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41 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ İLE
GETİRİLEN KDV’YE İLİŞKİN YENİ
DÜZENLEMELER

1 İMALATÇILAR TARAFINDAN
YAPILAN MAL İHRACINDA İHRACAT
BEDELİNE GÖRE İADE ALINABİLMESİ

Nevzat Şenses / Vergi Bölüm Ortağı

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik 
Yapılmasına ilişkin 41 seri numaralı tebliğ 21 

Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmış 
olup söz konusu tebliğ ile getirilen düzenlemeleri 
kısaca başlıklar halinde sayacak olursak;

• İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması hakkında 
açıklamalara,
• Külçe, Demir-Çelik ve Demir-Çelik ürünlerinin 
teslimlerinde kısmi tevkifat uygulanmasına,
• Nakden veya mahsuben iade taleplerinin vergi 
inceleme raporu, YMM raporu veya teminat 
aranmaksızın yerine getirilecek olan kısmının 
yükseltilmesine,
• İmalatçılar tarafından yapılan ihracat işlemlerinden 
kaynaklanan iadelerde, yüklenilen KDV yerine 
sektörler itibarıyla ihracat bedelinin belli bir oranına 
kadar iade yapılmasına,
• Perakende teslimin tanımına,
• Net alan uygulamasına,
• Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına 
yapılan elektrik teslimleri nedeniyle yüklenilen 
ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin yıl 
içerisinde nakden iadesine ilişkin düzenlemelere 
yer verilmiş olup bu hususlara ilişkin açıklamalara 
aşağıda yer verilmiştir.

41 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan bir 
kısım değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer 
verilmiştir.

İmalatçılar tarafından yapılan mal ihracında 
ihracat bedeline göre iade alma müessesi 
seçimlik hak olarak getirilmektedir. Buna 
göre, sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri 
malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, 
ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri 
KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin 
%10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı 
olarak iade talep edebileceklerdir.
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İmalatçıların bu bölüm kapsamındaki 10.000 TL’yi 
aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme 
raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine 
getirilecektir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam 
Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 
100.000 TL olarak uygulanacaktır.

Düzenlemeden faydalanmak zorunlu değildir. 
İsteyen imalatçı-ihracatçı mükellefler, ihracat 
iadelerini yüklenilen KDV hesaplayarak talep 
edebileceklerdir. Mükellefler dönem bazında ister 
bu uygulama ile %10 iade talebinde bulunabilecek, 
isterlerse yüklenilen KDV hesaplayarak 
KDV beyanında 301 koduyla iade talebinde 
bulunabileceklerdir.

Örneğin, ihracat istisnası: 100.000 TL, yüklenilen 
KDV tutarı: 8.000 TL olan bir firma, düzenleme 
ile 100.000 x %10 = 10.000 TL KDV iadesi talep 
edilebilecektir.

Ayrıca, bu kapsamda iade talep eden imalatçıların, 
aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı 
tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade 
talep etmeleri mümkün olmayacaktır.

Diğer bir ifadeyle, iade/istisna oranı %10’u geçen 
mükellefler için bu düzenlemeyi seçmek %10’u 
aşan iade tutarlarından vazgeçmek anlamına 
gelmektedir.

Örneğin, ihracat istisnası: 100.000 TL, yüklenilen 
KDV tutarı: 15.000 TL olduğu varsayımında, 
100.000 x %10= 10.000 TL KDV iade talep 
edilebilecektir; ancak fark tutarı olan 5.000 TL için 
ayrıca iade talep edilmesi mümkün olmayacaktır.

İmalatçıların doğrudan ihraç ettikleri malların 
bünyesinde yurt içi veya yurt dışından KDV 
ödemeksizin temin ettiği malların bulunması 
halinde, ihracat bedeline ilişkin iadenin hesabında, 
ihracat bedelinden bu şekilde temin edilen malların 
bedeli düşülecektir. İade edilecek KDV kalan tutar 
dikkate alınarak belirlenecektir.

Diğer taraftan, bir dönem bu uygulamadan 
yararlanan mükellefler diğer dönemlerde 
yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından 
faydalanabileceklerdir.

İmalatçıların mal ihracatından kaynaklanan bu 
kapsamda yapacakları iade taleplerinde, diğer 
belgelerin yanı sıra, ihracatın beyan edildiği 
dönemden önceki son 24 döneme ilişkin 
indirilecek KDV listesi talep edilecektir. Ancak 
aynı dönemleri kapsayan indirilecek KDV 
listesinin bir defa verilmesi yeterli olacaktır. 
Önceki dönemlerin herhangi birisinde 
ödenecek KDV beyan edilmesi durumunda, 
ödenecek KDV beyan edilen dönemden 
sonraki dönemlere ilişkin indirilecek KDV 
listesi verilmesi yeterli sayılmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi alacağını 
güvence altına almak amacıyla gerekli 
gördüğü hallerde verginin ödenmesinden 
işleme taraf olanları sorumlu tutabilmektedir. 
İşlemlere taraf olanlar (kendine mal teslim 
edilen veya hizmet ifa edilen kişi ve/
veya kurumlar) verginin tam olarak kesilip 
ödenmesinden ve bununla ilgili diğer ödevleri 
yerine getirmekten mükellef gibi sorumlu 
olmaktadırlar.

2 İSTEĞE BAĞLI TAM TEVKİFAT
UYGULAMASI



9

Mevcut düzenlemede KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama olmayıp, Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur.

Bu Tebliğ ile isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması 
getirilmektedir. 

Buna göre, mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek 
bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, kısmi 
tevkifat uygulanacak hizmetler ile kısmi tevkifat 
uygulanacak teslimlere (2.1.3.2.13. Diğer Hizmetler ve 
2.1.3.3.7. Diğer Teslimler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat 
sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 
hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan 
edip ödeyeceklerdir. Bir yıllık sürenin bitimini izleyen 
yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde 
sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekecektir. 
Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan 
vazgeçilmesi mümkün olmayacaktır.

Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı 
mükelleflerin bilgilerini, (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama 
dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları 
vergi dairesine verirler. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumlarında işleme ilişkin KDV 
beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.

İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No.lu 
KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere 
Ait Bildirim” tablosunda beyan edilecektir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü 
listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulacaktır. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, 
“Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilecektir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını 
gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanacaktır.
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İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki 
işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 
No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt 
yapacaklardır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında 
“İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” 
tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı 
Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam 
Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna 
yapılacaktır.

İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı 
olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilecektir. 
Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, 
her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) “Tevkifata Tabi 
İşlemlerde KDV İadesi” bölümünde yer alan usul 
ve esaslar çerçevesinde yerine getirilecektir. İade 
taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 
2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve 
tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi 
dairesince aranacaktır.

Düzenleme 1 Mayıs 2022 tarihi itibariyle 
uygulanmaya başlanacaktır.

3 DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİ TESLİMİNİN 
KDV TEVKİFATI KAPSAMINA ALINMASI

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişikliklerden bir 
tanesi demir-çelik ürünleri tesliminin, “Kısmi Tevkifat 
Uygulanacak Teslimler” kapsamına alınmasıdır.

 Tevkifat kapsamına;
• Cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden 
üretilen demir-çelik,

• Alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat 
demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, 
boru, lama vb.)

• Yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk 
haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler 
vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.

 Demir-çelik ve alaşımlarından mamul 
eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, 
vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, manşon, 
dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, 
zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz.

KAPSAM
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Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, 
ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile 
münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler 
tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu 
safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat 
uygulanır.

Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından 
mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden 
veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler 
birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin 
ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki 
teslimlerinde tevkifat uygulanır.

İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin 
düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan 
ithalat yoluyla temin edildiğinden, tevkifat 
uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin 
fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer 
verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen 
faturada “Teslim edilen mal, firmamızca münhasıran 
cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” 
açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat 
uygulanmaksızın işlem yapar.

Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, yukarıda 
belirtilen kapsama giren ürünlerin 1 Mayıs 2022 
tarihinden itibaren tesliminde (4/10) oranında KDV 
tevkifatı uygulanacaktır.

“28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 
“B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 11 
inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar 
konut teslimleri düzenlemesi ile söz konusu Kararın 
1 inci maddesinin altıncı fıkrası 1/4/2022 tarihinden 
itibaren yürürlükten kaldırılmış, ancak 5359 sayılı 

Kararın 10 uncu maddesinde, 1/4/2022 
tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu 
kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri 
tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında 
inşa edilen konutlar için bu hükümlerin 
uygulanmasına devam olunacağına karar 
verilmiştir.

Buna göre, 1/4/2022 tarihinden önce yapı 
ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları 
ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış 
projeler kapsamında inşa edilen konutların, bu 
tarihten sonraki tesliminde;

• Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için 
KDV oranı,
• Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde 
(%1),
• Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı 
BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı 
fıkrasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da 
dikkate alınarak (%1), (%8) veya (%18) olarak 
uygulanır.
• Net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda ise genel 
vergi oranı (%18) uygulanır.

TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

TEVKİFAT ORANI

4 KONUT TESLİMİNDE KDV ORANI
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• (I) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE 
HİZMETLER” bölümünün 11 inci sırasına 
eklenen hükümle “16/5/2012 tarihli ve 
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 
rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen 
yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde 
dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan 
konutların net alanının 150 m2’ye kadar olan 
kısmı” 1/4/2022 tarihinden itibaren (%1) 
oranında,
• (II) sayılı listeye eklenen 35 inci sırası uyarınca 
da “konutların net alanının 150 m2’ye kadar 
olan kısmı,” 1/4/2022 tarihinden itibaren (%8) 
oranında KDV’ye tabidir.

Buna göre, 1/4/2022 tarihinden sonra 
alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konut 
teslimlerinde, konutun net alanının;

• 150 m2 veya daha az olması durumunda 
KDV oranı (%8),
• 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış 
bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV 
oranı (%8), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için 
KDV oranı (%18) olarak uygulanır.

6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli 
yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı 
ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;

• 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),
• 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı 
(%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18) olarak uygulanır.

• İade ve Mahsuplarda 5.000 TL Uygulanan Tutarlar 10.000 TL’ne 
Yükseltilmiştir. 

1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak işlemlere ilişkin iade 
taleplerine uygulanmak üzere, KDV GUT’un ilgili bölümlerinde 5.000 
TL’yi aşmayan mahsuben ve nakden iade taleplerinin vergi inceleme 
raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmesine ait 
ibarelerde yer alan 5.000 TL alt sınırı, 10.000 TL’ne yükseltilmiştir.

5 TEBLİĞLE GETİRİLEN DİĞER
 DÜZENLEMELER
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• Perakende Teslim Kavramına Açıklık 
Getirilmiştir.

Tebliğin (III/B-1.1.) bölümünde yapılan 
değişiklikle perakende teslimin tanımı 
yapılmış, “Perakende Teslim”; “teslimi yapılan 
ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar 
dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya 
da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde 
kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi 
olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de 
perakende teslim sayılır.” şeklinde tanımlanmıştır.

