralının değiştirilmesi, bağımsız denetim ilkeleri ile bağdaşmamaktadır. Belirtilen piyasalar talebinin, değişiklikten çıkarı olan
bağımsız denetim kuruluşlarından gelmesi ise daha vahim bir durumu yansıtmaktadır. 28 Anlaşılan anılan bağımsız denetim kuruluşları, “bağımsızlığı tehdit eden hususlar konusunda alınabilecek önlemleri önemlilikleri bakımından
27 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, çok muğlak bir ifadeyle söz konusu Denetim
Tebliğinde yapılan değişiklikle ilgili olarak, “…piyasaların da talepleri oldu” ifadesini kullanmıştır. (Babuçcu, 2009)
Bu ifadede yer alan piyasalar ibaresinin anlamının tam içeriği bilinmemekle beraber, bu piyasalar içinde yer alan
aktörlerden birinin “bağımsız denetim kuruluşları” olmadığını ileri sürmek mümkün değildir.
28 SPK Muhasebe Standartları Daire Başkanı Kürşad Sait Babuçcu, piyasadan gelen talebin sorumlu baş denetçi
yani partner rotasyonu yönünde olduğunu ifade etmiştir. (Babuçcu, 2009) Fakat bu talebin, hangi piyasanın talebi
olduğunu açıklamamıştır. Kuşkusuz bu talep, ilgili olan “piyasa menfaatleri” doğrultusunda yapılmış olmalıdır ki
SPK’nın bu menfaatleri değil, bağımsız denetimden sağlanan menfaatleri ön planda tutması gerekir.
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belirleyerek, bağımsızlıkla ilgili politikalarını yazılı hale getir…”meleri kuralına uyma konusunda “karşılıklı ilişkiler ve haksız rekabet” kavramını hiç
önemsememişlerdir. (SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 12/5)
Eğer bu piyasa talebi bağımsız denetim müşterisi olarak denetlenen firmalardan geldiyse, bu olay vehamet kavramı ile dahi nitelendirilemez; bu
durumda “bağımsız denetim”, “vesayet altına girmiş” demektir.
SPK’nın uygulanmakta olan rotasyon kuralını değiştirmesinin muhakkak
haklı bir gerekçesinin olması gerekir. Kuşkusuz SPK’nın bağımsız denetim faaliyetine yönelik esasları ve kuralları belirleme yetkisi vardır. (SP Kanunu md
22/d, e) Bu yetki çerçevesinde rotasyon kuralı belirlenmiştir. Ancak sorun,
rotasyon kuralının SPK tarafından belirlenmesi değil, belirlenmiş rotasyon
kuralının SPK tarafından değiştirilme gerekçesidir. Bu değişiklik Tebliğle
gerçekleştirildiğinden, değişikliğin resmi gerekçesini araştırıp bulmak ve okuyabilmek mümkün değildir. Ancak basına yansıyan haberlere göre kuralın değişiklik gerekçesi, bağımsız denetimde kalite kontrol sistemini 29 uygulayarak
bağımsızlığı güvenceye almak… 30 Ancak bağımsız denetimde kalite kontrol
sisteminin bağımsız denetimin en zayıf halkası olduğu bilinmektedir. 31 Zira
ülkemizde kalite kontrol sistemini etkin olarak çalıştıran “Halka Açık Şirketler
Muhasebe Gözetim Kurulu” gibi bir örgüt de yoktur. 32 Aynı şekilde ülkemizde halka açık şirketlerin “kurumsal yönetim ilkeleri”ni uygulama zorunlulukları bulunmamaktadır. Bu itibarla SPK’nın, sadece “bağımsız denetim
29 Bağımsız denetimin kalitesinin kontrolü:Bağımsız denetim raporu tamamlanmadan önce, bağımsız denetim
ekibinin önemli nitelikteki kararları ile bağımsız denetim raporuna ilişkin ulaştıkları sonuçların objektif bir şekilde değerlendirilmesine ilişkin süreci ifade eder. (SPK Tebliği Seri X No:22 4. Kısım md 3a)
30 “….bağımsız denetimde nicelik yerine niteliğin artması için bağımsızlığı güvence altına almak. Yani tabir
yerindeyse yeni düzenlemeyle artık bağımsız denetim şirketlerinde bir kalite kontrol sistemine geçiyoruz. Bu çok
önemli bir uygulama. Bu sistemin büyük denetim şirketlerine avantaj sağladığını söylemek doğru değil. Çünkü
Türkiye'de dünyanın en büyük dört denetim şirketinin faaliyetlerinde bile bizim bugün istediğimiz nitelikler henüz
sağlanmış değil. Biz sadece bu düzenlemeyle bitirmiyoruz meseleyi. Kalite ve bağımsızlığını iddia eden denetim
şirketlerini biz denetliyoruz.” (Babuçcu, 2009)
31 Türkiye’de denetim kalitesinin izlenmesine yönelik mekanizmaların yeterince işler olmaması, ülkemiz denetim sektörünün zayıf yönleri arasında vurgulanmaktadır (Bağımsız Denetim Derneği, 2004:13).
32 PCAOB'ya kayıtlı bağımsız denetim kuruluşu sayısı, 24.07.2007 tarihi itibariyle, 1799'dur. Bu kuruluşların,
100'den fazla müşterisi olan 9 tanesi, her yıl; 100 ve daha az sayıda müşterisi olanları da en az 3 yılda bir denetlenmektedir. PCAOB'nin 2006 yılına ait Faaliyet Raporu incelendiğinde, 2006 yılı içinde 172 adet bağımsız denetim
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kuruluşlarının denetçi kadrosunu arttırarak denetimin kalitesini arttırma” düşüncesine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu düşüncenin temelinde de
denetim şirketinin büyüklüğü ile denetim kalitesi arasında doğru orantılı bir ilişkinin bulunduğu varsayımı yatmaktadır. Halbuki nicelikle nitelik
arasında ters orantı söz konusudur; nicelik arttıkça nitelik azalır. Nitekim
öne çıkan varsayım doğru olsaydı, zamanında Dünyanın en büyük denetim şirketlerinden biri olan Arthur Andersen’in denetlemiş olduğu
Enron Şirketindeki bilinen muhasebe denetimi skandalı yaşanmazdı. Bu
skandaldan sonra muhasebe düzenine ilişkin yapılan tüm düzenlemeler,
denetim şirketlerinin büyüklüklerini arttırma noktasında değil, bağımsızlıklarını sağlama ve denetimin denetimini gerçekleştirme noktasında
toplanmıştır.
2.“Büyük Denetim Şirketinde Çalışan Sorumlu Ortak Denetçiler,
Çalışmış Oldukları Büyük Denetim Şirketinden Daha Bağımsızdır.”
Varsayımı
SPK tarafından düzenlenip yürürlüğe konulan yeni rotasyon kuralı,
büyük şirkette çalışan sorumlu ortak denetçiyi, çalışmış olduğu şirketten
daha “bağımsız düşünce ve davranışa” sahip olduğunu kabul etmektedir.
Bu kabul doğru olmasaydı, rotasyon kuralında bu varsayım doğrultusunda
değişiklik yapılmazdı. Aslına bakılırsa ilginç olan, bu varsayımın doğruluğunu, bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunu uygulamaya koymasından 5 yıl
sonra SPK’nın fark etmiş olmasıdır. Zira SPK 2006 yılında, SOX Yasasının
denetçi rotasyonu doğrultusundaki düzenlemelerine ve Avrupa’daki muadil
kuruluşunun incelendiği; bu incelemelerde toplam 1.080 adet bağımsız denetim çalışmasının gözden geçirildiği;
bunlar dışında nispeten küçük kuruluşlarla ilgili olarak 37 masa başı incelemesi gerçekleştirildiği; inceleme ekiplerinde, ekip başkanlarının ortalama 25 yıl, ekip üyelerinin ise ortalama 14 yıl muhasebe alanında iş tecrübesi
olduğu anlaşılmıştır. …. Bu doğrultuda, PCAOB'nin yukarıda yer verilen faaliyetleriyle SPK uygulamaları
karşılaştırılacak olursa; SPK'nın 2006 yılına ait Faaliyet Raporu'ndan, SPK tarafından 2005 yılında 6, 2006 yılında 8 bağımsız denetim kuruluşunda inceleme gerçekleştirilmiş olduğu görülmektedir. SPK tarafından her yıl 8
şirket denetlenmesi halinde, bütün bağımsız denetim şirketleri 12 yılda bir denetlenmiş olacaktır. Bu şirketler
içinde nispeten çok sayıda müşterisi olanlara daha sık gidilmesi gerektiği de göz önünde bulundurulduğunda,
tablonun vehameti iyice artmaktadır. (Yıldırım, 2009)
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uygulamalarına rağmen, denetim faaliyetlerinde bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunun uygulanmasını benimsemiştir. Dolayısıyla bu benimseme,
doğruluğu peşinen kabul edilen bir kural değil, düşünülüp tartışılan, ülkemiz koşul ve gerekliliklerini dikkate alıp irdeleyen “beyin fırtınası” sonucunda varılan bir kararla saptanmış olmalıdır. Bu itibarla, SPK’nın rotasyon kuralındaki değişikliğinin de bu yöntemle ulaşılmış bir sonuç olması beklenir.
Bağımsızlık, denetçinin, herhangi bir başka kaygı duymadan, denetim
işlemleri sonucunda ulaştığı mesleki yargısını denetim raporuna olduğu gibi
yansıtabilmesidir. Bu şekilde bir çalışma ortamına sahip olan denetçi, mesleki faaliyetinde tarafsız ve dürüst kalabilmiş demektir. Kuşkusuz bu açıklamalar, “bağımsız denetim kuruluşu” kavramında değil, “denetçi” kavramında
odaklanmıştır. Bu itibarla denilebilir ki bağımsızlık kavramı, bağımsız denetim kuruluşundan çok denetçi ile ilgilidir ve denetçinin bağımsızlığı için
öngörülen rotasyon uygulamasının nirengi noktası da “bağımsız denetim
kuruluşu” değil “denetçi” olmalıdır. Dolayısıyla denetim görüşünü açıklayacak olan denetçinin bağımsızlığı, her şeyin önündedir. Sonuçta dünyadaki
rotasyon uygulamasında genel olarak “sorumlu ortak baş denetçi”nin
temel alınmasında bir yanlışlık yoktur.
Bununla birlikte, rotasyon uygulamasından beklenen denetçi bağımsızlığına katkı sağlamak adına, denetçi rotasyonundan, bağımsız denetim kuruluşunun rotasyonunun çok daha etkin bir uygulama olduğu söylenebilir.
Kuşkusuz bu etkinliği ölçecek uygun bir terazi bulmak mümkün değildir.
Ancak aynı denetim firmasında sorumlu ortak baş denetçi olarak çalışanlar
arasında “ortak” olmaktan kaynaklanan bir “ortak kader birliği” yani firmanın sıkıntılarına (zararlarına) katlanma, firmanın refahını (karını) paylaşma hak ve sorumluluğu vardır. Bu ortak kader birliğinin yarattığı dayanışma ve kurum kültüründen kaynaklanan “gerçekleştirilmiş olan denetim işlemlerine güven duyma” anlayışı, rotasyon uygulamasından beklenen
bağımsız düşünebilme anlayışının önüne geçmese bile “denetim körlüğüne”
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yol açabilir. Diğer bir ifadeyle denetçi rotasyonu, başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiş denetim faaliyetlerinin sınanmasını
engellediğinden, işletmelerde denetimin gerekliliğini öngören denetim felsefesine ters düşer. Yada denetim kuruluşundaki kültürün bağımsız denetim
anlayış ve felsefesine uygunluğu, ancak başka bir denetim kuruluşunun
bağımsız denetim anlayış ve felsefesi ile test edilebilir ki rotasyon kuralının da
bir amacı budur.
Kaldı ki SPK, bağımsız denetim faaliyetlerini kurala bağlarken,
Amerikan yada Avrupa düzenleme veya uygulamalarına sıkı sıkıya bağlı kalmamıştır. Örneğin, bağımsız denetim kuruluşlarının hukuki statülerinin
Türkiye’de “anonim şirket” olması zorunlu iken, bu şekilde bir hukuki statü
Amerikan yada Avrupa Birliği mevzuatında şart değildir. 33 SOX Yasası
kurumsal yönetim ilkelerine önem vermiş ve denetlenen firmalarda bu ilkeleri zorunlu tutmuşken; ülkemizdeki halka açık şirketler için böyle bir zorunluluk yoktur. Halka açık şirketlerde oluşturulması gereken “bağımsız denetim komitesi” oluşturulmamıştır. 34 Aynı şekilde, ülkemizde bağımsız denetim kuruluşlarını denetleyen yasal ve bağımsız nitelikte bir “Kamu Gözetim
Kurulu” yoktur. Ülkemizde rotasyon süresi Amerikan uygulamasının (5
yıl) aksine daha uzun (7 yıl) tutulmuştur. Bu tür uygulama farklılıklarını
uzatmak mümkündür. Bu itibarla ülkemiz koşul ve gereklilikleri dikkate alınarak bağımsız denetimin ruhu ve felsefesine uygun ayrıksı düzenlemelerin
yapılması olağandır ve hatta bir bakıma zorunluluktur.
Sonuç olarak, “bağımsızlık” gerçek ve tüzel kişilerin “gerçek” ve “işin
33 Merkezi Londra’da olan PricewaterhouseCoopers ve Ernst & Young limitet şirket, merkezi Amstelveen
(Hollanda)da olan KPMG kooperatif şirket şeklinde örgütlenmiştir. “PCAOB'da 2005 yılı sonu itibariyle tescil
edilmiş toplam bağımsız denetim firması sayısı 1423’tür. Bu şirketlerin 530 tanesi Amerika dışındaki ülkelerde
Kurulmuş şirketlerdir. Ülkemizden de 7 tane bağımsız denetim şirketi tescil edilmiştir.” (Tunç, 2007,46)
34 Her bir halka açık şirketin bir denetim komitesine sahip olacağı, bu komitenin üyelerinin en az biri bağımsız olmak üzere, yönetim kurulu, denetim kurulu veya genel kurulun seçeceği kişilerden oluşacağı AB 8 Direktifte
düzenlenen konular arasındadır(2006/43/EC Sayılı AB Yonergesi, m.40/1.) SPK, hisse senetleri borsada işlem
gören şirketlerde “yönetimden sorumlu kişiler” olarak yönetim kurulunun 2 üyesini denetim komitesi olarak nitelendirmiştir. Ancak bu kişiler bağımsız üye niteliğinde değildirler.
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doğasına uygun” düşüncelerini ve davranış kalıplarını belirleyen bir kavramdır. Bu düşünce ve kalıpların “çıkar” kavramının kokusu koklatılmak suretiyle özel amaçlara göre yönlendirilmesi çabası, bağımsızlık kavramına ters
düşer. Bu itibarla, “bağımsızlık” kavramının “denetim firması” yada “denetçi” temeline oturtulmasından çok, bunların düşünce ve davranışlarını etkileyebilecek ortamı ve ilişkileri “denetimde bağımsızlık” kavramına
uygun hale getirmek önemlidir. Dolayısıyla “Büyük Denetim Şirketinde
Çalışan Sorumlu Ortak Denetçiler, Çalışmış Oldukları Büyük Denetim
Şirketinden Daha Bağımsızdır” varsayımını doğru olarak kabul etmek mümkün değildir.
B-Yeni Rotasyon Kuralının Getirdikleri
1. Denetimde “Bağımsız Denetim Kuruluşu Rotasyonu” Uygulamasından
Tamamen Vazgeçilmemiştir.
Yeni rotasyon kuralı, rotasyon uygulaması yönünden bağımsız denetim kuruluşlarını ikiye bölmekte ve sınıflandırmaktadır. Buna göre bir
kısım bağımsız denetim kuruluşları, eski düzenlemede olduğu gibi denetim
kuruluşu rotasyonuna; diğer bağımsız denetim kuruluşları ise 35 yeni düzenlemeye göre denetçi rotasyonuna tabi olacaklardır. Bu şekliyle yeni rotasyon
kuralı, bağımsız denetim kuruluşlarının bir kısmına “denetim firmasının
rotasyonunu”, diğer kısmına ise “denetçi rotasyonunu” uygulanmasını öngörmektedir. Yani, yeni düzenleme bağımsız denetim kuruluşu rotasyonunu
tamamen yürürlükten kaldırmamış; denetçi rotasyonunu da bütün
35 Bu nitelikteki bağımsız denetim kuruluşları, “Denetçi ve üzeri unvanlı denetim kadrosunun, 25 kişi sorumlu ortak baş denetçi olmak üzere en az 75 kişiden oluşması ve bu kadronun asgari sayısının faaliyet süresince
muhafaza edilmesi, kalite kontrol güvence komitesi oluşturulması,” şartlarını yerine getirmeleri ve “kalite kontrol sisteminin çalışmasına ve gözetimine ilişkin esaslarını, bağımsız denetim sözleşmesinin imzalanma tarihinden en az 9 ay önce Kurula bildirilmeleri, bağımsız denetim raporlarına ilişkin kalite kontrol sonuçlarının, her yıl
Haziran ayı sonuna kadar Kurula iletmeleri” halinde denetçi rotasyonu kuralını uygulayabilirler.
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bağımsız denetim firmalarına uygulanmak üzere düzenlememiştir. Bu
durum, bir kuralın aynı hukuki statü içinde bulunanlardan bazıları için uygulanması; diğerleri için ise uygulanmaması gibi bir hukuki sonuç yaratmaktadır. Elbetteki bu hukuki sonuç, bağımsız denetim firması rotasyonu yada
bağımsız denetçi rotasyonu kurallarının olumlu yada olumsuz yanlarının
fayda maliyet analizine göre bulunan “bağımsız denetim bakımından
daha iyi sonuç verebilme” yargısının önüne geçmektedir. Zira, bu anlayışın kurallardan hangisi daha iyi ise, onu benimseme ve uygulama gibi bir kaygısı yoktur. Nitekim böyle bir karma sistem dünyanın hiçbir ülkesinde uygulanmamaktadır.
Yeni rotasyon kuralı, bağımsız denetim firmalarını hukuki yapı yönünden olmasa da, ekonomik yapı yönünden farklılaştırmıştır. Buna göre, bütün
bağımsız denetim kuruluşları kural olarak anonim şirket statüsündedirler; fakat hukuki statü aynı kalmakla beraber kural olarak bağımsız denetim
kuruluşunun denetim kadrosunun belli bir sayıyı aşmış olma şartını araması, şartları taşıyan bağımsız denetim kuruluşunda rotasyonda ayrıcalıklı
bir durum yaratmıştır. Bu sistem, denetim firmasında çalışan denetçi sayısının çokluğu, o denetim firmasının ve bu firmada çalışan ortak denetçinin
bağımsızlığının bir karinesi olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, denetçi
bağımsızlığının sağlanması için öngörülen sınırlama ve yükümlülüklere ilişkin kurallardan farklı olarak ilk defa, kural olarak öngörülen koşulları sağlayan denetim kuruluşlarına ekonomik rekabette avantaj tanımıştır.
SPK’nın rotasyon düzenlemesi, artık bir ikileme sahiptir; hem bağımsız denetim kuruluşunun rotasyonu doğrudur, hem de bağımsız denetçi rotasyonu doğrudur. Ancak bu doğrular “nicelik” ekseninde geçerlidir. Bağımsız
denetim kuruluşundaki denetçi sayısına göre bu kurallardan biri doğru olmaktadır; denetim firmasındaki denetçi sayısı azsa bağımsız denetim kuruluşunun
rotasyonu, denetçi sayısı fazlaysa denetçi rotasyonu doğrudur. Oysa hiçbir
ülke uygulamasında bu tür ayrımcılığa dayanan karma rotasyon uygulaması
yoktur; ya bütün olarak bağımsız denetim kuruluşunun rotasyonu veya bütün
olarak denetçi rotasyonu vardır.
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2.Kural, Rekabete Dayalı Serbest Piyasa Ekonomisine Müdahale
Niteliğindedir.
Yeni rotasyon kuralı, ekonomik anlamda bağımsız denetim firmalarına
müdahale etmektedir. Diğer bir ifadeyle rotasyon kuralı, bağımsız denetim firmaları karşısında tarafsız değildir. Öyle ki kuralın yayınlandığı tarihte, kuralın
öngördüğü şartlara sahip olan nitelikte bir bağımsız denetim kuruluşu
bulunmamaktadır. Hatta bu durum, düzenleyici makam tarafından belli bir
denetim firmasının kayrılmaması adına bilinçli olarak yapılmış bir tercihtir.
Diğer bir ifadeyle, belli bir bağımsız denetim kuruluşunun kayrılmamış olduğu
izlenimi vermek için, gereksiz yere bağımsız denetim kuruluşlarında çalışacak
denetçi sayısı şişirilmiştir. Dolayısıyla düzenleyici kamu idaresi, düzenlediği
kuralla bağımsız denetim kuruluşlarının yapılarına müdahale etmiştir.
Nitekim bağımsız denetim kuruluşları da organizasyon ve istihdam yapılarını
yeni rotasyon kuralının öngördüğü şartlara uydurmak için gerekli girişimlere başlamışlardır.(Erkaya 2009) Oysa, bağımsız denetim kuruluşları da ticari hayatta
yer alan ve faaliyette bulunan ticari işletmelerdir ve bu kuruluşları ilgilendiren
düzenleyici kuralların da tarafsız olması gerekir.
Yukarıda da açıklandığı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına yapılan
müdahalenin denetçi bağımsızlığını zenginleştirme ile bir ilgisi olmadığı gibi
denetimin kalitesini arttırma ile de bir ilgisi bulunmamaktadır. Zira, bir işletmede çok sayıda denetçi çalıştırmak yapılan denetimin kalitesini arttırmaz.
Çok sayıda denetçi çalıştırmak, denetim talep eden müşteri sayısı ile ilgili
bir kavramdır ve çok sayıdaki müşterilere verilecek denetim hizmetlerini
karşılamak için zorunlu olabilir. Çok sayıda müşterisi olan denetim firması
zaten talebi karşılamak için denetçi sayısını da arttırır. Aksi takdirde çok sayıda denetçinin çalıştırılması suni nitelik arz eder ki, ilerleyen zaman içinde
denetim firmasının bu şekilde faaliyetini sürdürmesi de mümkün olamaz.
Yeni rotasyon düzenlemesinin yapısal olarak bağımsız denetim firmalarını farklılaştırması, bağımsız denetimin tekelleşmesine yol açacaktır. 36
36 Kamuyu aydınlatma platformu verilerine göre Türkiye’de 95 adet bağımsız denetim şirketi bulunmaktadır.
(http://kap.gov.tr/yay/Sirket/BDSListe.aspx)
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Zira bağımsız denetimde denetim firması rotasyonuna tabi olmak zorunda
olanlar için rotasyon, müşterilerini kaybetmek demektir. Giderek az müşteri ise ekonomik hayattan çekilmek anlamına gelmektedir. Oysa denetçi
rotasyonuna tabi olanlar, müşteri kaybı sorununu yaşamayacaklardır. Bir
yandan rotasyon nedeniyle müşterilerini kaybedenler ve giderek denetim piyasasından çekilenler; diğer yandan ise müşterilerini denetçi rotasyonu sayesinde portföylerinde muhafaza edenler hatta arttıranlar… Bu sürecin nihayetinde
Türkiye’de bağımsız denetim faaliyetleri, denetçi rotasyonuna tabi olan birkaç bağımsız denetim firmasının tekelinde toplanması söz konusudur.
Oysa sermaye piyasası düzenlemeleri de, bağımsız denetim faaliyetleri de,
serbest rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi faaliyetlerinin güven,
açıklık ve kararlılık içinde yürütülmesi için vardır.
Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinin etkin olarak çalışmasını
hedefler. Bu nedenle 4054 sayılı Kanunun amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları ve piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanmalarını
önlemek, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yaparak rekabetin
korunmasını sağlamaktır. Yeni rotasyon kuralı, “hâkim durum yaratmaya
veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar”ı da beraberinde getirmektedir(4054 sayılı Rekabet Kanunu md 7). Nitekim, denetim firmalarında
denetçi sayısını Tebliğin öngördüğü sayıya çıkarma anlayışı, hemen devreye
girmiş ve SPK’nın öngördüğü sayıyı yakalamak için bağımsız denetçi transferleri başlamıştır. 37 Kuşkusuz bu gelişmeler, SPK aracılığıyla bağımsız denetim piyasasında hakim durum yaratmaya yönelik bir sonuç yaratmaktadır.
37 PwC 25 denetçiye ulaştı bile. Yeni düzenleme bu yılki rotasyonları engelleyemese de büyük müşterilerini
kaybeden denetçileri geri kazanma ve sonraki dönemde de sınırsız denetleme imkanı veriyor. Bunun için bağımsız denetim şirketlerinin öncelikle 25 kişilik sorumlu ortak baş denetçi ve 75 kişilik de denetçi ile üzeri unvana
sahip denetim kadrosuna sahip olması gerekiyor. Bunun yanında bağımsız denetimlerin kalite kontrolünü garanti altına almak için bir sistem ve sorumlu komite oluşturmak durumunda. Sistemin ve komitenin çalışma
esaslarının da bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmadan 9 ay önce SPK'ya bildirilmesi zorunluluklardan bir
diğeri. Bu şartları sağladığına inanan denetim şirketi SPK'yı ikna etmeyi başarabilirse bu durumda şirketlerde
rotasyona gitmekten kurtulacak. Sadece 7 yılda bir o şirketteki sorumlu baş denetçiyi değiştirecek. Bu koşullardan
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Dahası yeni rotasyon kuralı, aynı durumdaki alıcılara (denetim müşterilerine) farklı koşullarda denetim hizmeti alma (bazıları ile en fazla 7
yıl, diğerleri ile süresiz çalışabilme) imkanı vermektedir. 38 Diğer bir ifadeyle, bu rotasyon uygulaması sonucunda eşit durumdaki alıcılara, farklı
statüye sahip bağımsız denetim kuruluşlarının var olmasından doğan farklı
koşulların uygulanması sonucunda “ayrımcılık yapılması” gerçekleşmektedir. Bu durum ilgili bağımsız denetim firmaları bakımından “bir veya birden fazla teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanması” olarak nitelendirilemezse de, SPK düzenlemesinden kaynaklanan ve rekabeti bozucu
mahiyette bir sonuç doğurmaktadır(4054 sayılı Rekabet Kanunu md 6). Bu
durumun, kuşkusuz bağımsız denetim kuruluşlarının ve bağımsız denetçilerin
karşılıklı ilişkilerini olumsuz yönde etkilemediği ve meslektaşlar arasında zarar
verecek tarzda ve ölçüde rekabeti bozmadığı söylenemez. SPK’nın bu sonucu
yaratacak bir düzenleme gerçekleştirmesi, kendisinin koyduğu kuralları benimseme bakımından çelişkili bir tutum oluşturması bakımından ilginçtir. 39
3.Düzenleme, Bir Kısım Bağımsız Denetim Firmalarına, Kural
Olarak Müşterilerini Kaybetmeme İmkanı Vermektedir.
Sermaye piyasası hukuku, bir kısım mali piyasaları düzenleyen hukuilkine uyum konusunda henüz Türkiye'deki bağımsız denetim şirketleri çok ileri bir aşamada değil. 25 kişilik
sorumlu ortak baş denetçi kriterini karşılamaya en yakın şirket PWC'a bağlı olan ve SPK'nın internet sitesine göre
16 sorumlu ortak baş denetçisi bulunan Başaran Nas. Onu Deloitte'a bağlı DRT Bağımsız Denetim 12 ortak baş
denetçiyle izliyor. 95 şirketli pazarda küçük ölçeklilerin sorumlu ortak baş denetçi sayıları 2-5 arasında değişiyor. Fakat yaklaşık iki hafta önce Başaran Nas (PwC) tarafından İMKB'ye gönderilen bir açıklama, denetim şirketlerinin çoktan koşullara uyum konusunda harekete geçtiğini gösteriyor. Başaran Nas ile Kaplamin Ambalaj
arasında imzalanan bağımsız denetim sözleşmesinde yapılan değişiklikle denetim şirketinin 25 sorumlu ortak baş
denetçiye, 15 baş denetçiye ve 460 denetçi ve denetçi yardımcısı sayısına ulaştığını bildirdi. (Erkaya, 2009)
38 Rekabet Kurulu 29.12.2005 tarih ve 05-88/1221-353 sayılı Kurul Kararında, aynı konumdaki alıcılara farklı koşullar ileri sürülmesini rekabete aykırı davranış olarak nitelendirmiştir.
39 Bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçiler, bağımsız denetim faaliyetinin niteliğini herhangi bir
suretle olumsuz yönde etkileyebilecek veya meslektaşlarına zarar verebilecek tarzda ve ölçüde rekabete giremezler. Özellikle bağımsız denetim ücreti, personel ve iş alma gibi konulardaki mesleki kurallar, teamül ve bağımsız denetim standart, ilke ve kurallarına aykırı davranışlarda bulunamazlar. Diğer düzenlemelerde yer alan haksız
rekabet halleri saklıdır.(SPK Tebliği Seri X No:22 2 Kısım 3 Bölüm md 18/1)
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kun adıdır.(Kütükçü, 2004, 10) Amacı da etkin ve güvenilir mali piyasa ortamı
yaratmaktır. Bu itibarla, sermaye piyasası hukuku ticaret hukukunun bir parçasıdır. Ticaret hukuku, özel hukuk kapsamında sınıflandırılmış olsa da artık bu
hukuk dalında kamu hukuku niteliğini taşıyan kuralların varlığı da yaygınlaşmaktadır. Nitekim sermaye piyasası hukukuna, ticaret hukukunun kamu
hukuku niteliği ağır basan bir alt hukuk dalı nitelendirilmesinde bulunmak, yanlış olmaz. Zira sermaye piyasası hukuku, kurulan ilişkilerde tarafların hak ve
dengelerini kollamaktan çok, tüm ekonomi için yararlı sonuçlar verip vermeyeceği, piyasa koşullarını olumlu etkileyip etkilemeyeceği kaygısını güder.
Nitekim SOX Yasasının temel güdüsü dürüst işleyen piyasaları garanti etmek
ve yatırımcıların güvenini korumak olmuştur. (Kütükçü, 2004, 13)
Yeni rotasyon düzenlemesi, denetçi yada denetim firmasının bağımsızlığının sağlanmasından çok, denetim firmalarının müşteri firmalarını kaybetmeleri ve yeniden kazanmaları ile yakından ilgilidir ve bu ilgi bağımsız denetim firmalarının kendi aralarındaki rekabetini doğrudan etkilemektedir. Diğer
bir ifadeyle bu uygulama, belirlenen rotasyon süresi sonunda, bazı bağımsız denetim firmalarına “kural olarak müşterilerini kaybetme” zorunluluğunu öngörürken, diğer bağımsız denetim firmalarına “kural olarak
müşterilerini koruyabilme” imkanı tanımaktadır. Yeni rotasyon düzenlemesinin püf noktası da bu husustur. Bunun dışında kalan konuya ilişkin
düzenlemeler ve ileri sürülen argümanlar, düzenleme sonucunda bağımsız
denetimde ortaya çıkan haksız rekabeti peçeleme ve perdeleme amacına
hizmet eder niteliktedir.
Yeni rotasyon düzenlemesinin denetçi bağımsızlığının sağlanması yada
korunması bakımından göreceği işlev ile bağımsız denetim firmalarının müşteri elde etme yada kaybetmeleri bakımından yaratacağı sonuçlar kıyaslanıp
fayda maliyet analizine tabi tutulduğunda, bu düzenlemenin hiç yapılmaması ve uygulamaya konmaması gerektiği sonucuna rahatlıkla ulaşılır. Bu yargı,
önemlilik kavramının doğal bir sonucudur. Yukarıda açıklanan hususlar dikkate alındığında, yeni rotasyon kuralının “denetçi bağımsızlığı” kavramına
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olan olumlu etkisinin tartışmalı olduğu fakat bağımsız denetim kuruluşlarının müşteri portföylerinin hacmini önemli ölçüde etkileyip değiştireceği konusunun tartışmasız olduğu açıktır. Zira rotasyon kuralı, artık küçük
denetim şirketlerine müşterilerini değiştirme zorunluluğunu öngörürken,
büyük denetim şirketlerine müşterilerini değiştirmeme imkanı sunmaktadır.
Bu nedenle yeni kuralın gerekçesi olarak gösterilen “kaliteyi güvenceye
alma amacı”, 40 ilgililerin ve kamuoyunun dikkatlerini “eldeki kuşlardan
uzaklaştırmak” ve “ulaşılamayacak daldaki kuşları göstermek” dışında bir
işleve sahip değildir. 41 Herkes bilmektedir ki nicelik yada çokluk kalitenin
güvencesi olamaz; aksine çokluk kalitedeki riski arttırır.
Ticaret hukukundaki gelişmeler de işletmelerde niceliği değil, niteliği
ön plana çıkarmak yönündedir. Nitekim artık tek ortaklı anonim şirketlerden bahsedilmektedir; 42 dolayısıyla 5 kişinin ortak olma zorunluluğu aranmamaktadır. 43 Bununla birlikte asgari sermaye şartından vazgeçilmemektedir. 44 Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışından ve bağımsız nitelikte olmasının gereklilikleri üzerinde durulmaktadır. 45 Benzer örnekler arttırılabilir.
40 Elbette denetimde kalitenin sağlanması amacı yanlış değildir ve bu amaca ulaşmak için gösterilen çabalar da
desteklenir. Ancak bu amaçla amaca ulaşmak için kullanılan araç arasında uygunluk olması gerekir. Bu uygunluğun denetim firmalarının yapılarından çok denetçilerin uzmanlık ve kişisel niteliklerinde aranması gerekir.
41 “Eldeki bir kuş daldaki iki kuştan iyidir.”
42 Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu bulunan şirkettir. (md 329/1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır . (TBMM, TTK Tasarısı md 338/1 S Sayısı 96).
43 TTK Tasarısı yasalaşıp yürürlüğe girerse, bağımsız denetim kuruluşlarının “anonim şirket” olarak faaliyette
bulunmaları zorunluluğunun ne anlama geleceği de merak konusudur.
44 Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye elli bin Türk
Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüz bin Türk Lirasından
aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir.
(TBMM, TTK Tasarısı S Sayısı 96 md 332)
45 Yönetim kurulu üyesi, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgili, özel sektör veya kamuda çalışmak sureti ile deneyim kazanmış, tercihen yüksek öğrenim görmüş nitelikli kişiler arasından seçilir. (SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri md 3.1.3) Yönetim kurulunun sayısı ikiden az olmamak üzere en az üçte biri bağımsız üyelerden oluşur. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır.
(SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri md 3.3.1)
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Artık bilinmektedir ki nicelik değil, hedeflere uygun belirlenmiş niteliklerin varlığı önem kazanmış ve bu anlayışla donatılmış ve kurulmuş taraflar arasındaki ilişkiler sistemi işlevsel nitelikte görülmüştür. Bu anlayışın
doğal sonucu, hedefe ulaşılmasında aynı hukuki statüde bulunanlar arasında
niceliğe dayalı ayrımcılığın araç olarak kullanılması yoktur. Ayrımcılık aracı
kullanılarak SPK’nın, bizzat bağımsız denetim piyasasında aktif olarak “piyasa yapıcı” rolünü üstlenmesi halinde, sermaye piyasasında “güven” duygusunun zedelenmemesi düşünülemez.
IV-SONUÇ
Uluslar arası denetim standartları, denetçilerin bağımsız düşünme mantığı içinde olmalarını öngörmektedir. Tarafsız ve dürüst davranmanın dayanağı olan bağımsızlık, denetçilerin vazgeçemeyecekleri bir niteliktir.(Güredin,2007,44) Bu itibarla denetçilerin bağımsızlıklarının korunması,
bağımsız denetimde hayati önemdedir. Bu öneme binaen denetçi bağımsızlığını sağlayan araçlardan biri olarak denetimde rotasyon uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Ancak tüm dünyada bir bütünsellik içinde uygulanan rotasyon uygulaması, SPK’nın düzenlediği yeni rotasyon kuralıyla “karma sistem” haline dönüştürülmüştür. Buna göre denetçilerin bir kısmını “bağımsız
denetim kuruluşu rotasyonuna” diğer kısmının ise “denetçi rotasyonuna” tabi
olmaları öngörülmüştür. Rotasyon kuralının bu şekilde uygulanması, amaçladığı denetçi bağımsızlığına katkı sağlamaktan öte, denetim firmaları arasında ayrımcılığa dayalı haksız rekabet nedeni olabilecek ekonomik sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçların, sermaye piyasasının etkinliğine ve yatırımcıların bu piyasaya olan güvenlerine olan etkilerinin olumlu yansıyacağını
düşünmek mümkün değildir.
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İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDER
UYGULAMASI
Hamza SİVRİKAYA*
I- GİRİŞ
Ticari faaliyet sonucu hasılâtı elde edilen gelir, gerçek ve safi tutarları ile
vergi hesaplamasına konu edilmektedir. Ticari faaliyetin idamesi içinse çok
çeşitli giderler yapılmaktadır. Safi gelir tutarının tespitinde, gelirin elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderler gayrisafi hasılâttan indirilmektedir.
İndirilecek giderlerin neler olduğu, Gelir(T.C. yasalar, 1961)ve Kurumlar
Vergisi(T.C. yasalar, 2006) Kanunlarında tadadi olarak belirtilmiştir. Ancak
ticari işletme bünyesinde ticari faaliyetin idamesi için birçok gider yapılmasına ve bu giderler özsermayeyi azaltmasına rağmen ilgili kanunlarda indirilecek giderler arasında sayılmadığından gider olarak dikkate alınmamaktadır.
Çünkü indirilecek giderleri düzenleyen kanun maddeleri kısıtlayıcı hükümler
içermektedir. Yapılan giderlerin hasılâttan indirilebilmesi için, giderin ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılması ve VUK’nunda
(T.C. yasalar, 1961) hükme bağlandığı şekilde vergi kanunlarında belirtilen
haller müstesna olmak üzere belgelendirilmesi şartlarına uyulması gerekmektedir. Giderler VUK’nun 227 ve izleyen maddeleri hükümlerinde belirtilen
şekilde belgelendirilmez ise ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılmayacaktır.
GVK’nun 40/1’nci maddesinin parantez içi hükmü ile ihracat, yurt dışında inşaat, onarma, montaj, teknik hizmetler ve taşımacılık faaliyetlerinde
bulunan mükelleflerin belgeli giderlere ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak
elde ettikleri hasılâtın binde beşini aşmamak şartıyla yurt dışındaki bu işlerle
*

Vergi Denetmeni
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ilgili giderlerine karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de
indirebilme imkânı tanınmıştır. Bu hüküm, bazı giderlerin VUK’nun ilgili
hükümlerine göre belgelendirilemediği hallerde de ticari kazancın tespitinde
indirimine olanak tanınması yani belgesiz gider kaydı olanağıdır. Götürü gider
uygulaması olarak adlandırılan bu düzenleme yurt dışındaki bazı gerçek
giderlerin belgelendirilemediğinin kabulüne dayanmaktadır. Bu giderler için
yurtdışındaki muhataplardan belge temin edilmesi halinde bu giderler genel
esaslara göre kayda alınacak, kazançtan indirilebilecek dolayısıyla sorun oluşturmayacaktır. Ancak yurt dışındaki muhataplardan yapılan harcamalar karşılığı belge alabilmek özellikle vergi sistemi oturmamış ülkelerde pek mümkün
olmamaktadır.
Düzenleme ile ilgili olarak Maliye Bakanlığınca 194(Maliye Bakanlığı,
1996) 197(Maliye Bakanlığı, 1996) ve 233(Maliye Bakanlığı, 2000) seri no’lu
Gelir Vergisi Genel Tebliğleri ile açıklamalar yapılmıştır. Ancak tebliğlerde
yapılan açıklamaların tersi yönünde yargı kararları da mevcuttur. Makalemizde
ihracatta götürü gider uygulaması, mezkûr tebliğlerde yapılan açıklamalar,
yargı kararları ve özelgeler çerçevesinde irdelenmeye çalışılacaktır.
II-GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINDAN KİMLER
YARARLANABİLİR
GVK’nın 40/1’nci maddesine göre götürü gider uygulamasından;
==> İhracat,
==> Yurt dışında inşaat, Yurt dışında onarma, Yurt dışında montaj ve
teknik hizmetler,
==> Uluslararası taşımacılık,
faaliyetinde bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dâhil olmak üzere
sayılan türden faaliyetleri bulunan tüm mükellefler yararlanabilecek olup
yararlanmada mükellefiyet şeklinin önemi yoktur.
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Uygulamadan ihracatı gerçekleştirenler (ihracatçı) ihracat hasılâtlarının
tamamını dikkate alarak yararlanacaklardır. İhracatçıya ihraç kaydı ile mal teslim edenlerin (imalatçı) ise bu uygulamadan yararlanmaları mümkün değildir.
III-GÖTÜRÜ GİDER KAYDI BELGELİ GİDER KAYDINA
ENGELMİDİR?
Götürü gider uygulamasından faydalan mükellefler yurtdışında yaptıkları belgeli giderleri, kazanç tespitinde, genel esaslara göre indirim konusu
yapacaklardır. Belgesi temin edilemeyen harcamalar da, belgelendirilememiş
giderlerine karşılık olarak gider kaydedilmektedir. Belgesiz gider olarak
kayıtlarda yer alan tutarlar, dönem sonunda götürü gider hesabıyla karşılaştırılarak gider sayılmaktadır. Kanun metninde de açıkça belirtildiği üzere, belgeli giderlerine ilaveten hesaplanarak belgesiz giderler gider sayılmaktadır.
Bu uygulama, 194 sayılı GVK Genel Tebliği’ndeki harcama esasına ve aktifteki mal varlığında bir azalma olmasına dayanmaktadır.
IV-GÖTÜRÜ GİDER KAYDEDİLEBİLECEK AZAMİ TUTAR
NEDİR?
Götürü gider, ihracat, yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik
hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hâsılatın
binde beşi(0,005) olarak hesaplanacaktır. Dövizlerin kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı bulunmamaktadır.
V-GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ
FAALİYETLER GÖTÜRÜ GİDER HESABINA ESAS HASILÂT
Uygulama kapsamındaki faaliyetlere aşağıda yer verilmektedir. Bu faaliyetlerin bir veya birkaçını birlikte yapan mükellefler her bir iş için gerekli
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koşulları sağlamak kaydıyla götürü gider uygulamasından ayrı ayrı yararlanabilecektir.
Götürü gider ihracat, yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik
hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hâsılat üzerinden hesaplanacaktır. Döviz olarak elde edilen ihracat hasılâtının Türk
Lirası karşılığının tespitinde, hasılâtın kanuni defterlere kaydedildiği
tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz
alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.
Hasılâtın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal ettirilmesi halinde,
götürü gider uygulamasında dikkate alınacak hasılât, kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacaktır. Dövizlerin yurda
getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farklarının ise bu uygulamada
dikkate alınamayacaktır.
V-a) İhracat
İhracat, 22.12.2005 tarih ve 95/7623 sayılı BKK ile yürürlüğe giren
İhracat Rejimi Kararı ve bu karara dayalı olarak çıkarılan İhracat Yönetmeliği
ve ilgili tebliğler çerçevesinde yapılmaktadır. Söz konusu mevzuata göre götürü gider uygulamasına konu olabilecek;
“KKTC’ne yapılan Türk Lirası ihracat, özellik arz etmeyen ihracat, offset, takas yoluyla yapılan ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılan ihracat, yurtdışı fuar ve sergilere katılım, kayda bağlı ihracat, ithal edilmiş mal ihracatı,
ticari kiralama yoluyla ihracat, mahrece iade, peşin bedelli ihracat, posta
yoluyla ticari mal gönderilmesi, yurtdışındaki alıcılara yapılan hizmet satışları, serbest ihracat, kredili ihracat, konsinye şeklinde yapılan ihracat, prefinansman yoluyla yapılan ihracat, bedelli ticari numune ihracatı, serbest bölgelere yapılan ihracat, sınır ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracat, yurt dışında ortak olunan firmalara ayni sermaye olarak mal gönderilmesi şeklinde
yapılan ihracat, müteahhitlerin yurt dışındaki şantiyelerine, şube, büro, tem-
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silcilik ve acentelik gibi yerlere mal gönderilmesindeki ihracat, geçici kabul
rejimi çerçevesinde ithal edilen, ham ve yarı mamul maddelerin Türkiye’de
bir işlem gördükten sonraki ihracı,” götürü gider hesabında hasılât olarak dikkate alınabilecektir.
194 seri no’lu tebliğe göre aşağıdaki teslimler götürü gider uygulaması kapsamına dâhil değildir. Bu teslimlerde malın yurt dışına çıkarılmasının önemi bulunmamaktadır.
“Türk Lirası karşılığı yapılan ihracat,
Gümrük hattı dışındaki mağaza ve işletmelere yapılan mal teslimleri,
Yabancı gemi ve uçaklara ve uluslar arası taşımacılık yapanlara akaryakıt, su, kumanya ve sair malzeme teslimleri,
Türkiye’ye sefer yapan yerli ve yabancı hava yolları uçaklarına uçuş faaliyetleri ile ilgili olarak verilen yer hizmetleri (gümrük hattı geçilmediği ve
belge temini mümkün olabildiği için(Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel
Kurulu E.1999/173)),
Türkiye’deki konsolosluklara, diplomatik temsilciliklere, uluslararası
kuruluşlara ve askeri tesislere yapılan mal teslimleri,
Türkiye’de ikamet etmeyenlere yurt içinde yapılan mal teslimleri,
Uluslararası ihaleye çıkarılan projelere ilişkin olarak Türkiye’de yapılan
mal teslimleri,
Transit ticaretten sağlanan hasılât. “
Her türlü ihracat ve yurt dışı taşımacılıktan döviz cinsinden sağlanan hasılât, azami götürü gider tutarının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Türk
Lirası karşılığı yapılan ihracat hasılâtı azami gider tutarının tespitinde dikkate
alınmayacaktır. Ancak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Türk Lirası karşılığı
yapılmış ihracat, döviz cinsinden hasılât olarak kabul edilecektir.
İhracatçının, CF veya CIF teslim şartı ile ihracatta; taşımayı döviz karşılığında başka kurum ve gerçek kişilere yaptırması halinde götürü gider, ihracatın FOB, CF veya CIF teslim şartı ile yapılmış olmasına bakılmaksızın
G.Ç.B’de yer alan ihracatın FOB değeri üzerinden hesaplanacaktır.
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Nakliyenin bizzat ihracatçı tarafından yapılması veya Türk Lirası karşılığında diğer gerçek veya tüzel kişilere yaptırılması durumunda ise ihracatçı,
götürü gider uygulamasında sigorta bedeli hariç CF hasılât tutarını dikkate
alacaktır.
V-b) Yurt Dışında İnşaat, Onarma Montaj ve Teknik Hizmetler
İnşaat, onarma montaj deyimi mevzuatımızda sıklıkla kullanılmasına
rağmen özel bir belirleme mevcut değildir. Genel bir tanımla inşaat, malzeme
ve işçilik kullanmak suretiyle meydana getirilen bir gayrımenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetleri kapsar. Onarma, bir gayrımenkulün iskeleti dışında
harap olan kısımlarının yeniden yapılmasına yönelik büyük ölçekli tamir ve
yenileme faaliyetleridir. Montaj, makine ve cihazın projeye uygun olarak
kurulması ve yapılandırılmasıdır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-h maddesine göre kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışında inşaat, montaj, onarma ve teknik hizmet faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisnadır.
Mezkur kanunun 5/3 maddesine göre kurumlar vergisinden istisna edilen bu
kazançlar için kurumlar vergisi mükelleflerinin götürü gider hesaplaması da
mümkün değildir. Bu niteliği ile uygulama sadece yurt dışında inşaat, montaj, onarma ve teknik hizmet faaliyetlerinden kazanç elde eden gelir vergisi
mükellefleri için işlev arz etmektedir.
V-c) Yurt Dışı Taşımacılık
Götürü gider uygulamasından;
==> Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiyeden geçerek başka bir ülkede
sona eren,
==> Yabancı bir ülkede başlayıp Türkiye’de sona eren,
==> Türkiye’de başlayıp yabancı bir ülkede sona eren,
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==> Yabancı ülkede başlayıp Türkiyeden geçmeden aynı veya yabancı
başka ülkede sona eren,
yurt dışı taşımacılık faaliyetleri faydalanabilecektir. Taşıma işinin deniz,
hava, kara, demir yolu, boru hattı ile yapılmasının, yolcu ve eşya taşınmasının
önemi olmayıp uygulama kapsamına her türlü taşıma işleri girmektedir.
Taşımanın yapıldığı taşıtın türü, niteliği, taşıma işinin Türkiye’nin ve sınırları
içinde taşıma yapılan ülkenin yasalarına aykırı olmasının da önemi yoktur.
Taşımanın birden fazla yol ve araçla yapılması halinde götürü gider uygulamasından faydalanabilmek için taşımanın her birinin aynı işletme tarafından üstlenilmiş olması gerekmektedir. Farklı işletmelerce üstlenilmesi halinde uygulamadan yararlanma hususu her işletme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar, Türkiye'de elde edilen hasılâta Maliye Bakanlığınca belirlenen ortalama emsal nispetlerinin
uygulanması suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bunların vergiye tabi
kazançlarının tespitinde ayrıca götürü gider uygulanmayacaktır.
Uluslararası taşıma işinin komisyon karşılığı taşeron firmalara yaptırılması durumunda götürü gider uygulamasından yararlanma hakkı kendi taşıma
hasılâtı kadar olan kısım itibariyle bütünüyle taşerona aittir. Yine, Türkiyeden
Türkiye sınırları içindeki bir serbest bölgeye yapılan taşıma işleri uygulamadan faydalanamaz.(Kartal, 2003, 92)
CF veya CIF teslim şartı ile yapılan ihracatta, ihracatçının nakliyeyi
döviz karşılığında başka gerçek veya tüzel kişilere yaptırması halinde, ihracatçı götürü gider uygulamasından nakliye ve sigorta bedeli hariç ihracat
bedeli (FOB satış bedeli) üzerinden yararlanabileceğinden, taşıma işini döviz
karşılığı yapan nakliyeciler söz konusu döviz cinsinden taşımacılık hasılâtını götürü gider uygulamasında dikkate alabileceklerdir.
Yurt dışı taşımacılığın Türk Lirası karşılığı yapılması durumunda ise
nakliyeciler bu taşımacılık hasılâtı dolayısıyla götürü gider uygulamasından
yararlanamaz.
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VI-GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASININ GENEL ŞARTLARI
GVK Md 40/1’nci maddesine 4108 sayılı kanunun 19’ncu maddesi ile
götürü gider olarak adlandırılan uygulamanın hükmü eklenmiştir. Söz konusu
düzenlemenin gerekçesinde ”ihracat ve yurt dışı taşımacılık faaliyetinde bulunan mükellefler ile yurt dışında inşaat yapan müteahhitler yabancı ülkelerde
yaptıkları bazı harcamaları için belge alamadıklarından bunları masraf olarak
göstermeleri mümkün olmamaktadır. Bu mükelleflerin belgelendiremedikleri
harcamalarına karşılık olmak üzere hasılâtlarının binde beşini tevsik edici
belge aranmaksızın ilave gider yazma imkânı getirilmektedir. Böylece bu
mükelleflerin gerçek kazançlarının vergilendirilmesine imkân sağlanmaktadır.” denilmektedir.
194 seri no’lu GVK tebliğinin 5’nci bölümünde ise “Dolayısıyla götürü
gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında
bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.” açıklamasına yer verilmiştir.
Yapılan açıklamaları özetleyecek olursak götürü gider uygulaması kapsamında olan mükellefler;
• Yapılan giderin yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik
hizmetler hasılâtı ile ilgili olması ve bu hasılâtın binde beşini aşmaması,
• Yapılan giderlerin mükellefin malvarlığında azalmaya yol açması,
• Götürü gider tutarının işlemin yapıldığı dönem kayıtlarına intikal
ettirilmesi ve hesaplarda izlenmesi,
şartlarının birlikte sağlanması halinde uygulamadan faydalanabileceklerdir. Düzenlemenin amacı yurtdışında yapılmış ancak belgelendirilememiş
giderleri vergi matrahının tespitinde dikkate almaktır. Demek ki götürü gider
olarak hesaplanıp yasal kayıtlara intikal ettirilecek olan gider tutarı bir bakıma gerçek giderdir.(Kartal, 2003, 93)
Tebliğde yer alan “götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir”
açıklaması bazı yönlerden sakıncalı hususlar taşımaktadır. Götürü gider uygu-
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lamasının işletmeden çıkış(ödeme) koşuluna bağlanması, denetiminin imkânsız olması nedeniyle muvazaalı işlemlerin yapılmasına olanak vermekten öte
bu tür işlemleri teşvik edici bir niteliğe de sahip bulunmaktadır. Gerçekte
olmayan belgesiz harcamalar için işletmelerin bu kapsamda kendi kendilerine
yabancı üçüncü kişileri kullanarak ödemede bulunmaları her zaman için
mümkündür. Bu durum bir yandan devlet hazinesine zarar verirken diğer yandan da dürüst işlemleri cezalandırdığından vergilemede adalet ilkesine aykırıdır.(Yalçın, 2006, 247)
Ancak farklı yönde görüşler de mevcuttur. “Götürü gider uygulamasında VUK’nun öngördüğü anlamda bir tevsik söz konusu değildir. Buna göre
ihracat hasılâtının binde beşi oranında hesaplanacak götürü gider her hal ve
takdirde vergi matrahından düşülebilecektir. Bu giderler adı üstünde vergi
matrahından götürü olarak indirilebilecektir. Dolayısıyla herhangi bir belgeye
dayanmaksızın gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bu, mükelleflere
kanunla verilmiş bir imkân ve haktır. Ancak bu hakkı kullanırken mükelleflerin götürü gider uygulamasını fiilen yaptıkları belgesiz harcamalarla sınırlı
tutacakları, hiç belgesiz harcama olmaması halinde götürü gider uygulaması
yapmayacakları ve kanunla verilmiş hakkı kötüye kullanamayacakları da
tabiidir. Bu hakkın doğru kullanılıp kullanılmadığına yönelik olarak mükelleflerden belge ibrazı istenmesi mümkün olmadığına göre hakkın istismar
edilmemesi mükellef vicdanına bırakılmış olmaktadır. Kanun koyucu bu
hakkı mükelleflere tanırken, diğer taraftan bu hakkı doğru ve adil kullanmalarını beklemektedir.”(Ürel, 2009, 473)
Götürü gider uygulaması ile ilgili olarak tebliğde yapılan açıklamaların
aksi yönde verilen Danıştay kararları mevcut olup örnek olması maksadıyla
bir kaçına aşağıda yer verilmiştir.
-“193 sayılı Kanun’un 40. maddesinde; maddede belirtilen koşullarda
hasılâtın binde beşini aşmamak şartıyla götürü giderin kazançtan indirilebileceğinin herhangi bir ispat şartına bağlı kalmaksızın kabul edildiği
hk.”(Danıştay Dördüncü dairesi, 2005)
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- “193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesiyle yapılan düzenlemenin,
maddede sayılan faaliyetlerin yurtdışında yapılmasını teşvik amacıyla ve bu faaliyetler sonucu sadece bu faaliyette bulunan mükelleflere mevcut haklarının yanında elde
edilen kazancın belli tutarının, tevsik şartı aranmaksızın kazançtan indirilmesi hakkını sağladığı, düzenlemede, götürü olarak hesaplanan gider ibaresinin de bu hususu
ortaya koyduğu, idarece, bu giderlerin belgeli olması gerektiği iddia edilmekte ise de,
bu giderlerin belgeli olması halinde zaten indirim konusu yapılacağının kuşkusuz
olduğu, aksi halde maddenin uygulama olanağı bulunmadığından, ihtirazi kayıt
kabul edilmeksizin tahakkuk ettirilen kurumlar vergisinde yasal isabet bulunmadığı
gerekçesiyle kaldırılmasına”(Danıştay Dördüncü Dairesi, 2007) şeklindedir.

VII-HESAPLANAN GÖTÜRÜ GİDERLERİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
Götürü gider uygulaması, mükelleflerin yurt dışındaki işleri ile ilgili olarak yapmış oldukları giderlerden belgesi temin edilemeyenlerin, anılan faaliyetlerden sağlanan hasılâtın belli bir oranını aşmamak şartıyla ticari kazançtan indirilmesini öngören bir müessesedir. Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekir.
Tekdüzen Muhasebe Sistemi ticari kazancın tespitine yönelik olarak
hazırlanmıştır. Bu nedenle mali tablolarda ve hesap planında vergi yasalarınca ticari kazançtan indirimi kabul edilmeyen giderlerin nasıl muhasebeleştirileceği konusunda açıklama yapılmamıştır. Muhasebe sisteminde, işletmenin
faaliyetleri sonucunda doğan tüm giderlerin, vergi yasalarınca ticari
kazançtan indirilmesi kabul edilmiş olsun veya olmasın doğrudan ilgili
oldukları gider hesaplarında muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Muhasebe
düzeninden sağlanan bilgilerle dönem sonunda vergi matrahına ulaşılmaktadır. Buna göre, işletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak yapılan
belgesiz giderlerin de Tekdüzen Muhasebe Sisteminde ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda "690 Dönem Kar-Zarar" hesabına
aktarılması gerekir. Belgesi temin edilemeyen giderlerin, hesaplanacak
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götürü gider tutarını aşan kısmı, kanunen kabul edilmeyen gider olarak belirlenen ticari kâra ilave olacaktır. Dolayısıyla, belgesiz giderlere karşılık olmak
üzere götürü olarak hesaplanan giderler, ticari kâra eklenmemiş olduğundan
vergi matrahına da dâhil edilmemiş olacaktır.
ÖRNEK 1
RKS Ltd. Şirketi 2005 yılında döviz karşılığı yapılan ihracattan
5.000.000 TL hasılât elde etmiştir. Şirketin anılan yılda ihracat faaliyeti ile
ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1 inci maddesi kapsamında 60.000 TL yurt
dışı gideri bulunmaktadır. Bu giderlerin 45.000 TL lik kısmı için belgesi
temin edilememiştir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider
tutarı şöyle hesaplanacaktır.
A
B
C
D

Belgelendirilmiş Giderler
Belgelendirilmemiş Giderler
Toplam Giderler
Belgesiz Giderlere karşılık olmak üzere ticari kazançtan
indirilebilecek götürü gider tutarı(5.000.000*0,005)
E Kanunen Kabul edilmeyen Giderler(B-D)
F Ticari Kazançtan indirilecek belgeli giderler ile götürü
olarak hesaplanan giderlerin toplamı(A+D)

15.000 TL
45.000 TL
60.000 TL
25.000 TL
20.000TL
40.000 TL

Yapılacak muhasebe kaydı aşağıdaki gibidir.
31 /12/2005
760 Pazarlama Satış Dağ. Gid.

40.000 TL

689.Olağandışı Gider ve Zararlar

20.000 TL

(Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler)
100.Kasa

60.000 TL
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ÖRNEK 2
(http://www.tesmer.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=146)
Mükellefin can dönem yurtdışı satış hasılâtı aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır;
> Euro Bölgesi İhracat Hasılâtı

240.000 TL

> Yurtdışı Kardeş İşletmeye Döviz Bedelli Satış

45.000 TL

> Euro Bölgesi İhracat Kur Farkı

14.000 TL

> Kuzey Kıbrıs TC Turk Lirası İhracat

95.000 TL

> Azerbaycan Cumhuriyeti TL ihracat

66.000 TL

Kurum yurtdışı satış hâsılatının 50.000 TL(karşılığı 23.000 Avro)'luk
kısmını henüz tahsil etmemiş ve yurda getirmemiştir. Yurtdışı hâsılatı içinde
yer alan kur farkı geliri de bu alacağın dönem sonu değerlemesinde ortaya çıkmıştır. Diğer yurtdışı satış hâsılatlarının tamamı satış tarihinde cari olan TC
Merkez Bankası döviz kuru esas alınarak TL'ye çevrilmiştir.
Mükellefin cari dönem faaliyetleri esnasında belgelendiremediği yurtdışı giderleri toplamı 1.140 TL olup, bu giderler ortaya çıktıkları dönemde
Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri hesabı detayında muhasebeleştirilmiştir.
Mükellef kurum, faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışı bağlamında aynı analize tabi tutarak raporlamaktadır. Kurumun, 2009 yılında yurtdışı işlemlerinden
elde ettiği kazancı, yaşanmakta olan kriz nedeniyle önceki yıllara nazaran
düşmüştür. Diğer taraftan mükellef kurum yetkilileri cari dönem ihracat hasılâtı üzerinden GVK'nın 40. maddesi uyarınca götürü gider hesaplamayı ve bu
gideri dönem kazancının tespitinde dikkate almayı kararlaştırmıştır.
Cevap:
Mükellef götürü gideri, ihracat faaliyetinden döviz olarak elde ettiği
hasılât üzerinden hesaplayacaktır. İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan serbest
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ihracat, kredili ihracat, konsinyasyon ve müşterek hesap yoluyla ihracat, prefinansman yoluyla ihracat, bedelli ticari numune ihracatı, serbest bölgelere
yapılan ihracat, sınır ve kıyı ticareti yoluyla yapılan ihracat ve diğer bütün
ihracat ve yurt dışı taşımacılıktan döviz cinsinden sağlanan hasılât, üzerinden
götürü gider hesaplanacak hasılât kapsamına dâhildir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne Türk Lirası karşılığı yapılmış ihracat da döviz cinsinden hasılât olarak kabul edilecek ancak, bunun dışında Türk Lirası karşılığı yapılan
ihracat hasılâtı, üzerinden götürü gider hesaplanacak hasılât tutarına dâhil
edilmeyecektir.
Yurt dışında ortak olunan firmalara ayni sermaye olarak mal gönderilmesi şeklinde yapılan ihracat ile müteahhitlerin yurt dışındaki şantiyelerine,
şube, büro, temsilcilik ve acentelik gibi yerlere mal göndermeleri durumunda
anılan mal bedelleri de ihracat hasılâtı kapsamına dâhil edilecektir.
Geçici kabul rejimi çerçevesinde ithal edilen mamul ve yarı mamul maddelerin Türkiye’de bir işlem gördükten sonra ihracatından sağlanan döviz
hasılâtı da götürü gider uygulamasına konu olabilecektir.
İhraç kaydıyla yapılan mal teslimlerinde ihracat hasılâtı üzerinden götürü gider ihracatçı tarafından hesaplanacaktır.
İnşaat, onarma, montaj ve teknik hizmet faaliyetlerinde götürü gider
uygulamasına esas alınacak hasılât, mükelleflerin bu faaliyetlerinden elde
ettikleri döviz cinsinden yurt dışı hasılâtıdır.
Yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetlere ilişkin
faaliyetlerin zararla sonuçlanmış olması, götürü gider hesaplamasına engel
teşkil etmemektedir. Bu durumda, götürü olarak hesaplanan giderler, bu zararları artırıcı bir unsur olacak ve genel hükümler çerçevesinde indirim konusu
yapılacaktır.
Yurtdışı hasılât üzerinden sonradan hesaplanan kur farkları götürü gider
hesabına konu yurtdışı hasılât tutarına dâhil edilmeyecektir. Bu kur farklarının hâsılat hesaplarında mı yoksa kambiyo gelirleri hesabında mı izleneceği
de tartışmalıdır.
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Döviz olarak elde edilen ihracat hasılâtının, Türk Lirası karşılığının tespitinde, hasılâtın defterlere kaydedildiği tarihte geçerli olan kur; inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmet faaliyetleri hasılâtının Türk Lirasına çevrilmesinde, kazancın Türkiye’de genel netice hesaplarına intikal ettirildiği tarihte
geçerli olan kur dikkate alınacaktır. Değerlemede, TC Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen döviz alış kurları kullanılacaktır. Diğer taraftan hasılâ kavramı içinde değerlendirilecek dövizlerin götürü gider uygulaması açısından
kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı bulunmamaktadır.
Götürü gider uygulaması mükelleflerin genel esaslara göre tevsik edilmiş yurt
dışı giderlerinin dönem hâsılatından mahsubuna engel değildir.
Yurt dışı faaliyetlerle ilgili olarak götürü gider hesaplanabilmesi için
harcamanın yapılmış olması ve gider nedeniyle işletmenin malvarlığında bir
azalma meydana gelmiş olması gerekmektedir. İşletmenin yurt dışı faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen belgesiz giderlerin, ilgili gider hesaplarında izlenmesi ve dönem sonunda sonuç hesabına aktarılması gerekmektedir.
Dönem sonu itibariyle götürü gider tavanı hesaplanacak, belgesiz giderlerin belirlenecek bu tavanı aşan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider olarak
ticari kâra ilave edilecektir. Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere götürü
olarak hesaplanan giderler, ticari kârdan indirilmiş olacaktır. Dönem kapandıktan sonra daha önce kayıtlara girmemiş olan bir harcamanın karşılığı
olmak üzere hasılâtın binde beşinin doğrudan gider kaydı (beyanname üzerinde kazançtan indirimi) mümkün bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında götürü gider tavanı şöyle hesaplanacaktır.
- Euro Bölgesi İhracat Hasılâtı

240.000 TL

- Yurtdışı Kardeş İşletmeye Döviz Bedelli Satış

45.000 TL

- Kuzey Kıbrıs TC Türk Lirası İhracat

95.000 TL,

ihracat toplamı 380.000 TL götürü gider hesaplamasında esas alınacak
ihracat tutarıdır.
Götürü gider tavanı:

(380.000 x 0,005=) 1.900 TL’dir.

Bu durumda, işletmenin cari dönemde giderleştirdiği belgesiz yurtdışı
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harcamaları (1.140 TL) bu tavanı aşmadığından mali kazancın tespitinde gider
olarak kabul edilecek ancak, bu tutar ile belgesiz gider tavanı arasındaki fark
(1.900 - 1.140= 760 TL) kadar dönem sonunda ayrıca belgesiz gider kaydı
yapılamayacaktır.
VIII- SONUÇ
İhracat, yurtdışında inşaat, onarma, montaj ve teknik hizmetler, uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde bulunan mükellefler, bu faaliyetleri dolayısıyla belgeli giderlerine ilaveten bu faaliyetlerden döviz olarak elde ettikleri hasılâtın binde beşini aşmamak şartıyla yurtdışındaki bu işlerle ilgili giderlerine
karşılık olmak üzere götürü olarak hesapladıkları giderleri de indirebilirler.
Uygulamadan dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dâhil olmak
üzere tüm mükellefler yararlanabilecek olup hasılâtın döviz olarak elde edilmesi gerekmektedir. Dövizlerin kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye’ye getirilme şartı bulunmamaktadır.
İhraç kaydı ile mal teslim edenler(imalatçı) bu uygulamadan yararlanamaz.
Götürü gider uygulamasından faydalan mükellefler yurtdışında yaptıkları belgeli giderleri, kazanç tespitinde, genel esaslara göre indirim konusu
yapacaklardır.
Uygulama kapsamındaki faaliyetlerin bir veya birkaçını birlikte yapan
mükellefler her bir iş için gerekli koşulları sağlamak kaydıyla götürü gider
uygulamasından ayrı ayrı yararlanabilecektir.
Götürü gider ihracat, yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj, teknik
hizmetler ile taşımacılık faaliyetlerinden döviz olarak elde edilen hâsılat üzerinden hesaplanacaktır. Döviz olarak elde edilen ihracat hâsılatının Türk
Lirası karşılığının tespitinde, hasılâtın kanuni defterlere kaydedildiği
tarihte geçerli olan ve T.C. Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilmiş döviz
alış kurlarının esas alınması gerekmektedir.
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Hasılâtın kanuni süreden sonra kayıtlara intikal ettirilmesi halinde,
götürü gider uygulamasında dikkate alınacak hasılât, kayıtlara intikal ettirilmesi gerektiği tarihteki kur üzerinden hesaplanacaktır. Dövizlerin yurda
getirilmesi gerektiği tarihe kadar doğan kur farklarının ise bu uygulamada
dikkate alınamayacaktır.
Uluslararası taşıma işinin komisyon karşılığı taşeron firmalara yaptırılması durumunda götürü gider uygulamasından yararlanma hakkı kendi taşıma
hasılâtı kadar olan kısım itibariyle bütünüyle taşerona aittir. Yine Türkiyeden
Türkiye sınırları içindeki bir serbest bölgeye yapılan taşıma işleri uygulamadan faydalanamaz. CF veya CIF teslim şartı ile yapılan ihracatta, ihracatçının
nakliyeyi döviz karşılığında başka gerçek veya tüzel kişilere yaptırması halinde, ihracatçı götürü gider uygulamasından nakliye ve sigorta bedeli hariç ihracat bedeli (FOB satış bedeli) üzerinden yararlanabileceğinden, taşıma işini
döviz karşılığı yapan nakliyeciler söz konusu döviz cinsinden taşımacılık
hasılâtını götürü gider uygulamasında dikkate alabileceklerdir.
Yurt dışı taşımacılığın Türk Lirası karşılığı yapılması durumunda ise
nakliyeciler bu taşımacılık hasılâtı dolayısıyla götürü gider uygulamasından
yararlanamaz.
Dolayısıyla götürü gider hesaplanabilmesi için harcamanın yapılmış ve
işletmenin malvarlığında bir azalma meydana gelmiş olması gerekmektedir.
Ancak tebliğle getirilen bu kritere “yasada olmayan koşulların idarece tebliğle ihdas edilemeyeceği, uygulamalarda yasaca aranan koşullardan başka
koşul aranamayacağı ilkelerini de içeren "verginin yasallığı" ilkesine aykırı
olduğu, ihracat hasılâtının 0,005 oranında hesaplanacak götürü giderin her
hal ve takdirde vergi matrahından düşülebileceği dolayısıyla herhangi bir belgeye dayanmaksızın gider olarak dikkate alınması gerektiği, bu hükmün
mükelleflere kanunla verilmiş bir imkân ve hak olduğu” gerekçeleriyle karşı
çıkan aksi yönde görüşler mevcuttur.
Aksi yönde “maddede belirtilen koşullarda hasılâtın binde beşini aşmamak şartıyla götürü giderin kazançtan indirilebileceğinin herhangi bir ispat
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şartına bağlı kalmaksızın kabul edildiği, sayılan faaliyetlerin yurtdışında
yapılmasını teşvik amacıyla ve bu faaliyetler sonucu sadece bu faaliyette bulunan mükelleflere mevcut haklarının yanında elde edilen kazancın belli tutarının, tevsik şartı aranmaksızın kazançtan indirilmesi hakkını sağladığı, düzenlemede, götürü olarak hesaplanan gider ibaresinin de bu hususu ortaya koyduğu”, şeklinde verilen birçok Danıştay kararı mevcuttur.
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LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE
ORTAKLARININ ŞİRKET AMME
BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN
SORUMLULUKLARI
Bülent SEZGİN*
1-GİRİŞ:
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 503’üncü maddesinde limited şirket, “iki veya daha fazla hakiki veya hükmi şahıs tarafından bir ticaret
unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile mahdut ve esas sermayesi muayyen olan şirket” şeklinde tanımlanmıştır.
Bu tanıma göre limited şirketler; iki veya daha fazla gerçek veya tüzel
kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulacak, şirket ortaklarının sorumluluğu koymayı üstlendikleri sermaye ile sınırlı tutulacak ve şirketin esas sermayesi belli olacaktır.
Limited şirketler ticari hayatta en yaygın görülen sermeye şirketleridir.
Ortakların sayısı iki kişiden az, elli kişiden fazla olamaz.
Limited şirketleri idare ve temsil yetkisi ortaklardan bir veya bir kaçına
bırakılabileceği gibi bu yetki, şirkete ortak olmayanlara da verilebilmektedir.
Bunun dışında aksi kararlaştırılmış olmadıkça, şirket ortakları hep birlikte
müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile yetkili ve mecburdurlar.
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre limited şirketlerin malvarlığından tahsil edilemeyen ya da tahsil

*
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edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesinden, şirket ortakları ile
kanuni temsilciler sorumlu tutulmuşlardır.
Her ne kadar TTK hükümleri ile limited şirket ortaklarının sorumlulukları
koymayı üstlendikleri malvarlığı ile sınırlı tutulmuş olsa da, amme alacaklarının
ödenmesi bakımından şirket ortaklarına düşen sorumluluk daha kapsamlıdır.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde, amme alacaklarının ödenmesine
ilişkin limited şirket müdür ya da müdürleri ile ortakların sorumluluklarını
detaylı olarak inceleyeceğiz.
2-LİMİTED ŞİRKETLERİN AMME BORÇLARI:
Amme alacaklarının takip ve tahsil usulüne ilişkin esasların düzenlendiği 6183 sayılı Kanun’un 1’inci maddesinde bu Kanunu uygulayacak alacaklı
amme idareleri (kamu tüzel kişileri) ismen belirtilmiş ve bu idarelerin hangi
alacaklarına bu Kanun hükümlerinin uygulanacağı sayılmak suretiyle kapsama giren alacaklar açıklanmıştır.
Alacaklı amme idareleri; Devlet, il özel idareleri ve belediyelerdir.
Devlet tüzel kişiliğini oluşturan kamu idareleri, genel bütçeye dâhil kamu idareleridir.
Bu doğrultuda; vergi, vergi cezaları gibi asli, gecikme zammı, gecikme
faizi, faiz, zam, pişmanlık zammı gibi asli alacaklar üzerinden hesaplanan
fer’i alacakların takip ve tahsili 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılmaktadır. Dolayısıyla limited şirketlere ilişkin bu türden amme alacakları da
anılan kanun hükümleri kapsamında takip ve tahsil edilmektedir.
Limited şirketlerin amme borçlarından esas itibariyle şirket tüzel kişiliği sorumludur. Bu borçların takip ve tahsili öncelikle şirket malvarlığından
yapılmaktadır. Bununla beraber çeşitli nedenlerle şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının
ödenmesi bakımından şirket müdür ya da müdürleri ile ortakların sorumluluğu bulunmaktadır.
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6183 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde, “tahsil edilemeyen amme alacağı” ile “tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı” terimleri aşağıdaki
gibi tanımlanmıştır:
Tahsil edilemeyen amme alacağı: Amme borçlusunun bu Kanun
hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak
paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması
gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını ifade eder.
Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı: Amme borçlusunun
haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme
alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin
anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin
herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya
çıkan amme alacaklarını ifade eder.
3-ŞİRKET MÜDÜR YA DA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUKLARI:
6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’inci maddesinde kanuni temsilcilerin
sorumlulukları düzenlenmiştir. Kanuni temsilciler ifadesi; tüzel kişilerin,
küçüklerin ve kısıtlıların kanuni temsilcilerini, tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri, yabancı şahıs veya kurumların Türkiye’deki mümessillerini
kapsamaktadır.
Kanun’un 3’üncü maddesinde; 1 ve 2’nci maddelerin kapsamına giren
alacaklar amme alacağı olarak tanımlanmış, amme borçlusu veya borçlu teriminin, amme alacağını ödemek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişileri
ve bunların kanuni temsilcilerini veya mirasçılarını ve vergi mükelleflerini,
vergi sorumlusunu, kefili ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcilerini ifade
ettiği hükme bağlanmıştır.
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6183 sayılı Kanun’un amme borçlusu saydığı kanuni temsilcilerin kimler olduğu ve sorumluluklarının şekli Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirlenmiştir.
Buna göre, ilgili mevzuatta belirlenen tüzel kişiliği haiz kuruluşlar için
ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilen
ana sözleşmelerinde ve bu sözleşmelerde aynı usulle yapılan değişikliklerde
tayin edilen kanuni temsilciler, 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’inci maddesi ile amme alacağının ödenmesinden de sorumlu tutulmuşlardır.
Diğer taraftan, kanuni temsilcilerin sorumluluğuna ilişkin olarak 213
sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 10’uncu maddesinde de aynı içerikte hükümler
yer almaktadır.
Dolayısıyla limited şirketlerin malvarlığından tamamen veya kısmen
tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin, bir başka ifade ile şirket müdür ya da müdürlerinin mal varlıklarından tahsil edilecektir.
Öte yandan mükerrer 35’inci maddenin beşinci fıkrasında “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya
teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme
alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, limited şirketlerin malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının
doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin şirket müdürü
olması halinde söz konusu kişiler, amme alacağından müteselsilen sorumlu
tutulacaklardır.
Nihai olarak 6183 sayılı Kanun’un 54 ve müteakip maddelerine göre
yapılan takip sonucunda limited şirketlerin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacaklarının, yukarıda belirtildiği şekilde tayin olunan kanuni temsilcilerin mal varlığından tahsil edilmesi gerekmektedir.
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Amme borçlusunun birden fazla kanuni temsilcisi bulunduğu takdirde,
ilgili kanunlara göre kanuni temsilcilerin sorumluluk şekline bakılacak ve
müşterek ve müteselsil sorumlu olanlar hakkında tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının tamamı için takibe geçilecektir.
6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’inci maddesinin son fıkrasında
“Kanuni temsilcilerin sorumluluklarına dair 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unda
yer alan hükümler, bu maddede düzenlenen sorumluluğu ortadan kaldırmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, VUK’un 10’uncu maddesinde, kanuni temsilcilerin
sorumluluklarına ilişkin hükümlerin düzenlenmiş olması, VUK kapsamındaki amme alacaklarının takibinin 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35’inci maddesine göre yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Dolayısıyla VUK kapsamına giren amme alacakları dâhil olmak üzere tüm amme alacakları için
mükerrer 35’inci madde uyarınca takip yapılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan şirket müdürleri yukarıda açıklandığı şekilde ödedikleri
tutarlar için asıl amme borçlusuna rücu edebilirler.
4-ŞİRKET ORTAKLARININ SORUMLULUKLARI:
6183 sayılı Kanun’un “Limited Şirketlerin Amme Borçları” başlıklı
35’inci maddesi aşağıdaki gibidir:
“Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri
oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar.
Ortağın şirketteki sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve
devralan şahıslar devir öncesine ait amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.
Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulur.”
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Maddenin birinci fıkrası hükmüne göre, limited şirket ortakları şirketten
tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan
amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu
tutulacaklardır.
Örnek 1: Eşit yüzdeli hisseye sahip dört ortağı olan bir limited şirketin,
tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan 50.000 TL tutarında
amme borcu bulunması halinde, her bir ortak borcun %25’inden sorumlu tutulacaktır. Bu durumda her bir ortağa isabet eden borç miktarı 12.500 TL’dir.
TTK’nın 503 ve müteakip maddelerinde limited şirketlerin kuruluşu
düzenlenmiş, Kanun’un 511’inci maddesinde tescil ve ilan edilecek hususlar
arasında; ortakların kimliği ve koymayı taahhüt ettikleri sermaye miktarları
yer almış, 515’inci maddesinde şirket esas mukavelesinde yapılan her değişikliğin ilk mukavelede olduğu gibi tescil ve ilan edileceği, 519’uncu maddesinde de pay defterinin tutulacağı, bu deftere; ortakların ad ve soyadlarının,
pay miktarlarının, vukuu bulan ödemelerin, payların devir ve intikali ve bu
hususlarla ilgili değişikliklerin kaydedileceği hükme bağlanmıştır.
Aynı Kanun’un 520’nci maddesi hükmüne göre de ortaklık payının
devri; tescil ve ilan edilmese de noter tasdikli devir sözleşmesi, ortakların
devir işlemine muvafakatı ve devrin pay defterine işlenmesi ile hüküm ifade
etmektedir.
Bu hükümlerin birlikte incelenmesinden de görüleceği gibi, limited şirket ortaklarının kimliği ve şirketteki sermaye hisselerine ilişkin bilgiler; şirketin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilen ana sözleşmesinde, bu
sözleşmede yapılan değişikliklerde, pay devrinin tescil ve ilan edilmemiş
olduğu hallerde ise pay defterinde yer almaktadır.
6183 sayılı Kanun’un 35’inci maddesi uyarınca limited şirket ortakları
hakkında takibe geçilebilmesi için, Kanun’un 54 ve müteakip maddelerine
göre şirket hakkında yapılan takip muameleleri sonucunda amme alacağının
şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
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Bu düzenleme çerçevesinde limited şirket ortaklarının sorumluluğuna
başvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince, amme alacağının şirketten
tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
Kanun’un 35’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, ortağın şirketteki
sermaye payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir
öncesine ait olan ve devir tarihi itibarıyla ödenmemiş bulunan amme alacaklarının ödenmesinden birinci fıkra hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.
Buna göre, şirket ortağının payını devretmesi halinde, devreden ve devralan şahıslar, hisse devir tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş
borçlardan, Kanun’un 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye
hisseleri oranında müteselsilen sorumlu olacaklardır. Ancak bu sorumluluğa
başvurulabilmesi için amme alacağının şirketten tamamen veya kısmen tahsil
edilememiş veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılmış olması gerekmektedir.
Örnek 2: (A) şahsı, yasal şartları yerine getirerek, ortağı olduğu limited
şirketteki hisselerin tamamını 17.03.2010 tarihinde şirkete dışarıdan ortak
giren (B) şahsına devretmiş olsun. Bu durumda limited şirkete ilişkin
17.03.2010 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olup anılan tarih itibariyle şirket malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesi bakımından (A) ve (B) şahısları sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.
Bu noktada müteselsil sorumluluk kavramının ne ifade ettiğinden kısaca
bahsetmek faydalı olacaktır. Bu kavram, birden çok kimsenin bir zararın tazmininden müteselsil (zincirleme) olarak sorumlu olmalarını ifade etmektedir.
Buna göre alacaklı, herhangi bir borçluya karşı talepte bulunarak borcun
tamamının ödenmesini isteyebilir.
Bu durumda alacaklı amme idaresi, devir tarihi itibarıyla ödenmemiş
bulunan amme alacaklarının ödenmesi bakımından, sermaye hisseleri oranında olmak kaydıyla, (A) ve (B) şahıslarından herhangi birine müracaat edebilecektir.
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Kanun’un 35’inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden birinci fıkra
hükmüne göre müteselsilen sorumlu tutulacaktır.
Buna göre, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği
zamanlarda farklı kişilerin şirket ortağı olması halinde, söz konusu kişilerin
bu amme alacağından müteselsilen sorumlu tutularak, Kanun’un 35’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca sermaye hisseleri oranında takip edilmesi
gerekmektedir.
Örnek 3: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre kurumlar vergisi beyannamesinin, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın
25’inci günü akşamına kadar verilmesi ve tahakkuk eden verginin ay sonuna
kadar ödenmesi gerekmektedir. 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesi yasal
süresi içinde, 15 Nisan 2009 tarihinde verilen bir limited şirket adına tahakkuk eden kurumlar vergisi Nisan ayı sonuna kadar ödenebilmekteydi. Söz
konusu şirketin %10 hissesine sahip olan bir ortak 23 Nisan 2009 tarihinde
hisselerinin tamamını başka bir şahsa devretmesi durumunda, tahakkuk eden
verginin ödenmesi bakımından devreden ve devralan şahıslar sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde limited şirket ortakları hakkında yapılacak takipte aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Öncelikle şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği
zamanlarda şirket ortaklarının kimler olduğu ve bu ortakların sermaye hisseleri; şirket ana sözleşmesi, ana sözleşme değişikliği veya pay defterindeki
kayıtlardan tespit edilecektir.
- Her bir ortağın sermaye hissesine göre takip konusu olan amme alacağından sorumlu olduğu tutar belirlenecektir.
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- Şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesinden sermaye hissesi oranında
sorumlu tutulması gereken ortağın, hissesini devredip devretmediği araştırılacak, hisse devrinin söz konusu olduğu hallerde, devralan şahsın devir tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş şirket borçlarından sorumlu tutulacağı tutar tespit edilecektir.
TTK’nın 540’ıncı maddesinde, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, ortakların hep birlikte müdür sıfatıyla şirket işlerini idareye ve şirketi temsile mezun
ve mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Böyle bir durumda ortaklar hakkında 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılacak takip; 35’inci madde hükümlerine
göre sermaye hisseleri oranında olmayacaktır. Ortakların hepsi kanuni temsilci sıfatına haiz olacaklarından, haklarındaki takip 6183 sayılı Kanun’un
mükerrer 35’inci maddesine göre, amme alacağının tamamından müşterek ve
müteselsil sorumluluk esasına göre yürütülecektir.
Öte yandan 6183 sayılı Kanun’un 35 ve mükerrer 35’inci maddelerinde
yer verilen sorumluluklar ile VUK’un 10’uncu maddesinde düzenlenen
sorumluluk nedeniyle yapılacak takiplerde ortak ve kanuni temsilcilerin takibinde bir öncelik sıralaması söz konusu olmadığından, ortaklar ve kanuni temsilciler hakkında yapılacak takiplere aynı zamanda başlanılması gerekmektedir.
5-SON SÖZ:
Tüzel kişiliği haiz bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi limited şirketlerde de amme borçlarının ödenmesinden esas itibariyle şirket tüzel kişiliği sorumludur. Bu kapsamda alacaklı amme idaresi tarafından söz konusu alacakların takip ve tahsili şirket malvarlığından yapılmaktadır.
Bununla beraber şirket malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesi bakımından, şirket kanuni temsilcilerine ve ortaklarına belirli sorumluluklar düş-
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mektedir. Bu sorumluluk yalnızca cari dönemdeki müdür ve müdürler ile şirket ortaklarına ilişkin olmayıp, belirli durumlarda eski müdür ve ortaklar da
amme alacağının ödenmesinden sorumlu tutulabilmektedirler.
Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri
oranında doğrudan doğruya sorumlu tutulurlar. Ortağın şirketteki sermaye
payını devretmesi halinde, payı devreden ve devralan şahıslar devir öncesine
ait amme alacaklarının ödenmesinden yine sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulacaklardır. Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi
gerektiği zamanlarda pay sahiplerinin farklı şahıslar olmaları halinde de bu
şahıslar, amme alacağının ödenmesinden sermaye hisseleri oranında müteselsilen sorumlu tutulacaklardır.
Limited şirket malvarlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen
veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının ödenmesinden yalnızca
ortaklar sorumlu değildir. Ortakların yanında şirket müdür ve müdürleri de
malvarlıkları ile sorumlu tutulmuşlardır.
Bu kapsamda, alacaklı tahsil daireleri açısından ortak ve kanuni temsilcilerin takibinde bir öncelik sıralaması söz konusu olmadığından, ortaklar ve
kanuni temsilciler hakkında yapılacak takiplere aynı zamanda başlanılabilmektedir.
Limited şirket müdür ve ortaklarının amme borcunun ödenmesinden
doğan sorumluluklarına başvurulmadan önce alacaklı tahsil dairelerince
gerekli işlem ve araştırmalar yapılmalı ve amme alacağının şirketten tahsil
edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gerekmektedir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (29.06.2008). Seri :A Sıra No: 2 Tahsilat Genel
Tebliği. Ankara: Resmî Gazete (26921 sayılı)
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Maliye Bakanlığı (30.06.2007). Seri :A Sıra No: 1 Tahsilat Genel
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T.C. Yasalar (09.07.1956). 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Ankara:
Resmî Gazete (9353 sayılı)
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 sayılı Vergi Usul Kanunu. Ankara:
Resmî Gazete (10703 sayılı)
T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu.
Ankara: Resmî Gazete (26205 sayılı)
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KATMA DEĞER VERGİSİNDE
DİPLOMATİK İSTİSNA UYGULAMASI
VE 113 SERİ NO LU KDV GENEL
TEBLİĞİYLE YAPILAN YENİ
DÜZENLEMELER
İbrahim ERCAN*
1- GİRİŞ
Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1a bendiyle, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara
sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, aynı maddenin 1-b bendiyle
de uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, KDV’den istisna edilmiştir. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarların tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Maliye Bakanlığı, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin
Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsoloslukları ile uluslararası
anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılan
teslim ve hizmetlere 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirlenmiş olan
usul ve esaslara göre KDV istisnası uygulamaktadır. Söz konusu birimlerin
vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ise, 103
Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemelere göre KDV istisnası uygulanmaktaydı. Ancak, 01/01/2010 tarihinden itibaren 103 Seri No.lu KDV
*

