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MUHASEBE HİLELERİ VE VERGİ USUL HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Hayret Oral 

ÖZ 
 

Muhasebe hilelerinin Vergi Usul Hukuku açısından değerlendirildiği bu çalışmada, 

dünyada yaşanan muhasebe skandallarının ardından ön plana çıkan muhasebe hilesi 

kavramının benzer kavramlarla karşılaştırılması yapılmış olup 213 Sayılı Vergi Usul 

Kanunu’nun 359. maddesinin a/1 bendinde geçen muhasebe hilesi kavramı incelenmiştir. 

Günümüzde firmaların davranışları ekonomiyi önemli ölçüde etkilemektedir ve firmaların 

bazen kasıtlı bazen sehven yapmış olduğu usulsüzlükler skandalların doğmasına ve 

bireylerin işletmelere olan güveninin sarsılmasına neden olmuştur. 2000’li yıllarda yaşanan 

muhasebe skandalları muhasebe hilesi kavramınının gündemde daha çok yer almasına 

neden olmuştur. Ülkemizde de ekonomik hayata yön veren kanunlardan olan 213 Sayılı 

VUK, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve yakın zamanda yürürlüğe 

girmesi beklenen Yeni Türk Ticaret Kanununda konu ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmış 

olup bunun gibi önemli kanunların birbiri ile uyumlu hale getirilmesi muhasebe hilelerinin 

önlenmesi hususunda elzem olmuştur. Bu kapsamda çalışmada; muhasebe hilesinin 

benzer kavramlarla karşılaştırılması yapılmış olup, konu mevzuattaki çeşitli düzenlemelerle 

incelendikten sonra VUK 359. Maddesinin a/1 bendinde yer alan muhasebe hilesi 

kavramının değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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ACCOUNTING FRAUDS: AN ASSESSMENT FROM A TAX 
PROCEDURE LAW PERSPECTIVE 

 
Hayret Oral 

 
ABSTRACT 

 
 

         This study treats accounting frauds in the framework of the tax procedure law, by 

comparing the concept of accounting fraud, which has been in focus of debates after all 

the accounting scandals in the world, to other similar terms and by examining the 

accounting fraud term present in the a/1 paragraph of Article 359 of the Turkish Tax 

Procedure Law, no. 213. Nowadays the behavior of firms substantially affects the 

economy and firms’ irregularities, done sometimes intentionally and sometimes 

inadvertently, have given way to scandals and to the distrust of individuals on them. The 

accounting scandals of the 2000s have brought the concept of accounting fraud more 

into the agenda. The Tax Procedural Law no. 213, which determines most of the 

economic activity in Turkey, along with the Turkish Commercial Law and the Law on 

Capital Markets, as well as the draft New Turkish Commercial Law, which is expected to 

enter into force soon, have regulated many related issues. The harmonization of these 

laws with each other has become essential in order to prevent the accounting frauds. 

In this context, this study compares accounting fraud with other similar concepts and 

analyzes various related issues in the existing legal framework. It also makes an 

evaluation of the definition of the accounting fraud principle in the tax procedural law. 
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ÖNSÖZ 
 

2000’li yıllardan sonra muhasebe alanında tartışılmaya başlanan muhasebe 

hilesi kavramının önlenmesine ilişkin olarak düzenlemeler hala yapılmaya devam 

etmektedir. Şirketler arasında rekabetin oldukça yüksek olduğu günümüz iş hayatında 

şirket yöneticileri şirketlerinin hayatlarını devam ettirebilmek için yasadışı yollara 

başvurmak, vergi kaçakçılığı yapmak, rant sağlamak için siyasal bağlantılar kurmak gibi 

pek çok etik ilkelerle bağdaşmayan yollara başvurmaktadırlar. Bu uygulamalardan bir 

tanesi de muhasebe hilesi yapılmasıdır. 

 

Yakın zamanda yaşanmış muhasebe hileleri vakaları incelendiğinde karşımıza 

konu ile ilgili pek çok vaka çıkmaktadır. Bunların arasında vergi matrahını arttıran hileler 

olduğu gibi azaltmak amacıyla yapılmış hilelerde mevcut bulunmaktadır. ABD’nde 

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) - Amerikan Sertifikalı Kamu 

Muhasebecileri Enstitüsü ve Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - 

Diplomalı Hile Arastırmacıları Enstitüsü gibi organizasyonlar hilelerin önlenmesi 

amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır. Ülkemizde ise muhasebe hileleri daha çok TTK 

,SPKn ve VUK gibi kanuni düzenlemeler ile önlenmeye çalışılmaktadır. 

 

Ülkemizde vergi uygulamalarının temel kanunlarından olan VUK’nda konu ile ilgili 

359. Maddenin a/1 bendinde düzenleme yapılmıştır. Yazarlar arasında bu düzenlemenin 

niteliği konusunda görüş birliği mevcut değildir. Çalışmada VUK 359. Maddesinin a/1 

bendinde yer alan düzenlemenin muhasebe hilesini engellemede etkili bir düzenleme 

olup olmadığı irdelenmiştir. 

 

Tezin ortaya çıkmasında ve tamamlanmasında beni destekleyen ve hiç bir 

zaman yardımını esirgemeyen tez danışmanım Prof. Dr. S. Ateş Oktar’a teşekkürü bir 

borç bilirim. 
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GİRİŞ 
 

Günümüz şartlarında faaliyet gösteren işletmeler ekonomik yapının etkisiyle ağır 

rekabet koşullarında iş hayatlarına devam etmektedirler. Rekabet koşullarının etkisiyle bu 

işletmeler faaliyetlerine devam etmek amacıyla veya büyümek amacıyla kanunları ve ilkeleri 

göz ardı edebilmektedirler. 2000’li yıllarda dünyanın önde gelen enerji devlerinden olan 

Enron yapmış olduğu çeşitli uygulamalarla firmaya mali kaynak sağlamak amacıyla karını 

suni bir şekilde arttırmış ve bunun neticesinde dünya çapında bir skandal su yüzüne 

çıkmıştır. Bu skandaldan sonra Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sarbanes Oxley 

Kanununu yürürlüğe koyarak firmaların hile yapmasını engellemeye çalışmştır. 

 

Ülkemizde de muhasebe hilelerinin engellenmesi amacıyla yapılmış çeşitli 

düzenlemeler bulunmaktadır. Ticari hayata yön veren TTK, halka açık firmaların 

uygulaması gereken kuralları düzenleyen SPKn ve tüm vergi mükelleflerinin uymaları 

gereken kuralları düzenleyen VUK yürülülüktedir. Bu kanunlarda ortak olarak bulunan yasal 

defterleri tutma, değerleme, amortisman ve karşılık ayırma hükümleri muhasebe 

uygulamalarının temelini oluşturmakla beraber uygulamalarda en fazla usulsüzlük yapılan 

alanlardır. 