• İkinci El Motorlu Taşıt Ticareti Yapanların 
Araç Satışlarında Uygulamaları Gereken KDV 
Oranına İlişkin Açıklık Getirilmiştir.

 Tebliğin (III/C-2.5.) bölümüne 1 Nisan 2022 
yürürlük tarihi ile ilave edilen aşağıdaki paragraf 
ile, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal 
eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak 
yapılan teslimlere ilişkin KDV oranının %1 olduğu 
açıklanmıştır:

“Öte yandan, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara 
taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, özel 
matrah uygulanarak yapılan binek otomobili 
teslimlerinde KDV oranının %18 olarak 
uygulanmasına karar verilmiştir. İkinci el motorlu 
kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, 
başka bir yetkili satıcıdan özel matrah 
uygulanarak satın alınan binek otomobiller, 
%18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek 
otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, 
bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı 
üzerinden %1 oranında KDV hesaplanır.”

• Konutlarda “Net Alan” Kavramına Açıklık 
Getirilmiştir.

Tebliğin “(III/B-2.1.3.) bölümünde yapılan 
değişiklikle, konutlarda bağımsız bölüm net 
alanının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ”ne 
göre hesaplanacağı belirlenmiştir.
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213 SAYILI VERGİ USUL YASASI’NIN 
359. MADDESİ ADİL YARGILANMA
HAKKI’ NA AYKIRIDIR.

Av. Esin Berker

213 Sayılı Vergi Usul Yasası’ nın 359. 
maddesi; Anayasaya, hukukun genel 

prensipleri ve adalet duygusuna, 'İnsan Hakları 
evrensel Bildirgesinin 6. Maddesinde belirtilen 
ADİL YARGILANMA HAKKI’ na aykırıdır.

29 Nisan 2021 tarihli ve 7318 sayılı “Vergi Usul 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” ile vergi kaçakçılığı 
suçunun düzenlendiği VUK’ un 359. maddesine
(ç) bendi eklenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

Ayrıca VUK m. 367’ye eklenen 4. 
fıkra ile; “359. maddenin (ç) fıkrasında 
yazılı suçların işlendiğinin inceleme 
sırasında tespiti halinde incelemenin 
tamamlanması beklenmeksizin, 
sair suretlerle öğrenilmesi halinde 
ise incelemeye başlanmaksızın 
Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş 
Yardımcıları tarafından bu tespitlere 
ilişkin rapor düzenlenir ve rapor 
değerlendirme komisyonunun 
mütalaasıyla birlikte keyfiyet 
Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. 
Kamu davasının açılması için 
incelemenin tamamlanması şartı 
aranmaz.” hükmü kabul edilmiştir.

“Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, 
donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın 
hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı 
sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya 
ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali 
belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri 
değiştiren veya silen, bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için 
kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Hazine ve Maliye 
Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi 
veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet
verenler üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
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Bunun yanı sıra 5015 sayılı Petrol Piyasası 
Kanunu'nun 20. maddesinin 2. fıkrasının (g)
bendinde ''Bu Kanuna göre lisansa tabi faaliyetler 
ile ilgili olarak (ç) fıkrasında yazılı suçların
işlendiğinin anılan Kanunun 367 nci maddesi 
uyarınca Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi
ile birlikte durum, Kuruma da iletilir ve Kurum 
tarafından her türlü tesiste (rafineri hariç)
lisansa tabi tüm faaliyetler kovuşturmaya yer 
olmadığına dair karar veya mahkeme kararı
kesinleşinceye kadar geçici olarak durdurulur…” 
denilmektedir.

Ancak asıl sorun yukarıdaki madde metinlerinde 
yapılan düzenlemeler ile, incelemenin 
tamamlanması beklenilmeksizin ve hatta 
incelemeye başlanılmaksızın suç duyurusunda
bulunulmasının ve kamu davasının açılmasının 
incelemenin tamamlanması şartına bağlı
olmaması ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
tarafından tüm faaliyetler kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar veya mahkeme 
kararı kesinleşinceye kadar geçici olarak 
durdurulmasıdır. Mükellefler bu kapsamda 
önce cezalandırılmaya başlanmakta uzun süren 
inceleme ve yargılama sonrasında beraat etseler 
dahi büyük maddi ve manevi zarara uğramaktadır. 

İnceleme yapılmadan veya tamamlanmadan, 
olay yeterince araştırılıp delillendirilmeden suç 
duyurusunda bulunulmasını anlamak mümkün 
değildir.

İdare yeterince araştırmadığı ve incelemesini 
tamamlamadan suç duyurusunda bulunduğu
mükellefi hiçbir dayanağı olmaksızın peşinen 
sahte veya yanıltıcı belge kullanan konumuna
düşürmektedir ki bu durum Hukuk Devleti ilkesi 
ile bağdaşmaz.

Masumiyet ilkesi ceza muhakemesi hukukunda 
sanığın haklarını koruyan bir ilkedir. Suç ile 
itham edilen kişilerin suçluluğu sabit olana 
kadar herkes suçsuzdur. Bu ilkenin temelinde 
lekelenmeme hakkı bulunmaktadır.

Bu ilke kapsamında sanığın suçluluğu ile 
ilgili delilleri getirmek kovuşturmayı yapana 
yargılama makamına düşmektedir. Bir kimsenin 
beraat edebilmesi için, atılı suçun cezasından 
kurtulabilmesi için masum olduğunu 
kanıtlaması gerekmemektedir. Kişinin üzerine 
atılı bulunan, kendisine isnat edilen suçun 
cezasından kurtulabilmesi için suçlu olduğunun 
ispat edilememesi beraat edebilmesi için 
gerekli ve yeterlidir.
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359. Madde bu haliyle HUKUKUN TEMEL 
İLKELERİNE ve İfadesini Medeni Yasanın 
2. maddesinde bulan İyiniyet kurallarına da 
aykırıdır. Suç ve ceza öngören kuralların
diğer hukuk kurallarından ayrı olarak en
önemli niteliği açık, kesin ve belirgin
olmalarıdır. Bu, ceza hukukunda istisnası 
olmayan "kanunsuz suç ve ceza
olmaz" ilkesinin zorunlu bir sonucudur.

Ayrıca Tüzel Kişiliğin Sorumluluğu Madde 
333 – Tüzel kişilerin idare ve tasfiyesinde
Vergi Kanununa aykırı hareketlerden 
tevellüt edecek vergi cezaları tüzel kişiler 
adına kesilir.

Tüzel kişilerin kanuni temsilcilerinin vergi 
sorumluluğu hakkındaki bu kanunun 
10 uncu maddesi hükmü vergi cezaları 
hakkında da uygulanır. Bu Kanunun 
359 uncu maddesinde yazılı fiillerin 
işlenmesi halinde bu fiiller için 359 
ve 360. maddelerinde öngörülen 
cezalar 01.01.1999 tarihinden itibaren 
sadece bu fiilleri işleyenler hakkında 
hükmolunur. Yani, örneğin akaryakıt 
istasyonunda yokken dahi düşen 
mühür nedeniyle (hali hazırda ÖKC 
cihazlarının üzerine yapıştırılan plastik 
bir puldan ibarettir) doğrudan akaryakıt 
istasyonunun kanuni temsilcisi 
hakkında cezaya hükmedilemez.

Sonuç olarak hürriyeti bağlayıcı cezayı 
düzenleyen 359. Madde, incelemenin 
tamamlanması beklenilmeksizin veya sair 
suretlerle öğrenilmesi halinde incelemeye dahi 
başlanılmaksızın suç duyurusunda bulunulması 
ve kamu davasının açılmasının incelemenin 
tamamlanması şartına bağlı olmaması, 5015 
sayılı Petrol Piyasası Kanunu'nun 20. Maddesi 
gereğince vergi incelemesi sonuçlanıncaya ve 
kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya 
mahkeme kararı kesinleşinceye kadar akaryakıt 
istasyonlarının tüm faaliyetlerinin geçici olarak 
durduruluyor olması giderek artan haksızlıklara 
sebebiyet verdiği gibi zaten uzun yargılamaların
mükelleflerin ticari itibarını zedelemesinin yanı 
sıra telafisi imkansız maddi kayıplara da sebep
olmaktadır. Hukuk Devleti olmanın 
gereği yasa koyucu, ilgili kurumlar ile 
uygulayıcılardan görüş alarak en kısa sürede 
soruna çözüm bulmalıdır.
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MALTA'DA ŞİRKET
KURMAK
Emrah Cebecioğlu / Uluslararası Muhasebe Hizmetleri Ortağı

Günümüzde artık pek çok firma mukim 
oldukları ülkeler dışında yeni iş yerleri 

açmakta. Kimi zaman global vergi avantajlarından 
faydalanmak için, kimi zaman ise ilgili ülke 
ve/veya bölgeler ile ticaret yapabilmek için 
yurtdışında şirket kurma yoluna gidilmekte. Son 
yıllarda Malta'da bir şirket kurmak da özellikle 
vergi avantajları açısından birçok yatırımcı için 
heyecan verici ve merak konusu olan bir olasılık 
olarak karşımıza çıkıyor. Bu sayıda Malta’da şirket 
kurmanın getirdiği avantajları kısaca inceleyeceğiz.

Malta, bilindiği üzere çok küçük bir ada ülkesidir. Akdeniz'in ortasında, Avrupa, Kuzey Afrika ve 
Orta Doğu arasında bir kavşakta yer almanın coğrafi avantajına sahiptir. Bu ada tamamen gelişmiş 
bir açık piyasa ekonomisi sunar. Çalışkan ve çok dilli bir nüfusa sahiptir. Malta halkının% 88'i 
İngilizce konuşmaktadır. Malta AB üyesidir ve bu nedenle Avrupa Birliği’nin bütün imkânlarına 
erişimi bulunmaktadır. Aynı zamanda AB’liğindeki en düşük vergi rejimlerimden birine sahiptir. Pek 
çok yatırımcı; hükümetin sunduğu avantajlı koşullar nedeniyle finansal hizmetler ve çevrimiçi oyun 
endüstrilerinde şirket kurmak açısından Malta’yı tercih etmektedir. Vasıflı ve diğer AB üyesi ülkelere 
kıyasla nispeten daha ucuz olan işgücü maliyetlerinin bir arada olması sebebiyle Malta, Avrupa'da iş 
yapmak için en iyi ülkelerden biridir.