Vergi Denetmeni
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Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, diplomatik temsilciliklerine, konsoloslukları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve
hizmetlere ilişkin KDV istisnası uygulaması 113 Seri No.lu KDV Genel
Tebliğiyle yeniden düzenlenmiştir.
Bu çalışmamızda, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin
Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerine, konsoloslukları ile uluslararası
anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların vergi
muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV
istisnası uygulaması, 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde yapılan düzenlemeler doğrultusunda anlatılmaya çalışılacaktır.
2- İSTİSNA UYGULAMASININ KAPSAMI
Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilikleri, konsoloslukları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası uygulamasının kapsamıyla ilgili olarak 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde aşağıdaki hususlara
yer verilmiştir. Buna göre;
-Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon
şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurlarına,
-Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri
Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel ile,
-Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların mensuplarına,
yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz) teslim ve hizmetlere, KDV
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Kanununun 15’inci maddesinde yer alan diplomatik istisna aşağıdaki usul ve
esaslar çerçevesinde uygulanacaktır.
Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesini gözeterek, her ülke itibariyle
geçerli olacak yıllık kişisel harcamaların üst sınırı ile Türkiye Cumhuriyeti
misyon mensuplarına kişisel mal ve hizmet alımlarında 50 TL’den yüksek alt
limit uygulayan ülke temsilcilik mensupları için alt sınırı tespit edecek ve bu
miktarı ilgili temsilciliğe bildirecektir. Dışişleri Bakanlığı, bu tespiti uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine haiz mensupları için de yapacaktır.
Dışişleri Bakanlığı tarafından bu bilgiler ülke/uluslararası kuruluş ve kişi
bazında Gelir İdaresi Başkanlığına da iletilecektir. Bu bilgilerde herhangi bir
değişiklik olması halinde bu değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından,
uygulamanın aksamasına neden olmayacak bir sürede Gelir İdaresi
Başkanlığı’na bildirilecektir.
Buna göre; karşılıklılık ilkesi gözeterek, Türkiye’deki diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip
mensuplarına 50 TL’nin üzerindeki teslim ve hizmetler KDV istisnasına konu
olacak, söz konusu kişilerin elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında
50 TL şartı aranmayacaktır. Ancak, Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesini
gözeterek, her ülke ve uluslararası kuruluş itibariyle yıllık kişisel harcamaların üst sınırı ile, Türkiye Cumhuriyeti misyon mensuplarına kişisel mal ve hizmet alımlarında 50 TL’den yüksek alt limit uygulayan ülke temsilcilik ve
uluslararası kuruluş mensupları için alt sınırı tespit edecek ve bu miktarı ilgili temsilcilik ve kuruluşa bildirecek ve ayrıca, söz konusu bilgileri ülke/uluslararası kuruluş ve kişi bazında Gelir İdaresi Başkanlığı’na da iletilecektir.
3- İSTİSNA KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLER
Türkiye’deki diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası
kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensupları, KDV'ye tabi her türlü mal ve
hizmeti KDV ödeyerek satın alacaklardır.
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Bu çerçevede, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası
kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri, düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde (fatura düzenleme sınırının
altında kalsa bile bu kapsamdaki satışları için fatura düzenlenmesi gerekmektedir) yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca
düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını yazacaklardır. Bu bilgilerin yer almadığı
fatura ve benzeri belgeler iade talebine konu olmayacaktır. Ancak elektrik, su
ve telekomünikasyon harcamalarına ait belgelerde yabancı misyon personel
kimlik kartının numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası aranılmayacaktır.
Buna göre, KDV mükellefler, söz konusu vergi muafiyetine sahip kişilere yaptıkları mal ve hizmet teslimlerine ilişkin olarak düzenleyecekleri fatura
ve benzeri belgelerde aşağıdaki bilgilere yer vermek zorundadırlar.
- Yabancı misyona tabi kişinin ad ve soyadını,
- Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus kimlik numarasını,
Bu kapsamda düzenlenen fatura ve benzeri belgeler ile elektrik, su ve
telekomünikasyon harcamalarına ait belgelerde teslim ve hizmet bedeline ait
hesaplanan ve usulü dairesinde gösterilen KDV yabancı misyona tabi kişiden
tahsil edilecek, ancak, bir sonraki bölümde belirtilen şartlar dahilinde ilgiliye
iade edilecektir.
Akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında ise eskiden
olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilecektir.
4- İADE UYGULAMASI
Tükiye’deki, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası
kuruluşların mensuplarından bedeli KDV dahil en az 50 TL (veya karşılıklılık
ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) olan mal ve hizmetlere
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ait alış sırasında ödedikleri KDV'nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının üçer aylık dönemleri itibariyle gerçekleşen harcamalarına
ait fatura ve benzeri belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi
Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek
takip eden ayda mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu
temsilciliğe vereceklerdir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında
bedel 50 TL'yi geçmese dahi bu harcamalara ilişkin belgeler bu bildirim formuna eklenecektir.
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşlar, mensuplarından aldıkları bu formları, aynı ayın sonuna kadar resmi bir yazı ekinde bulundukları yer Vergi Dairesi Başkanlığının, Vergi Dairesi Başkanlığı
bulunmayan illerde Defterdarlığın yetkilendirdiği (Dışişleri Bakanlığı ile
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde belirtilen) vergi dairesine intikal ettireceklerdir. Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası
kuruluşlar, bildirim formlarının vergi dairelerine zamanında verilebilmesine
yönelik gerekli tedbirleri alacaklardır.
Formların, vergi dairesine öngörülen süre geçtikten sonra verilmesi/gönderilmesi halinde, değerlendirme ve iade işlemi bir sonraki üç aylık dönem itibariyle yapılacaktır.
İçinde bulunulan yılın üç aylık bir döneminde mal ve hizmet alımlarına
ait KDV'nin iadesi için form verilmediği veya bazı harcamalar verilen formlara dahil edilmediği taktirde, bu harcamaların cari yılı geçmemek kaydıyla
izleyen dönemlerde verilecek formlara dahil edilmesi mümkündür.
Misyon mensubunun yıl içinde göreve başlaması halinde, yararlanacağı
istisna tutarı göreve başladığı ay tam olarak dikkate alınarak kıst olarak hesaplanacaktır.
Örnek: A ülkesinin Ankara'daki Büyükelçiliğinde 2010 yılının Eylül
ayında göreve başlayan ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yıllık KDV dahil
24.000 Euro karşılığı TL tutarında KDV istisnasından yararlanabilecek bir
diplomatın istisnadan faydalanacak harcama limiti (24.000 / 12 x 4) = 8.000
Euro karşılığı TL olacaktır.
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5- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER
Vergi dairesi, formu veren misyon için Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık ilkesine göre belirlediği yıllık harcama sınırı çerçevesinde gerçekleşen mal
ve hizmet alımları sırasında ödenen KDV'ye ilişkin fatura ve benzeri belgeleri, yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirecektir. Vergi dairesi iade
işlemlerini, formların intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde
sonuçlandırarak, iade tutarını ilgili kişinin banka hesabına aktaracaktır.
Bildirime ekli fatura ve benzeri belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu inceleme raporu ile tespit edilmişse, bu belgelerde
gösterilen KDV tutarlarıyla sınırlı olmak üzere iade talebi yerine getirilmeyecektir.
İadenin ilgili olduğu yıl ile bir önceki yıl içinde haklarında sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği konusunda vergi inceleme
raporu bulunanlardan alım yapılmışsa, bu satıcılardan alınan belgelerde gösterilen KDV tutarları ile sınırlı olmak üzere, iade talepleri yerine getirilmeyecek ve söz konusu belgelerin gerçek olup olmadığı 3 ay içinde vergi dairesince tespit edilecek ve olumlu sonuçlanması halinde iade yerine getirilecektir.
Bu durumlar, gerekçesiyle birlikte talep sahibine ve Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirilecektir.
6- SONUÇ
KDV Kanunu’nun 15’inci maddesinin 1-a bendiyle, karşılıklı olmak
kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, aynı maddenin 1-b bendiyle de uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, KDV’den istisna edilmiştir.
Türkiye’deki diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ile uluslararası
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kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası uygulaması 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğiyle
yeniden düzenlenmiştir.
Buna göre, Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesi gözeterek, diplomatik
temsilcilikler, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine
sahip kişilerin mensup oldukları temsilcilik ve kuruluş itibariyle KDV istisnasına konu olacak mal ve hizmet alışlarının alt ve üst limitleri belirleyecek ve
ilgili temsilcilik ve kuruluşlar ile Gelir İdaresi Başkanlığına bildirecektir. Söz
konusu vergi muafiyetine sahip kişiler ise, mal ve hizmet alımlarında söz
konusu tebliğde belirtilen şekilde düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde yer
alan KDV’yi öncelikle satıcıya ödeyecekler, daha sonra, yine aynı tebliğde
belirtilen şartlar dahilinde iade alabileceklerdir.
KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (07/02/1997), 60 Seri No'lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği, Ankara.
Maliye Bakanlığı (26/12/2006), 103 Seri No'lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği, Ankara. (1/1/2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.)
Maliye Bakanlığı (05/12/2009), 113 Seri No'lu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliği, Ankara.
T.C. Yasalar (02/11/1984), 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
Ankara.
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İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN ORTAYA
ÇIKAN BAZI OLGULARIN (EMEKLİLİK,
ÖLÜM, İŞE DAVET, İŞYERİNİN
KAPANMASI) DAVAYA ETKİSİ
Umut TOPCU*
1- GİRİŞ
İşçinin iş ilişkisinde temel borcu iş görme borcu olup, iş görme edimini
yerine getirmesi halinde İş Kanunu’nda öngörülen alacaklarını işverenden
talep edebilecektir. İşverenin temel borcu ise, iş görme edimini yerine getiren
işçiye bu hizmetine karşılık ücret ödemektir. Ancak, işçi ile işveren arasında
kurulan iş ilişkisi; gerek ekonomik kriz, işverenin işyeri organizasyon yapısına ilişkin düzenlemeler ve tercihlerine bağlı olarak, gerekse de talep düzeyine
bağlı kalmaksızın işçinin yeterliliğinden veya davranışından kaynaklanan
nedenlerle son bulabilmektedir. İş sözleşmesi sona erdirilen işçilerin ise feshin geçerli bir nedene dayanmadığı iddiasıyla işe iade davası açma hakları
bulunmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı 19, 20, 21. maddeleri hükmüne göre, iş güvencesinin kapsamına giren işçinin iş sözleşmesini, süreli fesih
bildirimiyle fesheden işveren, feshi geçerli bir neden dayandırmak zorundadır.
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde neden gösterilmediği veya
gösterilen nedenin geçerli olmadığı iddiasıyla fesih bildiriminin tebliğinden
itibaren bir ay içinde İş Mahkemesi’nde dava açabilir. İş mahkemesine açılan
bu davaya işe iade davası denilmektedir.
İş Kanununun 20. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca “işe iade davası seri
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muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir”. Yasa
koyucu her ne kadar işe iade davasının mümkün olan en kısa sürede sonuca
bağlanmasını istese de iş mahkemelerinin ve Yargıtay’ ın dava yükü göz
önünde tutulduğunda feshin geçersizliğine ilişkin davalar öngörülen sürelerde
sonuçlandırılamamaktadır. Ancak hayat devam etmekte olduğundan dava
sürecinin uzaması neticesinde ortaya bazı yeni durumlar çıkabilmekte ve bu
durum dava sürecini hukuki yönden etkilemektedir.
Yazımızda iş sözleşmesinin geçersiz nedenle sona erdirildiğini düşünen
işçinin işe iade davası açması neticesinde dava devam ederken ortaya çıkabilecek bazı durumlarda örneğin işçinin emekliliğinin gelmesi, işverenin işçiyi
işe tekrar başlaması için davet etmesi, işçinin ölümü, işyerinin kapanması v.s.
durumlarında ne gibi sonuçların ortaya çıkacağı öğreti ve Yargıtay kararları da
göz önünde bulundurularak açıklanacaktır.
2- GENEL OLARAK İŞE İADE DAVALARINDA YARGILAMA
SÜRECİ VE SONRASI
4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi hükmüne göre, iş sözleşmesinin
geçerli nedene dayandırılmadan feshedildiğini ileri süren işçinin, fesih bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde feshin geçersizliği ve işe iade talebine ilişkin İş Mahkemesine dava açması gerekir. Bir aylık süre, hak düşürücü süre
olduğu için, bu sürenin dışında dava açılması mümkün olmadığı gibi, hakim
hak düşürücü sürenin geçirilip geçirilmediğini resen kontrol eder.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığının ispat yükümlülüğü işverene aittir.
İşçi feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını
ispatla yükümlüdür. İş güvencesi kapsamındaki işyerlerinde sendikal faaliyet
nedeniyle iş sözleşmesi feshedilmesi durumunda açılacak davada ispat
yükümlülüğü işçiye aittir. Feshin geçersiz olduğu iddiası ile İş Mahkemesinde
açılacak dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içerisinde sonuçlandırılır.
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Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak kararını verir. Maalesef ki yasa koyucu her ne kadar işe iade davasının
mümkün olan en kısa sürede sonuca bağlanmasını istese de iş mahkemelerinin ve Yargıtay’ ın dava yükü göz önünde tutulduğunda feshin geçersizliğine
ilişkin davalar öngörülen sürelerde sonuçlandırılamamaktadır.
İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli
olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye
en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle
yükümlü olur.
4 aylık ücret, işçi işe başlatılsın veya başlatılmasın işçiye ödenecektir. İşçinin 4 aylık sürede başka bir işyerinde çalışıp çalışmamasının işçinin
ücretini almasına bir etkisi yoktur.
İşe iade edilen işçi işe başlatılırsa, peşin olarak ödenen bildirim süresine
ait ücret (tazminat) ile kıdem tazminatı, yapılacak ödemeden mahsup edilir.
İşe başlatılmayan işçiye bildirim süresi verilmemiş veya bildirim süresine ait
ücret peşin ödenmemişse, bu sürelere ait ücret tutarı ayrıca ödenecektir.
3- İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ
Her şeyden önce, iş akdinin feshinden sonra bir aylık dava açma süresi
içinde işçinin ölmesi halinde mirasçılar ölen işçi yerine böyle bir dava açamazlar. Çünkü dava hakkı ancak hak sahibi tarafından kullanılabilen asıl
hakka bağlı bir hak olduğundan mirasçılar tarafından kullanılamaz (Süzek,
2009, 578).
İşe iade davası devam ederken işçinin ölmesi halinde işe iade ve iş
güvencesi tazminatı taleplerinin ortadan kalkacağı konusunda öğreti ve yargı
karaları arasında birliktelik mevut olmasına karşın işçinin boşta geçen sürelerine ait en çok dört aya kadar ücret talebinin dava sonucunda geçersiz feshe
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karar verilmesi halinde yasal mirasçılara ödenip ödenmeyeceği hususu konusunda birbirine zıt farklı görüş ve kararlar bulunmaktadır.
Öğretideki (Akyiğit, 2008, 313; Alp, 2006, 40) ve yargı kararlarındaki
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2006) baskın olan görüşe göre; İş sözleşmesi,
çalışma gücünü karşı tarafın emrine, o şahsa bağımlı şekilde ve bir bedel karşılığında vermeyi kabul eden bir sözleşmedir. İş sözleşmeleri, işçinin kişiliği
ve nitelikleri göz önüne alınarak işverenle yapılan sözleşmelerdir. Bu nedenle
işçinin ölümü ile sözleşme sona erer (Borçlar K. Md.347/1). Bu durumda iş
görme borcu mirasçılarına geçmediği gibi, görülmekte olan dava yönünden
kesinleşmiş maddi bir alacak da oluşmadığından mirasçıları herhangi bir hak
talep edemezler. Mirasçıları ilgilendiren davalar ölüm sonucunda mirasçılara
geçen alacaklara ilişkin davalardır. İşe başlama isteme hakkın ise kişiye sıkı
sıkıya bağlı olan haklardandır. Bu hak kişinin ölümü ile son bulur. Ölenin
mirasçıları tarafından istenemez. Zira sağlığında kullanılmayan haklar mirasçıları tarafından kullanılamaz. Bu itibarla dava devam ederken işçinin ölümü
halinde mirasçılar dört aylık ücret talebinde de bulunamazlar. Z.ra İş Kanunu’
nun 21. Maddesinin 5. Fıkrasının açık hükmü boşta geçen süreyle ilgili ücrete hak kazanabilmesinin şartı, kesinleşen işe iade hükmünün tebliğinden itibaren on iş günü içinde işçinin işe başlamak için işverene başvurması gerekir.
İşçinin ölümüyle anılan başvuru imkansız hale geldiğinden boşta geçen süreyle ilgili ücret hakkında karar verilemez.
Ancak her ne kadar yukarıda belirtilen ve son yıllarda kararlılık kazanmış görüşler ve uygulamalar varsa da bu görüşe zıt yönde verilmiş yeni tarihli Yargıtay kararları ve akademik görüşler bulunmaktadır. Bu görüşe göre;
işçinin yargılama sırasında ölümü halinde mirasçılar davaya devam ederek en
çok dört aya kadar ücret talebinde bulunabilirler ancak iş güvencesi (işe başlatmama) tazminatı isteyemezler (Tuncay, 2004, 58). Konuya ilişkin Yargıtay
9. Hukuk Dairesi vermiş olduğu yeni tarihli bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi, 2009); “İş sözleşmesi işçinin ölümü ile sona erer. İşçinin ölümü halinde kıdem tazminatının mirasçılara geçtiği de bir gerçektir. O halde dava konu-
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su haklar irdelenmelidir. Türk Medeni Kanununun 599. Maddesine göre
Kanunda öngörülen ayrık durumlar saklı kalmak üzere mirasçılar miras bırakanın alacaklarını doğrudan doğruya kazanırlar. Davacı işçinin iş sözleşmesi
01.12.2006 tarihinde işyerinde yeniden yapılanma ve alt işveren uygulamasına gidilmesi nedeniyle feshedilmiştir. Dava 13.12.2006 tarihinde açılmıştır.
Davacı yargılama sırasında ölmüştür.
Davacı davayı açmayla işe iade iradesini belirtmiştir. Amaç, işe iade
edilmek ve edilmemesi halinde akçalı haklardan yararlanmaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 21. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen dört aya kadarki boşta geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklar işverenin işe başlatma veya
başlatmamaya bağlı bir sonuç değildir. Ölüm olgusu bir hukuki ilişkide aleyhe olarak yorumlanmamalıdır. İşçi ölmeseydi ne tür davranışına üstünlük
tanınacak idiyse, öngörülen bu davranışa hukuki sonuç bağlanmalıdır. Öte
yandan bir yasa yorumlanırken yasanın konuluş amacı dikkate alınmalıdır.
Yasadaki işe iade hükümleri işçinin işe iadesini amaçlamıştır. Ölüm olayına
nasıl bir sonuç bağlayacağı yasada belirtilmediğine göre bu boşluğu doldurmak yargıcın görevidir. Yargıç burada Kanun koyucu olarak davranmalıdır.
Davacı işe iade davasını açarken feshin geçerli bir nedene dayanmadığını iddia etmiştir. Geçersiz fesih var ise ölüm tarihine kadar ki boşta geçen
süre ücretine yasal dört aylık sınırlama dikkate alınarak hükmetmelidir. Böyle
bir sonuç genel olarak yasanın amacına da uygundur. Aksi halde işverenin
haksız davranışı işçinin ölümü nedeniyle karşılıksız kalmaktadır. Bu durum da
adalet duygusunu incitir.
Geçerli nedene dayanmayan feshin tespiti ile yetinilmesi, ölen işçinin
mirasçıları yönünden hiçbir imkan sağlamayacaktır. Oysa konu sosyal güvenlik haklarını da ilgilendirmektedir. Dört aya kadar ücret ve diğer haklar
yönünden Sosyal Güvenlik Kurumuna prim yatırılması ve ölen işçinin mirasçılarının buna göre sosyal güvenlik yararlanması gerekir. Böyle olunca işçinin
ölümü feshi izleyen dört ay geçtikten sonra gerçekleşmiş olmakla, ölen işçinin
mirasçılarına dört aylık süre için boşta geçen süreye ait ücret ve diğer hakla-
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rının ödenmesi gerekir”. Diyerek daha önceki baskın olan görüşten ayrılmıştır.
Kanımıza göre yukarıya alınan Yargıtay kararı isabetlidir. Çünkü konu
ile ilgili mevzuat açısından bir boşluk vardır ve bu boşluğu hakim adalet duygusunu da sarsmadan doldurmalıdır. Anılan yargı kararında da belirtildiği
üzere ortada bir geçersiz fesih vardır ancak sadece geçersiz feshin tespit edilmesi ölenin mirasçıları açısından hiçbir yarar sağlamamaktadır. Dolayısıyla
da hakim, ölüm tarihine kadar ki boşta geçen süre ücretine yasal dört aylık
sınırlama dikkate alınarak hükmetmelidir.
4- İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN İŞE DAVETİ
4.1- İşçinin Daveti Kabul Ederek İşe Başlaması
Yargılama sürecinde işverenin daveti üzerine işçinin işe başlaması dava ile
ulaşılmak istenen işe iade sorununu veya iş güvencesi tazminatının ödenmesi
gereğini ortadan kaldırır. Buna karşılık taraflar dava sırasında anlaşarak feshi
ortadan kaldırıp işçinin işe dönmesini sağlarlarsa, bu durumda hakimin boşta
geçen sürenin ücretine karar verip vermeyeceği ve mevcut davayı konusu kalktığından reddetmesi gerekip gerekmediği tartışmalıdır (Akyiğit, 2008, 232).
Yargıtay başlangıçta, dava devam ederken işçinin işe başlatılmasıyla
davanın konusunun kalmadığını ve dört aya kadar ücret alacağı hakkında
karar verilmesine yer olmadığını kararlaştırmıştır. Yargıtay konuya ilişkin bir
kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2003) özetle;
1475 sayılı İş Kanununa 4773 sayılı kanunla eklenen 13/D maddesi uyarınca işçinin çalıştırılmadığı süre için ücrete hak kazanmasının, feshin geçersizliğine karar verilmesi ve işçinin süresinde işe iade için işverene başvurması koşullarına bağlı olduğu, anılan yasanın 13/ D maddesinin "geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları" başlığını taşıdığı, geçersiz sebep bulunduğuna
karar verilmeyen hallerde bu maddenin uygulama olanağının olmadığı, somut
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olayda, mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmediğine göre davanın
konusuz kalması nedeniyle davacının ücret isteği hakkında da karar verilmesine yer olmadığı şeklinde hüküm kurulması gerektiği şeklindedir.
Oysaki bir davanın konusuz kaldığından söz edebilmek için her iki tarafın da davanın esası hakkında karar verilmesinde hiçbir hukuki yararı kalmamış olmalıdır (Süzek, 2009, 540). Davacının taleplerinden birinin herhangi bir
nedenle konusuz kalması diğerinin de kalmasını gerektirmez. Diğer talep hakkında bir karar verilinceye kadar davaya devam edilmelidir çünkü dört aylık
ücret alacağı dava dilekçesi ile başlangıçta talep edilmiştir. Yukarıda belirtilen kararda her ne kadar işçinin işe iadeyi talep açısından bir hukuki yararı
kalmamışsa da, sözleşmenin feshi nedeniyle boşta geçirdiği sürelere ilişkin
ücret talebi konusunda davanın devamında hukuki yarar olduğu açıktır.
Nitekim, Yargıtay daha sonra vermiş olduğu kararlarda içtihadını değiştirmiş ve davacı davasından açıkça feragat etmedikçe, davanın konusuz kalmadığına ve dört aya kadar boşta geçen sürenin ücretinin ve diğer haklarının
ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir. Yüksek mahkeme bu konuda şu anlatıma
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2005) yer vermektedir: “Dava devam ederken,
davacının işe başlatılmış olması, aksi ileri sürülmedikçe, davalı işverenin feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını kabul ettiği şeklinde değerlendirilmelidir. 4857 sayılı İş Kanununun 21. Maddesinin 3. Ve 5. Fıkralarına göre, boşta
geçen süre ücreti, feshin geçersizliğine karar verilmesi ve işe başlatılmak için
işverene süresinde başvurulması şartına bağlıdır. Somut olayda, boşta geçen
süre ücretine ilişkin bu şartların yargılama sırasında, davacının işe başlatılmasıyla… gerçekleştiği kabul edilmelidir… Bu durumda davacı işçi, açıkça
feragat etmemiş ya da talebini geri almamış ise boşta geçen en çok dört aylık
ücret ve diğer haklarının hüküm altına alınması gerekir”.
Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da, mahkemece hükmedilecek en çok dört aya kadar ücret miktarının hesaplanmasında fesih tarihinden kararın kesinleşmesine kadar süredeki değil, işçinin işe başlama anına
kadar geçen süredeki ücretin göz önünde tutulacağıdır.
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4.2- İşçinin Daveti Kabul Etmeyerek İşe Başlamaması
Dava devam ederken işverenin işçiyi daveti üzerine işçinin işe başlamayı reddetmesini Yargıtay, yapılan feshi geçerli hale getiren bir davranış olarak
kabul etmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin bir kararında
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2005); “Davalıya ait (X) Eğitim ve dinlenme tesisinde çalışan ve yönetim kurulu kararı ile hakları ödenerek sözleşmesi feshedilen davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep
etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacının, görevlendirdiği tesisin kiraya verilmesi
nedeniyle genel merkezde görevlendirildiğini ancak davacının görevi kabul
etmediğini ve muvafakati alınarak iş sözleşmesinin feshedildiğini ancak daha
sonra yargılama sırasında genel merkezde çalıştırılmak üzere işe davet edildiğini, fakat davacının işe başlamadığını davanın reddi gereğini savunmuştur.
Mahkemece savunmaya değer verilerek, davacının görev yaptığı tesisin
kiraya verildiğini, bu nedenle genel merkezde görevlendirildiğini, davacının
görevlendirmeyi kabul etmediğini, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesini istediğini, işverenin feshi ve davacının dava açması üzerine yargılama aşamasında davalı işverenin davacıyı işe davet ettiği, ancak davacının başlamayacağını bildirdiği, davacının işe başlamamakta kötüniyetli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir”.
Kuşkusuz işverence yapılan davetin gerçek ve ciddi bir nitelik taşıması
yani samimi olması gerekir. Her şeyden önce işçiye eski işinin ve çalışma
koşullarının sunulması zorunludur. Bu nedenle Yargıtay isabetli olarak
Adana’ da çalışan işçinin bu kez Ankara’ da işe başlanmasının istenmesi
halinde davete icabet etmemesinin, işçinin işe iadeyi istemediği biçimde
yorumlanamayacağını kararlaştırmıştır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2004).
Aynı şekilde davetin koşula bağlanmaması da gerekir. Yargıtay davetin
şarta bağlanması ile ilgili olarak bir kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
2009) “davalı işveren, işçiyi işe davet ederken, ödenen ihbar ve kıdem tazmi-
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natını faizi ile ödemesini ve makbuzunu ibraz etmesini istemiştir. İşe davetin
şartlı olduğu ve işverenin samimi olmadığı anlaşılmaktadır” demek suretiyle
işçinin işe iadeyi istemediği anlamının çıkarılamayacağını belirtmiştir.
Diğer taraftan, sözleşmenin feshi tek taraflı bozucu yenilik doğuran bir
irade beyanı olup, karşı tarafa ulaştıktan sonra tek taraflı olarak geri alınması
mümkün değildir. İşverence dava sırasında yapılan davet daha önce gerçekleştirilen feshi ortadan kaldırmaz. Yargılama devam ederken, bazı durumlarda
işveren fesihte yasal şartları yerine getirmediğini anladığında, açılan davayı
sonuçsuz bırakmak için işçiyi işe davet edebilir. Yargılama sırasında işverenin
işçiyi eski işine başlatma yönünde çağrısına işçinin olumlu yaklaşmaması, işe
iade davasını olumsuz yönde etkilememelidir. İşçinin işverenin çağrısına icabet etmemesi, işe dönme konusunda gerçek niyetin taşımadığı şeklinde
yorumlamamalıdır. İşçinin açmış olduğu davanın sonucunda işe iadeyi sağlama çabası yasal bir hakkıdır. Açtığı davada yargı kararı güvencesiyle işe başlatılmasını isteme hakkına sahip olan işçi daveti kabul etmek zorunda bırakılmamalı, sırf daveti kabul etmediği için açılan dava reddedilmemelidir.
Özellikle davetin samimi olup olmadığı, açılan davayı etkisiz bırakıp bırakmayacağı üzerinde durulmalı, işçinin bu konuda çekincesi dikkate alınmalıdır.
5- İŞE İADE DAVASI DEVAM EDERKEN İŞYERİNİN KAPANMASI
İşe iade davası esansında işyeri kapanmışsa, bu olgunun iade davası üzerindeki etkisi konusunda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararında (Yargıtay 9.
Hukuk Dairesi, 2006) şu görüşlere yer verilmiştir. “İşyerinin kapatılması
olgusu fesih nedeni yapılmadığı gibi, fesih tarihinde işyeri faal durumdadır.
Fesihten yaklaşık dört ay sonra işyerinin kapanmış olması feshi geçerli hale
getirmez. Zira fesih bildiriminin yapıldığı tarihteki koşullara göre feshin
geçerli nedene dayanıp dayanmadığı belirlenmelidir… Davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken işyerinin fesihten sonra kapanmış olduğundan
söz edilerek davanın konusuz kaldığı ve bu nedenle karar verilmesine yer
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olmadığı şeklinde hüküm kurulması hatalıdır. Belirtmek gerekir ki, fesihten
sonra işyerinin kapanmış olması işe iadeye ilişkin hükmün infazı ile ilgili bir
hukuki sorundur. Bu husus ileride açılacak boşta geçen süre ücreti ve işe başlatmama tazminatı ile ilgili davada tartışılmalıdır. Mevcut olgulara göre davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken, davanın reddine karar verilmesi hatalıdır”.
Kanımıza göre de, her şeyden önce işyeri kapanmış olsa da fesih tarihinde geçerli nedenler yoksa mahkemece işe iadeye karar verilmelidir. Çünkü
işyerinin kapanması feshi geçerli hale getirmez. İşe iade olanağının kalmaması ile feshin geçersizliği ve işe iade davasındaki karar birbirinden bağımsız
farklı kavramlardır.
Geçerli bir neden olmadan hukuka aykırı şekilde iş akdini fesheden işvereni, sonradan işyerini kapattığı için iş güvencesi tazminatı ödemekten kurtarmak, iş güvencesi hükümlerinin getirdiği korumanın özüne aykırı olduğu gibi
kötüye kullanmaya elverişlidir. Bu durum kimi işverenlerin bu tazminatları
ödemekten kaçınmak için dava sürecinde işyerini kapatma yoluna gitmelerine
yol açabilir. Bu itibarla, işyeri kapandığı için işçiyi işe başlatamayan işveren
yargı kararında belirlenen iş güvencesi tazminatını ve boşta geçen süreye ait
ücreti ödemelidir (Alp,2006, 44).
6- İŞE AİDE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN EMEKLİLİĞİNİN
GELMESİ
İşe iade davası devam ederken işçinin emeklilik talebinde bulunması
veya emekli olması feshin işçi tarafından yapıldığı anlamını taşımayacak, yargılamaya devam edilerek sonuçlandırılması gerekecektir (Akyiğit, 2007, 306).
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, vermiş olduğu bir kararda, iş sözleşmesi feshedilen işçinin yaşlılık aylığına hak kazanmış ise, bu hak elde etmek için
SGK’ya başvurmasını olağan saymış, bunun işe iade istemini ortadan kaldıran bir beyan olmadığı gibi, Kanun’da bu yönde açık bir düzenleme olmadı-
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ğına hükmetmiştir. Yargıtay, işçinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna
yaşlılık aylığı almak için başvurusunu, ücretsiz kalan işçinin sosyal güvenliğini
sağlamaya ilişkin hukuki işlem olarak kabulü etmiş, emeklilik olgusunu işçi ile
SGK’yı ilgilendiren sosyal güvenlik hukuku işlemi saymış, sosyal güvenlik
hukukuna ilişkin hukuki bir sonucun bireysel iş ilişkilerini doğrudan etkilemesini kabule uygun saymamış, birbirlerinden bağımsız hukuk dallarından olan
sosyal güvenlik hukukuna ait olgunun yasada açık hüküm olmadıkça diğer bir
hukuk dalı olan iş hukukunu, kısaca bireysel iş hukukunu etkilemesinin mümkün olmadığına karar vermiştir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2007).
7- SONUÇ
İş güvencesi kapsamında olan işçilerin işveren tarafından iş sözleşmeleri mevzuata aykırı olarak feshedildiğinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
uyarınca işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesini içeren yazıyı tebellüğ etmesinden itibaren bir ay içerisinde işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır.
Yasa koyucu her ne kadar işe iade davasının mümkün olan en kısa sürede sonuca bağlanmasını istese de iş mahkemelerinin ve Yargıtay’ ın dava yükü
göz önünde tutulduğunda feshin geçersizliğine ilişkin davalar öngörülen sürelerde sonuçlandırılamamaktadır. Ancak hayat devam etmekte olduğundan
dava sürecinin uzaması neticesinde ortaya bazı yeni durumlar çıkabilmekte ve
bu durum dava sürecini hukuki yönden etkilemektedir.
Bunlardan birincisi; yargılama sürerken işçinin ölmesidir. İşçinin yargılama sırasında ölümü halinde mirasçılar davaya devam ederek en çok dört aya
kadar ücret talebinde bulunabilirler ancak iş güvencesi (işe başlatmama) tazminatı isteyemezler.
İkincisi, yargılama esnasında işçinin işe davet edilmesidir. İşe iade davası devam ederken işverence, işçinin işe davet edilmesi halinde işçinin önünde
iki seçenek bulunmaktadır. İşçi, ya işverence yapılan işe başlama davetini
kabul edecek ya da işe başlamayı reddedecektir.
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İşçi eğer işe başlamayı kabul ederse bu durumda hakimin boşta geçen
sürenin ücretine karar verip vermeyeceği ve mevcut davayı konusu kalktığından reddetmesi gerekip gerekmediği hususu önem kazanacaktır. Yargıtay en
son vermiş olduğu kararlarında davacı işçinin davasından açıkça feragat etmedikçe, davanın konusuz kalmadığına ve dört aya kadar boşta geçen sürenin
ücretinin ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğine hükmetmiştir.
İşçi eğer işe başlamayı kabul etmez ise sırf daveti kabul etmediği için
açtığı dava reddedilmeyecek ve işverenin işe başlama davetinde samimi olup
olmadığı, davetinin herhangi bir koşul içerip içermediği ile işçiye eski işinin
ve çalışma koşullarının sunulup sunulmadığı hususları mahkemece araştırılacak ve sonucuna göre karar verilecektir.
Üçüncüsü, yargılama devam ederken işyerinin kapanmasıdır. Buna göre
işyeri kapanmış olsa da fesih tarihinde geçerli nedenler yoksa mahkemece işe
iadeye karar verilmelidir. Çünkü işyerinin kapanması feshi geçerli hale getirmez. Bu itibarla, işyeri kapandığı için işçiyi işe başlatamayan işveren yargı
kararında belirlenen iş güvencesi tazminatını ve boşta geçen süreye ait ücreti
ödemelidir.
Dördüncüsü ise, yargılama devam ederken işçinin emeklilik talebinde
bulunması veya emekli olması halidir. İşçinin emeklilik hali işe iade talebine
bir zarar vermez. İşe iade davası devam eder, iş akdi geçersiz nedenle fesih
edilmiş ise ve işçi işe başlatılmazsa iş güvencesi tazminatı ile en çok dört aya
kadar ücret ve diğer haklarını işveren ödemek zorundadır.
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BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE
ŞAHIS SİGORTALARINA İLİŞKİN
KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ
MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİM
KONUSU YAPILMASI VE ELDE EDİLEN
GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Birol KANTAR*
Mustafa İNANÇ*
Giriş
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 teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacı ile 28.03.2001 tarih ve 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanunu ihdas edilmiştir. Bu kanunun kapsamı, emeklilik şirketlerinin kuruluş, çalışma, yönetim ve denetimine, kişilerin sisteme katılma,
ayrılma ve emeklilik koşullarına, emeklilik yatırım fonlarının kuruluşuna, katkıların bu fonlarda toplanmasına ve değerlendirilmesine, aracılık hizmetlerine, kamuya açıklanacak bilgilerin kapsamına ve bireysel emeklilikle ilgili
diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetini haiz
kişiler katılabilir.Sisteme katılacak kişiler şirket ile emeklilik sözleşmesi
*

* Vergi Denetmeni
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imzalamak zorundadırlar.Emeklilik sözleşmesi katılımcının sisteme girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesine, fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı veya lehdarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile
tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenleyen, esas olarak katılımcı ve
şirketin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket nezdinde açılacak bireysel emeklilik
hesabına katkı yapar. Katılımcı, emeklilik sözleşmesinde yer alacak şartlar
çerçevesinde, katkı payının aynı şirkete ait birden fazla fon arasında paylaştırılmasına karar verebilir.
Katılımcı bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin başka bir emeklilik şirketine aktarılmasını talep edebilir. Bu halde şirket bildirimden itibaren
en geç yedi iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte
bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. 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 sigortası sözleşmelerinde, yıllık gelir sigortası genel şartları çerçevesinde ilgili şirketin üstlenmiş
olduğu rizikonun, tazminat yükümlülüğünün türü ve kapsamının, tarafların
hak ve yükümlülüklerinin, ödeme dönemlerinin, sözleşme süresi ve sözleşmeyi sona erdiren hallerin ve ilgili diğer hususların belirtilmesi zorunludur.Emeklilik sözleşmesi süresi içerisinde, katılımcının vefat etmesi halinde
lehdarı, sürekli iş göremezlik durumunun ortaya çıkması halinde ise katılımcı, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerin kendisine ödenmesini talep
edebilir. Katılımcının emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma talebinde bulunması halinde ise, bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik
sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kendisine ödenir. Şirket, bu maddede
öngörülen aktarma ve ödeme yükümlülüklerini yedi iş günü içerisinde yerine
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getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil olduğu fonun son aylık getirisinin iki katından aşağı
olamaz.Emeklilik sözleşmesi veya yıllık gelir sigortası sözleşmesi hükümlerine göre, hak sahiplerine ödenmesi gereken tutar, ödemeyi gerektiren tarihten
itibaren on yıl içinde hak sahipleri tarafından aranmamış ise, on uncu yılı
takip eden yılbaşından itibaren altı ay içerisinde hak sahiplerinin adı, soyadı
ve hak kazandıkları para miktarını gösterir şekilde tanzim edilecek bir cetvel
ile Müsteşarlık emrine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına aktarılır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına yatırılan bu paralar iki yıl içinde
sahipleri tarafından aranmadığı takdirde Hazineye gelir kaydedilir.
Ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün
güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek
üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim,
çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacı ile 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı “Sigortacılık Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketleri, reasürans şirketleri, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, aracılar, aktüerler ile
sigorta eksperleri bu Kanun hükümlerine tâbidir.Sosyal güvenlik kurumları,
Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ile bu Kanunun denetimle ilgili hükümleri hariç olmak üzere özel kanunlarına göre sigortacılık faaliyetinde
bulunan diğer kuruluşlar bu Kanun kapsamında değildir.
Türkiye Cumhuriyeti dahilinde sigorta muamelâtiyle iştigal eyliyen bilûmum millî ve ecnebi sigorta şirketlerince akdedilen her nevi sigorta miktarlarından kanunu mahsusuna tevfikan mükerrer sigortaya tabi tutulması mecburi addedilen aksamının mükerrer sigortasını kısmen veya tamamen inhisar
altına almaya ve bu maksatla bir mükerrer sigorta sandığı tesisine Hükümeti
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mezun kılma amacıyla ihdas edilen 25.06.1927 tarih ve 1160 Sayılı “Mükerrer
Sigorta Hakkında Kanun” da yürürlüktedir.
Ülke sigortacılığının geliştirilmesini, güven içinde yürütülmesini, sigorta sektöründe yeralan kişi ve kuruluşların mesleki kurallar içerisinde faaliyet
göstermelerini, bu sektörde yaratılacak fonların ekonomik kalkınmaya katkısını sağlamak ve sigorta sözleşmelerinden doğan hak ve alacakları teminat
altına almak üzere sigorta ve reasürans şirketlerinin kuruluşunu, yönetimini,
çalışma esaslarını, tasfiyelerini ve murakabeleri ile sigortacılıkla ilgili ihtisas
komite ve kuruluşların teşkilini,eksperlik, aktüerlik, acentelik, brokerlik ve
prodüktörlük faaliyetlerini ve özel sigortacılıkla ilgili diğer hususları düzenlemek amacı ile 25.12.1959 tarih ve 7397 Sayılı “Sigorta Murakebe Kanunu”
ihdas edilmiştir.
Ülkemizde bireysel emeklilik sisteminin oluşturulmasına yönelik yasal
düzenlemeden sonra, bireylerin sisteme katılmaları dolayısıyla ödeyecekleri
katkı paylarının vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılması, katkı
paylarının değerlendirileceği emeklilik fonlarının kazançlarının vergilenmesi
ve nihayet bireylerin sistemden elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine
yönelik olarak, 28/06/2001 tarih ve 4697 sayılı Kanunla, Gelir ve Kurumlar
Vergisi Kanunlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler bireysel
emeklilik sisteminin yanı sıra şahıs sigortalarını da kapsamaktadır.
Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin katkı payı ve
primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
22.maddesinin 1.fıkrasında (Menkul Sermaya İratlarında), 40.maddesinin
9.bendinde (İndirilecek Giderler),60.maddesinin 3.bendinde (Gerçek ücretler), 75.maddesinin 15.bendinde(Tarifi), 89. maddesinin 1.bendinde (Diğer
İndirimler),94.maddesinin 15.bendinde (Vergi Tevkifatı), 3 ve 59 No’lu Gelir
Vergisi Sirkülerinde ve 4697 Sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinde yasal
düzenlemelerin çerçevesi çizilmiş ve uygulamaya işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır.
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Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin katkı payı ve
primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak, uygulamadaki yasal çerçevenin
ne olduğu hususu yazımızın anahatlarını oluşturmaktadır.
1-13.08.2003 tarih ve 3 No’lu

Gelir Vergisi Sirküsündeki

Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
1.1 Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
1.1.1. Gelirin Niteliği
Katılımcılardan toplanan katkı payı veya primlerin nemalandırılarak hak
sahibine geri ödenmesi esasına dayalı bireysel emeklilik sistemi ve benzeri
nitelikteki birikimli şahıs sigortaları kapsamında elde edilen gelirler, Gelir
Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde menkul sermaye iradı olarak tanımlanmıştır. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunununda tanımı yapılan yasal düzenleme aşağıdaki gibidir.
“ 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 iradıdır.
Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı
sayılır:
………
15. (4697 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük;
07.10.2001) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından;
a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemeler,
b)On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik sis-
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teminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve sigortalardan on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler,
c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler.
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır. “
Katılımcıların sistemde kalma süreleri ve ayrılma biçimleri elde edilen
gelirin menkul sermaye iradı olma niteliğini değiştirmemektedir.
1.1.2. Birikimsiz Sigorta Poliçeleri Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler
Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemeler gelir vergisinin konusuna girmemektedir.Dolayısıyla,
bu nitelikteki gelirler Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi kapsamında
menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmemektedir.
1.1.3 Karma Poliçeler Dolayısıyla Elde Edilen Gelirler
Ölüm, maluliyet ve benzer risklere karşı yapılan riziko teminatları ile
birikimli teminatların aynı poliçede gösterilmesi durumunda, söz konusu poliçenin birikimli teminata isabet eden kısmı ile ilgili olarak yapılacak ödemeler
menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir. Birikimler dışında, sadece riskin gerçekleşmesi halinde yapılan ödemeler ise gelir vergisinin konusuna girmemektedir.
Ölüm, maluliyet ve benzer risklerin gerçekleşmesi halinde risk teminatına ilaveten sigortalıya risk anındaki birikimlerinin değerinin ödenmesi veya
birikim veya risk teminatından yüksek olanın ödenmesi esasına dayalı poliçe-
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lerde ödeme riskin gerçekleşmesine bağlı olarak yapılsa dahi, birikimli teminata isabet eden tutar menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmektedir.
Örneğin; birikim veya risk teminatından yüksek olanın ödenmesi esasına
dayalı bir poliçe kapsamında, riskin gerçekleştiği anda risk teminatının birikimden daha yüksek olması halinde, ödenecek tutarın birikime isabet eden
kısmı menkul sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi olacaktır. Risk teminatı ile birikim arasındaki tutar ise gelir vergisine tabi olmayacaktır. Ancak riskin gerçekleştiği anda birikim tutarının daha yüksek olması halinde ödenecek
tutarın tamamı menkul sermaye iradı olarak değerlendirilmelidir.
1.1.4. Elde Edilen Gelirlerde İstisna Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde yapılan düzenleme ile elde
edilen gelirlerin bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanunun 22.maddesinin 1.bendiyle yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir.
“(4842 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle değişen madde Yürürlük; 2003
yılı gelirlerine de uygulanmak üzere 24.04.2003) 1. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i, Türkiye'de
kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle
prim ödeyenler ile vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 10'u ve tek primli yıllık gelir sigortalarından
yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır.
İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15)
numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz.”
Bu düzenlemeyle;
-Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlara yapılan
ödemeler ile, bu sistemden vefat, malûliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin % 25'i ,
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-Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan diğer sigorta şirketlerinden on yıl süreyle prim ödeyenlere yapılan ödemelerin % 10'u, gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortalarından
vefat, maluliyet ve tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelere de yukarıda belirtilen istisna uygulanmaktadır.Ayrıca tek primli yıllık
gelir sigortalarına ilişkin ödemelerin tamamı gelir vergisinden istisna edilmiştir.
1.1.5.Gelir Vergisi Tevkifat Uygulaması
Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 15 numaralı bent hükmü uyarınca, emeklilik ve sigorta şirketleri; bireysel emeklilik sözleşmeleri ve birikimli şahıs sigortaları dolayısıyla yaptıkları ödemelerden, istisna edilen tutarlar hariç, gelir vergisi tevkifatı yapmak durumundadır.Gelir
Vergisi Kanunun 94.maddesinin 15.bendindeki yasal düzenleme şöyledir:
“(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük;
1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair
kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden
veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.
.......
15. (4697 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent Yürürlük;
07.10.2001)
a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %15
Yürürlük; 01.01.2004)
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b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10
Yürürlük; 01.01.2004)
c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından, (2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5
Yürürlük; 01.01.2004)
% 25 vergi tevkifatı yapılır. “
Bakanlar Kurulu 12.01.2009 tarih ve 2009/14592 sayılı Kararı
(03.02.2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) ile uygulanacak tevkifat oranlarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir.
Bireysel emeklilik ile diğer sigorta şirketlerince;
- On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara yapılan ödemelerden % 15,
- On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer şahıs sigortalarından on yıl süreyle prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden % 10,
- Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden %5, oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmalıdır.
Daha öncede belirtildiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin 1 numaralı fıkrası uyarınca gelir vergisinden istisna edilen tutarlar üzerinden tevkifat yapılmamalıdır.Birikimli şahıs sigortaları kapsamında yapılacak tevkifat 07/10/2001 tarihinden itibaren düzenlenen poliçelere ilişkin olarak yapılacak ödemeler açısından geçerlidir.
1.1.6. Elde Edilen Gelirin Yıllık Beyanname ile Beyanı
Yasa koyucunun 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 86.maddesinin 1/a
bendinde ihdas ettiği yasal düzenleme şöyledir:
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“ Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
1. Tam mükellefiyette;
a) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazançlar, bu Kanunun 75 inci
maddesinin (15) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları, kazanç ve
iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı”
Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan hükme göre, bireysel emeklilik sistemi ve
şahıs sigortalarından elde edilen ve menkul sermaye iradı olarak tanımlanmış
olup, gelirler tutarı ne olursa olsun bu gelirler,yıllık beyanname ile beyan edilmemektedir.Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında yapılan tevkifat nihai vergileme olmaktadır.
1.1.7. 07/10/2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile İlgili
Ödemeler
28.06.2001 tarih ve 4697 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1.maddesinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler ile bu sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler ve akdedilmiş
şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.4697 Sayılı Kanunun Geçici 1.maddesindeki düzenleme aşağıdadır.
“ Gecici Madde 1
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce;
a)Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen primler
ile bu sandıklardan iştirakçilerine yapılan ödemeler,
b) Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler,
bakımından Gelir Vergisi Kanununun 23, 25, 63, 75, 89 ve 94 üncü maddelerinin bu Kanunla değişiklik yapılmadan önceki hükümleri uygulanır.”
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Birikimli şahıs sigortaları açısından önceki bölümlerde yapılan açıklamalar 07/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş şahıs sigorta poliçeleri dolayısıyla yapılan ödemeler bakımından geçerli değildir. Kazanılmış haklarda herhangi bir kayba neden olmamak bakımından, 4697 sayılı Kanunun Geçici 1
inci maddesinde, bu poliçeler kapsamında yapılan ödemelerle ilgili olarak,
Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki 23, 25, 75
ve 94 üncü madde hükümleri uygulanmaktadır.
2.1.Ödenen Katkı Payı ve Primlerin Vergi Matrahının Tespitinde
İndirim Konusu Yapılması
2.1.1 Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Ücret
Matrahının Tespitinde İndirimi
Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gerçek Ücretler” başlıklı 63.maddesinin 3.bendinde, 4697 Sayılı Kanunun 4.maddesiyle 07.10.2001 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere, ödenen katkı payları ile sigorta primlerinin ücret matrahının tespitinde indirimi hususunda yasal düzenlemeler yapılmıştır.Anılan Gelir Vergisi
Kanunun 63/3 maddesindeki yasal düzenleme aşağıda sunulduğu gibidir.
“Ücretin gerçek safi değeri işveren tarafından verilen para ve ayınlarla
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra
kalan miktardır.
…….
3.(4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişen bent Yürürlük;
07.10.2001) Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş
olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat,
ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları,
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İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkıların toplamı, ödendiği
ayda elde edilen ücretin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs
sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği ayda elde edilen ücretin %
5'ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu
oranı % 20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta
poliçeleri için % 10 oranına kadar) artırmaya ve belirtilen haddi asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.”
Yukarıdaki yasal düzenleme çerçevesinde, vergiye tabi ücret matrahının
tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının elde edilen ücretin %10'una kadar olan kısmı indirim konusu yapılabilmektedir. Bireysel
emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin ise elde edilen
ücretin %5'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilmesi mümkündür.
Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar ücretin %10'u ile sınırlı olmaktadır. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5'lik
sınır ayrıca aranacaktır.
Örnek: Bir ücretlinin Kasım 2010 döneminde ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim ödemelerine ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir.
Aylık Brüt Ücret

3.500.TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi

150.TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi

200.TL

Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2010) İndirim Konusu Yapılmış
Toplam Tutar 3.250 .TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

8.934.TL

Brüt Ücretin %10'u(3.500 X %10)

350.TL

Brüt Ücretin %5'i (3.500 X % 5)

175.TL

Bu bilgilere göre, ücretlinin, şahıs sigorta primi ile ilgili olarak matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek tutar ücretinin %5'i olan 175.TL
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ile sınırlıdır. Dolayısıyla 200.TL prim ödemesinin 175.TL’lik kısmı indirim
konusu yapılabilecektir. Bu durumda şahıs sigorta primi olarak indirim konusu yapılacak tutarın yanı sıra bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payının tamamı olan 150.TL’de matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır.Böylece indirilebilecek toplam tutar (175 + 150) 325.TL olacaktır.
İndirim konusu yapılacak katkı payı veya prim tutarının tespitinde esas
alınacak ücret işveren tarafından çalışana hizmeti karşılığında ödenen aylık
(maaş), prim, ikramiye, sosyal yardımlar ve zamlar gibi sürekli nitelikteki
ödemelerin brüt tutarlarının toplamı olmalıdır. Gider karşılığı olarak ödenen
tutarlar (yapılan gerçek bir giderin karşılığı olsun olmasın) dikkate alınmamaktadır.
Bir takvim yılı içerisinde bireysel emeklilik ve diğer şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı asgari ücretin yıllık tutarını
aşmamalıdır. Bu sınırlama yıllık bazda dikkate alınacak olup, yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınmalıdır.
Ücretlinin eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık,
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için
ücretli tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı
payları da yukarıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilecektir.
Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; bireysel
emeklilik şirketlerinin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım
Sistemi Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hüküm uyarınca emeklilik
branşında ruhsat almış şirketlerden olması, şahıs sigorta şirketlerinin ise
Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir.
Küçük çocuk tabirinden, 18 yaşını doldurmamış ve mükellef tarafından
bakmakla yükümlü olunan (nafaka suretiyle bakılanlar dahil) kişilerin anlaşılması gerekmektedir.
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Örnek: Kasım 2010 döneminde bireysel emeklilik sistemine katılan bir
ücretlinin ücret matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı
ve prim tutarlarının belirlenmesine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
Aylık Brüt Ücret

6.000.TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi

300.TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi

150.TL

Eş Adına Şahıs Sigorta Primi Ödemesi

300.TL

Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2010) İndirim Konusu Yapılmış
Toplam Tutar 6.000.TL
Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

8.934.TL

Brüt Ücretin %10'u (6.000 X %10)

600.TL

Brüt Ücretin %5'i

300.TL

(6.000 X %5)

Eşin ücret geliri veya yıllık beyanname ile beyanı gereken başkaca bir
geliri bulunmamaktadır.
Bu bilgilere göre, brüt ücreti 6.000.-TL olan ücretli, bireysel emeklilik
sistemi ve şahıs sigortaları için ödediği toplam 750.TL’nin 600.TL’lik kısmını (brüt ücretinin %10'u) gelir vergisi matrahının hesaplanmasında indirim
konusu yapabilecektir. Ücretlinin Kasım ayına kadar indirim konusu yaptığı
tutar ile Kasım ayında indirim konusu yapabileceği tutarın toplamı asgari
ücretin yıllık tutarından düşük olduğu için, asgari ücret tutarı ile ilgili sınırlamanın Kasım ayında yapılabilecek indirim tutarına bir etkisi olmayacaktır.
2.1.2. Ödenen Katkı Payları ve Sigorta Primlerinin Yıllık
Beyanname ile Beyan Edilecek Gelirlerde İndirimi
Gelir Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 89.maddesinin
1.bendindeki düzenleme ile yıllık beyanname veren mükellefler, vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödedikleri katkı payının
beyan edilen gelirin %10'una kadar olan kısmını gelir vergisi matrahlarının
tespitinde indirim konusu yapabilmektedirler. Bireysel emeklilik dışında
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kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin ise beyan edilen gelirin %5'ine
kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutar esas alınmaktadır Bireysel emeklilik sistemi ile diğer şahıs sigortaları için ödenen primlerin birlikte olması
halinde matrahtan indirim konusu yapılabilecek tutar beyan edilen gelirin
%10'u ile sınırlı olmaktadır.. Bu durumda şahıs sigorta primleri için %5 oranındaki sınır ayrıca aranmaktadır.Konu ile ilgili yasal düzenleme aşağıdaki
gibi ihdas edilmiştir.
“(5228 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle başlığı ile birlikte değişen
madde. Yürürlük; 31.07.2004) Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:
1.Beyan edilen gelirin % 10'unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki
şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5'ini) ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına
ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs
sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve
katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde
edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri
halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir).
Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları bir katına kadar artırmaya
ve belirtilen haddi asgarî ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere
yeniden belirlemeye yetkilidir.”
Örnek: Yıllık beyanname verecek olan bir mükellefin 2010 yılı matrahının tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim tutarlarına
ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.
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Beyan Edilen Gelir
Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi

70.000.TL
0.TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi

4.000.TL

Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

8.934.TL

Beyan Edilen Gelirin %10'u (70.000 X % 10)

7.000.TL

Beyan Edilen Gelirin %5'i (70.000 X% 5)

3.500.TL

Mükellef tarafından 2010 takvim yılında sigorta şirketine ödenen
4.000.TL prim tutarı, asgari ücretin yıllık tutarını aşmamakla birlikte, yıllık
gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları toplamından önceki tutarın %5'ini aştığından gelir vergisi matrahından indirebilecek tutar 3.500.TL olacaktır.
Bu örnekte mükellef tarafından ödenen 4.000.TL, bireysel emeklilik sistemine ilişkin katkı payı olsaydı, bu tutarın tamamı, elde edilen gelirin %
10'unu ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmadığından, matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecekti.
Mükellefin eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık,
sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri ve bunlar adına bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları da yukarıda belirtilen sınırlamalar çerçevesinde indirim konusu yapılabilmektedir.
Örnek: 2010 yılında ticari faaliyeti 90.000.TL kar ve serbest meslek
faaliyeti 10.000.TL zararla sonuçlanan bir mükellefin 2010 yılı matrahının
tespitinde indirim konusu yapabileceği katkı payı ve prim tutarlarına ilişkin
bilgiler aşağıdaki gibidir.
Beyan Edilen Gelir
Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi

6.000.TL

Şahıs Sigorta Primleri Ödemesi

2.000.TL

Küçük Çocuklar Adına Şahıs Sigorta Primi Ödemesi

1.500.TL

Asgari Ücretin Yıllık Tutarı
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Beyan Edilen Gelirin %10'u

8.000.TL

Beyan Edilen Gelirin %5'i

4.000.TL

Gerek bireysel emeklilik sistemi gerekse şahıs sigorta primleri için ödenen tutarlar ayrı ayrı değerlendirildiğinde beyan edilen gelirin % 10'u ve/veya
% 5'i olarak belirlenmiş sınırların altında kalmakla birlikte, toplam indirim
tutarı beyan edilen gelirin %10'u olan 8.000.TL olacaktır. Bu örnekte, beyan
edilen gelir 90.000.TL olsaydı asgari ücretin yıllık tutarına ilişkin sınırlama
nedeniyle indirim konusu yapılabilecek tutar 8.934.TL olacaktır.
Mükelleflerce ödenen prim ve katkı paylarının yıllık beyanname ile
beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu prim ve katkı paylarının ücretin
safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir.
Mükellefin eşi ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve
çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden
indirilecektir.
2.1.3. 07/10/2001 Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile İlgili Primler
Kazanılmış haklarda herhangi bir kayba neden olmamak bakımından,
4697 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde, 07/10/2001 tarihinden önce
akdedilmiş şahıs sigorta poliçeleri kapsamında ödenen primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ile ilgili olarak, Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki 63 ve 89 uncu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, söz konusu poliçelerle ilgili olarak ödenen
primler açısından 147 ve 216 numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.
07/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş sigorta poliçeleri için Gelir
Vergisi Kanununun 63/3 üncü maddesinde 4697 sayılı Kanunla değişiklik
yapılmadan önceki hükümleri, 07/10/2001 tarihinden itibaren akdedilmiş
sigorta poliçeleri için ise 4697 sayılı Kanunla değişik yeni hükümlerin uygulanması gerekmektedir. Aynı dönemde hem eski hem yeni akdedilmiş sigorta
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poliçeleri için ödenen primlerin ise birbiri ile ilişkilendirilmeksizin ayrı ayrı
hükümlere göre değerlendirilmesi gerekmektedir.
Örneğin, bir kişinin 07/10/2001 tarihinden önce ve bu tarihten sonra
düzenlenmiş şahıs sigorta poliçeleri için prim ödemesi halinde indirim konusu yapılacak prim tutarının belirlenmesinde öncelikle 07/10/2001 tarihinden
önce düzenlenmiş olan şahıs sigorta poliçesi için ödenen primin dikkate alınması gerekmektedir. İndirilen bu tutarın o aydaki brüt ücretin % 5'inin altında
kalması durumunda ise, % 5'e ulaşıncaya kadar 07/10/2001 tarihinden sonra
düzenlenmiş olan şahıs sigorta poliçesi için ödenen primler indirim konusu
yapılabilecektir.
3.1.İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı
Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 9 numaralı bendinde yer
alan hüküm işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine
ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanımaktadır.
Gelir Vergisi Kanununun “ indirilecek Giderler” madde başlıklı 40.maddesinin 9.bendinde yer alan düzenleme aşağıdaki gibidir.
“Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi
kabul edilir:
9.(4697 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bent Yürürlük;
07.10.2001) İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. (Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan
katkı paylarının toplamı bu Kanunun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(3) numaralı bendinde belirlenen oran ve haddi aşamaz.)”
Bu kapsamda indirim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği
ücretin %10'unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşmamalıdır.
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Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının toplamı, ücretlinin elde ettiği ücretin
%10' unu ve yıllık bazda asgari ücretin yıllık tutarını (Gelir Vergisi
Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde
belirlenen oran ve haddi) aşamayacaktır.
Hem işveren hem de ücretli tarafından katkı payı ödenmesi ve toplam
tutarın yukarıda belirtilen sınırı aşması halinde, indirimin öncelikli olarak
ücret matrahının tespitinde mi yoksa ticari kazancın tespitinde mi yapılacağı
konusu taraflarca serbestçe belirlenebilecektir.
Örnek: Ücretlinin Kasım 2010 döneminde bireysel emeklilik sistemine
ödediği katkı payı tutarı 300.TL’dir Bu tutarın yarısı işveren tarafından emeklilik şirketine ödenmektedir.
Aylık Brüt Ücret

2.000.TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi (ücretli)

150.TL

Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı Ödemesi (işveren)

150.TL

Önceki Dönemlerde (Ocak-Ekim/2010) İndirim Konusu Yapılmış
Toplam Tutar

600.TL

Asgari Ücretin Yıllık Tutarı

8.934.TL

Brüt Ücretin %10'u (2.000 X % 10)

200.TL

Brüt Ücretin %5'i

100.TL

(2.000 X % 5)

Ödenen katkı payı toplam tutarı 300.TL olmasına rağmen brüt ücretin
%10'unun 200.TL olması nedeniyle, hem işçi hem de işveren tarafından toplam indirilecek katkı payı tutarı 200.TL olacaktır.
İndirimde ücret matrahının tespitine öncelik verilmesi durumunda,
ücretli tarafından ödenen katkı payı 150.TL Gelir Vergisi Kanununun 63/3
üncü maddesi uyarınca, ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. Aynı dönemde işveren tarafından ödenen tutarın sadece 50.TL’lik
kısmı ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak
indirilecektir. İşveren tarafından ödenen ancak Gelir Vergisi Kanununun 40/9
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uncu maddesi uyarınca indirilemeyen 100.TL ise ücret olarak vergilendirilmek suretiyle ticari kazancın tespitinde dikkate alınacaktır.
2-23.02.2007 tarih ve 59 No’lu Gelir Vergisi Sirküsündeki
Uygulamaya Yönelik Düzenlemeler
07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen şahıs sigorta poliçelerinin devredilmesi halinde, devralan kişiye yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ile
işverenlerce bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gider olarak
indirimi ve ölüm, maluliyet ve benzeri risklere karşı yapılan riziko teminatları ile birikimli teminatların aynı poliçede (karma poliçe) gösterilmesi halinde
vergilemenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar 59 No’lu Gelir Vergisi
Sirküsünün konusunu oluşturmuştur.
07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen şahıs sigorta poliçelerinin devredilmesi halinde, devralan kişiye yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ile
işverenlerce bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının gider olarak
indirimi ve ölüm, maluliyet ve benzeri risklere karşı yapılan riziko teminatları ile birikimli teminatların aynı poliçede (karma poliçe) gösterilmesi halinde
vergilemenin nasıl yapıldğına ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.
2.1. Poliçelerin Devri
4697 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, 07/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş şahıs sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemelerle
ilgili olarak Gelir Vergisi Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki 23, 25, 75 ve 94 üncü madde hükümleri uygulanmaktadır.Bilindiği üzere,
sigorta poliçeleri ölüm, maluliyet ve benzeri risklere karşı teminatları içerecek
şekilde düzenlenebildiği gibi, sadece birikimli teminatları içerecek şekilde de
düzenlenebilmektedir. Belirli risklere karşı yapılan sigorta poliçelerinde riskin
gerçekleşmesi halinde ödeme poliçede lehdar olarak belirtilen kişilere yapıl-
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makta olup, lehdarın tayin edilmediği durumlarda ise, mirasçılar hak sahibi
olmaktadırlar. Riskin gerçekleşmediği durumda ise, söz konusu ödemeler
sigortalıya yapılmaktadır.
07/10/2001 tarihinden önce tanzim edilen birikimli hayat sigorta poliçelerinin 07/10/2001 tarihinden sonra lehdara veya üçüncü kişilere devri söz
konusu olduğunda, devir işlemine ilişkin olarak düzenlenen zeyilname ile
poliçedeki hak sahibi devir tarihi itibarıyla değişmekte ve dolayısıyla sigorta
şirketi ile devralan arasında yeni bir akit düzenlenmiş olmaktadır. Bu durumda, devralan adına 07/10/2001 tarihinden önce akdedilmiş bir poliçeden söz
etmek mümkün olmadığından, devralan kişiye bu tarihten sonra yapılan ödemeler menkul sermaye iradı sayılarak vergilendirilecektir. Devir işleminin
zeyilname veya benzeri başka bir belge düzenlenmek suretiyle yapılması
durumu değiştirmemektedir.Ancak, 18 yaşından küçük çocukların lehdar
olduğu hayat sigorta poliçelerinin, sigortalı tarafından bu kişilere devredilmesi halinde lehdar tarafından devralınan poliçe, 07/10/2001 tarihinden önce
düzenlenmiş poliçenin devamı niteliğinde olduğundan, bu poliçelerle ilgili
olarak devir tarihinden sonra devralana yapılacak ödemelerin Gelir Vergisi
Kanununun 4697 sayılı Kanunla değişmeden önceki hükümleri çerçevesinde
vergilendirilmesi gerekmektedir.
Bahsi geçen poliçelerin, lehdar dışındaki kişilere 07/10/2001 tarihinden
sonra devrinde ise bu poliçeler kapsamındaki ödemeler Gelir Vergisi
Kanununun 22, 25, 75 ve 94 üncü maddeleri kapsamında değerlendirilmelidir.
2.2.İşverenler Tarafından Ücretliler Adına Ödenen Katkı
Paylarının Ticari Kazancın Tespitinde İndirimi
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (9) numaralı bendinde yer
alan hüküm, işverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının, ücretlerle ilişkilendirilmeksizin, ticari kazancın
tespitinde gider olarak indirilmesine imkan tanımaktadır. Bu kapsamda indi-
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rim konusu yapılabilecek tutar, ücretlinin elde ettiği ücretin %10'unu ve yıllık
bazda asgari ücretin yıllık tutarını aşamamalıdır.Bu madde kapsamında yapılacak indirim, işverenler tarafından hizmetlilerine yönelik olarak sadece
bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını içermekte olup, diğer
şahıs sigorta primlerini içermemektedir.
İşverenlerce ödenen diğer şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari
kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında
olduğundan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin (1) numaralı bendi
çerçevesinde genel gider olarak her hangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılabilmektedir. Öte yandan, söz konusu primler,
ödendiği ayda elde edilen ücretin % 5'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık
tutarını aşmamak üzere hizmet erbabının safi ücret tutarının belirlenmesi sırasında indirim konusu yapılabilecektir.
2.3. Birikimsiz Sigorta Poliçeleri / Karma Poliçeler Dolayısıyla Elde
Edilen Gelirler
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde,
Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de
bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine
tabi olduğu; 2 nci maddesinin (d) bendinde "ivazsız intikal" tabirinin, hibe
yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapları ifade ettiği, bu bendin
parantez içi hükmü ile de maddi ve manevi bir zarar karşılığı verilen tazminatların ivazsız sayılmayacağı hükme bağlanmıştır. Belirli risklere karşı yapılan ve riskin gerçekleşmesi halinde hak sahibine belirli bir ödeme yapılmasını öngören birikimsiz sigorta poliçeleri kapsamında yapılan ödemelere ilişkin
açıklamalar 3 seri numaralı Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

302

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

3-Sonuç
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 teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulan bireysel emeklilik sisteminin düzenlenmesi ve denetlenmesi amacı ile 28.03.2001 tarih ve 4632 Sayılı “Bireysel
Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu” ihdas edilmiştir.
Ülkemiz sigortacılığının geliştirilmesini sağlamak, sigorta sözleşmesinde yer alan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak ve sigortacılık sektörünün
güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek
üzere bu Kanuna tâbi kişi ve kuruluşların, faaliyete başlama, teşkilât, yönetim,
çalışma esas ve usûlleri ile faaliyetlerinin sona ermesi ve denetlenmesine ilişkin hususlar ve sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesine yönelik olarak sigorta tahkim sistemi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacı ile 03.06.2007 tarih ve 5684 sayılı “Sigortacılık Kanunu” yürürlüğe konulmuştur.
Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin katkı payı ve
primlerin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılması ve elde edilen
gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun
22.maddesinin 1.fıkrasında (Menkul Sermaya İratlarında), 40.maddesinin
9.bendinde (İndirilecek Giderler),60.maddesinin 3.bendinde (Gerçek ücretler), 75.maddesinin 15.bendinde(Tarifi), 89. maddesinin 1.bendinde (Diğer
İndirimler),94.maddesinin 15.bendinde (Vergi Tevkifatı), 3 ve 59 No’lu Gelir
Vergisi Sirkülerinde ve 4697 Sayılı Kanunun Geçici 1.maddesinde yasal
düzenlemelerin çerçevesi çizilmiş ve uygulamaya işlerlik kazandırılmaya çalışılmıştır.

303

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

KAYNAKÇA
Maliye Bakanlığı (13.08.2003). 3 No’lu Gelir Vergisi Sirküsü.
Maliye Bakanlığı (23.02.2007). 59 No’lu Gelir Vergisi Sirküsü
T.C. Yasalar (06.01.1961). 193 sayılı gelir vergisi kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (10700 sayılı)
T.C. Yasalar (07.04.2001). 4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve
Yatırım Sistemi Kanun. Ankara : Resmi Gazete (24366)
T.C. Yasalar (10.07.2001). 4697 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarında
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara : Resmi Gazete (24458 sayılı)
T.C. Yasalar (14.06.2007). 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (26552 sayılı)
T.C. Yasalar. 1160 Sayılı Mükerrer Sigorta Hakkında Kanun
T.C. Yasalar. 7397 Sayılı Sigorta Murakebe Kanunu.

304

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA
POTANSİYEL MÜKELLEFLER
AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN
KONULAR
Fatih GÜNDÜZ*
I-GİRİŞ
Son birkaç yıldır ekonomide meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmelerle gayrimenkul piyasası çok hareketli günler yaşamaktadır.Gayrimenkul
alım satımın vergisel yükümlülüğü olan iki taraf vardır. Bu taraflar; gelir veya
kurumlar vergisine tabi olan 1. sınıf tacirler ile gayrimenkulü alan potansiyel
mükelleflerdir.Yazımızda potansiyel mükellef açıklamasını yapmamız ise
söz konusu kişilerin gayrimenkul alımı ve satımı nedeniyle gelir vergisi
yönünden mükellefiyetinin bulunmaması nedeniyle kullandık.
Gelir İdaresi Başkanlığınca son iki yıldır risk analizine dayalı vergi incelemesi yöntemi kullanılmaktadır.Söz konusu inceleme yöntemine dayalı incelenen sektörün başında belirli bir sayının üzerinde alım-satım yapan potansiyel mükellefler incelenmektedir.Söz konusu incelmeler esnasında ise gayrimenkul alımında nihai tüketiciler alım ve satım esnasında en çok hata yapılan
konuları yazımızda açıklayacağız.

*

Vergi Denetmeni
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II-GAYRİMENKUL SATIŞLARININ HARÇLAR KANUNU
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-Gayrimenkul Alım -Satımında Harç Uygulaması
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 2/c. Maddesine göre; bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak veya yapılmakta
olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya
ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkına (kat irtifakı); bu hakka sahip olanlara da (kat irtifak sahibi) denilmektedir.
Mezkur kanunun 55. maddesinde ise; bu kanuna göre kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması, mülkiyetin başkasına devrini ihtiva etmedikçe her çeşit
harç ve vergiden muaf olduğu hükme bağlanmıştır. Müteahhitlerin kendi arsalarına veya başkalarına ait arsaların üzerine kat karşılığı inşaat sözleşmeleriyle inşa edip sattıkları yapılarla; esas amacın kazanç temini olduğu ve işlemin
mülkiyetin alıcılara devrini ihtiva ettiği bilinen bir durumdur. Bu nedenle;
müteahhitler veya arsa sahipleri tarafından üçüncü kişilere devri yapılan gayrimenkullerin tapu harcından muaf olması mümkün değildir.
Bilindiği üzere 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 57-70 maddeleri aralığında “Tapu ve Kadastro Harçları” düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemelere
göre; kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yer alan işlemelerin harca tabi olduğu(57), harç mükelleflerinin tarifede belirtilen kişiler olduğu(madde/58), bu
harçların işlemin yapıldığı yerin vergi dairesine ödeneceği(madde/67), tedavül edilen yani alım satıma konu edilen gayrimenkullerin harcının yeni malik
adına yapılacak tescilden önce ödeneceği(madde/68) hükme bağlanmıştır.
İnşaat işleri ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılan gayrimenkullerin bir kısmı daha proje aşamasında, bir kısmı kaba inşaat tabir edilen aşamada, bir kısmı inşaat fiilen bitmesine ve kullanılmaya başlanmasına
rağmen iskan ruhsatları alınmadan, bir kısmı ise inşaat tamamlanıp iskan ruhsatı alındıktan sonra satılmaktadır. Bu alım satım işlemlerinin tamamında işle-
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me konu yapının alım satım fiyatı taraflarca açıkça belirlenmekte, tarafların
yükümlülükleri bazen de sözleşmeye bağlanmaktadır.
Alıcılar, kendilerine teslimden önce genellikle işleme konu gayrimenkul
bedelinin tamamını veya bir kısmını ödemektedirler. Alıcılar tarafından yapılan ödemelere rağmen gayrimenkulün inşaat firması tarafından tamamlanmasının ödemelerden sonraki tarihlerde olması veya inşaat fiilen bitmesine rağmen gerekli prosedürlerin tamamlanmaması alıcıları çeşitli nedenlerden dolayı tedirgin etmektedir. Bu tedirginlik alıcıların kendilerini güvence altına
almak amacıyla inşaat firmasından tapu talep etmelerine yol açmaktadır.
İnşaat firmaları ödemelerinin bir kısmını veya tamamını yapmış alıcıların talepler karşısında, alıcıya ait gayrimenkulün yapıldığı arsayı tapuda müşterilerine kat irtifaklı arsa tapusu devretmek (satmak) suretiyle müşterilerin
kendilerini güvence altına alma taleplerini karşılama yoluna gitmektedirler.
06/06/2008 tarihinden önce; tapu ve kadastro harcının, vergi değeri ile
mükellef tarafından beyan edilmiş olan değerlerden yüksek olanı üzerinden
hesaplanacağı hükme bağlanmıştı. Bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak
yayımlanan 48 seri no.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre de; Harçlar
Kanunu’na bağlı 4 sayılı tarifenin 20/a bendine ilişkin tapu harcının, emlak
vergisi değeri esas alınarak hesaplanacağı, bu işlemler sırasında mükelleflerin
emlak vergisi değerinin üzerinde bir değer beyan etmek istemeleri halinde,
beyan edilen değer tapu harcı tarhiyatına esas alınacağı belirtilmişti. Bu
bakımdan, 48 seri nolu Tebliğ ile Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım satım
işlemlerinde, Harçlar Kanunu’na ekli 4 sayılı tarifenin 20/a bendine göre alınan tapu harcının matrahını prensip olarak emlak vergisi değerine bağlamıştı.
Diğer taraftan gerçek alım satım bedelinin emlak vergisi değeri üzerinde
olması halinde dahi harcın hesabında emlak vergisi değerinin kullanılmasını
kabul etmiş bulunmaktaydı.
Ancak, bu uygulamadan 06/06/2008 tarih ve 26898 (mükerrer) sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5766 sayılı yasayla 492 sayılı
Harçlar Kanunu'nun 63. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yapılan
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değişikliklerle ve 56 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğindeki düzenlemelerle vazgeçilerek yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.
Yapılan düzenleme ile, gayrimenkul devir ve iktisaplarında gerçek alımsatım bedeli üzerinden tapu harcı tahsil edilmesi esasına geçilmiştir. Söz
konusu değişiklik, münhasıran gayrimenkul devir ve iktisaplarına yönelik
olduğundan, (4) sayılı tarifenin diğer bentlerine göre yapılacak tapu işlemlerinde ilgili bentte gösterilen değer üzerinden tapu harcı hesaplanacaktır.
Bu itibarla, 06/06/2008 tarihinden itibaren, yapılacak gayrimenkul devir
ve iktisaplarında gerçek alım-satım bedelinin tapu işlemine yansıtılmadığının
tespit edilmesi halinde, alıcı ve satıcı adına cezalı tarhiyat yapılacaktır. Tapuda
işlem yapıldıktan sonra, harcın gerçek alım-satım bedelinden daha düşük bir
bedel üzerinden beyan edilip ödendiğinin tespiti halinde, aradaki farka isabet
eden harç, %25 oranında vergi ziyaı cezası ile birlikte tahsil edilecektir.
B- Kat İrtifakı Şeklinde Yapılan Satışlarda Harç Uygulaması
Kat irtifakı tesisi şeklindeki satışlarda; üzerine kat irtifakı tesis edilmiş
arsaya inşa edilecek binaya ait bağımsız bölüme isabet eden arsa payının satışı söz konusu olup, arsa payı satışının inşaatı tamamlanmış konut satışından
bir farkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla, arsa payı vasfındaki gayrimenkulün
alım-satımında alıcı ve satıcı gerçek satış bedeli üzerinden harç ödeyecektir.
Zira, kanunun 63. maddesi harç matrahının tespitinde “gayrimenkul”
ifadesini genel anlamda tanımlamış olup, herhangi bir tür atfında bulunmamıştır. Bu durumda gayrimenkulden kastın ne olduğu hususunun tespiti için
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 704. maddesine bakmak gerekecektir.
İlgili kanun maddesine göre, gayrimenkul mülkiyetinin konusuna; araziler, tapu
kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar ile kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler girmektedir. Görüleceği üzere, kat
mülkiyeti tesisinin yanında kat irtifakı tesisi de gayrimenkul mülkiyetinin konusuna girmektedir.
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Öte yandan, konunun tereddüde mahal bırakmayacak şekildeki hükmü
ise; 28/02/2009 tarihli ve 27155 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5838 sayılı Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun 63.
maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen fıkra olmuştur.
Eklenen fıkraya göre; kat irtifaklı gayrimenkul devir ve iktisaplarında harç,
devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanır, denilmektedir.
Böylece, zaten 06/06/2008 tarihinden itibaren var olan kat irtifakı tesis edilmiş gayrimenkullerin devir ve iktisabında tapu harcının, gayrimenkulün
emlak vergisi değerinden az olmamak üzere devir ve iktisap bedelinin tamamı üzerinden hesaplanmasına yönelik uygulamaya açıklık kazandırılmıştır.
Harç oranına ve mükelleflerine ilişkin mezkur kanunun “Tapu ve
Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar” Konu başlığını düzenleyen (4)
sayılı tarifesinin 20/a. maddesine göre; gayrimenkullerin ivaz karşılığında
veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre
devir ve iktisabında gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden
az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir
eden ve devir alan için ayrı ayrı (Binde 15) oranında tapu harcı tahakkuk
ettirilmesi gerekmektedir.
III-BEDELSİZ OLARAK DEVREDİLEN GAYRİMENKULLERİN
VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bir çok anne baba ölümünden sonra çocuklar arasında miras kavgasını
önlemek için gayrimenkullerini hayattayken çocukları arasında paylaştırmaktadır. Yada birden fazla gayrimenkulü olan şahıslar emlak vergisi yönünden
gayrimenkullerinin bazılarını eşine devredebilmektedirler. Ancak eşe,çocuğa
ve başka bir şahsa yapılan ivazsız intikaller Veraset ve İntikal Vergisini konusuna girmektedir.
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun ilk maddesinde Türkiye Cumhuriyeti
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tabiyetinde bulunan şahıslara ait malların veraset tarikiyle veya herhangi bir
suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset
ve İntikal Vergisi'ne tabidir ifadesi yer almaktadır..(VİVK Madde 1)
Yine Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun istisnaları düzenleyen 4.
maddesinin d bendinde ivazsız suretle vaki olan intikallerin 2010 yılı için
2.535,00-TL si veraset ve intikal vergisinden istisna olduğunu hüküm altına
almıştır.Ayrıca Kanunda veraset veya intikal suretiyle geçen malların nasıl
değerleneceği de belirlenmiş.Veraset ve İntikal Vergisi Kanunun 10. maddesinde verginin hesaplanmasında gayrimenkuller Emlak Vergisi değeri ile
değerleneceği hüküm altına alınmıştır.Yine Söz konusu kanunun 9. maddesinde ivazsız suretle vaki intikallerde malların hukuken iktisap edildiği tarihi
takip eden ay içinde Veraset ve İntikal Vergisi beyannamesi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Yine kanunun 19. maddesinde ise hesaplanan verginin de her yıl mayıs
ve kasım aylarında olmak üzere, üç yılda altı eşit taksitte ödenmesi gerektiği
belirtilmiştir.Ayrıca Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16. maddesinde
veraset ve intikal vergisi oranlarını açıklamıştır.2010 yılı için 160.000,00-TL
ye kadar olan ivazsız intikallerde oran % 10 olarak hüküm altına alınmıştır.
Ancak yanı maddenin parantez içi hükmünde Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız
mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların
yarısı uygulanarak hesaplanır hükmüne yer vermiştir.
Söz konusu kanun uyarınca ivazsız suretle vaki intikallerde beyanname
ivazsız mal edinen kişinin ikametgahının bağlı olduğu Vergi Dairesine verilmesi gerekmektedir.Ancak söz konusu kişinin ikamet ettiği ilde İhtisas Vergi
Dairesi ( süreksiz yükümlülükleri tarh eden vergi dairesi) mevcutsa ilgili vergi
dairesine beyanname verilmesi gerekmektedir.
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IV-SONUÇ
Yukarı da ayrıntılı açıklandığı üzere gayrimenkul alan potansiyel mükellefler(nihai tüketiciler) gayrimenkulün emlak vergisi değeri yerine gayrimenkul için ödedikleri bedelleri tapu harcının matrahı olarak beyan etmek zorundadırlar. Yine özellikle gayrimenkulleri bedelsiz olarak alan eş ,çocuklar veya
üçüncü şahıslar veraset ve intikal vergisi beyanname verme mecburiyetindedirler.Mükellefler gayrimenkul alım-satımında ileride ceza yaptırımı ile karşılaşılmaması için bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir.
KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (02.07.1965). 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (12038 sayılı)
T.C. Yasalar (17.07.1964). 492 sayılı Harçlar Kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (11756 sayılı)
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5510 SAYILI KANUN SONRASINDA
TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN
YURT DIŞINDA ÇALIŞTIRILACAK
TÜRK İŞÇİLERİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
Resul KURT*
I. GİRİŞ
Yurt dışında iş alan Türk şirketleri, çoğunlukla bu işlerde çalıştıracakları işçileri Türkiye’den temin etmektedir. İşçi çalıştırılan ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerden olması halinde, çalıştırılan işçilerin sosyal
güvenliği, bu ülkeyle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre
sağlanmaktadır.
Ancak, Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde Türk işverenler tarafından çalıştırılan Türk işçilerinin sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmayan bir ülkede çalıştırılması halinde işçilerin sosyal güvenceden yoksun
kalmaları sonucunu doğurmaktadır.
Firmalar, Anlaşmada belirtilen genel kontenjandan kendilerine tahsis
yapılması amacıyla, Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) Genel Müdürlüğünce
hazırlanan başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de bu forma
ekleyerek Türkiye İş Kurumu’na başvururlar.
İş-Kur tarafından hazırlanan, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği “Bireysel Tip İş Sözleşmesi” Türkiye İş Kurumu nezdinde işçi ve işveren veya vekiline imzalatılmaktadır.
Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesi-

*

E. SGK Başmüfettişi Sosyal Güvenlik Müşaviri
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ne aracılık etme konusunda, Kurum ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanunu gereğince Kurum tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen
özel istihdam büroları yetkilidir. Firmalar; yurt dışında kendi iş ve faaliyetlerinde çalıştıracağı işçileri Kurum kayıtlarından veya tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen özel istihdam büroları aracılığı ile temin edebilecekleri gibi, kendileri tarafından temin edilen işçileri gerekli belgelerle birlikte hizmet akdini İş-Kur’a onaylatmak kaydıyla yurtdışına götürebilirler.
Yurtdışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesine
göre; yurtdışındaki işlerinde işçi çalıştıracak firmalarca;
a) Türk firmaları için ticaret sicil gazetesi örneği, yabancı uyruklu firmalar için kuruluşuna dair belgenin dış temsilciliklerimizce onaylı örneği
veya yeminli tercüme bürolarınca yapılmış Türkçe çevirisi,
b) Taahhüt işleri için işin alındığı ülkedeki dış temsilciliğimizce ya da
ülkemizdeki yetkili Kamu Kurumundan alınacak yazı veya İş Alındı Belgesi;
taahhüt işleri dışındaki işler için işyerinde çalıştırılacak işçi sayısını belirten
dış temsilciliğimizden alınacak yazı veya Uygun Görüş Belgesi,
c) Bayındırlık ve İskan Bakanlığından alınan Yurt Dışı Müteahhitlik
Belgesi veya Yurt Dışı Geçici Müteahhitlik Belgesi,
ç) Türk firmaları için Türkiye’de yürürlükte bulunan sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri gereğince işçilerin sosyal güvenliğini sağladığına ilişkin belge,
d) Firma yetkililerinin noterce onaylanmış imza sirküleri, işlemlerin
vekil aracılığıyla yapılacağı hallerde vekaletname veya yetki belgesinin aslı ya
da aslı görüldükten sonra Kurum tarafından onaylanacak örneği,
Türkiye İş Kurumu’nun taşra teşkilatı birimlerine ibraz edilir (Türkiye İş
Kurumu, 2008).
Yurtdışında çalışan Türk işçiler için beş puanlık prim indirimi teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.
Bu çalışmada, özellikle uygulamada sorun yaşanan konulardan birisi
olan yurtdışında işçi çalıştırılması konusu ele alınmıştır.
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II. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ YAPILAN ÜLKELERDE
TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN İSTİHDAM EDİLEN TÜRK
İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik alanında 22 sözleşme imzalamıştır. Bu
ülkeler; 01. İngiltere, F.Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, İsviçre, Fransa,
Danimarka, İsveç, Norveç, Libya, K.K.T.C, Makedonya, Azerbaycan, Romanya,
Gürcistan, Bosna-Hersek, Kanada, Kebek, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk ve
Lüksemburg’tur.
Her ülke ile yapılan sözleşmenin içeriği farklılık göstermekte olup, sözleşmelerle ilgili olarak SGK web sayfasından (http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Ulkeler) ayrıntılı bilgi alınabilecektir.
1 Eylül 1985 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik
Sözleşmesine göre, Libya’da iş yapmakta olan Türk işverenlerin yanında çalışan Türk işçileri “Daimi İşçi”, Libya’da, Libya’lı işveren veya üçüncü bir ülke
işvereni yanında çalışan Türk İşçileri “Geçici İşçi” statüsünde sayılmışlardır.
Türkiye Cumhuriyeti ile Libya arasında 1.9.1985 tarihinde yapılan sosyal
güvenlik sözleşmesi ve sözleşmenin uygulanmasını içeren idari anlaşma gereğince Libya’da iş yapan Türk işverenlerinin yanında çalıştırdıkları Türk işçiler için 506 sayılı Kanun kapsamına alınmışlardır.
Belirtilen durumda çalışan işçilerin, işverenleri adına Türkiye’de tescili
yapılacak işyeri dosyalarından Kısa Vadeli Sigorta Kolu, İşsizlik Sigortası
Primi ile Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta kollarına ait primler tahsil edilecek, uygulanmayan Genel Sağlık Sigortası (hastalık) sigortası primi ise
Libya’nın sosyal güvenlik kurumuna ödenecektir. Libya’da daimi statüdeki
Türk personel için SGK’ne Aylık prim ve Hizmet Belgesinin 14 belge türü
verilmesi ve primlerin ödenmesi gerekmektedir.
Söz konusu sözleşme uyarınca, Türkiye’de iş yapan Libya uyruklu işverenlerin çalıştırdıkları Libya uyruklu daimi işçiler kısa vadeli sigorta kollarına
(iş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigorta kolları) tabi tutul-
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makta, uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolları)
uygulanmamaktadır. Libya’da çalışan Türk işçilerinin eş ve çocuklarının
Türkiye’de sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için Genel Sağlık Sigortası
kapsamında gelir testi yaptırmaları ve bunun sonucuna göre prim ödeyerek
veya prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanılması mümkün olacaktır.
Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin
uygulanmasına ilişkin formülerlerle Kuruma bildirilen istirahat raporları
aynen kabul edilir.
Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülke sosyal güvenlik
kurumları sigortalılarının, muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat veya sağlık kurulu raporlarında Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2010) (SSİY) ile belirlenmiş usul ve
esaslar uygulanır. Bu raporların, akit ülke sosyal güvenlik kurumlarına intikal
ettirilebilmesi için Kuruma verilmesi zorunludur.
Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İmzaladığı Ülkeler
(http://www.sgk.gov.tr/sgkshared/Yurtdisi/yurtdisiCalisan/ulkemizin_S
Gvnlik_Sozlesmesi_imzaladigi_ulkeler.doc, )
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ÜLKE ADI

01. İNGİLTERE
02. F.ALMANYA
03. HOLLANDA
04. BELÇİKA
05. AVUSTURYA
06. İSVİÇRE
07. FRANSA
08. DANİMARKA
09. İSVEÇ
10. NORVEÇ
11. LİBYA
12. K.K.T.C
13. MAKEDONYA
14. AZERBAYCAN
15. ROMANYA
16. GÜRCİSTAN
17. BOSNA-HERSEK
18. KANADA
19. KEBEK
20.ÇEK CUMHURİYETİ
21. ARNAVUTLUK
22. LÜKSEMBURG

İMZA
TARİHİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

09.09.1959
30.04.1964
05.04.1966
04.07.1966
12.10.1966
01.05.1969
20.01.1972
22.01.1976
30.06.1978
20.07.1978
13.09.1984
09.03.1987
06.07.1998
17.07.1998
06.07.1999
11.12.1998
27.05.2003
19.06.1998
15.10.1998
28.06.2001
15.07.1998
08.12.2004

01.06.1961
01.11.1965
01.02.1968
01.05.1968
01.10.1969
01.01.1972
01.08.1973
01.02.1978
01.05.1981
01.06.1981
01.09.1985
01.12.1988
01.07.2000
09.08.2001
01.03.2003
20.11.2003
01.09.2004
01.01.2005
01.01.2005
01.01.2005
01.02.2005
01.06.2006
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KAPSAMI
(SİGORTA KOLU)
UZUN VADE KISA VADE















































III. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ AKDEDİLMEMİŞ
ÜLKELERDE TÜRK İŞVERENLER TARAFINDAN İSTİHDAM
EDİLEN TÜRK İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
Mülga 506 sayılı Kanunda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi akdedilmemiş
ülkelerde Türk işverenler tarafından istihdam edilen Türk işçilerinin sosyal
güvenlikleri, mülga 506 Sayılı Kanun'un 86'ncı maddesi uyarınca Topluluk
Sigortası ile sağlanmaktaydı. 5510 sayılı Kanunun ilk halinde ise, yurtdışında Türk işverenler tarafından çalıştırılan işçilerin tüm sigorta kollarına tabi
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sigortalı olarak çalıştırılması öngörülmekteydi. Ancak 5510 sayılı kanunda
yer alan bu hükmün uygulamasından daha başlamadan vazgeçildi 1.
Yurtdışına sigortalı götürecek işverene ait işyeri, Türkiye Cumhuriyeti
kanunlarına göre kurulu ve tescilli olmalıdır. Yabancı ülke mevzuatına göre
kurulan firmalarca yurtdışında gerçekleştirilen işlerde çalıştırılan Türk vatandaşları hakkında bu madde hükümleri uygulanmaz. İşverenler, yurt dışında
yapacakları işi, yeni tescil edecekleri işyeri dosyasından bildirilecek sigortalılarca gerçekleştireceklerse; işletme merkezlerinin bağlı olduğu üniteye işyeri
dosyası tescil ettirerek, sosyal sigorta yükümlülüklerini bu dosyadan yerine
getirirler 2.
İşyeri bildirgesi ekine, SSİY’nin 29. maddesinde sayılan belgelerden
ayrı olarak işin alındığını belgeleyen sözleşme örneği ile ilgili ülkedeki
Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliği yazısı veya Dış Ticaret Müsteşarlığınca
düzenlenecek belge eklenir. Aynı ülkede kısa vadeli sigorta kolu prim oranı
aynı olan başka bir iş üstlenilmesi halinde, bu işyerinde çalışan sigortalılarla
ilgili sosyal sigorta yükümlülükleri de, daha önce tescil edilmiş olan işyeri
dosyası üzerinden yerine getirilebilir.
5510 sayılı Kanunun 5/g. maddesinde 5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; “Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk
işçileri 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır
ve bunlar hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hüküm1

5510 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinin sekizinci fıkrası ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış
ülkelerde iş üstlenen işverenlerce çalıştırılmak üzere bu ülkelere götürülen Türk işçilerinden, 2008 yılı Ekim ayı
başından önce 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına
tabi topluluk sigortasına devam edenler, Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalılıkları 2008
yılı Ekim ayı başından itibaren üç ay içerisinde işverenlerince sağlanacağı, ancak, 01/10/2008 tarihinden önce
yurtdışında çalışması nedeniyle isteğe bağlı sigortalı olanlarla bu tarihten sonra yurtdışına götürülecek işçilerden
isteğe bağlı sigortaya devam etmek isteyenlerin sigortalılık işlemleri 08/01/2009 tarihli ve 2009-5 sayılı
Genelgede talimatlandırılan hususlar doğrultusunda işverenlerce yürütüleceği belirtilmiştir.
2 İşyerinin merkez adresinin bağlı olduğu merkez müdürlüğüne faaliyet konusuna uygun bir dosya açılması
gerekmektedir.
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leri uygulanır. Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 50. maddenin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın
haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe
bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası
primi alınmaz.” hükmü getirilmiştir.
Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere
götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortalılık talebinde bulunanlardan
Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır.
5754 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, 5510 sayılı Kanunun 5 inci
maddesinin (g) bendi gereğince 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Ülkemiz
ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen
işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk
işçileri hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır 3. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında sigortalı olanlardan aynı zamanda isteğe bağlı sigortaya devam edenlerin yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesi halinde isteğe bağlı sigortalılıkları da aynı tarih itibariyle sona erdirilecektir. Bunlardan isteğe bağlı sigortalı
olmak isteyenlerin yeniden talepte bulunmaları gerekmektedir.
Bu düzenlemeye göre; Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan ülkelerde Türk işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak
üzere götürülen Türk işçileri hakkında emeklilik primi olan uzun vadeli sigorta kolu primleri alınmayacağı, sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağı isteyen işçilerin kendi primlerini isteğe
bağlı sigorta ile ödeyebilmeleri sağlanmıştır 4.
3 İşverenler, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelere götürdükleri Türk işçileri için işyerinin tehlike derecesine göre % 1 ila 6,5 arasında kısa vadeli sigorta kolları primi ile % 5’i sigortalı, % 7,5’i de
işveren hissesi olmak üzere %12,5 oranında genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir.
4 Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan ülkelerde Türk işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde
çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında emeklilik primi olan uzun vadeli sigorta kolu primleri alınmayacak, sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacak.
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Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır. Örneğin, asgari ücret üzerinden
isteğe bağlı sigorta primi ödeyeceklerden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası
primleri yatıracak kişilerden aylık 760,50 tl * %20=) 152,10.-TL isteğe bağlı
sigorta primi alınacaktır. Fakat, bu şekilde isteğe bağlı sigortaya ödenen primler 4-1/(b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalılık süresi olarak kabul edilmektedir.
Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının, üç iş günlük bildirim
süresi içinde, meslek hastalığı ve vazife malûllüğü olayları için ise Kanunda
belirtilen haber verme süresi olayın meydana geldiği,
- İş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi
hâlinde, üç iş günlük bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği,
- Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması şartıyla bildirim süresi mazeretin ortadan kalktığı, tarihten itibaren başlar. (SSİY md. 90)
5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi (g) bendi kapsamındaki sigortalılara ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri
sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun
ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, SGK tarafından yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmaz.
İşveren, geçici veya sürekli görevle yurt dışında görevlendirdiği ya da
yurtdışına götürdüğü sigortalının, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde, SGK tarafından işe el konuluncaya kadar, Kanuna göre hak
kazandığı geçici iş göremezlik ödeneğini ödemekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmeden dolayı işveren, gerek Kurumun
gerekse sigortalının uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. SGK, Kanuna
uygun olarak yapılan ve belgelere dayanan geçici iş göremezlik ödenekleri
tutarını işverene öder. (SSİY md. 89)
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IV. SONUÇ
Yabancı bir ülkede Türk işçisi çalıştırmak isteyen firmaların işçi teminine veya yurtdışında işçi olarak çalışmak isteyenlerin yurtdışına gönderilmesine aracılık etme konusunda, Kurum ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu
Kanunu gereğince Kurum tarafından iş ve işçi bulmaya aracılık izni verilen
özel istihdam büroları yetkilidir. İş-Kur tarafından hazırlanan, işçi ve işverenin karşılıklı hak ve sorumluluklarının belirlendiği “Bireysel Tip İş
Sözleşmesi” Türkiye İş Kurumu nezdinde işçi ve işveren veya vekiline imzalatılmaktadır.
Yurt dışında iş alan Türk şirketleri, çoğunlukla bu işlerde çalıştıracakları işçileri Türkiye’den temin etmektedir. İşçi çalıştırılan ülkenin sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerden olması halinde, çalıştırılan işçilerin sosyal
güvenliği, bu ülkeyle yapılan sosyal güvenlik sözleşmesi hükümlerine göre
sağlanmaktadır.
Türkiye ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamayan ülkelerde Türk
işverenlerin yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri hakkında emeklilik primi olan uzun vadeli sigorta kolu primleri alınmayacak, sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri
uygulanacak, isteyen işçiler kendi primlerini isteğe bağlı sigorta ile ödeyebileceklerdir.
Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmayacaktır. Örneğin, asgari ücret üzerinden
isteğe bağlı sigorta primi ödeyeceklerden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası
primleri yatıracak kişilerden aylık 760,50 tl * %20=) 152,10.-TL isteğe bağlı
sigorta primi alınacaktır.
Yurtdışında çalışan Türk işçiler için beş puanlık prim indirimi teşvikinden yararlanılması mümkün değildir.
Yabancı ülkelerde meydana gelen iş kazasının, üç iş günlük bildirim
süresi içinde bildirilmesi gerekmektedir. İş kazasının işverenin kontrolü dışın-
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daki yerlerde meydana gelmesi hâlinde, üç iş günlük bildirim süresi iş kazasının öğrenildiği, Kurumca kabul edilebilir belgelenmiş bir mazeretin olması
şartıyla bildirim süresi mazeretin ortadan kalktığı tarihten itibaren başlamaktadır.
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Sigorta İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (27579 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
Türkiye İş Kurumu (16.02.2008). Türkiye İş Kurumu Yurtdışında İşe
Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik. Ankara : Resmi Gazete (26789
sayılı)
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BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ
SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE GEÇEN
İŞÇİ VE İŞVERENİN YASAL HAKLARI
Erol GÜNER*
I. GİRİŞ:
10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası’nın İKİNCİ
BÖLÜM başlığında, İş Sözleşmesi, Feshi ve Türleri düzenlenmiştir. 4857
sayılı yasanın 8–16 maddeleri iş sözleşmesi türlerini genel anlamda hüküm
altına almıştır. 4857 sayılı İş Yasası’ nın 11. maddesinde ise Belirli Süreli İş
Sözleşmesinin usul ve esasları düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre; iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli
süreli iş sözleşmesi esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste ( zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıcından itibaren belirsiz
süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri belirli süreli olma özelliğini korurlar. Yasanın 12. maddesine göre ise, belirli süreli iş
sözleşmesi ile çalıştırılan işçi ayrımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş
sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı
süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için
aynı işyeri ve işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleş*

Baş İş Müfettişi
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mesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulamasını haklı gösteren bir
neden olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında
esas alınan kıdem uygulanır.
Makalemizde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ilgili yasal
hükümler bağlamında, işçilerin belirsiz süreliden belirli süreli iş sözleşmesine
geçirilmesi durumunda tarafları hak ve yükümlülüklerinde nasıl değişikliklerin olacağını irdelemeye çalışacağız.
II. İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ HUKUKİ DÜZENLEME:
4857/8. Maddesine göre, “ iş sözleşmesi bir tarafın ( işçi ) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın ( işveren ) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi kanunda aksi belirtilmedikçe herhangi bir şekle
tabi değildir. Süresi bir yıl veya daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan
muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini,
temel ücreti varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen
belirli süreli iş sözleşmelerinde bu hüküm uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık
süre dolmadan sona ermişse, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye
verilmesi zorunludur ”.
4857 sayılı İş Yasası’nın 9. Maddesine göre, ”taraflar iş sözleşmesini
kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebilir. İş sözleşmeleri belirli-belirsiz süreli, çalışma
biçimleri bakımından tam-kısmı süreli veyahut deneme süreli ya da diğer
türde oluşturulabilir ”.
4857 sayılı İş Yasası’nın 11 ve 12. Maddeleri ise belirli-belirsiz süreli iş
sözleşmeleri ile belirli-belirsiz iş sözleşmesi ayrımının sınırlarını düzenlemiş-
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tir. 4857/11. Maddesine göre, “ iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir
işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi
belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme
iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korur.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayrımı haklı kılan bir
neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tabi tutulamaz.
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiye, belirli bir zaman ölçüt alınarak
ödenecek ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatler, işçinin çalıştığı süreye orantılı olarak verilir. Herhangi bir çalışma şartından yararlanmak için aynı
işyeri veya işletmede geçirilen kıdem arandığında belirli süreli iş sözleşmesine göre çalışan işçi için farklı kıdem uygulamasını haklı gösteren bir neden
olmadıkça, belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan emsal işçi hakkında esas
alınan kıdem uygulanır. Emsal işçi, işyerinde aynı veya benzeri işte belirsiz
süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir işyerinde aynı veya benzeri işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi dikkate alınır ” .
Sözleşmede belirtilen sürenin dolmasına karşın işçi çalışmaya devam
eder, işveren de buna ses çıkarmazsa sözleşme aynı süre fakat en çok bir yıl
için yenilenmiş sayılır (Borçlar Yasası 339. Md.). Örneğin sekiz ay süreli bir
iş sözleşmesinin süresi bitmekle birlikte, işçinin çalışmaya işverenin de çalıştırmaya devam etmesi halinde sözleşme tekrar sekiz ay için, buna karşılık sözleşme üç yıl için yapılmış ise sadece bir yıl için yenilenmiş sayılır. Bu hüküm,
4857 sayılı İş Yasası’ nın belirli süreli iş sözleşmesine ilişkin 11. maddesi karşısında, gün, ay, yıl olarak yapılan esaslı nedene dayalı belirli süreli iş sözleşmeleri için uygulanmaya devam edecektir.
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Sürenin bitimi ile sözleşmenin sona ereceği hükmü (Borçlar Yasası 338.
Md.) aksinin kararlaştırılabileceği ibaresini taşımakta ve emredici bir kural
niteliğinde bulunmamaktadır. Şu halde, iş sözleşmesinde bir süre gösterilmekle beraber sözleşmenin sona ermesi, bunun belli bir süre önceden bildirilmesine ( ihbarına) bağlı tutulabilir. Böyle bir bildirim olmazsa sözleşme yenilenmiş sayılır (Borçlar Yasası 339. Md. ). Ancak bunun, yukarıda da belirtildiği gibi esaslı nedene dayalı olarak yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinde
geçerli olacağı unutulmamalıdır.
İş Yasasında yer verilen düzenlemede, belirli süreli iş sözleşmesinin
esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağı,
aksi halde iş sözleşmesinin başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edileceği belirtilmiştir. Yargıtay, işverenin bazı yükümlülüklerinden kurtulmak amacıyla zincirleme iş sözleşmeleri yapmasını Medeni Kanununun 2. maddesinde yazılı dürüstlük kurallarına aykırı ve sözleşme hakkının kötüye kullanılması niteliğinde bulmuş ve belirli süreli sözleşmenin belirsiz süreliye dönüşeceği görüşünü kabul etmiştir. Yasadaki, zincirleme olarak yapılan belirli süreli iş sözleşmesinin başlangıcından itibaren belirsiz süreli kabul edilmesi esası
da Yargıtay’ca kabul edilen “ dönüşme “ görüşüne uygunluk göstermektedir.
Yasal düzenleme ile amaçlanan önemli husus, sözleşmenin zincirleme sayılması için ikinci defa yapılması yeterli olmalıdır. Ancak, hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin Yargıtay görüşü sadece zincirleme iş sözleşmeleri için değil,
bir defaya mahsus olmak üzere yapılan belirli süreli iş sözleşmeleri için de
geçerli olacaktır.
Yasada, esaslı nedene dayalı iş sözleşmelerinin belirli süreli olma özelliğini koruyacağı hükmüne yer verilmiştir (4857/ 11. Md. ). Bu hüküm de bugüne kadar İş Hukukumuzda kabul edilen esası pekiştirmektedir. Buradaki esaslı neden, objektif neden ve Yargıtay kararlarında “ haklı neden “ olarak ifade
edilen nedendir. Yargıtay kararlarında ortaya konulduğu gibi, belirli süreli iş
sözleşmesi yapılmasını haklı kılan durumlarda zincirleme iş sözleşmeleri
belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüşmez.
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III. BELİRSİZ SÜRELİDEN BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNE
GEÇİŞ VE SONUÇLARI:
4857 sayılı yeni İş Yasası, mülga 1475 sayılı İş Yasasında öngörülmeyen
ve çalışma koşullarındaki değişikliğin hangi esaslar içinde yapılabileceği
yasanın 22. Maddesi ile düzenlemiştir. Söz konusu 22. Maddeye göre; İşveren,
iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği
ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında
esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle
yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü
içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir
nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu
yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini
feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir. Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.
Çalışma koşullarındaki değişikliğin nasıl yapılabileceğini belirten 4857
sayılı İş Yasası’nın 22. Maddesinde öngörülen hükümler aynı zamanda ispat
açısından da önem arz etmektedir. Çalışma koşullarındaki değişikliğin yazılı
olarak yapılması, işçiye tebliğ edilmesi, belirtilen sürenin beklenmesi çalışma
koşullarda istenen değişikliklerin yürürlüğe girmesi açısından zorunludur.
Aksi takdirde çalışma koşullarında değişiklik yapılması yasa dışı olacak, işçinin iş güvencesi kapsamında yasal haklarını kullanmasını ortaya çıkarabilecektir.
İşçinin mevcut belirsiz süreli iş sözleşmesi işçinin onayı ile belirli süreli iş sözleşmesine dönüştürülebilir. Böyle bir durumda yeni bir iş sözleşmesi
yapılır. Söz konusu iş sözleşmesine işçinin ve işveren veya yetkilisinin imzaları alınır. İş sözleşmesinin belirli süreli iş sözleşmesi özelliği taşıması için İş
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Yasası’ nın 11. maddesindeki hükümlerine de uygun olması gerekecektir.
Aksi takdirde belirli süreli iş sözleşmesinin sonuçlarını gösteremeyecek ve iş
sözleşmesi belirsiz süreli olarak kabul edilecektir.
Belirsiz süreli iş sözleşmesinden belirli süreli iş sözleşmesine geçilmesi
ve yapılan yeni iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Yasası’ nın 11. maddesinde
öngörülen yasal düzenlemeye uygun olması durumunda işçi ve işverenin yasal
hak ve yükümlülüklerine değişiklikler olacaktır. Buna göre;
1-Belirli süreli bir iş sözleşmesinin süresinden önce haklı bir neden
olmaksızın feshedilecek olursa ne olacaktır? Fesih tarihi ile sözleşmenin
sona erme tarihi arasındaki ücret ve ekleri Borçlar Yasası’ nın 325. maddesi
çerçevesinde işçi tarafından istenebilecektir. Ancak, işçi ihbar tazminatı isteyemez. Süresi bir yılı aşan iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli veya
haklı bir sebep olmaksızın veya işçi tarafından haklı bir sebebe dayanarak feshedilmesi halinde ise işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gereklidir.
2-Belirli süreli iş sözleşmelerinin süre veya işi bitiminde sona ermesi halinde işçinin yasal ihbar ve kıdem tazminatı hakkı olacak mıdır ?
Yapılan belirli süreli iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Yasası’ nın 11. maddesine,
Medeni Yasa’ nın 2. maddesine (objektif iyi niyet kuralları doğrultusunda
yapılması) uygun olarak düzenlenmiş ise; 4857 sayılı İş Yasası’ nın 17. maddesinde açıkça belirtildiği üzere bildirim önelleri ve bildirim önellerine uyulmaması halinde ödenecek ihbar tazminatı süresi belirli olmayan iş sözleşmeleri için söz konusu olduğundan, belirli süreli iş sözleşmelerinin sona ermesinde yasal bildirim öneli tanınmaz ve ihbar tazminatı da ödenmez. Belirli
süreli iş sözleşmesi sürenin veya işin bitiminde kendiliğinden sona ereceğinden 1475 sayılı İş Yasası’ nın 14. maddesine göre yasal kıdem tazminatı hakkı
da doğmayacaktır. Anılan madde de kıdem tazminatına hak kazanma koşulları içinde iş sözleşmesinin kendiliğin sona erme yer almamış, iş sözleşmesinin
tek taraflı irade beyanı ile feshinden söz edilmiştir. Yerleşik Yargıtay kararları da bu yöndedir.
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3-Belirli süreli iş sözleşmelerinin kendiliğinden sona ermesi ile birlikte işçi çıkışının olması ve bu işçi çıkışının toplu işçi çıkarımındaki sayıya ulaşması halinde toplu işçi çıkarmadan ve toplu işçi çıkarımı ile ilgili
yasal hükümlerin uygulanması gerekliliğinden bahsedilecek midir? Toplu
işçi çıkarmayı düzenleyen 4857 sayılı İş Yasası’ nın 29. maddesine göre, işine
17. madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı veya farklı tarihlerde son
verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Yasanın 17. maddesi yukarıda da belirttiğimiz üzere süresi belirli olmayan iş sözleşmelerinde uygulanmaktadır.
Buradan hareketle belirli süreli iş sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesi ve
yasanın 17. madde hükümlerinin uygulanmaması nedeni ile toplu işçi çıkarımdan söz edilemeyecek, toplu iş çıkarma ile ilgili yasada belirtilen bildirim
ve diğer yükümlülükleri uygulanmayacaktır.
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinden Belirli süreli iş sözleşmesine geçiş
durumunda işçi işe iade davası açabilecek midir? İş sözleşmesinin belirli
veya belirsiz süreli yapılması doktrinde ve çalışma yaşamında İş Güvencesi
olarak adlandırılan ve 4857 sayılı İş Yasası’nın 18–21. Maddelerinde düzenlenen hukuki sonuçlar açısından önemlidir. Uzun yıllar sonrasında işçi lehine
getirilen bir düzenlemenin kullanılamaması işçi açısından olumsuz sonuçlar
yaratabilecektir. İş sözleşmesinin yasanın 11. Maddesine uygun olarak belirli
süreli yapılması durumunda işçinin iş güvencesini düzenleyen hükümlerden
yararlanması mümkün değildir. Feshin geçerli bir nedene dayanması gerektiğini düzenleyen 18. Maddenin ilk bendinde, otuz veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren....... Hükmü yer almaktadır. Bu mutlak emredici
hükümden hareketle, belirli süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi
halinde anılan yasa hükümlerinden yararlanılamayacağını göstermektedir.
5- Sözleşme türünün değişmesi çalışma koşullarında değişiklik olarak mı kabul edilir? 4857 sayılı İş Yasası’ nın 22. maddesine göre, Çalışma
koşullarındaki değişiklik; İşverenin, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin
eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygu-
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lamasıyla oluşan çalışma koşullarında yaptığı esaslı bir değişiklik olarak
kabul edilmektedir. Sözleşme türünün değişmesi çalışma koşullarında esaslı
değişiklik kapsamında değerlendirilemeyecektir. Zira çalışma koşullarındaki
değişiklik mevcut iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma
koşullarında yapılan değişikliktir. Sözleşme türünün değişmesinde yeni bir iş
sözleşmesine geçilmektedir. Mevcut iş sözleşmesinde bir değişiklik söz konusu değildir. Dolayısıyla uygulama yasanın 22. maddesi kapsamında olmadığından geçmişe etkili olabilecektir. Tarafların onayı ile birlikte yeni ve değişik bir iş sözleşmesine geçilmekte olup, yeni iş sözleşmesinin hükümleri ve
sonuçları tarafları bağlayacaktır. Geçmişe etkili olması işçinin belirsiz süreli
iş sözleşmesinin sona ermesi ve o döneme kadar ki çalışma süresi açısından
yasal ihbar ve kıdem tazminatı açısından önemlidir. Yeni belirli süreli iş sözleşmesinin öncelikle Medeni Yasa’ nın 2. maddesindeki ölçütlerine ve aynı
zamanda iş sözleşmesi hükümlerine göre süresinin sonunda kendiliğinden
ortadan kalkması durumunda işçinin bütün hizmetleri ile ilgili işverenin ihbar
ve kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
IV. SONUÇ:
Çalışma yaşamının kanaatimce önemli olan ancak çok tartışılmayan
veya bilinmeyen düzenlemelerinden birisi işçinin iş sözleşmesinin karşılıklı
irade beyanı ile belirsiz süreliden belirli süreli iş sözleşmesine dönüştürülmesi ve bunun ortaya çıkaracağı sonuçlarıdır. İşçinin mevcut belirsiz süreli iş
sözleşmesi işçinin onayı ile belirli süreli iş sözleşmesine dönüştürülebilir.
Böyle bir durumda yeni bir iş sözleşmesi yapılır. Söz konusu iş sözleşmesine
işçinin ve işveren veya yetkilisinin imzaları alınır. Yapılan iş sözleşmesinin
belirli süreli iş sözleşmesi özelliği taşıması için İş Yasası’ nın 11. maddesindeki hükümlerine de uygun olması gerekecektir. Aksi takdirde belirli süreli iş
sözleşmesinin sonuçlarını gösteremeyecek ve iş sözleşmesi belirsiz süreli olarak kabul edilecektir.
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Belirsiz süreli iş sözleşmesinden belirli süreli iş sözleşmesine geçilmesi
ve yapılan yeni iş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Yasası’ nın 11. maddesinde
öngörülen yasal düzenlemeye uygun olması durumunda Makalemizin III.
Kısmında ayrıntılı olarak irdelendiği üzere işçi ve işverenin yasal hak ve
yükümlülüklerine değişiklikler olacaktır.
İşverenlerin 4857 sayılı İş Yasası’ nın 11. maddesinde belirtilen hükümler doğrultusunda belirli süreli iş sözleşmeleri yapmaları yerinde olacaktır.
Aksi takdirde belirli süreli iş sözleşmesinden bahsedilemeyeceği ve bunun
sonuçlarına katlanacakları, yasaların belirli süreli iş sözleşmeleri ile işveren
lehine tanıdığı hakların kullanılmayacağı sonucunun çıkacağı unutulmamalıdır. Belirli süreli iş sözleşmeleri ile işçilere de bir katım güvenceler getirildiği aşikârdır. Bu konuda Borçlar Yasası’ nın 325. maddesi son derece önemlidir. Belirli süreli iş sözleşmesinin haklı bir neden olmaksızın süresinden önce
feshedilmesi durumunda, fesih tarihi ile sözleşmenin sona erme tarihi arasındaki ücret ve ekleri Borçlar Yasası’ nın 325. maddesi çerçevesinde işçi tarafından istenebilecek ve bu ücret de önemli bir miktar olacaktır.
KAYNAKÇA
T.C. yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı İş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)
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İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINMASI
Hamit TİRYAKİ*
I- GİRİŞ
Çalışma hayatımızın gerçeği olan “iş akdinin askıya alınması” tek bir
başlık altında düzenlenmemiş, çeşitli yasalarla dolaylı yoldan hukuksal içeriğe kavuşmuştur. Öncelikle bu konu İş Kanununun 22 nci maddesinde ifade
bulacak içeriktedir.
22. Maddenin 2. Fıkrasına göre, taraflar aralarında anlaşarak çalışma
koşullarını her zaman değiştirebileceklerinden, md. 22/f.2 kapsamında sözleşmenin askıya alınması, hukuken her zaman mümkündür. Madde 22/f.1 anlamında bir değişiklik önerisi için işçinin yazılı kabulü zaruri iken, 22. maddenin
2. Fıkrası bağlamında değişiklik sözleşmesi için yazılı bir icap ve kabul kural
olarak gerekmez (Mollamahmutoğlu, 2008,571). Diğer bir ifade ile iş akdinin
askıya alınması için işçinin yazılı kabulü aranmamaktadır. Nitekim Yargıtay da
aynı görüştedir: İşverenin ücretsiz izin uygulamasına işçilerin karşı çıktıkları
hususunda dosyada bir delil mevcut değildir. Böyle olunca işçiler, işverenin arasında ücretsiz izne ayırma konusuna karşı çıkmamışlardır. Dairemizin uygulamasına göre, işverenin işçilerin açık ve zımni rızaları dışında yaptığı ücretsiz
izne çıkarma uygulaması akdin feshi niteliğindedir (Yrg 9 HD K:2006/26831).
İş akdinin askıya alınma nedenleri işçiye ilişkin olabileceği gibi, işyerine ilişkin de olabilir. İş ilişkilerinde ortaya çıkabilecek birçok neden, iş akdinin normal seyrini etkileyerek onu dayanıksız hale getirir. Gerçekten, iş kazası, hastalık, analık, askerlik, grev ve lokavt, zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması gibi haller işçinin geçici ve kusursuz olarak iş görme borcunu yerine
getirmesini olanaksız kılar (Süzek, 2007,115) .