 

Yazarlar tarafından çeşitli açılardan ele alınmış bulunan VUK’nun 359. Md.’sinin a/1 

bendindeki muhasebe hilesi kavramı konusunda görüş birliğine varılamamıştır. Bu 

çalışmada 359. Md.’sinin a/1 bendinde düzenlenen muhasebe hilesi kavramının 

uygulamalar için yeterli olup olmadığı ve daha etkili engel olabilmesi için ne gibi 

düzenlemeler yapılması gerektiği üzerinde durulmuştur. Bu çalışma, VUK 359. Md.’sinin a/1 

bendinde yer alan muhasebe hilesi kavramının çeşitli açılardan değerledirilmesini 

içermektedir. Öte yandan çalışma, muhasebe hilelerinin engellenmesi yönünde hangi 

düzenlemelerin ve neden yapılmaları gerektiği konusunda çeşitli çıkarımları içermektedir. 

 
Birinci bölümde muhasebe hilesi kavramını barındıran üç önemli dal olan 

muhasebe, vergi ve denetimin tarihsel gelişimlerinin yanı sıra günümüzde geçerli olan 

genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve muhasebe hilesi ve benzeri kavramların 

incelenmesi yapılmıştır.   
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İkinci bölümde, öncelikle muhasebe hilesi kavramını ön plana çıkaran muhasebe 

skandallarından ve ardından yapılmış düzenlemelerden bahsedilip ardından yapılmış 

düzenlemelerden bahsedilip ardından günümüz Türkiye’sinde yürürlülükte olan çeşitli 

kanunların düzenlemelerinden ve bu kanunlarda yer alan muhasebe hilelerinin 

engellenmesinde yer alan düzenlemeler incelenmiştir. 

 

Üçüncü ve son bölümde 213 Sayılı VUK ‘nda yer alan düzenlemeler incelendikten 

sonra VUK 359. Md.’sinin a/1 bendine yer alan muhasebe hilesi kavramının 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. MUHASEBENİN, VERGİNİN VE DENETİMİN TARİHSEL 
GELİŞİM SÜRECİ VE MUHASEBE HİLESİ KAVRAMININ BENZER 
KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 

1.1. MUHASEBENİN, VERGİNİN VE DENETİMİN TARİHSEL 
GELİŞİMİ 

Dünya tarihinde ticari ilişkilerin artmasıyla muhasebe, devletlerin, gelişmesiyle, 

vergi ve her iki alanın kontrol edilmesi amacıyla denetim doğmuştur. Birbirinden 

bağımsız olarak düşünülemeyecek bu üç dal tarihsel süreç içinde önem kazanmış ve 

birbiri ile olan münasebeti artmıştır. Muhasebeyi sadece şirketlerin işlemlerini kayıt altına 

alan bir sistem olarak düşünmek doğru olmayacağı gibi denetimi de sadece şirketlerin 

devlete olan borçlarının kontrolünün yapıldığı bir sistem olarak düşünmek doğru bir 

yaklaşım değildir. Bireylerin yaptığı işlemlerin de muhasebesi yapılabilir ve bu bireylerin 

devlete olan vergi borçları da denetlenebilir. Ayrıca şirketlerin kendi yapılarındaki 

sistemlerinin daha iyi yürümesi için iyi bir denetim mekanizmasına ihtiyaç vardır. 

Günümüz dünyasında önemi anlaşılmış olan ve birbirinden bağımsız olarak 

düşünülemeyecek bu üç dalın tarihsel gelişimi aşağıda anlatılmıştır. Bu üç dalın niye bu 

kadar önemli olduğu ve birbirinden bağımsız düşünülemeyeceği tarihsel gelişim 

safhalarıyla daha iyi anlaşılacaktır.  

1.1.1. Dünyada ve Ülkemizde Muhasebe Uygulamalarının 
Tarihsel Gelişimi 

Döneminin ekonomik açıdan en gelişmiş medeniyeti olan Eski Mısır uygarlığının 

muhasebe uygulamalarının doğduğu yer olduğuna dair çeşitli belirtiler mevcuttur1. Bu 

bilgiye dayanak olarak tarihte ilk envanter işleminin Mısır’da yapıldığı belirtilmektedir ve 

özellikle gıda maddelerinin alım satım işlemlerinin kayıt edilmeye başlanmasının 

                                                 
1 Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi, 12. bs, 2005, s. 12. 
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envanter işlemi başlangıcı olduğuna dair önemli bulgular mevcut bulunmaktadır2. Diğer 

önemli uygarlıklardan olan Eski Roma’da ise bugünkü muhasebe sisteminin temeli 

atılmış ve bu sistemde para hesapları ayrı bir defterde, tahıl ve hayvansal ürünler gibi 

mal ve eşyalar ayrı bir deftere kaydedilmiştir3. 

Modern muhasebenin temel anlayışı olan çift taraflı kayıt sisteminin temeli 

Toskanalı bir rahip olan ve matematikle uğraşan Luco Paciola' nun 1494 yılında İtalya’da 

yayınladığı "Summa De Aritmetica, Geometrie, Proportioni et Proportionalite∗" eseriyle 

atılmıştır4. Bu kitaptan yaklaşık 150 yıl once Arap dünyasında Abdullah İbn Muhammed 

İbn Kiya Al Mazandarani tarafından yazılmış “Risale-i Fellakiye” adında ve muhasebenin 

konularından bahseden bir kitap olduğuna dair bilgiler olmakla birlikte5 çift kayıtlı 

muhasebe sisteminin başlangıcının "Summa De Aritmetica, Geometrie, Proportioni et 

Proportionalite" eseriyle atıldığı söylenmektedir. Uygulamalarla birlikte konu ile ilgili 

nazari düşünceler de konuyu etki altında bırakarak çeşitli konularda gelişmeler 

göstermesini sağlamıştır. Böylece İtalya, prensipleri itibariyle günümüzde hala 

geçerliliğini koruyan muhasebe tekniğinin de doğduğu ülke olmuştur. Summa Aritmetica 

eserinden sonra muhasebe konularına yer veren kitaplar Tagliente’nin 1525 yılında 

yayınladığı “Luminario di Aritmetica” ve Domenico Manzoni’nin 1540 yılında yayınladığı 

“Quanderno Doppio” adlı eserlerdir ve bu kitaplarda çeşitli muhasebe konularına yer 

verilmiş bulunmaktadır6. 