Şirketler Kanunu, Malta'da tescil edilebilecek 
çeşitli yapı türleri öngörmektedir. Bunlar arasında 
en basit olanı,  yalnızca işletmenin tek sahibi 
olarak hareket edecek bir kişiye ihtiyaç duyduğu 
için en az gereksinime tabi olan tek mülkiyettir.  
Ortaklıklar aynı zamanda, tek tüccarla 
karşılaştırıldığında, kurulan ortaklıkların türüne 
bağlı olarak, bireyler veya şirketler olabilecek 
ve işletme üzerinde tam veya sınırlı kontrole 
sahip olabilecek en az iki üye gerektirecek basit 
iş yapılarıdır. Bu açıdan bakıldığında kolektif ve 
komandit ortaklıklar oluşturmak mümkündür. 
En karmaşık iş biçimleri özel ve kamu limited 
şirketleridir, ancak bunlar aynı zamanda 
işletmenin borç ve yükümlülükleri ile ilgili olarak 
sınırlı sorumluluk da dahil olmak üzere önemli 
faydalar sunmaktadır.

1. MALTA'DA KURULABİLECEK
ŞİRKET TÜRLERİ
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Özel veya kamu şirketi şeklinde bir Malta 
işletmesi açma gereklilikleri, mevcut diğer yapı 
türlerinden daha kapsamlıdır. Bu gereklilikler, 
daha fazla sayıda hissedar ve asgari bir sermaye 
anlamına gelir.

Özel bir şirket söz konusu olduğunda, asgari 
hissedar sayısı ikidir, bu tür bir yapının kurulması 
için yatırılması gereken hisse sermayesi 1.200 
EUR’ ya yakındır ve bunun %20'sinin şirketin 
tescili üzerine yatırılması gerekir. Halka açık 
bir şirket söz konusu olduğunda, aynı sayıda 
hissedar gereklidir, ancak asgari sermaye 
46.000 EUR'nun biraz üzerindedir ve tutarın 
en az %25'inin kuruluştan sonra banka 
hesabına yatırılması gerekir. Aynı zamanda 
yabancı şirketlerin Malta'da şubeler ve iştirakler 
aracılığıyla faaliyet göstermelerine de izin 
verilmektedir.

Birçok girişimci Malta'da bir şirket kurmanın 
avantajlarından faydalanmaktadır. Malta'da 
kayıtlı ve diğer ülkelerdeki iştiraklerden gelir elde 
eden holding şirketleri, daha düşük KDV ve gelir 
vergisi oranlarından yararlanabilmektedir. 

2. MALTA'DA ŞİRKET KURMANIN
AVANTAJLARI

2.1 Şirket Kayıt ve Tescil Sürelerinin Kısa 
Olması

Bir şirket Malta'da sadece 1-2 hafta içinde tescil 
edilip ve doğrudan yatırım yoluyla bazı özel 
hizmetler için vatandaşlığa kabul edilerek 14-
36 ay içinde vatandaşlık elde edilebilmektedir. 
Başvuru sahipleri için ilk önce ülkede sınırsız 
bir süre kalmalarına, vergi ikametgâhı için 
başvurmalarına ve bir şirket kaydetmelerine 
olanak tanıyan bir Malta oturma izni alınmaktadır.

2.2 Düşük Kurumlar Vergisi ve KDV Oranları

Malta, AB'deki en uygun şirket vergi 
rejimlerinden birini sunmaktadır. Malta'daki baz 
KDV oranı, AB'deki ortalama %23,1'e kıyasla 
Türkiye’ye benzer bir şekilde %18'dir.

Malta'daki vergi sistemi, orada kayıtlı şirketlere 
KDV ve gelir vergisi yükümlülüklerini önemli 
ölçüde azaltmalarına olanak tanıyan birçok 
avantaj sunmaktadır.

Malta şirketleri için vergi indirimleri:
● Malta'da kayıtlı şirketler için Malta dışında 
kazanılan gelirler üzerindeki vergi oranı sadece 
%5'tir;
● Malta'da vergi mükellefi olan uluslararası 
bir şirket tarafından ödenen temettüler 
vergilendirilmez;
● Malta'da KDV, ticari faaliyete bağlı olarak 
%5-7 oranında tahsil edilir.
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Şirket hissedarları ticaret geliri üzerinden 
%35 oranında ödenen Kurumlar Vergisi’nin 
6/7'sinin iadesi ve ana ticari faaliyetleri dışındaki 
faaliyetlerden alınan faiz ve telif hakları üzerinden 
ödenen gelir vergisinin 5/7'sinin iadesi için 
başvurabilirler.

Malta'nın fikri mülkiyet yasaları uluslararası ve 
AB mevzuatları ile uyumludur. Malta, Avrupa 
Patent Sözleşmesi, Topluluk Ticari Markası ve 
Topluluk Tasarımı üyesidir.

● Malta aşağıdaki anlaşmaların katılımcısıdır:
Patent İşbirliği Anlaşması;
● Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Telif Hakkı 
Anlaşması veya WIPO Telif Hakkı Anlaşması;
● Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü Performanslar 
ve Fonogramlar Antlaşması veya WIPO 
Performansları ve Fonogramlar Antlaşması.

Malta’da sosyal sigorta oranı %20'dir. Ancak 
bunların yarısı, %10'u, çalışanın maaşından 
kesilmektedir. Şirketin sosyal güvenlik maliyetleri 
sadece %10'dur.

● Yeni işe başlayanlar belirli sektörler bazında 
200.000 $ 'a kadar hibe alabilir;
● Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri için de 
çeşitli teşvikler sunulmaktadır.

Düşük vergi oranlarına ek olarak, Malta'daki 
girişimciler devlet finansmanı da dâhil olmak 
üzere tercihli finansman koşullarından 
yararlanabilirler:

● Bir işletme, toplam yatırım tutarının %33'üne 
kadar tercihli bir kredi alabilir;
● Malta hükümeti, bir iş geliştirme kredisi için 
teminatın %50'sine kadarını sağlayabilir;
● İşletmeleri desteklemek için kurulmuş bir 
devlet kuruluşu olan Malta Enterprise, bir 
projenin maliyetinin %75'ine kadar finanse 
edebilir;
● Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, iş geliştirme 
maliyetlerinin %50'sine kadar finansman 
sağlayabilir;

2.3 PROJE FİNANSMANLARINDAN
YARARLANILMASI

2.5 DÜŞÜK SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ 
ORANLARI

2.4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ
KORUNMASI



22

Malta'da asgari ücret ortalama 800 € 
tutarında olup ortalama maaş sıradan 
çalışanlar için yaklaşık 2.000 € 'dur. 
Görüldüğü üzere birçok ülkeye göre maaşlar 
daha düşüktür. Bu durum, Malta'da iş 
yapmanın avantajlarından biridir. 

Bir limited şirketin asgari sermayesi 1.200 
EUR olmalıdır. Bu tutarın% 20'si kayıt işlemi 
sırasında şirketin banka hesabına yatırılır.

Bununla birlikte Malta’da kurulacak şirketler 
aynen ülkemizde de olduğu gibi beyan edilen 
sermaye tutarı üzerinden bir harç bedeli 
ödemektedir. Bu tutar sermayeye bağlı olarak 
kademeli bir ölçekte hesaplanmaktadır. Asgari 
sermayeye sahip bir şirketi kurarken, ücret bu 
tutarın% 7,5'idir ve daha yüksek bir sermaye 
ile ücret sadece% 1'e düşürülebilmektedir.

Malta vergi sisteminde aktif gelir için %5 ve 
pasif gelir için %10'luk düşük etkili vergi oranı 
bulunmaktadır. Aktif gelir, çoğu durumda ülkede 
yerleşik olmayan hissedarlar için de kullanılabilir. 
İlgili kişiler şirket tarafından temettü ödemek için 
kullanılan aktif karlar üzerinden ödenen verginin 
6/7'si için vergi iadesine başvurabilirler. Bu durum 
aktif gelir üzerinden% 5'lik etkili bir vergi oranı 
ile sonuçlanır. Pasif gelir ise pasif faiz ve telif 
hakları durumunda, yerleşik olmayan hissedarlar 
tarafından kullanılır. İlgili kişiler şirket tarafından 
temettü ödemek için kullanılan pasif gelir üzerinden 
ödenen verginin 5 / 7'si için vergi iadesine 
başvurabilirler. Bu, pasif gelir üzerinden% 10'luk 
etkili bir vergi oranı ile sonuçlanır.

Aşağıda vergisel avantajları sıralı olarak 
görebilirsiniz. 

● Temettüler için stopaj vergisi yoktur.
● "Katılımcı bir holdingden" elde edilen 
nitelikli temettüler ve sermaye kazançları, 
vergi mükellefinin tercihine bağlı olarak, Malta 
vergisinden muaftır.
● Malta'da yaklaşık 70 Çifte Vergilendirme 
Anlaşması bulunmaktadır. İlgili bir çifte 
vergilendirme anlaşması yoksa tek taraflı vergi 
indirimi mevcuttur.

Malta, 2004 yılında Avrupa Birliği'ne katıldı ve 
2008 yılında para birimi olarak Euro'yu kabul 
etti. Bunun sonucunda ülke off-shore olarak 
adlandırılan bankacılık sisteminin dışına 
çıkmış oldu.

Malta bankaları hali hazırda Avrupa Birliğinin 
kabul ettiği bankacılık kurallarına uymaktadır; 
bu, hesabın bir AB vatandaşına ait olması 
durumunda, tüm faizlerin vergi makamlarına 
bildirildiği anlamına gelmektedir. Bu nedenle 
Malta “vergi cenneti olarak adlandırılan off-
shore” ülkeler arasında sayılmamaktadır. 
Malta'nın açık ve modern bir bankacılık 
sistemi vardır. 

2.6 İŞVEREN AÇISINDAN UCUZ İŞGÜCÜ 

2.7. SERMAYE GEREKSİNİMİ

3. MALTA'DA ŞİRKET KURMANIN
VERGİSEL AÇIDAN AVANTAJLARI

2.8 GÜVENİLİR BANKACILIK SİSTEMİ

Yüksek kalite ve yaşam standardının yanı sıra, 
Malta çoğu açıdan güvenli ve emniyetli bir ülkedir. 
Malta, Dünya Risk Raporu'nun Güvenlik ve 
Afetlere Dayanıklılık Endeksi'nde üst sıralarda yer 
almaktadır ve çok düşük bir suç oranına sahiptir.

2.9 YÜKSEK GÜVENLİK VE DÜŞÜK SUÇ 
ORANLARI
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Malta'da kurulan şirketlere, söz konusu 
şirketin ve çalışanlarının özelliklerine bağlı 
olarak ek avantajlar vardır.

● Malta'da operasyonların kurulması için 
başlangıç finansmanı mevcuttur. Şirket 
teknoloji alanında faaliyet gösteriyorsa ek 
güçlendirici fon mevcuttur.
● Hızlı çalışma izinleri, 'Anahtar Çalışan 
Programı' kapsamında üçüncü ülke 
vatandaşları için mevcuttur. Malta 'Anahtar 
Çalışan Programı', ilgili niteliklere veya belirli 
bir işle ilgili yeterli deneyime sahip yönetsel ve 
/ veya yüksek teknik profesyoneller tarafından 
kullanılabilir. Başarılı başvuru sahipleri, 
başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde 
bir yıl boyunca geçerli olan hızlı bir çalışma / 
oturma izni alırlar. Bu, en fazla üç yıllık bir süre 
için yenilenebilir.
● % 15'lik özel bir vergi oranı, istihdam 
edilen belirli kişiler tarafından kullanılabilir; 
Araştırma ve Geliştirme / Finansal Hizmetler 
/ Havacılık / Çevrimiçi Oyun, Yüksek Vasıflı 
Program kapsamında bu özel vergi oranı 
kullanılmaktadır. 