*

Türkiye İş Kurumu Başmüfettişi
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İş akdi kural olarak tarafların karşılıklı rızasıyla askıya alınabilir. Ancak
ücretsiz izinlerde işverene ait olması gereken işletme riski işçiye yüklenmiş
olmaktadır. Çünkü işveren işçileri işten çıkarma maliyetlerine katlanmak
zorunda kalmaksızın iş akitlerini askıya alma olanağını elde etmekte buna
karşılık işçi hukuken işsiz kalmadan fiilen işsizliğin sonuçlarına katlanmakta,
bu dönemde gelir güvencesinden ve sosyal haklarından yoksun kalmaktadır
(Süzek, 2007,127).
Gerçekten iş akdi askıya alınan bir işçi, bu dönemde işsizlik sigortasından yararlanamamakta, kıdem, ihbar vs tazminatlarını alamamakta, zaten
ücret de almadığı için gelir yoksunluğu yaşamaktadır.
II- İŞ AKDİNİN ASKI SÜRESİ
İş akdinin ne kadar süre ile askıda kalacağına taraflar karşılıklı olarak
karar verebilirler. Eğer ortada böylesi açık yazılı bir belge yok ise ne olacaktır. Eğer süre belirlenmemişse, işçilerin, iyi niyet kurallarına göre, kendilerinden beklenebilecek kadar bir süreden sonra iş sözleşmelerini haklı nedenle
feshedebilecekleri kabul edilmelidir (Süzek, 2008, 417).
Yargıtay, askı süresince işe çağrılmayı bekleyen, işe çağrılmaması üzerine işverene ihtarname göndererek iş başı yaptırılmasını isteyen işçinin, iş sözleşmesinin ihtarname ile işverene verilen sürenin sonunda, işveren tarafından
feshedildiğini (Yrg 9 HD K:2004/28446) kabul etmektedir. Yine, Yargıtay’a
göre (Yrg 9 HD K:2004/1460), işçinin, açık bir iradesi olmadan, uzunca bir
süre ücretsiz izne çıkarılması iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi (süreli
fesih) anlamına gelir. Bir başka kararda ise (Yrg 9 HD K:2004/7495) mevsimlik olmayan işyerinde iş sözleşmesinin askıya alınması söz konusu olamayacağından sözleşmenin işveren tarafından sona erdirildiği kabul edilmelidir.
İşverenin kötü niyetli olması halinde (Yrg 9 HD K:1989/2405) işçi, ücretsiz
izin sürelerine denk düşen ücretlerini de talep edebilir (Mollamahmutoğlu,
2008, 571).
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III- ASKIDAN SONRA İŞVERENİN DAVETİNE UYMAMA/ASKI
SÜRESİNİN BİTİMİ
Askı sürenin bitiminde ya da askı süresinin bitimi işveren tarafından
duyurulacaksa belirtilen tarihte işçinin iş başı yapması gerekmektedir. Aksi
durumda işe devamsızlıktan iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilebilir.
İşveren sezon çalışmasının başlanacağını radyo ve basın aracılığı ile
duyurmuştur. O tarihte yürürlükte bulunan toplu iş sözleşmesinde de radyo ile
duyuru yapılacağı öngörülmüştür. Buna rağmen davacı 15 gün içinde işyerine
başvurmamıştır. Bu durumda anılan kanun hükmü uyarınca işe alınma hakkı
düşmüştür. Böyle olunca iş akdinin haklı bir neden olmaksızın davacı tarafından bozulduğunun kabulü gerekir. Bunun sonucu olarak da ihbar ve kıdem
tazminatı isteyemez (Yrg HGK K:1987/429).
IV- ASKI SÜRESİ KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINMAZ
Ücretsiz izin ve grevde geçen süre için kıdem tazminatı hesaplanmaz
(Yrg 9 HD K:2009/13637). İşverenin verdiği ücretsiz izinler çalışılan veya
çalışılmış gibi sayılan sürelerden değildir. Bu nedenle, hizmet akdinde veya
Toplu İş Sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan veya işverenin kötü
niyetli olmadığı hallerde ücretsiz izin süreleri için işçi ücrete hak kazanamaz.
Yine aynı nedenlerle anılan sürelerin kıdem tazminatında nazara alınması
mümkün olmaz. Aksinin kabulü hakkaniyetle de bağdaşmaz (Yrg 9 HD
K:1989/2405).
V- BELİRSİZ SÜRELİ/ÇOK UZUN SÜRELİ ASKI DÖNEMİ
OLAMAYACAĞI
İş akdinin askıya alınması çok uzun süreli olamayacaktır.
Davaya konu olan olay: Davacı sendika şube başkanı olduğu dönemde
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ücretsiz izinli sayıldığı ve iş akdinin devam ettiği, toplu sözleşme hükümleri
uyarınca davalı şirkete başvurarak sendika başkanlığı yaptığı dönemde ücretsiz izinli statüsünde gösterilmesini talep ettiği, ve davalı şirketin de
29.09.2000 tarihli yazıları ile davacının sendika şube başkanlığı süresince
ücretsiz izinli sayıldığını kabul ettiği, davacının sendika şube başkanlığı döneminde ücretsiz izinli sayılması nedeni ile başkanlık görevinin sona erdiği
17.06.2006 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde 30.06.2006 tarihinde işbaşı
başvurusu yapmasına rağmen davalı şirket tarafından 30 gün içerisinde başvurusuna cevap verilmemesinin ve işe başlatılmamasının iş akdinin fesih niteliğinde olduğu savıyla dava açılmıştır. Yargıtay da “iş yasalarında ücretsiz izin
düzenlemesi mevcut değildir. Bu kavram Yargıtay içtihatları ile geliştirilmiştir. Buna göre tarafların karşılıklı anlaşmaları ve toplu iş sözleşmeleri ile
ücretsiz izin düzenlemesi getirilmesi mümkündür. Ancak buradaki amaç işçinin veya işyerinin zorunlu nedenlerden dolayı yapılan bir uygulama olup
bunun belirli bir zaman sınırlaması ile yapılması mümkündür. Belirsiz süreli
veya çok uzun süreli ücretsiz izin uygulamasının ücretsiz izin amacı ile bağdaştırılması mümkün değildir.” ifadeleriyle davacının ücretsiz izinli olamayacağını, iş sözleşmesinin 2000 Yılında sona erdiğinin kabul edilmesi gerektiğine karar vermiştir (Yrg 9 HD K:2007/9484).
VI- TEK TARAFLI ÜCRETSİZ İZİN VERİLMESİ
1475 ya da 4857 sayılı İş Kanununda işçinin rızası dışında ücretsiz izin
uygulamasına yer verilmiş değildir. Böyle olunca işçiyi rızası dışında ücretsiz
izne ayıran davalı işveren hizmet akdini haksız olarak feshetmiştir.
Dairemizce, işverenin tek taraflı olarak ücretsiz izin uygulamasına gitmesi halinde, bunu kabul etmeyen işçi yönünden uygulama, işverenin feshi
olarak değerlendirilmektedir (Yrg 9 HD K:2009/15182). İşçi haksız feshin
sonuçlarına ilişkin tazminatlara hak kazanır (Yrg 9 HD K:2006/13100).

336

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

VII- İŞ AKDİNİN ASKIYA ALINDIĞINI İŞÇİ İSPATLAMALIDIR
İşe gitmeyen, işe gitmeme sebebi olarak da iş akdinin askıya alınması
olduğunu iddia eden işçi, bunu ispatlamalıdır.
Dava konusu olup çözümlenmesi gereken husus davacıya ücretsiz izin
verilip verilmediği, başka bir anlatımla davacının işyerinden izinli olarak ayrılıp ayrılmadığıdır. İzne ayrıldığının ispat külfeti davacı işçiye aittir. Davacının
işverene dilekçe ile iki ay ücretsiz izin isteğinde bulunduğu anlaşılmakta ise
de, işverenin bu isteği kabul ettiğine dair yazılı bir belge bulunmadığı gibi
tanıklarda bu hususta yeterli bir bilgi vermemişlerdir. Davacı kendisine ücretsiz izin verildiğini kanıtlayabilmiş değildir. Davacının işe devamsızlığı tartışmasızdır (Yrg 9 HD K:2006/33449).
VIII- SÜRESİ BELİRSİZ ASKI DÖNEMİNDE İŞÇİNİN
SÖZLEŞMEYİ HAKLI FESHİ
Eğer iş akdinin askıya alınma süresi belirlenmiş değil ise, işçi askı süresi içinde haklarını alarak iş akdini sonlandırabilir: İşyerinde ücretsiz izin
uygulamasına bir süredir gidilmiş ve davacı işçi bu uygulamayı kabul etmiştir. Ancak son olarak Ağustos 2004 ayında yapılan bu uygulamada süresiz
ücretsiz izin verilmiştir. Davacı işçi 5 ay kadar süre ile işe başlatılmayı beklemiştir. Bu suretle davacı işçi, işverenin bu uygulamasını da kabul etmiş
durumdadır. Ne var ki, davacı işçi uzun süre çağrılmayı beklemiş ve iş koşullarında meydana gelen bu esaslı değişiklik sebebiyle bu davayı açmak suretiyle iş sözleşmesini haklı olarak feshetmiştir. Böyle olunca davacı işçinin
kıdem tazminatı talebi belirtilen gerekçe ile yerinde ise de, ihbar tazminatına
hak kazanmasına olanak bulunmamaktadır (Yrg 9 HD K:2005/37517).
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IX- ÜCRETSİZ İZNE RAĞMEN İŞE GİDİP GELME
İşverenin sigortalıyı fiilen işyerinde çalıştırmamış olması hizmet akdinin
varlığını ortadan kaldırmaz. Eğer işçi emeğini işverene sunmuş, işverenin
vereceği emir ve talimatlar doğrultusunda işyerinde çalışmak için hazır bulunmuş ise, işverenin ücret ödeme borcu doğacaktır. İşçi, işverenin iş akdini askıya almasını haksız bularak askı süresi içinde kendiliğinden, işyerine gidip
gelse diğer bir ifadeyle emeğini işverene sunmuş olsa ücrete hak kazanacak
mıdır? Yargıtay, işçinin fiilen çalıştırılmadığı bu süredeki ücret ve ikramiye
talebini haklı görmemiştir. İşverenin askıya alma işlemini haksız gördüğü takdirde işçi, askı süresi sonuna kadar beklemeden iş akdini feshedebilir ve yasal
koşulları gerçekleştiği takdirde de kazandığı hakları isteyebilir (Yrg 9 HD
K:1993/17401), kararını vermiştir.
X- SONUÇ
Çalışma hayatında sıkça karşılaşılan “iş akdinin askıya alınması” yasal
olarak düzenlenmemiş olsa da bu husus pek çok kere fiili uygulama ile karşımıza çıkmaktadır. İşçi ve işverenin ortak iradeleriyle kararlaştırdıkları ücretsiz izin süresince hizmet akdi askıda kalmaktadır.
Askı, iş sözleşmesinin geçici bir şekilde hükmünü yitirmesine yol açar.
Görünürde ölü bir dönemden sonra sözleşme tekrar askı öncesinde olduğu
gibi hükümlerini doğurmaya devam eder. Fakat geçici şekilde hüküm ifade
etmeme, asli borçlar yönünden, yani, iş ifası ve ücret ödeme borçları bakımından söz konusu olur. Ücret ödeme borcunun askıda olduğu hususu mutlak
bir anlam taşımaz; iş sözleşmesi askıda olduğu halde işverenin ücret ödeme
borcunun devam ettiği haller mevcuttur. Nitekim, İş Kanunu madde 24 ve 25
bent III’de zorlayıcı nedenler halinde iş sözleşmesinin askıda olduğu bir haftalık bekleme süresince işçiye her gün için yarım ücret ödenir (Mollamahmutoğlu,
2008, 573).
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İşçi, iş akdinin askıya alınmasını kabul etmiyorsa askı süresinin sonuna
kadar beklemesine gerek yoktur, iş akdini haklarını alarak feshedebilir. Buna
rağmen askı süresinde kendiliğinden işyerine gitse ve işverenin vereceği işleri yapmak için hazır bulunsa bile ücrete hak kazanamaz. Belirsiz bir süre için
iş akdi askıya alınmış ise işçi askı döneminde haklarını alarak iş akdini sonlandırabilir.
İş akdinin askıda kalış süresi taraflarca belirlenmemişse, işçi iyiniyet
kurallarına göre bir süre bekledikten sonra haklı nedenlerle iş sözleşmesini
feshedebilir. İşverenin iş akdini askıya almasında kötü niyeti söz konusu ise
işçi ücretsiz izinli olduğu dönemle ilgili ücretlerini işverenden alabilir.
İşveren iş akdini tek taraflı olarak askıya alamaz. Askıya alma işlemini
işçi kabul etmiyor ise iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Öte taraftan
işçi iş akdinin askıya alınması nedeniyle işe gitmiyor ve işe gitmeme nedenini askı olarak iddia ediyorsa bunu ispatlamakla yükümlüdür.
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BİLÂNÇO TARİHİNDEN SONRA
ORTAYA ÇIKAN OLAYLARIN DENETİM
STANDARTLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF EVENTS AFTER
THE BALANCE SHEET DATE IN
TERMS OF AUDITING STANDARDS
Yrd.Doç.Dr.Adnan DÖNMEZ*
Öz
Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço tarihi ile finansal tabloların
yayınlanması için onay verilen tarih arasında ortaya çıkan olayları kapsamaktadır. Bu çalışmada, bilanço tarihinden sonraki olaylar denetim standartları
açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, bilanço tarihinden sonraki olayların denetimine ilişkin olarak, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC:
Intenational Federation of Accountants) tarafından yayınlanan Uluslararası
Denetim Standardı 560, Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri Kurumu
(AICPA: American Institute of Certified Public Accountants) tarafından yayınlanan AU Section 560 ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X
No:22 sayılı Tebliğ’in 23.Kısmı ayrıntılı olarak incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar, Bağımsız
Denetim, Denetim Standartları.
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Abstract
Events After the Balance Sheet Date contains the events occur between
the dates of balance sheet and the authorization date of financial statements
for issue. The purpose of this paper is the assessment of events after the balance sheet date in terms of audıtıng standards. In this scope, relating to auditing
of events after the balance sheet date, International Auditing Standart issued
by International Federation of Accountants (IFAC), AU Section 560 issued by
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) and Section 23
of the Communique Serial: X, No:22 issued by Capital Market Board are examined in detail.
Key Words: Events After The Balance Sheet Date, Independent Auditing,
Auditing Standards.
1.GİRİŞ
Bağımsız denetim, müşterinin kabulü ile başlayıp, denetimin planlanması, denetim testlerinin yapılması-kanıtların toplanması ve değerleme-raporlama aşamalarından oluşan uzun bir süreçten oluşmaktadır. Bu sürecin bütün
aşamaları denetçi için ayrı ayrı önem taşımaktadır.
Denetimin tamamlanması aşamasının önemli adımlarından bir tanesi de
bilanço (rapor) tarihinden sonra meydana gelen olayların denetiminin yapılmasıdır. Bilanço tarihinden sonraki olaylar, bilanço düzenlendikten sonra gerçekleşmiş ve bilançoda düzeltme veya açıklama yapılmasını gerektirecek
olaylar ve işlemler şeklinde tanımlanmaktadır (Hayes ve ötekiler, 2005, 441;
Janvrin ve Jeffrey, 2007, 295). Bilanço tarihinden sonraki olayların finansal
tablolar üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerekliliği denetim standartları ile de vurgulanmıştır.
Bu çalışmada, denetimin tamamlanması aşamasının önemli bölümlerinden birini oluşturan bilanço tarihinden sonraki olaylar ve bu olayların denetim
standartları açısından değerlendirilmesine yer verilecektir.
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Çalışma kapsamında öncelikle denetim sürecinde bilanço tarihinden
sonraki olaylara ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, bilanço tarihinden
sonra gerçekleşen olayların denetimine ilişkin olarak yayınlanmış olan denetim standartları açısından bir değerlendirme yapılacaktır.
2.BAĞIMSIZ DENETİMDE BİLÂNÇO TARİHİNDEN SONRAKİ
OLAYLAR
Türkiye Muhasebe Standardı 1’de (TMS 1) mali tabloların normal olarak bir yıllık bir dönemi kapsamak üzere hazırlanması ve sunulması gerektiği
belirtilmiştir (TMS 1, m.36). Denetlenen mali tablolar genellikle takvim yılı
eşdeğer olan bir hesap dönemine ilişkin düzenlenmekte iseler de, bu tarihten
sonra mali tabloların ve raporların yetkililerce imzalanmasına kadar geçen
sürede de meydana gelebilecek işletme aleyhine veya lehine bir takım bilânço tarihi sonrası olaylar nedeniyle de değişme olasılığı vardır (Kaval, 2003,
130).
Bağımsız denetim sürecinde denetçiler genel olarak denetimi yaptıkları
işletmelerin geçmişte kalan bilgileri üzerinde yani bilânço dönemi ile ilgili
çalışmalar yapmaktadırlar. Ancak bilânço tarihinden sonra denetimin tamamlandığı süreye kadar işletmeyi etkileyecek önemli olaylar gerçekleşmişse,
denetçi gerçekleştirdiği denetimde bu olaylardan da sorumlu olacaktır
(Bozkurt, 2006, 357). Diğer bir ifade ile, denetçiler, bilanço tarihi ile denetim
çalışmalarının bittiği tarih arasında ortaya çıkan ve önemli kabul edilen olayları incelemek ve değerlendirmek zorundadır.
Denetçilerin bilanço tarihinden sonraki olayları dikkate alması gerekliliği denetim standartları ile de düzenlenmiştir. Amerikan Sertifikalı Kamu Muhasebecileri
Kurumu (AICPA-American Instıtute of Cerficated Public Accountant) tarafından
yayınlanan “AU 560 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” yönetmeliğinin 1.paragrafında, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (International Federation of
Accountants-IFAC) tarafından yayınlanan “Uluslararası Denetim Standardı 560

15

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” standardının 6. paragrafında ve Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri X, No:22 sayılı Sermaye
Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ yirmi üçüncü
kısım madde 4’te, denetçilerin bilanço tarihinden sonraki olayları göz önüne
alması ve değerlemesi gerektiği vurgulanmıştır.
Bilanço tarihinden denetim raporunun imzalandığı tarihe kadar geçen
sürede ortaya çıkan olaylar iki şekilde değerlendirilir (AICPA AU 560
parag.2-6; TMS 10, md.8-11; Arens, Elder ve Beasley, 2005, 785):
1. Mali tablolarda düzeltme gerektiren olaylar
2. Mali tablolarda düzeltme gerektirmeyen ancak açıklama gerektiren
olaylar
2.1. Mali Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar
Mali tablolarda düzeltme gerektiren olaylar, bilanço tarihi itibariyle ilgili olayların var olduğuna ilişkin kanıtları gösteren koşulların bulunduğu
durumları ifade etmektedir (TMS 10, md.3). İşletmeler, bilânço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolarını yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdürler. Bilânço tarihinden sonra gerçekleşen olaylar mali tablolarda bir değişiklik gerektiriyorsa, bu
durum mali tablolara mutlaka yansıtılmalıdır (AICPA, AU 560, parag. 3).
Mali tablolarda düzeltme gerektiren olaylara aşağıdaki örnekler verilebilir:
• Varlıkların, örneğin stokların ve alacakların, bilânçoda yer alan kayıtlı değerlerinin fiili durumdan farklı olduğunun anlaşılması. Bu durumda bilânço ve gelir tablosunda ilgili düzeltmelerin yapılması gerekecektir (Boynton ve
Kell, 1996, 720).
• Bilanço tarihi itibariyle, döneme ilişkin olarak yapılmış olan bazı harcamalar kayıtlara geçmemiş olabilir. Bilanço tarihinden sonra belgeler ile harcamanın bilanço tarihinden önce yapıldığı anlaşılır ise, bu durumda bilançoda
değişiklik yapılmasını gerektirecektir (Kaval, 2003, 132).
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• Yatırımların kayıtlı değerlerinin altında bir değerle satılması (Arens,
Elder ve Beasley, 2008, 785).
• Raporlama döneminden (bilanço tarihinden) önceki satın alınan varlıkların maliyetlerinin veya satılan varlıklardan elde edilen gelirlerin, raporlama döneminden (bilanço tarihinden) sonra belirli hale gelmesi düzeltme
gerektirir (TMS10, parag.9/c).
2.2. Mali Tablolarda Düzeltme Gerektirmeyip Açıklama Gerektiren
Olaylar
Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ve herhangi bir düzeltme işlemi
gerektirmeyen olayları kapsamaktadır. Bu tür olaylara ilişkin aşağıdaki örnekler verilebilir:
• Raporlama dönemi sonu ile finansal tabloların yayımı için onay
verme tarihi arasında yatırımların piyasa değerlerinde ortaya çıkan değer
düşüklükleri (TMS 10, parag.11).
• Bilanço tarihinden sonra önemli bir bağlı ortaklığın elden çıkarılması veya önemli bir birleşme gerçekleştirilmesi (TMS 10, parag.22-a).
• Önemli varlık alımları, varlıkların satış amaçlı elde tutulan varlıklar
olarak sınıflandırılması (TMS 10, parag.22-c).
• Varlık fiyatlarında veya döviz kurlarında bilanço tarihinden sonra
olağandışı büyüklükte değişikliklerin olması (TMS 10, parag.22-g).
• Grev ve lokavt gibi ihtilafların baş göstermesi (Kaval, 2003, 133).
• Tamamen bilanço tarihinden sonra gerçekleşen olaylardan kaynaklanan bir davanın başlaması (TMS 10, parag.22-j).
Yukarıda sayılan olaylar için bir düzeltme işlemi gerekmemesine karşın, bu olayların önemli olması durumunda bunlara ilişkin hiçbir açıklamama
olmaması finansal tablo kullanıcılarının aldıkları kararları etkileyebilir. Bu
nedenle, bu tür olayların önemli sayılabileceklerinin mutlaka mali tablo dipnotlarında açıklanması gereklidir (TMS 10, parag.21).
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3.BİLÂNÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLARIN DENETİM
STANDARTLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bilanço tarihinden sonraki olayların denetimine ilişkin olarak denetim
standartlarında değişik düzenlemelerin yer aldığı görülmektedir. Çalışmanın
bu kısmında bilanço tarihinden sonraki olayların denetimi ile ilgili AICPA
tarafından yayınlanan AU Section 560 “Subsequent Events” (Bilanço tarihinden Sonraki Olaylar), IFAC tarafından yayınlanan ISA 560 “Subsequent
Events” (Bilanço tarihinden Sonraki Olaylar) ve SPK tarafından yayınlanan
Seri X No:22 Sayılı Tebliğ Kısım 23 “Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan
Olaylar” başlıklı düzenleme ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
3.1 AICPA Tarafından Yapılan Düzenlemelerde Bilanço Tarihinden
Sonraki Olayların Denetimi
Bilanço tarihinden sonraki olayların denetimine ilişkin olarak Amerikan
Sertifikalı Muhasebeciler Kurumu (AICPA-American Institute of Certified
Oublic Accountant) tarafından ilki 1972 yılında yayınlanan ve 2007 yılında
revize edilen AU Section 560 “Subsequent Events” başlığı ile günümüzde de
geçerliliğini sürdüren bir standart yayınlamıştır.
Standart toplam 12 paragraftan oluşmaktadır. Standardın 1.-9. paragraflarında bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin genel açıklamalara , 10.12.paragraflarında ise bilanço tarihinden sonraki periyotta uygulanacak denetim prosedürlerine yer verilmiştir.
Standardın birinci paragrafında bilanço tarihinden sonraki olayların tanımı yapılmıştır. Standarda göre; işletmelerde, bilanço tarihinden sonra gerçekleşen ancak başlangıcı bilanço tarihinden önceye dayanan ve mali tablolarda
etkisi olabilecek ve bu etki nedeniyle ya bir takım düzeltmeler yapılmasını
gerektiren ya da dipnotlarda belirtilmesi gereken işlemler gerçekleşmektedir.
Bu tür olayların hepsi bilanço tarihinden sonraki olaylar olarak ifade edilmektedir (AU Section 560, parag.1).
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Standardın 2-9.paragraflarında bilanço tarihinden sonraki olayların türlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Denetçilerin ve işletme yönetiminin
dikkat etmesi gereken iki tür bilanço tarihinden sonraki olay mevcuttur (AU
Section 560, parag.2).
Bunlardan ilki, bilanço tarihinden sonra meydana gelen ve mali tabloları etkileyen ve bu nedenle düzeltme yapılmasını gerektiren olaylardır. Örneğin
bilanço tarihinden sonra bir müşterinin finansal koşullarında olumsuzluklar
baş gösterdi ve iflas durumuna geldi ve müşteriden olan alacaklar tahsili
imkansızlaştı. Bu durum işletme mali tablolarını etkileyeceğinden mutlaka
düzeltme gerektirtmektedir (AU Section 560, parag. 3-4).
İkinci tip olaylar ise bilanço tarihinden sonra meydana gelen ancak
düzeltme gerektirmeyen olaylardır. Ancak bu tip olaylarında bazılarını mutlaka finansal tablo dip notlarında açıklanması gerekmektedir (AU Section 560,
parag. 5). Finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılmasını gerektirecek
ancak mali tablolarda herhangi bir düzeltme gerektirmeyen olaylara aşağıdaki örnekler verilebilir (AU Section 560, parag. 6):
• Yeni bir işletmenin satın alınması
• Tahvil satışı veya hisse senedinden oluşan sermaye ile ilgili hususlar
• Yangın veya sel sonucu maddi duran varlıkların veya stokların kaybedilmesi
• Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan koşullardan kaynaklanan alacaklardaki kayıplar (Örneğin müşterilerin büyük zararlara uğramasından kaynaklanan)
İkinci tipteki olaylar eğer işletme üzerinde çok önemli maddi etkilere
sahip ise bu durumda denetçiler raporlarının açıklama paragraflarında bu
olayların etkilerini açıklamalıdırlar (AU Section 560, parag.9).
AICPA tarafından yayınlanan standardın 10.-12.paragrafları daha öncede ifade edildiği üzere bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin denetim prosedürleri ile ilgilidir.
10. paragrafta, denetçinin denetim çalışmalarını tamamlamadan önce
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üzerinde durmak zorunda olduğu bir noktanın da bilanço gününden sonraki
periyot olduğu ve bu periyodun “bilanço tarihinden sonraki olaylar (subsequent events)” diye isimlendirildiği belirtilmiştir. Aynı madde de bu süreçteki denetim işlemlerinin süresinin denetim uygulamalarının gereklerine göre
çok kısa bir süreden birkaç aylık bir süreye kadar değişebileceği, ayrıca tüm
denetim prosedürlerinin aynı anda uygulanıp bitirilemeyeceği bazılarının tüm
bilanço tarihinden sonraki periyot boyunca uygulanabileceği ifade edilmiştir.
Denetçi bu aşamada, çözülmemiş olan denetim ve raporlama konularına
yoğunlaşmalıdır. Ancak bu aşamada yer alan bazı olaylara ilişkin denetçi daha
önce denetim prosedürlerini uygulamış ve istediği bilgileri elde etmişse,
denetçinin bu aşamada da o olaylara ilişkin bir inceleme yapması beklenmez
(AU Section 560, parag.10).
11.paragrafta, bilanço tarihinden sonra meydana gelebilecek bazı olay ve
işlemler için uygulanabilecek denetim prosedürleri örneklerine yer verilmiştir.
Örneğin bilanço tarihinden sonra denetçinin varlık ve borçları değerlemesine
yardımcı olabilecek bilgileri sağlayacak

verilerin incelenmesi gibi (AU

Section 560, parag.11).
Bağımsız denetçiler, finansal tabloların doğru ve adil bir şekilde, genel
kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun sunumuna esas teşkil edecek açıklamalar veya ayarlamalar gerektirebilecek bilanço tarihinden sonraki olayların
doğruluğunu araştırmak amacıyla bilanço tarihinden sonraki döneme ilişkin
olarak diğer denetim prosedürlerini de uygulamalıdır. Bu prosedürler denetçinin denetim raporunu düzenleyeceği tarihe yakın bir tarihte uygulanmalıdır
(AU Section 560, parag.12). Bu paragrafta denetçinin uygulaması gereken
prosedürler sayılmıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:
a) Ara finansal tabloları okumalı, raporlama aşamasında olan mali tablolarla karşılaştırmalı, ayrıca koşullara uygun diğer karşılaştırmaları da yapmalıdır. Bu prosedürlerin olabildiğince anlamlı sonuçlar verebilmesi için de
denetçi çalışanlar ve finans ve muhasebe konularından sorumlu üst düzey
yöneticilerden soruşturma yoluyla bilgi elde etmelidir.
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b) Denetçinin çalışanlar ve üst düzey yöneticilerden öğrenebileceği
hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
• Bilanço tarihi itibariyle veya soruşturma tarihinde herhangi bir önemli şarta bağlı borç veya yükümlülüğün varlığının raporlanıp raporlanmadığı
• Soruşturma tarihi itibariyle, işletmenin hisse senetlerine bağlı sermayesinde, uzun dönem borçlarında veya çalışma sermayesinde önemli bir değişiklik olup olmadığı,
• Bilanço gününden soruşturma gününe kadar herhangi bir olağan
olmayan düzeltme yapılıp yapılmadığı,
• Finansal tablolarda yer alan varlıkların soruşturma tarihi itibariyle
durumu hakkında bilgi.
c) Denetçi ulaşabilirse, pay sahiplerinin, yöneticilerin ve uygunluk
komitesinin toplantı tutanaklarını okumalıdır. Eğer ulaşması mümkün değilse
bu toplantılara ilişkin de soruşturma yapmalıdır.
d) Denetçi, işletmeyle ilgili davalar ve iddialarla ilgili de soruşturma
yapmalıdır.
3.2 IFAC Tarafından Yapılan Düzenlemelerde Bilanço Tarihinden
Sonraki Olaylar ve Denetimi
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC: International
Fedaration of Accountant) “bilanço tarihinden sonraki olayların denetimi” ne
ilişkin düzenlemeye, Uluslararası Denetim Standartları içinde International
Standard on Auditing 560 “Subsequents Events” başlıklı standartla yer verdiğini görüyoruz.
Bu standart 17 paragraftan oluşmaktadır. Standardın 1.-3.paragrafları
giriş paragraflarıdır. Standardın ilk paragrafında standardın amacının, finansal
tabloların denetiminde bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin denetçinin
sorumluluklarını açıklamak olduğu belirtilmiştir. 2.paragrafta ise bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu paragrafta,
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finansal tabloların yayınlanma tarihinden sonra meydana gelebilecek bazı
olaylardan finansal tabloların etkilenebildiği ve bir çok finansal raporlama
çerçevesinin de (Örneğin Uluslararası Denetim Standardı 10 “Raporlama
Tarihinden Sonraki Olaylar”) özellikle bu tür olaylara atıfta bulunduğu ifade
edilmiştir. Standardın 3.paragrafında ise standardın yeniden düzenlenmiş bu
halinin 15 Aralık 2009 tarihinden sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
Standardın 4.paragrafında denetçinin amaçları açıklanmıştır. Buna göre:
• Bağımsız denetçi denetim raporu tarihi ile finansal tabloların yayınlanma tarihine kadar olan sürede finansal tablolarda düzeltme veya açıklama
gerektirebilecek olayların olup olmadığına ilişkin yeterli ve uygun kanıt toplamalıdır.
• Eğer denetim raporu yayınlanmışsa ve denetçi gerçekten böyle bir
olayın varlığından haberdar olmuşsa bu durum denetçinin raporunu değiştirmesine neden olabilir.
Standardın 5.paragrafında,finansal tabloların tarihi, finansal tabloların
onaylanma tarihi, denetçi raporu tarihi, finansal tabloların yayınlanma tarihi
ve bilanço tarihinden sonraki olaylar gibi kavramların tanımlamalarına yer
verilmiştir. 5.paragrafta bilanço tarihinden sonraki olaylar; “finansal tablolar
tarihi ile denetim raporu tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar ile
denetim raporu tarihinden sonra gerçekleşen ve denetçi tarafından bilinen
olaylar” şeklinde tanımlanmıştır.
Standardın 6.-17.paragrafları ise “gereklilikler” başlığı altında yer almıştır. Bu başlığın altında da 6.-9.paragrafları kapsayan “Finansal Tabloların
Tarihi ve Denetçi Raporunun Tarihi Arasında Meydana Gelen Olaylar”, 10.13.paragrafları kapsayan “Denetçinin Rapor Tarihinden sonra Fakat Finansal
Tabloların Yayınlanma Tarihinden Önce Meydana Gelen ve Denetçi
Tarafından Bilinen Olaylar” ve 14.-17.paragrafları kapsayan “Finansal
Tablolar Yayınlandıktan Sonra Meydana Gelen ve Denetçi Tarafından Bilinen
Olaylar” olmak üzere üç alt başlık yer almaktadır.
6.paragrafta “bağımsız denetçi, bağımsız denetim raporu tarihi ile finan-

22

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

sal tabloların tarihi arasında meydana gelen ve açıklama ya da düzeltme
gerektirebilecek tüm olaylara ilişkin yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı sağlayacak denetim prosedürlerini tasarlamalıdır. Ancak bağımsız denetçi,
daha önceden uyguladığı bağımsız denetim prosedürlerinin tatmin edici
sonuçlar sağladığı tüm hususlarla ilgili sürekli inceleme yapmak zorunda
değildir” denilmektedir.
7.paragrafta ise mali tabloların hazırlanması tarihi ve denetim raporu
tarihi arasında geçen sürede meydana gelen olaylara ilişkin uygulanacak olan
denetim prosedürlerine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu prosedürler
bağımsız denetim raporu tarihine en yakın tarihe kadar gerçekleştirilmelidir.
Bu prosedürler genellikle aşağıdaki hususları içerir (ISA 560, parag.7):
a)Bilanço tarihinden sonraki olayların belirlenmesini sağlamak amacıyla işletme yönetimi tarafından prosedürlere ulaşılarak incelenmesi,
b) Finansal tabloları etkileyebilecek herhangi bir bilanço tarihi sonrası
olay olup olmadığına ilişkin işletme yönetimine yönelik soruşturma yapılması,
c) Denetçi ulaşabilirse, pay sahiplerinin , yöneticilerin ve yönetim komitesinin toplantı tutanaklarını okumalıdır. Eğer ulaşması mümkün değilse bu
toplantılara ilişkin de soruşturma yapmalıdır.
d) Eğer varsa işletmenin son ara dönem mali tablolarının da incelenmesi.
Bağımsız denetçi paragraf 6 ve 7’nin gereği uygulanan prosedürlerin
sonucu olarak, olayların bilançoda düzeltme veya açıklama gerektirip gerektirmediğini belirlemelidir. Ayrıca bu olayların başvurulan finansal raporlama
çerçevesine uygun olarak finansal tablolara yansıtılıp yansıtılmadığına da
karar vermelidir (ISA 560, parag.8).
9.paragraf yazılı sunuma ilişkindir. Bu paragrafta “denetçi, yönetim ve
uygunluk komitesinden finansal tablolarda düzenleme veya ayarlama yapılmasına neden olan bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin ISA 580 “Yazılı
Sunum” (ISA 580 Written Representations) standardına göre hazırlanmış
yazılı bir sunum istemelidir” denilmektedir.
Standardın 10.paragrafında, bağımsız denetçinin, bağımsız denetim
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raporu tarihinden sonra finansal tablolarla ilgili herhangi bir denetim prosedürü uygulama zorunluluğu yoktur denilmektedir. Yine aynı paragrafta, finansal
tabloların düzenlenme tarihinden önce meydana gelmiş ancak denetim raporunun yayınlanmasından sonra denetçi tarafından öğrenilen bir olayın denetçinin bağımsız denetim raporunda değişiklik yapmasına neden olabileceği
ifade edilmiştir. Bu tür bir olayla ilgili olarak denetçinin yapması gerekenler
aşağıdaki gibi açıklanmıştır (ISA 560, parag.10):
a) Bu konunun denetçi tarafından işletme yönetimi ve eğer varsa uygunluk komitesi ile tartışılması,
b) Finansal tablolarda değişiklik ihtiyacı olup olmadığına karar verilmesi
c) İşletme yönetiminin, olayı finansal tablolarda gösterme niyetinin
olup olmadığını soruşturulması.
İşletme yönetiminin finansal tablolarda değişiklik yaptığı durumda
denetçinin yapması gerekenler 11.paragrafta açıklanmıştır. Buna paragrafa
göre denetçi, ihtiyaç halinde değişiklik gerektiren koşullara ilişkin prosedürleri uygulamalıdır. Paragraf 6 ve 7 de bahsedilen prosedürler denetçinin yeni
rapor tarihine kadar yürütülmelidir. Denetçi finansal tablolardaki bu değişikler üzerine yeni bir denetim raporu hazırlamalıdır. Denetçinin düzenleyeceği
bu raporun tarihi, düzeltme yapılmış finansal tabloların onaylanmasından
önceki bir tarih olmamalıdır.
12.paragrafta, “yasaların, düzenlemelerin ve finansal raporlama ile ilgili
çerçevenin, bilanço tarihindeki olayların etkilerinin yönetim tarafından finansal tablolarda değişiklik yapılarak gösterilmesini yasaklamadığı durumlarda,
bağımsız denetçi de bilanço tarihinden sonraki olaylara uygulayacağı denetim
prosedürlerini sınırlandırabilir” denilmiştir
Bazı durumlarda yasalar, düzenlemeler ve finansal raporlama çerçevesi
yönetimin değiştirilmiş finansal tabloları onaylamasını gerektirmeyebilir. Bu
durumda bağımsız denetçi mevcut denetim raporunu değiştirmek veya yeni
bağımsız denetim raporu hazırlamak durumunda değildir. Bazı durumlarda
denetçinin finansal tablolarda değişiklik yapılmasına gerektiğine inanmasına
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rağmen işletme yönetimi tarafından herhangi bir değişiklik yapılmamışsa,
bağımsız denetçinin aşağıdakileri uygulaması gereklidir (ISA 560, parag.13):
a)Eğer bağımsız denetim raporu işletmeye sunulmamışsa, bağımsız
denetçi görüşünü UDS 705 “Bağımsız Denetçi Raporundaki Görüşlerde
Değiklikler (ISA 705 “Modifications to the Opinion in the Independent
Auditor’s Report”) standardının gerektirdiği şekilde değiştirmelidir.
b) Bağımsız denetçinin değiştirilmesine gerek görmesine karşın işletme
yönetiminin finansal tabloları değiştirmediği ve bağımsız denetim raporunun
da işletmeye teslim edildiği durumlarda ise bağımsız denetçi, finansal tabloların gerekli değişiklik yapılmadan üçüncü kişilere ulaştırılmaması konusunda işletme yönetimini uyarmalıdır. Eğer buna rağmen işletme yönetimi finansal tablolarda gerekli değişiklikleri yapmıyorsa, bağımsız denetçinin bu durumun gerekli kişilere duyurulması için gerekli önlemleri alması gereklidir.
Standardın 14.paragrafına göre finansal tablolar yayınlandıktan sonra
denetçinin finansal tablolarla ilgili herhangi bir denetim prosedürü uygulama
zorunluluğu yoktur. Yine aynı maddeye göre, bağımız denetçi, finansal tablolar yayınlandıktan sonra bağımsız denetim raporu tarihinde mevcut olan ve o
tarihte bilinseydi denetçinin bağımsız denetim raporunu gözden geçirip değişti emsini gerektirecek bir olayı fark etmesi halinde, bu durumu işletme yönetimi ile tartışmalı, finansal tablolarda herhangi bir değişiklik yapılmasına
gereksinim olup olmadığına karar vermeli ve bu olayın finansal tablolarda
gösterilmesi konusunda yönetimin niyetini soruşturmalıdır.
Eğer işletme yönetiminin finansal tabloları gözden geçirip değiştirdiği
bir durum olmuşsa, bağımsız denetçi bu duruma uygun bağımsız denetim tekniklerini uygulamalı, daha önce yayınlanmış finansal tabloları ve bağımsız
denetim raporunu alan kişilerin durumdan haberdar edilmesine yönelik işletme yönetiminin aldığı önlemleri incelemeli ve değiştirilmiş finansal tablolar
üzerine yeni bir rapor hazırlamalıdır (ISA 560, parag.15).
Standardın 16.paragrafı ise bağımsız denetçinin hazırlayacağı yeni rapora ilişkindir. Buna göre, denetçinin hazırlayacağı yeni denetim raporu, ilgilile-
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rin dikkatine sunulması gerekli hususlar paragrafını içermeli ve bu paragrafta
daha önceden yayınlanmış finansal tablolar ve bağımsız denetim raporundaki
değişikliklerin nedenlerinin daha detaylı olarak anlatıldığı rapor notuna atıfta
bulunulmalıdır.
İşletme yönetimi, daha önce yayınlanmış olan finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporunu alan kişileri bilgilendirme görevini yerine getirmez, gerekli önlemleri almaz ve bağımsız denetçinin gerekli görmesine karşın
finansal tabloları değiştirmezse, bağımsız denetçi işletme yönetimini bağımsız denetim raporuna itimat edilmemesi konusunda gerekli önlemleri alacağına dair uyarmalıdır (ISA 560, parag.17).
3.3 Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemelerde
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar ve Denetimi
Bilanço tarihinden sonraki olaylar ve denetimine ilişkin olarak Sermaye
Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemeler incelendiğinde ise, SPK’nın 2006
Yılında çıkardığı ve temel amacı Uluslararası Denetim Standartları ile uyumun sağlanması olan Seri X No:22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız
Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in Yirmiüçüncü Kısmı’nda bu konuya
yer verildiği görülmektedir. Tebliğ’in 23.Kısmı “Bilanço Tarihinden Sonra
Ortaya Çıkan Olaylar” başlığını taşımaktadır. Tebliğde bu kısmın Uluslararası
Denetim Standardı 560 “Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar” standardına
karşılık geldiği belirtilmiştir.
Tebliğin bu kısmının amacı birinci madde de, “bağımsız denetçinin ve
işletmenin bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylara ilişkin sorumluluklarıyla ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlemek” olarak açıklanmıştır (Seri X
No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.1).
İkinci madde de kısmın kapsamı “bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
olayların bağımsız denetimine ve bağımsız denetim raporu tarihinden sonra
ortaya çıkan olaylara ilişkin bağımsız denetçinin ve işletme yönetiminin
sorumluluklarına ilişkin hükümleri içerir” şeklinde ifade edilmiştir.
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Üçüncü madde de “bağımsız denetim raporu tarihi”, “bilanço tarihi”,
“bilanço tarihinden sonraki olaylar”, “finansal tabloların onaylandığı tarih” ve
“finansal tabloların yayınlanma tarihi” gibi ifadelerin açıklanmasına yer verilmiştir. Burada bilanço tarihinden sonraki olaylar, “bilanço tarihi ve bağımsız
denetim raporu tarihi arasındaki dönemde gerçekleşen olaylar ile bağımsız
denetim raporu tarihinden sonra ortaya çıkan hususlar” şeklinde tanımlanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.3/c).
Tebliğ ilgili kısmı 4.maddeden itibaren üç bölüm halinde ele alınmıştır.
Birinci bölümde “Bağımsız Denetim Raporu Tarihine Kadar Gerçekleşen
Olaylar”, ikinci bölümde “Bağımsız Denetim Raporu Tarihinden Sonra
Ancak Finansal Tabloların Yayım Tarihinden Önce Ortaya Çıkan Olaylar” ve
son olarak üçüncü bölüm ise “Finansal Tablolar Yayınlandıktan Sonra Ortaya
Çıkan Hususlar” alt başlığı ile ele alınmıştır.
Birinci bölüm 4.ve 7.maddeleri kapsamaktadır. Dördüncü madde de,
bağımsız denetçinin, bilanço tarihinden sonraki olayların finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporu üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurması
gerektiği ifade edilmiştir. Yine aynı madde de bağımsız denetçinin, bağımsız
denetim raporu tarihine kadar olan ve finansal tablolarda açıklama ya da
düzeltme gerektirebilecek tüm olayların belirlendiğine dair yeterli ve uygun
bağımsız denetim kanıtı sağlayacak bağımsız denetim tekniklerini uygulaması gerektiği vurgulanmıştır. Uygulanacak tekniklere ilişkin ise; “bilanço tarihindeki hesap bakiyelerine dair bağımsız denetim kanıtı elde etmek için bilanço tarihinden sonra gerçekleşen belirli işlemlere uygulanabilen rutin bağımsız
denetim tekniklerine ek olarak yapılır. Ancak, bağımsız denetçinin önceden
uyguladığı bağımsız denetim tekniklerinin tatmin edici sonuçlar sağladığı tüm
hususlarla ilgili olarak sürekli inceleme yapması gerekmeyebilir” şeklinde bir
açıklama yapılmıştır.
Finansal tablolarda düzeltme veya açıklama gerektiren olayların tespit
edilmesinde kullanılacak tekniklerin içereceği hususların neler olduğuna
5.madde de yer verilmiştir.Buna göre bu hususlar aşağıdaki gibidir (Seri X
No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.5/1):
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a) Bilanço tarihinden sonraki olayların tespitini sağlamaya yönelik olarak işletme yönetimi tarafından oluşturulan yöntemlerin incelenmesi,
b) Bilanço tarihinden sonra gerçekleşen genel kurul, yönetim kurulu,
denetim komitesi ve icra komitesine ait toplantı tutanaklarının okunması, toplantılarda tartışılan ancak tutanağı henüz hazırlanmamış konuların soruşturulması,
c) İşletmeye ait en son ara dönem finansal tabloları ile gerekli ve uygun
olduğu takdirde, bütçe, nakit akımları ve diğer ilgili işletme yönetiminin
raporlarının okunması,
ç) İşletmenin avukatlarıyla dava ve iddialarla ilgili yapılan soruşturmalar ya da daha önce yapılan yazılı ve sözlü soruşturmaların genişletilmesi,
d) Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve finansal tabloları etkileyebilecek herhangi bir olay olup olmadığına dair işletme yönetiminden bilgi talep
edilmesi.
İşletme yönetiminden talep edilecek bilgilere ilişkin ise aşağıdaki örnekler verilmiştir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.5/1-d):
1) İlk verilere veya nihai olmayan verilere dayanılarak muhasebeleştirilmiş kalemlerin cari durumu,
2) Yeni teminatların, kredilerin, garantilerin olup olmadığı,
3) Varlık satışları veya satış planları olup olmadığı,
4) Yeni hisse senedi veya borç senedi ihracı yapılıp yapılmadığı veya
planlanıp planlamadığı ile birleşme ya da tasfiye ile sonuçlanacak bir anlaşma
olup olmadığı veya planlanıp planlanmadığı,
5) Devlet tarafından el konulan ya da yangın ya da sel gibi nedenlerle
yok olan herhangi bir varlık olup olmadığı,
6) Risk alanları ve şarta bağlı durumlarla ilgili herhangi bir gelişme olup
olmadığı,
7) Olağandışı herhangi bir düzeltme kaydı verilip verilmediği,
8) İşletmenin sürekliliği kavramı gibi finansal tablolarda kullanılan
muhasebe politikalarının uygunluğu konusunda bağımsız denetçiyi şüpheye
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düşürecek herhangi bir olayın gerçekleşip gerçekleşmediği ya da gerçekleşme
ihtimalinin olup olmadığı.
Bağımsız denetim faaliyetleri sırasında, şube, ofis veya bağlı ortaklık
gibi bir bölümün başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmesi durumunda ise, bağımsız denetçinin diğer bağımsız denetçinin bilanço tarihinden
sonraki olayları denetlemesine ilişkin uyguladığı yöntemleri göz önünde
bulundurması gerekir. Ayrıca bağımsız denetçi, diğer bağımsız denetçiye
denetim raporunun planlanan tarihini de bildirmelidir (Seri X No:22 Sayılı
Tebliğ, Kısım 23, m.6).
Eğer bağımsız denetçi, bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin incelemeleri sonucu finansal tabloları önemli ölçüde etkileyecek olayların olduğunu saptamışsa, bu olayların finansal tablolara gerektiği şekilde yansıtılarak
açıklanıp açıklanmadığı hususunu göz önünde bulundurmalıdır (Seri X No:22
Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.7).
İkinci bölüm ise 8.ve 11.maddeleri kapsamaktadır. 8.madde de rapor
tarihinden sonra çıkan olayların açıklanmasında sorumluluk konusuna açıklık
getirilmiştir. Bu madde de, bağımsız denetçinin, bağımsız denetim raporu tarihinden sonra finansal tablolarla ilgili herhangi bir soruşturma yapma veya
bağımsız denetim tekniklerini uygulama sorumluluğunun olmadığı, eğer
bağımsız denetim raporu tarihinden finansal tabloların yayınlanacağı tarihe
kadar geçen zamanda finansal tabloları etkileyebilecek önemli hususlar ortaya çıkmışsa bu hususlara ilişkin denetçinin bilgilendirilmesinin işletmenin
sorumluluğunda olduğu ifade edilmiştir.
Dokuzuncu madde denetçinin bağımsız denetim raporu tarihinden sonra
çıkan olayları değerlendirmesine ilişkindir. Bu maddede bu konuyla ilgili olarak, “bağımsız denetçi, bağımsız denetim raporu tarihinden sonra ancak,
finansal tabloların yayınlanmasından önce finansal tabloları önemli ölçüde
etkileyebilecek bir hususu fark etmesi durumunda, finansal tablolarda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olup olmadığını gözden geçirerek konuyu işletme
yönetimiyle görüşür ve gerekli işlemleri yapar” denilmektedir.
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İşletme yönetiminin finansal tabloları değiştirdiği durumlarda ise,
bağımsız denetçinin gerekli bağımsız denetim tekniklerini uygulayarak işletme yönetimine değiştirilmiş finansal tablolara ilişkin yeni bir rapor sunması
gerekecektir ((Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.10).
Onbirinci madde de finansal tablolarda düzeltme yapılması gerektiği
halde gerekli düzeltmelerin yapılmaması durumunda denetçinin nasıl hareket
etmesi gerektiğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu maddeye göre,
bağımsız denetçinin finansal tablolarda değişiklik yapılmasına gerek görmesine karşın işletme yönetimi finansal tabloları değiştirmemiş ise ve bağımsız
denetçi de henüz denetim raporunu işletmeye teslim etmemiş ise, denetçi
raporda şartlı ya da olumsuz görüş bildirecektir. Bağımsız denetçinin değiştirilmesine gerek görmesine karşın işletme yönetiminin finansal tabloları değiştirmediği ve bağımsız denetim raporunun da işletmeye teslim edildiği durumlarda ise, bağımsız denetçi, finansal tabloları ve bağımsız denetim raporunun
kamuya açıklanmaması için işletme yönetiminden en üst düzeyde sorumlu
kişiyi yazılı olarak uyarmalıdır. Bu uyarıya rağmen aksi bir durumla karşılaşılırsa, bağımsız denetçi SPK ve ilgili borsaya konu hakkında hızlı bir şekilde
bilgi vermek suretiyle gerekli önlemleri almak zorundadır (Seri X No:22
Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.11).
Üçüncü bölüm 12. ve 14.maddeleri kapsamaktadır. Bu bölümde finansal
tablolar yayınlandıktan sonra ortaya çıkan hususlar ve sermaye piyasası araçlarının halka arzı konularına açıklık getirilmiştir.
Onikinci madde finansal tablolar yayınlandıktan sonra bağımsız denetçinin sorumluluğu ile ilgilidir. Bu maddeye göre, finansal tablolar yayınlandıktan sonra, bağımsız denetçinin finansal tablolarla ilgili herhangi bir soruşma
yapma yükümlülüğü yoktur. Bağımsız denetçi, finansal tablolar yayınlandıktan sonra, bağımsız denetim raporu tarihinde mevcut olan ve o tarihte fark
edilmiş olsaydı bağımsız denetçinin gözden geçirip değiştirmesini gerektirebilecek bir hususu far etmesi durumunda, finansal tabloların değiştirilmesi
gerekip gerekmediğini gözden geçirmek ve konuyu işletme yönetimi ile görüşerek uygun önlemleri almak zorundadır.
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Eğer işletme yönetiminin finansal tabloları gözden geçirip değiştirdiği
bir durum olmuşsa, bağımsız denetçi bu duruma uygun bağımsız denetim tekniklerini uygulamalı, daha önce yayınlanmış finansal tabloları ve bağımsız
denetim raporunu alan kişilerin durumdan haberdar edilmesine yönelik işletme yönetiminin aldığı önlemleri incelemeli ve değiştirilmiş finansal tablolar
üzerine yeni bir rapor hazırlamalıdır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23,
m.12/3). Denetçinin hazırlayacağı yeni denetim raporu, ilgililerin dikkatine
sunulması gerekli hususlar paragrafını içerir ve bu paragrafta daha önceden
yayınlanmış finansal tablolar ve bağımsız denetim raporundaki değişikliklerin
nedenlerinin daha detaylı olarak anlatıldığı rapor notuna atıfta bulunulur. Yeni
bağımsız denetim raporunun tarihi, tarihi düzeltilmiş finansal tabloların onaylandığı tarihten sonraki bir tarih olmalıdır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım
23, m.12/4). İşletme yönetimi, daha önce yayınlanmış olan finansal tablolar ve
bağımsız denetim raporunu alan kişileri bilgilendirme görevini yerine getirmez, gerekli önlemleri almaz ve bağımsız denetçinin gerekli görmesine karşın
finansal tabloları değiştirmezse, bağımsız denetçi işletme yönetimini bağımsız denetim raporuna itimat edilmemesi konusunda gerekli önlemleri alacağına dair uyarmalıdır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.12/5).
Onüçüncü madde de yeni bağımsız denetim raporu düzenlenmesini
gerektirmeyen durumlar ele alınmış ve şu şekilde bir açıklamaya yer verilmiştir: “izleyen döneme ait finansal tabloların yayımlanmasının çok yakın olduğu ve yeterli açıklamaların yeni finansal tablolarda yapılacağı durumlarda,
finansal tabloları değiştirerek yeni bir denetim raporu yayımlamak gerekli
olmayabilir”.
Sermaye piyasası araçlarının halka arzına ilişkin ise, bağımsız denetçinin, halka arz tarihine kadar ilave bağımsız denetim tekniklerini uygulamasının gerekebileceği, ayrıca halka arz için gereken izahnamede yer alan bilgilerin de bağımsız denetimi yapılan finansal bilgilerle tutarlı olup olmadığın
denetçi tarafından değerlendirilmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Seri X No:22
Sayılı Tebliğ, Kısım 23, m.14).
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3.4. Standartlara İlişkin Genel Değerlendirme
AICPA, IFAC ve SPK tarafından yapılan düzenlemelere bakıldığında
IFAC tarafından yayınlanan ISA 560 ve SPK tarafından yayınlanan Seri X
No:22 Sayılı Tebliğde yer alan düzenlemelerin küçük farklılıklar dışında birbirine paralel olduğu görülmektedir. Bu durum, çalışmanın önceki bölümlerinde değinildiği üzere, SPK’nın çıkardığı Tebliğ’in amacının Uluslararası
Denetim Standartları’na uyum olmasının doğal bir sonucudur.
Standartlar genel olarak karşılaştırıldıklarında, AICPA tarafından yayınlanan standartta bilanço tarihinden sonraki olayların tanımının ve bu tür olaylara ilişkin örneklerin daha kapsamlı bir şekilde ele alındığı görülmektedir.
Uluslararası Denetim Standartları ve SPK düzenlemesinde ise sadece bilanço
tarihinden sonraki olayların tanımlaması ile yetinilmiştir. Buna karşılık denetçilerin bilanço tarihinden sonraki olaylara ilişkin karşılaşabilecekleri hususlar
ve bunlarla ilgili olarak uygulaması gereken denetim prosedürleri hem
Uluslararası Denetim Standartları’nda hem de SPK düzenlemesinde AICPA
düzenlemesine göre daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
Yukarıda açıklanan bazı farklılıklar dışında her üç düzenlemenin de
bilanço tarihinden sonraki olayların denetimi ile ilgili olarak denetçiye büyük
ölçüde yol gösterici olduğu ve özleri itibariyle birbirlerinden çok büyük farklılıklarının olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır.
SONUÇ
Bilanço tarihinden sonra meydana gelen olaylar finansal tablolarda
düzeltme gerektirebilecek veya düzeltme gerektirmeyip açıklama gerektirecek
şekilde önemli ölçüde etkileyebilir. Örneğin bilanço tarihinden sonra meydana gelen bir yangın işletme maddi duran varlıklarına zarar verebilir ve mali
tablo dipnotlarında düzeltme gerektirir. Yine işletmenin önemli alıcılarından
birisin iflas etmesi ve bu alıcıdan olan alacakların tahsil kabiliyetinin kalma-
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mış olması mali tabloların düzeltilmesini gerektirir. Bağımsız denetim sırasında denetçilerin bu tür olayları inceleyip etkilerini analiz etmeleri son derece
önemlidir.
Denetim standartlarında da bilanço tarihinden sonraki olayların denetimi
önemle vurgulanmış ve tamamen bu konuya ilişkin standartlar yayınlanmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan AICPA, IFAC ve SPK tarafından yayınlanan
standartlarda bağımsız denetçinin bilanço tarihinden sonraki olayların denetiminde yapması gerekenler ayrıntılı bir şekilde açıklandığı görülmektedir.
Standartlar genel olarak değerlendirildiğinde ISA 560 ve SPK düzenlemesinin birbirinin paralelinde düzenlemeler olduğu görülmektedir. Ancak
AICPA tarafından yayınlanan AU Section 560 standardı ile aralarında da öz
itibariyle çok önemli farklılıklar yer almamaktadır.
Sonuç olarak denetçilere yol gösterici nitelikte düzenlemeler olan denetim standartlarında da önemle üzerinde durulmuş olan bilanço tarihinden sonraki olayların denetimi, denetçiler tarafından son derece dikkat edilmesi gereken bir denetim adımı olup denetimin güvenilirliği açısından da son derece
önem arz etmektedir.
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İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN
SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ YAPTIRIMA
TABİ Mİ?
Tevfik BAYHAN*
I. GİRİŞ
İşyerlerinde istihdam edilen sigortalıların hekim muayenesi neticesinde
sağlık sorunları nedeniyle istirahat raporu almaları mümkündür. İstirahatlı
olan işçilerin çalışmadıkları dönemlerde temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi
bakımından bir ödenekle desteklenmeleri gerekir. Bu düşünceyle, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin
birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatlı oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Ancak, istirahatlı olan sigortalıların
geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri bu hususun Sosyal Güvenlik
Kurumu birimlerine bildirilmesiyle mümkündür. 2010 yılı Mayıs ayı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı(SGK) istirahatlı sigortalıların kuruma
bildirimine ilişkin önce bir tebliğ, daha sonra ise bir genelge yayımlamıştır.
Tebliğle birlikte, uygulanması öngörülen yaptırım nedeniyle işyerlerinin insan
kaynakları/personel birimi yetkilileri ve işverenler endişe yaşamışlardır.
Bu yazımızda, istirahatlı olması nedeniyle çalışamayacak olan sigortalıların SGK’ya bildirilmesine ilişkin tebliğ ve genelge düzenlemesi hakkında
kısaca bilgi verilecek ve bildirimin yapılmaması veya geç yapılması halinde
uygulanacak yaptırım üzerinde duracağız.

*

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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II. İSTİRAHATLI OLAN İŞÇİLERİN SGK'YA BİLDİRİLMEMESİ
YAPTIRIMA TABİ Mİ?
A. TEBLİĞLE GETİRİLEN DÜZENLEME VE YAPTIRIM
Sosyal Güvenlik Kurumu 12.05.2010 tarih ve 27579 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına
Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine
İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”le 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli
oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas
işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemiştir. Tebliğ,
5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tebliğin 5. maddesinde bildirimin elektronik ortamda yapılmasının
zorunlu olduğu ifade edilmiştir. Düzenleme; “Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr
internet adresinde “İŞVEREN” menüsü “Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi”,
“Kullanıcı Şifre Ekranı”, “Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri”, “Giriş”
bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen
istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.” şeklindedir.
Bildirimin elektronik ortamda istenmesi sorun olmamakla birlikte, sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde sisteme girilmesinin istenmesi işverenleri endişeye sevk etmiştir. Üstelik Tebliğin 6. maddesinde, bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında
gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının
(i) bendine göre idari para cezası uygulanacağının belirtilmesi bu endişeleri
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artırmıştır. Çünkü, Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre
içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyenler hakkında, aylık asgari ücretin 5
katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari ücretin 2 katı tutarında
idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.
Uygulamada ise, istirahat raporlarının sisteme girilebilmesi ancak sigortalılarca bu belgelerin işverene tevdii ile mümkün olabilmekte ve sigortalılar
çoğunlukla 5 iş günlük süre içerisinde değil rapor bitimlerinde veya daha sonraki tarihlerde bu belgeleri işverenlerine tevdi etmektedirler. Bu bakımdan
özellikle sigortalı sayısı fazla olan ve sigortalıları işyerine uzak mahallerde
ikamet eden işyerlerinde bu düzenleme aksamalara yol açacak ve işverenlerin
her bir bildirmeme veya geç bildirme vakası nedeniyle idari para cezasına
maruz kalmalarına sebep olabilecekti. İşverenler ise haklı olarak uygulamayla örtüşmeyen bu düzenleme karşısında endişeye kapılmışlardı.
B. GENELGEYLE ENDİŞELER AZALTILDI
Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte endişeye kapılan
işverenlerin SGK’ya endişelerini aktarmalarıyla birlikte, SGK Sosyal
Sigortalar Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 25.05.2010 tarih ve 2010/66 sayılı Genelgeyle iş göremezlik programları ve çalışılmadığına dair bildirim girişi düzenlenerek, istirahatlı sigortalıların bildirimine ilişkin konuya açıklık
getirilmiştir.
Genelgede, bildirimin sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip
eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunlu olduğu, gönderilmemesi veya geç gönderilmesi halinde idari para cezası uygulanacağı tekrarlanmış ancak akabinde işverenleri rahatlatıcı bir yoruma gidilmiştir. Buna göre;
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B.1. Bildirimler İstirahat Raporlarının İbrazını Müteakip 5 İş Günü
İçerisinde Yapılacak
Hak edilen istirahat süresi; “10 günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, 10 gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son 10 günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü”
olarak tanımlanmakta olup, sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine
ibraz etmelerini takip eden 5 iş günü içerisinde bildirimin işverenlerce yapılması gerekecektir.
B.2. İşverenler Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince Bilgilendirilecek
İşverenlerin idari para cezasıyla karşılaşmalarının önlenmesini teminen,
işverenler konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince bilgilendirileceklerdir. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, ay içerisinde istirahat
raporlarının üniteye intikal etmesine rağmen sigortalının istirahatlı olduğu
dönemde işyerinde “Çalışılmadığına Dair Bildirim”lerin üniteye elektronik
ortamda gönderilip gönderilmediğinin takibi de yapılacak, istirahat raporlarının sigortalılarca işverenlerine ibraz edilmemiş olabileceği de dikkate alınarak, istirahat raporları üniteye intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan
işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tebliğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü
içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirim
yapılmaması halinde ise idari para cezası uygulanacaktır. Diğer taraftan,
sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz ettikleri halde çalışılmadığına dair bildirimin yapılmadığı yönündeki başvurularında istirahat rapor
tarihleri ve bildirimin süresinde intikal edip etmediğine bakılarak tebliğ yazıları gönderilecek, yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir.
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B.3. Denetim veya Kontrollerde Bildirimin Geç Yapıldığının Tespiti
Halinde Bilgilendirme Yapılmaksızın İdari Para Cezası Uygulanacak
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince uygulanacak olan ve “önce bilgilendir, sonra uymayanı cezalandır” şeklinde özetleyebileceğimiz yukarıda
açıklanan sistem, durumun denetim ve kontrolle görevli memurlarca tespiti
halinde işlememektedir. Genelgeye göre, işyerlerinde Kurumun denetim ve
kontrolle görevli memurlarınca yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu
bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde idari para cezası tebligat(bilgilendirme) yapılmaksızın uygulanacaktır.
B.4. Bazı Özel Durumlarda Bildirim
Sigortalılara rahatsızlıkları nedeniyle sağlık tesislerince 10 günün üzerinde istirahat verilmesi halinde, hak ettikleri geçici iş göremezlik ödeneklerini 10’ar günlük dilimler halinde almak istedikleri konusunda işverenlerine
talepte bulunmadıkları takdirde, işverenler tarafından çalışılmadığına dair bildirim girişlerinin rapor bitiş tarihi itibariyle 5 iş günü içerisinde elektronik
ortamda yapılması gerekecektir.
Tebliğin yayımlandığı 12.05.2010 tarihinden önce iş göremezlik ödeneği için başvuruda bulunmuş olan 4/a sigortalılarına ait çalışmazlık belgesini
göndermemiş olan işverenler için, SGK ünitelerince çalışılmadığına dair bildirim yapılmadığı için iş göremezlik ödeneklerini alamamış olanların belirlenerek, işverenlerden yazının tebliğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir.
Öte yandan, 4/a sigortalılarının hizmet bildirimlerinin e-bildirge sisteminden takip eden ayın 23’üne kadar SGK’ya gönderilebilmesi nedeniyle, bu
kapsamda ilk defa işe giren sigortalılardan iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarından istirahat raporu alanlar ile tekrar işe başlayan sigortalılardan işe
başladıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün sigortalılıkları olanla-
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rın, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık ve analık sigortalarından istirahatli oldukları sürelerde işyerlerinde çalışmadıklarına dair bildirimin, işverenler tarafından e-bildirge sisteminde mevcut olan Sigortalı Hesap Fişi ile
cari ayın hizmetlerini SGK’ya gönderdikten sonra elektronik ortamda göndermeleri istenmektedir.
Her üç halde de, bildirimlerin istenen şekil ve sürede yapılmaması
Tebliğ’de öngörülen idari para cezasının uygulanmasıyla sonuçlanacaktır.
III- SONUÇ
SGK’nın Mayıs ayında yayımladığı Tebliğle 4/a sigortalılarının istirahatlı oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerini
teminen, çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince, sigortalılarca hak
edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda
Kuruma gönderilmesi zorunlu kılınmıştır. Bildirimlerin yapılmaması halinde
aylık asgari ücretin 5 katı tutarında, geç verilmesi halinde ise aylık asgari
ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanması öngörülmüştür. Bu
düzenleme özellikle sigortalı sayısı fazla olan ve sigortalıları işyerine uzak
mahallerde ikamet eden işyeri işverenlerini endişeye sevk etmişti. Ancak,
SGK 2010/66 sayılı Genelgeyle işverenleri rahatlatıcı bir yoruma gitmiştir.
Sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz etmelerini takip eden 5 iş
günü içerisinde bildirimin işverenlerce yapılması, istirahat raporlarının sigortalılarca işverenlerine ibraz edilmemiş olabileceği de dikkate alınarak SGK İl
Müdürlüklerince işverenlerin bilgilendirilmesi gibi düzenlemeler getirilmiştir.
Ancak, idari para cezasının her bir fiil için uygulanacak olması ve SGK’nın
denetim ve kontrollerinde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde idari para cezasının tebligat(bilgilendirme) yapılmaksızın uygulanmasının
öngörülmesi nedeniyle işverenlerin işçilerini konuya ilişkin bilgilendirmeleri
ve istirahat raporu alan işçilerin bildirimi hususunu hassasiyetle takip etmeleri lehlerine olacaktır.
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Soru - Yanıt
SORU 1 :
Kırtasiye işletmeciliği yanında sayısal loto aboneliği hizmeti de yapmaktayım.Bu hizmetimi belli bir komisyon karşılığında yapmaktayım.Yıllık kırtasiye cirosu 80.000.- TL ve yıllık sayısal loto cirosu 50.000.TL üzerinden belli bir komisyon almaktayım.Defter tutma sınıf tayininde sayısal loto cirosu üzerinden mi yoksa sayısal loto komisyon bedeli üzerinden mi hesaplanacaktır?
YANIT 1 :
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 177 nci maddesinde,
birinci sınıf tüccarların kimler olduğu 6 bent halinde sayılmakta, 3 numaralı
bendinde, "1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde 2
numaralı bentte yazılı iş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı
120.000.-TL (393 Sıra No.lu V.U.K Genel Tebliği ile 1.1.2010'dan itibaren)
aşanlar... I nci sınıfa dahildirler." Yine 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 180
nci maddesinde;
II)'nciden (I)'inciye geçiş: İş hacmi bakımından II'nci sınıfa dahil tüccarların durumları aşağıda yazılı şartlara uyduğu takdirde bunlar bu şartların
tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlıyarak I'inci sınıfa geçerler.
1. Bir hesap döneminin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlerden %
20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya;
2. Arka arkaya 2 dönemin iş hacmi 177'nci maddede yazılı hadlere
nazaran % 20'ye kadar bir fazlalık gösterirse. hükmü yer almaktadır.
Buna göre, kırtasiyecilik faaliyeti ile sayısal Loto abonelik hizmetleri
birlikte yapıldığından sizin 177 nci maddenin 3 numaralı bent hükmüne göre
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ve 180.maddedeki sınıf değiştirme kuralına göre işlem yapmanız gerekmektedir.
Bu durumda, sayısal loto aboneliği hizmetinden dolayı alınan komisyon
miktarının gayri safi iş hasılatı kabul edilmesi ve bu hasılatın beş katı ile
kırtasiye işletmesine ilişkin bir hesap dönemi yıllık ciro tutarı toplamının;
120.000.- liralık haddi % 20'yi aşan bir nispette fazla olursa, veya; arka arkaya
2 dönemin iş hacmi 177. maddede yazılı hadlere (120.000.-) nazaran % 20'ye
kadar bir fazlalık gösterirse bilanço esasına göre defter tutmanız gerekecektir.
SORU 2:
İşveren tarafından sigortalıya yapılan ödemelerde sigorta primine
tabi tutulacak ve tutulmayacak kazançlar nelerdir?
YANIT 2:
Sigorta primine tabi tutulacak kazançlar:
• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4
üncümaddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanlar bakımından prime esas kazançların hesabında hak edilen ücretlerin,
• Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenlertarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,
• İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince ücret, prim ile
ikramiye niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ayiçinde yapılan ödemelerin
brüt toplamı esas alınmakta,
Sigorta primine tabi tutulmayacak kazançlar:
• Ayni yardımlar
• ölüm, doğum ve evlenme yardımları,
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• görev yollukları,
• seyyar görev tazminatı,
• kıdemtazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme,
• keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları
• Kurumca tutarları yıllaritibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile
zamları,
• işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve
bireysel emeklilik sistemineödenen
• aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortasıprimi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, sigorta primine esaskazanca tabi tutulmamaktadır.
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Yargı Kararları
VERGİ DAVA DAİRELERİ
KARAR YILI

: 2008

KARAR NO

: 603

ESAS YILI

: 2008

KARAR TARİHİ : 10/10/2008
1- POS CİHAZININ, TİCARİ İŞLETMELERE TİCARETİ YAPILAN
EMTİA BEDELLERİNİN, MÜŞTERİLERİN KREDİ KARTI KULLANILARAK BANKALARCA ÖDENMESİ AMACIYLA VERİLMESİ NEDENİYLE,
İŞLETME SAHİPLERİNE AİT KREDİ KARTI VE POS CİHAZIYLA YAPILAN İŞLEMLERİN DE EMTİA TESLİMİNİ TEMSİL ETTİĞİNİN KABULÜ
GEREKTİĞİ, BU YÜZDEN KREDİ KARTININ BANKADAN NAKİT
TEMİNİ İÇİN KULLANILDIĞI İDDİASININ MÜKELLEFLERCE KANITLANMASI GEREKTİĞİ,
2- VERGİ İNCELEMESİ SIRASINDA, KAYIT VE BEYAN DIŞI
BIRAKILAN BİR MALİYET UNSURUNUN BULUNDUĞU İLERİ
SÜRÜLÜP KANITLANMADIĞI HALDE, KAYIT VE BEYAN DIŞI BIRAKILAN HASILATIN BİR KISMININ EMTİA MALİYETİ OLDUĞU
KABUL EDİLEREK, MATRAHIN AZALTILAMAYACAĞI HK.
Temyiz Eden Taraflar :
1- ? Optik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
2- Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü
İstemin Özeti : Optik malzeme ticaretine ilişkin 2000 takvim yılına ait
defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacı adına tarh dosyasındaki belgelerden, POS cihazı ile yapılan satışlara ait hasılatının bir kısmını kayıt
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ve beyan dışı bıraktığı saptanarak re'sen salınan vergi ziyaı cezalı kurumlar
vergisi, gelir (stopaj) vergisi, fon payı, aranmayan geçici vergi üzerinden kesilen vergi ziyaı cezası ile özel usulsüzlük cezasına karşı dava açılmıştır.
Davayı inceleyen İstanbul 4.Vergi Mahkemesi, 6.12.2005 günlü ve
E:2004/2157, K:2005/2197 sayılı kararıyla; defter ve belgelerini incelemeye
ibraz etmeyen davacının POS cihazını kullandığı bankadan temin edilen bilgiler ile şirketin vergi dairesine verdiği aylık katma değer vergisi beyannamelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi sonucu düzenlenen raporda, bedelini POS cihazı ile tahsil ederek yaptığı satışların bir kısmını belgelendirmediği, dolayısıyla, hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığının tespit edildiği, yazı
ile tebliğ edilmesine karşın defter ve belgelerini ibrazdan kaçınan davacının
dönem kazancının re'sen belirlenmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı, dava
dilekçesinde beyan dışı bırakıldığı saptanan hasılatın önceki aylarda yapılan
satışlardan ve POS cihazının işletmenin nakit ihtiyacını temin için kullanılmasından kaynaklandığına ilişkin iddiların ise dayanaktan yoksun olduğu; ancak,
matrah farkı olarak belirlenen belgesiz hasılatın tamamının kâr olmasının olanaklı görülmediği, dava dilekçesinde de ifade edilen %20 kârlılık oranının işin
mahiyetine ve ticari icaplara uygun düşeceği, beyan dışı bırakılan hasılat farkı
nedeniyle belge düzenlenmediği için özel usulsüzlük cezası kesilmiş ise de;
213 sayılı Yasanın 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca bu cezanın
kesilebilmesi için maddede yazılı koşulların varlığının hukuken geçerli kanıtlarla tespit edilmesi gerektiği, olayda bu yolda bir tespit yapılmadığından,
kesilen özel usulsüzlük cezasında hukuka uygunluk görülmediği, ihtilaflı
dönemde defter ve belgelerin incelenmek üzere ibraz edilmesinin istenmesine
ilişkin yazının tebliğ edilmesine karşın verilen sürede bu yükümlülüğünü yerine getirmediği sabit olan davacı adına 213 sayılı Yasanın 355'inci maddesine
göre kesilen özel usulsüzlük cezasında ise hukuka aykırılık bulunmadığı, kesilen vergi ziyaı cezalarının dayanağı olan 213 sayılı Yasanın 344'üncü maddesinin ikinci fıkrasının, cezanın hesaplanmasına ilişkin düzenlemesinin
Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle uyuşmazlığın Anayasa'ya
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aykırılığı saptanmış kurallara göre görülüp çözümlenmesinin Anayasa'nın
üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerine aykırı olacağı gerekçesiyle, matrahın
azaltılmasına, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353/1'inci maddesi uyarınca
kesilen özel usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezalarının kaldırılmasına, davanın, aynı Kanunun 355'inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin kısmının reddine karar vermiştir.
Tarafların temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi,
9.5.2007 günlü ve E:2006/1719, K:2007/1548 sayılı kararıyla; davalı idarenin
temyiz dilekçesinde, 213 sayılı Kanunun 353/1'inci maddesi uyarınca kesilen
özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına ilişkin olarak ileri sürülen iddiaların,
kararın söz konusu hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediği, beyan dışı bırakılan hasılatın büyük bölümünün gerçek satışlarla ilgili olmadığı ve işletmenin nakit ihtiyacını karşılamak için POS cihazının kullanılmasından kaynaklandığı yolundaki davacı iddiaları, bu konuda kanıt
sunulmadığından kabul edilmemişse de şirketin kredi kartı ile yaptığı satışların bir kısmının işletme sahibine yapılması, ekonomik ve ticari icaplara
uygun, normal ve mutad bir durum olmadığından, davacının bu hususa ilişkin
iddialarının, banka kayıtları ile dosyadaki belgeler incelenerek belirlenip işletme sahibine ait kredi kartları ile yapılan bu tür işlemler varsa bunlara ait tutarların matrah farkından indirilmesi gerektiği, öte yandan inceleme raporunda,
ihtilaflı dönemde davacı şirketin kurumlar vergisi beyannamesinde yer alan
maliyet tutarı matrah farkının hesabında dikkate alındığından, bunun dışında
maliyet kaydının mümkün olmadığı, bu nedenle, kararın, davacının beyan ettiği %20 kârlılık oranı esas alınarak matrahın azaltılması yolundaki hüküm fıkrasında da hukuka uygunluk görülmediği, Vergi Usul Kanunu'nun 355'inci
maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası dava konusu edilmediği
halde bu konuda hüküm kurulmasının hukuka aykırı düştüğü, belirtilen hususlarda yapılacak inceleme sonucu tarhı gereken bir verginin bulunması durumunda kesilen vergi ziyaı cezası ile ilgili olarak söz konusu cezanın dayanağı
213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344'üncü maddesinin 2'nci fıkrasının ceza359
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nın hesaplanma şekli ile ilgili kısmı Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden, iptal kararı gerekçesi doğrultusunda cezanın, ziyaa uğratılan verginin
sadece bir katı veya üç katı oranında uygulanmasının hukuka uygun olacağı
gerekçesiyle, kararın, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 353'üncü maddesinin
1'inci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasına ilişkin
hüküm fıkrasına yöneltilen temyiz istemini reddedip, diğer hüküm fıkralarının
bozulmasına karar vermiştir.
Bozma hükmüne uymayan İstanbul 4.Vergi Mahkemesi, 8.10.2007
günlü ve E:2007/2583, K:2007/2352 sayılı kararıyla; ilk kararında yer alan
hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak, Daire kararında, 213 sayılı Yasanın
355'inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası dava konusu edilmediği halde bu ceza hakkında da hüküm kurulması bozma nedeni yapılmış ise
de; bu nedenle kesilen özel usulsüzlük cezasının aynı Kanunun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasıyla birlikte toplam tutar üzerinden düzenlenen tek ihbarname ile tebliğ edildiği ve davacının
da bu ihbarname ile kesilen cezanın kaldırılmasını istediği açık olduğundan,
özel usulsüzlük cezasının belirtilen kısmı ile ilgili olarak da hüküm kurulmasının gerekli olduğu gerekçesiyle ilk kararının bozulan hüküm fıkralarında
ısrar etmiştir.
Davacı, inceleme raporundaki tespitlerin, adına tarhiyat yapılması için
yeterli olmadığı, vergi mahkemesince de vergi inceleme elemanı yerine geçilerek tadil kararı verildiği, bu nedenle yapılan tarhiyatın hukuka uygun olmadığını, davalı idare ise incelenmek üzere istenmesine karşın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen davacının tarh dosyası üzerinden yapılan inceleme sonucu POS cihazı ile yaptığı bir kısım satışlara ait hasılatını beyan
etmediğinin sabit olduğu, inceleme raporu ile saptanan matrah farkı üzerinden
yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığını ileri sürerek kararın bozulmasını istemişlerdir.
Savunmanın Özeti : Taraflarca karşılıklı olarak yasal dayanaktan yoksun olan diğer taraf temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
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Danıştay Tetkik Hâkimi Abdurrahman GENÇBAY'ın Düşüncesi :
Dava dilekçesinde, kredi kartı ile yapılan işlemlerden elde edilen hasılatın bir
kısmının, işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığı
iddia edildiğinden, Mahkemece dava konusu cezalı tarhiyat hakkında, kredi
kartı işlemlerinden elde edilen hasılatın işletmenin nakit ihtiyacının giderilmesinde kullanıldığını kanıtlayıcı tüm bilgi ve belgeler davacıdan istenerek
incelendikten sonra oluşacak sonuca göre, vergi ziyaı cezası hakkında da bu
konudaki Anayasa Mahkemesinin iptal kararı, 5479 sayılı Kanun ve Danıştay
İçtihatları göz önüne alınarak yeniden karar verilmek üzere cezalı tarhiyata
ilişkin hüküm fıkrasının bozulması, 213 sayılı Kanunun 353/1'inci maddesi
uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına ilişkin temyiz isteminin incelenmeksizin reddi, aynı Kanunun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca kesilen
özel usulsüzlük cezasına yönelik temyiz isteminin ise reddi gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı İbrahim ERDOĞDU'nun Düşüncesi: Danıştay
Dördüncü Dairesinin bozma kararında yer alan hukuksal nedenler ile gerekçede belirtilen hususlar doğrultusunda temyiz isteminin kabulü ile temyiz
konusu vergi mahkemesi ısrar kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, tebligat işlemlerinin tamamlanması nedeniyle yürütmenin durdurulması istemi hakkında
karar verilmesine gerek görülmeyerek, dosyadaki belgeler incelendikten sonra
gereği görüşüldü:
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesinin "İspat" başlıklı B
bendinde, vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ve gerçek mahiyetin yemin dışındaki her
türlü delille ispatlanabileceği ancak, iktisadi, ticari ve teknik gereklere uyma361
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yan ve olayın özelliğine göre normal ve mutad olmayan bir durumun iddia
olunması halinde ispat külfetinin, bunu iddia eden tarafa ait olduğu kurala
bağlanmıştır. Aynı Kanunun 171'inci maddesinde; mükelleflerin bu Kanuna
göre tutulması zorunlu görülen defterleri vergi uygulaması bakımından hangi
maksatları sağlayacak şekilde tutacakları belirtildikten sonra 227'nci maddesinde; bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların belgelendirilmesi zorunluluğu getirilmiş ve 256'ncı maddesinde; geçen maddelerde yazılı
gerçek ve tüzel kişiler ile mükerrer 257'nci madde ile getirilen zorunluluklara
tabi olanların, muhafaza etmek zorunda oldukları her türlü defter, belge ve
tüm bilgi ve şifreleri muhafaza süresi içinde yetkili makam ve memurların
istemi üzerine ibraz ve inceleme için sunmak zorunda oldukları hüküm altına
alınmıştır. Davacının, 2000 vergilendirme dönemine ilişkin defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmediğinde ihtilaf yoktur. Bu yüzden vergi inceleme
elemanı tarafından; tarh dosyasındaki ve bankalardan temin edilen yazılardaki bilgiler doğrultusunda inceleme yapıldığında, POS cihazı ve kredi kartıyla
yapılan tahsilatların bir kısmının kayıt ve beyan dışı bırakıldığı saptanarak
vergilendirme yapılmıştır.
Kredi kartı, bankalar ve özel finans kurumları tarafından, müşterilerine
gerek mal ve hizmet alışverişi, gerekse nakit çekişi sağlamak maksadıyla verilen ve belli bir limit dahilinde taşıyıcılarına, bedelini daha sonra ödemek kaydıyla alışveriş yapma imkanı sağlayan gayri nakdi bir kredi aracıdır. POS
cihazı ise bankalar tarafından ticari, sınai ve mesleki faaliyet sahipleri ile hizmet işletmelerine tahsis edilen; tahsis amacı cihaz sahibi bankanın kredi kartı
verilen müşterilerinin kendilerine POS cihazı tahsis edilen işletmelerde yaptıkları işlem bedellerinin, nakit ödeme yerine geçmek üzere kredi kartı ile
bedeli işletmenin ibraz edeceği slipler karşılığında banka tarafından ödenmesini sağlayan cihazdır. Cihazın işletmelere tahsis amacı, işletmenin sunduğu
işlem bedellerinin bankadan nakten tahsiline olanak sağlamak olduğu ve cihazın başka amaçla kullanılması banka ile işletme arasındaki sözleşmenin feshi-
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ni gerektiren bir neden olarak kabul edildiğinden, kredi kartı ve POS cihazı
aracılığıyla yapılan işlemlerin tümünün, kendisine POS cihazı tahsis edilen
ticari, sınai, mesleki kazanç sahipleri ve diğer hizmet işletmelerinin işletme
faaliyetinin konusunu oluşturan emtia ve hizmet teslimlerine ait olması; iktisadi, ticari ve teknik gereklere uygun düşen durumdur. Bu durumun aksinin
iddia olunması halinde ispat külfeti, yukarıda açıklanan yasa hükmü gereğince iddia sahibine aittir. Davacı dava dilekçesinde, kredi kartı ve POS cihazı
aracılığıyla yapılan işlemlerden hasılat elde edilmediğini, işletme sahiplerine
ait kredi kartlarının işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanıldığını iddia etmiştir. Bu iddia kredi kartının ve POS cihazının tahsis amacına aykırı düştüğünden, doğruluğunun davacı tarafından kanıtlanması gerekmektedir.
İşletme sahibi veya paydaşlarının kredi kartı ve işletmeye tahsis edilen
POS cihazı aracılığıyla yapılan işlem kural olarak, işletmenin; işletme sahibi
veya paydaşına, işletmenin uğraş konusuna giren emtia veya hizmet teslimi
yaptığını ifade eden bir işlemdir. Bu işlemin, işletme sahibinin kişisel olarak
ya da yakınlarının veya yakınlık duyduğu kimselerin gereksinmelerinin giderilmesi amacıyla, sosyal amaçlarla yahut gerçekte müşterilerinden yapılan
tahsilatlar için yapılması, işlem tutarının işletme hasılatı dışında tutulmasını
gerektirmez. Söz konusu kredi kartı ve POS cihazı aracılığıyla yapılan işlemin, işletme sahibine yukarıda değinilen amaçlardan herhangi biriyle emtia
veya hizmet teslimi dışında yapılması, işlemin yapıldığı tarihteki emtia veya
üretilebilir hizmet dengesi değişmeksizin, işletme sahibinin işletmeye finansman sağlamasıdır. Bu takdirde işletme, işletme sahibi veya paydaşına borçlanacaktır. Böyle bir borçlanmanın varlığının da işletmenin yasal defterlerindeki alacak-borç kayıtlarıyla kanıtlanması gereklidir. Kurum kazancının tespit
şekli hakkında, Kurumlar Vergisi Kanununun 13'üncü maddesinde yapılan
göndermeden dolayı uygulanması gereken Gelir Vergisi Kanununun 38 ve
41'inci maddelerinde yapılan düzenlemelerin gereği olan bu durumun varlığını ve doğruluğunu gösteren kanıtları sunması davacıdan istenmeksizin ve
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sunulduğu takdirde değerlendirilmeksizin karar verilmesi hukuka uygun düşmediği gibi davanın kesilen vergi ziyaı cezalarına ilişkin kısmı hakkında
Anayasa Mahkemesinin verdiği, 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 sayılı iptal kararının etkisi gözetilmeksizin hüküm kurulması hukuka uygun görülmemiştir.
Vergi incelemesi sırasında davacı kurumun yıllık beyannamesine ek
gelir tablosunda gösterilen dönem içinde satılan emtia maliyetlerinin aynen
kabul edilmesi, kayıtlar dışında bırakılmış bir maliyet unsurunun varlığının
davacı tarafından iddia edilmemesi ve kanıtlanmamasına; esasen iddianın,
paydaşın kredi kartıyla işletmeye nakit kaynak aktarıldığı yolunda olmasına
karşın, kayıt ve beyan dışı bırakılan hasılatın yüzde yirmisinin kurum kazancına dahil edilebileceği, diğer anlatımla, söz konusu hasılatın beşte dördünün
emtia maliyeti olabileceği gibi olaya, iddiaya ve vergi inceleme raporundaki
saptamalara da aykırı olarak matrahın azaltılması yönünde hüküm kurulması
da hukuka uygun bulunmamıştır.
Vergi mahkemesinin ilk kararının, davacı adına 213 sayılı Yasanın
353'üncü maddesinin 1'inci bendine göre kesilen özel usulsüzlük cezasının
kaldırılmasına ilişkin hüküm fıkrasına karşı vergi idaresinin yaptığı temyiz
istemi Danıştay Dördüncü Dairesince reddedilmiş ve davalı idarece karar
düzeltme yoluna başvurulmaksızın söz konusu hüküm fıkrası kesinleşmiş
olduğundan, kararın diğer hüküm fıkralarının bozulmasından sonra verilen
ısrar kararının varlığı, kesinleşen hüküm fıkrasının yeniden temyiz incelemesine tabi tutulmasını olanaklı kılmayacağından, bu ceza yönünden ileri sürülen temyiz iddialarının incelenmesi mümkün değildir.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca
kesilen özel usulsüzlük cezası yönünden davanın reddi yolundaki ısrar hükmünün dayandığı hukuksal nedenler ve gerekçesi Kurulumuzca da uygun
bulunmuş ve temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın söz konusu
hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.
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Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin, 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının 1'inci bendi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezasına yönelik kısmının incelenmeksizin reddine, aynı
Kanunun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca kesilen özel usulsüzlük cezası
yönünden davanın reddine ilişkin hükümde ısrar edilmesine ilişkin hüküm
fıkrasına, davacı taraf temyiz isteminin reddine, diğer hüküm fıkralarına
yöneltilen tarafların temyiz iddiaları gerektirdiğinden, İstanbul 4.Vergi
Mahkemesinin, 8.10.2007 günlü ve E:2007/2583, K:2007/2352 sayılı ısrar
kararının, sunulacak veya elde edilecek kanıtlar değerlendirildikten sonra
yeniden bir karar verilmek üzere bozulmasına, verilecek kararda hüküm altına alınacağından yargılama giderleri hakkında hüküm kurulmasına gerek
bulunmadığına, 10.10.2008 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
KARŞI OY
X- 2000 takvim yılına ait defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen
davacının, incelenen dönemde POS cihazı ile yaptığı satışlara ait hasılatının
bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığı saptanmış, inceleme ile tespit edilen
matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyata karşı açtığı davada da, kredi kartı kullanılarak yapılan satışlara ait hasılatın gerçek bir emtia satışına dayanmadığı,
işletmenin finansman ihtiyacını karşılamak için işletme sahiplerine ait kartların kullanılmasından kaynaklandığını ileri sürmüştür.
Davacı, tespit edilen hasılat farkının tamamının emtia satışına ait olmadığını, bir kısmının finansman ihtiyacının karşılanması için kullanılmasından
kaynaklandığını belirterek dava açmış ise de; bu iddiasını kanıtlayacak somut
belgeler ibraz etmemiştir. Gerek inceleme, gerek yargılama aşamasında ibraz
edeceği banka kayıtları, POS cihazı silipleri, finansman ihtiyacı için kullanılan kredi kartlarının numaraları ile gerçek satışa ilişkin olmayan hasılatını belgelendirme olanağı bulunmakta iken, hiçbir kanıt sunmadan soyut ifadelerle
POS cihazı ile yapılan bir kısım hasılatının vergilendirilmesi gereken ticari
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faaliyetine ilişkin gerçek hasılatı olmadığını ileri sürdüğünden, bu iddialarının
bu aşamada incelenmesine olanak bulunmamaktadır.
Bu nedenle, ihtilaflı dönemde kayıt ve beyan dışı bıraktığı hasılat farkı
üzerinden davacı adına yapılan tarhiyatta hukuka aykırılık bulunmadığından,
davanın vergi aslına ilişkin kısmının iddiaların kanıtlanmaması sebebiyle
reddi gerekirken, tarhiyatı değiştiren ısrar kararının bu nedenle bozulması
gerektiği oyu ile Kurul kararının, davacıdan kanıt sunması istendikten sonra
karar verilmek üzere bozulmasına ilişkin hüküm fıkrasına katılmıyoruz.
KARŞI OY
XX- 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 134'üncü maddesinde, vergi incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak,
tespit etmek ve sağlamak olduğu açıklanmıştır. Aynı Kanunun 30'uncu maddesinde ise, re'sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenilen amacın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun gerçek veya gerçeğe en yakın haliyle saptanması olduğu öngörülmüştür. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13'üncü
maddesinde, kurumlar vergisinin "safi kurum kazancı" üzerinden hesaplanacağı, safi kazancın tespitinde ise Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır.
Davacının ilgili yıl işlemlerinin incelenmesi sonucu, kayıtlı hasılat ile
POS cihazı kullanılarak elde edilen hasılat arasında bulunan fark, kayıt dışı
kazanç olarak nitelendirilmiştir. Ancak, kayıtlı mal maliyeti ile bu miktarda
satışın yapılıp yapılamayacağı hususu araştırılmamıştır. Diğer bir anlatımla
kayıt dışı hasılatın tamamı kazanç olarak kabul edilmiş ve satılan malın maliyeti dikkate alınmamıştır. Temyize konu ısrar kararında da, vergi mahkemesince hiç bir dayanak gösterilmeden, davacı kurum temsilcisinin soyut ifadesine göre %20 kârlılık oranı belirlenerek hüküm kurulmuştur. Bu durumda
kayıt dışı satılan malın maliyeti, somut verilerle belirlenip ortaya konulmadan,
kayıt dışı hasılat farkının tamamının kazanç olarak nitelendirilmesi suretiyle
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yapılan tarhiyatta ve tarhiyata karşı açılan davayı kısmen reddeden ısrar kararında hukuka uygunluk bulunmadığından ısrar kararının bu nedenle bozulması gerektiği oyu ile karara katılmıyoruz.
KARŞI OY
XXX- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun, 4369 sayılı Kanunla değişik 344
üncü maddesinin 2 inci fıkrasında, vergi ziyaı suçunu işleyenlere vergi ziyaı
cezası kesilir ve bu ceza, ziyaa uğratılan verginin bir katına , bu verginin kendi
kanununda belirtilen normal vade tarihinden cezaya ilişkin ihbarnamenin
düzenlendiği tarihe kadar geçen süre için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre
ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden hesaplanan gecikme faizinin yarısının
eklenmesi suretiyle bulunur hükmü yer almaktadır. Bu fıkranın" bu ceza; ziyaa
uğratılan verginin bir katına bu verginin kendi kanununda belirtilen normal vade
tarihinden cezaya; ilişkin ihbarnamenin düzenlendiği tarihe kadar geçen süre
için, bu Kanunun 112 nci maddesine göre ziyaa uğratılan vergi tutarı üzerinden
hesaplanan gecikme faizinin yarısının eklenmesi suretiyle bulunur" bölümünün
Anayasa'nın 2 nci, 7 nci, 10 uncu, 38 nci ve 73 üncü maddelerine aykırılığı
iddiasıyla iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş olup, Anayasa
Mahkemesi'nin 6.1.2005 günlü ve E:2001/3, K:2005/4 sayılı kararıyla, ".ziyaa
uğratılan verginin bir katına eklenecek olan cezanın hesaplanmasında esas alınacak olan gecikme faiz oranının Bakanlar Kurulu tarafından ne zaman belirleneceğinin bilinmemesi ve bu durumun sonuçta öngörülecek ceza miktarında
belirsizliğe yol açacak olması, Anayasa'nın 38 inci maddesinde sözü edilen ceza
ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur ve 2 nci maddesindeki" hukuk devleti "İlkelerine aykırılık oluşturur" gerekçesiyle iptal edilmiş,
Anayasa'nın 153 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasıyla 2949 sayılı Yasa'nın 53
üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları gereğince, iptal hükmünün kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak altı ay sonra yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
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8.4.2006 tarih ve 26133 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5479 sayılı Yasanın 12. maddesi ile 213 sayılı Yasanın 344 ncü maddesinin ikinci fıkrası, "Vergi ziyaı suçu işleyenlere, zıyaa uğrattıkları verginin bir
katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. " hükmü, yine aynı yasanın 13 üncü
maddesi ile 213 sayılı Yasaya "gecici madde 27 - 1.1.2006 tarihinden önceki
dönemlere ilişkin olarak bu tarihten sonra ortaya çıkan ve vergi ziyaı cezası
kesilmesini gerektiren fiiller için ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında
vergi ziyaı cezası kesilir. Bu ceza; vergi ziyaına 359 ncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verenlere üç kat , bu fiillere iştirak edenlere bir kat , vergi incelemesine veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç
olmak üzere , kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için
de yüzde elli oranında uygulanır. " hükmü eklenerek getirilmiştir.
Yasa koyucu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344. maddesinde yer
alan vergi ziyaı cezasının hesaplanma yöntemine ilişkin düzenlemenin
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla yaptığı bu yeni düzenlemede, maddenin yürürlük
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olan ve bu tarihten sonra ortaya çıkan fiilleri de cezalandırmaktadır.
Anayasa'mıza ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanununa göre, "suçta
kanunilik" ve "cezalarda kanunilik" ilkesi oluşturulmuştur. Çağdaş hukukun
vazgeçilmez temel ilkelerinden biri de "kanunsuz suç ve ceza olmaz" kuralıdır. Bu ilkeler ile kişilerin temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınmaktadır. Yasama organı kamu düzeninin korunması bakımından ceza kanunlarında ve diğer kanunların ceza içeren hükümlerinde düzenleme yaparken hem
Anayasa kuralları içinde hareket etmek hem de ceza hukukunun genel prensiplerine bağlı kalmak mecburiyetindedir.
Herkes ( cezaların azaltılması durumu hariç olmak üzere ) suçun işlendiği günde yürürlükte olan kurallara göre cezalandırılmalıdır.
T.C.Anayasa'sının "Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü" başlıklı 11
nci maddesi "Kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz" hükmüne, "C- Suç ve ceza-
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lara ilişkin esaslar" başlıklı 38 nci maddesi "kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz" hükmüne amirdir.
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin
"Cezaların Yasallığı" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında; hiç kimsenin,
işlendiği zaman ulusal ve uluslar arası hukuka göre bir suç sayılmayan bir fiil
veya ihmalden dolayı mahkum edilemeyeceği, yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemeyeceği
düzenlenmiştir.
T.C.Anayasa'sının 90 ncı maddesinin son fıkrasında da, usulüne göre
yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu,
bunlar hakkında Anayasa'ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamayacağı, usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların ayni konuda farklı hükümler
içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası hükümlerin
esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
5237 sayılı yeni Türk Ceza Yasası'nın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemeyeceği
ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağı, kanunda yazılı cezalardan başka bir
ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamayacağı, 2 nci fıkrasında da idarenin
düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza konulamayacağı, aynı Yasa'nın 5 nci
maddesinde , bu Kanunun Genel Hükümlerinin özel ceza kanunları ve ceza
içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanacağı, 7 nci maddesinin 1 inci
fıkrasında da, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemeyeceği ve güvenlik tedbiri uygulanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Anayasa'nın 153 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; Kanun, Kanun
Hükmünde Kararname veya T.B.M.M. İçtüzüğü yada bunların hükümlerinin,
iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkacağı,
gereken hallerde Anayasa Mahkemesi'nin iptal hükmünün yürürlüğe gireceği
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tarihi ayrıca kararlaştırabileceği, bu tarihin, kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemeyeceği, 5 inci fıkrasında da, iptal
kararlarının geriye yürümeyeceği belirtilmiş ise de, Anayasa Mahkemesi
kararlarının geriye yürümezlik ilkesini Mahkemelerde bakılmakta olan davalarda ve ceza içeren hükümler içinde uygulanacağı şeklinde anlamak mümkün
değildir. Bir hukuk devletinde kanunların Anayasa'ya aykırılığından ziyade bu
aykırılığın bilinmesine rağmen uygulanmaya devam edilmesi kabul edilemez.
Anayasa'ya aykırılığı Anayasa Mahkemesi'nce saptanarak iptal edilmiş kanun
hükümlerinin görülmekte olan davalarda da uygulanması hukukun üstünlüğü
ilkesine aykırıdır.
Yapılan düzenlemeler, Anayasa'nın üstünlüğü, cezaların kanuniliği,
belirlilik ve eşitlik ilkeleri açısından değerlendirildiğinde, özel yasasında
tanımlanan suç için verilecek olan cezanın Anayasa Mahkemesi tarafından
iptal edilmesi ve hukuk aleminde varlığının ortadan kalkması karşısında ve
Anayasa'mızın 153 ncü maddesi hükmü gereği Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları ile idare makamlarını, gerçek ve
tüzel kişileri bağlaması nedeniyle, görülmekte olan davalarda vergi ziyaı suçu
işleyenlere 5479 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar vergi ziyaı cezası kesilmemesi gerektiği görüşüyle kararın vergi ziyaı cezası ile ilgili kısmına
katılmıyoruz.
KARŞI OY
XXXX- 2000 yılı işlemleri incelenerek POS cihazı ile yaptığı satışlara
ait hasılatının bir kısmını kayıt ve beyan dışı bıraktığı saptanan davacı adına,
bu hasılatı için düzenlemesi gereken belgeleri düzenlememesi nedeniyle 213
sayılı Vergi Usul Kanununun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca
kesilen özel usulsüzlük cezası 2.9.2004 tarih ve 7780 sayılı ceza ihbarnamesiyle davacıya tebliğ edilmiş, davacı bu ihbarname ile tebliğ edilen cezanın
kaldırılmasını isteyerek, ihbarnamenin tarih ve sayısını da dava dilekçesinde
belirtmek suretiyle dava açmıştır.
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Dava konusu edilen ihbarname incelendiğinde, ihbarnamede kesilen
cezanın dayanağı olarak 213 sayılı Kanunun 353'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gösterildiği görülmektedir. Aynı Kanunun defter ve belge ibrazına ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere kesilecek cezayı düzenleyen
mükerrer 355'inci maddesine göre ceza kesildiğine ilişkin bir ibare ihbarnamede yer almadığı gibi dayanak olarak da bu madde gösterilmemiştir. İnceleme
raporunda her ne kadar mükerrer 355'inci maddesi nedeniyle de ceza kesilmesi önerilmiş ise de, idarece bu yönde bir işlem yapılmadığı anlaşılmaktadır.
Davacı dava dilekçesinde, münhasıran yukarıda tarih ve sayısını belirttiğimiz
ihbarname ile kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılmasını istediğinden,
213 sayılı Kanunun mükerrer 355'inci maddesine göre kesilen herhangi bir
cezanın bu dosyada dava konusu edilmediği sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu nedenle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci maddesi uyarınca
kesilen özel usulsüzlük cezası dava konusu edilmediği halde, Mahkemece söz
konusu ceza hakkında da hüküm kurulması yolundaki ısrar hükmünde hukuka uygunluk bulunmadığından ve ısrar kararının bu hüküm yönünden bozulması gerektiği oyu ile Kurul kararının, bu nedenle kesilen özel usulsüzlük
cezası hakkında hüküm kurulmasında hukuka aykırılık görmeyen hüküm fıkrasına katılmıyoruz.
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DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE
KARAR YILI