Muhasebe uygulamalarının sosyal amaçlarına ulaşması için GKGMİ’nin tam 

anlamıyla uygulanmasının önemini düşünürsek muhasebeyi ilkeler üzerine kurulmuş bir 

sistem olarak değerlendirebiliriz. Fakat teorideki muhasebe ilkeleri pratikte değişikliklere 

uğrayabilmektedirler. Bu durumun çeşitli sebepleri olduğu gibi bazı sebepleri şu şekilde 

sıralanabilmektedir; 

 
                                                 
2 Erdoğan Avder, Geçmişten Günümüze Muhasebe Mesleği, 2010, (Çevrimiçi) 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/erdogan/008/, 26 Nisan 2010, s. 2. 
3 A.e., s. 2. 
∗ Aritmetik, Geometri, Oran ve Orantı Hakkında Özet 
4 Yüksel Koç Yalkın, Genel Muhasebe İlkeleri Ve Uygulaması, Ankara, Turhan Kitabevi, 7. bs, 
1989, s. 9. 
5 Sevilengül, a.g.e., s.13. 
6 Yalkın, a.g.e., s.10. 
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• ilkelerin kolay anlaşılamaması,  

• çalışanları ve işverenlerin ilkeleri çıkarlarına uygun olacak şekilde 

yorumlaması,  

• işletme çalışanlarının işini yitirme korkusu,  

• başarı hırsı, 

 
gibi sebeplerle ilkeler uygulamalarda ilkeler göz ardı edilebilmektedir. Vergi matrahının 

muhasebe sürecinin sonunda ortaya çıktığı için vergi denetimi aynı zamanda muhasebe 

denetimini de içermektedir. Bu sebeple devlet vergi gelirlerini denetim altına alırken aynı 

zamanda muhasebe sürecini de denetim altına almak zorundadır. 

 

Muhasebe sadece ilkelerin kontrolünde uygulanmaya bırakılsaydı vergi gelirinde 

düşüş yaşanırdı ve devlet ilkelerle vergi geliri elde edemezdi. Devletin vergi gelirlerini 

güvenlik altında alabilmesi amacıyla tarihsel gelişim içerisinde muhasebe ile ilgili ilk 

düzenleme Colbert Kararnamesi ile olmuştur. Fransa’da 1673 yılında hazırlanan Colbert 

Kararnamesiyle7 muhasebe ile hukuk arasında bağlantı kurulurken muhasebe 

defterlerinin kullanımı da düzen altına alınmıştır. 17. yüzyılın muhasebe ile ilgili bu en 

önemli olayını ortaya koyan Colbert Kararnamesi on maddeden oluşmaktadır ve bu  

maddeler aşağıdaki gibi sıralanmıştır8; 

 

1. Md.’de, tüccarların alışverişlerini, senetli işlemlerini, borçlarını ve 

masraflarını bir deftere kaydetmeleri zorunluluğu yer almaktadır. 

2. Md.’de, bankalar ve kambiyo ajanlarının ticari işlemlerini ve işlemlerde 

doğacak protesto durumlarını günlük deftere yazmaları zorunluğuna yer verilmiştir. 

3. Md.’de, ticaret defterlerinin ilk ve son sayfalarının bulunulan kentin 

noterinde (consul) onaylatılması zorunluğu ile ilgilidir. 

4. Md.’de, bankalar ve kambiyo ajanlarının defterlerinin her sayfasının 

onaylatılması gerekliliği belirtilmektedir. 

 

                                                 
7 Hanefi Ayboğa, Muhasebe – Hukuk İlişkileri, Mali Çözüm Dergisi, 2010, S.68, Eylül-2003, s. 
40.  
8 A.e, s. 40-41. 
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5. Md.’de, günlük deftere tarih sırası ile, boş yer bırakılmadan işlemlerin 

sırası ile yazılması zorunluğu ile ilgilidir. 

6. Md.’de, Kararname’ nin yayınlanmasından sonra altı ay içinde yukarıdaki 

maddelerin uygulanmasına başlanılması istenmiş ve eski defterlerin içindekilerin yeni 

defterlere aktarılabileceği belirtilmiştir. 

7. Md.’de, tüccarların aldıkları değerli ödeme belgelerini defterlere yazmaları 

zorunluğu getirmektedir. 

8. Md.’de, tüm tüccarların iki yılda bir kez tüm aktif ve pasiflerini gösteren 

envanter yapmak zorunluğunda oldukları yazılıdır. 

9. Md.’de, defterlerin, kayıtların yada envanter bilgilerinin hukuki bir belge 

niteliği taşıdıkları belirtilmektedir. 

10. Md.’de, bir tüccarın defterlerini ve kayıtlarını kanıt olarak kullanırken 

kendisine yemin verilebileceği hususunu içermektedir. 

 

Colbert Kararnamesi, muhasebenin çerçevesi olan ilkelerinin oluşturulması ile 

ilgili tarihte atılmış önemli adımlardandır. Ayrıca Colbert Kararnamesiyle günümüzde 

pekçok ayrıntılı düzenlemesi bulunan Ticaret kanunlarının da temeli atılmış olmaktadır. 

Bu aynı zamanda çift yanlı kayıt düzeninin hukuki yapı ile güçlendirilmesi amacıyla 

atılmış adımlardan bir tanesidir. Benzer uygulamanın benzer şekilde Belçika’ da ancak 

1872 yılında yapılabildiği gözönünde tutulursa, Colbert Kararnamesi’nin tarihsel önemi 

daha iyi anlaşılmaktadır9. 

 

Muhasebe verilerinin sunulduğu mali tabloların analizi ise ilk olarak 1890’li 

yıllarda bankerler tarafından yapılmıştır. Bankerler kendilerinde kredi talep eden 

müşterilerinin krediyi geri ödeyebilecek kabiliyete sahip olup olmadıklarını ölçmek için 

müşterilerinden bilanço talep etmeye ve bu bilançoları analiz etmeye başlamışlardır10. 

Ülkemizdeki muhasebenin belli bir düzene bağlanması 1850 tarihli "Kanunname-i 

Ticaret" ile başlar. Bu metin tüccarların tutmakla yükümlü bulundukları defterler hakkında 

hükümler getirmiştir ve 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanununun tercümesidir. Cumhuriyet 
                                                 
9 A.e, s. 41. 
10 Öztin Akgüç, Mali Tablolar Analizi, Ankara, Türkiye Bankalar Birliği Yayınları, 1969, Yayın No: 
38, s. 7. 
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Döneminde yürürlüğe giren 865 sayılı Türk Ticaret Kanununu Alman Ticaret 

Kanunundan alınmış olduğu için Alman literatürü anonim şirketlerin hesapları ile 

bilançolarını ilgilendiren açıklamaların temelini oluşturmuştur. 09.06.1927 tarihine Resmi 

gazete'de yayınlanan Muhasebe-i Umumiye - Genel Muhasebe Kanunu  Cumhuriyet 

döneminin konu ile ilgili önemli kanunlarındandır. Bu kanunun 9.maddesinde 

muhasebeci "Varidatı tahsil, nukut ve ayniyatı muhafaza, masarifi istihkak sahiplerine 

tediye ve teslim ve bu işlere mütaallik her türlü mürasalat ile buna müteferri nakdi ve 

aynı bilcümle muamelatı ifa ve Divanı Muhasebata zamanı idare hesabı ita edenlere 

muhasip denir." şeklinde tarif edilmektedir. Kelimelerin anlamları araştırıldığı zaman 

karşımıza çıkan tanım muhasip - muhasebeci devletin gelirlerini tahsil, tahsil edilen bu 

gelirleri ilgili yerlere ödeme, tüm parayı ve malı saklama, koruma, bu konularla ilgili her 

türlü işlemleri yapma ve sonucunda da yaptığı her türlü işlemle ilgili olarak Maliye 

Bakanlığı'nın Muhasebe Heyetine hesap veren kişi olarak tarif edilmektedir.11 İktisadi 

devlet teşekküllerinin faaliyetlerini düzenlemek üzere 1938 yılında yürürlüğe girmiş 

bulunan 3460 sayılı kanun işletmeleri bütçe ile planlama yapma yöntemine itmiştir. 1950 

yılında yürürlüğe giren gelir vergisi reformu, vergi tekniği ve muhasebe uygulamaları 

açısından belli prensipler getiren 5422 sayılı VUK ile 6762 sayılı TTK kayıt düzeni 

bakımından işletmeleri yeni bir sistem içerisine sokmuştur12. 