Malta'da bir şirketin kaydedilmesi yaklaşık 2 
hafta sürer. Ancak bu iki hafta içerisinde ilgili 
şirket sahibinin Malta’da fiilen bulunmasına 
gerek yoktur. Malta’da çoğu yatırımcı 
limited şirket kurmayı tercih etmektedir. 
Yatırımcıların limited şirket açabilmeleri için 
yaklaşık EUR 1.200 sermaye taahhüt etmeleri 
gerekmektedir. 

Malta'da şirket kuruluşunda izlenecek adımlar 
aşağıdaki gibidir. 

● Malta Ticaret Sicilinde kurulacak şirket için 
unvanın ayrılması,
● Şirket esas sözleşmenin noter tarafından 
hazırlanması ve noter tasdikli hale getirilmesi,
● Şirketin türüne bağlı olarak asgari sermayenin 
yatırılması,
● Yukarıda belirtilen belgeleri ibraz ederek şirketi 
Ticaret Sicilinde tescil ettirilmesi,
● Yetkililer tarafından verilen bir ticaret lisansı veya 
diğer özel lisanslar için başvuruda bulunulması,
● KDV için kayıt yaptırılması ve Malta vergi 
makamlarından bir vergi kimlik numarası alınması,
● Şirketin mevcut finansal işlemleri için kullanılacak 
olan kurumsal bir banka hesabının açtırılması,

Malta'da bir işletme açmakla ilgili önemli 
prosedürlerden birisi ise çalışanları işe 
almaktır. Çalışanların işe alınması sürecinde ise 
yukardakilere ek olarak, şirket İstihdam Eğitim 
Şirketi'ne kaydolmalıdır. İşe alım prosedürleri İş 
Kanunu hükümlerine uygun olmalı ve işveren ile 
işçiler arasındaki tüm ilişkiler çeşitli iş sözleşmeleri 
ile güvence altına alınmalıdır. 

Sonuç olarak Malta'da şirket kurmak isteyen 
yabancı yatırımcıların çoğu, ilgili ülke tarafından 
uygulanan düşük vergiler nedeniyle Malta'yı tercih 
etmektedir. Bununla birlikte AB içerisinde şirket 
kurma ve yaşatma maliyetlerinin de çoğu ülkeye 
göre daha az olması da yatırımcıların Malta’yı 
tercih etme sebepleri arasındadır.  

4. MALTA ŞİRKETLERİ İÇİN DİĞER CAZİP 
FAKTÖRLER

5. ŞİRKET KURMA ADIMLARI
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SEÇİLİM BASKISI VE
ŞİRKETLERİN EVRİMİ
Mertcan Asdemir / Yönetim Danışmanlığı Ortağı

Türk Şirketleri Üzerindeki Seçilim Baskısı

Seçilim baskısı, biyolojide türlerin uyumluluk 
yani adaptasyon yeteneklerine ters orantılı 

olarak artacak şekilde tanımlanmıştır. Yani bir 
canlının uyum başarısı ne kadar yüksekse, 
üzerindeki seçilim baskısı o kadar düşüktür ve 
hayatta kalma, neslini sürdürme ihtimali o kadar 
yüksektir. Şirketler üzerine uyarlayacak olursak 
adaptasyon yeteneği düşük olan şirketlerin 
mevcut çevresel değişim etkisi altında oldukça zor 
bir ortamdan geçtiğini söyleyebiliriz. Peki nedir bu 
baskının sebebi?

İlk başlarda Covid 19 salgını sürecinde lojistik maliyetlerinin artması ve tedarik belirsizliklerine 
karşı Avrupa’nın Türkiye'yi uzak alternatiflerden daha tercih edilebilir görmesi bir nebze de olsa 
şirketlerimize nefes olabilecek gibi gözüküyordu. Nitekim tüm ekonomistlerin karşı durmasına 
rağmen anlatılan “Yeni Ekonomik Modeller” de bunu destekler şekilde düşük faiz, yüksek kur ile 
“Türkiye yeni Çin olacak” anlamında ifadelerle seslendiriliyordu. 

Yurt içinde artan ekonomik belirsizlik ve azalan alım gücü sebebiyle yaşanan pazar daralması 
ve tahsilat güçlükleri şirketlerin nakit akışlarında, yurtdışından gelen yoğun talebin dahi yerini 
dolduramayacağı delikler açmaya devam etti.

Geldiğimiz noktada Türk Lirası’nın 
değer kaybı ve karşılığında alınan 
hammadde fiyatlarının dövize endeksli 
olması sebebiyle ihtiyaç duyulan işletme 
sermayesinin artması ve kredi limitlerinin 
yetersiz kalması da bir diğer ateşten 
gömlek. Kurun sürekli yukarı yönlü hareketi 
şirket mevduatlarında, alacaklarında 
ve satışlarında fiktif karların ortaya 
çıkmasına ve vergilendirilmesine sebep 
oluyor. İhracat gelirlerinin Türk Lirası’na 
çevrilme zorunluluğu döviz alış – satış 
makasının açık tutulması baskısı ile bir 
araya geldiğinde ihracatçı şirketlerin ithal 
hammaddelerinin ya da dövize endeksli 
malzemelerin Türk Lirası cinsinden 
ödenmesi sebebiyle maliyetini artırıyor.
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Baskılanmış olmasına rağmen açıklanan 
enflasyon oranının maaş zamlarına olan 
etkisi işgücü yoğun işler yapan şirketlerin 
maliyetlerinde ciddi artışlara sebep oldu. Ara 
dönem maaş iyileştirme ya da prim ihtiyaçları 
nitelikli personelini elinde tutmak isteyen 
şirketler için yılın ikinci yarısında yeni bir ek 
maliyet olarak ortaya çıkacak. 

Konteyner krizi ve politik sebeplerle 
uluslararası ticaret yollarının sıkıştırıldığı, 
akıl ermeyecek bir cüret ile Avrupa’nın 
yanı başında çıkarılan savaşın tahıl, demir 
– çelik, ağaç gibi sanayimizin en temel 
hammaddelerinin tedarikini zora soktuğu, 
dünya çapında tedarik zinciri kırılmalarının 
yaşandığı, hammadde ve malzeme bulmanın 
zorlaştığı bu dönemlerde 2000li yılların 
öncesindeki gibi tedarikçinin ve stokçunun 
elinin güçlü olduğu bir döneme girdik.

Tedarik belirsizlikleri sebebiyle güvenlik 
stoklarının artırılması şirketlerin depolarının 
hıncahınç dolmasına, nakit akışlarının 
bozulmasına, kredi limitlerinin sonuna 
dayanılmasına, dolayısıyla ödeme aksamaları 
sebebiyle tedarikçileri ve müşterileri ile 
ilişkilerinin zedelenmesine sebebiyet 
vermekte. 

Seçilim Baskısı ve Şirketlerin Evrimi

Yüksek enflasyon dönemi tüccarlarının “Paran 
olacağına malın olsun.” gibi sözlerini haklı çıkarır 
gibi gözükse de aslında bu durum, iyi yönetimin 
şirketlerin sürdürülebilirliği açısından önemini 
perçinleyen bir döneme işaret ediyor. 

Bu dönemde yaşadığımız diğer tüm krizler gibi 
şirketler için büyük bir fırsat. Fazla kiloları ve 
bol işletme sermayesinin yarattığı rahatlığı ile 
alışkanlıklar üzerine inşa edilmiş yönetim tarzı olan 
rakiplere karşı çevik yaklaşımlarla, bilgiye dayalı 
bir yönetim sistematiği ile avantaj sağlamak için 
doğru zaman.

Ortaya çıkan bu arz belirsizliği ve fiyat 
dalgalanmaları özellikle bu denli yüksek enflasyon 
ile ilk defa karşılaşan yeni nesil yöneticiler için 
büyük bir sınav olacak gibi gözüküyor.
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Charles Darwin’in dediği gibi “Ne en güçlü olan 
hayatta kalır, ne de en zeki olan... Değişime en çok 
adapte olabilendir, hayatta kalan.” Adaptasyon 
süreci canlılardan biraz daha farklı olsa da bu 
kural şirketler için de geçerli.

Canlılar, genetik özelliklerinin avantajlarını 
kullanarak; şirketler ise kendilerini ve çevrelerini 
ölçerek edindikleri bilgileri, hedefleri ve rotalarını 
vizyonları doğrultusunda düzeltecek şekilde 
kararlar alarak adapte olur ve hayatta kalırlar. 

Şirketlerin sınırlı kaynaklarını doğru 
kullanabilmelerinin anahtarı, bilmek ve bildiğini 
kullanabilmek, diğer bir deyişle ölçmek 
ve ölçüm sonuçlarını doğru şekilde işleyip 
yorumlayabilmektir. Bilginin gücünün farkında 
olan ve doğru bilgilerle desteklenen bir karar 
mekanizmasını hayata geçirebilmiş bir şirket, bu 
değişim fırtınasında tabii ki rakiplerine göre daha 
doğru pozisyon alabilir. 

Arz ve Talep belirsizliği şirketlerin üzerinde; 
güvenlik stoklarının artışı, atıl stoklar, doğru 
finansal araçlardan faydalanılamaması, nakit 
akışında bozulmalar sebebiyle ilişkilerin 
zedelenmesi gibi birçok istenmeyen sorun ve 
yükler yaratır.

Arz belirsizliklerine karşı hammadde stoğunu 
artırılması ya da malzemesiz kalmak, talep 
belirsizlikleri sebebiyle sürekli yapılan plan 
değişikliklerinin yarı mamul stoklarında artışa 
sebep olması ve verimsizlik, pazar tepkisinin 
geç anlaşılması sebebiyle kamçı etkisine 
maruz kalarak satış kaçırmak ya da elde stok 
çakılması gibi tedarik zinciri risklerini doğurur. 
Nakit akış planlamasının da bu belirsizlikler 
neticesinde sapması ile doğru finansal 
araçlardan doğru maliyetlerle faydalanılması 
zorlaşır.
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Belirsizlik perdesini aralayabilmek için 
şirketler; tedarikçileri, bayileri ve müşterileri 
ile bir ekip halinde hareket etmeli, bilgi 
paylaşımını mümkün olan en üst düzeye 
çıkarmalı ürün yaşam döngülerini beraberce 
yönetmeli ve bu şekilde kamçı etkisi gibi 
finansal yük getirecek ya da satış kayıplarına 
sebebiyet verebilecek durumların önüne 
geçmelidir.

Mutualist yaşam örneklerinde gördüğümüze 
benzer şekilde tedarik zinciri boyunca 
karşılıklı çıkarlarını koruyacak şekilde 
ortaklaşa bilgi yönetimi ve planlama 
yapabilen şirket kümeleri önümüzdeki 
dönemde münferit şirketlere göre büyük 
avantajlar elde edecekler.