: 2007

KARAR NO

: 2065

ESAS YILI

: 2006

KARAR TARİHİ : 14/06/2007
DÖVİZ KREDİSİ İLE SABİT KIYMET İTHAL EDİLMESİ NEDENİYLE, LEHE OLUŞAN KUR FARKLARININ İLGİLİ DÖNEMDE
OLUŞAN KUR FARKI GİDERLERİNE MAHSUBU SURETİYLE, DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEĞİ HK.
Kararın Düzeltilmesini İsteyen : ? Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi
Vekili : Av. ?
Karşı Taraf : Kavaklıdere Vergi Dairesi Başkanlığı
İstemin Özeti : 2002 yılı işlemleri incelenen davacı adına inceleme raporuna dayanılarak ikmalen gelir (stopaj) vergisi salınmış, fon payı hesaplanıp,
vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Ankara 2. Vergi Mahkemesi, Yap İşlet Devret
sisteminde inşa edilip 20.12.1999 tarihinde işletmeye açılan tesis için 1999
yılı sonuna kadar kullanılan krediler nedeniyle oluşan kur farklarının tesisin
maliyet bedeline intikal ettirilmek suretiyle amortismana tabi tutulmasının
zorunlu olduğu ve bu hususa ilişkin olarak taraflar arasında da bir ihtilafın
bulunmadığı, tesisin işletmeye açıldığı tarihi takip eden dönemler için yapılan
geri ödemeler dolayısıyla hesaplanan kur farklarının ne şekilde muhasebeleştirileceğine ilişkin olarak yayınlanan 163 seri numaralı Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği'nin 2 numaralı bendinde, döviz kredisi kullanarak yurt dışından
sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç
taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından, sabit kıymetlerin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların kıymetin maliyetine
eklenmesinin zorunlu olduğu, aynı kıymetlerle ilgili olarak söz konusu
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dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu
yapılmasının mümkün olduğunun ifade edildiği, buna göre, sabit kıymetin
işletmenin aktifine alındığı tarihi takip eden vergilendirme dönemleri içinde
hesaplanan kur farklarının tamamının doğrudan gider yazılması ya da amortismana tabi tutulması konusunda mükelleflere seçimlik bir hak tanındığı,
ancak söz konusu kur farklarının bir kısmının gider yazılması, bir kısmının ise
amortisman yolu ile itfa edilmesine olanak bulunmadığı, bu nedenle, ihtilaflı
yıl için hesaplanan kur farkının tamamının amortismana tabi tutulması gerekirken, bir kısmının doğrudan gider yazılmasında hukuka uyarlık bulunmadığından yapılan tarhiyatın yasal olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacının temyiz istemi üzerine Danıştay Dördüncü Dairesinin
21.6.2006 günlü ve E:2005/4, K:2006/1346 sayılı kararıyla; vergi aslına yönelik temyiz istemi reddedilmiş, vergi ziyaı cezasına yönelik temyiz istemi ise
kabul edilip, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararı ve yapılan yasal
düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; görülmekte olan uyuşmazlıkta,
Anayasaya aykırılığı saptanmış olan kurala göre hüküm kurulması,
Anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırı olup, yüksek mahkemenin kararında, vergi ziyaı cezasının hesaplanış biçimi yönünden kurduğu
gerekçe ile kamu yararının korunması yönünden belirttiği gerekçe göz önüne
alındığında olayın niteliğine göre cezanın ziyaa uğratılan verginin sadece bir
katı veya üç katı oranında uygulanmasının hukuka uygun olacağı gerekçesiyle Mahkeme kararının vergi ziyaı cezasına ilişkin kısmı bozulmuştur. Davacı,
yapılan tarhiyatın usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kararın düzeltilmesini istemektedir.
Savunmanın Özeti : Yasal dayanaktan yoksun bulunan kararın düzeltilmesi isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.
Tetkik Hakimi Hülya Z.Yıldırım'ın Düşüncesi: Kararın düzeltilmesi
istemini içeren dilekçede öne sürülen hususlar, kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte bulunmadığından istemin reddi gerektiği düşünülmektedir.
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Danıştay Savcısı İbrahim Erdoğdu'nun Düşüncesi : Uyuşmazlık,
davacı kurumun 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen rapora
dayanılarak re'sen salınan gelir (stopaj) vergisi ve hesaplanan fon ile kesilen
vergi ziyaı cezasına karşı açılan davayı reddeden vergi mahkemesi kararının
temyizi üzerine Danıştay Dördüncü Dairesince, vergi aslının onanmasına,
vergi ziyaı cezasının ise, bir kat olmak üzere kısmen reddine dair verilen kararın düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Davacı Kurumca Danıştay Dördüncü Dairesi kararının düzeltilmesi
istenmekte olup; Danıştayın kısmen onama kararındaki düşüncede belirtilen
gerekçe ile düzeltme dilekçesinde ileri sürülen nedenler ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu 334 Sıra Nolu Genel Tebliğinde yer alan III. kısım Kur Farkları
başlığını taşıyan bölümde belirtilen hususlar karşısında karar düzeltme isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Dördüncü Dairesince kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun
54 üncü maddesinin 1/c bendi uyarınca yerinde görüldüğünden Dairemizin
21.6.2006 günlü ve E:2005/4, K:2006/1346 sayılı kararı kaldırılarak, Ankara
2. Vergi Mahkemesinin 26.10.2004 günlü ve E:2004/329, K:2004/897 sayılı
kararının temyiz istemi yeniden incelenip, gereği görüşüldü:
Elektrik enerjisi üretimi yapan davacı kurumun 2002 yılı faaliyet döneminde tahakkuk eden ve yatırımın finansmanında kullanılan kur farkı giderlerini ilgili dönemde kur farkı gelirlerine mahsup edip, kalan kısmını aktifleştirerek üzerinden amortisman hesaplanmasının mümkün olmadığı ileri sürülerek adına ikmalen salınan gelir (stopaj) vergisi, hesaplanan fon payı ile kesilen vergi ziyaı cezasına karşı açılan davayı reddeden Vergi Mahkemesi kararı
temyiz edilmektedir.

374

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun "Değerlemenin tarifi" başlıklı 258 inci
maddesinde, değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi
kıymetlerin takdir ve tespiti olarak tanımlanmış, 261 inci maddesinde değerleme ölçüleri sayılmış, 262 nci maddesinde ise, maliyet bedelinin, iktisadi bir
kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan
ödemelerle müteferri bilumum giderlerin toplamını ifade edeceği belirtilmiştir.
Yatırımların finansmanında kullanılan kredilere ilişkin faiz giderleri ile
yurt dışından döviz kredisiyle sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya
çıkan kur farklarının sabit kıymetin maliyet bedeline mi intikal ettirileceği,
yoksa doğrudan ilgili yılın giderleri arasında mı gösterileceği hususlarında
tereddütler bulunması nedeniyle 27.1.1995 günlü 18648 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan 163 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile
açıklama yapılmış, 2 nci fıkrasında, döviz kredisi kullanılarak yurt dışından
sabit kıymet ithal edilmesi sırasında veya sonradan bu kıymetlere ilişkin borç
taksitlerinin değerlemesi dolayısıyla ortaya çıkan kur farklarından sabit kıymetin iktisap edildiği dönem sonuna kadar olanların, kıymetin maliyetine
eklenmesinin zorunlu bulunduğu, aynı kıymetlerle ilgili söz konusu dönemden sonra ortaya çıkan kur farklarının ise, ait oldukları yıllarda doğrudan gider
yazılması ya da maliyete intikal ettirilerek amortisman konusu yapılmasının
mümkün bulunduğu belirtilmiştir.
Anılan düzenlemelere göre, döviz kredisi ile sabit kıymet ithal edilmesi
nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının maliyete mi ekleneceği yoksa doğrudan
gider mi yazılacağı hususunda Vergi Usul Kanununda bir sınırlama getirilmediği,uygulamaya yön vermek amacıyla çıkarılan tebliğde bu hususta mükelleflere serbestlik tanındığı görülmektedir.
İncelenen dosyada, 16.10.1996 tarihli yatırım teşvik belgesi kapsamında
Yap İşlet Devret modeli ile Esen Çayı üzerinde Fethiye Hidroelektrik Santrali
inşaatını tamamlayarak 20.12.1999 tarihinde işletmeye açan davacı kurum
tarafından, ilgili yılda yani işletme döneminde,yatırım dönemine ait döviz cin375
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sinden kullanılan uzun vadeli yabancı kaynaklara ait kur farkı giderleri ile
aynı yılda faaliyetinden elde edilip yabancı para şeklinde değerlendirilen hasılata ait kur farkı gelirleri mahsup edilerek kalan kur farkı gideri aktifleştirilip,
işletme süresi dikkate alınarak amortisman hesaplanmış ve dönem kazancının
tespitinde gider olarak dikkate alınmıştır. İnceleme elemanınca, sabit kıymetin işletmenin aktifine alındığı tarihi takip eden vergilendirme dönemleri için
hesaplanan kur farklarının bir kısmının doğrudan gider yazılması bir kısmının
ise amortisman yoluyla itfa edilmesi eleştirilerek, kur farklarının tamamı aktife alınmak suretiyle amortisman ayrılarak, kur farkı gelirleri ise dönem kazancına eklenmek suretiyle matrah farkı bulunmuş, söz konusu tutarın kurumun
yararlanma hakkı bulunan yatırım indirimi tutarından mahsup edilmesi sonucu yararlanılan yatırım indirimi nedeniyle gelir(stopaj)vergisi salınıp, fon payı
hesaplanmış ve vergi ziyaı cezası kesilmiştir. Yukarıda belirtilen Vergi Usul
Kanunu'nun değerleme ile ilgili hükümleri dikkate alındığında yurt dışından
sabit kıymet ithal edilmesi nedeniyle ortaya çıkan kur farklarının nasıl değerleneneceği hususunda Kanunda herhangi bir düzenleme ve sınırlama olmadığı
görülmektedir. Tamamen uygulamaya yön vermek amacıyla yayımlanan tebliğ
ile de davacının bu hakkının kullanımının sınırlanması ve vergi ziyaı cezası
verilmesini gerektiren bir suçun işlendiğinin kabulü "Hukuk devleti" ilkesi ile
bağdaşmayan bu durumdur. Kaldı ki, 5.5.2004 gün 25453 sayılı Resmi Gazete
de yayımlanan 334 no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile de, İdarenin
uygulamaya ilişkin görüşü değişmiş, bu kez davacının uygulaması benimsenmiş
ve lehe oluşan kur farklarının, aktifleştirildikten sonraki döneme ilişkin olanlarının kambiyo geliri olarak değerlendirilmesi veya maliyetten düşülmek suretiyle amortismana tabi tutulmasının mümkün olduğu açıklanmıştır.
Bu durumda, konuyla ilgili yasal düzenlemelerde lehe oluşan kur farklarının maliyetten düşülmesini engelleyen bir hüküm bulunmaması ve açıklama
ve uygulamaya yön verme amacıyla yayımlanan genel tebliğlerle bir hakkın
sınırlanmasının mümkün olmaması karşısında aksi yönde verilen Mahkeme
kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
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Açıklanan nedenlerle,davacının temyiz isteminin kabulüyle Ankara 2.
Vergi Mahkemesinin 26.10.2004 günlü ve E:2004/329, K:2004/897 sayılı
kararının bozulmasına 14.6.2007 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
KARŞI OY
Kararın düzeltilmesi istemini içeren dilekçede öne sürülen hususlar,
kararın düzeltilmesini sağlayacak nitelikte bulunmadığından istemin reddi
gerektiği görüşüyle karara karşıyız.
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T.C. DANIŞTAY YEDİNCİ DAİRE
Esas No

: 2008/111

Karar No : 2010/2179
KARAR METNİ: NEVİ DEĞİŞİKLİĞİNDE ESKİ ŞİRKETTEN
YENİ ŞİRKETE GEÇEN ÖZSERMAYE

TUTARı ÜZERİNDEN

SALıNAN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN VERGİ ZİYAı CEZASı
YASAL DEĞİLDİR.
Temyiz İsteminde Bulunan : ………… Vergi Dairesi Başkanlığı
Karşı Taraf : ……………….. Turizm Ticaret Anonim Şirketi
İstemin Özeti : Limited Şirket iken nevi değiştirmek suretiyle anonim
şirkete dönüşen davacı şirket adına, ana sözleşmede yer alan ve eski şirketten
yeni şirkete geçen özsermaye tutarı üzerinden salınan damga vergisine ve
kesilen vergi ziyaı cezasına ilişkin işlemi; “nevi değiştirme” halinin, en geniş
anlamı ile bir işletmenin bir hukuki şekilden diğer bir hukuki şekle çevrilmesi, yeni hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürerek başka bir ticaret şirketi
olarak, başka ve o ortaklık tipine uygun statü ve unvanla ortaya çıkması olduğu; nevi değiştirmede, eski şirketin feshi ile bir yenisinin kurulmasının söz
konusu olmayıp, eski şirketin yeni şekilde devam ettiği ve sadece statü değişikliği yapıldığı; olayda, limited şirketin anonim şirkete dönüştürülmesi, eski
şirketin feshi, yeni bir şirket kurulması olarak kabul edilemeyeceğinden ve şirket mal varlığının intikali de söz konusu olmadığından; ana sözleşmede yer
alan ve eski şirketten yeni şirkete geçen özsermaye tutarı üzerinden yapılan
tarh ve ceza kesme işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal
eden İstanbul Dokuzuncu Vergi Mahkemesinin 29.01.2007 gün ve E:2007/1264;
K:2007/132 sayılı kararının; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun, olay tarihinde yürürlükte olan, 22. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendinde, limited şirketlerin, sermaye artışına ilişkin kararlarıyla ilgili damga vergisinin söz konusu kararın tescil ve ilan tarihinden itibaren, üç ay içinde vergi dairesine ödenmesi gerektiğinin belirtildiği; bu nedenle, eski şirketten yeni şirkete geçen
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özsermaye tutarı üzerinden salınan damga vergisinde ve kesilen vergi ziyaı
cezasında yasal isabetsizlik bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.
Tetkik Hakimi Munise Karakulak’ ın Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesinin 1. fıkrasında
sayılan bozma nedenlerine uymadığından, temyiz istemi reddedilerek kararın
onanması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı H.Hüseyin Tok’ un Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı
nedenlerden hiçbirisine uymadığında, istemin reddi ile temyiz edilen mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Yedinci Dairesince işin gereği düşünüldü;
Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanmış
bulunan mahkeme kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun
görülmüş olup, temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın
bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine; kararın onanmasına, 6.5.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.
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Özelgeler
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.18.01/2.1.1198.260/9822.3309

15.09.2008

………………………. NOTERLİĞİNE
İlgi :

………………….. tarih ………………… sayılı yazınız.

Yazınızda; Daireniz ……………………… vergi kimlik numaralı
mükellefi ……………………………………….. A.Ş.’nin ………………
………………… A.Ş. ile aralarında yapmış oldukları “Birleşme Sözleşmesi”nin
kurumlar vergisi kapsamında yapılan devir olup olmadığı, harç ve damga vergisinden istisna olup olmadığı konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.
492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında, anonim, eshamlı komandit, limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme,
devir, bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu Kooperatifler ile Kredi
Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan
kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil) bankalar, yurt dışı kredi
kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve
bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin bu Kanunda yazılı harçlardan müstesna olacağı hükme bağlanmıştır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; “Bu Kanuna
ekli (1) sayılı Tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir.
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Bu Kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine
geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat
veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.” hükmüne yer verilmiştir.
Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde; “Bu kanuna ekli (2) sayılı tabloda
yazılı kağıtlar Damga Vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almakta olup,
Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “IV.Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar”
başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrasında; Kurumlar Vergisi Kanununa göre
yapılan birleşme, devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga
vergisinden müstesna tutulacağı belirtilmiştir.
Diğer taraftan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme,
Hisse Değişimi” başlıklı 19 uncu maddesinde; “1) Bu Kanunun uygulanmasında aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleşen birleşmeler devir hükmündedir:
a) Birleşme sonucunda infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması.
b) Münfesih kurumun devir tarihindeki bilânço değerlerinin, birleşilen kurum
tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilânçosuna geçirilmesi.
(2) Kurumların yukarıdaki şartlar dahilinde tür değiştirmeleri de devir
hükmündedir.
.....” hükmü yer almaktadır.
Aynı Kanunun “Devir, bölünme ve hisse değişimi hallerinde vergilendirme” başlıklı 20 nci maddesinin 1 inci fıkrasında;
“(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan kârlar ise hesaplanmaz ve vergilendirilmez:
a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil
edildiği tarih, devir tarihidir. Münfesih kurum ile birleşilen kurum;
1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile,
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2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması
halinde, münfesih kurumun önceki hesap dönemine ilişkin olarak hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait kurumlar vergisi
beyannamesini, birleşmenin Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten
itibaren otuz gün içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine
verirler.
b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi
borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder. Mahallin en büyük mal memuru, bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca teminat isteyebilir.” denilmektedir.
Bu hükümler çerçevesinde, ……………………………………….
A.Ş.’nin ………………………………………………. A.Ş.’ne devrine ilişkin
düzenlenen yazınız eki “Birleşme Sözleşmesi”nin 492 sayılı Harçlar
Kanununun 123 üncü maddesine göre harçtan, 488 sayılı Kanuna ekli (2)
sayılı Tablonun IV-17 nci fıkrası hükmüne göre damga vergisinden müstesna
tutulması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V.
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.20.01/294-505

13.07.2009*7523

Konu : Kanuni temsilcilerin şirket tüzel kişiliğinden tahsil
edilemeyen vergi borcundan7 sorumlu oldukları dönemlerin
tespitinde ticaret sicili gazetesi bilgilerinin esas alınacağı
……………….. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: ………. tarih ve ……. sayılı yazınız
İlgide kayıtlı yazınızda; Daireniz mükelleflerinden ………. San. ve Tic.
A.Ş.’nin ……. tarihi itibariyle vadesi geçmiş 20.675.387,17 TL vergi borcunun bulunduğu, anılan şirketin yönetim kurulu üyelerinden ………… ’ın
………. tarihli dilekçesi ile; 17.06.1998 tarihinde istifa dilekçesini şirket
yönetim kuruluna vererek yönetim kurulundan ayrıldığı, söz konusu dilekçenin yönetim kurulunca 18.06.1998 tarihinde kabul edildiği ancak şirketin olağan genel kurulunun 13.07.1998 tarihinde yapıldığı ve genel kurul kararının
29.07.1998 tarihinde tescil edildiği, bu hususun ise ……..1998 tarih ve …….
sayılı ticaret sicili gazetesinde ilan edildiğinden bahisle 18.06.1998 tarihinden
sonraki dönemlere ait şirket borcundan sorumlu tutulmamasını talep ettiği
belirtilerek adı geçenin sorumluluk döneminin tespitinde istifa dilekçesini
verdiği tarihin mi bahsi geçen ticaret sicili gazetesinde yer alan bilgilerin mi
esas alınacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
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Bilindiği üzere, A Seri 1 Sıra numaralı Tahsilat Genel Tebliğinin “VIII.
Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu” başlıklı bölümünün 2. maddesinde;
6762 sayılı Kanunun 317 nci maddesinde; “Anonim şirket idare meclisi
tarafından idare ve temsil olunur.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, anonim
şirketin kanuni temsilcisi idare meclisi, bir diğer ifade ile yönetim kuruludur.
Kanunun 317 nci maddesi hükmü genel kuralı belirtmekte, ancak vazifelerin
azalar arasında ne şekilde taksim olunacağı 319 uncu maddede düzenlenmektedir.
Anılan maddede, “Esas mukavelede idare ve temsil işlerinin idare meclisi azaları arasında taksim edilip edilmeyeceği ve taksim edilecekse bunun
nasıl yapılacağı tespit olunur. İdare meclisinin en az bir azasına şirketi temsil
salahiyeti verilir.
Esas mukavele ile temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya
bazılarını idare meclisi azası olan murahhaslara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilmek için umumi heyete veya idare meclisine salahiyet verilebilir. Bu gibi kayıtlar bulunmadığı takdirde 317 nci madde
hükmü tatbik olunur.” hükmü yer almaktadır.
…………….
Buna göre, 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uygulamasında kanuni temsilci, şirket esas sözleşmesi ile temsile yetkilendirilmiş veya
kaynağını esas sözleşmeden alan yetki ile idare meclisi ya da genel kurulca
temsil yetkisi verilmiş kişi veya kişiler olacaktır.
Aynı bölümün 3. maddesinde;
Türk Ticaret Kanununun 323 üncü maddesinde, idare meclisinin şirketi
temsile salahiyetli kimseleri tescil edilmek üzere ticaret siciline bildireceği,
temsil salahiyetine müteallik kararın noterlikçe tasdik edilmiş suretinin de
sicil memuruna verilmesinin şart olduğu hükme bağlanmıştır.
Bu hükme göre;
- Temsil salahiyetine ilişkin noter tasdikli yetkili organ (yönetim kurulu
veya genel kurul) kararı,
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- Şirketi temsil salahiyeti verilen kişilerin kimler olduğu,
hususlarının ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmiş olması gerekmektedir.
Aynı Kanunun 38 inci maddesi gereğince de bu tescilin ilan tarihinden itibaren hüküm ifade edeceği tabiidir.
4. maddesinde ise;
“Türk Ticaret Kanununa ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalar dikkate alınarak, bir anonim şirketin kanuni temsilcileri;
a) Öncelikle şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birden fazlasının şirketi temsile yetkili kılınıp kılınmadığı,
b) Şirketi temsile yetkili üye esas sözleşmede belirlenmemiş ise sözleşmede yönetim kurulu veya genel kurula, yönetim kurulu üyesi olması şartıyla
murahhas üyeleri veya şirkette pay sahibi olmayan sorumlu müdürleri temsilci olarak belirleme konusunda yetki verilip verilmediği,
c) Esas sözleşmede temsilci belirleme konusunda yetkisi bulunan organ
tarafından bu yetki çerçevesinde temsil salahiyetinin; yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına ya da yönetim kurulu üyelerinden en az biri ile birlikte şirketin sorumlu müdürü veya müdürlerine devredilip devredilmediği
hususlarına göre belirlenecektir.
Bu hususların varlığı, ticaret sicili kayıtlarına ve ilanın yapıldığı Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesine bakılarak tayin olunacaktır.” denilmektedir.
Mezkur Tebliğin ilgili bölümünde yer alan açıklamalara istinaden,
…….. tarih ve ……. sayılı ticaret sicili gazetesinde ilan edilen ve ………..’ın
anılan şirketin yönetim kurulundan ayrılmasına dayanak teşkil eden olağan
genel kurulu karar günü olan 13.07.1998 tarihi itibariyle adı geçenin şirket
borcundan sorumluluğu sona ermiş olup bu tarihten sonraki dönemlere ait şirket borcundan sorumlu tutulmaması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-3982

07.07.2009*7237

Konu: 5434 sayılı Kanun’a göre bağlanan aylık üzerindeki haczin 5510
sayılı Kanun’un 93. maddesine göre kaldırılamayacağı.
……………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi: …… tarih ve ……. sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınızda; mükelleflerinizden ……….. Ltd. Şti.’nin vergi
borçları nedeniyle şirket ortağı ……….’ın Emekli Sandığından aldığı aylığa
15.12.2005 tarihinde haciz konulduğu ve bu tarihten itibaren 6183 sayılı
Kanun’un 71. maddesine göre kesinti yapıldığı, adı geçenin 07.05.2009 tarihinde dilekçe ile Dairenize başvurarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesine istinaden maaş kesintisine son
verilerek bugüne kadar yapılan kesintilerin tarafına iadesini istediği belirtilerek yapılacak işlem hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.
Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan
Kanun’un “Devir, Temlik, Haciz Ve Kurum Alacaklarında Zamanaşımı” başlıklı 93. maddesinde; “Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin
gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası
hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve
temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tah389
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sili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya
göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir…” hükmü,
- Geçici 4. maddesinde; “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih İtibarıyla
8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre; aylık, tazminat, harp malûllüğü
zammı, diğer ödemeler ve yardımlar ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı
Kanunun 1 inci maddesine göre ek ödeme verilmekte olanlara, bu Kanunla
yürürlükten kaldırılan hükümleri de dahil 5434 sayılı Kanunda kendileri için
belirtilmiş olan şartları haiz oldukları müddetçe bunların ödenmesine devam
olunur...” hükmü, yer almaktadır.
Söz konusu madde hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, 5510
sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, kendisine 5434 sayılı Emekli
Sandığı Kanununa göre emekli aylığı bağlanmış olanlar hakkında 5434 sayılı
Kanunun hükümlerinin (5510 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılanlar dahil)
uygulanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Buna göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanan aylıklar hakkında 5510 sayılı Kanunun 93. maddesi hükmünün tatbiki mümkün bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunun 70. maddesinde; “Aşağıda gösterilen mallar haczedilemez:
1. 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet mallan ile hususi kanunlarında haczi
caiz olmadığı gösterilen mallar...” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre, özel kanunlarında haczedilemeyeceğine ilişkin hüküm
bulunan mal, hak ve alacakların 6183 sayılı Kanun kapsamında haczi de
mümkün bulunmamaktadır.
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Bu itibarla, özel kanun niteliğinde olan 5434 sayılı Kanun kapsamında
bağlanan aylıkların haczedilmeyeceğine ilişkin bir hükmün bulunmaması
nedeniyle, 6183 sayılı Kanun uygulamasında bu aylıkların haczedilmesi
mümkün bulunmaktadır.
Bir başka ifade ile 30.09.2008 günü ve öncesinde işe girmiş memurlar (kamu görevlileri) 5434 sayılı Kanun’a tabi olduklarından vergi borçları nedeniyle emekli aylıklarının haczedilmesi mümkün bulunmakta
olup, 01.10.2008 günü ve sonrasında işe girenler ise 5510 sayılı Kanun’a
tabi olduklarından emekli aylıklarının haczedilmesine imkan bulunmamaktadır.
Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun 71. maddesinde; “Aylıklar, ödenekler,
her çeşit ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama bağlı olmayan nafakalar,
emeklilik aylıkları, sigorta ve emeklilik sandıkları tarafından bağlanan gelirler kısmen haczolunabilir. Ancak haczolunacak. miktar bunların üçte birinden
çok dörtte birinden az olamaz…” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanmış olan aylıklara, aylık sahibinin amme borçları nedeniyle 6183 sayılı Kanunun 71. maddesine göre haciz tatbik edilmesi mümkün bulunmakta olup,
Bu durumda mükellefiniz ………..’a 5434 sayılı Kanun hükümlerine
göre bağlanan aylık üzerindeki Daireniz haczinin 5510 sayılı Kanun’un 93.
maddesine göre kaldırılamayacağı tabiidir.
Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı : B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-3839
Konu: Vefat eden şahsın vergi borcunun

10.03.2009*2631

takip ve tahsil işlemleri
Sayın …………………….
İlgi: …….. tarihli e-posta dilekçeniz.
İlgide kayıtlı dilekçeniz ile babanız …………’ın 22.08.2008 tarihinde
vefat ettiği belirtilerek babanıza ait vergi borcunun taksitlendirilmesi veya
muafı talep edilmektedir.
Söz konusu dilekçeniz üzerine yapılan tetkikler neticesinde babanız
……….’ın …….. ve ……….. Vergi Dairelerinde mükellefiyeti olduğu tespit
edilmiş olup,
Konu hakkında ……… Vergi Dairesinden alınan bilgiden, ……..’ın dairelerine 25.02.2008 tarihi itibariyle toplam 6183 sayılı Kanunun 48.maddesi
gereğince taksitlendirme kapsamında 11.266,54 TL, taksitlendirme kapsamı
dışında 2.057,00 TL olmak üzere 25.02.2008 tarihi itibariyle toplam
13.323,54 TL vergi borcu bulunduğu,
………. Vergi Dairesinden alınan bilgiden, 6183 sayılı Kanunun
48.maddesi gereğince taksitlendirme kapsamında 1.784,3 TL, taksitlendirme
kapsamı dışında 97,50 TL olmak üzere toplam 1.881,80 TL vergi borcu
bulunduğu anlaşılmıştır.
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Vergi borcunun affı ancak yasal bir düzenleme ile mümkün olup, bugün
için bu tür bir düzenleme söz konusu değildir.
Bununla birlikte ödeme güçlüğü içinde bulunan mükelleflerin 6183 sayılı Kanunun 48. maddesi gereğince bağlı bulundukları vergi dairelerine başvurarak borçlarının tecilini talep etmeleri halinde, bu borçlarının cari oranda
(yıllık %24) alınacak tecil faizi karşılığında taksitlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 48.maddesinde “Amme borcunun
vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idaresince veya yetkili kılacağı makamlarca; amme alacağı 36 ayı geçmemek
üzere ve faiz alınarak tecil olunabilir.
Şu kadar ki, amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil
edilen borçlarının toplamı ellibin Türk Lirasını (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranılmaz.” denilmektedir.
Bu durumda söz konusu vergi borçlarının taksitlendirilmesi amacıyla
babanızın mükellefi olduğu ………. ve ……… Vergi Dairelerine başvurmanız halinde talebinizin vergi daireleri tarafından değerlendirileceği tabiidir.
Diğer taraftan 6183 sayılı Kanunun 7.maddesinde “Borçlunun ölümü
halinde, mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında da bu kanun hükümleri tatbik edilir. Borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelelere devam olunur. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesini gerektiren
haller bu hükmün dışındadır.
Mirasın tutulan defter mucibince kabulü halinde, mirasçı, deftere kaydedilmemiş olsa dahi amme alacağından mirastan kendisine düşen miktar ile
mesuldür….” hükmü yer almaktadır
A Seri 1 Sıra Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “III-Borçlunun Ölümü
ve Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması” başlıklı bölümünün 2.maddesinde “Borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında
6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır….”
393

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

3.maddesinde ise “Mirasçıların sorumluluğu; 213 sayılı Vergi Usul
Kanununun 12 nci ve 4721 sayılı Kanunun 681 inci maddesinde düzenlenmiştir.
213 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, “Ölüm halinde mükelleflerin
ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak,
mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nisbetinde
sorumlu olurlar.” hükmüne yer verilmek suretiyle ölen kişinin vergi borçlarından her mirasçının kendi miras hissesi nispetinde sorumlu olması esası getirilmiştir.
Bu itibarla, ölen amme borçlusundan aranılan amme alacaklarının 213
sayılı Kanun kapsamına giren alacaklar olması halinde mirasçılar hakkında
yapılacak takiplerde mirasçıların sorumlu oldukları tutarların 213 sayılı
Kanunun anılan maddesi uyarınca tespit edilmesi gerekmektedir.
4721 sayılı Kanunun 641 ve 681 inci maddelerinde ise; mirasçıların
tereke borçlarından dolayı müteselsilen sorumlu oldukları düzenlenmiştir.
Ancak, bu sorumluluk mirasın paylaştırılmasından itibaren geçecek 5 yıllık
sürede geçerli olup, bu sürenin bitiminden sonra mirasçılar miras hisseleri
oranında miras bırakanın borçlarından sorumlu olacaklardır.
Miras bırakandan aranılan amme alacaklarının 213 sayılı Kanun kapsamında olmayan alacaklardan olması halinde mirasçılar hakkında yapılacak
takipte 4721 sayılı Kanunun hükümleri esas alınacaktır. Buna göre, mirasçılar müteselsil sorumluluğun sona erdiği tarihe kadar borcun tamamından
müteselsilen, bu tarihten itibaren ise miras hisseleri oranında sorumlu tutularak takip edilecektir.” denilmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V
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T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.34.20.01/288-3740

09.01.2009*252

Konu: Satış vaadi sözleşmesi ile satılan
gayrimenkule uygulanan hacizlerin
kaldırılıp kaldırılmayacağı
…………………………………………..
İlgi: a)……… tarihli dilekçeleriniz.
b) …… tarih ve ……. sayılı yazımız.
İlgide kayıtlı dilekçeleriniz ile, …….. adına kayıtlı gayrimenkulü ……
2.Noterliğinin 28.03.2000 tarih, ……. sayılı, …….. adına kayıtlı gayrimenkulleri …….. 2. Noterliğinin 05.05.2000 tarih, ……. sayılı satış vaadi sözleşmeleri ile satın aldığınız, ancak söz konusu gayrimenkullerin iştirak halinde
mülkiyet olmaları nedeniyle tapuda devir işleminin yapılamadığı, bunun üzerine iştirakin iptali davası açıldığı, iştirakin feshi davasının kesinleştiği ve
06.01.2006 tarihinde tapuya tescil işlemlerinin yapıldığı, adı geçen şahısların
vergi borcu nedeniyle söz konusu gayrimenkullere …………..Vergi Dairesi
tarafından haciz konulduğu, tarafınızdan …… 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde
tescil davası açıldığı, mahkemenin 27.06.2006 tarihli kararı ile, satış vaadi
sözleşmesi ile gayrimenkulün satılmış olduğunun kabul edilerek adınıza tesciline karar verildiği belirtilerek söz konusu gayrimenkuller üzerine satış işleminden sonra konulan hacizlerin kaldırılması talep edilmektedir.
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Konu hakkında …….. Vergi Dairesinden alınan bilgiden, …….. ve
…….’ın dairelerine olan vergi borcu nedeniyle söz konusu gayrimenkullere
21.06.2005 tarih ve ….. -….. sayılı haciz bildirileri ile haciz konulduğu,
07.11.2008 tarih ve ….-….. sayılı dilekçeler ile gayrimenkuller üzerine konulan hacizlerin kaldırılması talebinde bulunduğunuz, 05.12.2008 tarih ve ……
sayılı cevabi yazıları ile, dairelerinin haciz tarihinin mahkeme tarafından verilen tescil kararı tarihinden önce olması nedeniyle hacizlerinin kaldırılmayacağının bildirildiği anlaşılmıştır.
Satış vaadi sözleşmeleri kaynağını 818 sayılı Borçlar Kanununun 22.maddesinden almakta olup, satış vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213.maddesi, Türk Medeni Kanununun 716.maddesi (Medeni Kanunun önceki şeklinde
634.madde) ve Noterlik Kanununun 89.maddesi hükümleri uyarınca noter önünde resen düzenlenmesi gereken, bir başka bir anlatımla geçerliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme
türüdür. Vaad alacaklısı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyet devir borcu
yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun
716.maddesi (Medeni Kanunun önceki şeklinde 642.madde) uyarınca açacağı
tapu iptali ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.
Mülkiyet hakkı davasının kazanılması, kurucu iki şartın (unsur) iki ayrı
muamelenin varlığını gerektirir. Bunlardan ilki, mülkiyetin devri borcunu
doğuran, borçlandırıcı bir muamele yani iktisap sebebidir. Buna hukuki sebep
adı da verilmektedir. İkinci muamele ise, tasarruf muamelesi olan ve tescil ile
tamamlanması gereken tescil talebidir. Tescile dayalı devren kazanmada mülkiyet hakkı, tescilin yapıldığı anda geçmektedir. Mülkiyet hakkının geçerli bir
şekilde intikal etmesi, bu iki muamelenin birlikte bulunması ve özellikle iktisap sebebinin (hukuki sebebin) muteber olmasına bağlıdır. Zira, taşınmaz
mülkiyetinin kazanılması, sebebine bağlılık ilkesine tabiidir.
Satış vaadi sözleşmeleri, sözleşme alacaklısına şahsi hak veren sözleşmeler olup, tarafınızdan yapılan satış vaadi sözleşmelerinin, mahkeme ilamlarıyla geçerli oldukları tespit edilmiştir.
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2944 sayılı Tapu Kanununun 26.maddesinin 5. fıkrasında “Noterlik
Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafından tanzim edilen gayrimenkul satış vadi sözleşmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline şerh verilir.”
6.fıkrasında “Şerhten itibaren beş yıl içinde satış yapılmaz veya irtifak
hakkı tesis ve tapuya tescil edilmezse işbu şerh tapu sicil muhafızı veya memuru tarafından re'sen terkin olunur” hükümleri yer almaktadır.
Bu hükümler ile, satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerhinin mümkün
olduğu ancak bu şerhin etkisinin beş yıl boyunca geçerli olduğu, bu şerhin beş
yıl süreyle üçüncü şahıslara karşı ileri sürülmesinin mümkün olduğu vurgulanmaktadır.
Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi tapu kütüğüne şerh edilmiş olsa
dahi bu kişi adına tescil işlemi gerçekleşmedikçe mülkiyetin intikali sağlanmaz. Tapu Kanununun 26.maddesi uyarınca sicile şerh verilen satış vaadi sözleşmesi beş yıl süreyle üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. Bu nedenle haczin kaldırılması için anılan süre içerisinde tescil davası açılması ve üçüncü
kişi adına taşınmazın tescil işleminin tamamlanması zorunludur. Ancak vergi
dairesinden alınan yazı ve eklerinin tetkikinden, ……… ’a ait gayrimenkule
ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh tarihinin 30.03.2000, …….. ’a ait
gayrimenkule ilişkin satış vaadi sözleşmesinin tapuya şerh tarihinin
30.04.2001 olduğu, ancak tapu iptali ve tesciline yönelik davaların tarafınızdan beş yıllık sürenin bitiminden sonra 27.06.2006 tarihinde açıldığı anlaşılmış olup, beş yıllık süreye göre şerhin üçüncü kişilere ileri sürülebilmesi ve
dava açma hakkınız 30.03.2005 ve 30.04.2006 tarihlerinde sona ermektedir.
Örnek Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 11.07.2005 tarih, 2005/1291715158 esas ve karar sayılı kararında da özetle “Tapu siciline şerh edilmiş
taşınmazlarda, satış vaadi sözleşmesine dayalı cebri tescil kararı verilen taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin kaldırılması için 5 yıl içinde ileri sürülmesi gerektiği” hükmedilmiştir.
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Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, her ne kadar dava açmak
suretiyle hisselerin adınıza tapuya tesciline yönelik olarak karar alınmış ise de,
satış vaadi sözleşmelerinin tapuya şerh edilme tarihlerine göre şahsi hakkınızı üçüncü şahıslara karşı ileri sürebilme hakkı olan beş yıllık süreden sonra
dava açmış olmanız nedeniyle davadan önce …….. ve ………’ın vergi borcundan dolayı ……… Vergi Dairesi tarafından konulan hacizler ile söz konusu hacizlerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi hukuken mümkün
bulunmakta olup, bu durumda bahse konu hacizlerin kaldırılmaması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
Başkan a.
Grup Müdür V.
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Pratik Bilgiler
01.07.09 - 31.12.09

01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

666.00 TL
567.00 TL

693.00 TL
589.50 TL

729.00 TL
621.00 TL

760.50 TL
648.00 TL

199.80 TL
170.10 TL

207.90 TL
176.85 TL

218.70 TL
186.30 TL

228.15 TL
194.40 TL

TABAN
549.630.000
444.150.000
488.70 YTL
531.00 YTL
562.50 YTL
585.00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL
729.00 TL
760.50 TL

TAVAN
2.748.150.000
2.886.975.000
3.176.55 YTL
3.451.50 YTL
3.656.25 YTL
3.802.50 YTL
3.954.60 YTL
4.151.55 YTL
4.329.00 TL
4.504.50 TL
4.738.50 TL
4.943.25 TL

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
c) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin
e) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin
f) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin
g) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin
h) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin
›) 01/01/2009 - 30/06/2009 Dönemi ‹çin
j) 01/07/2009 - 31/12/2009 Dönemi ‹çin
k) 01/01/2010 - 30/06/2010 Dönemi İçin
l) 01/07/2010 - 31/12/2010 Dönemi İçin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›
c) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
d) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›
e) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›
f) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›
g) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›
h) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›
›) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›
j) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›
k) 01/01/2009 - 30/06/2009 Tarihleri Aras›
l) 01/07/2009 - 31/12/2009 Tarihleri Aras›
m) 01/01/2010 - 30/06/2010 Tarihleri Arası
n) 01/07/2010 - 31/12/2010 Tarihleri Arası

sosyal güvenlik

01.01.09 - 30.06.09

1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90 YTL
1.727.15 YTL
1.770.63 YTL
1.857.44 YTL
1.960.69 YTL
2.030.19 YTL
2.087.92 YTL
2.173.18 YTL
2.260.05 TL
2.365.16 TL
2.427.03 TL
2.517.01 TL
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1- ASGAR‹ ÜCRET
A) Ücretliler ‹çin (Ayl›k)
a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin
B) Ç›raklar ‹çin
a) 16 Yaﬂ›ndan Büyükler ‹çin
b) 16 Yaﬂ›ndan Küçükler ‹çin

MALi
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sosyal güvenlik

4/A- S‹GORTA PR‹M ORANLARI (30.09.2008’e kadar)
‹ﬂ Kazas› Meslek Hastal›€› Primi
(%1.5'dan az olamaz- %7'den fazla olamaz)
Anal›k Sigorta Primi
Hastal›k Sigorta Primi
Malüllük.Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
Malüllük Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigorta Primi
(Maden iﬂyerlerinde yeralt›nda çal›ﬂanlardan)
‹ﬂsizlik Sigortas› (%1 Devlet Katk›s› Hariç)
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi

‹ﬁÇ‹ PAYI (%)

‹ﬁVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

4/B - 5 510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI (01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kodu
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi
1 - 6,5
(‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
9
11
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Primi
(Fiili Hizmet Süresi Zamm› Uygulanan ‹ﬂyerlerinde)
9
12 - 14
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
5
7,5
Toplam
14
19,5 - 28

Toplam (%)
1 - 6,5

20
21 - 23
12,5
33,5 - 42

Pratik Bilgiler

5/A- 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolu
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi (‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Pirimi (Uzun Vade)
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
Toplam

5/C - 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
2008
2009
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Ayl›€›
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
4/b (Ba€-Kur) Sigortal›lar›na ilgili y›l› Ocak ay›nda
ödenen en yüksek yaﬂl›l›k ayl›€›n› geçmemek üzere,
12
13
emekli ayl›€› üzerinden

Toplam (%)
1 - 6,5
20
12,5
33,5 - 39

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

15

6- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
Toplam (%)
Çal›ﬂ›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›€›
prim oran›na göre
7,5
23,5 - 29
31 - 36,5

402

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

‹Z‹N SÜRES‹
14 günden az olamaz
20 günden az olamaz
26 günden az olamaz
20 günden az olamaz

8- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k) (01.10.2008 Tarihinden İtibaren Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İçin)
Ay
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Y ›l
Ocak
1.91
1.49
1.10
1.56
1.26
1.26
ﬁubat
1.81
1.36
1.10
1.45
1.30
1.17
Mart
1.84
1.32
1.09
1.52
1.35
1.12
Nisan
1.75
1.33
1.09
1.47
1.41
1.05
May›s
2.13
1.34
1.17
1.45
1.50
0.92
Haziran
2.05
1.22
1.40
1.43
1.64
0.96
Temmuz
1.97
1.25
1.64
1.36
1.57
0.88
A€ustos
1.87
1.25
1.56
1.43
1.46
0.79
Eylül
1.91
1.16
1.61
1.41
1.44
0.73
Ekim
1.73
1.14
1.67
1.27
1.57
0.61
Kas›m
1.73
1.11
1.59
1.26
1.63
0.68
Aral›k
1.75
1.11
1.63
1.28
1.43
0.72
Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›

2010
0.64
0.64
0.67
0.70
0.76

Kurumun prim ve di€er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti€i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 3 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti€i tarihten baﬂlamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›€›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›€› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

9- B‹LD‹R‹M SÜRELER‹ VE ‹HBAR TAZM‹NATI TUTARLARI
H‹ZMET SÜRELER‹
B‹LD‹R‹M SÜRES‹
a) 6 Aydan az
2 Hafta
b) 6 ay- 1,5 Y›l aras›
4 Hafta
c) 1.5 Y›l - 3 Y›l aras›
6 Hafta
d) 3 Y›ldan fazla
8 Hafta
10- 50 VEYA DAHA FAZLA ‹ﬁÇ‹ ÇALIﬁTIRAN ÖZEL SEKTÖR ‹ﬁYERLER‹NDE
a) Özürlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran›
b) Eski Hükümlü ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)
c) Terör Ma€duru ‹ﬂçi Çal›ﬂt›rma Oran› (5763 Say›l› kanun ile kald›r›ld›)

‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
8 haftal›k ücret
%3
-
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7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler ile 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiler

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

MALi
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Pratik Bilgiler
11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.07.2010 - 31.12.2010 Dönemi)
11.1) 1-‹ﬂyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun verilmemesi
- Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlara
- Bilanço esas› d›ﬂ› di€er defterleri tutmak zorunda olanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
Not: ‹ﬂyeri bildirgesini, mahkeme karar›na, Kurumuca görevli memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süreden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi
halinde cezalar üçte iki oran›nda uygulan›r.

2.281.50
1.521.00
760.50

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.521.00 TL yi geçmemek üzere:
- Belgenin as›l olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin ek olmas› halinde, her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Ek belgenin sigortal›lar›n otuz günden az çal›ﬂt›€›n› gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya
verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas›na ba€l› olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her
bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin mahkeme karar›, Kurumca görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve
belgelerden hizmetleri veya kazançlar› kuruma bildirilmedi€i veya eksik bildirildi€i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili
olmas› halinde, belgenin as›l veya ek nitelikte olup olmad›€›na, iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi€ine
bak›lmaks›z›n,
11.3) Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, mahkeme karar›ndan veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli
memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan tespitlerden veya bankalar, döner
sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden
anlaﬂ›lmas› halinde,
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, bir y›l içinde ikinci kez mahkeme karar›ndan veya Kurumun
denetim ve kontrol ile görevli memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan
tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde,

152.10
95.06

380.25

1.521.00
760.50

1.521.00

3.802.50

11.4) GSS işten ayrılış bildirgesi süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler

760.50

11.5) SGK İşten Ayrılış Bildirgesini Süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler

760.50

11.6) Kurumca yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya SMMM ile YMM’lerce
düzenlenen raporlara istinaden kuruma bildirilmedi€i tespit edilen eksik iﬂçilik tutar›n›n mal edildi€i
her bir ay için,
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1.521.00
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11.8) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kay›tlar›n›n geçersiz
say›lmas› halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti€i her bir takvim ay› için:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlara (9.126.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (4.563.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.281.50 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde
11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik
fiilleri için ayr›ca idari para cezas› uygulanmaks›z›n:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
- Di€er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,
11.11) Asgari iﬂçilik uygulamas› ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç
bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar
ile bankalara,
11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂyerine as›lmamas› halinde,

9.126.00
4.563.00
2.281.50

380.25
380.25
380.25
9.126.00
380.25

9.126.00
4.563.00
2.281.50

1.521.00
1.521.00

11.13) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n 5510 say›l› Kanun’dan do€an inceleme ve
soruﬂturma görevlerini yerine getirmeleri s›ras›nda görevlerini yapmas›na engel olan iﬂverenler, sigortal›lar,
iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di€er kiﬂilere,

3.802.50

11.14) Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar›n›n görevlerini yapmas›n› engellemek amac›yla
cebir ve tehdit kullanan iﬂverenler, sigortal›lar, iﬂyeri sahipleri ve bu iﬂle ilgili di€er kiﬂilere,

7.605.00

11.15) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin verilmemesi halinde işverenlere

3.802.50

11.16) 2010/66 Sayılı Genelgeye istinaden hakedilen istirahate ilişkin bildirimin geç verilmesi halinde işverenlere

1.521.00
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11.7) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek üzere
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra€men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak ibraz edilmemesi
veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler

MALi
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)
Uygulama Dönemi

01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010

16 Yaﬂ›n› Doldurmayan
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
415,80 YTL
450,00 YTL
476,50 YTL
491,40 YTL
515.40 YTL
540.60 YTL
567.00 TL
589.50 TL
621.00 TL
648.00 TL

16 Yaﬂ›n› Doldurmuﬂ
‹ﬂçilerin Ayl›k
Asgari Ücreti
488,70 YTL
531,00 YTL
562,50 YTL
585,00 YTL
608.40 YTL
638.70 YTL
666.00 TL
693.00 TL
729.00 TL
760.50 TL

Pratik Bilgiler

13 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2002’den ‹tibaren)
Dönemi
01.01.2002 - 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
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Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
7.400.025 TL
35.000.000 TL
9.262.400 TL
46.312.000 TL
10.919.467 TL
54.597.215 TL
13.103.332 TL
65.516.660 TL
15.267.194 TL
76.335.970 TL
18.321.000 TL
91.605.000 TL
14.805.000 TL
96.232.500 TL
16,29 YTL
105,89 YTL
17,70 YTL
115,05 YTL
18,75 YTL
121,88 YTL
19,50 YTL
126,75 YTL
20.18 YTL
131.82 YTL
21.29 YTL
138.38 YTL
22.20 TL
144.30 TL
23.10 TL
150.15 TL
24.30 TL
157.95 TL
25.35 TL
164.77 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
222.000.750 TL
1.050.000.000 TL
277.872.000 TL
1.389.360.000 TL
327.583.290 TL
1.637.916.450 TL
393.099.960 TL
1.965.499.800 TL
458.015.820 TL
2.290.079.100 TL
549.630.000 TL
2.748.150.000 TL
444.150.000 TL
2.886.975.000 TL
488,70 YTL
3.176,55 YTL
531,00 YTL
3.451,50 YTL
562,50 YTL
3.656,25 YTL
585,00 YTL
3.802,50 YTL
608.40 YTL
3.954.60 YTL
638.70 YTL
4.151.55 YTL
666.00 TL
4.329.00 TL
693.00 TL
4.504.50 TL
729.00 TL
4.738.50 TL
760.50 TL
4.943.25 TL
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3

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

57

103

‹ﬂyeri bildirim yükümlülü€üne
ayk›r› davran›ﬂ
85. md. (a€›r ve tehlikeli iﬂler)
kapsam›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için
‹ﬂyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iﬂveren ile alt iﬂveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹ﬂçilere eﬂit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliﬂkisine iliﬂkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin belgeyi
vermemek
Ça€r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye Çal›ﬂma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe€e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iﬂçi ç›kartmak
Özürlü ve eski hükümlü
çal›ﬂt›rmamak
Ücret ile bu kanunda do€an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do€an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›ﬂma ücretini ödememek
veya iﬂçiye haketti€i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iﬂçinin onay›n› almadan
fazla çal›ﬂma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek
‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek

01.01.2009
Tarihinden İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(TL)

Aç›klama

112.00
1.120.00

114.00
1.144.00

11.200.00

11.446.00

98.00

100.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

98.00

100.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

403.00

411.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

1.519.00

1.552.00

112.00

114.00

Çal›ﬂt›r›lmayan her özürlü, eski
hükümlü ve çal›ﬂt›r›lmayan her
ay için
Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

112.00

114.00

403.00
403.00

411.00
411.00

403.00

411.00

200.00

204.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

200.00

204.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

200.00

204.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için
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Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

sosyal güvenlik
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Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

59

103

60

103

63

104

64
65

104
104

68
69

104
104

71

104

72

104

73
74

104
104

75
76

104
104

77

105/c

78/1

105/a

78/2

105/c

79

105/c

80

105/c

81

105/c

85

105/d

408

Sözleﬂmesi fesh edilen iﬂçiye yıllık izin
ücreti ödememek
Y›ll›k izin yönetmeli€inin esas usüllerine
usüllerine ayk›r› olarak izni
kulland›rmamak veya eksik kullandırmak
Çal›ﬂma sürelerine ve buna dair
yönetmelik hükümlerine uymamak
Telafi çal›ﬂmas› usüllerine uymamak
K›sa çal›ﬂma ve k›sa çal›ﬂma ödene€i
düzenlemelerine uymamak
Ara dinlenmesini uygulamamak
Geceleri 7.5 saatten fazla çal›ﬂt›rmak
gece ve gündüz posta de€iﬂtirmemek
Çocuklar› çal›ﬂt›rma yaﬂ›na çal›ﬂt›rma
yasas›na ayk›r› davranmak
Yer ve sualt›nda çal›ﬂt›rma yasa€›na
uymamak
Gece çal›ﬂt›r›lma yasa€›na uymamak
Do€um öncesi - sonras› sürelerde
kad›n iﬂçiyi çal›ﬂt›r›p ücretsiz izin
vermemek
‹ﬂçi özlük dosyas›n› düzenlememek
Çal›ﬂma sürelerine iliﬂkin
yönetmeliklere muhalefet etmek
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i tüzük ve
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Kurma izni ve iﬂletme belgesi
almadan iﬂyeri açmak
Durdurulan iﬂi izin almadan devam
ettirmek, kapat›lan işyerini izinsiz
açmak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i kurulu
kurulmas›, çal›ﬂt›r›lmas›
hükümlerine uymamak
Madde hükümlerine ayk›r›
olarak iﬂyeri hekimi çal›ﬂt›rma
ve iﬂyeri sa€l›k birimi oluﬂturma
yükümlülüklerine uymamak
A€›r ve tehlikeli iﬂlerde 16 yaﬂ›ndan
küçükleri çal›ﬂt›rmak veya
yönetmelikte gösterilen yaﬂ
kay›tlar›na ayk›r› iﬂçi çal›ﬂt›rmak

01.01.2009
Tarihinden İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(TL)

Aç›klama

200.00
200.00

204.00
204.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.012.00

1.034.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

200.00
200.00

204.00
204.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.012.00

1.034.00

1.012.00

1.034.00

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.012.00
1.012.00

1.034.00
1.034.00

1.120.00

1.144.00

224.00

228.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.00

1.144.00

1.120.000

1.144.00

Al›nmayan her iﬂ sa€l›€› ve
güv. tedbiri her ay için
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86

105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.20 ren
1
.0 a
01 ‹tib

102/a

A€›r ve tehlikeli iﬂlerde mesleki
e€itim almam›ﬂ iﬂçi çal›ﬂt›rmak
A€›r ve tehlikeli iﬂlerde çal›ﬂanlar
için sa€l›k raporu almamak
18 yaﬂ›ndan küçük iﬂçiler sa€l›k
raporu almamak
Gebe ve emzikli kad›nlar hakk›ndaki
yönetmelik hükümlerine uymamak
‹ﬂ sa€l›€› ve güvenli€i
yönetmeliklerine ayk›r› davranmak
Teftiﬂ s›ras›nda davete gelmemek,
belge, bilgi ve ifade vermemek,
gerekli olan belge ve delilleri
getirmemek, göstermemek, ‹ﬂ
müfettiﬂlerinin 92/1. f›krada yaz›l›
görevlerini yapmak için kendilerine
her çeﬂit kolayl›€› göstermemek ve
bu yoldaki emir ve isteklerini
geciktirmek, yerine getirmemek
‹ﬂverence ifade verenlere telkinde
bulunmak veya kötü davranmak
‹ﬂçiler ve di€er kiﬂiler taraf›ndan
müfettiﬂin teftiﬂ, denetleme, görevini
yapmas›n› ve sonuçland›rmas›n›
engellemek.
Ücret, prim, ikramiye ve her türlü
istihkaklar›n zorunlu oldu€u halde
özel olarak aç›lan banka
hesab›na ödememesi

01.01.2009
Tarihinden İtibaren
(TL)

01.01.2010
Tarihinden İtibaren
(TL)

500.00

511.00

224.00

228.00

224.00
1.120.00

228.00
1.144.00

1.120.00
8.960.00

1.144.00
9.157.00

8.960.00

9.157.00

8.960.00

9.157.00

112.00

114.00

Aç›klama

Her iﬂçi için
Bu durumdaki her
iﬂçi için
Bu durumdaki
her çocuk iﬂçi için

Her iﬂçi ve her ay için

Pratik Bilgiler

Kanun Mad. Ceza Mad. Fiil

sosyal güvenlik
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Ceza Mad.
20/a

Pratik Bilgiler

sosyal güvenlik

16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2010'dan ‹tibaren)

20/b
20/c

20/d

20/e
20/f

20/g

20/h

20/›

20/j

Cezay› Gerektiren Fiil
Yurt d›ﬂ› iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyetlerine iliﬂkin hizmet akitlerini Kuruma onaylatmayan özel
istihdam bürolar›na her bir hizmet akdi için
‹ﬂ Kur taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle iﬂgücü piyasas›n›n izlenmesi için gerekli olan istatistiksel
bilgileri talebin tebli€i tarihinden itibaren onbeﬂ gün içerisinde Kuruma vermeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂKur müfettiﬂlerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbeﬂ gün içerisinde ibraz etmeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂçi isteme ve iﬂ araman›n düzene ba€lanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yapmak, iﬂgücünün yurt içinde ve
yurt d›ﬂ›nda uygun olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmelerine ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂgücü bulunmas›na ve
yurt d›ﬂ› hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iﬂgücü ile
iﬂyerlerinin yasal olarak çal›ﬂt›rmak zorunda olduklar› iﬂgücünün istihdamlar›na katk›da
bulunmak, özel istihdam bürolar›na iliﬂkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iﬂverenlerin
yurt d›ﬂ›nda kendi iﬂ ve faaliyetlerinde çal›ﬂt›raca€› iﬂçileri temin etmesi ile tar›m iﬂlerinde
ücretli iﬂ ve iﬂçi bulma arac›l›€›na izin verilmesi ve kald›r›lmas›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmaya ayk›r›
davranan kiﬂilere

‹ﬂKura onaylat›lmayan her bir yurt d›ﬂ› hizmet akdi için
4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik hükümlerinde bildirim
yükümlülü€üne ayk›r› hareket eden özel kesim iﬂyerlerine (De€iﬂik 26/05/2008-5763/23,md,)
‹ﬂ arayanlara ve aç›k iﬂlere iliﬂkin bilgileri, iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir amaçla
kullanan bürolara
‹ﬂ arayanlardan her ne ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara Yönetmelikte
öngörülenler d›ﬂ›nda iﬂ arayanlardan ücret al›nmas›na veya herhangi bir menfaat teminine
yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaﬂmalar, iﬂgücünün sigortas›z çal›ﬂmas› veya sendikaya üye
olmamas› ya da asgari ücretin alt›nda ücret ödenmesi koﬂullar›n› taﬂ›yan anlaﬂmalar, iﬂ arayan›n,
di€er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n› engelleyen anlaﬂmalar yap›lmas›
halinde
‹ﬂKurdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir iﬂyerinde veya 5187 say›l›
Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan biri ile iﬂlenmesi halinde bu fiili
gerçekleﬂtiren gerçek veya tüzel kiﬂilere fiilin her bir tekrar›nda
Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kiﬂiler ile Kurumdan izin
almadan yurtd›ﬂ›na iﬂçi götürmek isteyen kiﬂilere ait iﬂ ve iﬂçi bulma ilan›n›, 5187 say›l› Bas›n
Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar› ile yay›nlayan gerçek ve tüzel kiﬂilere
4817 say›l› Yabanc›lar›n Çal›ﬂma ‹zinleri Hakk›nda Kanun gere€i çal›ﬂma izni almayanlar için arac›l›k
faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kiﬂilere kiﬂi baﬂ›na

Ceza Miktar› (TL)

343.00
686.00
1.373.00

2.289.00
57.232.00

343.00
2.289.00
2.289.00
11.446.00

2.289.00
11.446.00
22.892.00

5.723.00
5.723.00

17 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları
4447/54

410

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

572.00
1.144.00
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18 - 5953 Sayılı Basın İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

CEZA MADDESİ

KANUN MADDESİ

4. MADDE (İş Akdi)

784

801

26. MADDE

6. MADDE 2. FIKRA (Kıdem Tazminatı)

2.800

2.861

18. MADDE (Ölüm Tazminatı)

2.800

2.861

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın

1.680

1.716

1.500

1.533

2.800

2.861

zamanında ödememek),
16 VE 17. MADDELER
14. MADDE (Gazetecinin ücret, prim, ikramiye
ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu
27. MADDE

tutulduğu halde özel olarak açılan banka
hesabına yatırılmaksızın ödemek)

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

Pratik Bilgiler

2009 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

sosyal güvenlik

Pratik Bilgiler
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Pratik Bilgiler
I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
11.520 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
18.594 TL Fazlası

% 15
% 20
% 27
% 35

I- B-UYGULANACAK BAZI DAMGA VERG‹S‹ N‹SPETLER‹ VE MAKTU TUTARLARI *
Damga Vergisi Oranlar›
1) Ücretlerde** (avans olarak ödenenler dahil)
2) Sözleﬂmeler, Taahhütnameler, Temliknameler (Belli paray› ihtiva edenler)
3) Y›ll›k Gelir Vergisi Beyannamesi
4) Kurumlar Vergisi Beyannamesi
5) Muhtasar - KDV Beyanname
6) Di€er Beyannameler (Damga Vergi Beyannamesi Hariç)
7) Belediyeler ve ‹l Özel ‹darelerine Verilen Beyannameler
8) Sosyal Güvenlik kurumlar›na verilen sigorta prim bildirgeleri
9) Gümrük ‹darelerine Verilen Beyannameler
10) Bilançolar
11) Gelir Tablosu ve ‹ﬂletme Hesab› Özeti
12) Kira Sözleﬂmeleri (Kira Bedeli Üzerinden)

2010 y›l› ‹çin
%20
%15

% 15
% 20
% 27
% 35
% 20
% 15

vergi

1.305.00 TL. Fazlas›
3.965.00 TL. Fazlas›
11.525.00 TL. Fazlas›

01.01.2010
Binde 6.6
Binde 8.25
27.90 TL
37.25 TL
18.55 TL
18.55 TL
13.75 TL
13.75 TL
37.25 TL
21.55 TL
10.55 TL
Binde 1.65

Pratik Bilgiler

I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2010 Y›l› Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
8.800 TL Kadar
22.00 TL’nin
8.800 TL için
50.000 TL’nin
22.000 TL için
50.000 TL’ndan Fazlasının
50.000 TL için
01.01.2010 - 31.12.2010 Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
8.800 TL Kadar
22.000 TL’nin
8.800 TL İçin
76.200 TL’nin
22.000 TL İçin
76.200 TL’den Fazlasının
76.200 TL İçin
2009 Y›l› Ücret ve Ücret D›ﬂ› Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Oranlar›
8.700 TL Kadar
22.000 TL ‘n›n
8.700 TL için
50.000 TL ‘n›n
22.000 TL için
50.000 TL‘ndan Fazlas›n›n
50.000 TL için
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
Geç‹c‹ VerG‹ OranLarI
2009 y›l› ‹çin
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15

not: * Her bir ka€›ttan al›nacak damga vergisine iliﬂkin üst s›n›r 01.01.2010 tarihinden itibaren 1.161.915.90 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren anonim, eshaml› Komandit ve Limited ﬁirketlerin Kuruluﬂlar›na, Sermaye art›r›mlar›na ve Süre Uzat›mlar›na ‹liﬂkin Olarak
Düzenlenen Ka€›tlar Damga Vergisinden Müstesnad›r.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 say›l› yasa)
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Pratik Bilgiler
I-C YILLARA GÖRE YEN‹DEN

vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

% 61.5
% 58.4
% 107.6
% 99.5
% 72.8
% 80.4
% 77.8
% 52.1
% 56
% 53.2
% 59
% 28.5
% 11.2
% 9.8
% 7.8
% 7.2
% 12
%2.2

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇ‹C‹ VERG‹
DÖNEMLER‹NE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De€erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12

Pratik Bilgiler

01.01.2010
01.01.2010

416

31.03.2010
30.06.2010

Dönemi İçin
Dönemi İçin

% 2.33
% 4.99
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Pratik Bilgiler
I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
Tevkifat Oran› %

17
20
3
20
20
20
20

vergi

0
10

15

15

10

20

Pratik Bilgiler

Bent no. Kanun maddesinin aç›klamas›
2
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹ﬂleri dolay›s›yla bu iﬂleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsam›na giren serbest meslek iﬂleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
b. Di€erlerinden
3
42. madde kapsam›na giren iﬂler dolay›s›yla bu iﬂleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›ﬂ› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karﬂ›l›€› yap›lan ödemelerden
b. Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
6. a. Da€›t›ls›n veya da€›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiﬂilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da€›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiﬂilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iﬂ yeri
veya daimi temsilci arac›l›€›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da€›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10. a. Baﬂ bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di€er kiﬂilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiﬂilerin mallar›n› iﬂ akdi ile
ba€l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaﬂmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›€› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
b. Di€er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karﬂ› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a€açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, taﬂ›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di€er hizmetler için
d. çiftçilere yap›lan do€rudan gelir deste€i ve alternatif ürün ödemeleri için

20

1
2
2
4

2
4
0
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I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI
Bent
12
13

14

vergi

15

no. Kanun maddesinin aç›klamas›
PTT acenteli€i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
esnaf muafl›€›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karﬂ›l›€›nda yap›lan ödemelerden;
a. Havlu, çarﬂaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›ﬂ iﬂleri ve her nevi
turistik eﬂya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtian›n imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b. Hurda mal al›mlar› için
c. Di€er mal al›mlar› için
d. Di€er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla
kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda
dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
a. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan (2003/6577 Say›l› BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
c. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan

Tevkifat Oran› %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karﬂ›l›€›nda)

Pratik Bilgiler

YÜrÜrLÜK Tar‹H‹
30.12.1999
17.05.2002
14.06.2003
08.10.2003
15.06.2004
13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009
22.12.2009

reeSKOnT (%) (Y›ll›k)
60
55
50
43
38
32
28
23
27
25
19
18
15

aVanS (%) (Y›ll›k)
70
64
57
48
42
35
30
25
29
27
20
19
16

not: Ticari ‹ﬂletmelerin alacak ve borç senetlerinin reeskont iﬂlemlerinde, VUKanununun 238. Seri no’lu Genel Tebli€ uyar›nca avans ‹ﬂlemleri
için uygulanan oran geçerlidir.
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Pratik Bilgiler B- Vergi
I-G YILLAR ‹T‹BAR‹YLE AYLIK GEC‹KME VE TEC‹L FA‹Z‹ ORANLARI

01.02.96
21.10.96
09.07.98
24.01.00
20.12.00
30.03.01
01.02.02
11.11.03
03.03.05
27.04.06
20.11.09
Tarihinden İtibaren

Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5
%1.95

vergi

b) Y›llar ‹tibariyle ayl›k Tecil Faizi
07.09.95
02.02.96
22.10.96
10.07.98
25.01.00
21.12.00
31.03.01
02.02.02
12.11.03
04.03.05
28.04.06
21.11.09

Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri aras›
Tarihleri arası

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3
%2.5
%2
%1.5833

Pratik Bilgiler

a) Y›llar ‹tibariyle ayl›k Gecikme Zamm›
30.12.93
07.03.94
08.03.94
30.08.95
31.08.95
31.01.96
01.02.96
08.07.98
09.07.98
20.01.00
21.01.00
01.12.00
02.12.00
28.03.01
29.03.01
30.01.02
31.01.02
11.11.03
12.11.03
01.03.05
02.03.05
20.04.06
21.04.06
16.11.09
19.11.09
Tarihinden ‹tibaren
not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
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II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK üZERE)
B‹r‹nce Derece
‹K‹nc‹ Derece
MÜKeLLeF GrUPLar
USULSÜZLÜK ‹ç‹n
USULSÜZLÜK ‹ç‹n
1) Sermaye ﬁirketleri
90.00 TL
50.00 TL
2) Sermaye ﬁirketleri D›ﬂ›nda Kalanlar
57.00 TL
28.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
28.00 TL
14.00 TL
4) Yukar›dakiler D›ﬂ›nda Kal›p Beyanname
14.00 TL
7.70 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit edilenler
7.70 TL
3.50 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf esnaf
3.50 TL
2.00 TL

Pratik Bilgiler

vergi

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
%10
veya düzenlenen bu belgelerin gerçe€i yans›tmamas› halinde, (Her Belge ‹çin) 01.01.2010 Tarihinden
itibaren ceza miktar› 160.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 77.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Fiﬂ, Giriﬂ ve Yolcu Taﬂ›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri
160.00 TL
Listesi ile Maliye Bakanl›€›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe€i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) ceza miktar› her belge
için her tespitte 7.700 TL, y›l içinde de 77.000 TL’yi aﬂamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici cihaz Fiﬂi, Giriﬂ ve
Yolcu Taﬂ›ma Biletlerini almayan nihai Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kiﬂiler Taraf›ndan Yap›lmas› ﬁart›yla; (VUK. Md. 353/3)
32.00 TL
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
160.00 TL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
160.00 TL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liﬂkin Usul ve esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6) 3.500.00 TL
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir iﬂlem için) (VUK. MD. 353/7)
190.00 TL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iﬂletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
570.00 TL
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iﬂletmeler Vergi Kimlik no’su zorunlulu€u getirilen kurum ve kuruluﬂlardan yapt›klar›
iﬂlemlere iliﬂkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
770.00 TL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›€›n›n özel iﬂaretli görevlisinin ikaz›na ra€men durmayan araç sahibi
570.00 TL
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 aras›)
-Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
1.600.00 TL
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
760.00 TL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
350.00 TL
12- elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 aras›)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
400.00 TL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
800.00 TL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.600.00 TL
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Pratik Bilgiler
II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (01.01.2009 - 31.07.2009 aras›)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra

190 TL
380 TL
760 TL

1 3 - e l e k t r o n i k o r t a m d a b e y a n n a m e v e r i l m e s i m e c b u r i y e t i n e u y u l m a m as › h a l i n d e . ( M ü k . M d . 35 5 ) ( 0 1. 0 8 . 2 0 1 0’ d a n İ t i b a r e n )
Yasal Süreden ‹tibaren ‹kinci
Sonras›
30 Gün ‹çinde
30 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
100 TL
200 TL 1000 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
50 TL
100 TL 500 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
25 TL
50 TL
250 TL
1 4 - B a - B S F o r m l ar ı n ı n D ü z e l t i l m e s i ( M ü k . M d . 3 55 ) ( 0 1 . 0 8 . 2 0 1 0 ’d a n İ t i b a r e n )

01.01.2009 Tarihinden ‹tibaren

01.01.2010 Tarihinden ‹tibaren

670.00 TL
330.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

680.00 TL
330.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

III-a SaKaTLIK ‹nD‹r‹M‹ (aYLIK)
1. Derece Sakatl›k ‹çin
2. Derece Sakatl›k ‹çin
3. Derece Sakatl›k ‹çin
III-B VerG‹Den ‹ST‹Sna YeMeK BeDeL‹
III-c VerG‹Den ‹ST‹Sna çOcUK YarDIMI
‹ki çocu€u aﬂmamak koﬂulu ile her bir çocuk için
(asgari Ücret x %2)
III-D KOnUT K‹ra GeL‹rLer‹ ‹ST‹SnaSI
III-e BeYan SInIrLarI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Menkul
Sermaye ‹ratlar› ve Vergi alaca€› Dahil
Kurumlardan elde edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Gayri
Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
3- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (De€er art›ﬂ Kazançlar›)
4- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (arizi Kazançlar›)
5- Tevkifata ve ‹stisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan S›n›r›

vergi

III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR

Takibeden Sonras›
15 Gün
200 TL 1000 TL
100 TL 500 TL
50 TL
250 TL

01.01.09 - 30.06.09

13.32 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 14.58 TL

01.07.09 - 31.12.09

13.86 TL
2.600.00 TL
2009 Y›l› ‹çin

01.07.2010 - 31.12.2010 15.21 TL
2.600.00 TL
2010 Y›l› ‹çin

22.000.00 TL

22.000.00 TL

22.000.00 TL
7.600.00 TL
17.900.00 TL

22.000.00 TL
7.700.00 TL
18.000.00 TL

1.070.00 TL

1.090.00 TL

421

Pratik Bilgiler

Yasal Süreden ‹tibaren
‹lk 10 Gün ‹çinde
14.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
Yok
14.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
Yok
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
Yok
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vergi

Pratik Bilgiler
IV - PERAKENDE SATIﬁ F‹ﬁ‹ VE YAZAR KASA F‹ﬁ‹ DüZENLEME üST SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010)
(01.01.2009 - 31.12.2009)
V - SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SüRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›ﬂlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri aras›)
(01.01.2009 - 31.12.2009 tarihleri aras›)
VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (VUK Mad. 177)
01.01.2010 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu€u gibi veya iﬂledikten sonra satanlar›n;
a) Y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
b) Y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u€raﬂ›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi iﬂ has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› iﬂlerin birlikte yap›lmas› halinde bentte yaz›l› iﬂ
has›lat›n›n beﬂ kat› ile y›ll›k sat›ﬂ tutar› toplam›
VIII - EK MAL‹ TABLOLARI DüZENLEME SINIRI
2009 Y›l› ‹çin
aKT‹F TOPLaMI
8.903.600 TL
neT SaTIﬁLar TOPLaMI
19.785.800 TL
IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2009 Yılı İçin
aKT‹F TOPLaMI
1.484.000 TL
neT SaTIﬁLar TOPLaMI
2.967.700 TL
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI
normal Yörelerde

n‹TeL‹⁄‹

Meskenlerde
Di€er Binalarda
arazilerde
arsalarda

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

680.00 TL
670.00 TL
7 gün
680.00 TL
670.00 TL

120.000 TL
170.000 TL
68.000 TL

120.000 TL
2010 Y›l› ‹çin
9.099.400 TL
20.221.000 TL
2010 Yılı İçin
1.516.600 TL
3.032.900 TL
Büyükﬂehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

XI - VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹ (2009 YILI)
Matrah

‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

‹ntikallerde (%)

160.000 TL ‹çin
350.000 TL ‹çin
770.000 TL ‹çin
1.500.000 TL ‹çin
2.780.000 TL s›n›n Üstü

Veraset Yoluyla
‹ntikallerde (%)
1
3
5
7
10

‹vazs›z

10
15
20
25
30

2009 YILInDa VeraSeT Ve ‹ nT‹KaL VerG‹S‹nDen ‹ ST‹Sna TUTarLar
a- evlatl›klar dahil Füru€ ve eﬂten herbirine isabet eden miras›n 109.971.00 TL füru€ bulunmamas› halinde eﬂe isabet eden miras hissesinin 220.073.00 TL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, çekiliﬂ vs.) 2.535.00 TL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.