Günümüzde hem İktisadi Devlet Teşekküllerinde hem de özel sektörde uyulması 

zorunlu olan Tekdüzen Hesap Sistemi (THP), bilahare özel sektörün karşı koyması ile 

İktisadi Devlet Teşekkülleri için zorunlu özel sektör için isteğe bağlı bir görüşle 1972 yılı 

başından itibaren uygulama alanına dahil edilmiştir. 1972 yılından itibaren İktisadi Devlet 

Teşekküllerinde zorunlu olarak uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi, özel sektörde 

de 1994 yılından itibaren zorunlu olarak uygulanmaya başlamış ve uygulamaya devam 

edilmektedir. 

                                                 
11 Cenap İlter, Uluslararasi Denetim Standartlari, Vergi Dünyası Dergisi, S. 301, 2006, s. 121-
127. 
12 Avder, a.g.e., s. 5.     
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1.1.2.  Dünyada ve Ülkemizde Vergi Uygulamalarının 
Tarihsel Gelişimi 

 
Eski çağlarda mağlupların galiplere ödemesi gereken bir borç olarak kabul edilen 

vergi için mağlupların servetlerinin bir bölümü haraç adı altında alınmaktaydı.13 

Günümüzdeki devlet ekonomik yapılarının temellerinin atıldığı milattan önceki yıllardaki 

Mısır, Roma ve Yunan uygarlıklarında da günümüzdeki devletlerde olduğu gibi vergi 

gelirleri devletlerin asli gelirini oluşturmuştur14. Eski Mısır, Yunan ve Roma 

uygarlıklarında çeşitli vergilerin mevcut olduğu bilinmektedir15. Dönem hakkında bilgi 

kaynağı olan papiruslar Eski Mısır’da Firavunlar döneminden sonra ülkede toplanan 

vergiler hakkında çeşitli bilgiler vermektedir16. Eski Roma uygarlığında, dolaysız 

vergilerin özünü “tributum veya stipendium” teşkil ediyordu ve “Tributum soli” denilen 

arazi vergisi ile “tributum capitis” adı verilen dereceli baş vergisi olarak olarak iki 

kısımdan oluşuyordu. Dolaylı vergi olarak ise “centesimum rerum venalium” adı verilen 

ve alım satım üzerinden %1 oranında alınan vergi mevcut bulunmaktaydı17. Eski Yunan 

uygarlığında ise özellikle savaş dönemlerinde herkesten alınan bir verginin olduğu, 

ancak savaş gelirlerinin yeterli olması halinde alınan vergilerin tamamının veya bir 

kısmının vatandaşlara iade edildiği rivayet edilmektedir18. 

 

Vergi ile ilgili tarihte gerçekleşmiş en önemli değişiklik verginin zorunlu veya 

ihtiyari olarak toplanmasıdır. Roma’da zorunlu bir yükümlülük olan vergi Orta Çağ’da 

ihtiyari bir hal almıştır. Bu dönemde vergi kavramını ifade etmek için kullanılan “donum-

bağış”, “benevolence-hayır için yardım” gibi terimler verginin ihtiyari olduğunu 

göstermektedir.19 XVII. Yüzyılda ise Roma kralı XIV. Louis, dixieme-aşar ile capitation-

                                                 
13 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, 11. bs, Ankara, Gazi Kitabevi, 2006, s.121. 
14 A.e., s. 121. 
15 İ. Fazıl Pelin, Finans İlmi ve Finansal Kanunlar, 1. Kitap, İstanbul,1945, 3. Bs., s. 140. 
16 A.e., s.140. 
17 Halil Nadaroğlu, Kamu Maliyesi, İstanbul, Beta Yayınevi, 1998, 10. bs., s. 212. 
18 Şaban Erdikler, Vergi Tarihini ve Felsefesini Bilmenin Sonsuz Yararları, http: // www. Refer 
ansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=49397&YZR_KOD=95&ForArsiv=1, 8 Haziran 2010. 
19 Nadaroğlu, a.g.e., s. 212.  
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baş vergisini kendi otoritesine dayanarak toplayınca günümüze kadar geçerli olacak olan 

verginin cebriliğinin ilk uygulaması olmuştur20. 

 
Vergi, Osmanlı Devletinde Örfi Vergiler ve Şeri Vergiler olmak üzere iki kısımdan 

oluşmaktaydı. Örfi vergilerin toplanmasının amacı; işgal edilen ülkelerde alınan vergilerin 

ülkelerin Osmanlı himayesine girmesinden sonra vergilerin aynı şekilde toplanmaya 

devam edeceğini göstermekti ve bu amaçla toplanan vergilere Örfi Vergiler 

denmekteydi. İşgal edilen ülkeye göre yapısı değişmekteydi. Şeri vergiler ise İslam 

Hukuku kurallarına düzenlenmiş zekat, öşür, haraç ve cizye olmak üzere 4 çeşit 

vergiden oluşmaktaydı. Bu vergilerin en önemlisi olan zekatin özü kendisi için fazla malı 

bulunan kişinin mal varlığının kırkta birini fakirlere vermesi oluşturuyordu. Öşür ise, 

müslümanların mahsülünden alınan onda bir oranında vergiydi. Haraç işgal edilen 

topraklarda yaşayan ve müslüman olmayanlara bırakılan topraklardan alınan vergiydi. 

Cizye ise müslüman olmayanların askerlik yapmamalarına karşılık ödedikleri vergi 

çeşidiydi21.   
 
Osmanlı Imparatorluğunda ilk vergi yargısı sisteminin kurulması ise 1868 yılına 

dayanmaktadır. 1868 tarihli Şura-ı Devlet Nizamnamesi’nin kurulması ile Osmanlı 

İmparatorluğunda vergi yargısı sistemi kurulmuş olmaktadır. Bu nizamnamenin 1. 

Maddesinde “devair ile eşhars beyninde tahaddüs edip, meclisi mahsusasınca 

hükmolunan davaların, istinaden rüyeti Şura-i Devlete aittir” denilerek vergi idaresiyle 

mükellef arasında çıkan ihtilafların “Şura-i Devlet” tarafından karara bağlanılacağı 

belirtilmiştir22. 

 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında “aşar”ın kaldırılması ile ağnam vergisi, temettü vergisi, 

kazanç vergisi gibi önemli vergilerle ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler ve 1950’den 

günümüze kadar yapılan değişiklikler Türk Vergi sisteminin günümüzdeki şeklini 

almasına temel oluşturmuşlardır23. 