Ortaklaşa planlama, tahminleme ve ikmal 
gibi yaklaşımları kullanarak belirsizliklerin 
üstesinden gelmeyi başarmış birçok şirket 
örneği mevcut. Whirlpool bu yöntemle 
talep tahmin hata oranını %70lerden %11e 
indirmeyi başarmış, Walmart bu sayede 
tedarik zinciri kayıplarını minimize ederek 
en uygun fiyat politikasının devamlılığını 
sağlayabilmiştir. 

Şirketlerin Adaptasyonu 

Konvansiyonel yöntemlerle de yönetilebilecek 
süreçler ve toplanabilecek veriler olmasına karşın 
bu hızlı değişim ortamında zaman, en maliyetli ve 
yerine koyulamayacak kaynağımızdır. Bu durumda 
teknolojik hızlandırıcılardan faydalanmak süreç 
ve bilgi akış hızı ve doğruluğu konusunda avantaj 
sağlar. Doğru kurgulanmış süreçler üzerine inşa 
edilen teknoloji, muhakkak ki maliyetinden çok 
fayda sağlar. 
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Şirketlerin bu dönemde hedef pazarlarında 
veri toplamalarına yardımcı olacak B2B 
ya da B2C portallar kullanmaları pazarları 
ile olan iletişimlerini hızlandıracak ve 
güçlendirecektir. Satış ekiplerinin piyasadan 
topladığı bilgiyi işlenebilir ve yorumlanabilir 
bir şekilde toplayabilecek kurgunun 
üzerine inşa edilmiş CRM yazılımlarına her 
zamankinden daha çok ihtiyaçları olacaktır. 

Son olarak her şirket kendi gerçeklikleri ile 
uyumlu göstergeleri en güncel ve hızlı şekilde 
izleyebileceği İş Zekası yazılımlarından 
faydalanarak, toplanan tüm bu bilgilerden 
alınacak kararlara destek olacak bilgileri 
ortaya çıkarmalı ve yorumlamalıdır. Her 
seviyeden yöneticinin önünde bulunacak 
izleme ekranları proaktif davranma olasılığını 
artırırken, reaksiyon sürelerini azaltıp 
doğruluğuna katkı sağlayacaktır.

Doğru işbirlikleri kurup, güçlü iletişim 
kanalları inşa eden şirket kümeleri ve bu 
kümelerin teknolojik hızlandırıcılardan 
faydalanarak adapte olan bireyleri pazarların 
yeni hakimleri olmayı sürdürüyorlar. 
Geleceği, işbirlikleri ve teknolojiyi doğru 
kullanan şirketlerin yöneteceği kesin. Peki 
siz ve şirketiniz bu geleceğin neresinde 
olacaksınız? 

Bilime güvenin, doğayı sevin, sağlıcakla 
kalın.

Pazardan toplanacak bu bilgileri bir 
operasyonel plana dönüştürebilmek, 
iç kaynaklar ve tedarikçilerini ölçüp 
değerlendirebilmek için ERP sistemlerini 
kuvvetlendirmek, tedarikçileri ile 
değerlendirme, plan ve tahminlerini 
paylaşabilmek için gerekli altyapılara yatırım 
yaparak tedarikçi yönetimine azami özen 
göstermek tedarik zinciri süreçlerinde 
avantaj sağlayacaktır.
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Av. Levent Alpağut

Makalede, kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin olarak kişisel verileri işleyen 

veri sorumlularına getirilen yükümlülükler 
ile kişisel verisi işlenen kişilerin hakları 
bilgilendirme mahiyetinde açıklanmaya 
çalışılacaktır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda, 
kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek 
kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde ifade edilmiştir. 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte, kişisel verilerin 
işlenmesi ve paylaşılması uygulaması hız kazanmıştır. 
Bu husus da beraberinde kişisel veri olarak 
addedilen bilgilerin korunması hususunu gündeme 
getirmiştir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin 
olarak ülkemizde atılan adımların sebebi Avrupa 
Birliği üyelik sürecinden kaynaklanmaktadır. Türkiye, 
kişisel verilerin korunması konusunda 80’li yıllarda 
atması gereken adımları 2010 yılında Anayasa’nın 
20. maddesine yapılan, “Herkes, kendisiyle 
ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına 
sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler 
hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların 
düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları 
doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi 
de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen 
hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. 
Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller 
kanunla düzenlenir.” ilave düzenleme ile atmıştır. 
Bilindiği üzere Anayasadaki düzenlemeler çerçeve 
düzenlemeler olup bu çerçeve düzenlemelere 
istinaden asıl ve ayrıntılı uygulama düzenlemeleri 
Kanun ve daha alt düzenlemeler ile yapılmaktadır.

Anayasada 2010 yılında kişisel verilere ilişkin 
çerçeve düzenleme yapılmasına karşın asıl 
uygulamaya ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu 07.04.2016 tarih ve 
29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiş, 2017 yılında da Adalet 
Bakanlığına bağlı Kişisel Verileri Koruma 
Kurumu kurulmuştur.

1) GİRİŞ

KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI KANUNU
KAPSAMINDA HAK VE
SORUMLULUKLAR

ÖZET
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2) HAK VE SORUMLULUK SAHİBİ KİŞİLER 

3) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE
İLİŞKİN İLKELER 

Kanunda, veri sorumlusunun, kişisel verilerin 
işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, 
veri kayıt sisteminin kurulmasından ve 
yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel 
kişiyi ifade ettiği belirtilmiştir. Bu noktada veri 
sorumlusunun yalnızca özel hukuk gerçek ve 
tüzel kişileri olmadığı, kişisel veri işleyen kamu 
tüzel kişilerinin de veri sorumlusu sıfatına sahip 
oldukları, bu nedenle Kanunla veri sorumlusuna 
verilen yükümlülüklere uymak zorunda 
olduklarını belirtmek isteriz.

6698 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3. 
maddesinde, kişisel verilerin işlenmesinin 
“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen 
otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt 
sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik 
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, 
yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, 
sınıflandırılması ya da kullanılmasının 
engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen 
her türlü işlemi,” ifade edeceği ifade edilmiştir. 
Görüleceği üzere kişisel veri işleme faaliyeti 
geniş bir yelpazeyi içinde barındırmaktadır.

Kanunda, kişisel verilerin işlenmesinde dikkate 
alınacak ilkeler hukuka ve dürüstlük kurallarına 
uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel 
olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü 
olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 
amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza 
edilme şeklinde sıralanmıştır.

Veri sorumlusu, kişisel veri işleme faaliyetini 
yerine getirirken yukarıda belirtilen ilkeleri 
dikkate almalıdır. Aksi halde, şikayet ya da 
ihlal nedeniyle re’sen inceleme nedeniyle 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile muhatap 
olunduğunda, kurul kişisel veri işleme faaliyetinin 
belirtilen ilkeler çerçevesinde yerine getirilip 
getirilmediğini değerlendirmekte, söz konusu 
ilkelere aykırılık durumunda idari para cezası 
uygulamasına gitmektedir.

6698 sayılı Kanun ile, kişisel verileri işleyen 
gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile 
uyacakları usul ve esasları belirlenmiş ayrıca 
kişisel verileri koruma altına alınan kişilerin 
gerçek kişiler olduğu, tüzel kişilere ait bilgilerin 
bu kanun kapsamında koruma altında olmadığı 
ifade edilmiştir. Bu nedenle veri sorumlusu olan 
gerçek ve tüzel kişilerin, verilerini işlediği tüzel 
kişiliklere karşı 6698 sayılı Kanun kapsamında 
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 
Sorumluluk kişisel verileri işlenen gerçek kişilerle 
sınırlıdır.
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4) KİŞİSEL VERİ VE İŞLENME ŞARTLARIKurul kararlarından bu konuda örnek vermek 
gerekirse,

Bir spor merkezinin üyelerinin giriş-çıkışı 
konusunda suistimali engellemek amacıyla 
yaptığı parmak izi uygulaması nedeniyle şikayet 
üzerine kurul önüne gelen uyuşmazlıkta, parmak 
izinin biyometrik veri dolayısıyla özel nitelikli 
kişisel veri olduğu, suistimali önlemek için daha 
hafif kişisel veri işlemenin(giriş-çıkış kartı gibi)
mümkün olduğu, bu haliyle kişisel veri işleme 
faaliyetinin işlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve 
ölçülü olma ilkesine aykırı olduğu belirtilerek idari 
para cezasına hükmedilmiştir.(2020/167 sayılı 
kurul kararı)

Kurulun önüne gelen başka bir uyuşmazlıkta, 
işverenin, işe giriş çıkış için daha hafif kişisel veri 
işlemenin(giriş-çıkış kartı gibi)mümkün olduğu, 
buna karşın parmak izi yöntemi uygulaması 
yapılmasının kişisel veri işleme faaliyetinin 
işlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü 
olma ilkesine aykırı olduğu belirtilerek idari para 
cezasına hükmettiği kararı da bulunmaktadır.
(2020/404 sayılı kurul kararı) 

Yukarıda yapılan açıklama ve verilen örnekler 
uyarınca, kişisel veri işlenirken(yukarıdaki 
açıklandığı üzere geniş anlamıyla),işlenen 
verilerin işlenmesi gerekliliği iyi değerlendirilmeli, 
Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun 
olmayan kişisel veri işleme faaliyetinden uzak 
durulmalıdır.Aksi takdirde,şikayet ya da ihbar 
üzerine ağır idari para cezası yaptırımları ile 
karşılaşılması pek muhtemel olacaktır. 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir 
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi şeklinde 
ifade edilmiştir. Kimlik bilgisi(ad-soyad tc kimlik 
numarası),iletişim bilgisi(telefon numarası-
adres-e posta),finans bilgisi(banka hesap bilgisi 
vb.)müşteri işlem bilgisi(fatura vb.) örnek olarak 
verilebilir.

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde, kişisel 
verilerin işlenmesinde ana kuralın kişisel verisi 
işlenen kişinin açık rızasının bulunması olduğu 
belirtilmekle birlikte,  “Kanunlarda açıkça 
öngörülmesi,  Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin 
ya da bir başkasının hayatı veya beden 
bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir 
sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü 
yerine getirebilmesi için zorunlu olması, İlgili 
kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için 
veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması sebeplerinin” 
bulunması halinde ilgili kişinin açık rızasının 
aranmayacağı belirtilmiştir. 
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Yani, yukarıda belirtilen hukuki 
sebeplerin varlığı halinde bu sebeplere 
dayanılarak kişisel verileri işleme faaliyeti 
gerçekleştirilmeli, ilgili kişiden açık rızası 
istenilmemelidir. Belirtilen sebepler yok ise 
o zaman Kanun’un 4. maddesinde belirtilen 
ilkeler de gözetilmek suretiyle ilgili kişinin açık 
rızası alınması suretiyle kişisel veri işleme 
faaliyeti gerçekleştirilmelidir.