422

Page 423

XII - Bildirim ve Süreler
B‹LD‹r‹LMeS‹ GereKen OLaY
‹ﬁe BaﬁLaMa

aDreS De⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹r aY ‹çerS‹nDe
‹ﬁ De⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹T‹Baren B‹r aY ‹çerS‹nDe
‹ﬁLeTMe De⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹r aY ‹çerS‹nDe
‹ﬁ‹ BIraKMa
B‹r aY ‹çerS‹nDe
naK‹L
B‹r aY ‹çerS‹nDe
ÖLÜM
B‹r aY ‹çerS‹nDe
TaSF‹Ye Ve ‹FLaS
ÖDeMe KaYDeD‹c‹
c‹HaZ SaTIn aLMa
ÖDeMe KaYDeD‹c‹
c‹HaZI B‹LD‹rMe
KenD‹ ‹STe⁄‹ ‹Le Ö.K.c.
aLIMInDa KULLanMaYa
BaﬁLaMa SÜreS‹
‹ﬁ‹ BIraKMaDa Ö.K.c.
MÜHÜrLeTMe SÜreS‹
TeKrar Ö.K.c. KULLanMaDa
MÜHrÜ açTIrMa SÜreS‹

Pratik Bilgiler

B‹LD‹r‹M SÜreS‹
GerçeK K‹ﬁ‹LerDe ‹ﬁe BaﬁLaMa
Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren On GÜn ‹ç‹nDe
KenD‹Ler‹nce VeYa 1136 SaYILI
aVUKaTLIK KanUnUna GÖre rUHSaT
aLMIﬁ aVUKaTLar VeYa 3568 SaYILI
KanUna GÖre YeTK‹ aLMIﬁ MeSLeK
MenSUPLarInca, ﬁ‹rKeTLer‹n ‹ﬁe
BaﬁLaMa B‹LD‹rGeLer‹ ‹Se BaﬁLaMa
Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren On GÜn ‹ç‹nDe
T‹careT S‹c‹L MeMUrLU⁄Unca ‹LG‹L‹
VerG‹ Da‹reS‹ne YaPILIr.
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
Ve ‹ﬁLeM ÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
OLaYIn VUKUUnDan ‹T‹Baren
B‹r aY ‹çerS‹nDe
Ö.K.c. KULLanDIrMaYI GereKT‹ren
B‹r ‹ﬁLe U⁄raﬁMaYa BaﬁLanILan
Tar‹HTen ‹T‹Baren 30 GÜn
SaTIn aLInDI⁄I Tar‹HTen ‹T‹Baren
15 GÜn
30 GÜn

‹ﬁ‹ BIraKMa Tar‹H‹nDen
‹T‹Baren B‹r aY
‹ﬁe BaﬁLaMa Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren
30 GÜn

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

DaYana⁄I
VerG‹ USUL KanUnU
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹

VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU

vergi

5:15 PM

VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU
VerG‹ USUL KanUnU

Pratik Bilgiler

9/3/10
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VerG‹ USUL KanUnU
Ve ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
3100 S.K. 35 Ve 51 nOLU
TeBL‹⁄‹, ‹ﬁLeM
YÖnerGeS‹
3100 S.K. 35 Ve 51 nOLU
TeBL‹⁄‹, ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
3100 S.K. 35 Ve 51 nOLU
TeBL‹⁄‹, ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
3100 S.K. 50 nOLU
TeBL‹⁄‹, ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
3100 S.K. 50 nOLU
TeBL‹⁄ ‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
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Pratik Bilgiler

XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

VerG‹ TÜrÜ
Geç‹c‹ VerG‹
BeYannaMeS‹

aYLIK MUHTaSar
BeYannaMe
Üç aYLIK
MUHTaSar
BeYannaMe
aYLIK KDV BeYannaMeS‹
GeL‹r VerG‹S‹ BeYannaMeS‹

vergi

KUrUMLar VerG‹S‹
BeYannaMeS‹
MÜnFer‹T BeYannaMe

ÖZeL BeYannaMeLer

Pratik Bilgiler

aSGar‹ VerG‹
BeYannaMeLer‹

DÖneM‹/açIKLaMa
Ocak, ﬁubat, Mart,
nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, ağustos, eylül,
ekim, Kasım, aralık

BeYan Tar‹H‹
14 May›s
14 a€ustos
14 Kas›m
14 ﬁubat

SOn ÖDeMe Tar‹H‹
17 May›s
17 a€ustos
17 Kas›m
17 ﬁubat

Her ay
Ocak, ﬁubat, Mart,
nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, ağustos, eylül,
ekim, Kasım, aralık
Her ay
Y›ll›k

Her ay›n 23. Günü
23 nisan
23 Temmuz
23 ekim
23 Ocak
Her ay›n 24. Günü
1-25 Mart

Y›ll›k

1-25 nisan

Her ay›n 26. Günü
26 nisan
26 Temmuz
26 ekim
26 Ocak
Her ay›n 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 nisan

Dar Mükellef Gerçek Kiﬂi
Di€er Kazanç ve ‹ratlar›
‹çin
Dar Mükellefler Di€er
Kazanç ve ‹ratlar› ‹çin

Kazanc›n iktisap edildi€i
tarihten itibaren 15 gün
içinde GVK Md. 101
Kazanc›n elde edildi€i
tarihten itibaren 15 gün
içinde KVK Md. 26
Dönemi Takip eden ay›n
20. Gün akﬂam› GVK. Mük. Md.11
1-25 nisan KVK. Md. 14-17

Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TaSF‹Ye G‹r‹ﬁ Ve TaSF‹Ye
DeVaMInDa

TaSF‹Ye BeYannaMeLer‹
B‹rLeﬁMe neDen‹YLe
Ver‹Len KUrUMLar
VerG‹S‹ BeYannaMeLer‹
DeV‹r neDen‹YLe
Ver‹Len KUrUMLar
VerG‹S‹ BeYannaMeLer‹

DeV‹r neDen‹YLe VerİLen
KUrUMLar VerGİSİ
BeYannaMeLer‹

424

Son Tasfiye Dönemi
B‹rLeﬁMeLerDe

Devir, Hesap Döneminin
Kapand›€› aydan Kurumlar
Vergisi beyanname verilme
süresinden sonra
gerçekleﬂtiyse
Devir, Hesap Döneminin
Kapand›€› aydan Kurumlar
Vergisi beyannamesinin
verilece€i ay sonuna
kadar gerçekleﬂtiyse

Tasfiyenin bitiminden itibaren
30 gün içinde KVK. Md.17
Birleﬂme Tarihinden itibaren
30 Gün ‹çinde KVK.
Md. 17-18
Birleﬂmenin Ticaret sicil
Gazetesinde ilan edildi€i
tarihten itibaren 30 gün
içinde KVK. Md.20
Devir tarihine kadar olan
ve birleﬂmenin öncesi dönen
beyannameleri birleﬂmenin
Ticaret Sicil Gazetesinde
ilan edildi€i tarihten itibaren
30 gün içinde KVK. Md. 20

Beyanname verme
süresi içinde
GVK.Md. 120
Beyanname verme süresi
içinde KVK. Md. 29
Beyanname verme süresi
içinde GVK. Mük. Md.11
30 nisan KVK. Md. 21
Beyanname verme süresinde
KVK. Md.21
Beyanname verme
süresinde KVK. Md. 21
Beyannamenin verildi€i ay›n
sonuna kadar KVK. Md.21

Her ‹K‹ BeYannaMe
ÜZer‹nDen TarH eD‹Len
VerG‹Ler Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21
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Pratik Bilgiler
XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZeL ‹LeT‹ﬁ‹M VerG‹S‹
BeYannaMeLerİ
ﬁanS OYUnLarI
VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹

aYLIK
aYLIK

BeYan Tar‹H‹
TaK‹P eDen aYIn 10. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI

TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI
TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI

erTeS‹ aYIn 1-23 GÜnLer
DVK. MD.22
Ka⁄ITLarIn DÜZenLenD‹⁄‹ TarİHİ
‹ZLeYen 15 GÜn İçİnDe DVK. MO. 22
erTeS‹ aYIn 15. GÜn aKŞaMIna
KaDar
erTeS‹ aYIn 15. GÜn aKﬁaMIna
KaDar
erTeS‹ aYIn 15. GÜn aKﬁaMIna
KaDar
erTeS‹ aYIn 20. GÜn
aKﬁaMIna KaDar

SOn ÖDeMe Tar‹H‹
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 10.GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15.GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)
BeYannaMe VerMe SÜreSİ İçİnDe
(TaK‹P eDen aYIn 15. GÜn aKŞaMI)

vergi

DÖneM‹/açIKLaMa
aKarYaKIT Ve ÜrÜnLer‹ne
‹L‹ﬁK‹n 1 nOLU ÖTVB
KaYIT Ve TeSc‹Le TaB‹ TaŞITLara
‹L‹ﬁK‹n 2/a nOLU ÖTVB
KaYIT Ve TeSc‹Le TaB‹
OLMaYan TaﬁITLara
‹L‹ﬁK‹n 2/B nOLU ÖTVB
aLKOLLÜ ‹çK‹LerLe İLGİLİ
3/a nOLU ÖTVB
ÖZeL TÜKeT‹M VerGİSİ TÜTÜn Ve TÜTÜn MaMÜLLerİ
BeYannaMeLer‹
‹Le ‹LG‹L‹ 3./B nOLU ÖTVB
KOLaLI GaZOZLara İLİŞKİn
3/c nOLU ÖTVB
DaYanIKLI TÜKeT‹M MaLLarI
‹Le D‹⁄er MaLLara İLİŞKİn
4 nOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DaMGa VerG‹S‹ DeFTerİ TUTan
MÜKeLLeFLer
DaMGa VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹
DaMGa VerG‹S‹ DeFTer‹
TUTMaYanLar
BanKa Ve S‹GOrTa
BanKa Ve BanKerLerİn
MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
BeYannaMeLer‹
S‹GOrTa ﬁ‹rKeTLer‹n‹n

BeYannaMen‹n VerİLDİĞİ aYIn
26.GÜn aKŞaMIna KaDar
DVK.22 BeYannaMe VerMe

SÜreS‹ ‹ç‹nDe DVK. MD. 22
BeYannaMe VerMe SÜreS‹
‹ç‹nDe
BeYannaMe VerMe SÜreS‹ ‹ç‹nDe

BeYannaMe VerMe SÜreS‹ ‹ç‹nDe
BeYannaMe VerMe
SÜreS‹ ‹ç‹nDe
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Pratik Bilgiler
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri

VerG‹ TÜrÜ

Pratik Bilgiler

vergi

VeraSeT Ve ‹nT‹KaL
VerG‹ BeYannaMeLer‹

DÖneM‹/açIKLaMa
ÖLÜM TÜrK‹Ye MİraSçILar
TÜrK‹Ye’De İSe

BeYan Tar‹H‹
ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaK‹P eDen
4 aY ‹ç‹nDe

SOn ÖDeMe Tar‹H‹
TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe
TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe

ÖLÜM TÜrK‹Ye MİraSçILar
YUrTDIﬁI

ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaKİP eDen
TaK‹P eDen 6 aY İçİnDe
eDen 6 aY ‹ç‹nDe

ÖLÜM YaBancI ÜLKe
M‹raSçILar TÜrK‹YeDe

ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaK‹P
eDen 6 aY ‹ç‹nDe

TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe

ÖLÜM Ve M‹raSçILar
YUrTDIﬁI Ve aYnI ÜLKeDe

ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaK‹P
eDen 4 aY ‹ç‹nDe

TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe

ÖLÜM Ve M‹raSçILar
FarKLI YaBancI ÜLKeDe

ÖLÜM Tar‹H‹n‹ TaK‹P
eDen 8 aY ‹ç‹nDe

Ga‹PL‹K HaL‹nDe

S‹c‹Le Ga‹PL‹K KararInI
KaYDOLDU⁄U TaK‹P eDen
1 aY ‹ç‹nDe

TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe
TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe

D‹⁄er ‹nT‹KaLLerDe

MaLLarIn HUKUKen İKTİSaP
eD‹LD‹⁄‹ Tar‹H‹ TaKİP eDen
1 aY ‹ç‹nDe

TaHaKKUKTan ‹T‹Baren
3 YILDa Ve MaYIS Ve KaSIM
aYLarInDa eﬁ‹T ‹K‹ TaKS‹TTe

YarIﬁMa çeK‹L‹ﬁ FUTBOL
MUSaBaKaLarI MÜﬁTereK
BaH‹SLerLe ‹LG‹L‹

GÜnÜ TaK‹P eDen 20. GÜn
aKﬁaMIna KaDar V‹VK.
MD. 9

BeYannaMe VerMe SÜreSİnDe

Bildirim Süreleri
Ba - Bs
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aylık

Takip eden ayın Son Gün akşamına Kadar
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
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XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi

ÖZeL SeKTÖr TaHV‹L‹
D‹⁄er MenKUL SerMaYe ‹raTLarI
eUrOBOnD’LarIn Fa‹Z GeL‹rLer‹
eUrOBOnD'LarIn aLIM SaTIM KaZançLarI
YTL BaZInDa HeSaPLanIr

H‹SSe SeneD‹ Kar PaYI
YaBancI DeVLeT Ve ÖZeL SeKTÖr BOnOLarInIn Fa‹Z
GeL‹rLer‹, KaZançLarI, YaBancI FOn GeL‹rLer‹,
OFF-SHOre MeVDUaT Fa‹Z‹
aLacaK Fa‹ZLer‹
TOPLU KOnUT, KaMU OrTaKLI⁄I Ve ÖZeLLeﬁT‹rMe
‹DareS‹ TaHV‹LLer‹nDen eLDe eD‹Len Fa‹Z GeL‹rLer‹
TOPLU KOnUT, KaMU OrTaKLI⁄I Ve ÖZeLLeﬁT‹rMe
‹DareS‹ TaHV‹LLer‹nDen eLDe eD‹Len aLIM SaTIM KaZancI
MenKUL KIYMeT YaTIrIM OrTaLaMa
eLDe eD‹Len Kar PaYLarI
aD‹ KOM. ﬁT‹. KOManD‹Ter OrTa⁄In eLDe eTT‹⁄‹ Kar PaYI
Her çeﬁ‹T SeneTLer‹n İSKOnTO eD‹LMeS‹ SOnUcUnDa,
aLInan İSKOnTO BeDeLLer‹
H‹SSe SeneTLer‹ Ve TaHV‹LLer‹n VaDeS‹ GeLMeM‹ﬁ
KUPOnLarIn SaTIﬁInDan eLDe eD‹Len BeDeLLer
‹ﬁT‹raK H‹SSeLer‹n‹n SaH‹B‹ aDIna HenÜZ
TaHaKKUK eTMeM‹ﬁ Kar PaYLarInIn DeV‹r Ve TeML‹K‹
KarﬁILI⁄InDa aLInan Para Ve aYInLar
Fa‹ZS‹Z OLaraK KreD‹ VerenLere, Kar Zarar
OrTaKLI⁄I, ÖZeL F‹nanS KUrUMLarInca ÖDenen
Kar PaYLarI
MenKUL KIYMeT YaTIrIM FOnLarIna KaTILMa
rePO GeL‹rLer‹
MeVDUaT Fa‹ZLer‹

1 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa;
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, (13.11.2008 Tarihli resmi Gazete 2008/14272
BKK ile % 0) Dar mükelleflere % 0 stopaj, 2015 y›l›na kadar beyan yok
2 y›ldan az sürede elden ç›kar›l›yorsa;
al›ﬂlar ÜFe ile endekslenir al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc›
olarak beyan edilir.
elden ç›kar›ld›€› tarihte (süre s›n›r› yok) al›ﬂlar ÜFe ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc› olarak beyan edilir.

elden ç›kar›ld›€› tarihte (süre s›n›r› yok) al›ﬂlar ÜFe ile endekslenir
al›m sat›m fark›, de€er art›ﬂ kazanc› olarak beyan edilir.
Farka; Tam Mükellefleflere % 10, Dar mükelleflere % 0 oran›nda,
stopaj uygulan›r, 2015 y›l›na kadar beyan yok
1/1/06 SOnraSI
elde edilen faiz geliri; beyan toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
ÜFe art›ﬂ oran›n›n % 10'un üzerinde olmas› ﬂart›yla, iktisap bedeli ÜFe
ile endekslenir, 2006 y›l›nda bu ﬂart gerçekleﬂmedi€i için endeksleme
yap›lamaz. Kazanc›n tutar› ne olursa olsun beyan edilir.
elde edilen gelirin (stopaj öncesi) yar›s› Beyan toplam›n› geçiyorsa vergilenir.
Faiz gelirleri 2007 y›l› için 900 YTL'yi aﬂarsa tamam› beyana tabi. al›m
sat›m kazanc› ise 2007 y›l› için 15.000 YTL' aﬂan k›sm› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aﬂt›€›nda tamam› beyan edilir.
2007 y›l› 900 YTL aﬂt›€›nda tamam› beyan edilir.
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilenlere; % 10 stopaj uygulan›r,
tutan ne olursa olsun beyan edilmez,
Kar pay› ile kar pay›n›n % 50 si düﬂüldükten sonra, toplam› beyan
toplam›n› geçiyorsa, tamam› beyan edilir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

vergi

H‹SSe SeneD‹ne Ba⁄LI;
OrTaKLIK HaKLarInIn VeYa H‹SSeLer‹n‹n (a.ﬁ.'Ler) eLDen
çIKarILMaSI neDen‹YLe DO⁄an
H‹SSe SeneD‹ne Ba⁄LI OLMaYan,
OrTaKLIK HaKLarInIn VeYa H‹SSeLer‹n‹n (LTD-di€er)
eLDen çIKarILMaSI neDen‹YLe DO⁄an
YaBancI H‹SSe SeneTLer‹

1/1/06 SOnraSI
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H‹SSe SeneD‹ aLIM SaTIM KaZancI
ÖZeL SeKTÖr TaHV‹L‹
‹MKB ‹ﬁLeM GÖren;
H‹SSe SeneTLer‹ aLIM SaTIM KaZancI

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.
Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
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Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Tevkifat Oran›

Tevkifat Yapacak Olanlar

KDV mükellefi olanlann, KDV mükellefi
olmayanlardan, ticari iﬂletmeye dahil olmayan
ve Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'nci maddesinde
say›lan mal ve haklar› kiralama iﬂlemleri

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

Kiraya verenin baﬂka faaliyetleri nedeniyle
gerçek usulde katma de€er vergisi
mükellefiyetinin bulunmamas›.

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

30 ve 31

Kiralayan›n gerçek usulde katma de€er vergisi
mükellefi olmas›,
ﬂartlar›n›n birlikte varolmas› halinde,
kiralayan taraf›ndan

Pratik Bilgiler

vergi

Gerçek usulde katma de€er vergisi mükellefi
olanların profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncular›n›n formalar›nda
gösterilmek, ﬂah›slara veya kuruluﬂlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yaz›lmak, pano olarak yerleﬂtirilmek, dergi,
kitap gibi yaz›l› eserlerde yay›nlanmak ve
benzeri ﬂekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal al›mlar›nda

(Hurda metal teslimleri Katma De€er Vergisi
Kanununun 17/4-g maddesi uyar›nca katma
de€er vergisinden ‹stisnad›r. ancak, Katma
De€er Vergisi Kanunu'nun 18'nc‹ maddesi
uyar›nca hurda mal tesliminde bulunan
mükellefin istisnadan vazgeçmesi halinde
tevkifat yap›lacakt›r.
akaryak›t iﬂi ‹le devaml› olarak
u€raﬂmayanlardan (mutad depo kapsam›nda
yurt d›ﬂ›ndan akaryak›t getirip satanlardan)
akaryak›t al›nmas› iﬂlemi
at›k ka€›t, hurda plastik ve hurda cam al›mlar›
(Ka€›t, Plastik ve cam hurda ve at›klar›n›n
teslimleri Katma De€er Vergisi Kanununun
17/4-g maddesi uyar›nca katma de€er
vergisinden istisnad›r. ancak, Katma De€er
Vergisi Kanunu'nun 18 nci maddesi uyar›nca
hurda mal tesliminde bulunan mükellefin
istisnadan vazgeçmesi halinde tevkifat
yap›lacakt›r.

428

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

reklam› alanlar›n gerçek usulde katma
de€er vergisi mükellefi
olmamalar› halinde, reklam› verenler
taraf›ndan.

30

al›m Yapanlar

53,58,70,85,86,
87,89,97

al›m Yapanlar

68,85

al›m yapanlar

81,86
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Pratik Bilgiler

XV- KDV Tevkifat Oranlar›

aﬂa€›daki hizmet al›mlar›;
Yap›m iﬂleri ile bu iﬂlere iliﬂkin mühendislik
mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaﬂ ve taﬂ›tlara ait
tadil, bak›m ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Dan›ﬂmanl›k ve
denetim hizmetleri.
Kapsama giren her bir iﬂlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o y›l için geçerli fatura
düzenleme s›n›r›n› aﬂmad›€› takdirde
hesaplanan katma de€er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r.

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
Yemek servisi,
bahçe ve çevre
bak›m, özel
güvenlik,
(01.05.2007
tarihine kadar)
Dan›ﬂmanl›k ve
denetim
hizmetlerinde 1/2,

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

Hizmet alanlar

93 ve 99

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›,
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluﬂlar›,

Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
Kanunla kurulan veya tüzel kiﬂili€i haiz
emekli ve yard›m sand›klar›,
Bankalar ve özel f›nans kurumlan,

Temizlik
hizmetlerinde 2/3,
Yap›m ‹ﬂlerinde 1/6
Di€er hizmetlerde
1/3'dür.

Kamu iktisadi teﬂebbüsleri (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
k›ymetler, vadeli iﬂlemler borsalan dahil
bütün borsalar,

vergi

Yap› Denetim Hizmetler

Tevkifat Oran›

89,91,92,95,
99,104

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler (bunlar
yaln›zca "yap›m iﬂleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bak›m hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma de€er vergisini tevkifata tabi tutacaklardır).
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da sayılan
kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek baﬂ›na ya da
birlikte) kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler,
Birbirlerine karﬂ› ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma de€er vergisi
tevkifat› yapmakla zorunludur.

429

MALi

2- vergi pratik bilgiler :Layout 1

9/3/10

5:15 PM

Page 430

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010
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XV- KDV Tevkifat Oranlar›

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

‹ﬂgücü hizmetine
ait katma de€er
vergisinin % 90'›n

Pratik Bilgiler

vergi

‹ﬂgücü Hizmet al›mlar›nda

Tevkifat Oran›

Hurdadan elde edilenler d›ﬂ›ndaki Bak›r,
alüminyum ve çinko külçe teslimleri (bak›r ve
bak›r alas›mlanndan mamul; anot, katot, her
çeﬂit takoz (biyet), slab, platina, kütük, granül,
filmaﬂin. levha, boru, prinç çubuk, lama, her
türlü tel ve benzerlerinin teslimi bu kapsamda
tevkifata tabidir,)
(Katma De€er Vergisi Kanununun 17/1
maddesinde say›lan kurum ve kuruluﬂlar
(tar›msal amaçl› kooperatifler hariç), sermayelerinin
sermayelerinin %51 veya daha fazlas› kamuya
ait iﬂletmeler ve özelleﬂtirme kapsam›ndaki
kuruluﬂlar ile bu ürünlerin ilk üretici veya
ithalatç›lar›n›n bu kapsamdaki teslimlerinde
tevkifat uygulanmayacakt›r).

430

‹ﬂlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan
KDV'nin %90'ı

Tevkifat Yapacak Olanlar

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

‹ﬂgücü Hizmetini alanlar ile Katma De€er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aﬂa€›da
say›lan kuruluﬂlar, (ancak, bu kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan iﬂgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlan
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluşlar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiﬂili€i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teﬂebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli iﬂlemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler,
Yandan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan
(tek baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ
ve iﬂletmeler,
al›m yapanlar, (alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do€rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Tevkifat Yapacak Olanlar

Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alaﬂ›mlar›ndan, çinko ve alaﬂ›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeﬂit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaﬂin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De€er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kuruluﬂlar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iﬂletmelerin ve özelleﬂtirme kapsam›ndaki
kuruluﬂlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
çinko ve alimunyum ‹çin Baﬂlang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV
%90'›

al›m yapanlar

Özel Güvenlik Sitemleri (01.05.2007
Tarihinden ‹tibaren)
Fason Olarak Yapt›r›lan Tekstil ve
Konfeksiyon ‹ﬂlerinde
Kütlü ve elyaf pamuk, Jinter pamuk,
pamuk lifi döküntüleri, natürel veya
top.s haldeki tiftik, yün ve yapa€› ile
Türk Gümrük Tarife cetvelinin 41.01
pozisyonundaki s›€›r ve atlar›n, 41.02
pozisyonundaki koyun ve kuzular›n
(astragan veya karakul, persaniye,
breitschwanz ve benzerleri, Hint, çin,
Mo€olistan ve Tibet kuzular› hariç),
41.03 pozisyonundaki keçi ve o€laklar›n
(Yemen, Mo€olistan ve Tibet keçi ve
o€laklar› hariç) ham post ve derilerinin
teslimi

İﬂlem bedeli
üzerinden
Hesaplanan KDV'nin al›m yapanlar
%90'›

‹ﬂlem Bedeli
Üzerinden Hesaplanan Tüm KDV Mükellefleri
KDV'nin 4/5’i
Hesaplanan
Fason iﬂler yapt›ran kdv mükellefleri
KDV 'nin 1/2’si

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri
110

96,104

104

vergi

Tevkifat Oran›

51,53,58,107

Pratik Bilgiler

Tevkifata Tabi Mal veya Hizmet

al›ﬂ yapanlar

Hesaplanan
KDV 'nin 1/2’si
* 27.02.2008
tarihinden itibaren
KDV'nin %90'›

(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar.
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›, 107,108
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kurul uslan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirke›ler,
Yandan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek
baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ ve
iﬂletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme s›n›r› alt›ndaki (atarlar
Har‹ç)
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Pratik Bilgiler

vergi

Büyük ve Küçükbaﬂ hayvanlar›n etlerinin
(Sakatat ve ba€›rsak dahil)

432

Tevkifat Oran›

Hesaplanan
KDV'nin 1/2'si
(27.02.2008
tarihinden tibaren)

Tevkifat Yapacak Olanlar
al›ﬂ yapanlar
(Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler, Döner
sermayeli kuruluﬂlar. Kanunla kurulan kamu
kurum ve kuruluﬂlar›,
Kamu kurumu niteli€indeki meslek
kuruluﬂtan.
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler,
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek
baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ ve
iﬂletmeler, ve VUK 232. maddesinde belirlenen
fatura düzenleme S‹DU‹ alt›ndaki
(atarlar Har‹ç)

Düzenlemelerin
Yap›ld›€› KDV
Genel Tebli€leri

108
110
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DaVa açMa SÜreS‹

VerG‹/ceZa ‹HBarnaMeS‹ne

VerG‹ MaHKeMeS‹

TeBL‹⁄Den ‹T‹Baren 30 GÜn İçİnDe

‹T‹raZ‹ KaYITLa Ver‹Len
BeYannaMeYe a‹T TaHaKKUK
F‹ﬁ‹ne

VerG‹ MaHKeMeS‹ne

TaHaKKUK Tar‹H‹nDen
‹T‹Baren 30 GÜn ‹ç‹nDe

ÖDeMe eMr‹ne

VerG‹ MaHKeMeS‹ne

TeBL‹⁄Den ‹T‹Baren 7 GÜn İçİnDe

Hac‹Z VaraKaSIna

VerG‹ MaHKeMeS‹ne

Hac‹Z Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren

‹HT‹YaT‹ TaHaKKUKa

VerG‹ MaHKeMeS‹ne

‹HT‹YaT‹ HacZe

VerG‹ MaHKeMeS‹ne

‹HT‹YaT‹ TaHaKKUKUn B‹LD‹r‹M
Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren
7 GÜn ‹ç‹nDe
Hac‹Z Tar‹H‹nDen ‹T‹Baren
7 GÜn ‹ç‹nDe

TeMY‹Z DaVaSI açMa

DanIﬁTaY’a

KararIn TeBL‹⁄‹nDen ‹T‹Baren
30 GÜn

DaYana⁄I
VerG‹ USUL KanUnU
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
6183 SaYILI KanUn
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
6183 SaYILI KanUn
7 GÜn ‹ç‹nDe
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
6183 SaYILI KanUn
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹
6183 SaYILI KanUn
2577 SaYILI KanUn
‹ﬁLeM YÖnerGeS‹

vergi

DaVa açILacaK MaHKeMe

Pratik Bilgiler

DaVa KOnUSU
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vergi

VerG‹ KODU

434

0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0010
0011
0012
0014
0015
0017
0021
0022
0027
0032
0033
0040
0046
0048
0049
0050
0051
0053
0056
0057
0060
0061
0062
0071
0073
0074
0091
0092
0093
0094
1013
1018
1020
1030
1042
1043

VerG‹ aDI
YILLIK GeL‹r VerG‹S‹
ZIra‹ KaZanç GeL‹r VerG‹S‹
GeL‹r VerG‹S‹ S. (MUHTaSar)
GeL‹r GÖTÜrÜ T‹car‹ KaZanç
GeL‹r GÖTÜrÜ SerBeST MeSLeK KaZancI
GeL‹r GÖTÜrÜ ÜcreT
Da⁄ITILMaYan Kar STOPaJI
KUrUMLar VerG‹S‹
KUrUMLar VerG‹S‹ STOPaJI (KVKM24)
GeL‹r VerG‹S‹ (GMSI)
BaSIT USULDe T‹car‹ KaZanc
GerçeK USULDe KaTMa De⁄er VerG‹S‹
GÖTÜrÜ USULDe KaTMa De⁄er VerG‹S‹
BanKa MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
S‹GOrTa MUaMeLeLer‹ VerG‹S‹
GeL‹r VerG‹S‹ Geç‹c‹ VerG‹
GeL‹r Geç‹c‹ VerG‹
KUrUM Geç‹c‹ VerG‹
DaMGa VerG‹S‹ (BeYannaMeL‹ DaMGa VerG‹S‹ MÜKeLLeF‹)
aKarYaKIT TÜKeT‹M VerG‹S‹
GeL‹r V. M.TaL‹H OYUnLarI aSGar‹ VerG‹
Her TÜrLÜ ‹SP‹rTOLar Ve FÜZeL Ya⁄InDan aLInan eK VerG‹
KUrUMLar V. M.TaL‹H OYUnLarI aSGar‹ VerG‹
D‹⁄er ÜcreTLer
KUrUMLar VerG‹S‹ KUrUM Geç‹c‹ VerG‹
OYUn Ka⁄ITLarInDan aLInan eK VerG‹
rÖnTGen F‹LMLer‹nDen aLInan eK VerG‹
MÜLGa MaDen FOnU
KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe FOnU KeS‹nT‹S‹
MÜLGa KOOPeraT‹Fç‹L‹K TanITMa Ve e⁄‹T‹M FOnU
PeTrOL Ve DO⁄aLGaZ ÜrÜnLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
KOLaLI GaZOZ, aLKOLLÜ ‹çeçeKLer Ve TÜTÜn MaMÜLLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
DaYanIKLI TÜKeT‹M Ve D‹⁄er MaLLara ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹
TÜTÜn MaMÜLLer‹ne ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Her TÜrLÜ aLKOLLÜ ‹çK‹Lere ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Sa‹r ﬁaraP Ve B‹raLara ‹L‹ﬁK‹n eK VerG‹
Her TÜrLÜ aLKOLSÜZ ‹çeceKLerDen aLInan eK VerG‹
e⁄‹T‹M,GençL‹K,SPOr Ve Sa⁄LIK H‹ZMeTLer‹ VerG‹S‹
MaHSUPLarDan KeS‹Len DaMGa VerG‹S‹
FOn PaYI
P‹ﬁManLIK ZaMMI
e.KaTKI PaYI
ÖZeL ‹ﬁLeM VerG‹S‹
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VerG‹ aDI
DaMGa VerG‹S‹
5035 SaYILI KanUna GÖre DaMGa VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI TeFe TUTarI
VerG‹ BarIﬁI Geç ÖDeMe ZaMMI
VerG‹ YarGI HarçLarI
Gec‹KMe Fa‹Z‹
Gec‹KMe ZaMMI
erKen ÖDeMe ‹nD‹r‹M‹
aLInan D‹⁄er Fa‹ZLer
SaVUnMa SanaY‹ DeSTeKLeMe FOnU
KOnUT FOnU
KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe Pr‹M‹ ceZa‹ Fa‹Z‹
ceZa‹ Fa‹Z (KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe FOnU KeS‹nT‹Ler‹)
USULSÜZLÜK ceZaSI
ÖZeL USULSÜZLÜK ceZaSI
KUSUr ceZaSI
a⁄Ir KUSUr ceZaSI
KaçaKçILIK ceZaSI
VerG‹ Z‹YaI ceZaSI
VUK 112/4 MaDDeSİ GereĞİnce ÖDenen FaİZ
eK GeL‹r VerG‹S‹
eK ÜcreT GeL‹r VerG‹S‹
eK GÖTÜrÜ T‹car‹ KaZanç VerG‹S‹
eK GÖTÜrÜ SerBeST MeSLeK KaZancI VerG‹S‹
Fa‹Z VerG‹S‹
eK eMLaK VerG‹S‹
GeL‹r DaH‹L‹ TeVK‹FaT
eK KUrUMLar VerG‹S‹
KUrUMLar VerG‹S‹ arGe HarcaMaLarI
KUrUM DaH‹L‹ TeVK‹FaT
MÜnFer‹T GeL‹r eKOnOM‹K DenGe V.
ÜcreTLerDen aLInacaK e.D.V.
4705 SaYILI KanUna GÖre TaHSİL eDİLen ÖZeL İŞLeM VerGİSİ
MOTOrLU TaﬁITLar eK VerG‹S‹
4837 S.K eK MOTOrLU TaﬁITLar VerG‹S‹
4962 S. TaﬁIT VerG‹S‹
MÜLGa TraF‹K H‹ZMeTLer‹n‹ GeL‹ﬁT‹rMe FOnU reKLaM GeL‹rLer‹
GeL‹r Ve KUrUM eKOnOM‹K DenGe VerG‹S‹
5035 rTÜK e⁄‹T‹Me KaTKI PaYI
GÖTÜrÜ eKOnOM‹K DenGe VerG‹S‹
GeL‹r Ve KUrUM STOPaJ eKOnOM‹K DenGe VerG‹S‹
aKarYaKIT FİYaT İSTİKrar PaYI
TeK BaﬁIna aLInaB‹Len DaMGa VerG‹S‹
ﬁanS OYUnLarI VerG‹S‹

Pratik Bilgiler

VerG‹ KODU
1047
1048
1050
1051
1067
1084
1086
1087
1089
1095
1096
3024
3061
3073
3074
3076
3077
3078
3080
3099
4001
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4010
4011
4012
4014
4016
4021
4034
4035
4036
4040
4041
4042
4043
4044
4046
4047
4048

vergi

XVII- Vergi Türleri
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vergi

XVII- Vergi Türleri
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VerG‹ KODU
4049
4050
4060
4061
4063
4072
4073
4074
4077
4078
4079
4080
4081
4101
4103
4107
4110
4112
4114
4115
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4130
9000
9001
9002
9003
9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014

VerG‹ aDI
5035 SaYILI KanUna GÖre F‹nanSaL FaaL‹YeT HarcI
TeKeL SaF‹ HaSILaT
Tec‹LL‹ aLacaKLarDan TaHS‹LaT
‹THaLaTTa KaYnaK KULLanIMI DeSTeKLeMe FOnU KeS‹nT‹S‹
nOTer HarçLarI
MOTOrLU TaﬁIT araçLarIna ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹ (TeSc‹Le TaB‹ OLMaYanLar)
erTeLenen GeL‹r STOPaJ (4325 4.MaDDe/4369 Geç‹c‹ 5.MaDDe)
erTeLenen GeL‹r STOPaJ (4747 SaYILI KanUnUnUn 2.MaDDeS‹)
MÜnFer‹T KUrUM e. D. V.
neT aKT‹F VerG‹S‹
KIYMeTL‹ MaDen Ve ZIYneT eﬁYaSInDan aLInan VerG‹
ÖZeL ‹LeT‹ﬁ‹M VerG‹S‹
5035 SaYILI KanUna GÖre ÖZeL ‹LeT‹ﬁ‹M VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI YILLIK GeL‹r VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI GeL‹r VerG‹S‹ S. (MUHTaSar)
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI Da⁄ITILMaYan Kar STOPaJI
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI KUrUMLar VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI GeL‹r VerG‹S‹ (GMS‹)
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI BaSIT USULDe T‹car‹ KaZanc
VerG‹ BarIﬁI MaTraH arTIrIMI GerçeK USULDe KaTMa De⁄er VerG‹S‹
VerG‹ BarIﬁI KeS‹nLeﬁen KaMU aLacaKLarI 2. MaDDe 1/aB
VerG‹ BarIﬁI KeS‹nLeﬁen KaMU aLacaKLarI 2. MaDDe 1/c
VerG‹ BarIﬁI KeS‹nLeﬁen KaMU aLacaKLarI 2. MaDDe/6 MTV
VerG‹ BarIﬁI KeS‹nLeﬁMeYen KaMU aLacaKLarI 3. MaDDe
VerG‹ BarIﬁI ‹nceLeMe Ve TarH‹YaT 5.MaDDe
VerG‹ BarIﬁI P‹ﬁManLIK 6.MaDDe 1/aB
VerG‹ BarIﬁI P‹ﬁManLIK 6.MaDDe 1/D‹⁄er HÜKÜMLer
VerG‹ BarIﬁI ecr‹M‹S‹L 15.MaDDe
VerG‹ BarIﬁI KIYMeTL‹ MaDen Ve Z‹YneT eﬁYaSI BeYanI
‹Dar‹ Para ceZaSI (4703 SK)
eManeTen YaPILan TaHS‹LaT
nÜFUS Para ceZaSI
Seç‹M Para ceZaSI
aSKerL‹K Para ceZaSI
MaHKeMe Para ceZaSI
1475 SaYILI ‹ç KanUnUna Ba_LI Para ceZaSI
3516 SaYILI KanUna GÖre ÖLçÜ aYar Para ceZaSI
TraF‹K ZaBITaSI TeSP‹T‹ne DaYaLI ÖZeL USULSÜZLÜK ceZaSI
TUr‹ZM Para ceZaSI
TÜKeT‹c‹Y‹ KOrUMa KanUnUna GÖre KeS‹Len Para ceZaSI
çeVre K‹rL‹L‹⁄‹ Para ceZaSI
eSnaF S.Harç
GÜMrÜK VerG‹S‹
YUrTDIŞI çIKIŞ HarcI
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XVII- Vergi Türleri

vergi

VerG‹ aDI
KaTMa De⁄er VerG‹S‹ TeVK‹FaTI
B‹L‹rK‹ﬁ‹ ÜcreT‹
TÜrK ULUSLararaSI GeM‹ S‹c‹L KaYIT HarcI
TİcareT SİcİL HarcI
TaPU KaDaSTrO HarcI
İSKan HarcI
PaSaPOrT Ve KOnSOLOSLUK HarçLarI
TraF‹K HarçLarI
YarGI HarçLarI
‹THaL Ve ‹MaL rUHSaT Ve TeMD‹T ÜcreT‹
GeM‹ Ve L‹Man HarçLarI
D‹⁄er HarçLar
De⁄erL‹ Ka⁄ITLar GeL‹rLer‹
TaV‹ZLerDen Ger‹ aLInanLar
‹KraZLarDan Ger‹ aLInanLar
YeM anaL‹Z ÜcreT‹
ﬁeKer F‹YaT FarKI
aKarYaKIT F‹YaT FarKI
BaﬁKa VerG‹ Da‹reS‹ MÜKeLLeF‹
MOTOrLU TaﬁIT araçLarIna ‹L‹ﬁK‹n ÖZeL TÜKeT‹M VerG‹S‹ (TeSc‹Le TaB‹ OLanLar)
GÜBre DeneY Ve anaL‹Z ÜcreT‹
4961 S.K. Geç‹c‹ 1. MaD. GÖre Para ceZaSI
D‹⁄er Para ceZaLarI
Z‹MMeTLere Geç‹r‹Len Para Ve De⁄erLerDen BOrçLULar
FaZLa Ve YerS‹Z YaPILan ÖDeMeLerDen BOrçLULar
SOSYaL DaYanIﬁMa Ve YarDIMLaﬁMaYI TeﬁV‹K FOnU
‹ST‹HSaL VerG‹S‹
TraF‹K ceZaLarI
HeSaPLanan Gec‹KMe ZaMMI
TaK‹P G‹DerLer‹ KarﬁILI⁄I aLInan
çIraKLIK FOnU
2000/2 SaYILI BKK Gere⁄‹nce YaTIrIMLarI TeﬁV‹K FOnUna aKTIrILacaK TUTarLar
çeﬁ‹TL‹ GeL‹rLer
PeTrOLDen DeVLeT H‹SSeS‹
YÜKSeK Ö⁄ren‹M Harç KreD‹S‹
reSM‹ araBULUcULUK ÜcreT‹
eM.San. 17 MaD. GeL‹rLer‹n THK eD‹LMeMeS‹ ceZaSI
4961 S.K. Geç‹c‹ 2. MaD. 1.FIKraYa GÖre TaHS‹LaT
4369/15 SUça ‹ﬁT‹raK eDen K‹ﬁ‹Ler
HaKSIZ aLInan VerG‹ ‹aDeS‹
HaKSIZ aLInan VerG‹ ‹aDeS‹ ceZaSI
KaLDIrILan VerG‹ arTIKLarI
ﬁeKer KanUnU ‹Dar‹ Para ceZaSI
Geç‹ﬁ ÜcreT‹ Ve ‹Dar‹ Para ceZaSI
KaDaSTrO HarçLarI
aD‹ OrTaKLIK MÜKeLLeF‹YeTS‹Z MÜKeLLeF KaYDI ‹ç‹n VerG‹ KODU

Pratik Bilgiler

VerG‹ KODU
9015
9016
9017
9059
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901
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440

2005
- 0.41
0.11
1.26
1.21
0.20
- 0.48
- 0.74
1.04
0.78
0.68
- 0.95
- 0.04

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2006 2007
2008 2009 2010 2004 2005 2006
2007
1.96 - 0.05
0.42 0.23
0.58
0.7
0.55
0.75
1.00
0.26
0.95
2.56 1.17
1.66
0.6
0.02
0.22
0.43
0.25
0.97
3.17 0.29
1.94 0.89
0.26
0.27
0.92
1.94
0.80
4.50 0.65
2.35 0.59
0.71
1.34
1.21
2.77
0.39
2.12 -0.05 -1.15 0.38
0.92
1.88
0.50
4.02 - 0.11
0.32 0.94 -0.50 - 0.13
0.10
0.34 - 0.24
0.86
0.06
1.25 -0.71 -0.16 0.22 - 0.57
0.85 - 0.73
- 0.75
0.85 -2.34 0.42
0.58
0.85 - 0.44
0.02
- 0.23
1.02 -0.90 0.62
0.94
1.02
1.29
1.03
0.45 - 013
0.57 0.28
2.22
1.79
1.27
1.81
- 0.29
0.89 -0.03 1.29
1.54
1.40
1.29
1.95
- 0.12
0.15 -3.54 0.66
0.45
0.42
0.23
0.22
2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24
0.45
2.60
0.83
-0.41

2009
0.29
-0.34
1.10
0.02
0.64
0.11
0.25
-0.30
0.39
2.41
1.27
0.53

2010
1.85
1.45
0.58
0.60
-0.36
-0.56
-0.48

Pratik Bilgiler

endeks

(*) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

T. Eﬂya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13

Pratik Bilgiler

MALi
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I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

441

442

I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹fi‹M (YILLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008
10.70 5.11 9.37 6.44 7.90 6.30 16.22 9.23
7.93 9.93
8.17
10.58 5.26 10.13 8.15 6.43 6.82 14.28 8.69
8.15 10.16
9.10
11.33 4.21 10.92 10.50 3.46 8.58 11.83 7.94
8.16 10.86
9.15
10.17 4.96 9.68 14.56 -0.35 10.42 10.18 8.18
8.83 10.72
9.66
5.59 7.66 7.14 16.53 -2.46 9.21
8.88 8.70
9.86 9.23 10.74
4.25 12.52 2.89 17.03 -1.86 7.64
8.93 8.95 10.12 8.60 10.61
4.26 14.34 2.08 18.41 -3.75 8.24
9.57 7.82 11.69 6.90 12.06
4.32 12.32 3.72 14.67 -1.04
10.04 7.91 10.26 7.39 11.77
4.38 11.19 5.02 12.49 0.47
9.00 7.99 10.55 7.12 11.13
2.57 10.94 4.41 13.29 0.19
9.86 7.52
9.98 7.70 11.99
1.60 11.67 5.65 12.25 1.51
9.79 7.61
9.86 8.40 10.76
2.66 11.58 5.94 8.11 5.93
9.32 7.72
9.65 8.39 10.06

endeks
2009
9.50
7.73
7.89
6.13
5.24
5.73
5.39
5.33
5.27
5.08
5.53
6.53

2010
8.19
10.13
9.56
10.19
9.10
8.37
7.58

(*) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Tüketici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.
(**) De€iﬂim Oranlar› 2003-2004 y›llar› için 1994=100 Temel Y›ll› Toptan Eﬂya Fiyatlar› Endeksi’nden, 2005 y›l›ndan itibaren 2003=100 Temel Y›ll› Üretici Fiyatlar› Endeksi’nden verilmiﬂtir.

AYLAR
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS
HAZ‹RAN
TEMMUZ
A⁄USTOS
EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK

T. Eﬂya
2004
10.8
9.1
8.0
8.91
9.56
10.53
9.44
10.52
12.5
15.48
14.4
13.84

Pratik Bilgiler
MALi
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Pratik Bilgiler
I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

Y›l

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ay

Pratik Bilgiler

A⁄USTOS
108,0
190.3
340.6
624.6
1045.3
1606.8
2393,0
4059.5
5842.8
7169,4
7923,5
8804.91
9822.13
10187.78
11681.96
11.560.55

EYLÜL
EK‹M
KASIM
ARALIK
112.8
119.8
126.6
134.7
199.1
206.5
213.8
223.1
358,0
377.6
396.9
412.5
663.7
708,0
747.6
787.7
1101.2 1146.8 1185.7 1215.1
1700.8 1780.1 1852.7 1979.5
2448.3 2516.7 2577.2 2626,0
4276.7 4564.5 4755.5 4951.7
6024.6 6213.3 6314.3 6478.8
7173,3 7213.4 7336.2 7382.1
8069.7 8330.1 8392.7 8403.8
8950.24 9009.11 8805.20 8785.74
9799.14 9843.68 9814.95 9802.74
10291.22 10277.57 10369.52 10385.32
11.577.08 11.643.17 11.639.58 11.227.24
11.631.67 11.664.71 11.227.24 11.893.15

endeks

II-A TOPTAN EﬁYA F‹YATLARI ENDEKS‹ (1994=100)
OCAK
ﬁUBAT
MART
N‹SAN
MAYIS HAZ‹RAN TEMMUZ
61.9
66.7
71.4
91.7
99.5
102.2
104.7
148.5
159,0
167.8
176.4
179.7
182,0
186.1
244.8
259.1
277.3
299.7
312.1
320.6
328.2
435.8
462.8
490.7
517.9
544.8
563.4
593.1
839,1
877.4
912.7
949.3
980.2
995.5
1020.7
1258.6
1301,0 1352.9 1424.4
1469.9
1496.5
1556,0
2094,0
2179.3 2246.8 2300.5
2339.5
2346.4
2370.5
2686.8
2757.6 3035,0 3470.8
3689.6
3795.6
3920.6
5157.4
5289.5 5387.9 5485.5
5508.4
5572,0
5720.7
6840.7
7055.7 7281.8 7410.0
7364.0
7222.2
7183,5
7576.5
7700.6 7862.2 8070.5
8067.8
7982.7
7861.6
8328.42 8326.55 8503.60 8675.43 8647.64 8677.15 8655.06
8957.94 8980.93 9003.20 9177.76 9432.06 9811.35 9896.12
9797.71 9890.38 9986.64 10066.38 10105.89 10095.11 10101.58
10.429.14 10.696.37 11.035,44 11.531,83 11.776.07 11.814.14 11.961.40
11.253.10 11.384.56 11.417.60 11.491.59 11.485.84 11.594.31 11.512.42
11.962.11 12.161.1 12.397.44 12.689.09 12.543.26 12.480.04 12.460.64

Pratik Bilgiler
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II- Toptan Eflya Fiyatlar› Endeksi ve
Üretici Fiyatlar› Endeksi

443

444

OCAK

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Y›l

Ay

99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29

ﬁUBAT

MART

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58

N‹SAN

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64

MAYIS

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61

98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40
173.73

HAZ‹RAN

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26
173.46

TEMMUZ

99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93

A⁄USTOS

99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61
161.92

EYLÜL

endeks

II-B ÜRET‹C‹ F‹YATLARI ENDEKS‹ (2003=100)

Pratik Bilgiler

EK‹M

100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38

KASIM

102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48

ARALIK

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56

MALi
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Pratik Bilgiler
III- Gündelikler
III-A YURTDIﬁI GÜNDEL‹KLER‹N HESAPLANMASINDA ESAS ALINACAK CETVEL
Hükümeti Temsilen Kararname ile
Görevlendirilen Heyet Üyelerinden
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro
göstergesi ve derecesi 1-4 derecesi 5-15
5300 ve daha olanlar
olanlar
yüksek olan
kadrolarda
bulunanlar
IV
SÜTUN
132
118

V
SÜTUN
128
114

VI
SÜTUN
100
90

Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden
Tedavi
Ek
Aylık/Kadro Aylık/Kadro Amacıyla
göstergesi derecesi
derecesi Gönderilen
5300 ve 1-4 olanlar 5-15 olanlar Erbaﬂ ve
daha yüksek
Erler
olan
kadrolarda
bulunanlar
VII
VIII
IX
X
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
117
110
93
46
105
99
83
41

gündelikler

ÜLKELER (PARA
B‹R‹MLER‹)
ABD (ABD Doları
Almanya (Euro)
Avustralya
(ABD Doları)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka
(D. Kron)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
‹ngiltere (Sterlin)
‹rlanda (Euro)
‹spanya (Euro)
‹sveç (‹sveç Kronu)
‹sviçre
(‹sviçre Frang›)
‹talya (Euro)
Japonya
(Japon Yeni)
Kanada
(Kanada Dolar›)
Kuveyt
(Kuveyt Dinar›)
Lüksemburg (Euro)
Norveç
(Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
S. Arabistan
(S. A. Riyali)
Yunanistan (Euro)
Di€er AB Ülkeleri
(Euro)

TBMM Genelkurmay Yükseköğretim
Başkanı, Başkanı, Kurulu Başkanı,
Başbakan Anayasa,
Bakanlık,
Mahkemesi Müsteşarları,
Baﬂkan›,
Milli Güvenlik
Bakanlar,
Kurulu Genel
Milletvekilleri, Sekreteri, vs..
Kuvvet
Komutanlar›, vs..
I
II
III
SÜTUN
SÜTUN
SÜTUN
220
182
146
198
164
131
342
199
194

283
166
161

227
132
128

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

1.491
179
192
187
139
186
191
1.637

1.238
148
160
156
115
155
158
1.359

988
119
127
125
91
124
126
1.085

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

341
183

283
152

226
122

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61
194

50
161

40
128

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

1.437
186

1.193
155

952
124

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

744
191

617
158

492
126

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

152

127

101

92

89

70

81

76

65

32
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GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

MALi
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Pratik Bilgiler
III- Gündelikler

gündelikler

III-B KKTC’NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VER‹LECEK GÜNDEL‹KLER

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.201031.12.2010

TBMM
Baﬂkan›,
Baﬂbakan
126,00 TL

Genelkurmay Baﬂkan›,
Anayasa Mahkemesi
Baﬂkan›, Bakanlar,
Milletvekilleri, Kuvvet
Komutanlar›, v.s..
101,00 TL

Yüksekö€retim
Kurulu Baﬂkan›,
Bakanl›k Müﬂteﬂarlar›,
Milli Güvenlik Kurulu
Genel Sekreteri, v.s..
88,00 TL

Pratik Bilgiler

75,50 TL

63,00 TL

50,20 TL

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2010 - 30.06.2010)

Gündeliklerin ‹sabet Etti€i Brüt Ayl›k Tutar› (TL)
1.308.07 ve daha fazlas›
1.297.74 ile 1.308.06
1.171.5 ile 1.297.73
1.010.82 ile 1.171.49
815.44 ile 1.010.81
815.43 ve daha az ise

448

Di€er Memur ve Hizmetliler
Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro Ayl›k/kadro
derecesi 1 derecesi 2-4 derecesi 5-15
olanlar
olanlar
olanlar

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
39,00
33,00
30,00
27,50
25,00
24,00

döviz kurları

PRATİK BİLGİLER

450

Satış

1.4810

1.4934
1.4983
1.5169
1.5365
1.5678

1.5190
1.5356
1.5286
1.5180
1.5302

1.5444
1.5365
1.5803
1.5832

1.5722
1.5948
1.5804
1.5682
1.5589

1.4739

1.4862
1.4911
1.5096
1.5291
1.5603

1.5117
1.5282
1.5213
1.5107
1.5229

1.5370
1.5291
1.5727
1.5756

1.5647
1.5871
1.5728
1.5607
1.5514

1.2.3

4
5
6
7
8.9.10

11
12
13
14
15.16.17

18
19-20
21
22.23.24

25
26
27
28
29.30.31

1.5636
1.5860
1.5717
1.5596
1.5503

1.5359
1.5280
1.5716
1.5745

1.5106
1.5271
1.5202
1.5096
1.5218

1.4852
1.4901
1.5085
1.5280
1.5592

Satış
1.3793
1.3835
1.3760
1.3775
1.3899
1.3958
1.3755
1.3774
1.3693
1.3653
1.3668
1.3564
1.3454
1.3109
1.3090
1.3048
1.2935
1.3103
1.3123
1.3285

1.3703
1.3745
1.3671
1.3685
1.3809
1.3867
1.3666
1.3684
1.3604
1.3564
1.3579
1.3476
1.3367
1.3024
1.3005
1.2963
1.2851
1.3018
1.3038
1.3199

1.2903
1.2792
1.2958
1.2978
1.3138

1.3414
1.3306
1.2964
1.2945

1.3603
1.3621
1.3541
1.3502
1.3517

1.3682
1.3608
1.3622
1.3745
1.3803

1.3640

0.26483
0.26555
0.26428
0.26387
0.26372
0.26835
0.26545
0.26207
0.26050
0.25731
0.25693
0.25577
0.25629
0.26246
0.26617
0.26226
0.26203
0.26142
0.25873
0.25948

0.26353
0.26425
0.26299
0.26258
0.26243
0.26704
0.26415
0.26079
0.25922
0.25605
0.25567
0.25452
0.25503
0.26117
0.26487
0.26097
0.26075
0.26014
0.25746
0.25821

0.26079
0.26057
0.25996
0.25728
0.25803

0.25434
0.25485
0.26099
0.26468

0.26397
0.26061
0.25904
0.25587
0.25549

0.26407
0.26281
0.26240
0.26225
0.26685

0.26335

0.26286
0.26263
0.26202
0.25933
0.26008

0.25636
0.25688
0.26306
0.26678

0.26606
0.26267
0.26110
0.25790
0.25752

0.26616
0.26489
0.26448
0.26433
0.26897

0.26544

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış
1.9711
1.9764
1.9671
1.9642
1.9630
1.9978
1.9758
1.9505
1.9387
1.9142
1.9115
1.9030
1.9070
1.9533
1.9812
1.9520
1.9498
1.9452
1.9247
1.9309

1.9616
1.9669
1.9577
1.9548
1.9536
1.9882
1.9663
1.9411
1.9294
1.9050
1.9023
1.8939
1.8978
1.9439
1.9717
1.9426
1.9404
1.9359
1.9155
1.9216

1.9412
1.9390
1.9345
1.9142
1.9203

1.8926
1.8965
1.9425
1.9703

1.9649
1.9397
1.9280
1.9037
1.9010

1.9655
1.9563
1.9534
1.9522
1.9868

1.9602

1.9549
1.9527
1.9481
1.9276
1.9338

1.9059
1.9099
1.9562
1.9842

1.9788
1.9534
1.9416
1.9171
1.9144

1.9794
1.9701
1.9671
1.9659
2.0008

1.9741

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

1.3126
1.3013
1.3182
1.3202
1.3365

1.3645
1.3535
1.3188
1.3169

1.3838
1.3857
1.3775
1.3735
1.3750

1.3918
1.3843
1.3858
1.3982
1.4042

1.3876

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

1.5746
1.5972
1.5828
1.5706
1.5612

1.5467
1.5388
1.5827
1.5856

1.5213
1.5379
1.5309
1.5203
1.5325

1.4956
1.5005
1.5192
1.5388
1.5702

1.4832

Efektif

1.4729

Alış

ABD Doları

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Mayıs 2010
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Pratik Bilgiler
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Satış

2.2730

2.2767
2.2750
2.2964
2.3140
2.2993

2.2729
2.2730
2.2872
2.2463
2.2272

2.2281
2.2219
2.2639
2.2757

2.2677
2.2818
2.2750
2.2750
2.2702

Alış

2.2612

2.2649
2.2632
2.2845
2.3020
2.2873

2.2611
2.2612
2.2753
2.2346
2.2156

2.2165
2.2103
2.2521
2.2639

2.2559
2.2699
2.2632
2.2632
2.2584

1.2.3

4
5
6
7
8.9.10

11
12
13
14
15.16.17

18
19-20
21
22.23.24

25
26
27
28
29.30.31

2.2543
2.2683
2.2616
2.2616
2.2568

2.2149
2.2088
2.2505
2.2623

2.2595
2.2596
2.2737
2.2330
2.2140

2.2633
2.2616
2.2829
2.3004
2.2857

Satış

2.2711
2.2852
2.2784
2.2784
2.2736

2.2314
2.2252
2.2673
2.2791

2.2763
2.2764
2.2906
2.2497
2.2305

2.2801
2.2784
2.2998
2.3175
2.3027

2.2764

Efektif

2.2596

Alış

İngiliz Sterlini

Uygulama
Tarihi
Mayıs 2010

Döviz
Satış
1.3737
1.3795
1.3731
1.3710
1.3774
1.4115
1.3846
1.3830
1.3777
1.3649
1.3637
1.3587
1.3596
1.3741
1.3763
1.3584
1.3686
1.3680
1.3581
1.3536

1.3649
1.3707
1.3643
1.3622
1.3686
1.4025
1.3757
1.3741
1.3689
1.3562
1.3550
1.3500
1.3509
1.3653
1.3675
1.3497
1.3598
1.3592
1.3494
1.3449

1.3477
1.3578
1.3572
1.3474
1.3429

1.3480
1.3489
1.3633
1.3654

1.3736
1.3720
1.3668
1.3542
1.3530

1.3686
1.3623
1.3602
1.3665
1.4004

1.3629

Alış

Satış

1.3604
1.3707
1.3701
1.3601
1.3556

1.3607
1.3616
1.3762
1.3784

1.3867
1.3851
1.3798
1.3669
1.3657

1.3816
1.3752
1.3731
1.3795
1.4136

1.3758

Efektif
Satış
0.20507
0.20551
0.20520
0.20380
0.20214
0.20409
0.20407
0.20222
0.20212
0.20075
0.19988
0.19820
0.19935
0.20117
0.20103
0.19934
0.19836
0.20004
0.19885
0.19976

0.20296
0.20339
0.20309
0.20170
0.20006
0.20199
0.20197
0.20014
0.20004
0.19868
0.19782
0.19616
0.19730
0.19910
0.19896
0.19729
0.19632
0.19798
0.19680
0.19770

0.19715
0.19618
0.19784
0.19666
0.19756

0.19602
0.19716
0.19896
0.19882

0.20183
0.20000
0.19990
0.19854
0.19768

0.20325
0.20295
0.20156
0.19992
0.20185

Satış

0.19980
0.19882
0.20050
0.19931
0.20022

0.19866
0.19981
0.20163
0.20149

0.20454
0.20269
0.20258
0.20121
0.20034

0.20598
0.20567
0.20427
0.20260
0.20456

0.20554

Efektif
0.20282

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.4748
1.4709
1.4751
1.4776
1.4850
1.4977
1.4838
1.4983
1.5028
1.4975
1.4929
1.4899
1.4931
1.4962
1.4824
1.4845
1.4784
1.4799
1.4860
1.4882

1.4682
1.4643
1.4685
1.4710
1.4783
1.4910
1.4771
1.4916
1.4960
1.4908
1.4862
1.4832
1.4864
1.4895
1.4757
1.4778
1.4717
1.4732
1.4793
1.4815

1.4723
1.4663
1.4677
1.4738
1.4760

1.4777
1.4809
1.4840
1.4702

1.4716
1.4861
1.4905
1.4853
1.4807

1.4589
1.4631
1.4656
1.4728
1.4855

Satış

1.4901
1.4840
1.4855
1.4916
1.4939

1.4956
1.4988
1.5019
1.4880

1.4894
1.5040
1.5085
1.5032
1.4986

1.4765
1.4807
1.4832
1.4906
1.5034

1.4804

Efektif
1.4628

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları
İsviçre Frangı

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler
MALi
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Pratik Bilgiler

5.1299

5.1693
1808
5.2397
5.3001
5.4099

5.2542
5.2970
5.2783
.2417
5.2766

5.3036
5.2783
5.4306
5.4462

5.4120
5.4823
5.4309
5.3853
5.3570

5.0632

5.1021
5.1134
5.1716
5.2312
5.3396

5.1859
5.2281
5.2097
5.1736
5.2080

5.2347
5.2097
5.3600
5.3754

5.3416
5.4110
5.3603
5.3153
5.2874

1.2.3

4
5
6
7
8.9.10

11
12
13
14
15.16.17

18
19-20
21
22.23.24

25
26
27
28
29.30.31

5.4932
5.5645
5.5124
5.4661
5.4374

5.3832
5.3575
5.5121
5.5279

5.3330
5.3765
5.3575
5.3203
5.3557

5.2468
5.2585
5.3183
5.3796
5.4910

0.23976
0.23861
0.24083
0.23929
0.24126

0.24542
0.24510
0.24255
0.24191

0.24894
0.24684
0.24674
0.24536
0.24511

0.24994
0.24966
0.24883
0.25022
0.24991

0.24955

Alış

Satış

0.24138
0.24022
0.24245
0.24090
0.24289

0.24708
0.24675
0.24419
0.24354

0.25062
0.24851
0.24840
0.24701
0.24676

0.25163
0.25134
0.25051
0.25191
0.25160

0.24194
0.24077
0.24301
0.24145
0.24345

0.24765
0.24732
0.24475
0.24410

0.25120
0.24908
0.24897
0.24758
0.24733

0.25221
0.25192
0.25109
0.25249
0.25218

0.41847
0.42448
0.42065
0.41740
0.41493

0.41107
0.40896
0.42062
0.42140

0.40430
0.40872
0.40686
0.40404
0.40729

0.39749
0.39879
0.40374
0.40896
0.41730

0.39419

0.41922
0.42525
0.42141
0.41815
0.41568

0.41181
0.40970
0.42138
0.42216

0.40503
0.40946
0.40759
0.40477
0.40802

0.39821
0.39951
0.40447
0.40970
0.41805

0.39490

0.41533
0.42130
0.41750
0.41427
0.41182

0.40799
0.40589
0.41747
0.41824

0.40127
0.40565
0.40381
0.40101
0.40424

0.39451
0.39580
0.40071
0.40589
0.41417

0.39123

0.42236
0.42844
0.42457
0.42129
0.41880

0.41490
0.41277
0.42454
0.42533

0.40807
0.41253
0.41065
0.40781
0.41108

0.40120
0.40251
0.40750
0.41277
0.42119

0.39786

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.7316
1.7673
1.7395
1.7237
1.6977

1.6615
1.6447
1.7220
1.7506

1.6183
1.6497
1.6331
1.6196
1.6421

1.5760
1.5731
1.5903
1.6284
1.6865

1.5592

Alış

1.7431
1.7790
1.7511
1.7352
1.7090

1.6725
1.6556
1.7334
1.7622

1.6291
1.6607
1.6440
1.6304
1.6530

1.5865
1.5836
1.6009
1.6392
1.6977

1.5696

1.7252
1.7608
1.7331
1.7173
1.6914

1.6554
1.6386
1.7156
1.7441

1.6123
1.6436
1.6271
1.6136
1.6360

1.5702
1.5673
1.5844
1.6224
1.6803

1.5534

1.7497
1.7858
1.7578
1.7418
1.7155

1.6789
1.6619
1.7400
1.7689

1.6353
1.6670
1.6502
1.6366
1.6593

1.5925
1.5896
1.6070
1.6454
1.7042

1.5756

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları

0.23959
0.23844
0.24066
0.23912
0.24109

0.24525
0.24493
0.24238
0.24174

0.24877
0.24667
0.24657
0.24519
0.24494

0.24977
0.24949
0.24866
0.25004
0.24974

Satış
0.25181

Efektif

0.24938

Alış

Norveç Kronu

0.25123

Döviz

Pratik Bilgiler

5.2615
5.3298
5.2799
5.2356
5.2081

5.1562
5.1316
5.2796
5.2948

5.1081
5.1497
5.1316
5.0960
5.1299

5.0256
5.0367
5.0940
5.1527
5.2595

Satış

5.2068

Efektif

4.9873

Alış

Kuveyt Dinarı

Satış

Döviz

Alış

Uygulama
Tarihi
Mayıs 2010

MALi

Pratik Bilgiler
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454

Satış

1.5741
1.5875
1.5808
1.5735
1.5848

1.6013
1.6055
1.6005
1.5966
1.5803

1.5686
1.5773
1.5675
1.5641
1.5574

1.5512
1.5614
1.5655
1.5784
1.5826

1.5718
1.5823

Alış

1.5665
1.5799
1.5732
1.5659
1.5772

1.5936
1.5978
1.5928
1.5889
1.5727

1.5611
1.5697
1.5600
1.5566
1.5499

1.5438
1.5539
1.5580
1.5708
1.5750

1.5643
1.5747

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30

1.5632
1.5736

1.5427
1.5528
1.5569
1.5697
1.5739

1.5600
1.5686
1.5589
1.5555
1.5488

1.5925
1.5967
1.5917
1.5878
1.5716

Satış

1.5742
1.5847

1.5535
1.5637
1.5678
1.5808
1.5850

1.5710
1.5797
1.5699
1.5664
1.5597

1.6037
1.6079
1.6029
1.5990
1.5827

1.5765
1.5899
1.5832
1.5759
1.5872

Efektif

1.5654
1.5788
1.5721
1.5648
1.5761

Alış

ABD Doları

Uygulama
Tarihi
Haziran 2010

Döviz

1.9148
1.9163
1.9160
1.9234
1.9156
1.9176
1.9286
1.9269
1.9309
1.9282
1.9247
1.9191
1.9226
1.9400
1.9466
1.9420
1.9310

1.9056
1.9071
1.9068
1.9142
1.9064
1.9084
1.9193
1.9177
1.9216
1.9189
1.9155
1.9099
1.9134
1.9307
1.9373
1.9327
1.9217

0.25746
0.25761
0.25753
0.25851
0.25744
0.25778
0.25930
0.25907
0.25955
0.25916
0.25867
0.25786
0.25832
0.26065
0.26152
0.26086
0.25928

0.25620
0.25635
0.25627
0.25724
0.25618
0.25652
0.25803
0.25780
0.25828
0.25789
0.25740
0.25660
0.25705
0.25937
0.26024
0.25958
0.25801

1.3083
1.3123
1.3235
1.3424
1.3371
1.3481
1.3502
1.3524
1.3522
1.3528
1.3711
1.3695
1.3650
1.3719
1.3666
1.3731
1.3573

1.3393
1.3414
1.3436
1.3434
1.3440
1.3622
1.3606
1.3561
1.3630
1.3577
1.3642
1.3485

1.3579
1.3423

1.3559
1.3543
1.3499
1.3567
1.3515

1.3331
1.3352
1.3374
1.3372
1.3378

1.2938
1.2978
1.3089
1.3276
1.3223

1.3813
1.3654

1.3793
1.3777
1.3732
1.3801
1.3748

1.3562
1.3583
1.3605
1.3603
1.3609

1.3161
1.3202
1.3314
1.3505
1.3451

0.25940
0.25783

0.25722
0.25642
0.25687
0.25919
0.26006

0.25634
0.25785
0.25762
0.25810
0.25771

0.25602
0.25617
0.25609
0.25706
0.25600

0.26146
0.25988

0.25926
0.25845
0.25891
0.26125
0.26212

0.25837
0.25990
0.25967
0.26015
0.25976

0.25805
0.25820
0.25812
0.25910
0.25803

1.9313
1.9204

1.9142
1.9086
1.9121
1.9293
1.9359

1.9071
1.9180
1.9164
1.9203
1.9176

1.9043
1.9058
1.9055
1.9129
1.9051

1.9449
1.9339

1.9276
1.9220
1.9255
1.9429
1.9495

1.9205
1.9315
1.9298
1.9338
1.9311

1.9177
1.9192
1.9189
1.9263
1.9185

1.9395
1.9330
1.9357
1.9336
1.9291

1.2998
1.3038
1.3149
1.3337
1.3284

1.9260
1.9195
1.9222
1.9201
1.9157

1.9366
1.9301
1.9328
1.9307
1.9262

0.26089
0.26004
0.26038
0.26006
0.25948

1.9273
1.9208
1.9235
1.9214
1.9170

0.25883
0.25799
0.25833
0.25801
0.25743

0.26029
0.25944
0.25978
0.25946
0.25888

0.25901
0.25817
0.25851
0.25819
0.25761

1.3400
1.3281
1.3249
1.3436
1.3451

1.3320
1.3202
1.3170
1.3356
1.3371

1.3233
1.3116
1.3084
1.3269
1.3284

1.3172
1.3056
1.3024
1.3208
1.3223

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler
MALi
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Pratik Bilgiler

Satış

2.2820
2.3028
2.3209
2.3110
2.3178

2.3148
2.3185
2.3188
2.3302
2.3172

2.3087
2.3234
2.3179
2.3096
2.3101

2.3055
2.2995
2.3329
2.3637
2.3595

2.3660
2.3820

2.2701
2.2908
2.3088
2.2990
2.3057

2.3028
2.3064
2.3067
2.3181
2.3052

2.2967
2.3113
2.3058
2.2976
2.2981

2.2935
2.2875
2.3208
2.3514
2.3472

2.3537
2.3696

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30

2.3695
2.3856

2.3090
2.3029
2.3364
2.3672
2.3630

2.3122
2.3269
2.3214
2.3131
2.3136

2.3183
2.3220
2.3223
2.3337
2.3207

Satış
1.3609
1.3602
1.3672
1.3639
1.3733
1.3770
1.3854
1.3919
1.3947
1.3813
1.3784
1.3789
1.3858
1.3994
1.4023
1.4009
1.4072
1.4134
1.4285
1.4370
1.4463
1.4546

1.3522
1.3515
1.3584
1.3552
1.3645
1.3682
1.3765
1.3830
1.3858
1.3725
1.3696
1.3701
1.3769
1.3904
1.3933
1.3919
1.3982
1.4044
1.4194
1.4278
1.4370
1.4453

1.4485
1.4568

1.4030
1.4093
1.4155
1.4306
1.4392

1.3805
1.3810
1.3879
1.4015
1.4044

1.3791
1.3875
1.3940
1.3968
1.3834

Satış
0.20123
0.20044
0.20212
0.20272
0.20208
0.19861
0.19838
0.19884
0.20071
0.20013
0.20056
0.20033
0.20086
0.20139
0.20177
0.20243
0.20116
0.20188
0.20289
0.20336
0.20319
0.20258

0.19916
0.19838
0.20004
0.20063
0.20000
0.19656
0.19634
0.19679
0.19864
0.19807
0.19849
0.19827
0.19879
0.19932
0.19969
0.20034
0.19909
0.19980
0.20080
0.20127
0.20110
0.20049

0.20096
0.20035

0.20020
0.19895
0.19966
0.20066
0.20113

0.19835
0.19813
0.19865
0.19918
0.19955

0.19642
0.19620
0.19665
0.19850
0.19793

Satış

0.20366
0.20305

0.20290
0.20162
0.20234
0.20336
0.20383

0.20102
0.20079
0.20132
0.20185
0.20223

0.19907
0.19884
0.19930
0.20117
0.20059

0.20169
0.20090
0.20258
0.20319
0.20254

Efektif
0.19902
0.19824
0.19990
0.20049
0.19986

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.5003
1.5112
1.5011
1.5172
1.5238
1.5090
1.5214
1.5285
1.5383
1.5306
1.5238
1.5306
1.5242
1.5261
1.5137
1.5260
1.5269
1.5162
1.5170
1.5190
1.5192
1.5116

1.4935
1.5044
1.4943
1.5104
1.5169
1.5022
1.5146
1.5216
1.5314
1.5237
1.5169
1.5237
1.5173
1.5192
1.5069
1.5191
1.5200
1.5094
1.5102
1.5122
1.5124
1.5048

1.5068
1.4992

1.5135
1.5144
1.5038
1.5046
1.5066

1.5113
1.5181
1.5117
1.5136
1.5013

1.4966
1.5090
1.5160
1.5257
1.5181

Satış

1.5250
1.5173

1.5318
1.5327
1.5220
1.5228
1.5248

1.5296
1.5364
1.5300
1.5319
1.5195

1.5147
1.5272
1.5343
1.5441
1.5364

1.5060
1.5169
1.5068
1.5230
1.5296

Efektif
1.4880
1.4988
1.4888
1.5048
1.5113

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları

1.4348
1.4431

1.3898
1.3961
1.4023
1.4173
1.4257

1.3675
1.3680
1.3748
1.3883
1.3912

1.3661
1.3744
1.3809
1.3837
1.3704

Satış
1.3629
1.3622
1.3693
1.3659
1.3754

Efektif
1.3502
1.3495
1.3564
1.3532
1.3625

Alış

İsviçre Frangı
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

2.3521
2.3679

2.2919
2.2859
2.3192
2.3498
2.3456

2.2951
2.3097
2.3042
2.2960
2.2965

2.3012
2.3048
2.3051
2.3165
2.3036

Satış

2.2854
2.3063
2.3244
2.3145
2.3213

Efektif

2.2685
2.2892
2.3072
2.2974
2.3041

Alış

İngiliz Sterlini

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
Haziran 2010

MALi

Pratik Bilgiler
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455

456

Satış

5.4074
5.4497
5.4304
5.4016
5.4386

5.4783
5.4870
5.4774
5.4678
5.4176

5.3848
5.4054
5.3663
5.3602
5.3482

5.3343
5.3564
5.3650
5.4259
5.4310

5.3995
5.4281

Alış

5.3371
5.3789
5.3598
5.3314
5.3679

5.4071
5.4157
5.4062
5.3967
5.3472

5.3148
5.3351
5.2965
5.2905
5.2787

5.2650
5.2868
5.2953
5.3554
5.3604

5.3293
5.3575

1
2
3
4
5.6.7

8
9
10
11
12.13.14

15
16
17
18
19.20.21

22
23
24
25
26.27.28

29
30

Efektif

5.2494
5.2771

5.1860
5.2075
5.2159
5.2751
5.2800

5.2351
5.2551
5.2171
5.2111
5.1995

5.3260
5.3345
5.3251
5.3157
5.2670

5.2570
5.2982
5.2794
5.2514
5.2874

Alış

Kuveyt Dinarı

Uygulama
Tarihi
Haziran 2010

Döviz

5.4805
5.5095

5.4143
5.4367
5.4455
5.5073
5.5125

5.4656
5.4865
5.4468
5.4406
5.4284

5.5605
5.5693
5.5596
5.5498
5.4989

5.4885
5.5314
5.5119
5.4826
5.5202

Satış

0.24239
0.24203

0.24343
0.24055
0.24059
0.24156
0.24141

0.24338
0.24332
0.24304
0.24352
0.24338

0.23944
0.23830
0.23878
0.24213
0.24222

0.24216
0.24116
0.24220
0.24348
0.24350

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

0.24403
0.24366

0.24507
0.24217
0.24221
0.24319
0.24304

0.24502
0.24496
0.24468
0.24516
0.24502

0.24106
0.23991
0.24039
0.24376
0.24385

0.24379
0.24279
0.24383
0.24512
0.24514

Satış

0.24222
0.24186

0.24326
0.24038
0.24042
0.24139
0.24124

0.24321
0.24315
0.24287
0.24335
0.24321

0.23927
0.23813
0.23861
0.24196
0.24205

Satış

0.24459
0.24422

0.24563
0.24273
0.24277
0.24375
0.24360

0.24558
0.24552
0.24524
0.24572
0.24558

0.24161
0.24046
0.24094
0.24432
0.24441

0.24435
0.24335
0.24439
0.24568
0.24570

Efektif

0.24199
0.24099
0.24203
0.24331
0.24333

Alış

Norveç Kronu

1.7206
1.7474
1.7227
1.6984
1.7090
1.7452
1.7537
1.7505
1.7519
1.7247
1.7071
1.7285
1.7119
1.7134
1.7173
1.7015
1.7218
1.7326
1.7630
1.7651
1.7587
1.7826

1.7092
1.7359
1.7113
1.6872
1.6977
1.7337
1.7421
1.7389
1.7403
1.7133
1.6958
1.7171
1.7006
1.7021
1.7060
1.6903
1.7104
1.7212
1.7514
1.7535
1.7471
1.7708

0.42698
0.42809
0.42677
0.42574
0.42139
0.41824
0.42056
0.41794
0.41704
0.41526
0.41360
0.41632
0.41741
0.42086
0.42200
0.41909
0.42190

0.42621
0.42732
0.42600
0.42497
0.42063
0.41749
0.41980
0.41719
0.41629
0.41451
0.41286
0.41557
0.41666
0.42010
0.42124
0.41834
0.42114

0.41520
0.41798

0.40976
0.41245
0.41354
0.41695
0.41808

0.41436
0.41665
0.41406
0.41317
0.41140

0.42301
0.42412
0.42281
0.42178
0.41748

0.42223
0.42506

0.41670
0.41944
0.42054
0.42402
0.42517

0.42138
0.42371
0.42107
0.42017
0.41837

0.43018
0.43130
0.42997
0.42893
0.42455

0.42290
0.42648
0.42467
0.42273
0.42576

0.41975
0.42331
0.42151
0.41958
0.42259

0.41899
0.42255
0.42075
0.41882
0.42183

0.41585
0.41938
0.41759
0.41568
0.41867

Alış

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.7406
1.7642

1.6840
1.7041
1.7148
1.7449
1.7470

1.6895
1.7107
1.6943
1.6958
1.6997

1.7273
1.7357
1.7325
1.7339
1.7070

1.7029
1.7295
1.7050
1.6810
1.6914

1.7654
1.7894

1.7080
1.7283
1.7392
1.7697
1.7718

1.7136
1.7351
1.7184
1.7199
1.7238

1.7518
1.7604
1.7572
1.7586
1.7313

1.7271
1.7540
1.7292
1.7049
1.7155

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

döviz kurları
MALi
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Pratik Bilgiler

MALi
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İPTAL EDİLEN KAĞIDIN DAMGA
VERGİSİ
STAMP DUTY İN CANCELLED
DOCUMENTS
Dr. Şenol TURUT*
Öz
Üzerinden damga vergisi tahakkuk ettirilen ya da ödenen bir kağıt (sözleşme, ihale kararı vb damga vergisine tabi kağıtlar) daha sonra iptal edilirse, tahakkuk eden bu damga vergisinin de ortadan kalkıp kalkmayacağı ya da
ödenen damga vergisinin iade edilip edilmeyeceği sorunu gündeme gelmektedir. Uygulamada damga vergisinin kağıda bağlı ve kağıt bazında alınan bir
vergi olduğundan hareketle, kağıdın düzenlenmesiyle verginin doğduğu dolayısıyla kağıt iptal edilse dahi verginin ortadan kalkmayacağı görüşü ağırlık
kazanmaktadır. Damga vergisinde vergiyi doğuran olayın, fiili bir durumun
meydana gelmesinden ziyade kağıda bağlılıkla izah edildiği gerçeği, iptal edilen kağıdın damga vergisinde olduğu gibi, vergilemede farklı yaklaşımların
ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmamızda iptal edilen kağıdın ispat
gücü ortadan kalkacağından ya da hükmünden faydalanma imkanı kalmadığından damga vergisine de tabi olamayacağı hususu gündeme getirilerek
uygulamaya yeni bir yaklaşım kazandırılması hedeflenmektedir.
Anahtar Sözcükler: damga vergisi, kağıdın iptali, iade

*

BDO Vergi Direktörü
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Abstract
If official documents (agreements, bidding papers and other documents
subjected to stamp duty), which are stamp duty is accrued or paid on, are cancelled - the problem occurs whether this amount of stamp duty abates or can
be refunded. In application, stamp duty is collected in official documents
terms and the tax liability occurs when these documents are drawn up so the
stamp duty does not abate even the documents are cancelled. The reason of
taxation in stamp duty is explained according to official documents instead of
actual circumstances. For this reason there are different approaches in taxation likewise on stamp duty in cancelled documents. In our work, we aim to
give a new approach in application that cancelled official documents cannot
be subjected to stamp duty because cancelled documents does not have conclusiveness and there is no possible benefit on these papers.
Key Words: Stamp duty, cancelled official documents, refund,
1. GİRİŞ :
Bir kağıdın damga vergisine tabi tutulduktan sonra iptal edilmesi halinde tahakkuk eden ya da ödenen damga vergisinin akıbeti bu verginin önemli
hususlarından birisidir. İptal edilen kağıdın damga vergisi ile ilgili mevcut bir
yasal düzenleme yoktur. Konu daha ziyade Maliye İdaresi ve Yargı ekseninde
şekillenmektedir.
Kanaatimizce bu sorunun çözümü öncelikle damga vergisinde vergiyi
doğuran olayın doğru tespiti ile mümkün olabilecektir. Gerçektende tüm vergi
kanunlarında olduğu gibi damga vergisinde de, vergilendirmenin temellerinin
doğru kurulması için vergiyi doğuran olayın doğru olarak tespiti büyük önem
arz etmektedir.
Bu nedenle çalışmamızda önce damga vergisinde vergiyi doğuran olay
kavramı üzerinde durulmuş daha sonra bu kavram ışığında iptal edilen kağıdın damga vergisinin akıbeti sorunu ele alınmıştır.
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2. DAMGA VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY:
2.1. Genel Olarak Vergiyi Doğuran Olay:
Vergiyi doğuran olay, vergilendirme sürecini ya da vergilendirme işlemlerini başlatan temel fiil olup (Kıldiş, 2006), verginin konusu ile mükellefi
arasında kanunun aradığı şartların ve ilişkinin meydana gelmesidir (Turgay,
1969,88; Oktar, 2006,105). Vergi Usul Kanunu (VUK)’nun 19. maddesinde
yer alan “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu
veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar” hükmü gereği, vergiyi doğuran
olayın gerçekleşmesiyle, devlet açısından vergi alacağı, mükellef açısından
ise vergi borcu doğar (VUK md.19/2).
Dolayısıyla vergiyi doğuran olayın vuku bulmasıyla, vergi mükellefiyetine ilişkin tüm yükümlülükler de başlar (Arıca, 1989,170). Buna göre konusu, yükümlüsü, matrahı ve oranı gibi temel nitelikleri kanunda belirtilmiş olan
soyut bir verginin, yükümlü bakımından belirli ve somut bir borç haline gelebilmesi için vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi gerekir (Karakoç,1996,103).
Yine, vergilendirme döneminin saptanması; vergilendirme işleminin tabi olacağı hükümler (Kırbaş,2006,83; Oktar,2006,105); bir kısım şekli ve maddi ödevlerin

yerine getirilmesi zorunluluğu; (Özbalcı, VUK,1998,188; Özyer,

2004,79); ceza uygulaması; gecikme faizi (Özyer, 2004,79); tarh zaman aşımı
süreleri (Özbalcı,VUK,1998,188; Oktar,2006,105) de vergiyi doğuran olayın
gerçekleştiği zamanı esas alarak belirlenir. Dolayısıyla tüm bu açılardan hayati
bir işleve sahip olan vergiyi doğuran olayın, doğru saptanması vergileme açısından büyük önem arz etmektedir.
2.2. Damga Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay:
Damga Vergisi Kanunu (DVK)’nda vergiyi doğuran olay açısından açık
bir hüküm mevcut değildir. Bununla birlikte damga vergisinde vergiyi doğu-
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ran olayın tespiti

uygulamadaki yaklaşımlarla ortaya konulmaktadır.

Uygulamada ortaya konulan görüşler özetle şöyledir:
2.2.1. Maliye İdaresinin Görüşü:
Öncelikle belirtelim ki, İdare bir kağıdın damga vergisine konu edilebilmesi için aşağıdaki şartların birlikte sağlanması gerektiği görüşündedir
(Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2008).
- Düzenlendiği anda herhangi bir hususu ispat ve belli etmek için ibraz
edilebilecek belge vasfında olması,
- Aynı zamanda söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alması.
İdareye göre, bu vasıflara sahip kağıda ilişkin damga vergisi, bu kağıdın
düzenlenip imzalandığı anda doğacaktır. 1 Diğer bir deyişle Maliye İdaresinin
yaklaşımına göre, damga vergisinde vergiyi doğuran olay vergiye tabi kağıdın
imzalandığı anda meydana gelmektedir.
2.2.2. Yargının Görüşü:
Damga vergisinde vergiyi doğuran olay, yargı kararlarına kavram olarak
Maliye İdaresinin yaklaşımına paralel bir yaklaşım ile yansımaktadır. Nitekim
bir Danıştay kararında(Danıştay 7. Dairesi, 2005) vergiyi doğuran olay şu
şekilde hüküm bulmuştur: “Damga vergisinde, vergiyi doğuran olay, 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve herhangi bir hususu ispat veya
belli etmek için ibraz edilebilecek olan kağıtların yazılıp imzalanması ya da
imza yerine geçen bir işaret konulması anında meydana gelmekte ve sözü edi-

1

Bkz: 17 seri nolu DV Genel Tebliğinin II / C bölümü; bu görüş muhtelif muktezalarda da yer bulmaktadır
(bkz : M.B.’nin 31.08.1999 tarih ve B.07.0.GEL.0.56/5601-1025/036492 sayılı muktezası; GİB, İstanbul
VDB’nın 16.04.2007 B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1/231/5-2971 sayılı muktezası h
ttp://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2007/usul2007/ 2971.htm )
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len Kanunda gösterilen zamanlarda ödenmesi gerekmektedir.” Aynı şablon
tanımlamaya yer veren daha bir çok Danıştay kararı (Danıştay 7. Dairesi,17.11.2005
ve Danıştay 7. Dairesi, 14.03.2006) mevcuttur.
Buradan yola çıkıldığında aslında prensip olarak vergiyi doğuran olayı
kağıdın yazılıp, imzalanması anına bağlayan Maliye İdaresi görüşünün yargıda da kabul gördüğü gibi bir intiba edinilmektedir. Ancak, yargı kararlarına
yansıyan bu temel belirleme örnek olayın hükme bağlanması noktasında farklılaşabilmektedir. Nitekim aşağıda belirteceğimiz iptal edilen kağıdın damga
vergisi hususunda olduğu gibi, yargının bu genel belirlemesinin çoğunlukla
örnek olayın çözümüne yansımadığı gözlemlenmektedir.
2.2.3. Doktrinde Ortaya Konulan Görüşler:
Yine bazı yazarlara göre vergiye tabi kâğıtların düzenlenmesi (yazılıp
imzalanması), damga vergisinde vergiyi doğuran olay olarak değerlendirmekte; damga vergisinin doğabilmesi için düzenlenmiş bir kağıdın varlığı yeterli
görülmektedir 2. Diğer bir deyişle vergiyi doğuran olay işlemin varlığı değil,
işleme ilişkin kağıdın düzenlenmesidir (Kıldiş, 2006). Uygulamada bazı
yazarlar ise damga vergisinin doğması için, kağıdın yazılıp imzalanması ve bir
hususu ispat ya da belli etmek için ibraz edilebilecek nitelikte olması halinde
damga vergisini doğuran olayın da meydana geldiğini belirtilmektedir.
(Kırman, 1997,12; Değer,2006,46; Karaaslan, Erişim 2010) Buna göre, bu
halde kağıtlar hukuken tekemmül etmiş olmakta ve bu kağıtlarda damga vergisi açısından vergi alacağı doğmaktadır. Bu özellikteki kağıtlar hukuk düzeninin tanıdığı, ispat yönünden geçerli belgelerdir. (Değer, 2006, 46)
Bir başka görüş (Bilici, 2007,275-276) ise damga vergisinde vergiyi
doğuran olayın gerçekleşebilmesi için; vergiye konu bir kağıdın mevcut olma2 Nitekim, KANETİ, Damga vergisini doğuran olayın, bu vergiye tabi kağıtların Türkiye’de düzenlenmesi
olduğunu belirtmektedir. (KANETİ, 1989, 402); AKSOY da benzer şekilde, vergiyi doğuran olayı, bu belgelerin
düzenlenmesi ve imzalanması anına bağlamıştır. (AKSOY, 1999, 382)
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sı; bu kağıdın yazılıp imzalanarak veya imza yerine geçen işaret konularak
düzenlenmiş bulunması; düzenlenen kağıdın hukuki sonuç doğuracak şekilde
ilgili yerlere ibraz edilmesi, şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerektiğini
ileri sürmektedir.
2.2.4. Kanaatimiz:
Kağıt üzerine tesis edilmiş bir mükellefiyet şekli olan damga vergisinin
kağıdın varlığına yönelmesi doğal kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında da
bir kağıdın imzalı şekilde tanzim edilmiş olması damga vergisinin teşekkülü
açısından yeterli sayılabilir.
Ancak, burada damga vergisine tabi olabilecek kağıdın özellikleri gözden kaçırılmamalıdır. Bu noktada öncelikle şu sorunun cevaplanması gerekir.
Yasanın ekli (1) sayılı tablosunda tanımlanan kağıtlar her halükarda ve şartta
damga vergisinin konusuna girmekte midir? Sorun cevabı yasanın 1. maddesinde yanıtlanmıştır. Maddede yapılan düzenlemeye göre buradaki “kağıtlar”
teriminden, “yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak
suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz
edilebilecek olan belgeler…” anlaşılmalıdır.
Dolayısıyla bir kağıdın damga vergisine konu edilebilmesi için Kanuna
ekli 1 sayılı listede yer alması gerekli olmakla birlikte yeterli olmayıp, bu
kağıtlar yazılıp imzalanmak suretiyle herhangi bir hususu ispat ve belli etmek
üzere ibraz edilebilecek hale geldikleri takdirde verginin konusuna girmektedirler. Bu açıdan bakıldığında verginin doğabilmesi için öncelikle kağıdın herhangi bir hususu ispat ve belli etmek üzere ibraz edilebilecek bir hale gelmesi esastır. Bu hale gelmeyen kağıt verginin konusuna girmeyeceğinden vergiyi doğuran olaydan bahsetmek de kanaatimizce doğru değildir.
Netice olarak damga vergisinde, vergiyi doğuran olayı sırf kağıdın
düzenlenmesi kriterine bağlayan görüşleri doğru bulmuyoruz. Zira uygulamaya konulmaksızın iptal edilen kağıttan vergi alınması mantıksızdır. Nasıl ki,
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iptal edilen bir faturanın gerektirdiği KDV, ÖTV ve kazanç vergilerinin alınması söz konusu olmuyorsa, yürürlüğe konulmaksızın iptal edilen kağıttan da
damga vergisi alınmamalıdır.
Esasen sözleşmelerden damga vergisi alınması bir çok yönden sakıncalı
olup, özellikle sözleşmeler üzerindeki damga vergisinin kaldırılmasının çok
isabetli olacağını düşündüğümüzü bu vesileyle tekrarlamak istiyoruz.
3. İPTAL EDİLEN KAĞIDIN DAMGA VERGİSİ:
İptal edilen kağıdın damga vergisinin akıbeti uygulamada sıkça tartışmaya konu olmaktadır. Burada en sıklıkla karşılaşılan durum iptal edilen ihale
kararları nedeniyle ödenen damga vergilerinin iadesi meselesidir 3. İptal edilen kağıtların damga vergisinin akıbeti hususunda yine uygulamada farklı
farklı görüşler ileri sürülmektedir. Aşağıda bu görüşleri kısaca özetledikten
sonra konu hakkındaki düşüncemiz aktarılacaktır.
3.1. İptal Edilen Kağıdın Damga Vergisine İlişkin Olarak
Uygulamadaki Yaklaşımlar:
3.1. Maliye İdaresinin Görüşü:
Yukarıda belirttiğimiz üzere, İdareye göre, prensip olarak damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıtların düzenlenmesi anında tekemmül etmekte olup, kağıt hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, kısmen uygulanması,
hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arz etmemektedir. Diğer bir deyişle, imzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın daha sonra hük-

.3 İhale kararlarında damga vergisi hususu için bkz: Şenol TURUT, “İhale Kararlarında Damga Vergisi
Uygulaması” Mali Çözüm Dergisi, 94 (Temmuz-Ağustos 2009),s.155-181
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münden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılmış olması, o kağıdın bir
hususu ispat veya belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmaz.
Ayrıca İdare bir gerekçe olarak da, kağıtların sonradan hükmünden yararlanılmaması halinde bu kağıtlar için ödenmiş bulunan verginin iade edileceğine
dair Kanunda bir hüküm bulunmamasını göstermektedir. (Gelir İdaresi
Başkanlığı Ankara VDB, GİB Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı 12.09.2007,
GİB Adana VDB’nın 17.01.2008, GİV İVDB’nın 12.04.2006, M.B. Antalya
Defterdarlığı 2000)
Buna göre, kağıdın düzenlendiği (örneğin sözleşmenin ya da ihale kararının imzalandığı) anda damga vergisini doğuran olay meydana gelmiş
demektir. Bu kağıtların iptal edilerek hükmünden yararlanılmaması, bu kağıtların bir hususu ispat veya belli edilecek belge olma niteliğini ortadan kaldırmayacağından, bu kağıtlara istinaden ödenen damga vergisinin iade edilmesi
de mümkün bulunmamaktadır. (GİB, İVDB’nın 10.09.2008 )
Netice olarak, İdareye göre damga vergisine tabi kağıt imzalanmış
olmakla doğan damga vergisi kağıdın iptal edilmesinde ortadan kalkmayacaktır.
3.2. Yargının Çelişkili Yaklaşımları:
İptal edilen kağıtların damga vergisi hususunda Yargının kararları istikrar arz etmemektedir. Konuyla ilgili birinci görüş iptal edilen kağıdın damga
vergisinin ortadan kalkmayacağı yönündedir. Bu görüş çerçevesinde çözüme
kavuşturulan bir uyuşmazlıkta şu hususlara değinilmiştir: (Danıştay 7.
Dairesi, 04.04.2000)
- Damga vergisi, sözleşmenin hukuken tekemmül ettiği; yani, taraflarınca imzalandığı tarihte doğar.
- İmzalanan bir belgenin damga vergisine tabi olabilmesi için, ayrıca bir
hususu ispat ve belli etmek için ibraz edilebilme niteliğine de sahip bulunması gerekmekte ise de; sözleşmenin bu niteliği kazanabilmesi; kullanılması,
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ibraz edilmesi veya hükmünden yararlanılması koşuluna bağlı değildir; bu
nitelik, sözleşmenin hukuken tekemmül ettiği anda mevcuttur.
- İmzayla doğan damga vergisi sözleşmenin feshi üzerine ortadan kalkmaz.
Bu kararında Danıştay, damga vergisinin doğumu açısından, kağıdın
imzasını yeterli görmüş; iptalin damga vergisini ortadan kaldırmayacağını
belirtmiştir.
Bununla birlikte, iptal edilen kağıt nedeniyle damga vergisinin ortadan
kaktığı yönündeki ikinci görüş daha çok karara yansımış olup, örnek bir kararda 4 (iade edilen teminat mektubuna ilişkin ödenen damga vergisinin iadesine
ilişkin bir uyuşmazlıkta) şu hususlara değinilmiştir:
- Düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olması için sadece yazılıp
imzalanması yeterli olmayıp; aynı zamanda herhangi bir hususu ispat veya
belli etmek için ibraz edilebilme özelliğine sahip olması gerekir.
- Düzenlenen kağıt kullanılmayarak iade edildiğinde, artık bir hususu
ispat etme niteliğini kaybeder.
- Bu durumda damga vergisi yükümlülüğünü doğuran bir belge niteliği
kalmayan bu kağıt için ödenen damga vergisinin iadesi gerekir.
Görüldüğü üzere, Danıştay bu görüşünde, kağıdın iptal edildiğinde artık
bir hususu ispat etme niteliği kalmadığından damga vergisine konu olamayacağını belirtmektedir. Bu görüş özellikle iptal edilen ihale kararlarına ilişkin
damga vergisinde istikrarlı bir şekilde yinelenmektedir 5.

4 Bzk: Dns. 9. D.’nin 22/01/1991 tarih ve E.N. 1989/1470, K.N. 1991/113 sayılı kararı
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ ozet.jsp?ozet=metin&dokid=14440)
5 İptal edilen ihale kararlarına ilişkin ödenen damga vergisinin iade edilmesi gerektiğine ilişkin bazı Danıştay
kararları şöyledir: Dns. 7. D.’nin 22/03/1995 tarih ve E.N. 1995/649, K.N. 1995/1183 sayılı kararı
http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ ozet.jsp?ozet=metin&dokid=11282; Dns. 9. D.’nin 30/05/1996 tarih ve E.N.
1996/623, K.N. 1996/2008 sayılı kararı http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=14863;
Dns. 9. D.’nin 16/05/1996 tarih ve E.N. 1996/665, K.N. 1996/1761 sayılı kararı
(http://www.danistay.gov.tr/kerisim/ozet.jsp?ozet=metin&dokid=14848)
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3.3. Konu Hakkında Görüşlerimiz :
Yukarıda belirttiğimiz üzere Maliye İdaresi iptal edilen kağıdın damga
vergisinin ortadan kalkmayacağı görüşündedir. Yine uygulamada bir çok
yazar da Maliye İdaresinin bu yaklaşımı yönünde görüşler ileri sürülmektedir.6 Yargının konuya ilişkin görüşü istikrar arz etmemektedir. Ancak, özellikle iptal edilen ihale kararlarına ilişkin damga vergisinin ortadan kalkacağı
yönünde istikrarlı bir yargı uygulamasından söz edilebilir.
Bizim kanaatimize göre, iptal edilen kağıdın damga vergisinin akıbetinin
tespiti açısından öncelikle damga vergisinde vergiyi doğuran olayın doğru tespiti önem arz etmektedir. Nitekim, yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere,
Yasanın ekli (1) sayılı tablosunda yer alan bir kağıdın düzenlenmiş bulunması tek başına vergiyi doğuran olayın teşekkül ettiğini göstermemelidir.
Dolayısıyla bir kağıdın damga vergisine konu edilebilmesi için hukuki bir
durumu ispat edecek nitelikte olması, yani bir hüküm ifade etmesi gerekir.
Sadece bu nitelikli bir kağıt verginin konusuna girebilir ve de bu nitelikli bir
kağıdın düzenlenmesi vergiyi doğurabilir.