                                                 
20 A.e., s. 213. 
21 A.e., s. 214. 
22 Şerafettin Aksoy, Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999, 
s. 37. 
23 Akdoğan, a.g.e., s. 121. 
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1.1.3.  Dünyada ve Ülkemizde Denetim Uygulamalarının 
Tarihsel Gelişimi 

 
Eski Mısır’da firavunların varlıklarının hesabını bugünkü muhasebecilerin ataları 

sayılan kişiler tutmaktaydı. Zenginliğin artmasıyla birlikte firavunun çalışanları kendi 

gelirlerini arttırmak amacıyla hırsızlık yapmaya başlamışlardır. Bu soruna çözüm olarak 

firavunlar hesaplarını birbirinden ayrı iki muhasebeciye tutturmaya başlamışlardır ve iki 

muhasebecinin tuttuğu kayıtlar arasında büyük farklar olması durumunda kayıtları tutan 

kişiler öldürülmekteydi. Bu uygulama ile denetim sisteminin temelleri atılmıştır24. 

 

ABD’de AICPA’nın “Mali Tabloların Bağımsız Kamu Muhasebecilerince 

İncelenmesi∗” adlı komitesi 1936 yılında çalışmaya başlamıştır ve aynı ülkede 1934 

yılında yürürlüğe giren, Sermaye Piyasası Kanunu∗, halka açık şirketlere, muhasebe 

denetiminden geçmiş mali tablolarını periyodik olarak yayınlama zorunluluğu getirerek, 

bağımsız denetimin önemini hüküm altına almıştır25. 

 

Avrupa’nın en gelişmiş ülkelerinden olan Fransa’da ise denetim fonksiyonu 1867 

yılında çıkartılan “Companies Charter” Yasası ile başlamıştır. Bu yasaya göre tüm kamu 

şirketlerinin hesapları bir ya da daha fazla hesap kontrolörü tarafından denetlenmek 

zorundadır.26 Yunanistan’da Yeminli Muhasiplik Mesleği 1955 yılında 

kurumsallaşmıştır27.  

                                                 
24 Nejat Bozkurt, İşletmelerin Karadeliği Hile Çalışan Hileleri, İstanbul, Alfa Yayınları,1. bs., 
2009, s. 4. 
∗ Examination of Financial Statement by Independent Public Accountants 
∗ Securities Exchange Act 
25 Burak Pirgaip, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartlarının Uluslararası Denetim 
Standartları İle Harmonizasyonu”, SPK Muhasebe Standartları Dairesi, Yeterlik Etüdü, Ankara, 
Mayıs 2004, (Çevrimiçi) 
http://www.spk.gov.tr/yayingoster.aspx?yid=387&ct=f&action=displayfile&ext=.pdf, 3 Haziran 
2010. 
26 Şaban Uzay, Ahmet Tanç, Mehmet Erciyes, Türkiye’de Muhasebe Denetimi: Geçmişten 
Geleceği,(Çevrimiçi) http://iibf.erciyes.edu.tr/akademi/mh/suzay/Muhasebe_Denetimi_Gecmisten- 
_Gelecege.pdf, 3 Haziran 2010, s. 3. 
27 SPK, İşletmelerde Bağımsız Dış Denetim Semineri, Ankara, SPK Yayın No:3, 1985, s. 93-
103. 
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Muhasebe denetiminin tarihsel gelişimi sürecinde, muhasebe denetimi 

yaklaşımlarında ve muhasebe denetimi ile ilgilenen taraflarda da değişiklikler olmuştur. 

Denetim uygulamalarında kullanılan yaklaşımlar ise zaman içinde aşağıdaki gibi 

değişmiştir28. 

 

• Sanayi devrimi öncesi ve sonrası 1900’lu yıllara kadar belgelerin 

tamamının incelenmesine yönelik “Belge Denetim Yaklaşımı”, 

• 1900 -1930 döneminde mali tabloların bir bütün olarak denetimine yönelik 

“Mali Tablo Denetimi Yaklaşımı”, 

• 1930’lu yıllardan günümüze kadar gelen ve işletmelerin iç kontrol 

yapısının incelenmesini de esas alan “Sistemlere Dayalı Denetim Yaklaşımı”, 

• Günümüzde bilgi teknolojisindeki ve denetim alanındaki gelişmeler 

sonucu, faaliyet denetiminin yaygınlaşması sonucu “Yönetim Denetimi Yaklaşımı”. 

• 2000’li yıllardan sonra karşılaşılan büyük ölçekli finansal skandallar 

sonucu, “Risk Esaslı Denetim Yaklaşımı” ön plana çıkmıştır. 

 

Türkiye’de muhasebe denetçiliği mesleğinin denetim boyutu, 1926-1934 yılları 

arasında iyi tanınan muhasebe meslek mensuplarına, vergi kanunları gereği vergi 

denetimi yapma yetkisi verilmesiyle başlamıştır.29 Daha sonraki süreçte bir yandan 

yasalaşma, bir yandan da mesleki örgütlenme çalışmaları sürdürülmüştür.30 Türkiye’de 

özellikle 1950’lerden itibaren hızla değişen ekonomik yapı ve sanayileşmede yaşanan 

gelişmeler, işletmelerde muhasebe ve muhasebeci ihtiyacını da ön plana çıkarmıştır. 

Dolayısıyla sözkonusu gelişmeler, muhasebe eğitimini de önemli hale getirmiştir. Ancak 

özel teşebbüs ruhunun gelişmeye başladığı ilk yıllarda kurulan aile şirketlerinde kamuyu 

aydınlatmadan ziyade işletme içi bilgi üreten dar kapsamlı muhasebe sistemleri 

                                                 
28 Nejat Bozkurt, Muhasebe Denetimi, 1. bs, İstanbul, Alfa Yayınevi, 1998, s. 85. 
29 Uzay v.d., a.g.e., s. 3. 
30 Masum Türker, “Türkiye’de Muhasebe Denetim Faaliyetlerinin Gelişimi”, Dayanışma Dergisi, 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Dergisi, Şubat 2006, S.89, s. 5-7. 
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kullanılmıştır31. Dolayısıyla bağımsız muhasebe denetimine bu yıllarda ihtiyaç 

duyulmamıştır  

 

Türkiye’de batıdaki anlamda bağımsız denetim bir ölçüde iktisadi devlet 

teşekküllerinde başlamıştır. Ayrıca Bankalar Yeminli Murakıplarının ve Maliye Bakanlığı 

tetkik elemanlarının yaptığı denetimler özel amaçlı denetimlerdir.32 Türkiye’de bağımsız 

denetime ilişkin yasal düzenlemeler oluşmadan önce, anonim ortaklıklarda devlet 

organlarınca 1972 tarihli “Anonim Ortaklıkların Denetimine Ait Tüzük ve Teftiş Kurulu 

Tüzüğü” çerçevesinde yapılan denetim  ile TTK’nda belirtilen bir denetim organı olan 

“Denetim Kurulu” tarafından yapılan dış denetim mevcut bulunmaktaydı33. 