Örneklendirmek gerekirse, 

213 sayılı Vergi Usul Kanununda faturada 
bulunması gereken bilgiler içinde müşterinin 
adı-soyadı yer aldığından, fatura düzenlemesi 
için ilgili kişinin adı-soyadı bilgisinin alınması 
“kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki 
sebebine,

Bir avukatın, faaliyet alanı ile ilgili olarak 
kimlik ve iletişim bilgisini veri sorumlusuna 
vermesi halinde(işleme faaliyeti hukuk 
hizmeti talebi alanında avukatla çalışma 
olmak şartıyla) “İlgili kişinin kendisi tarafından 
alenileştirilmiş olması” hukuki sebebine(Bu 
durumda Kanun’un 28/2-b maddesi uyarınca 
aydınlatma yükümlülüğü olmayacaktır), 

İşçi ile işveren arasında yazılı sözleşme 
yapılabilmesi için işçinin kimlik bilgisinin işveren 
tarafından işlenmesi, “bir sözleşmenin kurulması 
veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması 
kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin 
işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine,

İşe alım esnasında, işçinin niteliklerini gösteren 
yabancı dil bilgisi, bilgisayar programları bilgisinin 
işveren tarafından işlenmesi “ilgili kişinin temel 
hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 
veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine,

Kaçırılan ya da kayıp kişinin konum bilgisinin 
işlenmesi, “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını 
açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 
hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya 
da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün 
korunması için zorunlu olması” hukuki sebebine,

Ticari ilişki içinde bulunulan bir müşterinin fatura 
bilgisinin zaman aşımı süresince saklanması “bir 
hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine örnek 
olarak gösterilebilir.

Bir işletmenin müşterisi ya da potansiyel 
müşterisine, satışını yaptığı ürünlerin reklamını 
gönderebilmek amacıyla e-posta adresini ya da 
telefon numarasını işlemesi yukarıda örnekleri 
verilen hukuki sebepler içinde yer almadığından 
kişisel verileri işlenen kişilerin açık rızasını almak 
zorundadır.

İşverenin, işçisine maaşını ödeyebilmesi 
için banka hesap bilgisine ilişkin kişisel 
verisini işlemesi “veri sorumlusunun hukuki 
yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için 
zorunlu olması” hukuki sebebine,
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Burada kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin açık 
rıza hukuki sebebi ile diğer hukuki sebeplere 
dayanması halinde nasıl bir farklılık olacağı 
hususuna açıklık getirmek gerekmektedir. Bunu 
birkaç örnek ile izah etmeye çalışacağız.

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin, açık rıza 
dışında hukuki sebeplere dayanması halinde,veri 
sorumlusunca;

-Kişisel verinin işlenmesi için ilgilinin açık 
rızasına(onayına) ihtiyaç duyulmayacaktır.

-Kanunda getirilen aydınlatma 
yükümlülüğü(bilgilendirme) yerine getirilecek, 
ayrıca ilgilinin açık rızasının alınmasına gerek 
kalmayacaktır.

Kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin, açık 
rıza hukuki sebebine dayanması halinde, veri 
sorumlusunca;

-Kişisel verinin işlenebilmesi için ilgilinin açık 
rızasına(onayı) ihtiyaç duyulacak aksi takdirde 
kişisel veri işlenemeyecektir.

-Kanun’da getirilen aydınlatma 
yükümlülüğü(bilgilendirme) yerine getirilecek ayrıca 
ilgilinin açık rızası alınacaktır.

Özel nitelikli kişisel veri, öğrenilmesi halinde 
ilgili kişi hakkında ayrımcılık yapılmasına ve 
mağduriyete sebebiyet verilecek kişisel veriler 
olarak tanımlanmaktadır. 

Özel nitelikli kişisel veriler kanunda açıkça ve 
sınırlı olarak sayılmıştır. Bu nedenle kanunda 
sayılı olan bu kişisel veriler dışında özel nitelikli 
kişisel veri bulunmamaktadır. Kanunda sayılan 
özel nitelikli kişisel veriler, “kişilerin ırkı, etnik 
kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, 
mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, 
dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, 
cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik 
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve 
genetik verileri” şeklinde belirlenmiştir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde 
kural ilgili kişinin açık rızasının alınmasıdır. 
Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde açık 
rızanın istisnası sağlık ve cinsel hayata ilişkin 
olan dışındakiler için kanunlarda öngörülmesi, 
sağlık ve cinsel hayat için ise kamu sağlığının 
korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, 
tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, 
sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması 
ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü 
altında bulunan kişiler veya yetkili kurum 
ve kuruluşlar tarafından işlenmesi olarak 
gösterilmiştir.

5) ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ VE
İŞLENME ŞARTLARI



Makalemizin 3 numaralı başlığında kişisel veri işleme faaliyetinin geniş bir yelpazeyi ifade ettiği, 
kişisel veri aktarımının da bu yelpazenin içinde olduğu ifade edilmişti.

6698 sayılı Kanunda, kişisel verilerin yurt içi aktarımı ile yurt dışına aktarımı noktasında ayrım 
yapılmıştır. 

Şöyle ki, kişisel verilerin veri sorumlusunca yurt 
içinde yerleşik üçüncü kişilere aktarımı için ana kural 
ilgilinin açık rızasının bulunmasıdır. Ancak Kanun’un 
yukarıda ayrıntılarına yer verdiğimiz 5. maddesinin 
ikinci fıkrası ve 6. maddesinin üçüncü fıkrasındaki 
hukuki sebepler mevcut ise açık rızaya gerek yoktur. 
Aksi halde ilgilinin aktarım için açık rızası alınmalıdır.

Yurt dışında yerleşik üçüncü kişilere aktarımda 
da ana kural ilgilinin açık rızasının bulunmasıdır. 
Aktarımın yapılacağı ülkede yeterli korumanın olması, 
yeterli korumanın olmaması halinde veri sorumlusu 
ile aktarımın yapılacağı ülkedeki kişilerin yeterli 
korumayı taahhüt etmesi ve kurulun izin vermesi 
halinde, Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrası ve 

6. maddesinin üçüncü fıkrasındaki hukuki sebepler mevcut ise açık rızaya gerek olmadan aktarım 
yapılabilecektir. Aksi halde ilgilinin aktarım için açık rızası alınmalıdır.
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Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi(geniş anlamda) konusunda, meydana gelebilecek sonuçların 
ilgili kişinin ayrımcılığa tabi olmasına ve ağır hak kaybına sebebiyet verebilecek olması nedeniyle 
daha dikkatli hareket edilmelidir. Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurulu konunun ehemmiyetine 
binaen sitesinde, “31.10.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri 
Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” isimli kararı yayımlamıştır.

Burada son olarak şunu ifade etmekte fayda vardır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde de 
aydınlatma yükümlülüğü(bilgilendirme) yerine getirilecek, açık rıza alınmasını gerektiren durumlar 
için ayrıca ilgili kişinin açık rızası alınacaktır. Açık rızayı gerektiren durumlar için açık rıza alınmadığı 
sürece kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilemeyecektir.

6) KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI
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7) AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
VE AÇIK RIZA

Makalenin kaleme alındığı tarih itibariyle, KVK 
Kurulu tarafından yeterli korumanın olduğu 
ülkelerin açıklanmamış olması, veri sorumlusu 
ve aktarım yapılacak kişilerin yeterli korumaya 
taahhüdüne bağlı iznin zaman alacak olması 
nedeniyle, yurt dışına aktarım için en kısa yolun 
ilgilinin açık rızasının olduğu anlaşılmaktadır.

Son olarak şunu da ifade etmekte fayda 
mülahaza ediyoruz. Gerek yurt içine gerekse 
yurt dışına aktarım yapılırken Kanun’un 4. 
maddesinde belirlenen ilkelere uygun hareket 
edilmelidir. 

Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi 
için öngörülmüş belli bir şekil yoktur. Ancak 
aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin 
ispat yükü veri sorumlusundadır. Bu nedenle 
ispat için yazılı ve elektronik belgelerin 
kullanılmasında ileride bu konuda yaşanılacak 
uyuşmazlık halinde fayda bulunmaktadır. 

Kanunda, idari para cezası öngörülen ihlallerden 
bir tanesi de aydınlatma yükümlülüğünün 
yerine getirilmemesidir.2022 yılı için, aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmemesi hali için 
öngörülen  idari para cezası tutarı Kanun’un 
18/1-a maddesi uyarınca 13.391,00 TL-
267.883,00 TL arasındadır. Görüleceği üzere 
skala geniş olup, işletmenin hacmi(çalışan sayısı-
mali bilançosu) para cezasının belirlenmesinde 
önemli bir etken olacaktır.  

Veri sorumlusu, kişisel veriyi ilgili kişiden 
elde etmemesi halinde, makul bir süre içinde 
ilgilisine karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirmelidir.

Aşağıda ayrıntılarına değinileceği üzere 
VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunan veri 
sorumlusu için aydınlatma metnindeki bilgiler 
ile VERBİS’e yapılan kaydın uyumlu olması 
gerekmektedir.

6698 sayılı Kanun’un, veri sorumlusuna getirdiği 
yükümlülüklerden bir tanesi de,kişisel verilerin 
işlenmesi aşamasında, kişisel verisi işlenen 
gerçek kişilerin,kişisel verilerinin işlenmesi 
konusunda bilgilendirilmesine ilişkindir. 

Söz konusu bilgilendirme uygulamada 
aydınlatma metinleri ile yapılmaktadır. 
Aydınlatma metinlerinde yasal ve asgari 
olarak bulunması gereken hususlar ise, veri 
sorumlusunun kimliği, veri işleme amacı, 
aktarımın kime ve hangi amaçla yapılacağı, 
veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, 
ilgilinin 11. maddede sayılan haklarıdır. Sayılan 
hususlara ilişkin aydınlatma metninde açık ve 
anlaşılır bir dil kullanılmalı,muğlak ifadelere 
yer verilmemeli,yanıltıcı ve yanlış bilgiler 
kullanılmamalıdır.
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6698 sayılı Kanun’un tanımlar başlıklı 
3. maddesinde, açık rızanın, “Belirli bir 
konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan 
ve özgür iradeyle açıklanan rızayı” ifade 
ettiği belirtilmiştir. Yukarıda aydınlatma 
yükümlülüğünün şekli ve ispatına ilişkin olarak 
yaptığımız açıklamalar açık rıza için de aynen 
geçerlidir. 

Açık rıza, Kanun’da,kişisel verilerin işlenmesi 
için belirlenmiş bir hukuki sebeptir.Kişisel 
verilerin işlenmesinin hukuki sebebinin açık rıza 
olması halinde,kişisel verinin işlenebilmesi(geniş 
anlamda) için mutlaka ilgilinin açık rızası 
alınmalı,aksi halde kişisel veri işlenmemelidir.