6

Nitekim Değer konuyu şu şekilde değerlendirmiştir: “DVK’nun konusunu kağıtların teşkil etmesi, kanunun
kağıtların temsil ettiği hukuki işlemlerin zaman içerisindeki seyri değil, işlemin hukuken sağ doğup doğmadığıyla ilgili olduğunun ifadesidir. Bu nedenle damga vergisi doğan, ancak bu vergisi usulüne uygun biçimde ödenmeyen kağıtların terk edilmesi veya kullanılmasından vazgeçilmesi halinde dahi de vergi ve cezanın alınabileceği
kanun hükmüdür. Aksi bir uygulama damga vergisinde vergiyi doğrtan olay kavramının ortadan kalmasına yol
açacaktır.” (Değer, 2006,45); ALTUN ise şu belirlemeyi yapmaktadır : “Kağıtlar üzerine tesis edilen bir mükellefiyet olan DV uygulaması, temelde bazı ticari işlemler ile borçlar hukuku konusuna giren bir kısım işlemlerin
vergilendirilmesine yöneliktir. Ancak vergileme tekniği açısından diğer vergilerden farklı olarak hukuki işlemlerin bizzat kendisinin değil, işlemin dayanağını teşkil eden belgelerin (kağıtlar) vergilendirilmesi esası geçerlidir.
Bunun doğal sonucu olarak DVK, arka plandaki hukuki işlemin nasıl, neden ve ne zaman doğduğu ile değil; hukuki işlemin sağ doğmasını sağlayan belgelerle ilgilidir.Dolayısıyla DV’ye tabi bir kağıt düzenlendikten sonra söz
konusu kağıdın düzenlenmesine esas teşkil eden işlemin iptal edilmesi halinde, DV’yi doğuran olay ortadan kalkmayacağından; kesilmiş bulunan DV’nin iadesi de mümkün olmayacaktır. Aksi uygulama, DVK’nın 1. maddesindeki DV’nin konusunun kağıtlar olduğu hükmü ile bağdaşmaz.” (ALTUN, 2002); aynı yönde bakınız Mehmet
ASLAN, “Kazanıldıktan Sonra İptal Edilen bir İhalede İmzalanan Sözleşme Nedeniyle Ödenen damga vergisinin
İadesi Sorunu”, Mali Pusula, Aralık 2007.
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Nitekim istisnai de olsa İdare tarafından verilen bir muktezada (T.C. GİB
İVDB , 18.01.2007) şu ifadeler yer almaktadır: “Bu çerçevede, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi kağıtların tanzimi ve imzalanması suretiyle arzu edilen hukuki işlemin teşekkül ve tekemmül etmiş olması şartına bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla, damga vergisinde vergi alacağının doğması için, kağıda
bağlanmış olan hukuki işlemin eksiksiz olarak tekemmül etmiş olması ve
kağıdın bir hususu ispat veya belli etmesi açısından hüküm ifade etme mahiyetini iktisap etmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere, İdare bu muktezasında
gerçekten de doğru bir yaklaşım sergileyerek, damga vergisinin doğması için
sadece kağıdın düzenlenmesinin yeterli bulunmadığını aynı zamanda taraflarının kağıda yansıttıkları iradelerinin de gerçekleşmiş olması şartının aranması gereğine işaret etmiştir.
Kaldı ki, Yargı kararlarında ağırlıklı olarak son derece doğru biçimde,
düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olması için herhangi bir hususu
ispat veya belli etmek için ibraz edilebilme özelliğine sahip olması gerektiği;
dolayısıyla kağıt iptal edildiğinde artık bir hususu ispat etme niteliğini kaybedeceği böylelikle damga vergisinin de ortadan kalkacağı vurgulanmaktadır.
Netice olarak bir kağıda bağlanan işlemin hukuken tekemmülü tamamlanmadığı sürece, bu kağıdın damga vergisi açısından bir hususu belli veya
ispat etmek için ibraz edilebilirlik özelliğinin varlığından bahsedilemez.
Dolayısıyla sözleşmenin iptal edilmesi, teminat mektubunun iade edilmesi,
ihale kararının onaylanmaması veya iptal edilmesi gibi durumlarda bu belgeler bir hususu ispat etmek niteliğini kaybettiğinden ortada damga vergisi
yükümlüğünü doğuracak nitelikte bir belge kalmamaktadır. Diğer bir deyişle
iptal edilen bir kağıt herhangi bir husus ispat edemeyeceği gibi fiilen de hukuken de yoktur. Var olmayan bu kağıda dayalı bir vergi salınmaması ya da alınan verginin iade edilmesi gerekir.
Burada bir hususu daha ifade etmek gerekir ki, bir aşama kaydedilmiş
işlere ilişkin sözleşmenin iptalini bu kapsamda değerlendirmemek gerekir. Bu
tür sözleşmeler örneğin uyuşmazlık nedeniyle mahkemeye taşındığında yine
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bir hususu ispat ya da belli etmek vasfına sahip olduğundan, buradaki damga
vergisinin iptaline ya da iadesine gerek bulunmamaktadır.
4. SONUÇ:
Kağıt üzerine tesis edilmiş bir mükellefiyet şekli olan damga vergisinin
kağıdın varlığını esas alması doğal kabul edilebilir. Bu açıdan bakıldığında da
bir kağıdın imzalı olarak tanzim edilmiş olması uygulamada ağırlıklı olarak
damga vergisinin teşekkülü açısından yeterli sayılmaktadır.
Oysa yasaya göre damga vergisi açısından kağıdın varlığı aslolmakla
birlikte bu kağıdın bir hususu belli veya ispat etme vasfını taşıması gerekir.
Nitekim bir kağıda bağlanan işlem hukuken tamamlanmıyorsa bu kağıdın bir
hususu belli veya ispat etme vasfından bahsedilemeyeceğinden, damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay meydana gelmeyecektir. Bu nedenle kanaatimizce burada yasaya ve hakkaniyete uygun çözüm iptal edilen kağıdın
damga vergisinin ödenmemesi ya da ödenmiş verginin iadesi şeklinde olmalıdır.
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BULANIK FİNANSAL ŞEFFAFSIZLIK
BLURRY FINANCIAL TRANSPARANCY
Dr. Ahmet ÜNSAL*
Öz
Bu çalışmada çıkar gruplarına kullandırılması gerekirken, kullandırılmayan finansal bilgilerin teoriksel olarak yapısal nedenlerinin ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu amaçla finansal kamu bilgisi analiz edildikten sonra, finansal bilgi ve kurumsal değer paylaşım sorumluluğu, güvenilirlik temelli finansal şeffaflık hiyerarşisi oluşturulmuştur. Daha sonra şeffaflık hiyerarşisi,
finansal statik devlet yapısı ve finansal dinamik kamu yapısı ile bağlantıları
kurularak, şeffaflık ve şeffafsızlık analiz edilmiştir. Finansal şeffaflıktaki
eksikliğin nedenlerinin ortaya çıkarılabilmesi amacıyla, daha önce oluşturulan
finansal kamu şeffaflık hiyerarşisi ve finansal özerklik hiyerarşisi, Maslow’un
ihtiyaçlar hiyerarşisi kullanılarak, statik-devlet şeffaflılığı ve dinamik- kamu
özerkliği ile bütünleştirilmiştir. Elde edilen teorik bulgulara göre, Türkiye
uygulamasında resmi ve özel kamusal kurum sistemlerinde, etkin bir kurumsal özerklik beyanları ve bunların mekanizmaları bulunmamaktadır. Finansal
devlet ihtiyaçlar hiyerarşisinin temel düzeyinde kurumsal reform (açılım) ihtiyacı ve bunun kurumları birincil ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır.
Anahtar Sözcükler: Muhasebe, Şeffaflık, “Finansal Tablolar”, Kamu,
Şeffafsızlık, Kurumsallık

*

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Muhasebe Finansman Bilim Dalı

49

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

Abstract
In this study, lack of letting interest groups use the necessary financial
information that must be used and revealing the structural reasons of this
situation are aimed. For this purpose, after financial public information is
analyzed and reliability based financial transparency hierarchy is formed.
Afterwards, the connections between transparency hierarchy and financial static governmental structure and financial dynamic public structure are set and
financial transparency is analyzed. In order to reveal the reasons of lacks in
the financial transparency, the financial public transparency hierarchy and
financial autonomy hierarchy are integrated with Maslow’s needs hierarchy,
static-governmental transparency and dynamic-public autonomy. According
to the findings acquired, institution system and its subinstitutions are occurred
as primarily need in the financial governmental needs hierarchy’s base level.
Keywords: Accounting, Transparency, “Blurry Transparency”, Public,
“Financial Statements”
I. GİRİŞ
Serbest piyasa mekanizmasının üzerine oturduğu sistemler genellikle
demokratik devlet sistemi olup, açıklık, şeffaflık, kurumsallık, sorumluluk,
sürdürülebilirlik demokratik yönetim sistemlerinin temel değerlerini oluşturmaktadırlar. Kamu kurumlarında finansal şeffaflığın sağlanmasında genel
kabul görmüş muhasebe kavramları ve ilkelerini ve bunun yanında ilkelere
dayalı standart beklentilerle iletişim sağlamaktadırlar. Şeffaf iletişim sağlama
alanları ve muhasebesel araçların kullanıldığı kurumlar ise, Merkez Bankası,
Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu,
Türkiye Muhasebe Standartları Kurumu ve Şirketlerden oluşan özel kamu
kurumları ve bunun yanında belediyeler ve diğer kamu kurumlarıdır.
İletişimin şeffaflığında bu finansal iletişim sisteminde, raporlama sistem süz-
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gecinde oluşturulan temel finansal bilgiler, kamunun bilgi ihtiyacının karşılanmasına dönüktür.
Finansal raporlama sistem araçları, ister resmi kamu kurumlarında, isterse özel kamu kurumlarında olsun, kurum dışındaki çıkar guruplarının bilgi
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik finansal medeniyet tarafından geliştirilen mekanizmalardır. Kurum Finansal raporlarının resmi kamu kurumlarınca
gerek devlet sırrı ve gerekse özel kamu kurumlarınca ticari sır ve başka adlarla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)’ye tabi şirketler dışında kamuya sunulmaması, sorunlu bir karar alandır. Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak küçük ve orta boy işletmelerden oluşması ve belediye bütçelerinin neredeyse merkezi hükümetin bütçesine yakın mali kaynaklara sahipliği gerçeği,
Kamu muhasebesel bildirimsizlik (Kamuhasabe beyan bildirimsizliği 1) sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Sorunlara kaynakta mali çözüm üretilmesi ve koruyucu tedbirler geliştirmede, kurumsal finansal raporların veri teşkil etmek üzere, bilim dünyasınca
yararlanılamıyor olması, bilim dünyasının araştırma ve veri teminindeki yok1

Klasik muhasebe kitaplarının tamamında finansal tabloların amacının, analizlerde ve kararlarda kullanılmak
için işletme dışına raporlanan bilgilerin finansal tablo olarak ifade edilmektedir. Oysa teorideki bu gerçeklik,
pratikteki tecrübe ile birkaç istisnası dışında neredeyse hiç örtüşmemektedir. Maliye bakanlığınca düzenlemesi
yapılan ve uygulamaya geçirilen Tekdüzen muhasebe sistemi sadece kamu maliyesinin bilgi ihtiyacını karşılar
nitelikte olup, diğer kamu gruplarının bilgi ihtiyacını yerinde ve zamanında karşılamaktan İMKB’de işlem gören
şirketlerin finansal bildirimi dışında neredeyse imkânsızdır. Bu gerçekliğin kabulü gerçekte finansal tabloların
amaç tanımında bir çatışmayı da ortaya koymaktadır. Buna göre hazırlanan finansal tabloların teorideki esası
pratik kamu tecrübesiyle bütünlüğü sağlamamaktadır. Bu nedenle biz bu çalışmada biçimsel finansal tablolar
kavramı yerine, kavramın esasını ortaya koyabilmek için, finansal tablolar yerine Kamuhasebesel beyanları
tanımlamasını benimsiyoruz. Çünkü işletme dışına sunulan muhasebe raporları sadece maliye için hazırlanmamakta aksine bütün kamu için hazırlanmakta ve kamuya ait raporlardır. Kamu kavram etimolojisi bir bütün
kümeyi ifade etmekte olup, ka>mu kavramındaki “ka” birlikteliği ve beraberliği ifade etmekte,( ka+yır ) “mu” ise
bu birliktelikteki insan kümesini ifade etmektedir. Muhasebe kavram etimolojisinde ise, “mu” yine insanı ifade
etmekte, “ha” ise ayrı olmanın (ha+yır) ifadesidir. “sebe” ise şarta bağlı “se, sa” sebebi yada sebebin gerekçesinin
ifadesidir. Buradan kamu kavramındaki insan (mu) ile muhasebe kavramındaki mu’yu aynı paydaya aldığımızda kamusabe kavramına ulaşabiliriz. Buna göre kamusabe beyanı kamu için hazırlanan finansal raporların ifadesidir. Buna göre İMKB’ye tabi şirketler dışında neredeyse hiçbir kamu kurumu kamusabe beyanı sunmamaktadır.
Sadece maliyeye finansal tablo sunulmaktadır ki sunulan beyanlar bir bütünlüğün esasını değil, bir kısmiliğin
şekliliğinin ifadesidir.
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sunluğu da bir vakıadır. Bunun yanında herhangi bir ticari işletmenin, temel
bilanço ve gelir tablosunun kararlarda kullanılabilmek için, çoğunlukla mahkeme kararıyla alınıyor ya da alınamıyor olması kamuya güven(siz)liğinin
olumlu/olumsuz maliyeti olacağı da açık bir gerçekliktir. Bunun yanında
Finansal bildirimler demokratik devlet sistem yapısını da yakından ilgilendirmektedir. Türkiye uygulamasında şeffafsızlığa ilişkin yasal ve yapısal boşluklar, çoklu disiplinler arası temel etkenlerin birlikte, karşılıklı ve karışıklı analizini gerektirmektedir. Şeffaflık analizlerinde devlet’in ne olduğu, bunun
yanında kamu’nun ne olduğu mekanik ayrımının yapılmaması, yapılacak şeffaflık çalışmalarını da sonuçsuz bırakacaktır. Bu durum ise, devletin ne olduğu bilgisinden ziyade, devlet ve kamu kavramının teknik bağlantılarının ortaya konulmasında nasılı (ne+asıl) sorgulatmaktadır.
II. ŞEFFAFLIK
Kamusal şeffaflık, kurumsallaşmış ülkelerde bir sonuç olmasına karşın,
kurumsallaşmakta olan ülkelerde bir neden arayışına dönüşmektedir. Bu
neden arayışlarında gerekçeler ise çoğunlukla içselliği, gerçekliği ve bütünlüğü olmayan kısmi sistem parçaları, bütüne teşmil edilerek dışsallaştırılmaktadır. Oysa gerçekliğin gerçekliğinin gerekçesi, sonuçların gerçekliğinin şeklinden çok daha farklıdır. Şeffaflığın popüler uygulaması olarak son birkaç yıldır şeffaflık ve açıklık kavramları yerine Türkiye’de X, Y, Z ırk ve X, Y, Z
mezhep, X, Y, Z sanat açılımları adlı açılımlar yapılmış olup, muhtemelen bu
X, Y, Z açılımlarının sayısı ve esası olmaksızın artacak gibi görünmektedir.
Bu değişik adlar adı altında yürütülen açılımlar, gerçekte gerek ulusal ve
gerekse uluslar arası geçmişten bugüne oluşturulan şeffaflık ve açıklık bilimsel bilgisinin ve bunun tecrübelerinin de ihmali anlamına gelmekte değilmidir? Acaba Türkiye’nin ihtiyacı bu tür açılımlar mı, yoksa kurumsal kamu
açılımları mıdır? Bu makalenin konusu kamusal ve dolayısıyla finansal şeffaflık için, kurumsal açılımın gerekliliği üzerinedir. Diğer bir ifadeyle kamu
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yönetiminde kurumsal şeffaflık reformu yapılmasının gerekliliği üzerinedir.
Çünkü kurumsallık ile şeffaflık birbiri üzerinde işleyen sistemler olup, kamu
ve devlet sistemiyle organik bağı bulunmaktadır. Kamu ya da devletin küçük
bir parçası ise, kamusal şeffaflığı tümlememektedir.
Şeffaflığı ortaya koymadan önce, açılım nedir sorusunun açıklığa kavuşturulması, konu bağlantılarını birbirine bağlamada, şeffaflığı açılım kavramı
üzerinden bağlantı/bağlantısızlığının ortaya çıkarılması bir gerekliliktir.
Çünkü açıklık diğer batı dillerinde de aynı zamanda şeffaflık ve kamusallık
anlamına gelmektedir. Açıklığın ve şeffaflığın yerine “açılım” kavram kullanımı, Literatürde üzerinde görüş birliği olmayan bolca yüklem ifadelerle doludur. Gramatik olarak “açılım”, açmak fiil kökünden gelip, aktif kullanımında
“açma”, pasif kullanımı ise “açılma”dır. Açma eylemi ise yapanı ya da faaliyeti ifade edip, açılma eylemin sonucunu ya da kimin tarafından yapıldığı belli
olmayan bir faaliyeti ya da işlem sonucunu ifade etmektedir. Açma eyleminin
önüne getirilen sıfatlar ise, çok parçalı kamunun bir parçasını ya da parçalarını temsil eden unsurlara doğru bir açıyı ifade etmekte, açılımın ters yönü ise
açılımın parçalarını ifade etmeyen kısımlara ise bir kapanışı ifade etmektedir.
Bu durum açılımın yönüyle şeffaflığın yönünün Buna göre; açılmak> açılma>
açılım’dır. Diğer bir ifadeyle, yönetmek> yönetme> yönetim’ de olduğu bir
sisteme dönüştürülmeye çalışılmaktadır.
Açılım, bilimsel ya da kamusal bir sistem midir? Bilimsel bir sistem
olabilmesi için, bütün kamuya uygulanması ve genel geçerliliği, güvenilirliği
olması gerekmektedir. Hukuksal sistem gerekçelerini aramada da yine aynı
tümlemeler yapılacaktır. Bu genel geçerlilikler olmamasından dolayı, açılım
bir sistem değildir. Kaldı ki eğer aranan açıklık ise, kamunun bir parçasını
değil, bütün kamuyla ilişkilendirildiğinden dolayı sistemleşecektir. Oysa
kamusal ve finansal tanınırlıkta, neyin nasıl olacağı konusunda beklentilerin
önceden bilinmesi ve bunların olumlu karşılık bulması şeffaflık olacağı gibi,
olması gereken kamusal beklentilerin olumsuz karşılık bulması da tabiyatıyla
şeffafsızlık olacaktır.
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2.1. Kamusal Şeffaflık Bilgisi
Kamusal olumlu/olumsuz beklentide, beklentiyi önceden bilinir ve hissedilir kılan ve kamusal olumlu/olumsuz beklentiyi yaratan kimdir sorusunun
cevabı bizi kamu ve devlet nedir? Kavramlarına götürecektir. Buna göre,
kamu kavram olarak ulusal bir kümeye ait insan topluluğunu ifade etmekte
olup, kavram kendi içinde resmi kamu, sivil kamu, özel kamu, özerk kamu
şeklinde içsel alt kümelerdeki görevlerin ayrılığına dayalı, dinamik yaşamın
ifadesi olan insanlardan oluşmaktadır. Bunun insan olmayan pasif yapısını ise,
devlet oluşturmaktadır. Ancak devlet ulusal düzeyde alt kümelerle birlikte birleşik bir yapı iken, uluslar arası düzeyde ayrı tek bir kişilik kazanmaktadır.
Diğer bir ifade ile ülke sınırları içerisinde devlet bir birlikteliği ifade etmekte
olup, ülkenin en üst yönetiminde bulunan kişi bile, devlet başkanı olmamakta
aksine cumhurun başkanı, Cumhurbaşkanı olmaktadır. Ancak cumhurun başkanı, yurtdışında bulunduğunda diğer devletlerde veya devletlerarası ilişkilerde devlet başkanı olmaktadır.
Hal böyle iken, eğer ülke içinde kamu kurumlarından veya kamu kurumlarının herhangi bir temsilcisi çıkıp, ben devlet’im iddiasında bulunuyorsa, bu
gerçekte biraz fazla mafya filimi izlediğinin göstergesi de olabilir. Gerçekte
devlet kavramının yurt içinde kullanımında daha çok mafya, hem kendini devlete karşı blok görmekte, hem de kendisini bazen devlet ya da derin devlet
yerine koymasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamda eğer bir kişi, yurt içinde
devleti temsil ettiğini iddia etmesi, işlemlerine kuşkuyla bakılmasını da gerektirmektedir.
Kamu yönetimi teoriksel ve pratik olarak üzerinde mutabık kalınan ve
uluslar arası toplum tarafından tanınan devletin, kurumları aracılığıyla yönetme yetkisini /iznini veren ile yönetme yetkisini /iznini kullananı ve bunların
sürekli kontrolünü ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile tam anlamda sivil,
askeri, resmi, özel ve özerk kamu kurumlarınca devlet otoritesinin paylaşılmasını ifade etmektedir. Kamu bilgisi, herkese ait (yönetenler-yönetilenler) kul-
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lanıma hazır bilgiyi ifade etmektedir. Devletin ilgili kurumundan alınan yetkiye dayalı olarak sivil, askeri, resmi, özel, özerk kamu kurumların faaliyetlerinin işlem sonuç bilgisini ifade etmektedir. Kamu yönetimi Literatürde genellikle tam anlamının dışında, en dar anlamda sivil, askeri, özel ve özerk kamu
kurumları ihmal edilerek, devletle resmi kamu kurumu tehlikeli biçimde neredeyse birbirine eşitlenmektedir. Oysa resmi kamu kurumu devletin kurumlarından sadece biri olup, devleti de bütünlememektedir. Kamu bilgisi kamu
güvenilirliğini ve güvenliğini tehlikeye sokmayan, ama yönetime etik olmayan yollarla avantaj sağlayabilecek bilginin, kamuya verilmesinin gerekliliğini ifade etmektedir ki, aynı zamanda olması gerekene aykırı kamusal-hukuksal olursanmazlıklar yapılmasın.
2.1.1. Temel Finansal Resmi Kamu Kurum Bilgisi
Şeffaflığın sağlanmasında, muhasebe bilgi sistemleri önemli işlev görmekte olup, finansal suiistimallere karşı muhasebe sistemlerinin etkinlik
düzeyi hassas tepki vermesine ya da hiç tepki vermemesi muhasebe finans sisteminin etkin(siz)liğini göstermektedir. Resmi kamu kurumlarının ve bunların
şirketlerinin ayrıca Belediyelerin de finansal tablolarını kamuya açıklamada
sosyal, etiksel ve hukuksal sorumluluğu bulunmaktadır. Çünkü teoriksel ve
kamusal resmi kamu kurumları, kamudan aldıkları yetkiyle hizmet görmekte
ve bu hizmetin mali sonuçlarını da yine kamuya sunması kendilerinden beklenmektedir. Gelişmiş ülke uygulamalarında bu sorumluluklar, belediyelerin
kurumsal web sayfalarında açıklanılarak yerine getirildiğinin, çok sayıda
örnekleri bulunmaktadır.
İster herhangi para birimi olsun, isterse sermaye piyasaları olsun, bunların hepsinin esası, finansal sürdürülebilirliklerini sağlayan güvenilirliklerinin
inanılırlığıdır. Peki o halde inanılırlık nedir? Diye sorulacak olursa, cevabı
yine finans kavramının içindedir. Finans inanılırlık üzerine kurulu bir sistemdir. Finansal yönetimde esas olarak kredi veren ve alanın inanılırlıklarının ya
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da güvenilirliklerinin yönetimidir. İnanılırlık ve güvenilirlik derecesini ise,
yine hakkında bilinen kadar finansal güven sağlamaktadır. Güveni sağlamada bilgisine erişilemeyen ise, tabiyatıyla bilinmezlik ve risk alanı olacaktır.
İnanılırlığı olmayan bilinmezlikler karşısında, hiç değilse en azından güvenilirlik olması gerekir. Ancak güvenilirlikte yine inanılırlıkla yakından ilişkili
olup, inanılırlığın olmaması şartsız güvenin varlığını gerektirmesidir ki, bu
durum parasal olayların işlediği yer ve durumlarda neredeyse imkânsızdır.
2.1.2. Temel Finansal Özel Kamu Kurum Bilgisi
1990’lar boyunca muhasebe mesleği daha çok etik konular ve bunun
standartları ile uğraşırken, muhasebenin asıl konusu olan kamu çıkarlarının
korunması üzerinde fazla durulmamıştır. Kamuoyunda muhasebeye karsı
büyüyen bir güven eksikliği oluşmuş, bağımsız denetimin başarısızlıkları yanlış bir şekilde şirket başarısızlıklarına neden olmuş ve bunun sonucunda denetimin etkinliği, güvenirliliği sorgulanmaya başlanmıştır. Muhasebe veya
finansal bilgilerin yeterli, tarafsız ve güvenilir olmaması, önemli ölçüdeki
ekonomik kaynakların kaybı veya yanlış kullanımı ile sonuçlanan, yanlış
kararların alınmasını ortaya çıkarmaktadır. IFAC’in 2002 yılında yayınlamış
olduğu “Finansal Raporlamada Kamuoyunun Güveninin Yeniden Kazanılması”
adlı raporunda, güvenirliliğin; özellikle algılamayla ilgili ciddi bir problem
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun nedeni kamuhasebe beyanları finansal
raporlama sürecine katılan unsurların ortak ürünüdür. Bu unsurların finansal
raporlama sürecinde etkin olması gereklidir. Finansal raporlama sürecine katılan kişi ve kurumlar rollerini gereği gibi oynamadıkları zaman, finansal raporlama süreci düzgün islemeyeceği için, süreç sonucunda ortaya çıkan mali tablolar da amaç ve fonksiyonlarını tam olarak yerine getiremeyecektir(Arı,
2009: 410-411).
Finansal raporların kamuya açıklanmasının ekonomideki rolü, ekonomik
kararları belirlemek değil, kurumsal ve kamusal sosyal sorumluluğun bir par-

56

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

çası olarak, bu karar alma süreçlerinde kullanılacak finansal belgi (Meta
Information) sağlamaktır. Finansal bildirim; mevcut ve potansiyel yatırımcılara, kredi sağlayanlara, karlılık, riskler, öngörülmesi zor, nakit değişimleri gibi
konularda ya da resmi kamu kurumlarının finansman kaynakları ve bunların
kullanım yerleri hakkında, doğru bilgiye ihtiyaç duyan diğer girişimcilere
finansal belgi sağlamaktadır. Bu durum finansal kamu bilgi üretiminin merkezine muhasebeyi ve muhasebecileri oturtmaktadır. Peki bu kadar önemli bir
özgörü üstlenen muhasebeci, kurumsal destek mekanizmalarına sahip midir?
İzleyen kısımlarda gerekçelendirileceği üzere, bizce sahip değildir.
Muhasebenin dallarından biri olan finansal muhasebe, şirketin dış hissedarlarına faydalı bilgi sağlamakla ilgilenir. Çünkü dış hissedarların, firmanın
içsel finansal faaliyetlerine erişim imkânları yoktur. Kaldı ki, içsel faaliyetlerin özetini gösteren içsel raporlar, zaten yönetimin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere gereksinime göre her zaman hazırlanmaktadır. Çıkar kurumlarından,
sadece devlet maliyesine dönük finansal raporlama yapılması ise, muhasebenin kendisinden beklenen görevde çıkar kurumları ile finansal iletişimi yok
edeceği açıktır. Bunun yanında özel kamu kurumu olan şirketlerde de yine,
kamuhasebe beyanları metodolojik olarak, kamu için dışsal olarak hazırlanmasını gerektirmekte, yönetim raporları ise zaten, içsel olarak yönetime raporlanmaktadırlar. Çünkü özel şirket’te olsa devletten aldığı kamu yetkisine göre
ticari faaliyet yapmaktadır. Eğer devletten kamu yetkisini almayan şirket
zaten, işlem ve faaliyet yapamaz. Kamu yetkisinin kullanılmasında esas olan
güvenilirliktir. Güven olmadan firmanın ürünleri nasıl satın alınıp tüketilebilir? Güvenin kontrolünü yapan ise, yine kamu ve bunun mevzuatıdır.
Finansal raporların güvenilirliği ile ilgili olarak, kurumun yönetim sistemi ile finansal raporlama sistemi arasında oldukça sıkı ilişki bulunmaktadır.
Birindeki gelişme veya daralma diğeri üzerine de etki ederek yönünü değiştirir. Bu etkileşim karışıklıdır. Bilgideki asimetrik bilgi seviyesi düştükçe,
kurumsal şeffaflıkta derinleşecektir. Finansal raporların sunulma sürecinde,
finansal raporlama sisteminde, kurumun farklı tarafları arasında güç/yetki
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dengesi ve buna bağlı olarak bazen çıkar çatışmalarını ortaya çıkarır(Melis,
2005: 109). Bu çıkar çatışmalarında, yönetim kurulu yönetimin yaptığı isleri
ortakların çıkarları doğrultusunda gözetim altında bulundurması gerektiği
için, üst düzey yöneticinin başkanlık ettiği, bir yönetim kurulunun bu fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi beklenemez(Arı, 2009: 412).
2.2. Kamusal Şeffaflık Sistemi
Şeffaflık devletin hesap verme sorumluluğunu sağlayan en önemli
mekanizmalardan biri olup, bununla şeffaf bir sistem yönetenlerin, kamunun
kaynaklarını nasıl ve hangi amaçlar için kullanıldığı konusunda, gerekli bilgiyi kamuya sunar. Bir yaklaşıma göre şeffaflığın üç temel unsuru bulunmaktadır. Bunlar kurumsal politikaların ve bunların düzenlemelerinin kamuya açıklanması (Kurumsal söz yasası) ve bunlara ilişkin değişikliklerin duyurulması
ve son olarak ise, yasa ve düzenlemelerin yeknesak tarafsız ve akılcı bir şekilde kullanılmasıdır. Aynı zamanda yönetenlerin elindeki bilgiyi ters ve kendi
çıkarlarını gözeten bir şekilde kullanılmamasına yardımcı olur(Tepev, 2006:
55). Bu anlamda Türkiye’de resmi, özel, sivil ve askeri hiçbir kurumun
kurumsal söz yasalarına uygun mekanizmaları bulunmamaktadır.
Şeffaflık açıklığı ifade etmekte olup, Açıklığın bittiği yer ise, şeffafsızlığın ifadesidir. Şeffafsızlık, bir kişi ya da kurumun açıklanması gereken bir bilginin bilerek saklamasını ifade etmektedir. Şeffaflık ise, bilerek bir bilginin
bilinir kılınmasıdır. Bunun yanında bir bilgilin bilerek saklanması durumundaki bilgiler ise belirleyiciliği olan stratejik bilgilerdir. Kamusal şeffaflıkta
neyin gizli ya da şeffaf olacağı bilgisinin ya da prosedürlerin önceden (Statik
Şeffaflık-Gizlilik) açıklanmasını ifade etmektedir. Bunun yanında dinamik
durumların varlığında (duruma göre) nelerin şeffaflanacağının ya da gizleneceğinin uygulamasını sağlamak amacıyla karar vericiye, kararlarında iradesini serbestçe kullanma yetkisi veren cesaret /destek mekanizmalarının varlığını gerektirmektedir.
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Kamusal şeffaflık muhasebe biliminin, kamu yönetiminin, sermaye
piyasasının ve demokratik devlet sistemlerinin ortak paydasıdır. Kamu yetkisini alan resmi kamu yönetimi ve mesleki muhasebe kurumları ve bunun
kamusal görevlileri, kamu yetkisini veren kamuya karşı yaptığı kamusal görev
değeri, finansal bildirim yapması kamusal bir zorunluluktur. Kamu değeri,
kurumsal değer, kamu yönetim hizmetlerinde, geleneksel kamu yönetim hizmetlerini, politikacıların yönlendirmelerinden kamu güven ve/veya güvensizliğinin yerine, kuruma karşı taşınan sorumluluğun oturtulmasıdır. Kamu değeri, kurumsal değer; yetkilendirme ve yetki ölçümünün dinamik sürecinde ortaya çıkmış bir kavramdır. Yetkilendirme, bir kurumla kamu çıkarının nasıl birbirine bağlanacağını ve çıkar gurupları arasında nasıl bir yasallık oluşturulacağını ve bunun sınırlarını ifade etmektedir. Demokratik süreçler yoluyla
kamu beklentilerini yönetmek, belirliliklerin belirlenmesinde (stratejilerin),
planlar ve seçimler yapma konusunda anahtar roldeki kişi ve kurumların
sorumluluklarında uzlaşmadır(Fauch, 2006: 5). Diğer bir ifade ile bir kurumun hedef belirliliklerinin ve nesnel amaçlarının gerçekleştirilmesidir.
ŞEKİL 1: Kamusal Finansal Şeffaflık Hiyerarşisi

Çıkar gruplarından/kurumlarından kamu maliyesi, finansal muhasebenin
yılsonunda sunduğu bilgilerden sadece mali karla ilgilenmekte, bunun dışında zaten ulusal mali mevzuat yapısı itibariyle, aylık üçer aylık olmak üzere,
daha çok kaynakta kesilen vergilerle mali bildirimleri düzenli olarak almaktadır. Bu anlamda kamu maliyesi, bir çıkar kurumu olmaktan da öte, şirketin
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gizli ortağı ya da görün(mez)ür denetçisidir. Bu durum ise Kamuhasebesel
beyanların kontrol edilebilirliğinin ve objektifliğinin de düşüklüğünün açık bir
göstergesidir. Çünkü İMKB’ye tabi şirketler dışındaki şirketlerin çıkar guruplarından sadece resmi kamu maliyesine dönük finansal tablo hazırlanması,
hazırlanan raporların da bütünlüğünü de ortadan kaldırarak, muhasebesel bilgileri yanlandıracaktır. Yanlandırılmış bilgi ise, tabiyatıyla bütünlük sağlamada yetersiz kalıp, kamusallaşmayacaktır.
Bu gerçekliklerin kabulü mali tabloların kamu için mi hazırlandığı yoksa
sadece kamunun küçük bir parçasını oluşturan resmi kamu maliye kurumu
için mi hazırlanıp hazırlanmadığını sorgulatmaktadır. Kamunun bilgi düzeyinin artırılması, kamusal şeffaflığı sağlayarak, hem demokrasinin güçlenmesine, hem de kamu kurumlarının işlerliğinin artmasına imkân verecektir. Kamu
güveninin sürdürülmesi için ise, finansal bilgilerin tam ve doğru olarak açıklanması gerekir. Eksik ya da hileli raporların sunumu ise kamu güvenini ortadan kaldıracak ya da azaltacaktır (D'Aquila, 2001: 234). Uslener (2003) yüksek güven seviyesine sahip toplumlarda, serbest/sosyal piyasa ekonomisi daha
yerleşmiş ve daha iyi bir performansa sahiptir. Bu toplumların ekonomik
gelişme seviyesi daha yüksektir. Ayrıca bir toplumda, güven düzeyinin yükseldikçe, olması gerekene aykırı olursanmazlıkların azaldığı gözlenmiştir. Bu
bulgulardan hareketle piyasa ekonomisini yerleştirmenin ve ekonomik gelişme seviyesini yükseltmenin hatta toplumsal dilgilendirmelerin (disinformation) önlenmesinde güven artırıcı politikalar önemli rol oynamaktadır. Bunlar
1. İsleyen bir piyasa mekanizmasının hayata geçirilmesi, 2. Katılımcı demokrasiyi sağlayacak adımların atılması, 3. Kamu kesimindeki israfı önleyici ve
kamu şeffaflığının sağlanmasıdır(Özsağır, 2007: 60). Kurumsal yönetim katılımcıları; Üst yönetim takımı, yönetim kurulu, denetim komitesi iç denetçileri, bağımsız dış denetçiler ve düzenleyici kurullar oluşmaktadır. Mali tabloların kalite, doğruluk, şeffaflık ve güvenirliğinin sağlanabilmesi tüm olarak
kurumsal yönetim sorumluluğunun yerleştirilmesine bağlıdır(Arı, 2009:412).
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2.2.1. Statik Finansal Şeffaflık Sistemi: Devlet-Mevzuat
Şeffaflık kavramı herhangi bir ismin önüne ve arkasına getirilerek birçok
durumun şeffaflığı ifade edilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu ifade edilmeye
çalışılan şeffaflık durumları kendi başına statik bir durumu ifade etmede
yetersizdir. Çünkü finansal şeffaflık bir kavramı ifade etmeden öte, bir sistemin ifadesidir. Diğer bir ifade ile finansal açıklığı sağlayan şeffaf muhasebe
mekanizmaları olmadan, şeffaf sermaye piyasası olmayacağı gibi, buna bağlı
olarak şeffaf devlet sistemi olmadan da, kurumsal şeffaflıktan bahsedilmesi
gerçekçi bir yaklaşım değildir. Bir sisteme ait sistem parçası ile diğer sistem
parçaları bir arada, bütünlük sağladığında ancak şeffaflık gerçekleşebilmektedir. Bu bütünlüğü sağlamayan sistem parçaları ise, kişiye ya da gruba özgü,
öznel araçları yada açılımları ifade etmektedir.
Kamusal finansal şeffaflık zinciri işlem hacminin büyüklüğü ve birbirlerine göre öncelikleri, ortak şeffaflık payda sıralamasına göre; 1. Muhasebe
Şeffaflığı, 2. Kurumsal Şeffaflık, 3. Sermaye Piyasası Şeffaflığı, 4.
Demokratik Devlet Sistemi Şeffaflığıdır. Şekil 1’ deki kamusal şeffaflık hiyerarşisinden ya da şeffaflık zincirinden bir halka çıkarılsa dahi, kamusal şeffaflıktan bahsedilemez. Bu anlamda kamusal şeffaflık zincirinin ilk halkasını
muhasebe şeffaflığı, diğer bir ifade ile şeffaflığın özünü oluşturmaktadır.
Kamusal işlemlerde şeffaflığın iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan biri ulusal mevzuat ve bunun mekanizmalarını oluşturan statik bir yapıdır. Diğeri ise
bu mevzuat ve mekanizmaların içine yerleştirilmiş, kamu görevlilerinin görev
özerkliğidir. Çünkü kamusal şeffaflığın gerçekleşebilmesi, kamu izni ve yetkisi ile sermaye piyasasındaki ya da devlet sistemi içerisinde resmi ve özel
kurumlara muhasebe yetkilisince, muhasebe yöntembiliminin nitelikli uygulamasıyla ülke mevzuatını bütünleştirmedir.
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2.2.2. Dinamik Finansal Şeffaflık Sistemi: Kamu-Özerklik
Kamu finansal yönetiminde özerklik, resmi kamu kurum yönetiminde
özel kamu kurum yönetimde ve mesleki kamu kurum yönetiminde, kamu yetkisi ya da izninin yetki verilen kamu görevlilerince kullanılmasını ifade
etmektedir. Resmi kamu kurum yönetiminde, yetkiyi demokratik sistemlerde
halk parlamentoya vermekte, parlamento ise almış olduğu yetkiyi milletvekillerinden birine vererek hükümet kurma görevi vermektedir. Özel kamu
kurumlarının yetki ve/veya izin kaynağı ise ulusal mevzuata uygun olarak
işlem ve faaliyet yapma yetkisinin verilmesidir. Mesleki kamu kurumlarının
yetki kaynağı ise bir mesleki yeterlilik alanı olarak kabul edilen mesleki faaliyetin ulusal mevzuat hükümlerine uygun olarak, meslek birliklerince bir faaliyeti yapmaya yeterlilik izin ve yetkisinin verilmesini ifade etmektedir(Ünsal,
2009:194).
Resmi ve özel kurumlar tarafından sağlanan bilginin ilk güvencesi,
muhasebe bilgisini hazırlayıp sunmakla sorumlu olan muhasebe yöneticileridir. Mesleki sorumluluğun yerine getirilmesinde, sorumlulukla mesleki özerklik arasında, uygun dengelemenin yapılmasını gerektirir. Sorumluluk ve
özerklik birbirine zıt kavramlar olmayıp, birbirini tamamlayan kavramlardır(Coy Vd, 2001: 8). Özerklik olmadan sorumluluk olamayacağı gibi, sorumluluk olmadan da özerklik olamaz. Kamusal faaliyetlerin yürütülmesinde
kamu görevi gören kurum ve kuruluşların ortak paydası kamusal özerkliktir.
Bu faaliyetler içerisinde Muhasebeci de kamusal görev görmektedir. Buna
göre finansal kamusal özerkliğin kullanılmasının mihenk taşı muhasebecinin
mesleki özerkliğidir. Kamusal özerklik hiyerarşisinden ya da özerklik zincirinden bir halka çıkarılsa dahi, kamusal özerklikten bahsedilemez.
Muhasebecinin mesleki özerkliği, kurumsal etik değer sistemleri ile kurumun
kurumsallaşmasına katkı sağlamakta ve bu işlemler kamusal etik değer sistemlerini kurumsallaştırmaktadırlar. Kamusal faaliyetlerde olması gereken
aykırı kamusal olursanmazlıklar ve kamusal bozulmalara karşı yasal yaptırım-
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lar ve kamusal beklentileri yükseltmek için ise teşvikler uygulanmaktadır. Bu
durum ise, kamusal faaliyette bulunanlara etiksel cesaret vermektedir. Buna
göre Kamu özerklik hiyerarşisinde kopma ya da bozulmalar kamusal cesareti
olumsuz etkileyecektir.
Sosyal sermayenin etkinliğini sağlayan kamusal özerkliğin korunması ve
teşvik edilmesi ülke ekonomisine ve etkin yönetimine pozitif katkı sağlayacaktır. Parasız (1997) Ülkelerin ekonomik gelişimleriyle pozitif etkileşim
içinde olan sosyal sermayeye, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik basarı için acil olarak yatırım yapılması zorunlu olan bir alandır. Çünkü az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişim süreçlerinde, sosyal problemler ekonomik zorluklar karsısında çoğunlukla görülmezlikten gelinmektedir. Ancak gelinen noktada, ikinci plana itilen sosyal sorunların olumsuz etkilerinin, ülkelerin ekonomik alandaki başarısızlığında çok önemli rol aldığı
görülmektedir. Bu nedenle kamunun, ekonomik ve sosyal politikalarla, sosyal
ve özel kesimlerdeki bütünleştirme farklılığının giderilmesi amacıyla, iktisadi
gelişmeye katkı yapması gerekmektedir(Karagül Ve Masca, 2005:49).
2.3. Güçsüz Kurumsallaştırma Düzenlemeleri
Olması gerekene aykırı kamusal olursanmazlıkların sonucu olarak, batıda 30 yıldır, Türkiye’de ise son 10 yıldır kurumsallaşma ve kurumsal değişim
kavramları Literatüre girmiştir. Kurumsallık kavramını ve bunun unsurlarını
ortaya çıkaran nedenler, gerçekte tutarlılığı ve genel geçerliliği bulunmayan
güven azaltıcı kurumsallığın zıddı olan kişimsel uygulamaların sonucudur. Bu
nedenle kişiye bağlı değerlerden, kuruma bağlı değerlere geçiş tecrübe edilmiştir. Kamu çıkarının (hizmetinin) sağlanmasında bu değişimlerde devletlerin başarısızlığı ve politik tartışmalar iki farklı alanda yürütülmektedir.
Bunlardan birincisi devletin kanun ve yönetmeliklerle hizmet sağlama görevi,
diğeri ise sürdürülebilir mülkiyet haklarıdır. Sosyal değişim konteksine gelişmekte olan ülkeler ikincisine yerleşmektedir. Kurumsal kapasitelerinin eksik-
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liği yüzünden, Mülkiyet haklarındaki başarısızlıktan kaynaklanmaktadır.
Bunun yanında daha önemlisi var olan önceki kurumsal/kamusal yetkini dağıtılmasının kurumsal kapasiteyle bağdaşmazlığıdır. Bu nedenle kurumsal değişimin sağlanmasında kurumsal reformlara ihtiyaç vardır. Bu reformlar kurumsallığı tanımlamak kadar, ekonomideki zayıf uygulamaların eksikliklerini
politik düzenlemelerle gidermek de önemlidir(Khan, 2002:1).
Olması gerekene aykırı muhasebe olursanmazlıkları, politik olursanmazlıklar ve finansal krizler, kurumların ve muhasebenin kamu sorumluluğunun iç hissedarların yanında, dış hissedarlara karşı sorumluluğu olduğunu bir
kez daha ortaya koymuştur. Çünkü şirketlerde meydana gelen finansal çöküşün ve finansal krizlerin faturasını sadece şirket iç hissedarları değil, bütün
çıkar kurumları ödemiştir. Bu nedenlerle çıkar kurumları olumsuz sonuçları
paylaştıkları gibi, muhasebe uygulamalarının dürüstlüğü hakkında, kurumların mali ve ekonomik durumlarını ve kurumsal değerlerini de bilmek istemektedirler. Bilgi paylaşımı yanında kurumsal değerlerin paylaşımı çalışanların
başarısızlığını, örgüt değerleri, ödül ve yaptırım sistemi ile tutarlı bir cevap
olarak içermektedir. Dış hissedarlara danışmaksızın değerler yaratmak, kamu
beklentilerini karşılamayan gerçek dünyanın dışında gelişen bir kurum kültürü yaratılmasına yol açabilir (Colle Ve Gonella, 2002: 89).
Kamuda denetim sonuçlarına ilişkin faaliyet raporlarının hazırlanmaması veya hazırlananlarında şeffaflığın bir gereği olarak etkin mekanizmalarla
kamuya sunulmaması yolsuzlukların ortaya çıkmasında ve bunlarla mücadele
aşamasında önemli sorunlar yaratabilmektedir(Tepav, 2006: 55). Sorunları
giderilebilmesi için yazılı basında ve siyasetçiler arasında sıkça kullanıldığı
şekilde kamuya hizmet etmek değil, kamuya hizmet sağlanması gerekmektedir. Çünkü Hizmet etmek ile hizmet sağlamak aynı şeyi ifade etmemekte olup,
birincisinde kişimselliğe bağlı; zaman ve yer kısıtı bulunurken, diğerinde bu
kısıtlar kamusallığa ya da kurumsallığa dönüşmektedir. Kişimsel uygulamaların olumsuz sonuçları karşısında ABD’ de 2002 yılında işletmelerde kurumsal etik sistemine atıf yapan Sarbanes- Oxley kanunu kabul edilmiştir.
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Kurumların hileli finansal raporlamayı önlemeye yönelik bazı maddeleri aşağıdaki gibidir(Ünsal, 2007: 355-356).
• Yönetim kurulu ve muhasebe yöneticisinin şirket mali tablolarını
onaylama yükümlülüğü,
• Şirket avukatlarının yasa dışı fiilleri rapor etme sorumluluğu,
• İşletmeler de kurumsal etik sisteminin uygulanıp uygulanmadığının
açıklanması,
• Kanun dönemsel finansal tablolarla birlikte Muhasebe yöneticisi,
Muhasebe denetçisi ve benzeri görevleri ifa eden görevlilere uygulanabilecek,
etik değerlerin belirlenip belirlenmediği konusunda, kamuya açıklama yapılmasını öngörmektedir.
Kamu Yönetiminin iyileştirilmesi ve Yeniden Yapılanması Özel ihtisas
Komisyonuna, Özdemir’in sunduğu bir rapor’a göre (1999) Kurumsal reformların yapılabilmesi için; a) İdari reform, b) Mevzuat reformu, c) Personel
reformu yanında, d) Kamu bilgisi ve kamuda bilgi hizmetleri reformu da gözden kaçırılmaması gerektiğini ve bunun yanında kamusal yönetim yapısının
yeniden düzenlenmesinin, bir anda ve belirli bir alanda, şekilsel bazı değişikliklerin yapılmasından ibaret bir çalışma olmadığını, aksine esas itibariyle
bakanlıklar ve kuruluşlar ile bunlar arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olduğuna vurgu yapmaktadır. Bunda amacı ise, daha verimli çalışacak kamusal bir kurumsallaşma ile masrafları azaltmak ve bu alandaki engelleri ortadan kaldırmanın ve yeniden düzenlemeyle, çalışmaları, siyasetten
uzak, tamamen objektif bir yaklaşımla ele alınmasını ve alınan kararlar uygulamaya konulmasını(Özdemir, 1999:1). Gerektiğini önermiştir. Türkiye’de
kamuyla kurumsal bilgi paylaşımının ve kamu güvenilirliğinin artırılması
amacıyla esası yetersiz bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler;
• 4982 “Bilgi Edinme Hakkı” kanunu ile resmi kamu kurumu ve mesleki kamu kurumlarından bilgi isteme hakkı tanınmıştır.
• Sermaye Piyasası Kurumu tarafından 2003 de yayınlanan “Kurumsal
Yönetim İlkeleri” ile özel kamu kurumlarından İMKB’ye tabi şirketlerden
bilgi alma hakkı tanınmıştır.
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• 5176 sayılı yasa ile ise “Kamu Görevlileri Etik Kurulları kurulması
hakkında” kanun ve bunun yönetmeliği kabul edilmiştir.
• Bunun dışında 5018 sayılı kanunla “Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol
Kanunu” kabul edilmiştir.
Buna benzer farklı düzenlemeler neredeyse birçok ülkenin ulusal mevzuatlarına eş zamanlı olarak girmiştir.
2.3.1. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Hakkında
Bilgi alma hakkı ilk kez 1766 tarihinde İsveç basın kanununda düzenlenmesine karşın, son 20 yıl içinde sosyal piyasa ekonomisini benimsemiş birçok
ülkede yürürlüğe konulmuştur. 2003 yılında ise, Türk mevzuatına girmiştir(Soykan, 2007:63). “Bilgi edinme hakkı kanunu” kamu kurum ve kuruluşları
ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanmak ve bilgi edinme hakkının bir gereği olarak, bu kanundaki sınırlamalar saklıdır(Anameriç, 2004:173). Bu haliyle bilgi edinme hakkındaki kanunun a)
Kanunsal (içeriksel) ve b) Mekanik (devlet) sınırlandırmaları olmak üzere 2 tip
sınırlandırması bulunmaktadır. Bilgi edinme kanunun uygulamasında neredeyse bütün bilimsel yazıtlarda ve yazılı basında devletten bilgi alma hakkı vb
tanımlamalar kullanılmaktadır. (Bkz, Anameriç (2004), Soykan (2007))
Kanun bu haliyle kamu kurumlarını resmi, askeri kamu kurumları ve
özerk kamu kurumlarında bilgi talep edilebilirliği ile sınırlandırmış, sivil toplum örgütleri (dernek, vakıf, siyasi partiler), özel kamu kurumlarını (şirketler)
düzenleme dışı bırakmıştır. Diğer bir ifadeyle sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, bunun yanında özel kamu kurumları kamunun ya da devletin bir
parçası olarak değerlendirilmemekte midir? Mevcut bilgi edinme kanun kapsamına göre sivil ve özel kamu kurumları kanun kapsamında tutulmayıp,
sadece resmi kamu kurumları bu kanun kapsamındadır. Bunun yanında da
resmi kamu kurumuna (hükümet) devlet sırrına karar verme ve saklama yetkisi verilmektedir.
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TABLO 1: Bilgi Edinme Hak Sınırlamaları
Diğer Ülkelerde Bilgi Edinme Türkiye’de Bilgi Edinme Sınırlamaları
Sınırlamaları
-Savunma
-Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi Ve
Belgeler
Ulusal Ekonomik Çıkarlar
Özel Hayatın Gizliliği
-Uluslar Arası İlişkiler
-Yargı Denetim Dışında Olan İşlemler
-Kişi Güvenliği
-Devlet Sırrına İlişkin Bilgi Veya Belgeler
-Yasaların Uygulanması Ve
-İstihbarata İlişkin Bilgi Ve Belgeler
Adalet Sistemi
-Kamusal Ve Ticari Çıkarlar
-Adli Soruşturma Ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi
Ve Belgeler
-İdari Soruşturmaya İlişkin Bilgi Ve Belgeler
-Haberleşmenin Gizliliği
-Fikir Ve Sanat Eserleri
Kaynak: Anameriç’den (2004) uyarlanmıştır.

Resmi kamu kurumlarından biri olan bakanlar kurulu devlet mi demektir? Ki resmi kamu kurumu devlet demek de değildir. Çünkü yurt içinde hiçbir kurum devlet yetkisini tek başına üstlenemez eğer üstlendiğini iddia ediliyorsa bu durumda demokratik devlet varlığından da söz edilemez. Eğer bu
gerçekliklere rağmen devlet sırrı kurumu varsa, resmi kamu kurumunun devleti bütünlemediğinden varsayımla, bu devlet sırrı diye nitelendirilen sır, kamu
kurumlarının birbirleri arasındaki ilişkilerin sırrını mı, yoksa resmi kamu
kurumunun diğer kurumlarla ilişkilerinin sırrını mı yoksa belirliliği olmayan
kurumlar arasındaki sırrı mı ifade ediyor? Bazı resmi kamu kurumu yöneticilerinin on yıllardır zaman zaman bizim de açıklayacağımız ya da elimde dosyası ve başka var ifadelerinin anlamı bu devlet sırrı denilen sırrı mı kapsamaktadır? Bir kurumun devlet yetkisini kullandığı iddiası ancak uluslar arası ilişkilerde geçerlilik kazanacak bir iddiadır. Kaldı ki ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi ve belgeler başlığı altında (Tablo 1) zaten böyle bir sır saklama yetkisi bulunmaktadır. Bunun yanında yargı denetimi dışında kalan işlem-
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ler başlığı ve iradi soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelere ilişkin kısıtlamalar
bilgi edinme amacındaki faydayı daha doğmadan yok etmektedir.
2.3.2. (İradi) Kurumsal Yönetim İlkeleri Hakkında
SPK tarafından kabul edilen ve yürürlüğe konulan “Kurumsal Yönetim
İlkeleri” (KYİ) her ne kadar bazı yazarlar ve SPK tarafından küresel uygulamalardaki “Organization’s Code Of Ethics” uygulamalarının, Türkiye şartlarına uyarlanmış eşdeğerliliği olarak gösterilse de, bu düzenlemenin küresel
uygulamalarla ne şekil, nede içerik olarak hiçbir benzerliği ya da eşdeğerliliği bulunmamaktadır(Ünsal Ve Akdoğan, 9-11). Bilgi edinme yasasında kapsam dışı bırakılan, kamu özel kurumlarına gerçekte kurumsal yönetim ilkelerinde yer verilmiştir. Bu düzenlemeyle de İMKB dışındaki diğer şirketler kapsam dışı kalmıştır. Ayrıca kurumsal yönetim ilkeleri zorunlu bir uygulama
olmayıp, sadece İMKB’deki şirketler için geçerli üstelik uygulanıp uygulanmaması iradi olan bir uygulamadır. Oysa KYİ, konunun uzmanı olmayan kişilerce, zorunlu bir uygulamaymış algısı yaratılarak yanıltıcı olabilmektedir.
Bunun yanında kayıtsız ekonomi şöyle dursun, kayıtlı Türkiye ekonomisi
içinde, İMKB’de işlem gören şirketlerin ağırlığı bile toplam ekonomi içinde,
çok küçük bir parçayı oluşturması finansal şeffaflığın sağlanmasında ulaşılabilen şeffaflık düzeyinin ne kadar düşüklüğünü göstermektedir.
Küresel uygulamalarda kurumsal etik kod geliştirme yaklaşımı olarak
kurumsal söz yasası, muhasebe usulsüzlüklerinden sonra ortaya çıkmış bir
yaklaşım olup, Kurumsal söz yasalarının merkezine muhasebecileri oturtmuştur. Muhasebe usulsüzlüklerinden sonra, muhasebecilerin rollerinde köklü
değişiklikler olmuş, bunun yanında muhasebeciler kurumsal etik stratejilerinin yönetiminde etkin görev almışlardır. Etik söz yasalarında iç ve dış hissedarlarla kurum arasında meydana gelebilecek, etiksel çatışmaların çözümünde kurumsal hangi değer parametrelerinin öne çıkarılacağı açıkça önceden
kamuoyuna duyurulmaktadır. Buna göre etiksel çatışmaların çözümünde reh-
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ber değerler çözüm aracı olarak kullanılmaktadır. Bu her bir değerlerde kurumun bünyesine ve bulunduğu sektöre ya da görev çevresine göre değişmektedir(Ünsal, 2007: 242-290). Bu anlamda Türk sermaye piyasası kurumlarında
yasal bir etik değerler sistemi ve bunun mekanizmaları bulunmamaktadır.
SPK ve merkez Bankası görünürde ve prosedürel olarak özerk olmalarına karşın, başbakanlığa bağlı etik kurumuna bağlı olmaları da özerkliklerini gölgelemektedir. Özerklik ve kurumsal etik davranış birbiriyle tamamen örtüşen bir
yapı olup, özerklikte birine ya da bir kuruma bağlılık özerklik mevzuatındaki
düzenlemelerinin pratiğe geçirilmesinde engelleme derecesini de yükselteceği açıktır.
2.3.3. Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması
17. Standby döneminde IMF’ye verilen 3 Mayıs 2001 tarihli niyet mektubunda ve 18. standby döneminde IMF’ye verilen 5 Nisan 2003 tarihli niyet
mektubunda öngörülen kamu çalışanları için ahlaki, mesleki kodlar geliştirilmesi konusu, 25/05/2004 tarihinde kabul edilen 5176 no’lu Kamu Görevlileri
Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun’la, kamu yönetiminin gündemine girdi (Sabuktay, 2009: 1).
25.5.2004 tarih ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kamu görevlilerinin uymaları gereken şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik,
kamu yararını gözetme gibi etik davranış ilkelerini belirlemek ve uygulamayı
gözetmek üzere kurulmuştur. 5176 sayılı Kanunun 2. maddesi gereğince,
Kurul üyeleri; biri kurul başkanı olmak üzere, Bakanlar Kurulu tarafından
seçilmekte ve atanmaktadır. Genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar, mahalli idareler ve
bunların birlikleri, kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurul, üst kurul, kurum,
enstitü, teşebbüs, teşekkül, fon ve sair adlarla kurulmuş olan bütün kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışan; yönetim ve denetim kurulu ile kurul, üst

69

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

kurul başkan ve üyeleri dâhil tüm personeli Kanun kapsamındadır. Ancak;
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversiteler hakkında bu
Kanun hükümleri uygulanmaz(http://www.etik.gov.tr).
Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu
üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ve üniversitelerin ile üniversitelerin Kamusal etik değer uygulamalarında, kanun hükmüne tabi olmaması önemli bir eksikliktir. Çünkü etik değer uygulamaları en alt düzeyde
çalışanından, en üst düzeyde çalışanına kadar herkes için geçerli bir uygulamadır. Küresel uygulamalarda kurumsal ve kamusal etik değer uygulamaları
da bu yöndedir. Değerlerin ve ilkelerin yönetimi olan etik, tek bir kanunla
sivil, askeri, özel ve özerk bütün kamu görevlilerine tek tip etik ilkelerin belirlenip uygulanabilirliği olanaklımıdır? Bırakın toplam kamu etiğini, özerk
mesleki kuruluşların birlikte tek bir meslek etiği olabilir mi? Bizce bunların
gerçekleşmesi neredeyse imkânsızdır. İş etiğiyle muhasebe etiği nasıl aynı
şeyler değilse, asker etiğiyle siyaset etiği de aynı şeyler değillerdir. Bunlardan
muhasebe etiği ilke temelli işler ve genel kabul görür, iş etiği ise, fayda temelli işler ve genel kabul görür. Bu anlamda kamu kurumlarının dış çevresel ilişkileri ve bunların değer ve ilkelerine göre, düzenleme yapılmasını teşvik edecek yasal düzenlemenin bulunmaması büyük bir eksikliktir.
2.3.4. Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
Resmi ve özel kamu kurumlarında muhasebe sistemi, mesleki ahlak çevrelerine bağlı olarak, farklı alanlarda uzmanlaşmış muhasebe meslek uzmanlarından oluşur. Meslek uzmanları uzmanlık sertifikalarını ve mesleği yapma
yetkilerini ilgili mesleki kamu kurumlarından alırlar. Kurumsallaşmış ülke
uygulamalarının aksine, Türkiye uygulamasında bu yetki kamu kurumlarında
(muhasebe yetkilisi) maliye bakanlığından, özel kamu kurumlarında ise, özel
kurum yönetiminden alınmaktadır. Ayrıca resmi ve özel kamu kurum, muha-
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sebe yönetici ve denetçilerinin kendilerine ait meslek örgütleri de bulunmamaktadır.
Tıpkı özel kamu kurumlarında olduğu gibi, resmi kamu kurumları da
bünyelerine muhasebeci atamalarını, kurumların kendi belirledikleri prosedüre ve yeterliliğe göre yapılarak muhasebe yetkilisi unvanı verilmektedirler.
Oysa muhasebe yetkilisi ya da yöneticisi, denetçisi unvanı özerk meslek kurumu tarafından verilmesi gereken, devletin kamusal yetkisidir. Bu anlamda
resmi, özel muhasebe yöneticisi ve deneticisi unvanı veren, özerk bir meslek
kurumu Türkiye’de bulunmaması önemli bir eksikliktir. Ve bunların kendilerine ait özerk mesleki kurumlarının olmaması, uygulama sonuçlarını da özerk
şeffaflıktan, özel şeffaflığa itebileceği açık bir gerçekliktir.
III. ŞEFFAFSIZLIK
Bütün bir kamuyu kapsayacak şekilde genel ifadelerle tek bir kamu
değerler sistemi oluşturulması gerçekleştirilmesi neredeyse imkânsızdır.
Türkiye uygulamasında kamusal etik değer uygulamaları kurumsal çevrelerine göre oluşturulmamıştır. Etik değer uygulamalarında görünürde özerk
kurumlar olan SPK ve Merkez Bankası’ da başbakanlığa bağlanmıştır. Sivil ve
kamu özel kurumları bilgi alma hakkı kapsamında düzenleme dışında tutulmuş, bilgi alma hakkı tanınan kurumlarda ise, şeffaflığı engelleyici sınırları
belli olmayan bariyerler mevcuttur. Kayıt dışı ekonomi bir tarafa bırakılsın,
kayıtlı ekonomi içinde muhasebesel şeffaflık İMKB’de işlem gören şirketler
düzeyine indirgenerek, iradi kurumsal yönetim ilkeleri gerçekte örtülü ve
sınırlı bilgi alma yasasının uygulamasıdır. Bununla birlikte kurumsal etik
değer paylaşımı ve yönetimine ilişkin hiçbir gerek kurum içi ve gerekse
kurum dışı resmi güvence vermemektedir.
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3.1. Kişimselleşmiş Kurumlar
Eğer bir ekonomide veya kurumda uygulamalar açık bir şekilde uygulanmayıp, zımni bir şekilde uygulanıyorsa ya da kamusal niteliklerine göre
değil, kişisel niteliklere göre açılım sağlanıyorsa, bu tür uygulamaların adı
nedir? Diğer bir ifadeyle olağanüstü bir durum olmaksızın, kurumsal ya da
kamusal yönetimde yönetici değişikliği ile yeni yöneticinin şahsında kurumsal veya kamusal algılamalar ve yargılamalar değişiyorsa, bu durum gerçekte
kişimsel yönetimin ifadesidir. Kurumsallık, kurumların çevreyle iletişimlerinde iletişim aracı olarak, bilginin paylaşımına verilen olumlu değer ile başlar.
Kurum dışındaki çıkar gurupları için hazırlanan temel yıllık finansal
beyanlar kamu bilgisi olduğu gibi, kamudan aldığı yetkiye dayalı finansal
işlemler yapan belediyelerin, bütçe kaynaklarını ve bunların kullanımını gösteren finansal bildirimlerde kamu bilgisini oluşturmaktadır. Kamu yetkilisi,
kendisine işlem yapma yetkisini veren kamuya karşı, burada yaptığı finansal
işlem sonuç bilgisini vermesi sorumluluk gereğidir. Finansal bilgiler kamuya
açıklandığı anda bu tür bilgiler kurumlaşır. Çünkü bilgiyi sunanların varlığından bağımsızlaşır ve kamuya ait olur(Ünsal, 2009:187-188). Finansal bilgilerin kamuya verilmemesi ise kurum bilgilerini kamulaştırılmayarak, kurumda
saklanmasını diğer bir ifade ile kurumsaklaşmasını meydana getirir. İç ve dış
hissedarlarla bilginin ve kurumsal değerlerin paylaşımı düzeyinde iletişime
girmeyen, kamuyla paylaşması gereken bilgiyi paylaşmayıp saklayan, kurumsaklı kılan firmaların kurumsallığından da bahsedilemez. Bu anlamda her iki
kavram birbirini etkileyen ve birbiriyle ters orantılı işleyen sistemlerdir.
Kurumsal bilgi ve değerlerin paylaşımında, kurumsallaşma düzeyi arttıkça,
kurumsaklaşma düzeyinin düşeceği açıktır.
Kurumsallığın zıddı olarak kamu beklentilerini karşılamayan kurumlar,
nasıl ifade edebiliriz? Literatürde kurumsallığın zıddı olarak bazen “Kurumsal
olmayan” ya da “Kurumsal değil” sıfat ya da cümleciği kullanılmaktadır.
Oysa bu sıfat veya cümlecik kurumsallığın tam zıddını vermemektedir. Çünkü
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güzel sıfatının zıddı “ Güzel olmayan” ya da “Güzel değil” cümlesi olmayıp,
güzel olmayan tümcesi, “çirkin kelimesi ile kıyaslandığında bire bir zıtlık da
sağlamamaktadır. Çünkü güzel- çirkin kelimeleri arasında tam bir zıtlık varken, güzel olmayan ya da güzel değil sıfat veya cümleciği çirkin sıfatıyla eşdeğerliği bulunmamaktadır. Bunun yanında “Kurumsal olmayan” ya da “
Kurumsal değil” cümle ve sıfatı kuruma ait olmamayı ifade etmekte olup,
kurumsallığın zıddı ile de hiçbir ilişkisi de bulunmamaktadır. Diğer bir ifadeyle kurumsal tanımlamasının eşiği “kuruma ait olmayı ifade etmekteyse ki
öyledir. Bu durumda kurumsal yetkili bir kişiye ya da yönetime ait ancak
kurumsal sürekliliği olmayan öznel işlemin ifadesi olan kişimselliktir. Bunun
yanında çağdaş yönetim sistemlerinde yönetimin olduğu yerde kontrolde vardır. Denetimler kişimsel eğilimlere göre değil, kamusal, kurumsal ve mesleki
değerlere göre yerine getirilir.
ŞEKİL 2: Kurumsal/Kişimsel Bazlı Yönetim Yaklaşımı:

73

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

Muhasebe ve bağımsız denetim firmalarındaki; rekabetçi baskılar, çıkar
çatışmaları, etkin olmayan bağımsız denetim fonksiyonları, çok sayıda gerçeklesen hileli finansal raporlama olayları ile denetim başarısızlıkları ve düzgün islemeyen düzenleyici kurullar; finansal tablo denetiminin doğruluğu,
objektifliği ve kalitesi üzerindeki algılanan güven eksikliğini ortaya çıkarmıştır. Arı Kurumsallaşmanın başarısız olmasının nedenleri(Arı, 2009: 412-414)
olarak şunları göstermiştir.
a. İsletme Üst Yönetiminin Başarısızlıkları
b. İç Denetim Başarısızlıkları
c. Etkin Olmayan şirket Yönetim Kurulları
d. Bağımsız Denetim Başarısızlıkları
Türkiye uygulamasında İMKB’ye tabi şirketler dışındaki şirketlerin
temel finansal tablolarını sadece kamu maliyesine açıklama gibi, üstü kapalı
bir genel kabulün olması, diğer çıkar gruplarının bilgisine sunulmaması, kamu
maliyesine sunulan temel finansal bilgilerin ise çıkar guruplarının kullanımına sunulmaması kurum kurumsaklaşmasını doğurmaktadır. Kurumsaklaşma
sonucu saklanan bilgiler ise, kurumsak bilgiyi ifade etmektedir. Diğer bir
ifade ile çıkar gurupları için hazırlanan temel finansal bilgilerin çıkar guruplarının bütününün hizmetine sunulmamasının ifadesidir. Eğer bu tür kurumsak
bilgilerin açığa çıkarılmaması etik olmayan kurum politikası haline getirilmişse, bu tür kurumlar da kurumsaklı kurumlardır.
3.1.1. Kayıt İçi Kurumsaklılık Bilgisi
Muhasebe bilgisinin finansal bilgi kullanıcılarının alacakları kararlarda
etkililiği zamanlılık ile doğru orantılıdır. Eğer birileri, bilgiye diğerlerinden
önce ulaşıyorsa, elde edilen bilgiyi kendi lehine kullanma imkânına sahip olabileceği gibi, sahip olunan bilgi de bilgi eşitsizliğine yol açacaktır. Asimetrik
bilgi, yöneticilerin kendi kurumlarının geleceği hakkında, profesyonel fon
yöneticilerinden bile, daha fazla bilgiye sahip oldukları iddiasına dayanır.
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Ahlaki tehlike gizli bilgiye sahip olan tarafın bundan çıkar sağlaması, sahip
olmayan tarafın ise, zarar görmesidir(Bayırlı, 2006: 102-103). Kurum yöneticilerinin, muhasebe raporlarında muhasebe prosedürlerinin doğru uygulanmasından ziyade, kendi faydalarını maksimum kılacak, muhasebe prosedürlerini seçmeleri muhtemel olduğu gibi, muhasebe prosedürlerinin seçilmesinde,
muhasebe sınırları içinde kalarak kendi güçlerini sınırlayabilmeleri de muhtemeldir(Melis, 2005: 109).
Kurumsallık, gerçekte kişimsel uygulamaların bir sonucu olarak, son on
yılda ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kurumsaklılık düzeyinin yüksekliğinden
dolayı, bazı firmalar kendilerini kişimselleşmeden uzaklaştırmak için kaynaklarının önemli bir kısmını, kurumsallaşma uğrunda sarf etmektedirler. Bunun
yanında şeffaflaşma düzeyini ölçebilmek için, kurumsaklaşma düzeyini bilmek gerekir. Veya bunun tam tersi olarak kurumsaklaşma düzeyini bilebilmek
için, kurumsallaşma düzeyini bilmek gerekir. Bunun ölçülmesinde kullanılan
ölçü aracı ise, kurumun kamusal bilgilerini ve kurumsal değerlerini kamu ile
paylaşıp paylaşmadığının ya da paylaşma derecesinin ölçülmesi önemli bir
ölçüt olacaktır.
Yönetim Kurulu ve denetim komitesinin gözetim fonksiyonlarındaki
eksiklikler, açgözlü kişimselleşmiş yönetimleri, üst yönetim tarafından islerin
uygun olmayan şekilde yürütülmesi, etkin olmayan denetim fonksiyonları,
gevsek düzenlemeler, yetersiz ve fazla şeffaf olmayan finansal açıklamalar,
dikkatsiz yatırımcılar gibi birçok faktör muhasebe skandallarını ortaya çıkarmıştır. Yetersiz muhasebe düzenlemelerinin kötü niyetli uygulayıcılar tarafından manipüle edilmesi, muhasebe skandallarından önceki on yıllık süre
boyunca, şirket performanslarının olumlu olarak gösterilmesi yönünde, dramatik bir şekilde piyasa baskılarına dayanamayan, bazı şirket üst yöneticileri
kendi çıkarlarını da öncelemeye yarayan bazı finansal tablo hilelerini tercih
edebilmişlerdir(Arı, 2009:410).
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3.1.2. Kayıt Dışı Şeffafsızlık Bilgisi
Kayıt dışı ekonomi olgusu, evrensel bir olgu olup, hem kurumsallaşmış
ülkelerin, hem de kurumsallaşmakta olan ülkelerin yoğun olarak karşı karşıya
kaldıkları bir sorundur. Kayıt dışı ekonomi (KDE) genel olarak; Gayri Safı
Milli Hasıla hesaplarını elde etmede kullanılan ve bilinen istatistik yöntemlerine göre, tahmin edilemeyen, gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümü, şeklinde tanımlanabilir(Çiloğlu, 1998:67). Bunun yanında KDE tanımlaması,
bilinirlik şöyle dursun, tahmin bile yapılamadığı üzerine kurulu bir tanımlamadır. KDE ekonominin boyutları konusunda farklı yazarlarca farklı oranlar
ifade edilmiş olmakla birlikte, Ülker’e göre (2001) bu oran gelişmiş ülkelerde %10’lar, gelişmekte olan ülkelerde ise, %20-50’ler düzeyinde olduğu, bazı
ülkelerde ise oranın çok yüksek düzeylerde olduğu gözlenmektedir(Aslanoğlu, 2008:199). Aydemir’e göre Türkiye’de KDE’ nin boyutlarının
ölçülmesine yönelik 1984-1992 yılları arasındaki çalışmalarda, elde edilen
KDE/GSMH ora¬nının % 1 ila % 137 arasında değişmektedir. % 137 lik oran
esasen bilimsel tekniklere aykırı görünse de, temelde cezai müeyyideler nedeni ile gizlilik içinde yapılan faaliyetlerin bıraktıkları varsayılan izlerinden
hareket edilmesi ve her bir tekniğin ayrı varsayımlara dayanmasından kaynaklanmaktadır(Çiloğlu, 1998:70). Frey ve Schneider, (2000) Ekonomik faaliyetlerin önemli ve artan bir bölümünün resmi ekonomi dışında gerçekleştiğine
dair yaygın bir kanaat vardır. Ekonominin işleyişini bozan neden, yalnızca
gayri resmi ekonominin varlığı değildir. Esasen KDE bir takım mali, siyasal,
sosyal ve ekonomik aksaklıklar nedeniyle ortaya çıkan bir sonuçtur(Büyükkuşoğlu Ve Çetinkaya, Rekabet Dergisi;3-4).
Kayıt dışı ekonominin nedenlerini Aslanoğlu (2008), Mali ve ekonomik
nedenler, hukuki ve idari nedenler, sosyal ve yapısal nedenler deki yetersizlikler ya da işlev eksiklikleri olarak sınıflamakta, Çiloğlu (1998) ise, a) Daha iyi
yaşama isteği, b) Geleceğe yönelik belirsizliklere karşı ihtiyat ayrılması, c)
Kamu hizmetlerinin yetersizliğidir. Büyükkuşoğlu Ve Çetinkaya’ ya göre
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KDE’nin olumsuzluğa yol açan nedenleri; a) Ülkelerin sahip olduğu ekonomik sistem, b) Ekonomik tercihler ve uygulanan politikalar, c) Kamu kesiminden kaynaklanan nedenler, d) Devlet tarafından yapılan düzenlemelerin
yoğunluğu, e) Kamu sektörü hizmetleri, f) Değişen üretim yapısı g) Vergi
muafiyeti ve istisnaları, h) İktisadi kriz ve durgunluk dönemleri, ı) Vergi oranlarının yüksekliği, i) Vergi mevzuatı, elektronik ticaret ve uluslararası işlemler, j) Ülke içi ve dışı rekabetin yoğun olmasıdır(Rekabet Dergisi, 4-11).
3.1.3. Kayda Kapalı Kurumsaklılık Bilgisi
Kayıt dışı ekonomi tanımlamaları şeffafsızlığı tanımlamada yetersiz
olup, bunun yanında olması gerekene aykırılığın son halkası olan, kayıt içi
kaydı kapalı kurumsaklılıktır. Diğer bir ifadeyle kaçakçılık rüşvet, Yeraltı ekonomisi, Kaçak ekonomi ve başkalarıdır. Kayıt içi kurumsaklı ekonominin,
kaydı kapalı kurumsaklı ekonomiden farkı, birincisinde kayıtlı bilgi olmasına
rağmen, bu bilginin kamuya ya da çıkar gruplarından (maliye hariç) saklanması geçerliyken, diğerinde gizli işbirliği ile çift taraflı saklanması ya da görülen ve bilinen işlemlerin görmemezlikten ve bilmemezlikten gelinmesi ve
bunların kayıt altına dahi alınmamasını oluşturmasıdır. Bu tür bilgilerin ne
muhasebe sisteminde, nede bir başka kayıt sisteminde genellikle yer almamaktadır.
3.2. Kamusal Bulanık Şeffaflık Tecrübeleri
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO)
“Belediyelerin Reklâma Kapalı Yüzü” başlıklı araştırması, aynı zamanda
Türkiye’de Kamuhasebesel bilgiye erişimin zorluğunu da ortaya koymaktadır.
Buna göre bazı resmi kamu kurumlarının (Belediyeler) gerek resmi internet
siteleri taranılarak gerekse bu kurumlar tek tek telefonla aranılarak resmi
kamu bilgisine erişmeye çalışılması, bu çalışma çerçevesinde ulaşılan 81 il
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belediyesine ait çarpıcı araştırma sonuçlarına ulaşmıştır. Buna göre tespitler
(İSMMMO, 2009: 1);
• Belediyeler tarafından kullanılan bütçenin açıklanmadığını,
• Birçok belediyenin, gelir ve gider bütçesini paylaşmak istemediğini,
• Belediye başkan adaylarının bile belediye bütçeleri hakkında bilgi
edinemediğini,
• Avrupa Birliği’ne uyum yasaları ve bilgi edinme yasasına göre şeffaf
bir şekilde her kalemiyle açıklanması gereken belediye bütçeleri halktan ve
denetim organlarından gizlenmekte olduğunu,
• Belediye bütçeleri toplamının neredeyse merkezin hükümeti bütçesini yakaladığının tahmin edildiğini,
• Türkiye’de Belediyelerin en büyük yatırımcı kuruluşlar arasında yer
aldığını,
Ve bunların dışında resmi rakamlara göre toplam 3 bin 335 yerel yönetim birimi, 81 il özel idaresi, 16 Büyükşehir belediyesi, 101 Büyükşehir ilçe
belediyesi, 283 Büyükşehir ilk kademe belediyesi, 65 il belediyesi, 749 ilçe
belediyesi ile 2 bin il belde belediyesinin toplam bütçe rakamı 2007 yılında
33.4 milyar TL olarak açıklanırken; İSMMMO’nun hesaplamaları, sadece 16
Büyükşehir’in ihaleler hariç gelir bütçesinin bu rakama ulaşıldığı ortaya
konulmaktadır (İSSMMO, 2009: 1).
Yapraklı, (2008) 2002-2005 yılları arasındaki Türkiye’nin de içinde yer
aldığı 36 üst orta gelir düzeyindeki ülke örneklemi üzerinde, kurumsal yapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerine yaptığı çalışmasında, pozitif
ilişki tespit etmiştir. Buna göre, kurumsal yapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi Analiz sonuçları, kurumsal yapı göstergelerinden ifade özgürlüğü
ve şeffaflık, politik istikrar, düzenlemelerin kalitesi ve hukukun üstünlüğü
değişkenlerinin ekonomik büyüme üzerinde negatif, yönetimin etkinliği ve
yolsuzluğun önlenmesi değişkenlerinin ise, ekonomik büyüme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir(Yapraklı, 2008: 301). Bu tür
kurumsak uygulamaların ise, muhasebeciyi baskı altına alması ve muhasebe
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amaçlarından uzaklaştırması güçlü bir olasılıktır. Muhasebeci kurumsaklı
uygulamalara karşı sigorta görevi görmelidir. Bunun gerçekleştirilmesi ise,
muhasebecinin görevlerinin destek mekanizmaları ile güçlendirilmesini
gerektirmektedir.
Kurumsal yönetim ilkelerinin etkinliği üzerine, SPK talepleri ve kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporlarının biçimsel uygunluğu üzerine yapılan bir
çalışmada, Ünsal ve Akdoğan (2009) bulgulara göre, Kurumsal Yönetim
İlkelerine biçimsel genel uyum derecesi % 33 ve biçimsel dar (net) uyum %
45 düzeyinde bulunmuştur. İçeriksel uygunluk araştırması yapıldığı takdirde,
bu oranın çok dağa aşağı ineceği ileri sürülmektedir. Bunun yanında Yapılan
çalışmada görülmüştür ki bazı firmalar hiçbir şekilde KYİ’ni açıklamamış,
bazıları şirketlerinin web sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkleri vermekle birlikte, bu linklerde hiçbir kurumsal yönetim beyanı verilmemiş ya da verildi ise
bile, bu belgelerin içi gerçekte boş bulunmaktadır. Çalışanlar içinde gösterilen
muhasebe yöneticilerinin ve muhasebe denetçilerinin mesleki konumlarına ve
faaliyetlerinin niteliğine hiçbir şekilde yer verilmemektedir. Oysa diğer birçok
ülkede Kurumsal Etik İlkeleri uygulamalarında işletmedeki muhasebecilerin
sorumlulukları çalışanlardan ayrı olarak ifade edilmektedir(Ünsal Ve
Akdoğan, 2009: 15-16).
3.3. Kurumsallık Reformuna Duyulan İhtiyaç
Bir kaynak ne kadar fazla uzmanlığa ve ne kadar az ön yargı eğilimine
sahip olursa, o ölçüde daha fazla güvenilir olarak algılanır. Finansal bilgi kaynaklarının daha uzman ve daha objektif olarak algılanması, muhasebesel
raporlamaya olan güveni de arttıracaktır. Eğer kamuoyunun profesyonel
muhasebecilerin yargıları hakkında bir güvene sahip olmaları isteniyorsa, her
şeyden önce, muhasebecilerin yeterlilik ve dürüstlük özelliklerini kazandıklarını göstermeleri gereklidir. Bilgi kaynağı yeterlilik ve objektiflik kriterlerine
uyduğu ölçüde bilginin güvenirlilik algılamasının olumlu yönde artacağı bek-
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lenir(Arı, 2009:410). Temple (2000) en az iki kişi arasında, güvene dayalı bir
şekilde kurulabilen iletişim imkanı, biraz daha geniş bir tanımlamayla, toplumu oluşturan fertler, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları arasındaki
koordinasyon faaliyetlerini kolaylaştırarak toplumun üretkenliğini arttıran,
güven, norm ve iletişim ağı sosyal sermayeyi oluşturur (Karagül ve Masca,
2005:38 -39). Sosyal sermayenin niteliğini ortaya koyan ise, şeffaflığı ve
kamusal özerkliğidir.
Todaie Kamu etiği sempozyumu değerlendirme bildirisinde, (2009) şeffaflığın a) Yolsuzlukların önlenmesi veya azaltılmasına yardımcı olacağı, b)
şeffaflığın kurumsallaşmasında bilgi edinme hakkının varlığı ve etkin kullanımının önemi, c) Bu hakla birlikte toplumun, kamusal eylem ve işlerin mahiyetini, nedenlerini ve sonuçlarını bilme imkânına kavuşacağı; hesap verilebilirliğin, yönetimin bürokratik gücünü sorgulama konusu yapacağını, d) Kamu
bürokrasisinin keyfilikten uzaklaşmasında etkin işlev üstleneceği görüşü(Sabuktay, 2009: 6) ortaya atılmıştır. Bunun gerçekleştirilmesi ise, ancak
şeffaflığın önündeki bariyerlerin ortadan kaldırılması ile olanaklıdır. 20022004 yılları arasında yapılan kurumsallık düzenlemeleri İMF’ye verilen taahhütler ve Avrupa birliğine uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup, bu
düzenlemeler işlevsel mekanizmalardan yoksun, biçimsel düzenlemeleri oluşturmaktadır. Bu nedenlerle biçimsel olmayan etkin kurumsallık sağlayıcı
mekanizmalara ihtiyaç bulunmaktadır.
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ŞEKİL 3: Aktif/Pasif Kurumsal İhtiyaçlar Hiyerarşis

İhtiyaçların karşılanmasında, ya da belirliliklerin yönetilmesinde
Maslow’un 2 kişilik kategorileri kendi aralarında bir dizilim oluşturur ve her
ihtiyaç kategorisine bir kişisel gelişim düzeyi karşılık gelir. Birey bir alt
düzeydeki ihtiyaçları tam gideremeden, bir üst düzeydeki ihtiyaç kategorisine
ya da kişilik düzeyine geçemez (http://tr.wikipedia.org.).Yaşayan organizas-

2

Maslow ihtiyaçlar teorisi insanın belli kategorideki ihtiyaçlarının karşılanması, kişinin sahip olduğu kişilik
gelişim düzeyi ve içinde bulunduğu zaman dilimindeki baskın olan ihtiyaç kategorisi tarafından belirlenmektedir.
Bu ihtiyaçlar en temel ihtiyaçtan başlamakta ihtiyacın giderilmesine göre bir sonraki evreye geçilmektedir.
Bunlar; 1- Psikolojik ihtiyaçlar, 2-güvenlik ihtiyacı, 3 -Gruba ait hissetme ihtiyacı, 4-Takdir edilme ihtiyacı, 5Kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.
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yonlar olan devletlerinde Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde olduğu gibi,
demokratik/sosyal/finansal gelişmişlik düzeyi birbirinden farklıdır. Bununla
birlikte ihtiyaçlar hiyerarşinin pasif sistemler ya da nesnelerin geliştirilmişlik
düzeyleri ve sosyal ya da finansal işlemezlikler karşısında da ihtiyaç kategorilerinden seçim yapılabilir.
Kurumlar ve devletlerde yaşayan organizmalar olduklarına göre, neden
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi bir devlete uygulanmasın? Şekil 1’deki
Kamusal Finansal Şeffaflık Hiyerarşisi Şekil 3’de Maslow’un ihtiyaçlar
hiyerarşisi ile birleştirilmesinden elde edilmiştir. Buna göre canlılar için (
kamu için) aktif ihtiyaçların en üst noktasındaki kendini gerçekleştirme, en alt
noktasında da psikolojik güven ihtiyacı bulunmaktadır. Dinamik kamunun
kendini gerçekleştirmesi ise, kamusal özerklikle olanaklı olabilir. Kamusal
özerkliğin uygulanabilirliği ise, etkin özerklik mekanizmaları ise sağlanabilir.
Buna göre şekildeki buzdağının üst kısmı sivil, resmi, Askeri, özel ve özerk
kurumların (devlet) görünen mevzuatını oluşturmaktadır. Ancak görünen
mevzuat hiçbir zaman kendi kendine harekete geçip, karar veren bir canlı
değildir. Bunu harekete geçiren kamudur. Kamunun ya da kamu görevlilerinin
görev ayrılığına dayalı her birinin kamusal sorumluluğu bulunmaktadır. Bu
görev ayrılıklarının hepsinin birleştirilerek tekbir kamu görevlileri etik ilkeleri oluşturulması, her şeyden önce etik ilkelere aykırıdır. Ayrıca görünürde
özerk olan merkez bankasının ve SPK’ nın davranışları düzenleyen etik ilkelerin başbakanlığa bağlı olması, özerkliği sakatladığı gibi, etik de değildir.
Bunun yanında etik ilkeler kamu görevlileri içindir, bu kurumların cansız varlıkları için değildir.
SONUÇ
Şeffaflık ile ilgili akademik yazıtlarda ağırlıklı olarak şeffaflık başlığı
altında, şeffafsızlık anlatılmakta ve bu analizler genellikle şeffaflık sisteminin
bir parçası ele alınarak yargılarda bulunulmaktadır. Oysa şeffaflık sadece bir
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kavram olmayıp, sistemin ifadesidir. Bunun yanında aktif bir yapı olarak
kamu, pasif bir yapı olarak da devletle bir bütünü oluşturmaktadır. Bu yapıların ele alınmadan ve birbiriyle bağlantıları kurulmadan, şeffaflığın spesifik bir
parçasından bütüne teşmili gerçeklikle bütünleşmeyecektir. Bu anlamda şeffafsızlık ya da şeffaflık kamu sisteminin muhasebe sisteminin şeffaflığından,
kurumsal şeffaflığa, kurumsal şeffaflıktan, siyasetin şeffaflığının birbirine
bağlanması ile gerçekleştirilebilir. Ancak şeffaflık uygulamasının başlangıcı
kurumsal özerk muhasebe sistem yapısıdır. Bu nedenle Türk muhasebe
kurumlarının işlevsel çevrelerine göre yeniden yapılandırılması ve içinde yer
aldığı “çevrim sistemi” ile ilişkilerinin süreç boyutunda tanımlanması bir
gerekliliktir. Bu bağlamda, konuya ilişkin fikri arka planın yukarıda değinilen
ilke ve değerler esas alınarak oluşturulması gerekmektedir. Bu arka plan içeriğinin, etkin kamusal süreçleri yönlendirebilecek anlayış ve yaklaşımlarla
yaşama geçirilmesi tüm sektörlerin sorumluluğundadır.
Şeffaf olmayan kurumsal sistem ve kurumsal ve mesleki özerklikleri
bulunmayan bunun uygulayıcılarının, sivil, resmi, askeri, özel ve özerk
kurumlarında şeffafsızlaşmasına, buna bağlı olarak sermaye piyasasının ve
kamusal sistemin şeffafsızlaşmasına yol açmaktadır. Bu durum finansal sistemleri şeffaf olmayan ülkelerin finansal şeffafsızlık derecesi ile kamusal şeffafsızlık arasında kuvvetli bir bağ olduğunu göstermektedir. Çünkü finansal
sistemlerle zaten kamusal sistemlerle birleşik sistemlerdir. Türk muhasebe
sisteminin özünü oluşturan işlevsel kamu ve özel muhasebe yöneticiliği/ deneticiliği kurumunun ve buna bağlı olarak, bunların kendi özerk meslek örgütlerinin bulunmaması ve bugünkü haliyle üyeleri meslek organı tarafından
unvanlandırılmamaktadır. Bu alandaki kamu görevinin yerine getirilmesinde
ve bu unvanlandırmanın özelde, özel şirket yönetimince, kamuda maliye
bakanlığı tarafından yapılması, bu alanda yapılan muhasebe hizmetlerini mesleki özerklikten uzaklaştırmaktadır. Evrensel kabul görmeyen bu uygulamalara karşı, gerek kamuda ve gerekse özelde muhasebe kalitesini yükseltecek
kurumsal reform yapılması gereğini ortaya koymaktadır. Bunun yanında
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popüler ancak sürekliliği bulunmayan tabirle kurumsal açılım, bilimsel ifadesiyle sivil, resmi, askeri, özel ve özerk kamu kurumlarında kurumsal reform
ihtiyacı ertelenmekte olan ancak tüm kamu kurumları için aynı zaman diliminde bütününe birden uygulanması gereken bir gereklidir. Parçalı uygulamalar bütünlüğü sağlamayacağı gibi, var olan yapıyı olduğundan geriye götürecektir.
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Gİder, HasIlat, tazmİnat, VerGİ
Ve CezalarIn YansItIlmasI :
türk VerGİ kanunlarI Ve
muHasebe uYGulamalarI
açIsIndan
REFLECTION OF COSTS, REVENUES,
COMPENSATIONS, TAXES AND
PENALTIES: IN TERMS OF TURKISH
TAX LAWS AND ACCOUNTING
PROCEDURE
İsa tekİn*
Öz
Kişilik kavramı gereği muhasebe, işletme ile ilgili olan finansal faaliyetlerin raporlanması ile ilgilenmektedir. Ancak işletmeler yasal veya ekonomik
nedenlerle ticari faaliyetleri ile ilgisi olmayan bazı gider, hasılat, tazminat,
vergi ve cezalara da muhatap olmaktadırlar.
Yasal veya ekonomik nedenlerle muhatap olunan gider, hasılat, tazminat,
vergi ve cezaların asıl muhatabına aktarılması, Türk vergi ve muhasebe uygulamalarında yansıtma kavramı başlığında toplanmıştır. Aynı kavram vergi teorisinde, vergi mükellefinin kanunen ödemekle yükümlü olduğu vergi yükünü
başkalarını devretme süreci olarak tanımlanmaktadır. Ancak uygulamada

*

∗ Vergi Denetmeni
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kanunen yükümlü olunan verginin yanında, işletmeye ait gider, ceza ve tazminatlar da yansıtılmaktadır.
anahtar sözcükler: yansıtma, gider, hasılat, tazminat, vergi, ceza,
türk vergi ve muhasebe uygulamaları
abstract
The accounting entity concept is the principle that financial records are
prepared for a distinct entity regarded as separate from the individuals that
own it. Because of the legal or economics reasons, sometimes entities could
be subjected to some costs, revenues, compensation, taxes and penalties which
are not related to their economics activities.
At Turkish tax and accounting applications, the transfers of these costs,
revenues, compensation, taxes and penalties to the real respondent is described with the concept of reflection. In tax theory the same consept is defined
as the transfer process of tax payer’s tax burden which prescribed by law, to
someone else. However, in practice costs, revenues, compensations and penalties are also reflected with the taxes.
key Words: reflection, costs, revenues, compensations, taxes and
penalties, turkish tax laws and accounting procedure
Giriş
Türk muhasebe ve vergi uygulamalarında yansıtma 1, masraf paylaşımı
1 Sözlükte, yansıma ve aktarma birbirinin yerine kullanılmış, transfer sözcüğü ise aktarmanın karşılığı olarak
verilmiştir. İnikas ise, yansıma, yankı ve (ekonomik terim olarak) piyasada etki ve tepki olarak yer almaktadır.
(www.tdk.gov.tr) Bazı yazarlar yansıtma yerine aktarma sözcüğünü kullanmayı tercih etmişlerdir (Kırıktaş,
2002,207). İngilizcede vergilerin yansıtılması için “tax incidence” terimi kullanılmakta, sözcüğün Türkçeye ilk
çevrimlerinde ‘inikas’ sözcüğü kullanılmış, sonraki yıllarda ‘yansıtma’ sözcüğü tercih edilmiştir. Incidence
sözcüğü, anlam itibariyle etki kelimesi ile eş anlamlı olmasına rağmen, reflection sözcüğü daha çok fiziksel
durumlar için kullanılmaktadır.
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(cost sharing) 2, ortak giderlerin dağıtılması, yanlış faturalandırma, devir kredisi, asıl yükümlünün başkası olma durumu, hatıra dayalı bir işlemin varlığı
ve yasal veya ekonomik nedenlerle muhatap olunan diğer gider, hasılat, tazminat, vergi ve cezaların asıl muhatabına aktarılması (muhasebe açısından
yansıtma) gibi durumlar ile asıl yükümlü tarafından ticari faaliyet 3 kapsamında gelir ve gider hesaplarında değerlendirilmesi gereken gider, tazminat, vergi
ve cezaların diğer ekonomik birimlere mal ve hizmet bedelinden ayrı olarak
yansıtılması (ekonomik yansıtma) olarak iki şekilde ortaya çıkmıştır. Kavram,
her iki durum içinde kullanılmasına rağmen mevzuat ve teorik anlamda belirleyici bir tanımlama yapılmamıştır.
Gelir, gider, tazminat ve cezaların yasal ve ekonomik anlamda asıl gelir
sahibi veya

gider yükümlüsüne yansıtılmasına kadar olan aşamalar için

muhasebe açısından yansıtmadan bahsedebiliriz. Asıl yükümlüden sonraki
aşamalara yansıtılan bu tür gelir ve yükümlülüklerin ise ticari faaliyet kapsamında yapılan mal teslimi veya hizmet ifaları kapsamında elde edilen hasılat
(ekonomik yansıtma) olarak değerlendirilmesi gerekir.
Aşağıda yer alan örnekte, asıl yükümlüye kadar olan yansıtmalar ile asıl
yükümlüden başkalarına olan yansıtmalar için farklı muhasebe ve vergi uygulamalarını gerektirecektir. Bir beyaz eşya firması, bayilerinden yıllık ciroları
tutarında teminat mektubu istemektedir. Teminat mektubunun masraflarını da
kendisinin karşılayacağını bayilerine bildirmiştir. Bayilerden biri, istenilen
teminat tutarının bir kısmını kendisi karşılamış, kalan kısmı için başka bir
işletmeden ilgili firma adına teminat mektubu almasını istemiş ve istenilen
teminat tutarını karşılayabilmiştir. Bayi tarafından, satıcı firmaya yansıtılan
2 Masraf paylaşımı (cost sharing) ve masraf dağıtımı (cost allocation) farklı muhasebe ve vergi uygulamalarını
gerektirmektedir. Masraf paylaşımı, ortak tüketime konu olan bölümlendirilebilir giderlerin ilgilisine fatura edilerek aktarılmasıdır. Masraf dağıtımı ise birden fazla işletme için yapılan giderlerin ana işletmede toplanması ve
ilgili işletmelere dağıtılmasıdır. Bu tür giderler katılma payı olarak da adlandırılan denetim, finans ve danışmanlık gibi merkezin ortak giderlerinin yavru şirketlere dağıtılmasını kapsamaktadır.
3 Yazıda ticari kazanç için yapılan yorumlar, defter tutan zirai kazanç ve serbest meslek kazançları için GVK’nın 57. ve 68. maddelerinde yer alan özellikli durumlar hariç- geçerli olacaktır.
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teminat mektubu masrafları ekonomik yansıtmaya, bayi adına bankadan teminat mektubu alıp bayiye yansıtan işletme açısından ise muhasebese ve vergi
uygulmaları açısından yansıtmaya örnek olacaktır. Bayi ile beyaz eşya firması arasındaki ilişki ekonomik bir faaliyet mevcut iken, bayi ile diğer işletme
arasında hatıra dayalı bir işlem söz konusu olacaktır.
ekonomik yansıtma; ekonomik birimlerin, kendi üzerlerine düşen bir
kısım gider, vergi ve cezaları, fiyat mekanizması ile dolaylı ya da doğrudan
fatura etmek suretiyle bir sonraki safhaya yansıtmalarıdır. Yansıtmadan amaç,
ekonomik birimlerin muhatap oldukları gider ve diğer yükümlülükleri fiyat
mekanizmasından yararlanarak ileriye doğru (müşterilere) veya geriye doğru
(tedarikçilere) yansıtarak, karın maksimize edilmesidir. Maliye teorisinde yer
alan, sadece vergi açısından analiz edilen yansıtma (tax incidence- vergilerin
in’ikası) kavramı ile vergilerin hangi ölçüde ve hangi yönde yansıtıldıklarını
(Turhan, 1998, 244) ve yasal yükümlünün vergi yükü ve vergiye tepkilerini
ölçmek amacıyla kullanılmıştır.
Teorik olarak bir işletmeye yasal veya ekonomik anlamda ait olan vergi,
ceza ve tazminatlarında gider veya maliyet unsuru olduğu ve tamamının mal ve
hizmet üretimi için tüketildiği varsayımında, bu hususların başka işletmelere
yansıtılmaları (fatura edilmesi) mümkün olmayacak, yansıtılan işletmelerde bu
unsurları bu adlar altında kayıtlayamayacaklardır. Yansıtılan işletme açısından
bu unsurlar satın alınan mal ve hizmet maliyetine dahil etmesi gerekecektir.
Maliye teorisinde, bir işletmenin maliyet ve giderleri arasında yer alan
hususlar ayrıca yansıtmaya konu olmayacakları ‘zaten mal ve hizmet maliyeti içerisinde yer aldıkları’ için, dışsal bir maliyet olan vergiler gibi ölçümlemeye tabi tutulmamışlardır 4. Yine de uygulamada, vergilerin haricinde işletme-

4 Vergilerin yanında zorunlu maliyetlerde (sigorta gibi), fiyatları etkileyebilmektedir. Bu maliyetlerin de fiyatkar analizleri ile bu maliyetlerin ne kadarının işletmede, ne kadarının tedarikçi ve müşterilere yansıtıldığı hususu
analiz edilebilir. Bayilik almak için bankadan alınan teminat mektubunun, bayilik alınan işletmeye fatura edilmesi, vergilerin haricinde bazı giderlerinde geriye doğru yansıtılabileceğini, ya da araç kiralama işletmesinin kasko
masraflarını müşteriye yansıtması ileriye doğru yansıtma olarak analiz edilebileceğini göstermektedir.
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ye ait olan gider, ceza ve tazminatların ayrıca fatura edilerek ileriye doğru
(müşterilere) veya mal ve hizmet alımı yaptıkları işletmelere (tedarikçilere)
geriye doğru yansıtılmasına rastlanılmaktadır.
Mal teslimi veya hizmet ifalarına ait bedelin içerisinde yansıtılan vergi
ve diğer yükümlülükler, hasılatın 5 bir unsurunu oluşturacağından, vergi ve
muhasebe uygulamaları açısından eleştiriyi gerektirecek bir husus bulunmayacaktır. Ancak mal teslimi ve hizmet ifalarına istinaden düzenlenen faturalarda ayrıca belirtilen yada ayrı bir fatura ile doğrudan fatura edilen gider, vergi,
tazminat ve cezaların ticari faaliyet kapsamında elde edilen hasılatın bir unsuru olarak değerlendirilmesi ve KDV matrahına dahil edilmesi gerekmektedir.
muhasebe ve vergi uygulamaları açısından yansıtma ise, işletmenin
masraf aktarımı, hatıra dayalı bir işlemin varlığı ile yasal ve ekonomik muhataplıktan kaynaklanan işlemlere muhatap olmasını ve bunların yasal veya ekonomik anlamda kayıtlarında yer alması gereken işletmelere yansıtılması amacıyla yapılan muhasebe ve vergi uygulamalarını anlatmaktadır. Kavramın
muhasebe ve vergi uygulamalarında kullanımda, maliyet muhasebesinde yer
alan yansıtma hesapları gibi “aslında hiç bir değişiklik yapmadan hedef kaynağa aktarma” olarak tanımlanabilecek bir durum varlığının anlaşılması
gerekmektedir.
Yasal ve ekonomik anlamda bir giderin hangi işletmenin kayıtlarında
gider veya maliyet unsuru olarak yer alabileceği ticari faaliyet kapsamında
yansıtılan hususlar ile muhasebe ve vergi uygulamalarında yer alan yansıtılan
hususların ayrımında esas teşkil etmektedir. Yazımızda bu iki ayrımın yapılabilmesi için, öncelikle yasal ve ekonomik anlamda bir giderin hangi işletmenin kayıtlarında gider veya maliyet unsuru olarak yer alabileceği, Katma
Değer Vergisi Kanunu (KDVK) açısından değerlendirilmesi ve yansıtma faturası ve yansıtmaya konu olabilecek hususlar vergi ve muhasebe uygulamaları
5 Burada kullanılan hasılat kavramını, KDVK 21 ve 24. maddelerinde yer alan ‘matrah’ kavramı içeriği olarak
yorumlamak gerekir. KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler ise mal ve hizmet bedelinden ayrı muhasebe kayıtlarında izlenmektedir.
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açısından incelenecektir. Sonraki bölümde ise, yansıtma kavramı, türleri ve
uygulaması yer alacaktır.
1. ekonomik Yansıtma:
Ekonomik yansıtma, ekonomik birimlerin muhatap oldukları gider ve
diğer yükümlülükleri müşterilere veya tedarikçilere yansıtarak, karın maksimize edilmesidir. Yansıtılan gider ve diğer yükümlülükler, işletmenin gider ve
maliyet unsurları içerisinde yer alması, işletmeden mal ve hizmet olarak çıkması gerekirken, mal ve hizmet bedellerinden ayrı olarak fatura edilmektedir.
Gider ve diğer yükümlülüklerin, kar maksimizasyonu kapsamında ekonomik anlamda mı, yoksa muhataplıktan kaynaklanan muhasebe açısından
yansıtıldığının ayrımı gider ve yükümlülüklerin hangi işletme açısından gider
veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacağına bağlıdır.
Gider, gelir, vergi, ceza ve tazminatların bir işletmenin mal ve hizmet
maliyeti, genel giderleri ve hasılatları içerisinde yer alabilmesinin temel şartı,
mal ve hizmet üretimi ve işletmenin sürekliliği gereği yapılan giderler içerisinde yer alması ve ticari kazaç ve işletme ile illiyet bağının bulunmasıdır.
Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu (VUK)
hükümleri ile muhasebenin belgelendirme ilkesi gereği yukarıdaki şartları
taşıyan maliyet ve gider unsurlarının işletme adına düzenlenmiş bir belgenin
bulunmasını gerektirir. Bu hususları taşımayan gider veya maliyet unsurları
işletme açısından gider olarak kayıtlanamazlar. Vergi uygulamaları bakımından mal ve hizmet maliyeti içine girecek maliyet unsurları VUK’un değerleme ile ilgili maddeleri kapsamında, gider, vergi, ceza ve tazminatların işletmenin kayıtlarında yer alabilmesi ise Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nun indirilebilecek giderler başlığındaki 40. maddesi kapsamında değerlendirilmiştir 6.
6 Muhasebe uygulamaları açısından GVK 41. maddesinde yer alan bazı hususlar da ayrıca gider olarak dikkate
alınmaktadır.
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VUK, hizmet üretim maliyeti ile 262. maddesine göre iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin artırılması hususlarında herhangi bir
kısıtlamada bulunmamaktadır 7. Ancak 275. maddede, imal edilen emtianın
(tam ve yarı mamul mallar) maliyet bedeli içerisinde,
1. Mamulün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin bedeli;
2. Mamule isabet eden işçilik;
3. Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse;
4. Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse; (Bu hissenin mamulün
maliyetine katılması ihtiyaridir.);
5. Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj malzemesinin bedelini ihtiva etmek şartıyla, diledikleri usulde imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini tayin edebilirler, şeklinde imal edilen emtianın maliyet bedeli içerisinde yer alması gereken zaruri ve ihtiyari unsurlarda
belirleme yapmıştır. VUK, bu belirlemeleri vergi matrahının tespiti amacıyla
düzenlemiştir. Maliyet muhasebe açısından işletmenin seçmiş olduğu yaklaşıma göre yukarıdaki maddede yer alan zaruri unsurların yanına ihtiyari unsurlar da mal ve hizmet maliyetine eklenebileceklerdir.
Mal ve hizmet üretiminin haricinde, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sürekliliğini sağlayabilmesi için katlanmış olduğu giderler “genel
gider” olarak adlandırılmaktadır. Genel giderler işletmelerin faaliyet konularına, büyüklüklerine, ticari ilişkilerine ve benzeri işletme özelliklerine göre
değişebilecek giderlerdir. Bir gider bir işletme için kabul edilebilirken, başka
işletme için kabul edilemez nitelikte olabilir. Genel giderler tanımı Vergi
Kanunlarında yapılmamış olmakla birlikte, ticari faaliyetten bağımsız olarak,
ticari işletmeyle ilgili ve ticari işletmenin varlığına bağlı olarak yapılan gider7 VUK 270. maddesinde gayrimenkullerin maliyet bedeli içerisine giren giderler açısından özel bir düzenleme
bulunmakta, bu maddeye göre, “noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım
ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler
serbesttirler” hükmü yer almaktadır.
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lerin de bu nitelikte olduğu kabul edilmektedir (Bıyık ve Kıratlı, 2005, 62). Bu
giderlerin neler olduğu ya da olmadığı konusunda kesin sınırların belirlenmesi güçlük arzetmekle birlikte, yapılan giderin ticari kazancın elde edilmesi ve
sürdürülmesi ile ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulabilmesine bağlıdır
(Akdoğan, 2004, 130).
GVK 40/1. bendinde yer alan düzenlemeye göre ticari kazancın tespitinde dikkate alınabilecek giderler, şarta bağlı giderlerdir. Ticari kazancın elde
edilmesi ve idame edilmesi ile ilgili olduğu yükümlü tarafından tevsik edilemeyen giderler ticari kazancın tespitinde dikkate alınamayacağı (Danıştay
3.D., 1991, E.1989/4105 K.1991/440 Alıntı:Bıyık ve Kıratlı, 2005, 83), ticari
kazançla ilgili olmayan giderlerin indirim konusu yapılamayacağı yönünde
Danıştay kararlar 8 vermiştir.
Mal ve hizmet üretimi içerisinde yer alan maliyet unsurları da şarta bağlıdır. Bu şart, mal ve hizmet üretimi kapsamında maliyet unsuru taşımayan
hususların maliyete dahil edilemeyeceği yönündedir. Başka bir mala ait maliyet unsuru, ilgili malın maliyetinin tespitinde dikkate alınamaz, maliyet içerisinde yer alması gereken hususlarda (VUK 275. maddesi) maliyet dışında
tutulamazlar.
Yukarıdaki Kanun hükümlerine göre, bir işletmenin maliyet ve giderlerinde, gider, gelir, vergi, ceza ve tazminat olarak yer alan hususlar, mal
ve hizmet üretimi veya işletmenin sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılmış olduğundan, sadece o işletmenin kayıtlarında yer alabilir. VUK
hükümleri ve maliyet muhasebesi kapsamında ekonomik, GVK hükümleri
kapsamında yasal anlamda işletmenin kayıtlarında yer alan gider, gelir, vergi,
ceza ve tazminatlar, mal ve hizmet üretimi veya işletmenin sürekliliği kapsamında tüketildiğinden, bu isimlerle işletmeden çıkışı yapılamaz. Yasal, iktisa-