 

Türkiye’de muhasebe denetimi konusundaki ilk adım, 1970’li yıllarda dış kredi 

kaynaklarından yararlanmak isteyen Türk firmalarının, muhasebe denetimi mecburiyeti 

ile karşılaşmışları neticesinde atılmıştır. Daha sonraki yıllarda, Türkiye’ye gelen yabancı 

sermaye akımının hızlanması ve yabancı sermayeli şirketlerin merkezleri için 

konsolidasyon, uluslararası finansman olanakları, vergi kanunları, TTK, Yabancı 

Sermaye Başkanlığı’na başvuru, yatırım teşvikleri, iş ortaklıkları gibi konularda 

danışmanlık yapmak gibi nedenlerle muhasebe denetimi talep etmeleri ile gelişmiştir. 

Arthur Andersen firmasının Londra ofisinde 1971-72 yıllarında, Burhan Karaçam, Alp 

Bayülken, Cevdet Suner ve Turhan Yetkin çalışmaya başlamışlar ve daha sonra 

İstanbul’da kurulacak olan ofisin ilk elemanlarını oluşturmuşlardır. Türkiye’de Arthur 

Andersen firması 1975 yılında, Arthur Young firması ise 1983 yılında İstanbul’da ofis 

açmıştır. 1982 yılında ise, uluslararası “Coopers and Lybrand” firması ile Güven 

Muhasebe ve Vergi Müşavirliği Bürosu’nun ortaklık yaparak, “Güven ve Coopers and 

Lybrand A.Ş.” kurulmuştur.34 Pricewaterhouse Coopers ise Türkiye’de 1981 yılından beri 

faaliyet göstermektedir. Türkiye’de muhasebe denetimi mesleğinin yasal olarak 

                                                 
31 Ümit Gücenme, Aylin Poroy Arsoy, “Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Muhasebe Eğitimi”, 
Mali Çözüm Dergisi, S.76 , Kasım 2006, s. 76-77. 
32 SPK, a.g.e., s. 93-103. 
33 Gücenme ve Poroy, a.g.e., s. 81. 
34 SPK, a.g.e., s. 93-103. 
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kurulması çalışmaları 1933 yıllarına dayanmakla birlikte, ilk kurallar 1987 yılında önce 

bankalar, daha sonra sermaye piyasası için oluşturulmuştur35. 

 

1.2. CUMHURİYET DÖNEMİNDE VERGİ, MUHASEBE VE 
DENETİM UYGULAMALARININ GELİŞİMİ VE GÜNÜMÜZDE 
GEÇERLİ OLAN MUHASEBE İLKELERİ 

 
Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ülkemizde muhasebe uygulamaları ile ilgili 

konular VUK, SPK ve TTK’nundaki hükümlerle yapılandırılmaya çalışılmıştır36. Ancak 

Türk işletmelerinin muhasebe uygulamaları tek bir çatı altında birleşmediği de bir 

gerçektir. Bugün Türk işletmeleri: 

• Tekdüzen Muhasebe Sistemi kapsamındaki işletmeler 

• Sermeye Piyasası Kurumu’na dahil olan işletmeler 

• Bankacılık faaliyetleri gösteren işletmeler 

• Sigortacılık faaliyeti gösteren işletmeler 

• Devlet işletmeleri ve kurumları şeklinde sıralanabilir.  

İşletmelerin uyması gereken kanun sayısının fazla olmasından dolayı 

uygulamada birlik sağlanamamıştır37. 

 

Muhasebe uygulamalarında birliğin sağlanması amacıyla, Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulu, 2499 sayılı SPKn’na 15.12.1999 gün ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 

Ek-1'inci maddede öngörülen, "denetlenmiş finansal tabloların sunumunda finansal 

tabloların ihtiyaca uygun, gerçek, güvenilir, dengeli, karşılaştırılabilir ve anlaşılabilir 

nitelikte olmaları için ulusal muhasebe ilkelerinin gelişmesi ve benimsenmesini 

                                                 
35 Uzay vd., a.g.m., s. 3. 
36 Yavuz Çiftçi, Türkiye’de ve Dünya’da Muhasebe Standartlarının Gelişimi ve Uluslararası 
Uyumlaştırma Çalışmaları, İ.Ü. İşletme Fakültesi Dergisi, C.26, S.2, Kasım 1997, s. 178. 
37 Ümit Gökdeniz, 2005 Yılına Doğru Türkiye ve Avrupa Birliği Muhasebe Standartlarının Uluslar 
arası Finansal Karapara Standartlarına Entegrasyonu ve Bir Yaklaşım, Muhasebe ve 
Finansman Dergisi, Ekim 2004, S.24, s. 167. 
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sağlayacak ve kamu yararı için uygulanacak ulusal muhasebe standartlarını saptamak ve 

yayınlamak" olarak sayılmış görevleri yerine getirmek üzere kuruldu ve idari ve mali 

özerkliğe sahip olan bir kamu tüzel kişiliği haline getirildi. TMSK, yukarıda belirtilen temel 

görevleri doğrultusunda 2005 yılı başından itibaren UMS Uluslar arası Muhasebe 

Standartları ve UFRS Uluslar arası Finansal raporlama Standartlarına paralel olarak ve 

aynı numaraları oluşturacak şekilde TMS Türkiye Muhasebe Standartları ve TFRS 

Türkiye Finansal Raporlama Standartları şeklinde hazırlayıp ve seri olarak Resmi 

Gazete’de (RG) yayınlamıştır38. 

 

Konunun vergi kanunlarıyla bağlantısı ise Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü 

takdirde UMS veya UFRS'yi vergi mevzuatı kapsamına alarak olmaktadır. Nitekim VUK‘na 

eklenen Mükerrer 290. madde UMS 17'e paralel bir düzenlemedir. Benzer şekilde 5024 

sayılı Kanunla VUK‘na eklenen Geçici 25. madde ile Mükerrer 298. madde, UMS 29 

paralelinde bir düzenlemedir. Yine bir başka örnek VUK 333 sayılı Genel Tebliğ 

kapsamının UMS ve UFRS'den etkilenerek ve faydalı ömür temeline dayanılarak 

hazırlanmıştır39. 

 

Muhasebeyi oluşturan ilkelerin yorumlanmaya açık oluşu ve bu durumun 

uygulamalarda farklılıklar meydana getirmesi sonucu muhasebe ilkelerinin hazırlanmış 

ve yayınlanmış olmaları gerekmektedir. Nitekim 213 sayılı VUK’ nun 175 ve mükerrer 

257. maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, ülkemiz muhasebe 

uygulamalarının iyileştirilmesi ve yasal bir düzene bağlanması amacıyla 7 Eylül 1991 

tarihinde yürürlüğe giren 3762 sayılı kanun ile başlatılan çalışmalar, 1992 sonlarında 

sonuçlandırılarak 26 Aralık 1992 tarih ve 21447 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetede  

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği başlığıyla yayımlanmıştır. Daha sonra, 16 

Aralık 1993 tarih ve 21790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ek bir tebliğ ile gözden 

geçirilmiştir.  