Açık rıza hukuki sebebi bulunmamasına karşın, 
kişisel verinin işlenmesi halinde,durumun 
şikayet ya da ihlal bildirimi üzerine Kanun’un 
18/1-b maddesi uyarınca veri güvenliğine aykırı 
fiil nedeniyle  karşılaşılacak idari para cezası 
tutarı 2022 yılı için 40.179,00 TL-2.678.863,00 
TL arasında olacaktır. Görüleceği üzere skala 
geniş olup, işletmenin hacmi(çalışan sayısı-
mali bilançosu) ve ihlalin boyutu para cezasının 
belirlenmesinde önemli bir etken olacaktır.

Kanun’da veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükler,”Kişisel verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesini önlemek, Kişisel verilere 
hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,Kişisel 
verilerin muhafazasını sağlamak” sağlamak olarak 
sayılmıştır.

Son olarak şu hususu hatırlatmakta fayda 
görüyoruz. Hukuki sebebin “açık rıza” olması 
halinde, aydınlatma yükümlülüğü(aydınlatma metni)
yine yerine getirilecek buna ilaveten ayrıca ilgilinin 
açık rızası alınacaktır. Uygulamanın aydınlatma 
metni ile açık rıza metninin ayrı metinler olarak 
hazırlanması, aynı metin içinde olmaması şeklinde  
olduğu hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kanun’un 11. maddesinde, kişisel verisi işlenen 
kişilerin hakları, “Kişisel veri işlenip işlenmediğini 
öğrenme,Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi 
talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve 
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel 
verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,Kişisel 
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 
bunların düzeltilmesini isteme, 7 nci maddede 
öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin 
silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) 
bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin 
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler 
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi 
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme,” olarak sayılmıştır.

8) İLGİLİNİN HAKLARI,ŞİKAYET
PROSEDÜRÜ VE SONUÇLARI
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İlgili kişi, Kanun’un uygulanmasına yönelik 
taleplerini, veri sorumlusuna iletmesine karşın, 
talebin reddedilmesi, cevabın yetersiz kalması 
hali ya da cevap verilmemesi hallerinde KVK 
Kuruluna şikayet yolu ile başvurabilecektir. İlgili 
kişi verimli sorumlusuna başvurmadan şikayet 
yoluna gidemeyecektir. Bu husus ön koşuldur. 
Veri sorumlusuna, ilgili kişinin istemine yanıt 
verilmesi için 30 günlük süre verilmiştir. Yanıtın 30 
gün içinde verilmesi ve bu süre içinde öğrenme 
halinde, öğrenme tarihinden itibaren 30 gün içinde, 
yanıtın 30 günlük süreden sonra verilmesi ya da 30 
günlük süre içinde yanıt verilmemesi halinde, veri 
sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren 60 günlük 
süreyi geçirmeden KVK Kuruluna başvurulmalıdır. 
Aksi takdirde talep dikkate alınmayacaktır.

- İhlalin olmadığı tespitini yapmak suretiyle 
şikayet başvurusunun reddine,
- İhlalin varlığının tespiti halinde, veri 
sorumlusunun ihlali gidermesine,
- İhlalin varlığının tespiti halinde, veri 
sorumlusuna idari para cezası verilmesine,
- Hukuka açıkça aykırılık ve telafisi güç ve 
imkansız zararların doğması halinde veri 
işleme faaliyetinin durdurulmasına karar 
verebilir.

Kurulun 60 gün içinde, şikayet başvurusuna 
cevap vermemesi halinde şikayet talebi 
reddedilmiş sayılacaktır. 

KVK Kurulunca verilen kararların, veri 
sorumlusunca yerine getirilmemesi halinde 
karşılaşılacak idari para cezası tutarı Kanun’un 
18/1-c maddesi uyarınca 2022 yılı için 
66.965,00 TL-2.678.863,00 TL arasında 
olacaktır. Görüleceği üzere skala geniş olup, 
işletmenin hacmi(çalışan sayısı-mali bilançosu)  
para cezasının belirlenmesinde önemli bir 
etken olacaktır.

6698 sayılı Kanun’da KVK Kurulu kararlarına 
karşı gidilebilecek yargı yoluna ilişkin bir 
açıklama bulunmamaktadır.

Bize göre,

KVK Kurulunca verilecek idari para cezalarına 
karşı, eylemin kabahat niteliğinde olması 
nedeniyle Kabahatler Kanunu uyarınca Sulh 
Ceza Hakimliklerine itiraz edilmesi,

KVK Kurulunun şikayet dilekçesini yanıtsız 
bırakması,şikayet talebinin reddine karar 
vermesi ve hukuka açıkça aykırılık ve telafisi 
güç ve imkansız zararların doğması halinde 
veri işleme faaliyetinin durdurulmasına yönelik 
kararlarının idari işlem niteliğinde olduğu, bu 
nedenle bu işlemlere karşı,işlemi tesis eden  
KVK Kurulunun bulunduğu Ankara İdare 
Mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Gerek ilgili kişinin veri sorumlusuna yapacağı 
başvurunun gerekse veri sorumlusunun ilgili 
kişiye vereceği yanıtın Veri Sorumlusuna Başvuru 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6. 
maddesinde yer alan bilgileri taşımasına dikkat 
edilmelidir.

Kurul, usulüne uygun olarak yapılmış şikayet 
başvurusu üzerine, veri sorumlusunun 
da savunmasını almak suretiyle durumu 
değerlendirecektir. Yaptığı değerlendirme 
sonucunda,
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Yukarıdaki başlığa kadar olan açıklamalar, kişisel verileri sistematik olarak işleyen bütün veri 
sorumluları için geçerli olup bu başlık altında ise belirli özelliklere sahip veri sorumluları için getirilmiş 
veri sorumluları sicil bilgi sistemine kayıt zorunluluğundan bahsedilecektir.

6698 sayılı Kanun’un 16. maddesinde, kamuya açık olmak üzere veri sorumluları sicili tutulması 
hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda kısa adı VERBİS olan veri sorumluları sicil bilgi sistemi 
kurulmuştur.

Bu sisteme zorunlu olarak kaydolması gerekenler,

a) Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olanlar ile yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 TL’den fazla 
olan gerçek ve tüzel kişiler,

aa)Yıllık işçi sayısı konusunda ölçü bir önceki yıl olacaktır. Bir önceki yılda 7 ay ve üzeri ayda, çalışan 
sayısı 50’nin üzerinde ise VERBİS kayıt zorunluluğu olacak(ardışık olmak zorunda değil),aksi halde 
zorunluluk olmayacaktır.

ab) Yıllık mali bilanço konusunda da ölçü bir önceki yıl olacaktır. Yıllık bilanço toplamı ise, bilanço 
usulüne göre defter tutanların verdikleri gelir ya da kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan 
bilançoda yer alan “aktif ya da pasifteki” toplamı ifade etmektedir.  

b) Yıllık çalışan sayısı 50’den az olanlar ile yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 TL’den az 
olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşlarıdır.

İlk etapta sicile kaydolma zorunluluğu olanlar için son kayıt tarihi sırasıyla 30.09.2019-31.03.2020-
30.06.2020 olarak belirlenmiş, veri sorumlularının talepleri ve Kovid salgını nedeniyle birkaç kez 
ötelenmiş ve son olarak hepsi için 31.12.2021 olarak belirlenmiştir.

9-VERİ SORUMLULARI SİCİL BİLGİ SİSTEMİ-VERBİS
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Belirtilen tarihe kadar sicile kayıt zorunluluğu olmamakla birlikte sonradan kayıt zorunluluğu doğanlar 
bu zorunluluğun doğduğu tarihten itibaren 30 gün için kayıt olmak zorundadırlar. 

Sicile kaydolmaları gerekmekle birlikte sicile kaydolmayan “Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olanlar 
ile yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişiler” ile “Yıllık çalışan 
sayısı 50’den az ile yıllık mali bilanço toplamı 25.000.000,00 TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet 
konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişiler” için karşılaşılacak idari para cezası 
tutarı Kanun’un 18/1-d maddesi uyarınca 2022 yılı için 53.572,00 TL-2.678.863,00 TL arasında 
olacaktır. Görüleceği üzere skala geniş olup, işletmenin hacmi(çalışan sayısı-mali bilançosu) para 
cezasının belirlenmesinde önemli bir etken olacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşları için ise idari para 
cezası uygulaması söz konusu olmayıp,yapılacak işlem kurum amiri hakkındaki disiplin işlemidir.
 
VERBİS’e girilmesi gereken bilgiler, “Veri sorumlusu ve varsa 
temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri,Kişisel verilerin hangi 
amaçla işleneceği,Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu 
kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar,Kişisel 
verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları,Yabancı ülkelere 
aktarımı öngörülen kişisel veriler,Kişisel veri güvenliğine ilişkin 
alınan tedbirler,Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli 
olan azami süre” olarak belirlenmiş olup bunlarda meydana 
gelecek değişiklikler 7 gün içinde bildirilmelidir.Burada şu 
hususu açıklık getirmek istiyoruz. Şöyle ki,VERBİS’e kayıtta 
girilecek veriler,kişisel verileri işlenmiş olan kişilere ait veriler 
değil,veri sorumlularının işlemekte oldukları verilerin sadece 
üst başlıklar halinde kategorik bazdaki bilgiler olacaktır.Örnek 
vermek gerekirse, bir şirket, şirketi ziyarete gelen gerçek kişilere 
aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek suretiyle ad, soyad, 
telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka numarası gibi bazı 
kişisel verilerini işlemektedir. Bu durumda VERBİS’e; gerçek  
kişiye ait ad, soyad, telefon numarası, TC kimlik numarası, plaka 
numarası gibi verileri değil bunların üst kategorisi olan ve zaten 
VERBİS’te de seçimlik alan olarak yer alan “kimlik kategorisi” 
ve “iletişim kategorisi” işlediğine dair bilgi girişi yapacaktır. 
Belirtilen durum nedeniyle, VERBİS’e kaydı yapılan bilgiler 
kamuya açık tutulmaktadır. 
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KVK Kurulu, 6698 sayılı Kanun’un 16/2. 
maddesinde kendisine tanınan yetki 
çerçevesinde,aşağıda belirtilen durumda 
olanları, VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden 
istisna tutmuştur.  

a) Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası 
olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan 
yollarla kişisel veri işleyenler, 

b) 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik 
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler,
 
c) 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler 
Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 
20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar 
Kanununa göre kurulmuş vakıflardan ve 
18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş 
sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve 
amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı 
ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, 
mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel 
veri işleyenler, 

ç) 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi 
Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,

d) 19/03/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar, 

e) Gümrük müşavirleri,

f) Arabulucular, 

g) 01/06/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli 
Mali Müşavirler, 

ğ) Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali 
bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olan 
gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana 
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme 
olmayanlar, 

KVK Kurulu tarafından, kendilerine VERBİS’e 
kayıt konusunda istisna getirilenlerin, Kanunda 
belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getirme 
zorunluluklarının devam ettiği bilinmelidir.
 