8

“Karşılıksız düzenlenen borç senetleri nedeniyle katlanılan faiz ve komisyon giderleri” (Danıştay 3. D., 1989,
E.1988/1751 K.1989/269), “İhtiyacı olmayan krediyi alarak başkasına kullandıran işletmenin, bu kredi ile ilgili
giderleri” (Danıştay 3. D., 1989, E.1988/1751 K.1989/269).
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di ve teknik anlamda hangi işletmenin gideri ise o işletmenin kayıtlarında yer
alması gerekir.
Mali müşavirlik hizmeti sunan bir işletme, denetim hizmeti vermiş olduğu işletmeye fatura düzenlerken, yanında çalıştırdığı personeline ödediği
ücret, ücrete ait sigorta primleri, Gelir Vergisi, Damga Vergisi… gibi hususları faturada ayrıca gösterse veya ayrı bir fatura düzenlese de, vermiş olduğu
hizmet, denetim hizmetidir. Ayrıca belirtilen bu hususların tamamı sözkonusu müşavirlik işletmesi açısından hizmet maliyetinde, hizmeti alan işletme
açısından denetim hizmetine dahildir.
Bir işletmenin giderlerinde şarta bağlı olarak yer alan ancak fatura ile
başka bir işletmenin kayıtlarına aktarılan gider, vergi, ceza ve tazminatların
ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgisi bulunmaması nedeniyle yansıtılan işletme açısından ticari kazancın tespitinde dikkate alınmama
durumu da ortaya çıkabilir. Ancak bu durumda fatura ile başka bir işletmenin
kayıtlarında yer alan gider, vergi, ceza ve tazminatların mal teslimi ve hizmet
ifaları nedeniyle ödenen bedeller olduğu, faturada ayrıca yada ayrı bir fatura
edilen gider, vergi, ceza ve tazminatların teslim ve hizmet ifalarının bir unsuru olarak değerlendirildiğinde ise yansıtılan işletmenin kayıtlarında gider veya
maliyet unsuru olarak yer alabilecektir.
Araç kiralama işletmesi, kiracısına aylık araç kira bedelinin yanında trafik sigortası, kasko ve birinci döneme ait Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’ni
ayrıca belirterek fatura düzenlemiştir. Kiracının kayıtlarında gider olrak yer
alacak olan sigorta, kasko ve MTV’nin, söz konusu işletmenin aracının ve
MTV mükellefiyetinin olmaması nedeniyle, yukarıdaki paragrafta yer alan ilk
görüş dahilinde değerlendirildiğinde, yansıtılan sigorta, kasko ve MTV yansıtılan işletme açısından GVK 40/1 maddesine göre işletme ile illiyet bağı kurulamayacağı için kanunen kabul edilmeyen gider olacaktır. İkinci durumda ise,
her ne kadar hizmet bedelinden ayrı olarak bu hususlar yansıtılmış olda dahi,
faturada yer alan bu hususlar hizmet bedelinin bir unsurunu oluşturacaktır.
Dolayısıyla kira bedelinin haricinde ödenen sigorta, kasko ve MTV’nin araç
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kiralama bedeline dahil olacak ve bu ödemelerin tamamı satın alınan hizmet
maliyetini oluşturacaktır. Hatta yansıtılan gider, vergi, ceza ve tazminatlar
yansıtan işletme açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olsa
bile, yansıtılan işletme açısından önemi bulunmayacak, yansıtılan işletme toplam tutarları hizmet maliyetine aktaracaktır. 9
1.1. ekonomik Yansıtmanın kdV karşısındaki durumu:
Bir önceki bölümde yer aldığı üzere, işletmenin maliyet veya gider kayıtlarında yer alan, mal ve hizmet üretimi veya işletmenin sürekliliği kapsamında tüketilen gider, vergi, ceza ve tazminatların, işletmeden bu isimler altında
çıkışı yapılamayacağının yasal ve ekonomik açıdan mümkün olmadığını
belirttik. Ancak yine de, bu isimlerle faturada ayrıca veya ayrı bir fatura ile
diğer ekonomik birimlere yansıtılan bu hususlar aşağıda yer alacağı üzere
KDV’nin konusuna girecektir.
KDVK 20/1’e göre “teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin
karşılığını teşkil eden bedeldir.” Bedel ise izleyen fıkrada; “malı teslim alan
veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu
işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade eder” şeklinde açıklanmıştır. Kanun

9 MTV Kanunu’na göre I ve IV. Sayılı listelerde yer alan araçlara ait verginin gider olarak kayıtlanabilmesi
için “uçak ve helikopterlerin ticari maksatla, taşıtların ise kiralama amacıyla” kiraya verilmesine bağlıdır. Esas
faaliyet konusu taşıt kiralama işi olmayan işletmelerden kiralanan taşıtlara ait kira bdelinden hariç olrak fatura
edilen MTV’lerde kiralayan açısından hizmet maliyeti kapsamında ödenen bedel olacağından, gider olarak kayıtlanabilir. Bu durum hem GVK 41. madde hükmü için hemde kendi kanunlarında gider kaydedilmeme hali mevcut olan durumlar için geçerli olacaktır.
İşletmenin kendi gider ve maliyetlerini mal ve hizmet bedelinden ayrı olarak yansıttığı durumlarda, yansıtan
işletme açısından kanunen kabul edilmeyen gider özelliğini taşıyan hususlar dahi, yansıtılan işletme açısından
maliyet unsuru niteliğinde olacaktır. MTV’nin ayrı fatura edilmesi veya MTV’nin geç ödenmesi nedeniyle
gecikme zammı dahi ayrıca fatura edilmiş olda da yansıtılan işletme açısından, satın aldığı mal ve hizmetin bir
unsuru olacaktır.
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20. maddede matrahın genel tanımını yapmasına rağmen uygulamada tereddüde yer vermemek amacıyla matraha dahil olan unsurları 24. maddede ayrıca belirtmiştir. KDVK 24. madde matraha dahil unsurları,
a) Teslim alanın gösterdiği yere kadar satıcı tarafından yapılan taşıma,
yükleme ve boşaltma giderleri,
b) Ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile
vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurlar,
c) Vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar
altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler,” şeklinde belirtmiştir. 10
Madde gerekçesinde; “KDV matrahı, vergiye tabi işlemin karşılığını teşkil
eden bedeldir. Bu bedelin içine taşıma, yükleme, boşaltma, ambalaj, sigorta,
komisyon, faiz, erken ifa dolayısıyla yapılan ödemeler müşterinin temerrüdü
dolayısıyla yapılan ve müşteriye fatura edilen giderler, her türlü vergi, resim,
harç, pay, fon karşılığı, fiyat farkı, prim, servis ücreti ve benzeri adlar altında
sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler esas itibariyle dahil bulunmakta
olup, ticari hayattan işlemler genellikle böyle yürütülmektedir.
Madde, konuya açıklık getirmek ve uygulamada muvazaalı yollarla matrahın daraltılması önlemek amacıyla tevdin edilmiştir” şeklindedir (KDVK
Kanun Gerekçesi, 1984, 333).
Vergiye tabi işlemler dahilinde sayılmayan ancak mükellefiyete ya da
ekonomik muhataplığa istinaden yansıtılan ‘şey’lerin 11 ise, hizmet bedeli
10 Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Avrupa Birliği Katma Değer Vergisi Mevzuatı’nın Bölüm III.
Madde 11’de vergi matrahı: “mal teslimi ve hizmet ifası ile ilgili; bu mal teslimi ve hizmet ifasının fiyatına doğrudan bağlanan sübvansiyonlar dahil böyle teslimler için satıcı tarafından alıcıdan, müşteri veya üçüncü bir şahıstan mal ya da hizmet bedeli olarak elde edilen veya edilmiş bulunduğu düşünülen her şey” olarak tanımlanmış,
izleyen fıkrada ise matraha dahil unsurlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a) Katma değer vergisinin kendisi hariç, vergiler, gümrük vergileri, harçlar, yükler,
b) Satıcı tarafından alıcı veya müşteriye yüklenen komisyon, ambalajlama, taşıma ve sigorta bedeli gibi arızi
giderler. Ayrı bir sözleşme ile belirlenen giderler Üye Devletlerce arızi giderler olarak kabul edilebilir.
(www.gib.gov.tr)
11 VUK 275. maddesi gereğince mal ve hizmet maliyetine hisseleri oranında pay verilmeyen, işletmenin varlığı
ve ticari faaliyetin sürdürülmesi için katlanılan giderlerin mal ve hizmet bedellerinden ayrı yansıtılması durumu
için kullanılmıştır.
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kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bir mal teslimi veya hizmet
ifası kapsamında aynı fatura ayrıca belirtilerek fatura edilen gider, vergi, ceza
ve tazminatlar ile KDVK 24. maddesinde belirtilen hususlar KDV matrahına
dahil olacağından, satılan mal ve hizmetin KDV oranında KDV’ye tabi olacaktır. Bu unsurlar için ayrı bir fatura düzenlenmesi durumunda ise, genel
oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.
Önceki bölümde yer verilen örnekte olduğu gibi, araç kiralama işletmesinin kiracıya faturada ayrıca belirterek yansıttığı vergi ve sigortalar KDVK
20/1 ve 24. maddelerine göre KDV matrahına dahil olacaktır. Ayrı bir fatura
ile yansıtıldığı durumlarda ise asıl mal ve hizmetin tabi olduğu oranda, asıl
mal ve hizmetle bağlantı kurulamayan (teminat mektubunun tedarikçilere
yansıtılması gibi) durumlarda ise genel oranda KDV’ye tabi olacaktır.
2. muhasebe Ve Vergi uygulamaları açısından Yansıtma:
Muhasebe ve vergi uygulamaları açısından yansıtma, işletmenin mal ve
hizmet üretimi veya ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgisi olmayan ve işletmenin genel giderleri içerisinde yer almayan, ya yasal
uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme
veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk eden bedellerin asıl muhatabına yansıtılmasıdır. Muhasebe
ve vergi uygulamaları açısından gider ve maliyet yansıtılmasında, yansıtılan
mal ve hizmetin;
- mal ve hizmet üretim ve satış maliyetleri veya işletmenin genel giderleri kapsamında değerlendirilmemesi,
- ticari, zirai ve serbest meslek faaliyet ile ilgisinin olmaması,
Gelir yansıtmalarında;
- üçünçü bir şahıs adına ödeme veya tahsilata muhatap olunması;
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Ceza ve tazminatların yansıtılmasında ise;
- yasal uygulamalar nedeniyle yasal yükümlü olunması ve yansıtma ile
asıl yükümlüye ceza ve tazminatların intikal ettirmesi gerekmektedir.
Yukarıda yer alan hususların haricindeki durumlar için muhasebese açısından yansıtmadan 12 bahsetmek söz konusu olmayacaktır. Vergilerin yansıtılması durumunda ise, gider olarak kayıtlarda yer alan verginin yansıtılmasından dolayı gelir elde edileceği ve yasal olarak yansıtılamayacağı, buna rağmen
faturada ayrıca belirtilerek yansıtılan verginin ticari, zirai ve mesleki faaliyet
kapsamında teslim edilen mal veya hizmetin bir unsuru olarak değerlendirilmesi ve bu mal ve hizmetin tabi olduğu oranda KDV’ye tabi tutulması gerektiği 13 yönündedir.
Muhasebe açısından yansıtmanın muhasebe uygulamaları ve vergisel
boyutu ayrı ayrı aşağıdaki gibi ele alınmıştır.
2.1. muhasebe uygulamaları bakımından
Muhasebenin kişilik kavramı gereği, işletme ile ilgisi bulunmayan
işlemlerin bilanço hesaplarında izleneceğine dair teorik bir görüşü bulunmaktadır. Bu teorik görüş, ‘işletmenin sahip veya sahiplerinden, yöneticilerinden,
personelinden ve diğer ilgililerden ayrı bir kişiliğe sahip olduğunu ve işletmenin muhasebe işlemlerinin sadece bu kişilik adına yürütülmesi gerektiğini
öngörür.’ Bu kavram, işletmenin finansal tablo kullanıcılarına gerekli sonuç
ve yorumlamalar için, işletmenin öz faaliyet sonuçlarını sağlamaktadır.
Muhasebe uygulamaları açısından yansıtma, muhasebenin kişilik kavramı
gereği işletmenin gelir gider hesaplarında değerlendirilmeyen, ancak bu
12 Ortak giderler ve masraf paylaşımı kapsamında yapılan yansıtmalar için İVDB’nin 25.02.2009 tarih KDV1782 sayılı muktezasının dikkate alınması yerinde olacaktır.
13 Vergilerin Yansıtılması konusunda ayrıntı için; İsa TEKİN, Vergilerin Yansıtılması, Mali Çözüm, 92. Sayı,
S. 77- 86
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işlemlere muhatap olunması nedeniyle bilanço hesaplarında izlenen hususların kayıtlanmasıdır.
2.2. GVk Hükümleri açısından
GVK açısından yansıtma, ticari faaliyet kapsamında bir işlemin yapılmaması, yapılan iş ve işlemlerde bir gelir elde etme veya kar ve zarar beklentisini taşıyacak herhangi bir unsurun bulunmaması, ya yasal uygulamalar nedeniyle muhatap olunan ya da diğer bir işletme adına ödeme veya tahsilat yapılması durumlarında, yapılan ödeme veya henüz ödeme yapılmamışsa tahakkuk
eden bedellerin asıl muhatabına aktarılmasıdır.
GVK’nın 37. maddesi ticari kazancı; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden 14 doğan kazançlar olarak tanımlamıştır. Zirai kazancı 52. maddede; zirai
faaliyetlerden doğan kazançlar ve mesleki kazançları da 65. maddede; her
türlü mesleki faaliyetten doğan kazançlar olarak genel bir tanımlama yapmıştır. Ancak GVK’da ‘faaliyet (iş)’ tanımı yapılmamış, tanım TTK’nın 3. maddesinde; ‘bu Kanunda tanzim olunan hususlarda bir bir ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer bir müesseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve işler ticari işlerdendir’ şeklinde tanımlanmıştır. Tasarı halinde bulunan Kanun’un yeni düzenlemesinde; ‘bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir
ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir’ şeklinde
paralel düzenleme yapılmıştır.
Gelir İdaresi’nin yansıtma ile ilgili olarak Gelir ve Kurumlar
14 GVK’nın 37. maddesinde ticari ve sınaı faaliyetlerden ne anlaşılması gerektiği açıklanmamıştır. Maddede bir
kısım faaliyetler mutlak olarak ticari faaliyet sayılmıştır. Kanun, ticari kazancın sınırlarını belirlemek için açıkça
başka bir kanuna atıfta da bulunmamıştır. Vergi hukukçuları zımmen de olsa ticari ve sınai faaliyetlerin neler
olduğu konusunda TTK’ya atıf yapıldığını kabul etmektedirler (Şenyüz, 1998, 23). Ticari faaliyet, emek ve sermaye unsurlarının birlikte kullanılarak devamlı bir organizasyona dayanan, GVK’nın tanımını yaptığı zirai ve
serbest meslek faaliyetleri dışında kalan, tüm faaliyetlerdir. TTK’nın 11, 12 ve 13 maddelerine göre ticari ve sınai
faaliyetler, ticarethane veya fabrika yahut ticari şekilde işletilen diğer müesseler, ticari işletme sayılır. TTK, konu
olarak işletme kavramını dikkate almıştır.
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Vergisi’ndeki görüşü; “yansıtmaya konu işlemlerin bir taraftan gider bir taraftan gelir yazılması 15” yönündedir. GVK’nın 38.maddesinde “Bilanço asasına
göre ticari kazanç, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve
başındaki değerleri arasındaki müspet farktır” denilmiş, VUK’un 192/4 maddesinde, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın müteşebbisin işletmeye
mevzuu varlığını (özsermayeyi) teşkil edeceği belirtilmektedir. Gelir Vergisi
açısından vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesi olduğundan, yansıtmaya
konu işlemlerin bir taraftan gelir, bir taraftan gider yazılması durumunda
gelir elde edilmeyeceği nedeniyle, matematiksel anlamda vergilendirmede
olmayacaktır. Bu görüş kapsamında, yansıtmaya konu işlem üzerinden fazladan bir bedel tahsil edilmiş olması durumunda ise yansıtma faturasında yer
alan bedel zaten gelir hesaplarında aktarılmış olacaktır. İstanbul Vergi Dairesi
Başkanlığı (İVDB), fatura ödeme merkezlerinin belge düzeni internet aracılığı ile kendi banka hesaplarını kullanarak üçüncü kişilerin fatura ödemelerini
yapması karşılığı müşterilerden aldığı bedellerin hasılat, bu işlemlerle ilgili
olarak bankaların yaptığı kesintiler gider olarak dikkate alınmak suretiyle
dönem kazancının hesaplanması mümkündür” şeklinde görüş açıklamıştır
(İVDB, 2006, GVK-37-12841).
Matematiksel olarak Gelir ve Kurumlar Vergisi’nde aynı dönemde gerçekleşen yansıtma işlemleri, vergi matrahı açısından bir değişiklik yaratmayacaktır. Ancak, yansıtılan işlemlerle ilgili olarak dönem değiştiğinde ise, gider
yazılan dönemde vergi matrahı azalırken sonraki dönemde matrah artacaktır.

15 Konu hakkında verilen muktezalardan birinde, “şirketin aktifinde kayıtlı araçların sözleşme düzenlemek
suretiyle kiraya verilmesi sonucu, müşteriler adına trafik cezası, damga vergisi, Ogs Etiket Bedeli ve Kontör
ödemesi gibi ödemeler yapılması halinde, bu ödemelerin müşteriler adına fatura düzenlenerek tahsil edilip kurum
kazancına dahil edilmesi halinde gider olarak dikkate alınması mümkündür (İVDB, 2007, KVK-6-13937)” şeklinde görüş bildirilmiştir. Ancak GVK 41/6. maddesinde yer alan indirimi kabul edilmeyen trafik cezalarının bu
mukteza ile indirim konusu yapılabileceği yer almıştır.
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2.3. kdVk Hükümleri açısından
KDVK 1/1. maddesine göre ‘Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler’ KDV’ye tabi
bulunmaktadır. Kanunun 4. maddesinde; hizmet işlemleri bir şey yapmak,
işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza
etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt
etmek, şeklinde tanımlanmıştır. Yapılan işlem, teslim ve hizmetle ilgili ise
KDVK 24. maddesi gereğince işlem bedeline dahil edilip, KDV hesaplanması gerekir. Hizmet tanımının içerisine girmeyen ancak ticari, zirai ve mesleki
faaliyet kapsamında yapılan ve bu işletmeleri ilgilendiren bütün muamele, fiil
ve işleri de bu tanım kapsamında değerlendirilmek gerekmektedir.
KDV uygulamaları açısından Kanunda açıklık bulunmayan hususlar ile
ilgili olarak Gelir İdaresi KDVK’nın uygulanması hususlarında görüşlerini
muktezalarla açıklamaya çalışmıştır. İlke bazlı ve özün önceliği kavramını
esas alan bir yaklaşım yerine Türk Vergi uygulamaları kural bazlı yaklaşım ile
her bir işlem ve uygulama için Gelir İdaresi’nin görüşü temel alınmıştır.
Gelir İdaresi’nin yansıtma ile ilgili GVK ve KVK açısından verdiği
muktezalarda; yansıtılan tutarların bir taraftan gelir bir taraftan gider yazılması yönündedir. Bu işlemlerde matematiksel eşitlik sağlandığı için vergi matrahını etkilemeyecektir. Ancak KDV açısından konu, Kanunda yer alan istisnalar doğrultusunda işleyecektir. KDVK 17/4-a’ya göre Gelir Vergisi’nden muaf
esanafla, basit usule tabi esnafların yaptıkları işlemler KDV’den istisnadır.
Basit usule tabi bir kişi mal ve hizmet satışı veya ticari faaliyet kapsamında
yapmış olduğu bir iş için KDV hesaplamaz. Ortak giderleri bulunan gerçek
usulde vergilendirilen birine düzenleyeceği yansıtma faturalarında da ‘aslı
KDV’ye tabi olsa da’ KDV hesaplamaz.
Gelir İdaresi yansıtma faturası şeklindeki bir yaklaşımın mevcudiyetini
genellikle kabul etmemekte, fatura kesilmesi gereken bir durum varsa ve faturada belirtilen (yansımaya konu) mal ve hizmet açıkça KDV’den istisna edil-
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memişse mutlaka KDV hesaplanması istemekte, katma değer yaratılmadığı,
vekil gibi hareket edildiği şeklindeki yaklaşımlara itibar etmemekteydi (Maç,
1998, 1.63) Günümüzde ise Gelir İdaresi yansıtma faturasını muktezalarıyla
kabul etmekte, her işlem ve uygulama için ayrıca değerlendirme yapmakta ve
bu fatura tutarlarının gelir ve gider hesaplarında izlenmesi yönünde görüş bildirmektedir. Hatta, Gelir İdaresi yansıtma işlemlerinin bilanço hesaplarında
izlenip dekontla yapılabileceğine 16 dair muktezalar dahi vermektedir.
Gelir İdaresi’nin KDV açısından yansıtma ile ilgili son görüşü ise “aslı
KDV’nin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan masrafların aktarılmasında KDV hesaplanmayacağı (İVDB,2009, KDV- 1782)” yönündedir.
Söz konusu mukteza da; Kira sözleşmelerine istinaden ödenen Damga
Vergisi’nin kiracılara yansıtılmasında KDV hesaplanıp

hesaplanmayacağı

sorulmuş, cevaben (1) Başkaları için yapılan ve aslı katma değer vergisine tabi
olan harcamaların aktarılması amacıyla düzenlenen faturalarda harcamanın
tabi olduğu oran üzerinden katma değer vergisi hesaplanacaktır. (2) Aslı
katma değer vergisinin konusuna girmeyen veya vergiden müstesna olan masrafların aktarılmasında katma değer vergisi hesaplanmayacaktır. Ancak bu
aktarma sırasında masraf tutarını aşan bir bedel tahsil edilirse bu aşan kısım
üzerinden genel vergi oranına göre katma değer vergisi hesaplanacaktır.”
Şeklinde görüş bildirilmiştir. Mukteza vurgulanan husus, “başkaları adına
yapılan harcamalar (ortak giderlerin paylaşımı)” olarak yer almış, yazımıza
konu yansıtma işlemleri içeriğine uygun olarak görüş verilmiştir.
KDVK açısından vergiyi doğuran olay, mal teslimi ve hizmet ifası, ticari, zirai ve mesleki faaliyet çerçevesinde bir işlemin yapılması ile tekemmül
eder. Bu faaliyetler dahilindeki muamelelerin ortak özelliği ise, kar arayış ve
beklentisi ve zarar riski içinde gelir elde etme amacına yönelik olarak yapılması ve sonuçta kar veya zarar unsurunu ihtiva edecek olmasıdır. Gelir elde
etme amacı işlemin-muamelenin subjektif unsurunu, sonuçta bir kar veya
16 Dekont konusunda 4.1 ve 4.2 bölümlerine bakınız.
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zararın belirlenmesi ise objektif unsurunu teşkil eder. Bunlardan sadece birinin bulunması işlemin tekemmül etmiş sayılması için yeterlidir. Buna karşılık,
her iki unsurun da bulunmadığı durumlarda ticari, zirai veya mesleki muamelenin varlığından söz edilemez. Bu nitelik olmayınca da KDV ile herhangi bir
şekilde ilgilendirilemez. (Özbalcı, 2004, 53 ve 54)
Örnek olarak bir işletme, taşıt kiralama işletmesinden kamyon kiralayıp,
başka işletmelere taşıma hizmeti sunmaktadır. Taşıma hizmeti sunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmeler gereği, istiap haddi aşımları yüzünden kesilecek
trafik para cezaları taşıma hizmeti sunulan işletmeler tarafından karşılanacaktır. Aracın plakasına kesilen trafik cezaları, taşıt kiralama işletmesi adına
düzenlenecektir. Taşıt kiralama işletmesi, bu cezaları bilanço hesaplarında
izleyerek yansıtma faturasına içerikleri ile beraber aracı kiralayana fatura edecektir. Aracı kiraya veren işletme bu gideri GVK 41/6. ya göre gelir tablosu
hesaplarına kayıt edecek, hizmet sunduğu işletmeye düzenlediği faturada ayrıca trafik cezasını belirtmiş olması halinde, bu hizmet için genel oranda KDV
hesaplaması gerekecektir. Taşıma hizmeti alan işletme açısından, faturada
ayrıca yazılan trafik cezası, ceza mahiyetinde değil, satın aldığı hizmetin bir
unsuru mahiyetinde olacaktır. Taşıma hizmeti alan işletme açısından faturada
ayrıca belirtilen bu ceza, yasal muhatabı olmaması nedeniyle, aldığı hizmetin
bir unsuru olacak ve söz konusu ceza tutarını asıl aldığı hizmetin toplam tutarı ile birlikte gider veya maliyet unsuru olarak kayıtlayabilecektir.

17 TTK’ya göre tacir sayılmayan kazancı basit usulde tespit edilenlerle, defter tutmak zorunda olan çiftçiler,
iktisadi kamu müesseleri ile dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler de VUK 232 maddesine göre belge düzenlemek zorundadırlar.
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3. Vergi ve muhasebe uygulamaları açısından Yansıtma ve belge
düzeni
3.1. Vuk ve ttk ayrımında Fatura ve Yansıtma Faturası
Tacirler ve VUK’ta belge düzenlemek zorunda olanlar 17, başkaları adına
yaptıkları masrafları, ödedikleri vergi, ceza ve tazminatları ilgilisine yansıtırken VUK 227. maddesi gereğince yapılan iş ve işlemlerin kayıtlarının tevsiki
mecburiyeti gereği fatura düzenlemek zorundadır. Bu zorunluluk VUK’un
227. maddesinde “Bu Kanunda aksine hükum olmadıkça bu Kanuna göre
tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir” hükmü gereğidir.
Belgeye dayanmayan kayıtlar 228. maddede sayılmıştır. Bu şekilde ispat
edici belge aranmayacak olan kayıtlar sadece giderlere ilişkindir. Giderler
dışında kalan alacak - borç ilişkisi, satışlar, emanet hesaplar v.s. ise mutlaka
belgeye dayanacaktır (Özyer, 2004, 328). Belgenin işletme adına düzenlenmediği durumlarda istisnai bazı durumlarda gider yazılabileceği yönünde Gelir
İdaresi ‘işyerinde kullanılan ancak başkası adına kayıtlı olan su, elektrik, telefon fatura bedellerinin faaliyette bulunulan işyerine ait olduğunun ve işle ilgili olarak kullanıldığının kesin delillerle ispati halinde bu belgelere dayalı
giderlerle ilgili olarak yüklenilen KDV’nin indirim konusu yapılabileceğini
(GİB, 2004, 58214)’ İVDB ise “mükellefin aktifine kayıtlı olmayan telefonlara ait faturaların kurum kazancının tespitinde gözönüne alınması olanaklı
bulunmamaktadır (İVDB, 2003, KVK.14) şeklinde görüş bildirmiştir. Ancak
muktezada belirtilmemiş olmasına rağmen, mobil telefonların fiili kullanım
konusunda tespit zorluğuna rağmen, sabit telefonların GİB’in verdiği muktezadaki şartlar dahilinde ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilir,
ayrıca mükellefler bu faturalarda yer alan KDV’leri de indirilebilirler.
TTK 23. maddesine göre fatura “Ticari işletmesi icabı bir mal satmış
veya imal etmiş veyahut bir iş görmüş yahut bir menfaat temin etmiş olan
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tacirden, diğer taraf kendisine bir fatura verilmesini ve bedelini ödemiş ise
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.”
VUK 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 bir vesikadır.” Kanun metninde, faturanın sadece tacir tarafından verilen bir belge olduğu yer almasına rağmen, Kanunun 232. maddesinin 1. fıkrası hükmü ile tacir olmayanların da
fatura verebileceği belirtilmektedir.
Vergi mevzuatı bakımından fatura, fatura verenin sattığı mal veya yaptığı iş karşılığında elde ettiği geliri tevsik ettiği gibi, faturayı alan şahıs da almış
olduğu mal veya hizmet için giderini ispat eder. TTK 23. ve VUK 229. maddelerindeki mal satışı, yapılan iş -hizmet ifası- ve menfaat temininin (menfaat temini sadece TTK’da yer almaktadır) haricindeki durumlarda, yansıtma
faturası düzenlenmesi;
a) VUK 227. maddesi gereğince belgelendirilme zorunluluğu,
b) Faturanın (gider pusulası düzenlenmesi durumları haricinde) aynı
Maddede yer alan kayıtları tevsik edebilecek -VUK açısından- tek yasal belge
olması,
c) Vergi uygulamaları kapsamında verilen muktezalarla bu durumlar
için fatura düzenlenmesi gerektiği, nedenlerinden kaynaklanmaktadır.
Yansıtma faturası, üçüncü kişiler adına yapılan ve işletme ile ilgisi
bulunmayan iş ve işlemlerin tevsiki amacıyla düzenlenir. Bu faturalar satılan
emtia veya yapılan iş karşılığında değil, yansıtılan gider, gelir, tazminat veya
cezaların asıl muhatabına intikalini sağlayan VUK 227. maddesi gereği, ispat
aracıdır.
Yansıtma işlemlerinin dekontla yapılmasının mümkün olmadığı, mutlaka
fatura ile yapılması ve fatura muhteviyatına, işlemlerin bir masraf aktarımı
olduğu ve masrafların gerçek ilgilisine aktarıldığına dair bir açıklamanın düşülmesi ve faturaya asıl işleme konu fatura ve benzeri belgelerin eklenmesi gerektiği (Vural, 2001, 32 – Kırıktaş, 2002, 207) yönünde görüşler bulunmaktadır.
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Yansıtmada fatura yerine dekont düzenlenebileceği yönünde Danıştay’ın
- ‘Bir şirketin genel giderlerden bir kısmını ortağı olduğu iş ortaklığına
devretmesi mümkündür. Bu işlemde KDV hesaplanmaz ve fatura düzenlenmez’
Danıştay 11. D., 25.10.1995 tarih E.1992/2212, K.1995/2780 sayılı kararı ile
- ‘İş ortaklığına dekontla yapılan gider devri için KDV hesaplanması
gerekmez.’ Danıştay 11. D., 25.10.1995 tarih E.1992/2211, K.1995/2779 sayılı kararları (Kırıktaş, 2002, 207 ve 208) bulunmaktadır.
Her ne kadar Danıştay dekontla yansıtma yapılabileceğine karar vermiş
olsa da, iş ortaklıkları ister 5422 sayılı KVK’nın Mük. 6. maddesi ve 5520
sayılı (yeni) KVK’nın 2/7. bendinde yer aldığı üzere Kurumlar Vergisi mükellefiyeti tesis ettirsinler, isterse adi ortaklık olarak mükellefiyet tesis ettirsinler,
bu ortaklıkların ayrı defter ve kayıt, belge düzeni ve beyanname verme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu ortaklıkların tüzel kişiliklerinin olmaması belge
ve kayıt düzenine uyulmayacağı anlamına gelmemektedir. Şirket genel giderlerinin paylaşılması için iş ortaklığına dekontla yapılan yansıtma nedeniyle,
dekontta gösterilmeyen ve iş ortaklığı tarafından indirilemeyen KDV, yansıtmayı yapan şirketin fazladan indirim konusu yapmasını sağlayacaktır. Belge
düzenine uyulmadığı için VUK kapsamındaki cezai uygulamalara da muhatap
olacaktır.
Gelir İdaresi Başkanlığı, ‘kredi ve giderlerin, yansıtmayı yapacak firmanın gider hesaplarına alınarak yansıtma faturası ile karşı firmaya yansıtılması
halinde bu faturada KDV gösterilmemesi veya yansıtmayı yapacak firma tarafından gider hesaplarına alınmaksızın ve fatura düzenlenmeksizin dekont
vasıtası ile karşı firmaya aktarılması mümkün bulunmaktadır (GİB, 2004,
5417-2048-15038)’ şeklinde verilen muktezada - banka haricinde- dekont
uygulamasının herhangi bir yasal dayanağı bulunmadığı halde, uygulanabileceği yönünde görüş vermiştir.
Yansıtma faturası Türk Vergi Uygulamalarında dekont müessesesinin
olmayışı nedeniyle uygulamadan çıkmıştır. Yukarıda yer alan Danıştay kararları ve GİB’in muktezalarında yer alan ‘dekont’, VUK’ta yer almamasına rağ-
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men, ispat edici bir belge olarak yer almaktadır. Hukuki anlamda dekontla
ilgili olarak verilen bu karar ve muktezalar, dekonta ispat edici belge özelliğini sağlamayacağı açıktır.
3.1.1. Fatura Yerine Geçen Vesikalar:
Fatura düzenlenmesinin zorunlu olmadığı bir kısım alım satım ve hizmet
işlerinde mükellefler kayıtlarını fatura yerine geçen vesikalarla tevsik etmek
zorundadırlar. VUK’daki düzenlemelere göre, fatura yerine geçen vesikalar;
perakende satış vesikaları, ödeme kaydedici cihaz fişi, gider pusulası ve müstahsil makbuzu olarak Kanunda yer almaktadır.
Ayrıca, 226 seri nolu VUK Genel Tebliği ile, yetkili müesseselerin
(Döviz Büroları) döviz alım ve döviz satım işlemlerinde fatura yerine Döviz
Alım Belgesi ve Döviz Satış Belgesi düzenleme zorunluluğu getirilmiştir. 243
seri nolu VUK Genel Tebliği ile aşağıda belirtilen mükellefler fatura yerine
Tebliğde belirtilen belgeleri düzenleyeceklerdir. Buna göre;
- Bankalar yaptıkları hizmetler veya satışlar nedeniyle lehlerine tahakkuk edecek tutarları dekontlarla,
- Sigorta şirketleri 18 ve acenteleri sigorta işlemlerini poliçelerle,
- Sermaye piyasası aracı kurumları aracılık hizmetlerini işlem sonuç
formları ile,
- İkrazatçılar ödünç işlemlerini, ödünç sözleşmeleri ile
belgeleyecekler ve bu belgeler fatura yerine geçecektir. Ancak, yukarıda
sayılan belgelerden perakende satış vesikaları ve banka dekontları hariç diğer
belgeler ile yansıtma işlemi gerçekleştirilemez. 226 seri nolu VUK Genel

18 243 seri nolu VUK Genel Tebliği’nde, Sigorta acente ve prodüktörleri tarafından sigorta şirketlerine sağlanan
hizmetler nedeniyle ödenen komisyon bedellerinin ise sigorta şirketleri tarafından düzenlenecek "Sigorta
Komisyon Gider Belgesi"ne istinaden kayıtlara alınacağı, acenteler ve prodüktörler bu bedeller için ayrıca fatura
düzenlemeyeceği ve bu bedelleri sigorta şirketleri tarafından kendilerine verilecek sigorta komisyon gider belgesine istinaden hasılat kaydedecekleri yer almaktadır. Ancak bu belgeler sadece hasılat kayıtları için geçirlidir.
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Tebliği’nde banka dekontları haricindeki belgeler sadece Tebliğde belirtilen
hususlar için düzenlenmekte, bu belgeleri kullananlar diğer işlemleri için
VUK’ta belirtilen vesikaları kullanmak zorundadırlar.
Konu hakkında verilen muktezada “bankaların müşteri nam ve hesabına
başka şahıs veya müesseselere yaptırdığı hizmetler nedeniyle bankaca müşteriden alınan bedelin aynen hizmeti yapan şahıs veya müesseselere aktarılması (İVDB, 2004, KDV.3677)” işlemininin uygun bulunduğu ve dekontla yansıtma işleminin yapılabileceğine dair görüş vermiştir.
Verilen bu mukteza dekontu yasal olarak düzenlemek zorunda olan
mükellefler tarafından, dekontun yansıtma faturası yerine geçeceği belirtilmiştir. Ancak banka haricincinde dekont kullanılmasının yasal bir dayanağı
bulunmamaktadır.
3.2. muhasebe sistemi uygulama Genel tebliği’ne (musGt) Göre
Yansıtma
Muhasebenin temel görevi, finansal bilgi kullanıcılarına ihtiyaç duydukları bilgileri doğru bilgileri sunmaktır. Bu bilgilerin doğru, güvenilir, anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir olması gerekmektedir. 1 Nolu MUSGT, Muhasebenin
Temel Kavramları bölümünde yer alan “Tarafsızlık ve Belgelendirme” kavramında “muhasebe kayıtlarının gerçek durumu yansıtan ve usulüne uygun olarak düzenlenmiş objektif belgelere dayandırılması gerektiği” belirtilmektedir.
Tanımda yer alan objektif belge kavramından da bilginin doğruluğunu ve
muhasebe kayıtlarının geçerli (Lalik, 1986, 26) olabilmesini sağlayan kanıtlayıcı belgeler anlaşılmalıdır.
Tebliğ’de yer alan Gelir Tablosu İlkeleri bölümünde ise işletme dışında
üçüncü kişiler adına yapılan ödemeler ve tahsilatlar nedeniyle VUK kapsamında düzenlenen faturaların gelir ve gider hesaplarında yer alacağına dair bir
açıklama bulunmamaktadır. Gelir tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışlar maliyetinin, giderlerin, kar ve zararlara ait hesapların ve belli
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dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun
olarak gösterilmesini sağlamaktır.
VUK ve TTK kapsamında, üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsiki amacıyla düzenlenen faturaların, gelir hesaplarında yer alıp almayacağı açıkça belirtilmemiştir. Gelir kapsamında olmayan,
yansıtma (aktarma) niteliğini taşıyan faturaların 60- Brüt Satışlar Hesap
Grubunda izleneceğine dair bir açıklamada bulunmamaktadır. Hesap grubu
açıklaması; “işletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen değerler toplamı ile satılan
mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları ve ihracatla ilgili dönem içinde ortaya çıkan kur farkları bu grup hesaplarda izlenir”
şeklindedir. Hesap açıklamasına göre; gerçeğe uygun olarak raporlanması
gereken satışlar hesabı içerisinde, üçüncü şahıslar adına yapılan tahsilatların
yer almaması gerekecektir.
Muhasebe, para ile ifade edilebilir mali nitelikteki işlem ve olayları derleyip kendi kuralları içerisinde kaydeder (Sevilengül, 2000, 10). Muhasebenin
rapor etme fonksiyonu içerisinde mali nitelikteki iş ve işlemler raporlanırken,
bu iş ve işlemlerin işletmede değer yaratıp yaratmadıkları dikkate alınarak
mali tablolara aktarılırlar. İşletmenin çalışma sonuçlarının doğru olarak ortaya konulabilmesi için satışlar, satış gelirleri ile diğer gider ve gelir hesaplarının bir disiplin içerisinde ve gerçeği yansıtacak biçimde yürütülmesi, gelir
tablosu ilkelerinin amacını oluşturur (Sevilengül, 2000, 28). İşletmenin faaliyetleri sonucu gelir ve giderleri ile ilgisi olmayan ancak, mali nitelikte bulunan iş ve işlemler gelir tablosu hesapları ile ilişkilendirilmeden bilonço hesaplarında izlenirler. Gelir tablosu ilkeleri, sadece işletme ile ilgili olan gelir ve
giderler hesap sonuçlarının oluşturulduğu bir tablodur. Gelir tablosu bu haliyle muhasebe bilgi kullanıcılarına o işletme ilgili doğru sonuçlara ulaştıracaktır.
Taşıt kiralama işletmeleri tarafından kiraya verilen taşıtların plakalarına
yazılan trafik cezalarının bir taraftan gider, kiracıya yansıtılması sonucu gelir
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yazılması (İVDB, 2007, KVK-6-13937), işletmenin gelir ve giderlerinin gerçekte olandan daha yüksek tutarlı olmasının sonuçları sadece bilgi kullanıcılarının kararlarını etkilemekte kalmayacak, gider ve gelir yazılan dönemlerin
farklılaştığı zamanlarda ise ticari kâr ve vergi matrahı da gerçeği yansıtmayacaktır.
Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri yer yer vergi mevzuatı ile çatışmaktadır. Tam bir vergi itaati altında hareket edilerek muhasebe uygulamasına gidilirse ulaşılacak bilanço ve gelir tablosu gerçekleri yansıtmayacaktır.
İlkelere tam uyulması, ancak dönem sonlarında beyan edilecek mali kârın,
vergi yasalarının öngördüğü şekilde tanımlanması için bilanço kârına gerekli
eklemeler ve çıkarmalar (kanunen kabul edilemeyen giderler ve matraha dahil
olmayan unsurlar) en uygun yol olacaktır. Tekdüzen Hesap Planı’da bu uygulamayı benimsemiştir (Sevilengül, 2000, 28).
Yukarıda ifade edilen husus, işletme ile ilgili olan ancak vergi kanunları
tarafından gelir veya gider olarak kabul edilmeyen unsurların, gelir tablosunun sonunda kanunen kabul edilmeyen giderler ve matraha dahil olmayan
unsurlar için geçerli olacaktır. Ancak, işletme ile ilgili olmayan mali nitelikteki hesaplar ise bilançoda 13/23 Diğer Alacaklar ve 33/43 Diğer Borçlar gruplarında izlenmesi gerekmektedir. Sözkonusu hesap gruplarının altında yer alan
136/236 Diğer Çeşitli Alacaklar ve 336/436 Diğer Çeşitli Borçlar hesapları ise
işletme faaliyetleri ile ilgisi bulunmayan yansıtma işlemlerinin izlenebileceği
hesaplardır.
Bilanço hesaplarında izlenecek yansıtmaya konu olan işlemlerin muhasebe kayıtları aşağıdaki gibi olacaktır.
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Gider, ceza ve tazminatların yansıtma işleminin kdV’li olması
durumunda;
Tahakkuk eden işlemlerin kayıtlanması:

Yansıtma faturası düzenlendiğinde;

---------------/--/------------------

---------------/--/-----------------

136 D.Çeşitli Alacaklar Hs. 100,00

100/102/120 vs.

191 İndirilecek KDV Hs.

136 D.Çeşitli Alacaklar Hs. 100,00

18,00

100/102/120 vs.

118,00

118,00

392 Diğer KDV Hs.

18,00

-İlave Edilecek KDV

---------------/--/------------------

---------------/--/-----------------KDV hesaplarının ayrıca yapılması gerekmektedir. İndirim mekanizmasının ileyişi ve karşılaşılabilecek sorunlar için 191 ve 392 hesaplarının kullanılması yerinde olacaktır. 392 Diğer KDV hesabınının kullanılması bir taraftan yansıtma işleminin esasına, diğer taraftan KDV beyanlarında yer alan matrahların beyanname üzerinden kontrolünün daha uygun olmasına yöneliktir.
Yukarıda yer alan yansıtma işlemlerinde KDV’nin konusuna girmeyen
veya istisna edilen bir işlem olduğunda ise KDV hesapları kullanılmayacaktır.
Hasılat yansıtmalarında;
Tahsilatının yapılmasındaki kayıtlar,

---------------/--/-------------------

Adına tahsilat yapılan işletme
arafından gelir faturası
düzenlendiğinde ise;
---------------/--/------------------

100/102/120 vs.

336 D.Çeşitli Borçlar Hs.

118,00

336 D.Çeşitli Borçlar Hs.
392 Diğer KDV Hs.

100,00

100,00 191 İndirilecek KDV Hs.
18,00
18,00
100/102/120 vs.
118,00

-İlave Edilecek KDV
---------------/--/--------------------
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3.3. türkiye muhasebe standartları (tms) 18 Hasılat standardına
Göre Yansıtma
TMS-18 Hasılat standardına göre hasılat; yalnızca işletmenin kendi
adına aldığı ve alacağı brüt ekonomik yarar ve akışları içerir. Üçüncü kişiler
adına tahsil edilen satış vergileri, mal ve hizmet vergileri ve KDV gibi tutarlar
işletme tarafından elde edilen ekonomik yararlar değildir ve özkaynakta artış
yaratmazlar. Benzer şekilde, acente ilişkilerinde brüt ekonomik yarar akışları
işletme özkaynaklarında artış yaratmayan, acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat tutarlarını da içerir. Acentesi olunan işletme adına yapılan tahsilat
tutarları hasılat değildir. Hasılat yalnızca komisyon tutarıdır. Bu nedenle üçüncü kişiler adına tahsil edilen bu tutarlar hasılat dışı bırakılır (TMS – 18, 8.
paragraf). Standartta her ne kadar üçüncü kişiler adına tahsil edilen vergilerden bahsedilse de, benzer uygulama olarak acenta ilişkilerini örnek vermiş ve
acentası olunan işletme adına yada onu payına isabet eden tutarı hasılat saymamıştır. Standarda göre, üçüncü kişiler adına yapılan ödeme, yansıtılan masraf ve cezaların gelir tablosu hesaplarıyla ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
Türk Vergi uygulamalarında da, yukarıda yer alan Standart paraleli
uygulamalar geçerlidir. KDV, ÖTV, ÖİV gibi dolaylı vergiler, hasılatın dışında bırakılmaktadır. Ancak TMS–18 Hasılat standardının aksine Türk Vergi
uygulamalarında yansıtma işlemleri, verilen muktezalara göre bir taraftan
gelir bir taraftan gider yazılmak suretiyle gelir tablosu hesaplarında yer alması gerektiği yönündedir (İVDB, 2007, KVK-6-13937).
Vergi uygulamalarında işletme kendisine ait olmayan bir mal veya hizmetin satışını kendine aitmiş gibi kaydetmekte ve buna bağlı olarak da hasılat
ve maliyet/gider tutarları olması gerekenden oldukça farklı ve yüksek olarak
kayıtlanmaktadır (Gökçen, Ataman, Çakıcı, 2006, 178). Türk vergi uygulamaları ile TMS–18 Hasılat standardı kapsamında yansıtma işlemleri, matematiksel olarak aynı sonuçları vermeyecektir. Dönemsellik ilkesi gereği tahakkuk
ettirilen gider, aynı dönemde gelir yazılmadığı sürece hem vergi matrahını
hem de finansal tabloların sonuçlarını farklılaştıracaktır.
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Gelir ve gider hesaplarında izlenecek yansıtma işlemine konu tutarlar,
değerleme yapılacak durumlarda, mali tablolar farklı sonuçlar verecektir.
Ancak bu tutarların bilanço hesaplarında izlenmesi durumunda, yansıtma işlemine konu tutarlar kayıtlı değer üzerinden değerleneceği için farklı finansal
analiz sonuçları vermeyecektir.
5. sonuç
Türk muhasebe ve vergi uygulamalarında, masraf paylaşımı, ortak giderlerin dağıtılması, yanlış faturalandırma, devir kredisi, asıl yükümlünün başkası olma durumu, hatıra dayalı bir işlemin varlığı ve yasal veya ekonomik
nedenlerle muhatap olunan diğer gider, hasılat, tazminat, vergi ve cezaların
asıl muhatabına aktarılması(muhasebese açısından yansıtma) gibi durumlar
ile asıl yükümlü tarafından ticari faaliyet kapsamında gelir ve gider hesaplarında değerlendirilmesi gereken gider, tazminat, vergi ve cezaların diğer ekonomik birimlere mal ve hizmet bedelinden ayrı olarak yansıtılması (ekonomik
yansıtma) olarak iki şekilde uygulamasına rastlanılmaktadır.
Gelir, gider, tazminat ve cezaların asıl gelir sahibi veya gider yükümlüsüne yansıtılmasına kadar olan aşamalar için yansıtmadan bahsedebiliriz. Asıl
yükümlüden sonraki aşamalara yansıtılan bu tür gelir ve yükümlülükler, ticari faaliyet kapsamında yapılan mal teslimi veya hizmet ifaları kapsamında elde
edilen gelir olarak değerlendirilmesi gerekir.
İşletmelerin yasal veya ekonomik nedenlerle ticari faaliyetleri ile ilgisi
olmayan gider, hasılat, tazminat, vergi ve cezalara muhatap olmaları durumunda, bunların asıl yükümlüsüne aktarılması, aktarmanın ise VUK ve TTK
kapsamında fatura ile belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu yansıtma faturalarının özelliği ispat edici belge olma niteliğidir. Muhasebe uygulamaları açısından bu tür yansıtmaların işletmenin sonuç hesaplarına alınmadan bilanço
hesaplarında izlenmesi, mali analiz ve finansal tablo bilgi kullanıcıları açısından daha doğru sonuçlar verecek, muhasenin kişilik kavramına da uygun bir

114

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

raporlama olacaktır. Bu şekilde yansıtılan gider, hasılat, tazminat, vergi ve
cezaların aslı KDV’ye tabi ise düzenlenen faturalarda KDV hesaplanacak, aksi
durumlarda hesaplanmayacaktır.
İşletmelerin kendi faaliyetlerini ilgilendiren maliyet veya gider kalemlerini fatura ile başkalarına yansıtması, yansıtan işletme açısından ticari faaliyet
kapsamında elde edilen bir gelir olacaktır. Faturada ayrıca belirtilen yada ayrı
bir fatura ile belgelendirilen bu tür yansıtmalar da KDV hesaplanması gerekmektedir. Aynı fatura ile yansıtıldığında KDV oranı ilişkilendirilebilecek mal
veya hizmetin KDV oranında, ayrı fatura ile yansıtıldığında ise genel oranda
KDV hesaplanması gerekecektir.
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İHBAR SÜRESİ VE TAZMİNATI
NOTICE PERİOD AND COMPENSATION
Adem MORTAŞ*
Dr. Muzaffer KOÇ**
Öz
Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa
bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında
tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
Anahtar Sözcükler; Süreli Fesih, İş Sözleşmesi, İhbar Tazminatı, İhbar Öneli
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
** Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
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Abstract
The situation has to be notified to the other party prior to the termination of indefinite-termed labour contracts.
Labour contracts are considered to be terminated;
e. Two weeks after the notification of the other party for workers who
have worked less than six months,
f. Four weeks after the notification of the other party for workers who
have worked between six months and one and a half year,
g. Six weeks after the notification of the other party for workers who
have worked between one and a half year and three years,
h. Eight weeks after the notification of the other party for workers who
have worked more than three years.
These periods are minimum periods and can be extended through contracts.
The party that does not observe the condition of notification is obliged
to pay compensation equal to the wage pertaining to the notification period.
The employer may terminate the labour contract by paying the wage pertaining to the notification period in advance.
Key Words; Notice of Termination, Labour Contract, Notice Compensation,
Notice Period
I. GİRİŞ
İş Kanunu’nun 8. maddesi iş sözleşmesini, “bir tarafın (işçi) bağımlı
olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden
oluşan sözleşme” olarak tanımlamıştır. Burada işçi ve işveren sözleşmenin
tarafları olarak ortaya çıkmakta; işçi iş görme, işveren de ücret ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. İş sözleşmesi, işçinin bir ücret mukabilinde
belli/belirsiz bir sürede emeğini işverenin hizmetine tahsis ettiği ve işverenin
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denetimi altında çalışmayı kabul ettiği bir akittir. Hizmet edimi bir süre için
yapılır. Zira iş sözleşmesi taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi doğuran bir
sözleşmedir. Hizmet süresi tamamen belirli (3 ay, 2 yıl gibi) olabileceği gibi,
belirsiz de olabilir.
İş Kanunu’nun 17 maddesi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden
işçinin sözleşmesine göre değişen bildirim sürelerini hükme bağlamış, 2 ve 8
hafta arasında değişen bu sürelerin asgari olduğunu vurgulamış ve sözleşmelerle söz konusu sürelerin artırabilmesine imkân tanımıştır. İhbar tazminatında, kıdem tazminatında söz konusu olan tavan uygulamasına benzer bir kısıtlama da söz konusu olmadığından, işçi lehine geniş açılımlara imkân tanıyabilmektedir. Bu özelliğinden dolayı ihbar tazminatı kıdem tazminatından
sonra uygulamada en fazla talep edilen feshe bağlı haklardandır. Bu yazıda
ihbar süresi ve tazminatı ele alınacaktır.
II. İHBAR SÜRESİNE ve TAZMİNATINA HAK KAZANMA
ŞARTLARI
İş sözleşmelerinin devamı önem arz eder. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı bir neden (derhal fesih) olmaksızın feshedilebilmesi için, işverenin işçiye işyerindeki kıdemine göre, ya belli bir süre önceden bildirimde
bulunması veya bu süreye ait ücreti peşin olarak ödemesi gereklidir.
Uygulamada, bu düzenlemeye ihbar süresi ve ihbar tazminatı denilmektedir
(Kurt,2006,653). Başka bir ifadeyle, İş Kanunu’na göre iş sözleşmelerin
fesihle zarar görmelerini engellemek için, tarafların iş sözleşmesinde son vermeden önce durumu diğer taraf bildirmek zorunluluğu bulunmaktadır.
Böylece tarafların söz konusu dönemde zararlarını azaltacak faaliyet yürütmeleri mümkün olabilecektir. İş sözleşmesini feshetmek isteyen tarafın durumu
bir müddet önce diğer tarafa bildirmesine feshi ihbar denir (Erkul,1970,147).
İhbar süresi ve tazminatı işçi ve işveren için oldukça önemlidir. Zira, işçi
işini kaybetmeden önce haberi olacağından kendisine yeni bir iş bulabilmek
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için uygun bir süre kazanmış ve bu sürede geçim kaynağı olan ücret gelirinden mahrum kalmamış olacaktır. İşveren de işçi işini bırakmadan önceden
haberi olduğundan işlerini aksatmayacak şekilde yeni işçi bulabilecek zamanı
kazanacak ve üretimin devamlılığını sağlayabilecektir (Koçak,2006). Belirsiz
iş sözleşmelerinin ne zaman sona ereceği belli olmadığından ihbar süresiyle
amaçlanan, tarafların sürpriz fesihlerden zarar görmelerini engellemektir
(Şakar, 2009,200).
İş Kanunu’nun 17 maddesi “süreli fesih” başlığı ile belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesini hüküm altına
almıştır. Bildirimli fesih, belirsiz süreli iş sözleşmesini, belirli bir sürenin geçmesiyle sona erdiren tek yanlı bir irade beyanıdır (Çağlar,2005a). İş sözleşmesinin bildirimli feshi, süresi belirsiz iş sözleşmelerinde, işçi veya işverenin,
sözleşmeyi, bozacağını yasanın veya sözleşmenin belirlediği süre kadar önceden karşı tarafa bildirmek suretiyle sona erdirmesi anlamına gelir
(Y.Demir,2002,30). İş Kanunu, normal şartlar altında belirsiz süreli iş sözleşmesinin feshinden önce haber verme ilkesi benimsenmiştir (Saracel,1998,5161). İş sözleşmesi taraflardan birinin diğer tarafın kabulünü beklemeksizin
ona yöneltmiş olduğu tek taraflı irade beyanı ile sona erdirebilmektedir
(Koçak,2006). Bu yüzden söz konusu beyanın belirli ve açık olması gerekir
(Tunçomağ,1989,201;Çelik,1994,154).
A. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
İhbar tazminatı, belirsiz süreli iş sözleşmelerinde bildirim şartlarına
uymayan tarafın ödemekle yükümlü olduğu bir tazminattır. Başka bir ifadeyle süreli fesih, ihbarlı fesih gibi değişik terimlerle de ifade edilen önelli fesih,
belirsiz süreli iş sözleşmelerinde uygulanır (Y.Demir,2002,6;Çağlar,2005a).
İhbar tazminatı belirsiz süreli iş sözleşmesi için geçerli olduğundan belirli
süreli iş sözleşmesinin sona ermesinde ihbar tazminatından bahsedilemez
(Güner,2006; Koçak,2006). Çünkü, kural olarak, yazılı şekilde yapılması
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gereken belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin başlama ve bitiş süresi
belirtilmelidir. Bu sözleşmenin esaslı unsurlarındandır. Ancak; belirli süreli
sözleşmelerde de taraflar isterlerse, sözleşmenin feshinde, fesihten önce tarafların birbirlerini bilgilendirmeleri için bildirim öneli belirleyebilirler. Bu sözleşme serbestîsinin doğal bir sonucudur (4857/9).
Borçlar Kanunu 340. maddesine göre hizmet akdinde, bir müddet tayin
edilmez ve böyle bir müddet işin gayesinden de anlaşılmazsa, her iki tarafça
feshi ihbar olunabilir. Böylece, açık veya zımnen süre belirlenmemişse fesih
ihbarı, bütün iş sözleşmelerini kapsamaktadır. Ayrıca, Borçlar Kanunu’nun
342 ve 343 maddelerine göre, deneme süreli veya hayat boyunca yahut on yılı
aşan bir süre yapılmış hizmet sözleşmeleri, belirli süreli olmalarına rağmen,
feshi ihbar olunabilir (Tunçomağ,1989,201).
B. Sürekli İşler
İş Kanunu’nun 10. maddesi, sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri başlığıyla, nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işlere süreksiz iş,
bundan fazla süren işlere sürekli iş denileceğini, İş Kanunu’nun 17. maddesinde yer alan süreli fesih hükmünün süreksiz işlere uygulanmayacağını belirtmiştir. Başka bir ifadeyle, ihbar öneli ancak sürekli işlerde verilebileceğinden
süreksiz işlerde ihbar süresi söz konusu olmayacaktır (Y.Demir,2002,28). Bu
konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır (Tunçomağ,1989,201).
C. Deneme Süresi
4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. Maddesi “taraflarca iş sözleşmesine bir
deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak, deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme süresi
içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları sak-
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lıdır.” hükmüne yer vermiştir. Bu düzenlemeye göre, iş sözleşmelerinde
“deneme kaydı konulduğunda/deneme süresi şartıyla”, en çok “iki ay”, toplu
iş sözleşmeleriyle de “dört ay” olabilecek şekilde deneme süresi belirlenebilir. 1475 sayılı eski İş Kanun’unda deneme süresi “bir ay” ve toplu iş sözleşmeleriyle de “üç ay” olarak belirtilmişti (1475/12). 4857 Sayılı İş Kanunuyla
söz konusu süreler artırılmıştır.
Deneme süreli iş sözleşmesi, tarafların iş sözleşmesine koydukları bir
kayıttır (Mollamahmutoğlu, 2004; Çelik,1994,81-82). Deneme süresi, belirli
süreli iş sözleşmesi için de, belirsiz iş sözleşmesi için de söz konusu olabilir
(Şakar,2009,189-190; Kurt,2006,64-65). Başka bir ifadeyle, sözleşmenin
belirli veya belirsiz olmasının deneme kaydı için herhangi bir önemi bulunmamaktadır (KOÇ,2010b,101).
Deneme süresi içinde tarafların iş sözleşmesini bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebileceklerinden deneme süresinin en
önemli uygulama alanı ihbar süresi ve ihbar tazminatıdır. İş Kanunu’nda,
kıdem tazminatı, yıllık izin ve iş güvencesi hükümlerinin aksine, ihbar süresi
ve ihbar tazminatı için herhangi bir asgari çalışma süresi şartı aranmamıştır.
Bu nedenle, deneme kaydının bulunmadığı hallerde, iş sözleşmesi 1 gün bile
sürse en az 2 hafta ihbar süresi/ tazminatı gündeme gelecektir (Çalık, 2008).
Deneme süresine yönelik bir anlaşma söz konusu ise, iş sözleşmesini
deneme süresi içinde feshedecek işçi veya işveren açısından, bildirim şartı ve
ihbar tazminatı yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır (Çalık, 2008).
Yargıtay’ın bir kararına (9 HD K:1981/12990) göre, “toplu iş sözleşmesiyle 3
aya çıkarılan deneme süresi içinde iş akdi feshedilen işçi ihbar tazminatına
hak kazanamaz.”. Benzeri şekilde Yargıtay’ın başka bir kararında (9 HD
1996/9448) ise “iki aylık deneme süresi geçmeden hizmet akdi sona erdirilmiş
olması sebebiyle davacının ihbar tazminatı isteği yerinde değildir” denilmektedir.
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III. İHBAR SÜRESİ
A. Genel Olarak
4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde düzenlenen “süreli fesih”
hükümleri, kıdem ve süre açısından 1475 sayılı eski İş Kanunun 13. maddesindeki hükümlerin aynısıdır. İş Kanunu’nun 17 maddesi, belirsiz süreli iş
sözleşmelerinin feshinden işçinin çalışmasına göre değişen bildirim sürelerini
hükme bağlamıştır. Buna göre,
İş Sözleşmeleri;
• İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
• İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
• İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin
diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
• İşi üç yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
feshedilmiş sayılır.(İşK.17)
Sözleşmenin hangi tarihte sona ereceği hesaplanırken, bildirimin yapıldığı tarih üzerine kanunda belirtilen hafta kadar süre eklenir. Bildirim haftanın hangi günü yapılmışsa, sözleşmenin sona ereceği tarih de, aynı gün olacaktır. Örneğin, Perşembe günü fesih bildirimi yapılmışsa, 2 ila 8 hafta arasında değişen süre eklenerek, yine Perşembe günü sözleşme sona erdirilecektir
(Şakar,2009,201). Örneğin, 4 aylık iş sözleşmesinin bildirimli feshedilmesi
halinde, bildirim 01.03.2010 Pazartesi günü yapılmışsa, iş sözleşmesi
15.03.2010 günü sona erecektir. Uygulamada bir ayın 4 hafta kabul edilerek
sonuca gidilmesi hatalıdır (Şakar, 2009,201). Yapılması gereken ay hesabına
gitmeden kanunda belirtildiği gibi haftaların hesaplanmasıdır.
İhbar öneli, Deniz İş Kanunu’nda iş Kanunu’na paralel düzenlenmişken,
Basın İş Kanunu’nda farklı düzenlenmiştir.

125

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

Deniz İş Kanunu 16 maddesine göre,
A) Süresi belirsiz hizmet akdi, 14 üncü maddede yazılı durumlar dışında gemi adamının işe alınmasından itibaren altı ay geçmedikçe bozulamaz.
B) Süresi belirsiz hizmet akitlerinin çözülmesinden önce durumun diğer
tarafa bildirilmesi gerekir.
Hizmet akdi:
a) İşi altı ay sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan gemi adamı için bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
ç) İşi üç yıldan fazla sürmüş olan gemi adamı için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
bozulmuş olur.
Basın İş Kanunu’nun 6 ve 7. Maddelerine göre, bildirim süreleri işveren
ve gazeteci için farklı süreler öngörülmüştür. İşveren tarafından yapılacak
fesih bildirimlerinde 5 yıldan az kıdemi olan gazeteciler için 1 ay; 5 yıl ve
daha fazla kıdemi olan gazeteciler için süre 3 aydır. Gazeteci ise kıdemi ne
olursa olsun 1 ay önceden haber vererek fesih bildiriminde bulunabilir.
B. Yasada belirtilen Bildirim Sürelerin Asgari Olması
İş Kanunu’nun 17 maddesinde bildirim sürelerin asgari olduğunu belirtilmiş ve sözleşmelerle söz konusu sürelerin artırabilmesine imkân tanımıştır.
Belirtilmelidir ki, Kanunda yer alan bildirim sürelerinin işçi ve işveren için
uyulması zorunlu en az süreler olduğu ve bu sürelerin altında bir sürenin
kararlaştırılamayacağı emredici olarak düzenlenmiştir (Tunçomağ,1989,202;
Y.Demir,2002,37; Bayraktar, 1994,15). Bundan dolayı söz konusu sürelerin
kısaltılması veya ortadan kaldırılması mümkün değildir. Herhangi bir sebep-
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ten dolayı taraflar kanunda alt sınırı yazılmış bildirim sürelerini azaltan veya
tamamen ortadan kaldıran bir sözleşme yapmışlarsa, bu sözleşme hükümleri
geçerli kabul edilmeyecektir. Bunun yerine kanunda asgari sınırı belirtilmiş
olan bildirim süreleri uygulanacaktır (Şen,2003). Önellerin artırılması, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile kararlaştırılabilir. Örneğin, iki yıl çalışan
bir işçi için, kanundaki bildirim süresi altı hafta iken, taraflar gerek bireysel iş
sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile bu süreyi artırarak, mesela on hafta
olarak tespit edebilirler. Fakat uygulamada, bildirim sürelerinin bireysel iş
sözleşmelerinden ziyade toplu iş sözleşmeleriyle yapıldığı gözlemlenmektedir
(Şen,2003;A.Çelik,2004).
Burada belirtilmelidir ki, sözleşme ile artırılan bildirim önellerinin daha
sonra yürürlüğe giren bir sözleşme ile azaltılması veya asgari sınıra çekilmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Taraflar aralarında anlaşarak sözleşme ile artırdıkları ihbar önellerini yine aynı yöntemle azaltmaları da mümkündür. Nitekim Yargıtay bir kararında (Yrg.9 HD, K:1998/13417), “önceki
ferdi hizmet sözleşmelerinde ihbar öneli 6 ay olarak öngörülmüş iken sonraki
sözleşmede önel yasal düzeye düşürülebilir” demektedir (Çağlar,2005b).
İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmesinde bildirim süreleri veya ihbar
ücretinin peşin ödenmesi hallerine göre, işçi aleyhine farklı düzenleme yapılamaz (Çağlar,2005b).
Mevsimlik iş sözleşmelerinde çalışma süresi işçinin işyerinde fiilen
çalıştığı süreler dikkate alınarak hesaplanacaktır. İşçinin grev ve lokavtta
geçen süreleri ile çıraklıkta geçen süreleri çalışma süresi hesabında dikkate
alınmayacaktır (Koçak,2006).
İşyerinin devri veya herhangi bir şekilde el değiştirmesinde iş sözleşmesi sona ermediğinden ve işçiye bu nedenle fesih yetkisi tanınmadığından ve
sadece sözleşmenin işveren tarafı değiştiğinden toplam süre dikkate alınarak
çalışma süresi belirlenmelidir (Koçak,2006).
Yargıtay, kamu düzeni ile ilgili olduğundan ihbar tazminat miktarının
sözleşmeyle arttırılamayacağını, sözleşmeyle artırılabilecek olan hususun

127

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

sadece bildirim süresinden ibaret olduğunu hükme bağlamıştır (Şakar,
2009,205). Öğretinin çoğunluğu bu karara katılmamaktadır (Şakar,2009,205).
4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesinde ihbar önellerinin artırılmasına dair bir üst sınır olmaması, bu artışın sınırsız olarak yapılabileceği şeklinde değerlendirilmemelidir. Bu konuda Yargıtay’ın bir kararında (TİSK, 9HD
K:2006/7054) “4857 sayılı İş Kanunda ihbar önellerinin artırılmasına dair
bir üst sınır olmaması, bu artışın sınırsız olarak yapılabileceği şeklinde
yorumlanmamalıdır. Yine, işverence kötüniyete dayanan bir fesih durumunda
hesaplanması gereken kötüniyet tazminatının tutarı da dikkate alındığında,
toplu iş sözleşmesinde fahiş şekilde belirlenen ihbar önellerine hakimin
müdahalesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, toplu iş sözleşmesi ile belirlenen ihbar önellerinin üst sınırını, hakim tayin etmek durumundadır.” denilmektedir.
C. Bildirimin Hüküm Doğurması
İşçi işveren ilişkisinde taraflardan birinin akdi sona erdiren irade beyanına “fesih ihbarı” denir (Tezel,2006,331). Fesih bildirimi, iş sözleşmesini belirli bir sürenin geçmesiyle veya derhal sona erdiren, karşı tarafa yöneltilmesi
gerekli tek taraflı bir irade beyanıdır (Çelik,1994,153).
İşçi veya işverenin tek taraflı bir irade açıklamasıyla sözleşmeyi son erdirmeyi ifade eden fesih, bozucu yenilik doğuran bir haktır (Şakar, 2009,199).
İhbar beyanı karşı tarafa yöneltilmesi gereken bir beyan olduğundan
karşı tarafa vardığı andan itibaren hüküm doğurur (Çelik, 1994,154;
Şakar,2009,199). Bildirimin ne zaman yapılabileceği konusunda İş Kanunu ve
Borçlar Kanununda bir hüküm bulunmamakla birlikte (Tunçomağ,1989,201)
tarafların iyiniyet kurallarına uygun hareket etmeleri gereklidir. Başka bir ifadeyle, fesih bildirimi, hakkı suiistimal edecek tarzda kullanılmamalıdır.
Fesih bildiriminin karşı tarafa bildirilmesi yeterli olup karşı tarafın kabulüne bağlı değildir (Çelik, 194,154).
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Karşı tarafça öğrenilmiş bildirimden (ihbar beyanından) dönülemez.
Ancak, bildirim (ihbar beyanı) karşı tarafça öğrenilmeden ondan dönmek
mümkündür (818 BK/9) (Tunçomağ,1989,202). Karşı tarafça öğrenilen bildirimden (ihbar beyanından) tek taraflı olarak dönülemez; ancak tarafların
anlaşmalarıyla feshi ihbar işleme almamaları mümkündür. Bu halde sözleşme
aynı şartlarla devam edebilir.
D. Bildirimin Yapılması
1475 sayılı eski İş Kanunu’nda bildirimlerin ilgiliye yazılı olarak ve
imza karşılığı yapılması öngörülmüştü (1475/7). 4857 Sayılı İş Kanunu’nun
109. maddesi mevcut hükmü yenilemiştir. Bildirimlerin belirtilen şekilde
yapılması ispat şartı olarak kabul edilmektedir (Şakar,2009,199).
İşçinin yazılı olarak yapılan bildirimi imza karşılığı tebellüğ etmemesi
halinde ne yapılacağı, İş Kanunu’nun 109. maddesinde açıklığa kavuşturulmuştur; imza karşılığı bildirimde bulunulan işçi bunu imzalamazsa, durum o
yerde tutulan bir tutanakla tespit edilir. Bu bağlamda bildirimin yapılması,
kanun gereğidir. Ayrıca, usul hukuku açısından ispat aracı olduğundan, bildirimin yazılı olması önemlidir. Bildirimi imza karşılığı almaktan kaçınan kişiyle ilgili olarak, kendisine bildirimin içeriği okunmalı ve durum şahitler tarafından bir imzalanacak bir tutanakla kayıt altına alınmalıdır (Günay,2004,452).
Ayrıca, fesih bildiriminin noter marifetiyle veya iadeli taahhütlü mektup
ile de yapılması mümkündür (F.Demir,2003).
E. Bildirim Süresinin İşlemesine ilişkin Özel Durumlar
İhbar tazminatında, belirsiz süreli iş sözleşmesinin başlangıcından sona
ermesine kadar geçen süre esas alınır (Koçak,2006).
İş sözleşmesinin feshedileceğine dair bildirimin diğer tarafa varmasıyla
birlikte birdirim süresi işler. Ancak, bazı haller bildirim süresinin işlemesini
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engellemekte, bazı haller ise işlemeye başlamış bildirim süresini durdurur
(Çağlar,2007). Burada bildirim süresinin işlemesine ilişkin özel durumlar ele
alınacaktır.
1) Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma
Askerlik ve kanundan doğan çalışma hali, bildirim süresini geciktiren bir
durumdur. İş Kanunu, muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir nedenle silâhaltına alınan veyahut herhangi bir yasada doğan çalışma
ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesinin belirli bir süre askıda
kalacağını kabul etmiştir. Kanunda öngörülen manevra; “asker birliklerini
savaşa hazırlamak amacıyla, arazi üzerinde yapılan geniş ölçüde savaş denemesi” şeklinde tanımlanabilir (Güner,2008).
Maddede muvazzaf askerlik dışındaki silâhaltına alınma durumlarında
hizmet akdinin durumu düzenlendiğinden öncelikle, askerlik ödevi nedeniyle
işinden ayrılan işçi için, işçinin muvazzaf askerlik ödevi nedeniyle mi yoksa
muvazzaf askerlik ödevi dışında kalan herhangi bir sebeple (örneğin manevra, talim gibi nedenlerle) mi silâhaltına alındığı belirlenmelidir. Şayet silâhaltına alınma, muvazzaf askerlik ödevi dışındaki bir nedenden kaynaklanıyorsa,
iş sözleşmesi, işçinin işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay süre ile askıda kalacak, iki ay sonrada akit feshedilmiş sayılacaktır (Şen,2001).
Askı süresi en az iki aydır; ancak işçinin bir yılı aşan çalışmasına karşılık her tam yıl için ayrıca iki gün eklenir; ancak bu sürenin toplamı doksan
günü geçemez. Başka bir ifadeyle, askı süresi, işçinin kıdemi bir yılı aştığı
durumlarda iki aya, her fazla yıl için iki gün eklemek suretiyle bulunur; ancak
böyle bulunacak süre, 90 günü aşamayacaktır (Şen,2001). Kanundan doğan
bir hak olan ve konuluş amacı bakımından kamu düzenine ilişkili olan söz
konusu süre, kısaltılamayacak ancak uzatılabilecektir. Zira söz konusu hüküm
nispi emredici bir hükümdür. Burada sözü edilen iki ay ile 90 günlük süre “iş
ayı” ve “iş günü” değil, “takvim ayı” ve “takvim günü” olarak değerlendiril-
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melidir (Şen,2001, Birecik, 2008,28). Maddedeki hükme göre, işçinin kanunen tanınmış bu haktan faydalanabilmesi için en az bir yıl çalışmış olması şart
olduğundan bir yıldan daha az çalışma süresi olan işçiler bu haktan yararlanamayacaklardır (Baybora, 1998,8).
Kanuna göre sözleşmeleri askıda kalacak olanlar, yasanın yüklediği bir
ödev dolayısıyla işten ayrılmak zorunda kalan işçilerdir. Muvazzaf askerlik
ayrı tutulmuştur. Manevra veya ihtiyat askerlik gibi bir nedenle silâhaltına
alınma, Sendikalar Kanunu gereğince bir görev üstlenme, sivil savunma hizmetlerine çağrılma vb. durumlar maddenin uygulanma alanına girer (Demir,1986,94;
Taşkent,1991,71).
2) Yıllık Ücretli İzin Süresi
Yıllık ücretli izin süresinin, bildirim süresini engellediğine dair düzenleme 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59/f-2. maddesi ile getirilmiştir (Çağlar,2007).
İş Kanunu’nun 59. maddesine göre, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile
iç içe giremez. Bundan dolayı işlemesi duran bildirim süresi, yıllık izin süresinin bitiminden itibaren işlemeye başlayacaktır (Çağlar,2007). Başka bir ifadeyle, bildirim süresi ile yıllık iznin gündeme gelmesi halinde; ya işçinin iş
sözleşmesi ihbar öneli tanınarak veya ihbar öneline ilişkin ücreti peşin olarak
ödenerek feshedilecek ve kullanılmayan yıllık ücretli izin İş Kanunu’nun 59.
maddesine göre ücret olarak ödenecektir veya yıllık ücretli izin kullandırıldıktan sonra bildirimli fesih yapılabilecektir. (Çağlar,2005b).
3) Hafta Tatili, Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri
Süreli feshi düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesinde hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin ihbar süresine ilave edilip edil-
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meyeceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada
ihbar öneli süresi takvim günü olarak kullandırılmaktadır. Bu bağlamda hafta
tatili, ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar öneli süresine ilave edilmeyecek, bildirim süresi içinde yer alacaktır (Çağlar,2005b). Başka bir ifadeyle,
Kanunda ihbar süresi hafta olarak öngörüldüğünden ihbar süresine rastlayan
ulusal bayram ve genel tatil günleri ile hafta tatili günleri için ilave gün eklenmeyecektir (Koçak,2006). Ancak, taraflara bildirim sürelerini sözleşme ile
artırma hakkı verildiğinden, sözleşme ile söz konusu tatil günlerinin ihbar
öneline ilave edilebileceğine dair düzenleme yapılması mümkündür
(Çağlar,2005b).
4) Kanuni Grev
Kanuni greve katılanlar ile grev sırasında çalışmayı arzu etmekle birlikte işveren tarafından çalıştırılmayanların ve kanuni lokavta uğramış işçilerin
grev ve lokavt boyunca iş sözleşmeleri askıda kalır. Bu süre içerisinde iş sözleşmelerinin işveren tarafından feshi halinde bildirim süresi, grev ve lokavt
sona erinceye kadar işlemez (Çağlar,2007).
F. Bildirim Süresi İçindeki Haklar
Bildirimli fesihte iş sözleşmesi, kural olarak, kanunda öngörülen veya
sözleşmeyle kararlaştırılan sürenin bitiminde hukuken sona erer (Şen,2002).
Bu bağlamda işçi ve işveren, öngörülen bildirim sürelerine uyarak iş sözleşmesini feshettiğinden bildirim süreleri içinde tarafların durumlarında esas itibariyle bir değişiklilik olmaz (Çağlar,2005a; Centel,2004, Güner,2009a,
Bayraktar,1994,19; Geçer,2005,216). Fesih bildiriminin yapıldığı tarihinden
feshin hüküm meydana getirdiği tarihe kadar geçecek olan sürede, işçi ve işverenin başta iş görme ve ücret ödeme olmak üzere iş sözleşmesinden doğan
bütün borçları ve hakları aynı şekilde devam eder (Güner,2007,Çağlar,2005a,
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Bayraktar,1994,19). İş sözleşmesi ilişkisinin devam ettiği bu süre zarfında,
işçi ve işveren olarak taraflar hakkında mevzuat hükümleri uygulanmaya
devam eder. Bildirim süreleri sonunda iş sözleşmesinin sona ermesi ile birlikte başta ücret ve iş görme borçları sona ererken, işçinin bütün birikmiş ücret,
sosyal hak ve yıllık ücretli izin ücretleri muaccel (ödenmesi gereken) hale
gelir ve işçi tüm haklarını istemeye hak kazanır (Güner,2007, Centel,2004,
Y.Demir,2002,44).
Bildirim süresi içinde iş sözleşmesi devam ettiğinden tarafların haklı
nedenle fesih hakları saklıdır. Derhal fesih hakkı, haklı neden olarak nitelenen
bir olayın gerçekleşmesi halinde söz konusu olur. Haklı nedenle fesih, süresi
belirli veya belirsiz iş sözleşmelerinde uygulanabilen ve sözleşmeye derhal
son veren bir fesihtir (Çağlar,2005a). 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesi
işçinin, 25. Maddesinde ise işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını
düzenlemiştir. Haklı nedenle derhal fesih hakkını doğuracak belirli haller ve
bunların benzerleri sayılmıştır (Çağlar,2005a). İş Kanunu’nun 17. maddesi
uyarınca iş sözleşmesini bildirimli olarak fesheden taraflar, ihbar süresi içinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24 veya 25. maddeleri uyarınca şartların oluşması halinde iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceklerdir (Centel,2004).
Başka bir ifadeyle, ihbar sürelerine uyularak iş sözleşmesinin feshedilmiş
bulunması, anılan süre içinde tarafların iş sözleşmesini haklı nedenle fesih
yetkilerini ortadan kaldırmaz (Çağlar,2005a). Zira süreli fesihlerde, fesih, süre
sonunda gerçekleşecektir (Centel,2004).
1) Bildirim Öneli İçinde Feshin Geri Alınamaması
Fesih, iş sözleşmesini belirli bir sürenin geçmesinden sonra veya derhal
sona erdiren, karşı tarafa yöneltilen bir irade açıklamasıdır (Bayraktar,
1994,6). Kanunda ve sözleşmelerde öngörülen süreye göre iş sözleşmesinin
feshini bildiren işçi veya işveren bununla bağlı kalır. Zira, fesih, bozucu yenilik doğuran bir haktır (Tunçomağ,1989,201; N.Çelik,1994,154). Bu bağlamda
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süresine uyularak yapılan fesih bildirimi ile sözleşmenin ne zaman sona ereceği belirlenmiş olur ve bu sürenin sonunda feshe ilişkin irade beyanı sözleşmeyi ortadan kaldırır. Bu nedenle, taraflardan biri diğerine fesih bildiriminde
bulunduktan sonra geçecek süre içinde tek taraflı olarak feshi geri alamayacaktır. Başka bir ifadeyle, taraflar fesih bildiriminden rucü edemezler
(Güner,2009a). Ancak bildirim önelinin sonuna kadar kendisine fesih bildirimi yapılan tarafın da rızası alınarak bir anlaşma sonucu feshin geri alınması
mümkündür. Bu takdirde fesih işlemi kaldırılmış olur ve iş sözleşmesi eskisi
gibi devam eder. Fesih bildiriminde öngörülen sürenin geçmesinden sonra feshin geri alınması söz konusu olamayacaktır (Güner,2009a).
2) Yeni İş Arama İzni
Bildirim süreleri içerisinde işçinin yeni bir iş bulabilmesi için verilmesi
gereken ücretli izne iş arama izni İş Kanunu’nun 27. Maddesinde düzenlenmiştir(Temir,2008,42). Söz konusu maddeye göre, bildirim süreleri içinde
işverenin, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecbur olduğunu hükme bağlamıştır. Yeni iş arama izni, ihbar önelinin içerisinde işçiye tanınmış bir hak;
işveren için ise kanundan doğan bir yükümlülüktür (Çukur,2004)
4857 sayılı yeni İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu’na paralel olarak, iş
arama izninin süresinin iki saatten az olmayacağını hükme bağlamıştır.
Yasadaki iş arama iznine ilişkin süreler asgari olup sözleşme ile daha uzun iş
arama süresi öngörülebilir (Şahlanan,2005). Ancak bu süre günlük 2 saatin
altında belirlenemez (Koç,2007a,188). İşçiye yeni iş arama izni için bir tercih
hakkı getirilmiştir. Buna göre işçi işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve durumu işverene bildirmek şartıyla iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilecektir.
İşverenin yeni iş arama izni vermemesi veya süreyi eksik kullandırması
halinde, söz konusu süreye ilişkin ücreti işçiye ödeyecektir. İşveren, iş arama
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izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı
olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz
zamlı ödeyecektir.
G. Yeni İşverenin Sorumluluğu ve Toplu Çıkış
1) Yeni İşverenin Sorumluluğu
İş Kanunu’nun 23. maddesine göre, “süresi belirli olan veya olmayan
sürekli iş sözleşmesi ile bir işverenin işine girmiş olan işçi, sözleşme süresinin
bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir
işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle feshinden ötürü, işçinin sorumluluğu yanında, ayrıca yeni işveren de aşağıdaki hallerde birlikte sorumludur:
a. İşçinin bu davranışına, yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa.
b. Yeni işveren, işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa.
c. Yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse.”
Yeni işverenin sorumluluk alanı iş sözleşmesinin çeşidine göre farklılık
göstermekle birlikte (Tutucu, Odaman,2001) işçinin belirsiz süreli bir iş sözleşmesi ile çalıştığı işyerinden bildirim sürelerine uymaksızın ayrılması halinde, bu bir haksız fesih sayılacak, eski işveren 17. maddede düzenlenen önellere ilişkin ücret tutarında tazminatı yani ihbar tazminatını talep edebilecektir
(Tutucu, Odaman,2001;KOÇ, 2007b).
2) Toplu Çıkış
4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. Maddesine göre, işveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden
işçi almak istediği takdirde nitelikleri uygun olanları tercihen işe çağırır.
“Tercihen işe çağrılma”, 1475 sayılı Eski İş Kanunu’na göre esnetilmiş bir

135

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

düzenlemedir. Zira, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesi, Kanunda belirtilen nedenlerle iş akdi “sona eren işçilerin yerine, çıkma veya çıkarma tarihinden itibaren 6 ay içinde işveren başka işçi alamaz” denilerek, işverenin yeni
işçi almasını yasaklamıştı. Ancak, yeni düzenlemeye göre, işine toplu işçi
çıkarma nedeniyle son verilen işçilerden uygun olanlar "tercihen" işe çağrılacaktır (KOÇ,2007c).
IV.İHBAR TAZMİNATI/ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
ÖDENMESİ, ZAMANAŞIMI
A. İhbar Tazminatının Hesaplanması
1) Genel Olarak
İhbar tazminatı, iş sözleşmesinin usulsüz biçiminde feshi halinde, bildirme şartına uymayan tarafın, ihbar sürelerine ilişkin ücret tutarını, diğer tarafa
ödemesidir (Geçer,2005,215). İş Kanunu’nun 17. Maddesine göre, ödenecek
tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında İş
Kanunu’nun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen ve genel anlamda
bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan
ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış
para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulacaktır (Çelik,1994,167; Y.Demir, 2002,81; Bayraktar,
1994,41). Başka bir ifadeyle, ihbar tazminatı, iş sözleşmesini ihbar önellerini
kullandırmadan sona erdiren tarafın, diğer tarafa, ihbar önellerine ait sürelerin
ücretini, işçinin aldığı son ücreti (para ve para ile ölçülebilen ödemelerin
tamamı) üzerinden ödemesidir (Çöpoğlu,2007,13).
İhbar tazminatı hesaplamasında bir hafta 7 gün olarak dikkate alınacaktır (Güngör,2008).
İhbar tazminatı, İcra ve İflas Kanunu’nun 206 maddesi uyarınca imtiyazlı alacaklardan sayılır (Koçak,2006).
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İhbar tazminatında, kıdem tazminatında öngörülen üst sınır (01.01.2010
- 30.06.2010 dönemi için 2.427,04 TL) uygulaması bulunmamaktadır. Bu
yüzden söz konusu hüküm, işçi lehine geniş açılımlara imkân tanımaktadır.
Hatta yüksek ücretli çalışanların ihbar tazminatı tutarları kıdem tazminatı
tutarlarından fazla olabilmektedir (Koçak,2006). Ancak, uygulamada söz
konusu açılımın fazla olduğunu söylemek mümkün değildir (Koç,2004,4).
2) İhbar Tazminatından Yapılan Kesintiler
a) Gelir Vergisi
İhbar tazminatının vergilendirilmesi konusunun açıklığa kavuşturulabilmesi için öncelikle, ihbar tazminatının niteliğinin ortaya konulması gereklidir.
Zira, yapılacak nitelendirmeye göre, ihbar tazminatının vergiye tabi tutulup
tutulmayacağı değişiklik gösterir. İhbar tazminatının niteliği konusunda uygulamada iki görüş ileri sürülmektedir (Y.Demir,2002,85;Kurt,2006,668).
Birinci görüşe göre, ihbar tazminatı, bir “işsizlik tazminatı” niteliğinde olup,
Gelir Vergisi Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasına göre vergiden müstesnadır. İkinci görüşe göre ise, ihbar tazminatı ücret niteliğinde olup, Gelir Vergisi
Kanununun 61. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereğince vergiye tabi tutulmalıdır.
Danıştay, son zamanlarda istikrar kazanmış kararlarında ihbar tazminatını ücret olarak nitelendirmekte ve vergiye tabi tutulması gerektiğini vurgulamaktadır (Kurt,2006,668).
Bu konuyla ilgili olarak Danıştay 4. Dairesinin (K:No:1993/344) bir
kararı şöyledir. “İhbar tazminatı adı altında yapılan ödemeler ücret niteliğindedir. 1475 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinde (4857/17) süresi belli
olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirileceği ve hizmet akdinin bu bildirimden itibaren maddede belirtilen asgari
sürenin bitiminde sona ereceği ifade edildikten sonra, bildirme şartına uyma-
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yan tarafın mezkûr sürelere (önellere) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek
zorunda olduğu, işverenin işçinin ihbar önellerine ait ücretini peşin vermek
suretiyle hizmet akdini feshedebileceği hükmüne yer verilmiştir. 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde ücret, işverene tabi ve belirli bir
işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile
sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler olarak tanımlanmaktadır. Bu
duruma göre, İş Kanununun 13 üncü maddesinde yazılı ihbar önellerine uyulmadan işverenin iş akdini feshetmesi halinde, belirtilen sürelerle ilgili olarak
tazminat adı altında işçiye yapacağı ödeme, yine aynı maddenin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi peşin olarak yatırılmış bir ücret ödemesidir. Esasen bir
hizmet akdine göre çalışılması gereken, ancak kanun hükmü uyarınca hizmet
ifa edilmeksizin yapılan bu ödeme, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yukarıda değinilen hükmü karşısında ücret niteliğindedir. Her ne kadar davacı
tarafından bu ödemenin işsizlik tazminatı olduğu ve bu nedenle Gelir Vergisi
Kanununun 25 inci maddesinin 1 numaralı bendi kapsamında kabulüyle vergiden müstesna bulunduğu ileri sürülmekte ise de, "işsizlik sebebiyle verilen
tazminat ve yardım” bir iş bulamama nedeniyle sosyal güvenlik kapsamında
bulunanlara sosyal güvenlik kurumlarınca yapılan ödemeleri ifade etmekte
olup bu kurumlarca yapılacak ödemelerin söz konusu hükme göre vergiden
müstesna tutulabileceği anlamına gelmektedir. Davacıya İş Kanunundaki
ihbar önellerine uyulmaması nedeniyle işverence yapılan ödeme bu kapsamda bulunmadığından tevkif edilen gelir vergisinin iadesi talebiyle vaki düzeltme ve şikâyet talebinin reddinde kanuna ve usule aykırılık bulunmamaktadır.
Bu nedenle, davanın reddine oybirliğiyle karar verilmiştir.”
Maliye Bakanlığı da değişik tarihlerde vermiş bulunduğu muktezalarla
ihbar tazminatının, iş sağlığı tazminatı sayılmayacağını belirtmiş, ücret kapsamında vergiye tabi tutulması gerektiğini vurgulamıştır (Kurt,2006,669).
Maliye Bakanlığının konuya ilişkin olarak verdiği 6.7.1993 tarih ve
42485 sayılı muktezası şöyledir. “İhbar şartlarına uygun olarak adı geçenlere İş Kanununun 13 üncü maddesine göre çalışmadıkları günlerin ücreti ola-
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rak ödenen ihbar tazminatlarının, iş sağlık tazminatı sayılmayacağından
ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi
Kanununun 61 inci maddesinde, “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan
ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı,
prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya
bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almıştır. Diğer taraftan 1475 Sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesinin (A) fıkrasında; süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin feshinden önce durumun
diğer tarafa bildirilmesi gerektiği belirtildikten sonra, sözleşmenin feshedilmiş sayılabilmesi için gerekli süreler belirlenmiş aynı maddenin (C) fıkrasında ise, bildirme şartına uymayan tarafın, (A) fıkrasında belirtilen sürelere karşılık gelen ücreti karşı tarafa ödemesinin zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin (C) fıkrasında yer alan diğer bir hükmü ile de; işverene işçinin söz konusu sürelerine ait ücretini peşin vermek suretiyle hizmet
akdini feshedebilme imkânı tanınmıştır. Bu çerçevede, ihbar şartlarına uygun
olarak adı geçenlere İş Kanununun 13 üncü maddesine göre çalışmadıkları
günlerin ücreti olarak ödenen ihbar tazminatlarının, iş sağlık tazminatı sayılamayacağından ücret olarak vergilendirilmesi gerekir. Öte yandan, Gelir
Vergisi Kanununun 61 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının 2 nolu bendinde ise;
evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para
ve ayınlarla diğer menfaatlerin de ücret sayılacağı belirtilmiş, aynı maddede
ücretin tazminat veya başka adlar altında ödenmiş olmasının onun mahiyetini değiştirmeyeceğine hükmedilmiştir. Buna göre, 1475 sayılı Kanunun 13
üncü maddesi gereğince yapılacak ödeme; hangi ad altında yapılırsa yapılsın,
işverenin hizmet akdini feshedeceğini bildirdiği tarih ile feshin gerçekleştiği
tarih arasındaki süreye karşılık, işçiye yapılan ücret ödemesi olması nedeniyle gelir vergisine tabi bulunmaktadır.”
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Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesine göre “ücret, işverene tabi ve
belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve
ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin, ödenek, tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam,
avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar
altında ödenmiş olması ... onun mahiyetini değiştirmez.”. Ücret sayılan ödemeler tek tek belirtilerek; “... 2-Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan diğer menfaatler”in de
ücret olarak değerlendirileceği belirtilmiştir. Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, ücretin tazminat veya başka adlar altında ödenmiş olmasının onun
mahiyetini değiştirmeyeceğine ilişkin hüküm gereğince, 4857 Sayılı İş
Kanunu’nun 17. maddesi gereğince yapılacak ödeme (ihbar tazminatı) hangi
ad altında yapılırsa yapılsın, işverenin hizmet akdini feshedeceğini bildirdiği
tarih ile feshin gerçekleştiği tarih arasındaki süreye karşılık, işçiye yapılan
ödemeler ücret olarak değerlendirilmelidir (Cenk,2003;Atay Özandaç,2000).
Buna göre, işverenler tarafından, ücret sayılan ihbar tazminatı nedeniyle
de GVK’nın 94/1. madde gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır (Atay
Özandaç,2000).
Aslında vergi hukuku açısından değerlendirme yapılırken, işverenin bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle yaptığı ödeme ile bildirim şartına uymayan tarafın, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemesini ayrı değerlendirmek lazımdır. Zira işverenin peşin ödeyerek iş sözleşmesini feshettiği durumda işverenin ödediği “bildirim süresine ait ücreti”dir.
İhbar süresine ait ücret olarak değerlendirileceğinden gelir vergisine tabi
olması kabul edilmelidir. Ancak, tarafların (hem işçi hem de işverenin) bildirime uymamanın hukuki müeyyidesi olarak “bildirim süresine ilişkin ücreti
tutarında tazminat ödenmesi” halinde hukuki açıdan tazminattan bahsedileceğinden gelir vergisine tabi tutulmaması gereklidir. Başka bir ifadeyle, İzmir 1.
Vergi Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir Kararı’nda (İzmir 1. VM, 1992/212)
belirttiği üzere, ihbar tazminatının gelir vergisinden istisna olması yerinde olacaktır (Güner,2006).
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b) SSK Primi
5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
Prime esas kazançlar başlıklı 80 maddesine göre, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, ihbar tazminatları
prime esas kazanca tabi tutulmaz. Başka bir ifadeyle, ihbar tazminatından
SSK prim namıyla herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.
B. İhbar Tazminatının Ödenmesi
İş sözleşmesinin bildirimli fesihle sona erdirilmesinde Kanunda öngörülen usule uygun hareket edilmelidir. Bu usule uyulmamasının hukuki yaptırımı ise ihbar tazminatıdır (Saracel,1998,51-61). İş Kanunu’nun 17 maddesinde öngörülen bildirim şartına uyulmamasının müeyyidesi de kanunda net olarak ortaya konulmuştur. Şöyle ki, bildirim şartına uymayan taraf, bildirim
süresine ait ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Ancak, uygulamada
ihbar tazminatını sadece işverenin ödemekle yükümlü bulunduğuna ilişkin
kanaat, halk arasında yerleşik olan yanlış bir kanaattir. İş sözleşmesinin feshinin ihbar suretiyle sona erdirilmesinde önemli olan, her iki tarafın, yani hem
işverenin ve hem de işçinin ihbar öneline uymakla yükümlü olduğudur. Buna
göre, ihbar öneline uymayan taraf, ister işveren ve isterse işçi olsun, karşı yana
ihbar tazminatı ödemekle yükümlü tutulur (Centel, 2003).
İhbar önelleri bütünlük gösterir (Y.Demir, 2002,42). Bildirim süresi
bölünerek bir kısmının süre olarak kullandırılması, bir kısmının da ücret olarak ödenmesi şeklinde bir uygulama söz konusu olamaz. Bildirimli fesih hallerinde İş Kanunu’nun 17. maddesi hükümleri uyarınca ya sürenin tamamının
kullandırılması veya ihbar süresi kadar ücret (ihbar tazminatı) ödenmesi
gereklidir (Çağlar,2005b; YHK,1990/467). Yargıtay’a göre ihbar tazminatı,
hizmet akdinin süre verilmeden feshi durumunda işçinin yeni iş buluncaya
kadar boşta geçireceği günlere ilişkin tazminattır (Saracel,1998,51-61).