 

Tebliğde: 
                                                 
38 Cemal İbiş, Serdar Özkan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlari (Ufrs)’na Genel Bakış, 
Mali Çözüm Dergisi, 2006, Ocak-Şubat-Mart, S. 74, s. 32. 
39 Ufuk Doğruer, AB Sürecinde UFRS’den TFRS’ye, (Çevrimiçi) http://www.muhasebetr.com/ 
yazarlarimiz/ufukdogruer/003/, 8 Haziran 2010. 
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a) Muhasebenin temel kavramları, 

b) Muhasebe politikalarının açıklanması, 

c) Mali tabloların ilkeleri, 

d) Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulması, 

e) Tekdüzen hesap çerçevesi hesap planı ve işleyişi konularında düzenlemeler 

yapılmıştır40.  

 

Yapılan bu düzenlemeler ile ülkemizdeki muhasebe uygulamalarında birlik önemli 

ölçüde sağlanmış bulunmaktadır. 

 

Vergi uygulamalarının nasıl olacağı muhasebe sürecinin sonunda belirlendiği, 

ticari işletmelerinin uygulamaları ticaret kanuna dayandığı ve halka açık şirketlerin 

uygulamaları sermaye piyasası kanuna göre yapıldığı için ülkemizde vergi sadece vergi 

kanunlarına göre düzenlenmez. Vergi kanunlarının yanı sıra öncelikle muhasebe 

uygulamaları tebliğleride önemlidir. Örneğin; VUK ile Muhasebe Sistemi Uygulama 

Genel Tebliğ‘lerindeki muhasebe hükümlerinin uygulanmasını Maliye Bakanlığı, SPKn 

ve tebliğlerinde yer alan muhasebe hükümlerinin uygulanmasını ise Sermaye Piyasası 

Kurulu istemektedir41. Vergi uygulamalarına muhasebe temel teşkil ettiği için günümüzde 

uygulamaların temelini oluşturan muhasebe ve finansal raporlama ilkelerini incelemek 

yerinde olacaktır. 

 

1.3. ÜLKEMİZDE GEÇERLİ OLAN TEMEL MUHASEBE VE 
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN İLKELER 

 
Günümüzde ülkemizde geçerli olan 12 adet temel muhasebe ilkesine ve finansal 

tablo ilkelerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

 
                                                 
40 Peyami Çarıkçıoğlu, Türkiye’de Muhasebe Denetimin Gelişmi, (Çevrimiçi) 
http://archive.ismmmo.org.tr/docs/Sempozyum/01SEMPOZYUM/3GUN1OTURUM/02PEYAMICA
RIKCIOGLU.doc, 3 Haziran 2010. 
41 Ayboğa, a.g.e., s. 40. 
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Şekil 1: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri 

 

GKGMİ

Temel Muhasebe 
İlkeleri

Sosyal 
Sorumluluk 
Kavramı

Kişilik Kavramı

İşletmenin 
Sürekliliği 
Kavramı 

Dönemsellik 
Kavramı

Parayla Ölçülme 
Kavramı

Maliyet Esası 
Kavramı

Tarafsızlık ve 
Belgelendirme 

Kavramı

Tutarlılık Kavramı

Tam Açıklama 
Kavramı

İhtiyatlılık 
Kavramı

Önemlilik Kavramı

Özün Önceliği 
Kavramı

Finansal Tablolara 
İlişkin İlkeler

Bilanço İlkeleri

Varlıkara İlişkin 
İlkeler

Yabancı 
Kaynakalara 
İlişkin İlkeler

Öz Kaynaklara 
İlişkin İlkeler

Bilanço Dipnotları

Gelir Tablosu 
İlkeleri

Gelir Tablosu 
Dipnotları
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Kaynak: Orhan Sevilengül, Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi, 12. bs, 2005 kaynağından 

derlenmiştir. 

 

Öte yandan, ülkemiz mevzuatının uluslararası mevzuata uyumu amacıyla 39 

adet standart TMSK tarafından ülkemiz finansal raporlama mevzuatına kazandırılmış 

bulunmaktadır. 2005, 2006 ve 2007 yıllarında çeşitli tarihlerde RG’de yayımlanmış 

bulunan söz konusu standartlar yayımlandıkları tarih ve ilgili oldukları uluslararası 

muhasebe/finansal raporlama standardı itibariyle aşağıda yer almaktadır42.  

 

Tablo 1: TMS ve TFRS’lerin Uluslararası Dayanakları Ve Türkiye’de Resmi Gazetede 

Yayınlanış Tarihleri. 

  
Sıra 
No Tebliğ İlgili

IFRS/IAS
Resmi Gazete
Tarih ve Nosu

  
1 Finansal Tabloların Hazırlanma ve 

Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal 
Çerçeve Hakkında Tebliğ 

Framework for the 
Preparation and 
Presentation of 

Financial Statements 

16.01.2005 – 
25702 

  
2 

Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) 

Hakkında Tebliğ

IAS 1 -  Presentation of 
Financial Statements 

16.01.2005 – 
25702 

  
3 

Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğ IAS 2 – Inventories 15.01.2005 – 

25701
  
4 

Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında 

Tebliğ

IAS 7 - Cash Flow 
Statements 

18.01.2005 – 
25704 

  
5 

Muhasebe Politikaları, Muhasebe 
Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara 
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS 8) Hakkında Tebliğ

IAS 8 - Accounting 
Policies, Changes in 

Accounting Estimates 
and Errors

20.10.2005 – 
25972 

  

  
6 

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara 
İlişkin Muhasebe Standardı (TMS 10) 

Hakkında Tebliğ

IAS 10 - Events After 
the Balance Sheet Date 

20.10.2005 – 
25972 

  
7 

İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 11) 

Hakkında Tebliğ

IAS 11 - Construction 
Contracts 

26.10.2005 – 
25978 

  8 Devlet Teşviklerinin 
Muhasebeleştirilmesi ve Devlet 

IAS 20 - Accounting for 
Government Grants 

01.11.2005 – 
25983

                                                 
42 Burçin Gözlüklü Türkiye Muhasebe Standartları Setinin Oluşturulmasi Sürecinde Gelinen 
Nokta, Vergi Dünyası Dergisi, 2007, S.308, (Çevrimiçi) 
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=4651, 5 Şubat 2011. 
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Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) 
Hakkında Tebliğ 

and Disclosure of 
Government 
Assistance

 

  
9 

Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 23) 

Hakkında Tebliğ

IAS 23 - Borrowing 
Costs 

09.11.2005 – 
25988 

  
10 

Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğ IAS 18 - Revenue 09.12.2005 – 

26018
  

11 
Konsolide ve Bireysel Finansal 

Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 27) Hakkında Tebliğ

IAS 27 - Consolidated 
and Seperate Financial 

Statements

17.12.2005 – 
26026 

 
  

12 
İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye 

Muhasebe Standardı (TMS 28) 
Hakkında Tebliğ

IAS 28 - Investments in 
Associates 

27.12.2005 – 
26036 

  
13 

Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 21) 