Ayrıca Kanun’un 28/1 ve 2. fıkralarında belirtilen 
durumlarda VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 
bulunmamakta olup bu durumlar bir sonraki 
başlık altında izah edilecektir.

VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunmayan veri 
sorumluları da isteğe bağlı olarak VERBİS’e 
kayıt olma imkanına sahiptirler.

VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunanların, 
kişisel veri işleme envanterine uygun olarak 
kişisel veri saklama ve imha politikası hazırlama 
yükümlülüğü de bulunmaktadır.
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6698 sayılı Kanunda iki tür istisnadan 
bahsedilmiştir. Bunlardan birincisi tam istisna 
hali olup aşağıda belirtilen durumların varlığı 
halinde 6698 sayılı Kanun hükümlerinin hiç 
uygulanamayacağını hükme bağlamıştır.

a) Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek 
ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere 
uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından 
tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan 
aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında 
işlenmesi. 

b) Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim 
hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve 
istatistik gibi amaçlarla işlenmesi. 

İkinci durum ise kısmi istisna halini öngörmekte 
olup bu durumda ise aşağıda belirtilen durumların 
varlığı halinde, veri sorumlularının, VERBİS’e 
kayıt zorunluluğu ve aydınlatma yükümlülüğü 
bulunmamaktadır. Ayrıca bu durumda kişisel 
verileri işlenen kişilerin Kanun’un 11. maddesinde 
belirtilen (zararın giderilmesini talep etme hakkı 
hariç)haklarını kullanma imkanı bulunmamaktadır. 
Söz konusu durumlar;

a) Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin 
önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli 
olması,
 
b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş 
kişisel verilerin işlenmesi,

c) Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye 
dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve 
kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme 
görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma 
veya kovuşturması için gerekli olması,

ç) Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali 
konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali 
çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerini 
içermektedir.

c) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 
güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, 
ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini 
veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç 
teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat 
veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü 
kapsamında işlenmesi. 

ç) Kişisel verilerin millî savunmayı, millî 
güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini 
veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik 
olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu 
kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen 
önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler 
kapsamında işlenmesi. 

d) Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, 
yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak 
yargı makamları veya infaz mercileri tarafından 
işlenmesi. 

10) İSTİSNALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ile, kişisel verileri sistematik olarak işleyen(geniş 
manada) veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilere 
sorumluluklar getirilmiş, kişisel verileri işlenen 
gerçek kişilere bazı istisnalar dışında kişisel 
verilerinin korunması konusunda koruma 
sağlanmıştır. 

10) SONUÇ
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FİNANSMAN
GİDER KISITLAMASI
KALDIRILMALI
Bülent FIÇICI / Vergi Bölüm Ortağı

2021 yılında, idare, mükellef ve meslek 
mensupları arasında ihtilaf yaratacak 

konulara bir yenisi daha eklendi. Oysaki 
kanun düzenlemelerinin hem kişiler hem 
de idare yönünden herhangi bir tereddüde 
ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık, 
net, anlaşılır ve uygulanabilir olması, ayrıca 
kamu otoritelerinin keyfi uygulamalarına karşı 
koruyucu tedbirler de içermesi gerekir. Aksi 
takdirde, çok fazla vergi uyuşmazlığı ve dava 
ile tarafların iş yükü artacaktır.

Finansman Gider Kısıtlamasının kanuna konuluşundaki maksat ile uygulamanın usul ve esaslarının 
belirlendiği tebliğ arasındaki mantık farklılığının da uyuşmazlıkları arttıracağı görüşündeyim.

Daha önce 1996-2003 yılları arasında uygulanan Finansman Gider Kısıtlaması 01.01.2004 tarihinden 
itibaren uygulamadan kaldırılmıştı. 

15.06.2012 tarihinde yayımlanan 6322 sayılı kanun ile Gelir ve Kurumalar Vergisi Kanunlarında yer 
alan kanunen kabul edilmeyen giderler maddelerine (KVK 11/1-i ve GVK  41/1-9.) eklenen paragraflar 
ile kısıtlama mevzuatımıza tekrar dâhil olmuştur. Her ne kadar maddenin yürürlük tarihi 01.01.2013 
olsa da, maddede %10 u aşmamak üzere oranın belirlenmesi konusunda Bakanlar Kuruluna 
(09.07.2018 den sonra Cumhurbaşkanına) yetki verildiğinden ve bu yetki 2021 yılı öncesinde 
kullanılmadığından, önceki dönemlerde uygulanmamıştır. 

4 Şubat 2021 tarihinde 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile oran, sektör ayrımı gözetmeksizin ve 
01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere %10 olarak belirlemiştir.  

25 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan 18 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile de uygulamanın 
usul ve esasları belirlenmiştir.

İLGİLİ MEVZUAT
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KANUNA KONULUŞUNDAKİ MAKSAT;

UYGULAMA ESASLARI;

İHTİLAF YARATAN KONULAR;

Söz konusu kanun maddesinin gerekçesinde, 
düzenlemenin amacının işletmelerin öz 
kaynaklarının güçlendirilmesinin ve finansman 
ihtiyaçlarının borçlanma yerine öz kaynakları ile 
karşılanmasının teşvik edilmesinin amaçlandığı 
belirtilmiştir.

İşletmeleri öz kaynak kullanımına özendirmek, 
yabancı kaynak kullanımının azaltılmasını 
sağlamak amacı ile vergi mevzuatımızda başka 
düzenlemeler de mevcuttur. 

KVK 5/1-e de yer alan, iştirak hisseleri ve 
taşınmazların elden çıkarılmasından elde edilen 
kazançların bir kısmının kurumlar vergisinden 
istisna edilmesi, atıl olarak duran varlıkların dönen 
varlıkların içine dâhil olmasıyla yabancı kaynak 
kullanımının azaltılması amacına yönelik bir 
düzenlemedir. 

Yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan 
işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak 
üzere, yatırımın maliyetine eklenenler 
hariç, işletmede kullanılan yabancı 
kaynaklara ilişkin kullanım süresine bağlı 
olarak doğan her türlü faiz, komisyon, 
vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri 
adlar altında yapılan gider ve maliyet 
unsurları toplamının %10'u Kanunen 
Kabul Edilmeyen Gider olarak dikkate 
alınacaktır.

Sadece bilanço usulüne göre defter tutan 
gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 
tarafından uygulanacak olan kısıtlama, 
kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, 
finansal kiralama, faktoring ve finansman 
şirketleri tarafından uygulanmayacaktır.

Yabancı Kaynak ve öz kaynak tanımları 
vergi kanunlarında yer almamaktadır. 
Vergi kanunlarında yer almayan tanım, 
18 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel 
Tebliği ile bilançonun kısa vadeli ve uzun 
vadeli yabancı kaynakları toplamı olarak 
açıklanmıştır. 

Bu tanıma göre yabancı kaynaklar 
içinde yer alan, yıllara yaygın inşaat 
ve onarım hakedişleri, ödenecek vergi 
ve yükümlülükler, personele borçlar, 

KVK 10/1-ı da yer alan, Nakit Sermaye İndirimi 
ile de, işletme dışındaki varlıkların işletme içine 
sermaye olarak konularak yabancı kaynak 
kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. 

Finansman Gider Kısıtlaması ise ödüllendirme 
değil, cezalandırma yöntemi ile yine aynı amacı, 
yani yabancı kaynak kullanımını azaltmayı hedef 
almaktadır. Ödüllendirme yerine cezalandırılmanın 
seçilmesi ise zaten borç batağında olan 
işletmelerden daha fazla vergi alınması anlamına 
gelmektedir.
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SONUÇ;

dönem karı vergi ve yasal yükümlülük karşılığı, 
gelecek aylara ait gelirler, gider tahakkukları ve 
benzeri birçok hesap aslında finansman gideri 
yaratmamasına rağmen yabancı kaynak tutarını 
yükseltmektedir. Dolayısı ile nakit akışı çok iyi olan 
ve kapsam dışında kalması gereken birçok işletme 
gereksiz yere finansman gider kısıtlamasına 
takılmaktadır.

Oysaki sadece kısa ve uzun vadeli mali borçlar 
kapsama alınsaydı, amaca daha uygun olurdu 
diye düşünüyorum.

Diğer taraftan hiç kredi kullanmayan, finansal 
yapısı çok kuvvetli işletmeler de bu kısıtlamaya 
tabi tutulup yüksek tutarlarda kanunen kabul 
edilmeyen gider yazmak zorunda kalıyorlar.

Aynı kaynağa ilişkin oluşan kur farkı gelir 
ve giderleri ile ilgili tanımda değişiklik 
yapılarak bu da çözülebilir. Ancak asıl 
olan, ekonomik yaşamın doğal akışı içinde 
ortaya çıkan özellikle ithal girdiler nedeni ile 
oluşan ve satıcılara ödenen kur farklarının, 
işletmenin inisiyatifinde olmayan fiyat farkı 
olarak değerlendirilmesi gerektiği, kullanılan 
krediler ilişkin oluşan finansman gideri 
niteliğindeki kur farkları gibi değerlendirilip 
cezalandırılmasının kanunun amacı ile 
örtüşmediğini düşünüyorum. 

Finansman Gider Kısıtlaması bu haliyle 
amacına hizmet etmek yerine, daha fazla 
vergi almak için yapılmış bir düzenleme 
olarak algılanıyor. Bu hatanın giderilmesi 
sadece kullanılan krediler için ödenen faiz, 
kur farkı vb. giderler şeklinde düzenleme 
yapılması veya kurumlar vergisi oranının 
geçici maddelerle beş senedir olması gereken 
orandan zaten yüksek uygulandığı da dikkate 
alınarak uygulamanın tamamen kaldırılması 
daha doğru olacaktır. 
 
Kaldı ki, enflasyonun artmış olduğu bu 
dönemde işletmeler gerçekte elde etmediği, 
enflasyondan kaynaklanan karlar için de 
vergi öderken, gerçek gideri olan finansman 
giderlerinin bir kısmının da kanunen kabul 
edilmemesi, finans sıkıntısına girmiş olan 
işletmeleri daha da sıkıntıya sokmaktadır.

Nasıl mı? Dış ticaret firmaları, yurt içinden döviz 
bazında ihraç kayıtlı olarak almış oldukları malları 
yurt dışına çok az kârlarla satmaktalar. Hiç kredi 
kullanmamasına rağmen, satıcılar hesabının 
yüksek olması ve bu satıcılardan almış oldukları 
mallar için kur farkı hesaplanması nedeni ile 
yüksek tutarlarda kur farkı gideri oluşmaktadır. 
Aslında aynı malları yurtdışı müşterilerine sattıkları 
için kur farkı geliri de oluşmakta, ancak tebliğdeki 
aynı kaynağa ilişkin netleştirme bunu kapsamadığı 
için, karlarının üç - beş katı vergi matrahları 
oluşmaktadır. 