141

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı : 99 - 2010

C. Bildirimlere Ait Ücretin Peşin Ödenmesi
İş Kanunu’nun 17 maddesi, işverene bildirim süresine ait ücreti peşin
vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilme yetkisi tanımıştır (Y.Demir,
2002,49). Böylece işverene işçinin çalışmasına uygun gelen bildirim süresine
ait ücreti peşin ödeyerek iş sözleşmesini derhal sona erdirebilme imkânı getirilmiştir.
Yargıtay’a göre, bildirim sürelerine ilişkin ücretin peşin ödenerek iş sözleşmesinin kesilmesi halinde, işçinin kıdem bu tarihte sona erer (Şakar,
2009,199). Öğretide eleştirilen bu uygulama neticesinde işçinin bildirim süresi uygulanmış olması halinde hak kazanacağı ikramiye, yıllık ücretli izin,
toplu iş sözleşmesi zammı gibi hakları kaybolmakta, bildirim süresi söz konusu olmadığında daha az kıdem tazminatı gündeme gelmektedir (Şakar,
2009,202).
D. Zamanaşımı
1) Zamanaşımı Kavramı
Zamanaşımı öğretide “kanun tarafından kanununun belirlediği süreler
içerisinde hakkın kullanılmaması nedeniyle dava ve icra kabiliyetini, karşı
tarafın def’i ile kaybettiren ve haklar üzerinde etki yapan kanuni sukut sebebi” veya “bir alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden -dava
edilebilme- niteliğinden yoksun kalabilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır
(Camkurt, 2006).
2) Zamanaşımı Süresi
Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. Başka bir ifadeyle, zamanaşımının başlangıcı alacağın muaccel (acele olunmuş, ödenebilir
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hale gelmiş, vadesiz) olmasına bağlıdır. Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde, zamanaşımı bu bildirimin yapılabileceği günden
işlemeye başlar.
Süreler hesaplanırken zamanaşımının başladığı gün sayılmaz ve zamanaşımı ancak sürenin son günü kullanılmaksızın geçince gerçekleşmiş olur.
(Borçlar/ 130)
a) On Yıllık Zamanaşımı Süresi
Borçlar Kanunu’nun 125 maddesine göre, kanunda başka hüküm bulunmadığı takdirde, her dava on yıllık zamanaşımına tabidir. Başka bir ifadeyle,
kanunda herhangi bir özel süre öngörülmemiş ise, her dava on senelik zamanaşımına tabi olacaktır.
b) Beş Yıllık Zamanaşımı Süresi
Borçlar Kanunu’nun 126 maddesinde beş yıllık zamanaşımına tabi alacak ve davalar sıralanmıştır. Örneğin, başkalarının maiyetinde çalışan veya
müstahdemi olan kimselerin, hizmetçilerin, yevmiyecilerin ve işçilerin ücretleri hakkındaki davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir.
c) İhbar Tazminatında zamanaşımının başlangıcı ve süresi
İhbar tazminatında zamanaşımının başlangıcı, iş akdinin feshedildiği tarihtir.
Başka bir ifadeyle, ihbar tazminatı iş akdinin feshiyle doğar (Koçak,2006).
İş Kanunu'nda ihbar tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi
öngörülmemiştir (Y. Demir,2002,95). Ancak, öteden beri ihbar ve kıdem tazminatına ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanunu'nun
125. maddesi uyarınca on yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur (Şakar,
2009,205; Çelik,1994,167; Yrg 9 HD, K:1964/5809).
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Yargıtay bir kararında (Yrg 9 HD K:2005/4567) “Kıdem ve ihbar tazminatı alacakları Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi gereğince 10 yıllık dava
zaman aşımı süresine tabidir.” demektedir. Benzeri şekilde Yargıtay başka bir
kararında (Yrg 9HD K:1987/11853) “ihbar ve kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 10 yıldır.” demektedir.
E. Faiz
İş Kanunu’nda faiz oranın ne olacağı ve hangi tarihten itibaren başlayacağı konusunda bir hüküm bulunmamaktadır (Güner,2006).
İhbar tazminatının hesabında, kıdem tazminatına esas olacak ücretler ve
diğer ödemeler dikkate alınmaktadır. Kıdem tazminatının süresinde ödenmemesi halinde akdin feshi faiz başlangıç tarihi olarak dikkate alınmaktadır.
Ancak, ihbar tazminatı için faiz başlangıç tarihi işverenin temerrüde düştüğü
tarihtir (Şakar,2009,205). Başka bir ifadeyle, kıdem tazminatı dışındaki diğer
işçilik hakları için faiz başlangıcı akdin feshedildiği tarih olmayıp, işverenin
temerrüde düştüğü tarih kabul edilmektedir (Kurt,2001, Güner,2006).
Yargıtay bir kararında (9HD, K:1992/10973), “hüküm altına alınan diğer işçilik hakları için daha önceden bir temerrüde düşürme olmadığı anlaşıldığından o hak türleri için dava tarihinden itibaren faize karar vermek gerekir.”
demektedir.
İspat açısından genellikle noter aracılığıyla ihtarname ile karşı taraf
temerrüde düşürülmektedir. İhbar tazminatı borçlusu daha önce temerrüde
düşürülmediği veya kanıtlanamadığı takdirde dava açıldığı tarihten itibaren
yasal faize hükmedilmektedir (Koçak,2006; Kurt,2001). Ancak ihbar tazminatı alacağı toplu iş sözleşmesinden kaynaklanıyorsa 2822 sayılı Toplu İş
Sözleşmesi ve Grev Lokavt Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca yasal faiz yerine en yüksek işletme kredisi üzerinden temerrüt faizine karar verilecektir
(Koçak,2006).
İhbar tazminatı ile tüm uyuşmazlıklarda görevli mahkeme İş
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Mahkemeleri olup, İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde İş Mahkemesi sıfatı
ile Asliye Hukuk Mahkemelerinde davalar görülmektedir (Koçak,2006). 5521
sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5.maddesine göre, dava tarihinde dava
olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde veya işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede bakılabileceği
buna aykırı sözleşmelerin geçerli olmayacaktır (Koçak,2006).
V. KÖTÜNİYET TAZMİNATI
Mülga 1475 sayılı Kanunu’nun 13 maddesinde “işçinin sendikaya üye
olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerinde ve
genel olarak hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer
durumlarda önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir”
hükmü vardı. 4773 sayılı yasadan önce iş güvence söz konusu da olmadığından kapsama ait bir sınırlama da söz konusu değildi. Ayrıca, kötüniyet tazminatına hükmedilmesi halinde ayrıca ihbar tazminatına hükmedilip edilmeyeceğine ilişkin tartışma söz konusuydu. 1475 sayılı İş Kanunu döneminde kötüniyet tazminatına hükmedildiğinde içinde ihbar tazminatının da olduğu gerekçe gösterilerek ayrıca ihbar tazminatı talebi Yargıtay tarafından ret edilmekte
iken, 4857 sayılı İş Kanunun yeni düzenleme nedeniyle 18 ila 21. madde kapsamında kalan işçilere her iki tazminata da birlikte karar verebilmektedir
(Koçak,2006).
4857 sayılı Kanuna göre 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu
Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan
işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği
durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih
için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat
ödenmesini gerektirir. Başka bir ifadeyle kapsama ilişkin bir sınırlama getirilmiş, kötüniyet tazminatına ilave olarak şartlar oluşmuşsa ihbar tazminatına da
hükmedileceği belirtilmiştir (Koç,2010a,256).
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Fesih hakkının kötüye kullanılması işveren için olduğu kadar, işçi içinde
mümkün olabileceği düşünülebilir. Ancak, İş Kanunu’nun da fesih hakkının
kötüye kullanılmasını sadece işveren için öngörmüştür (Demiray,2002,48).
Benzeri şekilde işçi haklı nedenle dahi olsa kendisi iş sözleşmesini feshederse kötüniyet tazminatı isteğinde bulunamaz (Bayram,2007).
Mülga 1475 sayılı Kanunu’nun 13 maddesinde “işçinin sendikaya üye
olması, şikâyete başvurması gibi sebeplerle işinden çıkartılması hallerinde ve
genel olarak hizmet akdini fesih hakkının kötüye kullanıldığını gösteren diğer
durumlarda önellere ait ücretlerin üç katı tutarı tazminat olarak ödenir”
hükmü vardı. Başka bir ifade ile kötüniyet örnekleri verilmekteydi. Ancak,
4857 sayılı İş Kanunu’na göre fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.
Başka bir ifadeyle, örneklere yer verilmeden “fesih hakkının kötüye kullanılması” ifadesine yer verilmiştir.
Fesih hakkının kötüye kullanılması işveren için olduğu kadar, işçi içinde
mümkün olabileceği düşünülebilir. Ancak, İş Kanunu’nun da fesih hakkının
kötüye kullanılmasını sadece işveren için öngörmüştür (Demiray,2002,48).
Benzeri şekilde işçi haklı nedenle dahi olsa kendisi iş sözleşmesini feshederse kötüniyet tazminatı isteğinde bulunamaz (Bayram,2007).
İşveren, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmelerini,
fesih hakkını kötüye kullanarak sona erdirmesi halinde, işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödemek zorundadır.
İş Kanunu’nun 18. maddesi iş güvencesinin kapsamını belirlemektedir.
Buna göre, iş güvencesinden yararlanan işçiler için kötüniyet tazminatı söz konusu olmayacaktır. Bu durum da iş güvencesinin kapsamı önem kazanmaktadır.
İş güvencesinden ancak,
• Otuz veya daha fazla işçinin çalıştığı işyerinin bulunması,
• İşçinin en az altı ay kıdeminin bulunması,
• İşçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmış olması ve
• İşçinin, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yar-
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dımcıları veya işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten
çıkarma yetkisi bulunan işveren vekillerinin dışında olması hallerinde yararlanma söz konusudur.
Söz konusu şartları taşıyanlar iş güvencesinden yararlanabileceklerinden
kötüniyet tazminatı gündeme gelmeyecektir. Başka bir ifadeyle, kötüniyet tazminattan yararlanmada işçinin iş güvencesi kapsamında olmaması gereklidir.
Nitekim Yargıtay bir kararında (HGK 2007/543) “hizmet akdinin fesih tarihinde yürürlükte bulunan 4857 sayılı Yasanın 17. maddesinde düzenlenen
kötüniyet tazminatının hüküm altına alınabilmesi için, davacının aynı yasanın
18-21 maddelerinde düzenlenen iş güvencesi hükümlerinden yaralanacak
durumda olmaması gerekir. Akdin feshi tarihinde işyerinde 30 işçi çalışıp
çalışmadığı, dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Bu husus belirlenmeden
kötüniyet tazminatının yazılı şekilde hüküm altına alınması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir”. demektedir.
Yargıtay başka bir kararında (Yrg 9HD K:2006/33208) ise “İş Kanununun
18. maddesi uyarınca, otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde çalışan,
altı ay ve üzeri kıdemi bulunan işçiler iş güvencesi kapsamında olup 17/5.
maddesine göre, ancak, iş güvencesi kapsamı dışındaki işçiler kötüniyet tazminatı isteyebilir. İhbar ve kıdem tazminatı, kötüniyet tazminatı, fazla çalışma
ücreti ile izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini talep ettiği davada, feshin geçersizliğini ve işe iadesini istemeyen davacının, geçerli hale gelen fesih
nedeniyle kötüniyet tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekir.
Haftalık iş süresi olan 45 saati aşmayan çalışma süresi için fazla mesai ücreti ödenmez. Davacının bazı hafta tatillerinde yaptığı arızi çalışmalar, haftalık
iş süresini aşmadığından fazla mesai ücreti talebi mahkemece reddedilmelidir.” demek suretiyle iş güvencesinden yararlanan işçilerin kötüniyet tazminatından yararlanmayacağını vurgulamıştır.
İşe iade imkânı varsa, kötüniyet tazminatı söz konusu olmayacaktır.
Konuya ilişkin Yargıtay’ın farklı tarihlerde verdiği çeşitli kararları bulunmaktadır (Yrg 9 HD K:2006/24598; 2006/4312; 2008/26149; 2008/27988).
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Yargıtay’a göre, işverenin, işçinin istirahat raporu alması, alacaklarının
ödenmemesi nedeniyle Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne şikâyette bulunması,
işçinin başka nedenlerle şikâyet hakkını kullanması ve tatil günlerinde gelip
çalışmaması, işyerinden çok sayıda işçi çıkarılıp yerine çok sayıda işçi alınması, sendika temsilcisinin işçilerin örgütlenmesi için faaliyette bulunması,
işçinin sendikaya üye olması gibi durumlarda sözleşmeyi feshetmesi, kötüniyetli feshe örnek olabilecek durumlardır. (Güner,2009b).
VI. SONUÇ
İş Kanunu’nun 17 maddesi, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden
işçinin sözleşmesine göre değişen bildirim sürelerini hükme bağlamıştır. Buna
göre;
• Kanunda işçinin hizmetime göre 2 ila 8 hafta arasında değişen söz
konusu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
• İhbar tazminatında, kıdem tazminatında söz konusu olan tavan uygulamasına benzer bir kısıtlama söz konusu olmadığından, işçi lehine geniş açılımlara imkân tanıyabilmektedir. Ancak, uygulamada söz konusu açılımın
fazla olduğunu söylemek mümkün değildir.
• Ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan
doğan menfaatlerin hepsi dikkate alınır.
• İhbar tazminatından vergi kesintisi yapılmakta, SSK prim kesintisi
yapılmamaktadır.
• İhbar tazminatı alacakları ilişkin davalar, hakkın doğumundan itibaren, on yıllık zamanaşımına tabidir.
• İş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği
durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir.
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AİLE HEKİMLERİNİ BEKLEYEN
VERGİ VE SİGORTA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
İLE YEREL HİZMET UYGULAMALARI - I
Tayfun ŞAHİN*
1. GİRİŞ
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanuna dayanarak 6/7/2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile
Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelikle hayatımıza giren ve
bugün 25.05.2010 tarih ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile
Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre uygulaması şekillenen Aile
Hekimliği, sağlıkla ilgili olduğu kadar vergi ve sosyal güvenlik uygulamalarıyla da ilgili sonuçlar doğurmaktadır. Bu yazımızda, Aile Hekimliği müessesesinin uygulanması sırasında vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı bakımından
özellik gösteren durumlara dikkat çekilmeye çalışılacaktır.
2. AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI
Aile hekimliği sisteminin hayata geçmesiyle vergi, sosyal güvenlik,
yerel hizmetler konularında ortaya çıkan sorunlu konuların başlıcalarına aşağıda değinilmiştir.
2.1 Aile Hekimliği Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması
488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde Kanuna ekli
(1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga Vergisine tabi olduğu ve 10’uncu
*

Maliye Başmüfettişi
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maddesinde ise; Damga Vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi
vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide ise kağıtların mahiyetlerinin esas alınacağı hükmü bulunmaktadır. Bu hükümler gereğince, bir kağıdın tabi olacağı verginin belirlenmesi için bu kağıdın belli parayı ihtiva edip etmediğine bakılması, belli veya
hesap edilebilir bir miktarın bulunması halinde nispi damga vergisine tabi
tutulması gerekmektedir.
Öte yandan, Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı Tablo’nun I/A-1 fıkrasında 5281 sayılı Kanunun 7’nci maddesiyle 01.01.2005 tarihinden geçerli
olmak üzere yapılan değişikliğe göre akitlerle ilgili belli parayı ihtiva eden
mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin binde 7,5 oranında
damga vergisine tabi olduğu belirtilirken, belli para ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin damga vergisine tabi olduğu
konusunda bir belirleme yapılmamıştır.
Konu ile ilgili olarak 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 43 Seri no’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;
“…Yapılan düzenleme ile (1) sayılı tablonun I/A fıkrasında sayılan kağıtlardan belli parayı ihtiva etmeyenler damga vergisinin konusu dışına çıkarıldığından, belli parayı ihtiva etmeyen mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler, kira mukavelenameleri, kefalet, teminat ve rehin senetleri, fesihnameler damga vergisine tabi tutulmayacaktır. Ancak, tahkimnameler ve sulhnameler, belli parayı ihtiva etmeleri durumunda Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-4 bendine göre nispi; belli parayı ihtiva etmemeleri durumunda ise
aynı tablonun I/B fıkrasının ilgili pozisyonuna göre maktu damga vergisine
tabi tutulacaklardır.” açıklamaları yer almıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, 01.01.2005 tarihinden itibaren düzenlenecek olan ve belli bir meblağı ihtiva etmeyen sözleşmeler damga vergisinin konusu dışına çıkarılmış olup, bu tarihten itibaren düzenlenecek olan ve
belli bir parayı ihtiva etmeyen sözleşmelerin damga vergisine tabi tutulmaması gerekmektedir.
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Aile Hekimliği, 5258 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde belirtildiği
üzere hekimlerle düzenlenen bir sözleşmeye göre yürütülen bir uygulamadır.
Aile hekimliği için düzenlenen sözleşme bir tip sözleşme olup, üzerinde değişiklik yapılması söz konusu değildir. Sözleşmede; “Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele
Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik” referans
alınmış, çalışma koşulları, ilkeleri, hak ve sorumluluklarının Aile Hekimliği
ile ilgili mevzuata uygun olacağı belirtilmiş; izin, sağlık, askerlik, nöbet, sosyal güvenlik, yer değişikliği vb. konular ile ücretin yönetmelikte belirlendiği
sözleşmede yer almıştır.
İncelendiğinde görüleceği üzere sözleşmede belirlenmiş bir bedel söz
konusu değildir. Bu şekliyle belli bir parayı ihtiva etmeyen sözleşmeye benzemektedir. Oysa dikkatle incelenirse, sözleşmenin atıfta bulunduğu
Yönetmeliğin, ödenecek ücreti tayin eden bir yönetmelik olduğu görülecektir.
Gerçekten Yönetmeliğe göre ücret şu şekilde 5 unsurdan oluşmaktadır.
A) Kayıtlı kişiler için ödenecek ücret
B) Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti
C) Aile sağlığı merkezi giderleri
D) Gezici sağlık hizmetleri giderleri
E) Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri
Bu unsurlar içerisinde Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti, aile
sağlığı merkezi giderleri ve kayıtlı ilk 1000 kişi için ödenecek ücret sözleşme
imzalandığı anda belli olan unsurlardır. Gezici sağlık hizmetleri giderleri, tetkik ve sarf malzemeleri giderleri ve kayıtlı ilk 1000 kişiyi aşan kişiler için
ödenecek ücret ise ödenmesi belirsiz olan ücret unsurlarıdır.
Gelir İdaresi Başkanlığı, konuyla ilgili verdiği 17.04.2008 tarihli bir
görüşte, aile hekimine kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın ilk 1000 kişi için
ödenecek ücret ile sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi ücreti toplamının1 yıllık tutarı üzerinden binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerektiğini belirtmiştir.
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Bununla birlikte, gider karşılığı gibi görünmekle birlikte karşılığında
gider belgesi istenmeden ödenen ve her ay ödenecek tutarı sözleşme anında
belli olan aile sağlığı merkezi giderleri de söz konusudur. Bu ödemelerin nerede olursa olsun her aile hekimi için değişmeyen tutarda bir maaş unsuru gibi
ödenmekte olması ve gider karşılığı gibi görünse bile karşılığında bir belge
istenmemesi nedeniyle bir maaş unsuru gibi değerlendirilip, damga vergisi
matrahına dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir.
2.2 Aile Hekimlerine Sağlık Ocağı ve Demirbaş Kiralanması
Aile hekimliği için sözleşme düzenlenmesinden sonra yapılacak ilk
işlerden biri faaliyetin gösterileceği uygun bir yerin oluşturulması ve gerekli
şekilde düzenlenmesidir. Uygulamada çoğunlukla, eğer varsa sağlık ocakları,
yoksa kiralanan uygun bir yer aile hekimleri tarafından kullanılmaktadır.
5258 sayılı Kanunun “Kamuya ait taşınmazların kullanımı” başlıklı
4’üncü maddesine göre, hazine, belediye veya il özel idaresine ait taşınmazlardan aile sağlığı merkezi olarak kullanılması uygun görülenler, Maliye
Bakanlığı, belediye veya il özel idarelerince bu amaçla kullanılmak üzere doğrudan aile hekimine kiraya verilebilir.
Bu hüküm uyarınca, aile hekimlerine kiraya verilmesi uygun bulunan
sağlık ocaklarının kiraya verilme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 51/g maddesine göre gerçekleştirilmektedir. Kiralama için öncelikle kira değerinin tespiti ile ilgili araştırmalar 2886 sayılı kanunun 9’uncu
maddesine göre gerçekleştirilerek kira bedeli tahmin edilir ve 13’üncü maddeye göre oluşturulacak ihale komisyonu tarafından ihale gerçekleştirilir.
İhale sürecinde 2886 sayılı kanuna göre şartname düzenlenir, geçici ve kesin
teminat alınır, ihale sonrasında sözleşme yapılır. Bir sağlık ocağının birden
fazla aile hekimi tarafından ortak kullanılmak istenmesi durumunda, her
hekimle ayrı ihale ve sözleşme gerçekleştirilir. Bu durumda ortak kullanım
yerleriyle ilgili her hekimin payına düşen kısım ayrılır. Sağlık ocağının ihale
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işlemleri yapılmadan aile hekimi tarafından kullanılması durumunda, kullanılan döneme ilişkin ecrimisil bedeli takdir ve tahsil edilir.
Kiraya verilecek sağlık ocağıyla birlikte yada sağlık ocağından ayrı olarak tıbbi malzeme ve demirbaşın da kiraya verilmesi mümkündür. Özellikle
sağlık ocağının demirbaşı niteliğinde olan tıbbi cihaz ve demirbaşın da birlikte kiraya verilmesi yaygın olarak uygulanacak bir işlemdir. Bu durumda, tıbbi
cihaz ve demirbaşlar için de 2886 sayılı kanunun 9’uncu maddesine göre
bedel tahmininde bulunmak gereklidir. Menkul niteliğindeki tıbbi malzeme ve
demirbaşın kiralanması işleminde bedel tahmini yapılırken dikkat edilecek
husus, bu malzemenin kullanım nedeniyle uğradığı yıpranmanın da ilgili yerlerden sorularak dikkate alınması gerektiğidir. Bunun dışında, tıbbi cihaz ve
demirbaşlar da sağlık ocağı gibi aynı şekilde ihale edilir. Sağlık ocağının içerisinde bulunan tıbbi cihaz ve demirbaşların ihalesi birlikte yapılır. Burada
dikkat edilmesi gereken bir başka husus, yapılacak kiralamanın bir yıllık
süreyle sınırlı olduğudur. 5258 sayılı kanuna göre aile hekimliği sözleşmeleri
yıllık dönemlere göre yapıldığı için, sağlık ocağı ile tıbbi cihaz ve demirbaşların kiralanması da yıllık dönemlere uygun olarak yapılmalıdır. Bu nedenle
de kiralanarak aile hekiminin kullanımına teslim edilen tıbbi cihaz ve demirbaşların kira süresi sonunda tam ve çalışır durumda teslim edilmesi gerektiği
hususuna şartnamede yer verilmesi gerekmektedir.
Kiralanan sağlık ocağının elektrik, su, ısınma gibi giderlerinin merkezi
yönetim bütçesinden karşılanması durumunda, bunlara ilişkin tesisatın ayrılma olanağı varsa ayrılması, ayırma olanağı yoksa bu durumda giderleri paylaştırmak üzere kira bedeline gerekli eklemelerin yapılması gerekecektir.
Yukarıdaki hususlar yanında kira bedelinin ödenme şekli konusu da şartnamede yer alabilir. Aile hekimleri sözleşmeleri gereğince her ay ücretlerini
sağlık müdürlükleri tarafından düzenlenen bordro ile almaktadırlar. Bu nedenle kira bedelinin tahsili için bordro üzerinden aylık taksitler halinde kesinti
yapmak suretiyle tahsil etmek en kolay yöntemdir. Taksitle ya da peşin ödenme konusunda da düzenlenecek sözleşmeye bir madde konularak ödeme şekli
açıklığa kavuşturulabilir.
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Uygulama birliğinin sağlanması için sağlık ocaklarının ve demirbaşların
aile hekimlerine kiralanması konusunda bir genelge yayınlanmasının yerinde
olacağı düşünülmektedir.
2.3 Aile Hekimliğinde İşyeri Uygulaması
Aile hekimliği faaliyetine başlama aşamasında aile hekimlerinin işyeriyle ilgili karşılaşacağı ve mevzuattan kaynaklanan çeşitli durumlar söz konusudur. Bunlardan başlıcaları aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.
Vergi Mevzuatı Yönünden İşyeri
VUK’un 156’ncı maddesi ticarî, sınaî, ziraî veya meslekî bir faaliyetin
icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yeri “işyeri” olarak
kabul etmektedir. VUK’un 155’inci maddesi ise muayenehane açmayı serbest
meslek erbabında işe başlamanın belirtisi olarak görür. Yine VUK’un 8’inci
maddesi, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek
veya tüzel kişiyi mükellef; ve verginin ödenmesi bakımından, alacaklı Vergi
Dairesine karşı muhatap olan kişiyi vergi sorumlusu olarak tanımladıktan
sonra, VUK bakımından “mükellef” tabirinin vergi sorumlularını da kapsadığını hükme bağlamıştır.
Vergi Usul Kanunu açısından, aile hekimliği faaliyeti gösterilen yer, bir
muayenehane olarak kabul edilebilir. Burası serbest meslek faaliyeti gibi hasta
muayenesi yapılan bir işyeridir. Ancak, aile hekimliğine ilişkin çalışma usul
ve esaslarını belirleyen 5258 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta göre aile hekimlerinin çalışmaları sırasında sağlık hizmeti verdikleri kişilerden hiçbir şekilde
ücret almayacaklarına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bilindiği üzere
ticari ve mesleki faaliyette bulunmanın amacı bu yolla bir gelir elde etmektir.
Bir gelir elde etme amacını taşımadan yapılan faaliyetin ticari yada mesleki
faaliyet olduğu söylenemez. Bu nedenle, Aile hekimliği yapılan çalışma yeri
VUK ve GVK yönünden bir işyeri olarak kabul edilemez.
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Öte yandan, 213 sayılı VUK’un 5’inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü
uyarınca, gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl mayıs ayının
son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet
eden vergi miktarlarını gösteren levhayı; merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca görünüp okunacak
şekilde asmak zorundadırlar. Yukarıdaki işyeri açıklamasına koşut olarak, aile
hekimlerinin faaliyet gösterdiği yer VUK anlamında bir işyeri olmadığı için
aile hekimlerinin vergi levhası asma zorunlulukları da bulunmamaktadır.
Ancak, vergi mevzuatı bakımından aile hekimliği faaliyetinin gerçekleştiği yerin bir işyeri olarak kabul edilmemesi, buradaki faaliyet nedeniyle vergi
sorumlusu olunması durumunda bundan kaynaklanan yükümlülüklerin yapılmasına da engel değildir. Eğer aile hekimlerinin vergi sorumlusu olmalarına
neden olacak bir faaliyetleri söz konusu olursa aynı mükellef gibi kabul edileceklerdir.
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Yönünden İşyeri
5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine göre; hizmet akdi ile bir veya
birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılırlar ve aynı
Kanun’un 7ve 8’inci maddelerine göre bunların çalışmaya başladıkları tarihten itibaren sigortalılıkları başlar ve işverenleri sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmesi gerekir. Kanun’un 11’inci maddesine göre işyeri, sigortalı sayılanların
maddi olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yer olarak belirtilirken 12’nci maddesinde işveren, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan kişiler işveren olarak belirtilmiştir.
Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler ışığında, Aile hekimliği yapılan
çalışma yerinin 5510 sayılı Kanuna göre bir işyeri olacağı konusunda bir
şüphe yoktur. İşyeri sınıfının belirlenmesi konusunda bazı tereddütler bulunduğu anlaşılmaktadır. Bazı SGK’lar büro sınıfında uygulama yaparken bazı-
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ları da sağlık hizmetleri sınıfında işyeri kaydı yapmaktadırlar. Uygulama birliğinin SGK tarafından sağlanması gerektiği düşünülmektedir.
Yerel Hizmetler Yönünden İşyeri
Aile hekimliğine başlamak ve sürdürmek için belediyelerin yetki ve
mevzuat alanına giren çeşitli işlemlerin yapılması gelmektedir. Bunların
başında da işyeri açma muamelesi gelmektedir. Belediye Gelirleri
Kanunu’nun 81’inci maddesine göre, belediye sınırları veya mücavir alanlar
içinde bir işyerinin açılması «İşyeri Açma İzni Harcına» tabidir. Bunun yanı
sıra, aile hekimlerinin aldıkları bazı mal ve hizmetler yönünden yerel yönetimler ve benzeri kuruluşlarla ilişkisi söz konusudur. Bunların arasında;
- Aile hekimliğinin yapıldığını gösterir tabela nedeniyle söz konusu olan
ilan ve reklam vergisi, (2464 Sy Kanun Md. 12, 13, 14)
- Tüketilen su nedeniyle ödenmek durumunda olunan çevre temizlik vergisi, (2464 Sy Kanun Mük. Md.44)
- Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı (2464 Sy Kanun Md.58, 59)
ilk akla gelenlerdir. Tutar olarak önemsiz oldukları için dikkat çekmemiş
olsalar da aile hekimliğinin kamusal bir hizmet olarak kabul edilip edilmediğiyle doğrudan ilgili olan bu uygulamaların da açıklığa kavuşturulması gerektiği ortadadır.
Yukarıda sayılan arasında örneğin ilan ve reklam vergisinde olduğu gibi
kamuya tanınan istisnalar mevcut olduğu gibi, bazı yerel yönetimler tarafından açıkça belirtilmemekle birlikte istisna uygulamaları da yapılabilmektedir.
Ayrıca, yine belediyeler tarafından sağlanmakta olan su tedarikinin ve
Tedaş yada diğer dağıtım şebekeleri tarafından sağlanmakta olan elektrik hizmetinin ücretlendirilmesi konusunda da bir belirsizlik bulunmaktadır. Sayılan
kuruluşların tarifelerinde kamu sağlık kuruluşları için indirimli tarifeler
bulunmaktadır. Örneğin; Tedaş tarafından 01.01.2010 tarihinden geçerli olarak uygulanan güncel tarifede ticari kuruluşlar için 25,238 Krş/Kwh tarife
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belirlenmiş iken resmi sağlık kuruluşları için 20,316 Krş/Kwh ücret uygulanmaktadır. İndirimli tarifenin uygulanması ise, ilgili sağlık kuruluşunun ticari
değil resmi bir sağlık kuruluşu olarak değerlendirilmesi durumunda mümkündür aksi halde ticari kuruluş olarak yüksek ücretten fiyatlanacaktır.
Uygulamada yerel hizmet ve ücretlerde uygulanacak tarife konusunda tereddütler yaşanmakta, aile hekimliğinin resmi bir sağlık kuruluşu olup olmadığını dağıtım şirketleri kendileri değerlendirerek uygulama yapmakta ve aile
hekimleri farklı uygulamalarla karşılaşmaktadırlar.
Aile hekimliğinin kamusal bir hizmet olup olmadığına ilişkin tereddütleri ortadan kaldırılacak bir düzenleme yapıldığı takdirde bu kuruluşlar arasında uygulama birliğinin sağlanabileceği düşünülmektedir.
2.4 Aile Hekimliğinde İşverenlik Uygulaması
Aile hekimliği faaliyeti süresince aile hekimlerinin işveren sıfatını
kazanması konusunda karşılaşılacak çeşitli durumlar söz konusudur.
Bunlardan başlıcaları aşağıda incelenmeye çalışılmıştır.
Vergi Mevzuatı Yönünden İşverenlik
Gelir Vergisi Kanunu’nun 62’nci maddesinde hizmet erbabını işe alan,
emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerin işveren olduğu belirtilmiştir.
Görüleceği üzere vergi mevzuatımızda işveren kabul edilmek için yeter
koşul, emir ve talimatları doğrultusunda çalıştırmak ve hizmetinden yararlanmak üzere bir kişinin işe alınmış olmasıdır. Bu koşul yerine geldiğinde vergi
mevzuatı bakımından yükümlülükler başlamış olur. Bu yükümlülüklerin
başında yapılan ücret ödemelerinden gelir vergisi kesilmesi ve kesilen verginin beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gelmektedir.
Genel olarak yukarıdaki bilgiler geçerli olmak kaydıyla, aile hekimliği
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uygulamasında aile hekimlerinin yanlarında çalışan personelin işvereni sıfatıyla hangi yükümlülüklerinin olduğunun belirlenmesi bakımından çalışan
personelin yaptığı işin belirlenmesinin önemi vardır. İleriki bölümlerde irdeleneceği üzere, vergi mevzuatımızda var olan bazı istisnalar nedeniyle istisna
edilmiş hizmetlerin satın alınması durumunda bu hizmeti alan aile hekiminin
vergisel yükümlülükleri bulunmayacaktır.
Sosyal Güvenlik Yönünden İşveren
5510 sayılı Kanunun 12’nci maddesine göre ise işveren, Kanun’un
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Aynı maddede 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 kişinin alt işveren olduğuna dair de hüküm vardır. Bu hükme göre, 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.
Görüleceği üzere sosyal güvenlik mevzuatımızda işveren kabul edilmek
için yeter koşul, sigortalı sayılmayı gerektiren bir şekilde personel çalıştırmaktır. Bu koşul yerine geldiğinde sosyal güvenlik mevzuatı bakımından
yükümlülükler başlamış olur. Bu yükümlülüklerin başında sigortalılığın bildirilmesi ve sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi gelmektedir. Aile hekimliği
bakımından yanında çalıştırdığı kişilerle ilgili sosyal güvenlik yükümlülükleri konusunda bir istisna söz konusu değildir. Bununla birlikte, söz konusu iş
ve hizmetin bir gerçek kişiye değil de bir işveren bünyesinde çalışmakta olan
personele fatura karşılığı gördürülmesi durumunda bildirimde bulunma ve
prim ödeme gibi sosyal güvenlik yükümlülükleri aile hekimleri açısından söz
konusu olmayacaktır. Aile hekimlerinin çalışmalarını düzenleyen Aile
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Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18’inci maddesinde, aile hekimlerinin,
sağlık hizmetlerine yardımcı olmak amacıyla ebe, hemşire, sağlık memuru,
tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ferden veya müştereken personel çalıştırabileceği ya da hizmet satın alabileceği belirtilmiştir.
Uygulamada bazı SGK Müdürlüklerinin aile hekimlerinin yanlarında
temizlik, muhasebe ve kayıt elemanı yada sekreterlik gibi işleri kısa süreli olarak yada hizmet satın alma yoluyla gördürmelerine sıkça rastlanmaktadır. Bu
gibi işler sürekli çalışmayı gerektiren işlerden olmadığı için bulunulan yerin
özelliklerine göre, bu işler bazı yerlerde günde birkaç saatlik çalışmayla bazı
yerlerde ise, bu konularda faaliyet gösteren işletmelerden fatura karşılığı hizmet alınmak suretiyle yaptırılmaktadır. Aile hekimliği kazanç amacıyla yapılan ticari yada mesleki bir faaliyet olmadığı için bu faaliyet için muhasebe hizmeti alınması da söz konusu olmamaktadır.
Buna rağmen bazı SGK müdürlükleri tarafından, aile hekimleri hakkında
- Temizlik, kalorifer yakma, evrak kayıt ve sekreterlik gibi işleri yaptırdığı görülen personelin tam gün çalışmış kabul edilerek buna ilişkin sigorta
bildirimlerinin istendiği, verilemediği takdirde de cezalı işlem yapıldığı,
- bu işlerin faturalı hizmet satın alma yoluyla yaptırıldığına ilişkin itirazların dikkate alınmadığı,
- dosya bilgisi olarak, mükellefiyet kaydı, tutmakta olduğu defter ve belgelere ilişkin bilgilerin istendiği,
- aile hekimliğinin defter ve belgelerini tutan muhasebecinin kimliğine
ilişkin bilgilerin istendiği
görülmektedir. Bu uygulamalardan duydukları rahatsızlık kurumlar arasında bitmeyen yazışma ve gerginliklere neden olmakta, aile hekimliği sisteminin yerleşmesi ve benimsenmesinde hekimler bakımından isteksizlikler ve
bıkkınlıklara neden olmaktadır.
Aile hekimlerinin fatura karşılığı hizmet satın almalarında bir engel
olmadığına dair ve yukarıda belirtilen yersiz işlemlerle meşgul edilmelerinin
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önlenmesi bakımından bu konudaki tereddütlerin SGK tarafından bir düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
İşveren Sorumluluğu Yönünden Asıl İşveren Uygulaması
Aile hekimleri, kendilerine yardımcı olmaları amacıyla ebe, hemşire,
sağlık memuru, tıbbi sekreter gibi ilave sağlık hizmetleri personeli ile güvenlik, temizlik, kalorifer, sekretarya vb. hizmetler için ücretini kendileri ödeyerek personel çalıştırmaları durumunda çalıştırdıkları personel bakımından
işveren konumunda değerlendirilecekler ve yukarıda belirtilen vergi ve sosyal
güvenlik mevzuatı yönünden sorumluluk üstleneceklerdir. Sağlık müdürlükleriyle imzaladıkları sözleşmeyle ve ilgili kanun, yönetmelik ve bakanlık düzenlemelerine uygun olarak, sağlık müdürlüklerinin gözetim ve denetiminde aile
hekimliği yapan hekim, verdiği sağlık hizmetiyle ilgili olarak çalıştırması
öngörülen nitelikteki personeli çalıştırmakla, bu personelin işvereni olacaktır.
Bunun yanında sağlık müdürlükleri de asıl işveren olarak ilgili personelin
5510 sayılı Kanundan kaynaklanan işveren sorumluluğuna ortak olacaktır. Bu
nedenle söz konusu personelin işe alınmasından çıkarılmasına kadar her aşamadaki işveren sorumluluğunu üstlenecek olan devletin, aile hekiminin bunun
bilincinde olarak personel çalıştırması konusunu gözetmesi gerekmektedir.
5258 sayılı Kanuna göre aile hekimlerinin yanında aile sağlığı elemanı
sıfatıyla çalışan personelin işvereninin aile hekimi olup olmadığı konusunun
öncelikle açıklığa kavuşması gerekir. Aile sağlığı elemanları, kanuna göre,
genellikle sağlık bakanlığı yada diğer kamu kurumlarının kadrolarında görev
yapmakta olan personelden kendilerinin talebi yada muvafakati üzerine aile
hekimiyle birlikte çalışmak üzere kadro yönünden bağlı oldukları kurum tarafından görevli oldukları süre boyunca ücretsiz izinli sayılan personelden oluşmaktadır. Kamu kurumlarında kadrolu çalışmayan personelin de istenen niteliklere sahip olması durumunda aile hekimi yanında aile sağlığı elemanı olarak görev yapması mümkündür. Aile sağlığı elemanları, ilgili kanuna göre
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sevk ve idare yönünden aile hekimlerine bağlı olmakla birlikte çalışmalarının
karşılığı olan ücreti aile hekimlerinden değil, aynı aile hekimi gibi devletten
(sağlık müdürlüklerinin onayıyla muhasebe müdürlüklerinden) almaktadırlar.
Bu nedenle aile sağlığı elemanlarının işvereni aile hekimi değil, 5258 sayılı
Kanuna göre devlettir. Bu personel yönünden sosyal güvenlik ve vergiyle ilgili yükümlülükleri ilgili sağlık müdürlüğü ve muhasebe müdürlüğü maaş ödemesi aşamasında yerine getirmektedirler. Aile hekimlerinin yükümlülüğü söz
konusu değildir.
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ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL
TOPLANTILARINA İLİŞKİN USUL VE
ESASLAR
(Toplantı Çeşitleri, Zamanı, Yeri, Paysahiplerinin Toplantıya Davet
Edilmesi)
Soner ALTAŞ*
Öz
Genel kurul, anonim şirketlerde yasal olarak bulunması zorunlu olan üç
organdan birisidir. Paysahiplerinin katılımıyla oluşur ve şirketin diğer organlarının tayini, hesapların tasdiki, kazancın dağıtılması gibi temel konularda
karar alır. Ancak, yılda bir ya da birkaç kez toplanan bir organ olması nedeniyle, uygulamada toplanmasına ve karar almasına ilişkin usul ve esaslar yeterince bilinmemekte ya da bir toplantıdan diğerine olan zaman aralığı dikkate
alındığında unutulabilmektedir. Oysa, usule aykırı şekilde yapılan genel kurul
toplantıları ve bu toplantılarda alınan kararlar dava konusu edilebilmekte,
hatta bu kararların iptali ve geçersizliği dahi gündeme gelebilmektedir. Bu
olumsuzluklarla karşılaşmamak için, anonim şirket genel kurullarının usulüne
uygun şekilde toplanması ve karar alması gerekir. İşte bu çalışmada, anonim
şirket genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslar ele alınmaktadır.
I. GİRİŞ :
Anonim şirketlerde genel kurul, paysahiplerinin katılımıyla oluşan ve
yönetim kurulu ile denetçilerin seçimi, azli, ibrası, şirket hesapların tasdiki,

*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi
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kârın dağıtımı, esas sözleşmenin değiştirilmesi, sermayenin artırılması gibi
Kanunla sadece kendisine tanınmış olan konularda karar alan organdır.
Ancak, genel kurul, yönetim kurulu gibi daimî bir organ mahiyetinde olmayıp, yılda bir veya birkaç kez toplanan bir organ hüviyetindedir. Hatta, istisnaî
hallerde toplanan olağanüstü genel kurul toplantıları hariç tutulacak olursa,
anonim şirket genel kurulunun yılda bir kez olağan olarak toplanması yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde yeterli olmaktadır.
Bu yönüyle, yani, genelde yılda bir kez toplanan ve karar alan bir organ
olması nedeniyle, zaman zaman genel kurul toplantılarının yapılmasında bazı
tereddütler yaşanmakta, birtakım yükümlülükler atlanmakta yahut eksik olarak ifa edilmektedir. Bu haller ise, genel kurullarda alınan kararların sıhhatini
olumsuz yönde etkilemekte ve bazı durumlarda genel kurul kararlarının yargıya intikal etmesine sebebiyet vermektedir. Genel kurulu toplantıya çağırma
görevinin kural olarak yönetim kuruluna verilmesi, yine genel kurulda görüşülecek finansal tablo ve raporların, toplantıya ilişkin cetvel ve belgelerin
yönetim kurulu tarafından hazırlanıp muhafaza edilmesi yükümlülüğü, genel
kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların yönetim kurulu üyeleri tarafından
bilinmesini zaruri kılmaktadır. Bu çerçevede, çalışmamızda, anonim şirket
genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esaslar ele alınacaktır. Ancak, takdir
edileceği üzere, konu, birden fazla çalışmaya konu olacak bir mahiyet arz
etmektedir. Bu nedenle, konunun aşağıda belirtilen ana başlıklar itibariyle üç
ayrı bölüm halinde ele alınmasının daha uygun olacağı düşünülmüştür:
1. Genel kurul toplantısının çeşitleri, yapılma zamanı, yeri ve paysahiplerinin (ortakların) genel kurul toplantısına davet edilmesi;
2. Genel kurul toplantısının gündemi ve kim tarafından belirlendiği,
genel kurulun devredemeyeceği görev ve yetkiler, toplantıda hazır bulunması
gereken kişiler ve belgeler, toplantıda vekaleten oy kullanma, paysahiplerinin
genel kurul toplantılarına ilişkin hakları ve bunların sınırlandırılması;
3. Genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı ve karar yetersayıları (nisapları), toplantı tutanağının düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar, toplantı son-
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rasında yapılması gereken işlemler, genel kurul toplantısının yapılamayacağı
veya erteleneceği haller, genel kurul kararlarının iptali veya geçersizliği.
Dolayısıyla, bu çalışmamızda; anonim şirketin genel kurulunun yapısı
ve işleyişi ile tabi olduğu mevzuata kısaca değindikten sonra, genel kurul toplantısının çeşitleri, yapılma zamanı, yeri ve paysahiplerinin (ortakların) genel
kurul toplantısına davet edilmesi üzerinde durulacaktır.
II. ANONİM ŞİRKET GENEL KURULUNUN YAPISI VE İŞLEVİ:
Anonim şirket genel kurulu, karar organı olup, yönetim kurulu gibi
daimî bir icra organı statüsünde değildir. Pay sahipleri; organların (yönetim ve
denetim kurulu) tayini, hesapların tasdik ve kazancın dağıtılması gibi şirket
işlerine ilişkin haklarını, genel kurul toplantılarında kullanırlar1 (TTK,
m.360/f.1). Anonim şirket genel kurulu, kural olarak, olağan (adi) ve olağanüstü (fevkalade) olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan genel kurul toplantısının her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve en az yılda bir defa
yapılması zorunludur(TTK, m.364/f.1). Olağanüstü genel kurul toplantısı ise,
lüzum görülmesi durumunda her zaman için yapılabilir. TTK, genel kurulu
olağan toplantıya davet etme görevini yönetim kuruluna, olağanüstü toplantıya
davet etme görevini ise hem yönetim kuruluna hem de denetçilere vermiştir(TTK, m.365). Ayrıca, koşulların mevcut olması durumunda, azlığın da,
genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırması mümkündür(TTK, m.366-367).
III. ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARININ
TABİ OLDUĞU MEVZUAT:
Anonim şirket genel kurul toplantılarını tabi olduğu mevzuat silsilesini,
1

Pay sahipleri, bu haklarını bizzat kullanabilecekleri gibi, pay sahibi olan veya şirket esas sözleşmesinde
aksine bir hüküm yok ise, pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilirler. Ancak, nama yazılı
paylar için temsil yetkisinin yazılı olarak verilmesi gerekmektedir(TTK, m.360).
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Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili Tüzüğü, Ortaklıkların Denetimine Dair
Tüzük, Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda
Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik ve
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) Tebliğleri olarak sıralayabiliriz. Ancak, hemen belirtelim ki, bu mevzuat silsilesi, halka
açık olmayan, yani kapalı anonim şirketler için öngörülmüştür. Yoksa, halka
açık anonim ortaklıklarda, sayılanlar arasına Sermaye Piyasası mevzuatını da
dahil etmek gerekir. Bununla birlikte, çalışmamızda konu, esas itibariyle doğrudan Türk Ticaret Kanunu’na tabi olan anonim ortaklıklar açısından ele alındığından, Sermaye Piyasası Kanunu’nun konuya ilişkin hükümleri ile
Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konudaki Tebliğlerine değinmekten mümkün mertebe sarfı nazar edilecek, ancak yeri geldiğinde halka açık anonim şirket yönünden de izahı lazım gelen hususlara gönderme yapılacaktır.
Bilindiği üzere, anonim şirket genel kurul toplantılarına ilişkin temel
düzenlemelere, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda yer verilmiştir. Bu
düzenlemelere, paralel olarak, 08/02/1957 tarih ve 9530 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Tüzüğü’nün beşinci faslında ve
07/08/1972 tarih ve 14269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortaklıkların
Denetimine Dair Tüzük’ün 12nci maddesi başta olmak üzere muhtelif maddelerinde, anonim şirketlerin işlemlerine ve genel kurul toplantıların ilişkin
hükümlere yer verilmiştir. Anonim şirket genel kurul toplantılarında uyulması gerekli usul ve esasların en kapsamlısına ise 07/08/1996 tarih ve 22720
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul
Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Komiserleri Hakkında Yönetmelik”te yer verilmiştir. Anılan Yönetmeliğin
genel kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeleri, birçok noktada, TTK.nda
dağınık olarak yer alan hükümlerin bir araya getirilmesinden ibarettir. Bu
özelliğinin yanısıra, sözkonusu Yönetmeliğin, aynı zamanda, genel kurul toplantılarında bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin görev ve
yetkilerini düzenlemesi, onu, genel kurul toplantılarında göz önünde bulundurulan öncelikli mevzuat haline getirmiştir.
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Yine, Türk Ticaret Kanunu’nun 274üncü maddesi ile verilen yetki çerçevesinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Anonim ve
Limited Şirketlerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliğ (İç Ticaret: 2003/3)” ve bu Tebliğ’de değişiklik
yapan İç Ticaret:2004/2 ve İç Ticaret:2007/1 2 sayılı Tebliğler, “Anonim ve
Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme
Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ (İç Ticaret 2002/4)” 3 ve “Anonim Ve
Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, ihtiyaç duyulması halinde, anonim şirket
genel kurul toplantılarında göz önünde bulundurulması gerekli hususları ihtiva etmektedir.
IV. GENEL KURUL TOPLANTISININ ÇEŞİTLERİ:
Türk Ticaret Kanunu’nda temel olarak, dört çeşit genel kurul toplantısından bahsedildiğini söyleyebiliriz. Bunlar, kuruluş genel kurulu toplantısı,
olağan (adî) genel kurul toplantısı, olağanüstü (fevkalade) genel kurul toplantısı ve imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısıdır. Bununla birlikte, bazı
özel durumlara özgü olarak, sayılanlar haricinde genel kurul toplantısı yapılması da mümkündür. Örneğin; anonim şirketin tahvil ihraç etmesi durumunda, tahvil sahipleri genel kurul toplantısı yapılabilir(TTK, m.429, m.430).
Ancak, belirttiğimiz üzere, bu genel kurul toplantıları istisnaî mahiyet arzet-

2

Bu Tebliğe göre “4884 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değişik Türk Ticaret Kanununun 273 üncü maddesi gereğince; bankalar, katılım bankaları, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve
kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, holdingler, döviz büfesi işleten şirketler,
umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk
şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası Kanununa tabi ve halka açık şirketler ile serbest bölge
kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluşları ve ana sözleşme değişiklikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığının iznine
tabidir.
3 Sonraki yıllarda, müteaddit defalar, yeni tebliğler ile değişikliğe uğramış ve sermaye artırım işlemlerini
tamamlama süresi uzatılmıştır.
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mektedir. Bu açıklamalar ışığında, genel kurul toplantısının çeşitlerine aşağıda sırasıyla yer verilmiştir.
Kuruluş genel kurul toplantısı, tedricî kuruluşa tabi anonim şirketlere
özgü olan ve TTK.nun 289 ila 297nci maddelerine göre yapılan genel kurul
toplantılarıdır. Anî şekilde kurulan şirketler için sözkonusu değildir. Ancak,
ülkemizde tedricî usulde kurulan anonim şirket sayısının hemen hemen yok
denecek düzeyde olması nedeniyle, sıklıkla rastlanılan ve uygulanan bir toplantı çeşidi değildir.
Olağan genel kurul toplantısı, TTK.nun anonim şirketler faslının dördüncü kısmında detaylarına yer verilen ve her hesap dönemi için yapılması
zorunlu olan, şirket organlarının pay sahipleri tarafından seçilmesi, hesaplarının tasdik edilmesi ve kazancın dağıtılması amacıyla yapılan genel kurul toplantısıdır. Uygulamaya en çok konu olan toplantı çeşidi budur.
Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, belli bir zamanı olmayan, şirket
için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve
gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu genel kurul
toplantısıdır. Bu toplantı çeşidi de, olağan genel kurul toplantısı gibi, uygulamada sıklıkla müracaat edilen toplantı çeşitlerinden birisidir.
Yine, imtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı, anasözleşmesine
göre imtiyazlı payların bulunduğu anonim şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek tarzda anasözleşmeyi değiştirmeye
veya şirket sermayesini artırmaya karar vermesi halinde, TTK.nun 389 ve 391
inci maddelerine göre genel kurul kararlarını görüşmek amacıyla sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır(Yönetmelik, m.5/d).
V. GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA ZAMANI:
Kuruluş genel kurulunun, tedricî surette kurulan anonim şirketlerde,
esas sermayenin tamamına iştirak edildikten ve pay bedelleri ödendikten sonraki on gün içinde kurucular tarafından toplantıya davet edilmesi gerekmekte-
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dir. Kurucular tarafından ayın nev’inden sermaye konulmuş olması durumunda ise, ilk kuruluş genel kurul toplantısında bu ayınların değerlerinin tesbiti
için bilirkişi seçilir. Seçilen bu bilirkişilerin düzenleyecekleri raporun kuruculara verilmesinden sonraki on gün içerisinde de kuruluş genel kurulu kurucular tarafından yeniden toplantıya çağırılır(Yönetmelik, m.6/a). Ancak, bir
önceki bölümde de belirttiğimiz üzere, kuruluş genel kurulu toplantısının
yapılması nadiren rastlanılan bir uygulamadır.
Olağan genel kurul toplantısının, her hesap dönemi sonundan itibaren
üç ay içinde ve yılda en az bir kez yapılması zorunludur(TTK, m.364/f.1).
Dolayısıyla, hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel
kurul toplantılarının izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi
olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde
yapılması gerekmektedir. Yine, TTK gereği, yılda birkaç kere kâr dağıtımına
giden anonim şirketlerde, her dağıtma için, genel kurulun toplantıya davet
edilmesi zorunludur(TTK, m.364/f.2). Ancak, ülkemizde yılda birkaç kez kâr
dağıtımına giden şirket sayısı oldukça sınırlı olduğundan, genelde olağan
genel kurul toplantısı yılda bir kez yapılmaktadır. Bununla birlikte, birçok
anonim şirketin -olağan genel kurul toplantısının zamanında yapılmaması için
herhangi bir cezaî sorumluluk öngörülmemiş olmasının da etkisiyle- olağan
genel kurul toplantılarını genelde kurumlar vergisi ödendikten sonra yani
Nisan ve sonraki aylarda yapma yoluna gittikleri gözlenmektedir. Uzun yıllardır TTK.na açıkça aykırılık teşkil eden bu uygulamaya devam edilmesi ve
giderilmesi yolunda herhangi bir düzenlemeye gidilmemesi, bu konuda bazı
ihtilafların yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
Olağanüstü genel kurul toplantısının belli bir zamanı yoktur. Anonim
şirket için olağan üstü genel kurul toplantısının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıkması halinde, her zaman için yetkili şirket organlarının daveti
üzerine yapılır(TTK, m.364/f.3). Ancak, şirket anasözleşmesinin değiştirilmesi amacıyla yapılacak olağan üstü genel kurul toplantılarının, şirketin İç
Ticaret:2007/1 sayılı Tebliğ’de sayılan şirketlerden olması durumunda, ana-
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sözleşme değişikliği izninin alındığı tarihten itibaren 6 ayı aşmayacak bir süre
içinde yapılması gerekir(Yönetmelik, m.6/c).
İmtiyazlı pay sahipleri genel kurulu toplantısı ise, imtiyazlı payları olan
anonim şirketlerde, genel kurul tarafından sermaye artırımına veya imtiyazlı
pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette anasözleşme değişliğine
karar verilmesi halinde, bu genel kurul tarihinden sonra fakat anasözleşme
değişikliğinin tescilinden önce yapılır(Yönetmelik, m.6/d).
VI. GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILACAĞI YER:
Genel kurul toplantılarının yapılacağı yerin belirlenmesinde, şirket anasözleşmesi (esas sözleşmesi) belirleyici rol oynamaktadır. Genel kural olarak,
anonim şirket genel kurul toplantıları, şirket anasözleşmesinde aksine bir
hüküm yok ise, şirket merkezinde yapılır(TTK, m.371). Ancak, eğer şirket
anasözleşmesinde genel kurul toplantısının şirket merkezinin bulunduğu
mülki idare biriminin ( il veya ilçe) başka bir yerinde yapılmasına dair bir
hüküm bulunuyor ise, genel kurul toplantısı, toplantıya ilişkin davette belirtilmek koşuluyla, başka bir adreste de –örneğin; bir otelin toplantı salonundayapılabilir. Genel kurul toplantısının, şirket merkezinin bulunduğu yerden -il
veya ilçe- başka bir ilde veya başka bir ülkede yapılabilmesi için ise, anasözleşmede bu yerlerin yazılmış olması koşulu aranır(Yönetmelik, m.7).
Yeri gelmişken, genel kurul toplantısının yapılacağı yerin, hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık adres olarak belirtilmesi gerektiğinin
altını çizelim. Dolayısıyla, şirket merkezinde toplanılacak olsa dahi, toplantıya davete ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında, “genel kurul toplantısı
…… adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.” şeklinde bir ifade
kullanılmalıdır.
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VII. GENEL KURULU TOPLANTIYA DAVET ETMEYE YETKİLİ
OLANLAR:
Genel kurulu toplantıya davet etmeye yetkili olan kişiler, toplantının
türüne göre değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle, genel kurulu kimlerin toplantıya davet edebileceği hususu, aşağıda genel kurul toplantısı çeşitleri bazında ayrı ayrı ele alınmıştır.
1. Genel Kurulu Olağan Toplantıya Davete Yetkili Olanlar :
TTK.nun 365inci maddesi gereği, anonim şirket genel kurulunu olağan
toplantıya davet etme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulunun genel
kurulu süresi içerisinde olağan toplantıya davet etmemesi durumunda, genel
kurul denetçiler tarafından olağan toplantıya davet edilir(Yönetmelik, m.9).
2. Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davete Yetkili olanlar :
TTK.nun 365inci maddesine göre, anonim şirket genel kurulunu olağanüstü toplantıya davet etme yetkisi hem yönetim kuruluna hem de TTK m.355
gereği şirket denetçilerine (murakıplara) aittir. Dolayısıyla, anonim şirket
genel kurulu, lüzumu halinde –örneğin; anasözleşmenin değiştirilmesi, esas
sermayenin artırılması yahut azaltılması ya da şirketin bozulan mali durumunun görüşülmesi amacıyla- , yönetim kurulu tarafından olağan üstü toplantıya
çağrılır.
Yine, TTK m.355 gereği, şirket açısından zorunlu ve ivedi sebeplerin
ortaya çıkması durumunda, genel kurul, şirket denetçileri tarafından olağanüstü toplantıya davet edilebilecektir. Aslında, TTK.nun 355nci maddesi
hükmü, denetçilere tanınan bir yetki olmanın da ötesinde bir görevdir. Yani,
zorunlu ve acil sebepler var ise, denetçiler, genel kurulu olağanüstü toplantıya
davet etmek zorundadırlar, aksi takdirde görevlerini ihmal etmiş sayılırlar.
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Diğer yandan, TTK, azlığa da şirket genel kurulunu olağanüstü toplantıya davet etme hakkı tanımıştır. Buna göre, şirket sermayesinin en az onda biri
değerinde –halka açık anonim ortaklıklarda yirmide biri değerinde- paylara
sahip olan kimselerin gerektirici sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine,
yönetim kurulunun, genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etmesi ya da
genel kurul zaten toplanacak ise müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme
koyması zorunludur(TTK, m.366). Bu talebin yönetim kurulunca yerine getirilmemesi durumunda, azlık pay sahipleri, şirket denetçilerine müracaat ederek, genel kurulun şirket denetçileri vasıtasıyla olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılmasını sağlayabilirler. Bu taleplerinin şirket denetçileri tarafından
da dikkate alınmaması ya da makul bir süre içerisinde yerine getirilmemesi
durumunda, azlık pay sahipleri, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye müracaat ederek, genel kurulun toplantıya davet edilmesi veya istedikleri hususun gündeme konulması konusunda kendilerine yetki verilmesini
talep edebilirler(TTK, m.367). Mahkemenin azlığı yetkili kılması durumunda,
toplantıya davete veya gündeme eklenen hususlara ilişkin ilana, mahkemenin
izni de yazılır.
3. İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili
olanlar :
TTK.nun 389uncu maddesine göre, genel kurul tarafından esas sözleşmenin değiştirilmesine dair verilen karar, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını
ihlal edecek mahiyette ise, bu karar, adı geçen pay sahiplerinin yapacakları
özel bir toplantıda verecekleri diğer bir kararla onaylanmadıkça uygulanamaz.
Aynı maddeye göre, imtiyazlı pay sahiplerini bu toplantıya davet etme görevi,
yönetim kuruluna ve şirket denetçilerine aittir.
Yani, doğal olarak, yönetim kurulunun, imtiyazlı pay sahipleri genel
kurulunu toplantıya davet etmesi beklenir. Ancak, yönetim kurulu tarafından
toplantıya davet edilmemesi halinde, anılan kurul, denetçiler tarafından top-
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lantıya davet olunur. TTK.na göre, imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun,
imtiyazlı pay sahiplerinden herhangi birisi tarafından toplantıya davet edilmesi de mümkündür(TTK, m.389).
4. Kuruluş Genel Kurulunu Toplantıya Davete Yetkili Olanlar :
Tedricen kurulan anonim şirketlerde, kuruluş genel kurulu, kurucular
tarafından, her pay sahibine taahhütlü mektup gönderilerek ve gazetelerle ilan
edilerek toplantıya davet edilir. Davet mektubunun toplantı gününden en az on
beş gün önce gönderilmesi zorunludur(TTK, m.289).
5. Genel Kurulu Toplantıya Davete Yetkili Olan Diğer Kişiler :
Tasfiye halinde olan anonim şirketlerde, tasfiye işlemlerinin gereklerinden olan hususlar hakkında karar vermek üzere şirket genel kurulu tasfiye
memurları tarafından toplantıya davet edilir(TTK, m.440/f.2).
İstifa, görev süresinin dolması veya her hangi bir nedenle organsız kalan
anonim şirketlerde, genel kurul; mahkemece atanmış kayyımlar veya davet
konusunda yetki verilmiş azlık pay sahipleri tarafından toplantıya çağırılır.
Şirket organlarının genel kurulu toplantıya davet yetkisinin devam edip etmediğinin tespitinde, şirket organlarının görev süresinin bittiği yılı takip eden
yılın altıncı ayının son günü esas alınır(Yönetmelik, m.9).
Diğer yandan, ortakların tamamının imzaları noterce onaylanmış bir yazı
ile genel kurul olarak toplanmak istediklerini Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na
bildirmeleri durumunda, yalnızca şirket organlarının oluşturulması amacıyla
genel kurul toplantısı da yapılabilir(Yönetmelik, m.9).
VIII. GENEL KURULU TOPLANTIYA DAVETİN ŞEKLİ:
Şirket genel kurulunu toplantıya davetin -ilan ve toplantı günü hariç-
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toplantıdan en az iki hafta önce Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi(TTSG)’nde
ilan edilmesi zorunludur(TTK, m.368). Toplantıya davet hususunda,
TTSG’deki ilan haricinde, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan usule de
uymak gerekmektedir. Örneğin, şirket esas sözleşmesinde, toplantıya ilişkin
davetin şirketin internet sitesine konulacağı, yerel ya da ulusal basında ilan
edileceği belirtilmiş ise, TTSG’de yapılacak ilanın yanı sıra, şirket esas sözleşmesinde belirtilen bu hususların da yerine getirilmiş olması gerekecektir.
Yine, TTK.na göre, nama yazılı pay ya da hisse senedi sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü bildirilmesi gerekmektedir(TTK, m.368). Ancak, Sermaye Piyasası Kanunu’nun
11 inci maddesi uyarınca, nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da, borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören hisse senedi sahiplerine,
toplantı gününün taahhütlü mektupla bildirilmesine gerek bulunmamaktadır(Yönetmelik, m.11/a).
Davet edilen ilk toplantıda gerekli yetersayının temin edilememesi, bu
nedenle de toplantının yapılamaması durumunda, genel kurul yukarıda belirtilen usullerle yeniden toplantıya davet edilir(TTK, m.372). Yoksa, toplantıya
ilişkin davet metnine, gerekli yetersayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının davet edilmesine ilişkin hüküm konulamaz, aksi takdirde konulan
hükümler geçersiz sayılır(Yönetmelik, m.11/a).
IX. GENEL KURULU TOPLANTISINA DAVET MEKTUPLARINDA
VE İLANINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR:
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile diğer gazetelerde yapılan ilanlarda ve
nama yazılı pay/pay senedi sahipleri ile önceden şirkete bir hisse senedi tevdi
ederek ikametgahını bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine gönderilecek
mektuplarda;
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-Toplantı günü ve saati,
-Toplantı yeri 4,
-Gündem,
-Gündemde anasözleşme değişikliği var ise, değişen madde/maddelerin
eski ve yeni şekilleri 5,
-Davetin hangi organ tarafından yapıldığı,
-İlk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul
yeniden toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi ile bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı,
-Olağan toplantı ilanlarında faaliyet raporu ile bilanço, kar ve zarar cetvellerinin ortakların incelemesine hangi adreste açık bulundurulduğu,
belirtilir. Ayrıca genel kurul toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla
temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri ilan edilir(Yönetmelik, m.11/b).
X. GENEL KURUL TOPLANTISININ İLANSIZ VE ÇAĞRISIZ
OLARAK YAPILABİLECEĞİ HALLER:
Bütün payların sahipleri veya temsilcileri, aralarından herhangi birisi itiraz etmediği takdirde, toplantıya çağırma hakkında merasime riayet edilmeksizin genel kurul olarak toplanabilirler(TTK, m.370). Ancak, TTK.nun bu
konuda tanıdığı kolaylık sadece çağrı merasimine ilişkindir, yoksa genel kurul
toplantılarına ilişkin yasal zorunluluklar açısından bir istisna tanınmamaktadır. Burada dikkat edilecek olan husus, bu tür çağrısız toplantılarda, şirket sermayesinin temsil eden payların tamamının asaleten veya vekaleten temsil edilmesi ve bu konuda pay sahipleri veya temsilcilerinden herhangi bir itiraz gel4 Hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık adres olarak belirtilir. Yani, şirket merkezinde toplanılacak olsa dahi “genel kurul toplantısı …… adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacaktır.” tarzında bir ifade
kullanılır.
5 Şirket, İç Ticaret:2007/1 sayılı Tebliğ kapsamında ise, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan anasözleşme
değişikliği için izin alınmış olması gerekir. .
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memesidir. Paysahiplerinden herhangi birisinin itiraz etmesi durumunda, toplantıya ilişkin çağrı merasimine uyulması gerekir.
X1. HİSSE SENEDİ VEYA İLMÜHABER ÇIKARMAK İÇİN
GENEL KURUL KARARI GEREKİR Mİ?
Konumuzla doğrudan ilgili olmamakla birlikte, meslek mensuplarınca
merak edilen ve sıkça sorulan bu konuya, çalışmamızın sonunda değinilmesi
uygun görülmüştür. Türk Ticaret Kanunu’nda, hisse senedi veya ilmühaber
çıkarabilmek için genel kurul yahut yönetim kurulu kararı gerektiği yönünde
bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususa, sayılan organların görev ve yetkileri arasında da yer verilmemiştir. Buna karşılık, eğer şirket anasözleşmesinde, hisse senedi ya da hisse senetlerinin yerine geçmek üzere ilmühaber
çıkarılacağı yönünde açık bir hükme yer verilmiş ve bunun da genel kurulca
karara bağlanacağı belirtilmiş ise, genel kurul kararı olmadan hisse senedi ya
da ilmühaber çıkarılamayacaktır.
Peki, şirket anasözleşmesinde bu yönde bir hüküm yok ise nasıl hareket
edilecektir? Hemen belirtelim ki, hisse senedi yahut ilmühaber çıkarmak için
genel kurul kararının gerekip gerekmediği TTK açısından önem arz etmemektedir. Bu konuyu öne çıkaran ve tereddüt yaşanmasına sebebiyet veren
husus, anonim şirketlerde hisse senedine veya ilmühabere bağlanmış payların
devrinden sağlanan kazanca vergi yasaları ile tanınan hatırı sayılır istisnadır.
Zira, hisse senedi veya ilmühabere bağlı payların devrinden doğan değer artış
kazancının –miktarı ne olursa olsun- gelir vergisine tabi olup olmaması, iktisap tarihinin üzerinden iki yıllık bir sürenin geçmesine dayanmaktadır. Hisse
senedi veya ilmühaber çıkarmak isteyen şirketler ise, vergi idaresinin sonradan bu senet veya ilmühaberlerin gerçekten iki yıl önce bastırılıp paysahiplerine teslim edildiğinin ispat edilmesini talep etmesi olasılığına karşı, lehlerine
birtakım deliller elde etme arayışına girmektedir. Diğer yönden bakıldığında,
sağlanan vergisel avantajın, birtakım şirketleri, aslında senet veya ilmühaber

184

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

iki yıl önce bastırılmadığı halde, bastırılmış gibi işlem yapmaya itebileceği de
muhtemeldir.
Bize göre, hisse senedinin iki yıl önce bastırılıp bastırılmadığının matbaadan alınacak fatura ile ispatı mümkün olabilecektir. Hatta, yönetim kurulunun bu konuda bir karar alması da mümkündür. Ancak, hisse senedi yahut
ilmühaber çıkarılmasının, şirketin en yetkili organı olan genel kurul tarafından
karara bağlanması, daha sağlam bir ispat vasıtası olacaktır. Kaldı ki, hisse
senedi ve ilmühaber ihracı paysahiplerini doğrudan ilgilendirdiğinden, bu
hususa paysahiplerinin tamamının katılımı ile oluşan genel kurulun karar vermesi daha uygun olacaktır. Ayrıca, hisse senedi veya ilmühaber ihracının
genel kurul tarafından müzakere edilip karara bağlanması, beraberinde bu
kararın ticaret siciline tescilini ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilanını
da getirdiğinden, hisse senedi ve ilmühaberin ihraç tarihinin, dolayısıyla da
pay sahibi tarafından edinme tarihinin belirlenmesinde ortaya atılabilecek
iddiaların giderilmesine yönelik önemli bir ispat aracı olacaktır.
XII. ÖZET VE SONUÇ:
Genel kurul, anonim şirketlerde bulunması zorunlu olan yasal organlardan birisidir. Türk Ticaret Kanunu’nda, temel olarak, “kuruluş, olağan (adî),
olağanüstü (fevkalade) ve imtiyazlı pay sahipleri” olmak üzere dört çeşit
genel kurul toplantısından bahsedilmektedir. Bunlardan uygulamaya en sık
konu olanları, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarıdır. Olağan genel
kurul toplantısı, her hesap dönemi için ve senede en az bir kez yapılması
zorunlu olan, yapılmaması durumunda organ eksikliğine delalet edip şirketin
feshini gerektiren genel kurul toplantısıdır. Olağanüstü genel kurul toplantısı
ise, belli bir zamanla sınırlı olmayıp, gerek duyulması haline her zaman için
yapılabilir.
Genel kurul toplantıları, şirket anasözleşmesinde gösterilen yerde yapılır. Şirket anasözleşmesinde bu konuda bir düzenleme yok ise, şirket merke-
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zinde yapılır. Anonim şirket genel kurulu, olağan toplantıya yönetim kurulu
tarafından davet edilir. Genel kurulu olağanüstü toplantıya davet etme yetkisi
ise hem yönetim kuruluna hem de şirket denetçilerine aittir. Ayrıca, TTK.ya
göre, şirket sermayesinin en az onda biri değerinde –halka açık anonim ortaklıklarda yirmide biri değerinde- paylara sahip olan kimselerin gerektirici
sebepleri bildiren yazılı talepleri üzerine, yönetim kurulunun, genel kurulu
olağanüstü toplantıya davet etmesi ya da genel kurul zaten toplanacak ise
müzakeresini istedikleri maddeleri gündeme koyması zorunludur. Öte yandan,
hesap dönemi takvim yılı olan anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantılarının izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar, özel hesap dönemi olan şirketlerde ise, hesap döneminin bittiği günü izleyen ilk üç ay içinde yapılması
gerekmektedir. Bu nedenle, organ eksikliği ve fesih gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmamak için, anonim şirket yönetim kurullarının, TTK.da öngörülen usul çerçevesinde ve süre içerisinde, şirket genel kurullarını olağan toplantıya davet etmeleri gerekir.
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İHRACAT İŞLEMLERİNİN DEĞİŞEN
GÜMRÜK VE KAMBİYO MEVZUATI
ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Cevdet BOZKURT*
Öz
Çoğu ülkede olduğu gibi, ülkemizin de öncelikli hedeflerinden biri ihracatı artırmak olup, bu amaçla, (2010/2) sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmış ve Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş yıldönümü olan 2023 için hedef
500 milyar dolar olarak belirlenmiştir. Zamanla, belirlenen bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik eylem planlarının hayata geçirilmeye çalışıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde esneklik sağlanması amacıyla kambiyo mevzuatında değişiklikler yapılmış, dış ticarette
kullanılan birçok belge sayısı asgariye indirilmiş ve işlemler “e-devlet” uygulamalarına paralel olarak büyük ölçüde elektronik ortama aktarılmıştır.
Ancak, bütün sorunlar henüz bitmemiş olup, bu sorunları asgariye indirmek
için gerekli desteğin ihracatçılara sağlanması gerekmektedir. Çözüm önerilerinin genel hatlarıyla ifade edersek iki boyutu bulunmakta olup; birinci boyutunu ihracatçıya düşük girdi maliyeti sağlayacak -enerji desteği gibi- teşvik
politikaları oluştururken, ikinci boyutunu, ihracata yönelik bürokratik işlemlerin basitleştirilmesi ve azaltılması (ve özel sektörün bilgilendirilmesi) oluşturmaktadır. Diğer bir anlatımla, mevzuatın, dünya ticaretinin değişken ve
dinamik yapısına uyumlu olması gerekmektedir. Kuşkusuz gerçek anlamda
bir sonuç alabilmek için, bu politikaların hayata geçirilmesi sürecinde, özel
sektör ve kamu arasında gerekli işbirliğinin ve iletişimin tam anlamıyla sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz.
*

Gümrük Müsteşarlığı İç Denetçisi
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Anahtar Sözcükler; İhracat, Kambiyo, İhracata Dönük Üretim
Stratejisi, A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Form A, Menşe
Şahadetnamesi, Döviz Alım Belgesi (DAB).
I-Giriş
Dış ticaret faaliyetlerinin küresel bir boyut kazandığı günümüzde, kuşkusuz her ülkenin öncül hedeflerinden birisi de ihracatı potansiyelini artırmaktır. Ülkemizde, ihracata ilişkin politikaların belirlenmesi konusunda özellikle Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü) yasalarla yetki
verilmiş olmakla birlikte, uygulama sürecine yönelik olarak Gümrük
Müsteşarlığının da çeşitli düzenlemeleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda, öncelikle ihracatın tanımını yapacak olursak; ihracat, bir
malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde
Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını veyahut
Dış Ticaret Müsteşarlığınca (DTM) ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve
işlemleri ifade etmektedir. İhracata konu mal hareketleri gümrük ve dış ticaret
mevzuatına göre şekillenmekle beraber, söz konusu mal hareketlerine ilişkin
nakit akışı (döviz) ise, kambiyo mevzuatına göre yapılmaktadır.
İhracatçılar, ihraç ettikleri malların bedelinin ödenmemesi, ithalatçılar
da bedelini ödedikleri (veya ödeyecekleri) ticari malın ellerine ulaşamaması
riskiyle her zaman kaşı karşıyadırlar. Bu itibarla, ithalatçı ve ihracatçı arasında yapılan satış sözleşmesinde, ticari gerçekler göz önünde bulundurularak
(ödeme şeklinin açıkça belirtilmesi gibi) bütün işlemlerin belgelere bağlanmasına özen gösterilmesi, kuşkusuz ihracatçı ile ithalatçı arasında ortaya çıkabilecek olası risklerin en alt seviyeye indirilmesine katkı sağlayacaktır.
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II- İhracat İşlemlerinin Değerlendirilmesi
a-İhracat ve Gümrük Mevzuatı Boyutuyla
İhracat Mevzuatına göre, Kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış mallar dışında kalan bütün malların ihracı serbest olup,
ilgili mevzuatla belirlenmiş olanlar dışında hiçbir belgenin ihracatta aranmaması gerekmektedir. İhracat işlemlerinde, sürecin başlaması için ihracatçıların, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylattıkları (elektronik ortamda) beyanname ile gümrük idaresine başvurmaları gerekmektedir.İhracı uluslararası anlaşma, kanun, kararname ve ilgili sair mevzuat uyarınca belli bir
merciin ön iznine bağlı malların ihracatında, ilgili mercilerden ön izin alındıktan sonra ihracat mevzuatı hükümleri uygulanır.
Şimdi önem arz eden ihracat türlerini kısaca açıklayacak olursak;
Gümrük beyannamesinin, ihracattan önce İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliğince kayda alındığı ihracat türü olan Kayda bağlı ihracatta; ihraç
konusu eşyanın İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ kapsamındaki mallardan olması durumunda, öncelikle gümrük beyannamelerinin İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğince kayda alınması gerekir. Kayda alınmış gümrük beyannamesinin gümrük idarelerine sunulma süresi, birlik onay tarihinden
itibaren uzatılmamak üzere (özel durumlar için DTM tarafından belirlenecek
süreler hariç olmak üzere) otuz gündür.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere yurt dışındaki alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal gönderilmesi olarak ifade edilebilen Konsinye ihracatta, (ülke politikası açısından
getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç
talepleri Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın görüşü alındıktan sonra) ihracat başvuruları yine ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine yapılır. Konsinye ola-
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rak gönderilen malın ihraç tarihinden itibaren bir yıl (süre uzatımlı iki yıl)
içinde kesin satışının yapılması gerekir. Süresi içinde satışı yapılamayan malların, gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilmesi gerekir.
Bedelsiz İhracat: (İhracat 2008/12) Tebliğin 2 ve 3 üncü maddelerinde
yer alan açıklamalar çerçevesinde, ihracat ilişkin taleplerin, (talebe konu malların değerinin) 250.000$ kadar kısmı için ilgili Gümrük İdaresine, 250.000$
üzeri talepler için ise, Bedelsiz İhracat Formu doldurularak İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliklerine başvuru yapılması gerekmektedir.
Serbest bölgelere yapılacak ihracat da, ihracat mevzuatı hükümlerine
tabidir. Ancak, Dahilde İşleme Rejimi, KDV uygulamaları ve Türkiye İhracat
Kredi Bankası uygulamalarına dair mevzuat hükümleri saklıdır.
Öte yandan, Gümrük mevzuatı çerçevesinde serbest dolaşıma girmiş
yeni veya kullanılmış malın ihracı ise, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri
saklı kalmak üzere genel esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
Kredili ihracat ise, İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelikle (12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete) 12.07.2008
tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır. Zira, kredili ihracat, ihracat bedelinin
kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak şekilde yurda getirilmesine
imkân tanınan bir ihracat şekli olup, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında
32 sayılı Karar’da 2008/13186 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklikle, ihracat bedelinin yurda getirilmesi zaten serbest bırakıldığı için kredili ihracat -bir anlamda- fonksiyonunu yitirmişti.
Ayrıca, 12.07.2008 ve 2008/9 sayılı İhracat Tebliğ ile, Ticari Kiralama
Yoluyla Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/3); aynı tarihli ve
2008/10 sayılı Tebliğ ile, Takas veya Bağlı Muamele Yoluyla Yoluyla
Yapılacak İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/4); aynı tarihli ve 2008/11
sayılı Tebliğ ile de Transit Ticarete İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/6), diğer bir
anlatımla, İhracat Türleri yürürlükten kaldırılmıştır.
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Diğer yandan, ihracat amacıyla yurtdışına gönderilmesine rağmen, alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların da belli şartlar dahilinde yurda getirilmesi mümkündür. Bu kapsamda, alıcısı tarafından kabul edilmeyen mallar
karşılığında aynı bedel ve şartlarla mal ihracına ilişkin talepler, gümrük mevzuatı çerçevesinde giriş ve çıkışta ayniyeti tespit edilmek suretiyle gümrük
idarelerince; yine alıcısı tarafından kabul edilmeyen malların başka bedel ve
şartlarla aynı veya farklı alıcılara satışına ilişkin talepler ise, İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğince onaylı faturanın ibrazından sonra gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Ancak, yanma, çalınma gibi haklı ve zorunlu nedenlerle alıcısına teslim edilemeyen mallara ilişkin ihracat talepleri ile geri getirilmesinde ekonomik yarar görülmeyen malların terk edilmesine ilişkin talepler DTM (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından sonuçlandırılmaktadır.
İhracata ilişkin olarak gümrük idarelerince, ihracat işlemlerinde tescil
onayı yapılmadan önce, gümrük beyannamesi üzerinde İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğinin elektronik ortamda oluşturdukları Birlik Onay Kodunu
ararlar. Birlik Onay Kodu doğrulanmayan gümrük beyannamelerine istinaden
mal çıkışı yapılmaz. Gümrük idarelerince tescil edilen gümrük beyannameleri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin
iptal edilmesi hâlinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından
onayı/kaydı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine, mükellefin bağlı
bulunduğu vergi dairesine, Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.
12.07.2008 tarihli İhracat Yönetmeliğinden Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelikle, uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışı anlamına gelen “Yurtdışına eTicaret”in tanımı yapılarak, gelişen iletişim teknolojisinin ihracat mevzuatına
yansıtıldığı görülmektedir.
Diğer yandan, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğine göre
İhracat rejimi; serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye
Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümlerin uygulandığı rejimdir.
İhracat, ticaret politikası önlemleri ve gerektiği takdirde ihracat vergileri de
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dahil olmak üzere çıkış işlemlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasıyla gerçekleştirilir. İhraç eşyası, buna ilişkin gümrük beyannamesinin tescili sırasında bulunduğu durum ve niteliğini gümrük kontrolünden çıktığı sırada da
aynen muhafaza etmesi ve bu haliyle Türkiye Gümrük Bölgesini terk etmesi
koşuluyla fiilen ihraç edilmiş sayılır.
Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilecek eşya, ihracata ilişkin gümrük beyannamesi ile yetkili gümrük idaresine beyan edilir. Ancak, sözlü beyan
formu, özel fatura, kumanya listesi, ATA Karnesi (ATA Karneleri Hakkındaki
Gümrük Sözleşmesi ile Geçici İthalat Sözleşmesi çerçevesinde düzenlenen
belge), CPD Karnesi (Gümrüklerden Geçiş Karnesi: Ticari ve özel kullanıma
mahsus kara taşıtları için ulusal ve uluslararası kefil kuruluşlarca verilen teminat hükmünde olan belge ) ve Form 302 (19 Haziran 1951’de Londra’da imzalanan Kuvvetlerin Statüsü Hakkında Kuzey Atlantik Antlaşmasına Taraf
Devletler Arasındaki Sözleşme kapsamı eşyanın beyanında kullanılan belge)
belgesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri bu belgeler ile yürütülür. Elektronik ortamda olanlar da dahil, mektuplar, kartpostallar ve basılmış
metinler ile yolcunun kişisel bagajı kapsamındaki eşya için gümrük beyannamesi aranmaz.
İhracat işlemlerinde kullanılan belgeler, ihracatın gerçekleştirildiği ülkelere ve bu ülkelerin mevzuatına, ihraç konusu ürünün özelliklerine ve teslim
şekline göre şüphesiz değişecektir. İhracatta kullanılan uluslararası belgelerdeki eksiklikler ve hatalar, ihracatçının ekstra ödemeler yapmasına ya da
gecikmelere yol açabileceğinden, tüm belgelerin dikkat gösterilerek hazırlanması gerekir.
Öte yandan, ihracat işlemine ilişkin olarak, gümrük idaresine ihracat
beyannamesi ile birlikte ibraz edilecek çok sayıda belge bulunmakta olup,
bunlar arasında;“ihracat faturası, sevk belgesi (konşimento), sigorta belgesi,
navlun faturası, çeki listesi, standart kontrol belgesi (zorunlu standarda tabi
ürünlerde), analiz raporu, ekspertiz raporu, bitki sağlık sertifikası (bitkiler ve
bitkisel ürünler için), kontrol belgesi” ön plana çıkmaktadır. İhracı ilgili
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kurumların iznine tabi ürünler için yetkili makamlarca verilen izin kağıtlarının (veya onay yazıları) da beyannameye eklenmesi gerekir. Ayrıca, ihracat
işlemlerinde bu belgelerin yanında eşyanın tercihli tarifen yararlandırılmasını
sağlayacak belgelerin de beyannameye eklenmesi gerekmektedir. Eşyaya ithal
edildiği ülkede tavizli vergi indirimi sağlaması söz konusu olan bu belgeleri
kısaca şu şekilde açıklayabiliriz;
i)A.TR Dolaşım Belgesi; Avrupa Topluluğu ülkelerine yapılan ihracatta, ihracatçı ülkenin gümrük idaresi tarafından vize edilen ve Türkiye ile
AB’de serbest dolaşımda bulunan eşyanın gümrük indiriminden yararlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen belgedir. Gümrük idaresinin vize tarihinden itibaren 4 ay içerisinde bu belgenin ithalatçı ülkedeki (varış) gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
ii) EUR.1. Dolaşım Sertifikası; Ülkemizin Türk mallarını teşvik amaçlı
Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığı ülkelere yönelik ihracatlarda, Avrupa
Birliği'ne üye ülkelere Tarım Ürünleri Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracatında Avrupa Birliği’ne üye ülkelere Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Ürün
Listesi kapsamına dahil ürünlerin ihracında malın gümrük indiriminden yararlanması amacıyla Ticaret Odalarınca onaylanan ve Gümrük İdaresince vize
edilen belgedir.
Bu bağlamda, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, EFTA ülkeleri (İsviçre, Norveç,
İzlanda ve Liechtenstein), Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış olan
diğer ülkeler ile ticarette ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile demir çelik ürünlerinde imzaladığı anlaşma kapsamı ürünlerin ticaretinde düzenlenmektedir.
Söz konusu belge, Türkiye'den EFTA ülkelerine ancak Türk menşeli
mallar için düzenlenir. İçinde başka bir ülkeye ait ithal girdisi bulunan mallar
için bu belge düzenlenmez. Unutulmaması gereken EUR.1 belgesinden farklı
olarak, A.TR Dolaşım Belgesinin, sadece sanayi ürünlerinin ihracında kullanılmasıdır. Örneğin; Yunanistan’a patlıcan (veya domates) ihracının söz konusu olması durumunda, patlıcan AB’nin Ortak Tarım Politikası kapsamında
kalan ve dolayısıyla sanayi kapsamı dışında kalan bir ürün olduğu için bu ürün
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için A.TR Belgesi düzenlemez, bunun yerine EUR.1 Dolaşım Sertifikasının
düzenlenmesi gerekir.
iii) Menşe Şahadetnamesi; İhraç konusu malın menşeini, yani imal edildiği veya üretildiği ülkeyi gösteren belgedir. AB üyesi ülkeler ile Türkiye arasındaki ticarette menşe şahadetnamesi istenmez. Menşe şahadetnamesinin
ibrazına rağmen ciddi bir şüphe durumunda, ek kanıtları isteme konusunda
gümrük idareleri yetkilidir.
iv) Form A; Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki
ülkelerin uyguladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanılması için bu kapsamdaki ülkelere yapılan ihracatta düzenlenen belge “Form A” belgesidir. Bu
belge, ihracata konu malın menşeini, üretildiği, imal edildiği ülkeyi gösteren
bir niteliğe sahiptir. Yani eşyanın tercihli menşe statüsünü göstermektedir.
“Form A” belgesi düzenleyen ülkelere, Hindistan, Moldovya, İran, Ukrayna,
Kazakistan’ı örnek gösterebiliriz.
b-Kambiyo Mevzuatı Boyutuyla
Türk parasının yabancı paralar karşısındaki değerinin belirlenmesine
ilişkin işlemler, dövizli işlemler ve kambiyo işlemlerine ait düzenleyici esaslar “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar” ile belirlenmiş
olup, bu Karara ve çıkarılan tebliğlere muhalefet ise 1567 sayılı “Türk
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun” ile ek ve değişiklerine muhalefet sayıldığı yine söz konusu Kanunla hükme bağlanmıştır.
İhracat bedellerinin beyan edilen Türk parası veya döviz üzerinden
yurda getirilmesi esas olup, TL üzerinden yapılan ihracat karşılığında da döviz
getirilmesi mümkündür. İhracat bedelleri, satış sözleşmesinde belirlenen
kurallar ve uluslararası ticari uygulamalar çerçevesinde “Akreditifli Ödeme”,
“Vesaik Mukabili Ödeme”, “Mal Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili
Akreditifli Ödeme”, “Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme”, “Kabul Kredili
Mal Mukabili Ödeme” ve “Peşin Ödeme” şekillerine göre tahsil edilir.

196

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurtdışına
yapılan 50.000$ ve eşiti dövizi aşan transferlere ait bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirmekle
yükümlüdürler. Türk Lirası transferlerde, 50.000$ doları karşılığını aşan
transferlerde, döviz transferlerinde ise, 50.000$ ve eşiti dövizi aşan transferler
için bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Yani, 50.000$ ve eşiti döviz ile bu
rakamın altında kalan döviz transferleri için herhangi bir bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. 32 sayılı Kararın 13/3’üncü maddesi uyarınca ise; gümrük idareleri, yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye’de yerleşik kişileri, her işlem tarihinden itibaren 30
gün içinde Hazine Müsteşarlığı’na bildirmekle yükümlüdürler.
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda 2008/13186
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişiklik yapılmazdan önce; ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin (Karar’da öngörülen özel haller hariç
olmak üzere), fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmesi zorunluydu. İhracatçının ihracat bedeli dövizin en az % 70’ini fiili ihraç
tarihinden itibaren 90 gün içerisinde yurda getirip bankaya satması halinde,
kalan % 30’u üzerinde serbestçe tasarruf edebilme hakkı vardı. Bu işlemler,
ihracata aracılık eden bankalar tarafından sonuçlandırılmakta ve bankaların
ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda sorumluluğu bulunmaktaydı.İhracatçı tarafından satılan dövize ilişkin olarak banka şubesince düzenlenen döviz alım belgesi (DAB) ihracatçıya verilmekte ve ihracatçı döviz alım
belgesine istinaden taahhüt hesabını kapatmaktaydı. Diğer bir ifadeyle; ihracatçılar, ihraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilerek, bankalara
satılmasından ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından sorumluydu.
1567 sayılı Yasanın 3’üncü maddesi ile de; bu düzenlemelere aykırı hareket
edenlere ağır para cezası (yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetin rayiç
bedelinin yüzde beşi tutarında) uygulanmaktaydı.
Ancak, 32 sayılı Kararın 8’inci maddesi, 2008/13186 sayılı Kararın
3’üncü maddesi ile “İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Bakanlık ihtiyaç

197

MALi

Ç Ö Z Ü M Sayı: 99 - 2010

duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme
yapmaya yetkilidir.” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca, Bakanlık (Hazine
Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan) ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkili kılınmıştır.
Ancak, idareye tanınan düzenleme yetkisi, ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usulleri belirleme ile sınırlı olduğunu belirtmekte fayda vardır.
Görüldüğü üzere; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı
Karar ve anılan Karar’a ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ çerçevesinde ihracat
bedeli dövizler ilgililerce serbestçe tasarruf edilebilir bir nitelik kazanmıştır.
Bu bedellerin döviz tevdiat hesaplarına alınması veya Türk Lirasına çevrilerek kullanılması mümkün olup; ihracat bedelinin Türk Lirasına dönüştürülmesi halinde ise bankalarca Döviz Alım Belgesi (DAB) düzenlenmesi gerekmektedir. Bankalarca ihracat alışı talep eden ihracatçı firmalardan başka bir
belge aramaya gerek kalmaksızın sadece firma beyanı ile gümrük beyannamesine ilişkin bilgilerin DAB’a yazılması mümkündür. Döviz alışının ihracat
bedeli olarak yapılmasının talep edildiği hallerde bankalarca dövizin yurtdışı
kaynaklı olması şartı aranması gerekir. Serbest bölgelerden gelen ihracat
bedeli ile ilgili DAB istenilmesi halinde bu dövizlere ait ihracatın serbest bölgelere yapıldığına ilişkin firmaların yazılı beyanı aranır. Efektif (banknot şeklindeki bütün yabancı ülkeler paraları) olarak getirilen ihracat bedelinin yurt
dışından getirildiğinin tespiti gümrük müdürlüklerince onaylı Nakit Beyan
Formu 1 ile yapılmaktadır.
III-Sonuç
Dünyada gelişen liberalizasyon politikalarına paralel olarak ülkemizde
de gerek ihracat ve gerekse kambiyo mevzuatında serbestleşme ve sadeleşmenin varlığı dikkat çekmektedir. Öyle ki, (mer’i) İhracat Yönetmeliğinin, ihra1

Daha önce, Nakit Beyan Formu yerine, Döviz Beyan Tutanağı (DBT) tanzim edilmekteydi.
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catçılara sorumluluklar yükleyen çoğu maddesinin yakında tarihte yürürlükten
kaldırıldığı görülmektedir. Aynı şekilde, Türk Parası Kıymetini Koruma
Hakkında 32 sayılı Karar’da yapılan değişiklikle de ihracat bedellerinin yurda
getirilmesi konusunda ihracatçılara serbestlik tanınmıştır. Ancak, her ne kadar
32 sayılı Kararda, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi konusunda belli bir
esneklik (vergi ve suç gelirlerinin aklanmasına dair mevzuat hükümleri hariç)
sağlanmışsa da, söz konusu bedellerin muhasebeleştirilmesi açısından, bankacılık sistemine sokulmasının da pratikte zorunluluk arz ettiği ayrı bir gerçektir.
Öte yandan, ihracat işlemlerinde ağırlıklı olarak Dış Ticaret Müsteşarlığının
görev ve yetkileri bulunmakla birlikte, ihraç konusu ürünün özelliğine göre
birçok kurumun da bu hususta yetkilerinin olduğunun göz ardı edilmemesi
gerekir (Örneğin; canlı havyan ihracatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının
söz sahibi olması gibi). Kaldı ki, ihracat işlemlerinde, uygulama sürecinde
çeşitli sorunlar çıkmaktadır. Bu bağlamda, ihracat mevzuatına göre gümrük
idarelerine verilen görev ve yetkilerin yanında, Gümrük Müsteşarlığının kendi
düzenlemelerinin varlığı da dikkat çekmekte olup, bahse konu düzenlemeler
arasında yer alan (2009/25) 2 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü Genelgesiyle,
faks faturalar ile ihracat işlemleri tamamlanmasına dair yol gösterici nitelikte
düzenlemenin yapılmış olması, pratik sorunlara ilişkin çözüm aranmasına
yönelik gümrük uygulamalarına örnek gösterilebilir.
İhracat ülkemizin reel sektör politikasının en önemli unsurlarından birini teşkil etmekte olup, ihracatın artırılması ve ülkemizin dünya ticaretinden
aldığı payın %1,2’ye çıkarılması ulusal hedefler arasında yer almaktadır. Aynı
şekilde, “İhracata Dönük Üretim Stratejisi”ne ilişkin (2010/2) sayılı
Başbakanlık Genelgesinde (Genelge, 2010) yer aldığı üzere, 2023’e yönelik
stratejik hedefimiz, dünya mal ticaretinde aldığımız payın artırılarak ihracatımızın 500 milyar dolara çıkartılması olup, bu hedefin gerçekleştirilmesinde ihracatçıların yanında, kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli görevler düşmektedir.
2 2010/4 sayılı Genelge ile söz konusu Genelgede bazı değişiklikler yapılmış olmakla birlikte, ihracata hız
kazandırmak amacıyla faks belge kullanılmasına belli şartlar dahilinde izin verilmesi yönündeki uygulama devam
etmektedir.
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Bu bağlamda, ihracatçı firmalara ucuz girdi ve hammadde tedariki şeklinde sağlanan teşviklerin yanında, kamu yönetiminde yeniden yapılanma
çalışmaları kapsamında dış ticaret işlemlerinde bürokrasi ve kırtasiyeciliğin
azaltılması, işlem süreçlerinin analiz edilerek gereksiz olanların ayıklanması,
mevzuatından kaynaklanan maliyetlerin düşürülmesi önem arz etmektedir. Bu
hususta özellikle Başbakanlık düzeyinde belli çalışmaların yapıldığı göz ardı
edilmemekle birlikte, söz konusu çalışmaların hedeflenen düzeyde olmadığı
da genel kabul gören bir anlayıştır. Bu nedenle, ihracatçı açısından maliyet
azaltıcı sayılabilecek tüm kalemlerde, olumlu sayılabilecek tüm düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Bunlarla birlikte, söz konusu mevzuat düzenlemelerinin insanlar tarafından uygulandığı gerçeği dikkate alınarak, idari kapasite ve insan kaynağının
değişen mevzuata adaptasyonu bu anlamda ayrıca önem arz etmekte olup;
sorunsuz hukuki düzenlemeler ile desteklenen ihracatçıların, o ülkenin dünya
dış ticaret hacminde daha büyük bir pay almasına sağlayacağı katkının göz
ardı edilmemesi gerekir.
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