Hakkında Tebliğ

IAS 21 - The Effects of 
Changes in Foreign 

Exchange Rates 

31.12.2005 – 
26040 

 
  

14 
İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin 

Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 31) 
Hakkında Tebliğ

IAS 31 - Interests in 
Joint Ventures 

31.12.2005 – 
26040 

  
15 
  
  

Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 16) 

Hakkında Tebliğ 
IAS 16 - Property, Plant 

and Equipment 

 
31.12.2005 – 

26040 
  

  
16 

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde 
Finansal Raporlamaya İlişkin Türkiye 

Muhasebe Standardı (TMS 29) 
Hakkında Tebliğ

IAS 29 - Financial 
Reporting in 

Hyperinflationary 
Economies

31.12.2005 – 
26040 

  
17 

İlişkili Taraf Açıklamalarına İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 24) 

Hakkında Tebliğ

IAS 24 - Related Party 
Disclosures 

31.12.2005 – 
26040 

  
18 

Maden Kaynaklarının Araştırılması ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Türkiye 

Finansal Raporlama Standardı (TFRS 6) 
Hakkında Tebliğ

IFRS 6 – Exploration 
for and Evaluation of 
Mineral Resources 

31.01.2006 – 
26066 

  
19 

Ara Dönem Finansal Raporlamaya 
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS 34) Hakkında Tebliğ

IAS 34 – Interim 
Financial Reporting 

02.02.2006 - 
26068 

  
20 

Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu 
Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe 

Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ

IAS 37 – Provisions, 
Contingent Liabilities 

and Contingent Assets 
15.02.2006 - 

26081 

  
21 

Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 41) 

Hakkında Tebliğ
IAS 41 - Agriculture 24.02.2006 - 

26090 
  

22 
Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye 

Muhasebe Standardı (TMS 17) IAS 17 - Leases 24.02.2006 - 
26090
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Hakkında Tebliğ
  

23 
Emeklilik Fayda Planlarında 

Muhasebeleştirme ve Raporlamaya 
İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı 

(TMS 26) Hakkında Tebliğ

IAS 26 – Accounting 
and Reporting by 

Retirement Benefit 
Plans

01.03.2006 - 
26095 

  
24 

Bölümlere Göre Raporlamaya İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 14) 

Hakkında Tebliğ

IAS 14 – Segment 
Reporting 

03.03.2006 - 
26097 

  
25 

Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran 
Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere 
İlişkin Türkiye Finansal Raporlama 

Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğ

IFRS 5 – Non-current 
Assets Held for Sale 

and Discontinued 
Operations

16.03.2006 - 
26110 

  
26 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) 

Hakkında Tebliğ

IAS 40 – Investment 
Property 

17.03.2006 - 
26111 

  
27 

Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardına İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) 

Hakkında Tebliğ

IAS 38 – Intangible 
Assets 

17.03.2006 - 
26111 

  
28 

Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) 

Hakkında Tebliğ

IAS 36 – Impairment of 
Assets 

18.03.2006 - 
26112 

  
29 

Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) 

Hakkında Tebliğ

IFRS 4 – Insurance 
Contracts 

25.03.2006 – 
26119 

   
  
  30 
  
  

Bankalar ve Benzeri Finansal 
Kuruluşların Finansal Tablolarında 

Yapılacak Açıklamalar 

IAS 30 – Disclosures in 
the Financial 

Statements of Banks 
and Similar Financial 

Institutions

25.03.2006 - 
26119 

  
31 

Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 33) 

Hakkında Tebliğ

IAS 33 – Earnings per 
Share 

28.03.2006 - 
26112 

  
32 

Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 12) 

Hakkında Tebliğ
IAS 12 – Income Taxes 28.03.2006 - 

26112 

  
33 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 
Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) 

Hakkında Tebliğ

IAS 19 – Employee 
Benefits 

30.03.2006 – 
26124 

  
34 

Türkiye Finansal Raporlama 
Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin 
Türkiye Finansal Raporlama Standardı 

(TFRS 1) Hakkında Tebliğ

IFRS 1 – First-time 
Adoption of 

International Financial 
Reporting Standards  

31.03.2006 - 
26125 

  
35 

Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) 

Hakkında Tebliğ

IFRS 2 – Share-based 
Payment 

31.03.2006 - 
26125 
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36 

İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) 

Hakkında Tebliğ

IFRS 3 – Business 
Cominations 

31.03.2006 - 
26125 

  
37 

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye 
Muhasebe Standardı (TMS 32) 

Hakkında Tebliğ

IAS 32 – Financial 
Instruments: 
Presentation 

28.10.2006 - 
26330 

  
38 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve 

Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe 
Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ 

IAS 39 – Financial 
Instruments: 

Recognition and 
Measurement 

03.11.2006 - 
26335 

  
39 

Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye 
Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) 

Hakkında Tebliğ

IFRS 7 – Financial 
Instrument: Disclosures 

30.01.2007 - 
26419 

 
Kaynak: Burçin Gözlüklü, Türkiye Muhasebe Standartlari Setinin Oluşturulmasi Sürecinde 
Gelinen Nokta, Vergi Dünyası Dergisi, 2007, S.308, 
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=4651, 13 Mart 2011. 
 

Uluslararası Kurul tarafından yayımlanan ve SIC∗/IFRIC∗ olarak adlandırılan 

yorumlar ve buna ilişkin düzenlemeler ilgili SIC/IFRIC’lerle tam uyumlu olmak kaydıyla 

TMS ve TFRS yorumu olarak yayınlanmaktadır. Nitekim TMSK, Uluslararası Kurul 

tarafından yayımlanmış ve halihazırda geçerli olan 10 adet SIC’lerin tamamını “TMS 

Yorumu” olarak 09.03.2007 tarih ve 26457 numaralı RG’de yayımlamış durumdadır. 

 

            Anılan Yorumlar ve ilgili bulundukları SIC düzenlemeleri aşağıdaki tabloda 

gösterilmiş bulunmaktadır: 

  
Tablo 2: TMS Yorumları Ve Uluslararası Dayanakları 
 
                        TMS Yorumu İlgili SIC Düzenlemesi 

TMS Yorum 10 – Devlet Yardımları – 
İşletme Faaliyetleri ile Özel Bir İlişkisi 

Bulunmayanlar

SIC Interpretation 10 – Government 
Assistance - No Specific Relation to 

Operating Activities 
TMS Yorum 12 – Konsolidasyon – Özel 

Amaçlı İşletmeler
SIC Interpretation 12 – Consolidation – 

Special Purpose Entities 
TMS Yorum 13 – Müştereken Kontrol Edilen 
İşletmeler – Ortak Girişimcilerin Parasal 

Olmayan Katılım Payları

SIC Interpretation 13 – Jointly Controlled 
Entities – Non-monetary Contributions by 

Venturers 
TMS Yorum 15 – Faaliyet Kiralamaları – 

Teşvikler 
SIC Interpretation 15 – Operating Leases –

Incentives 
                                                 
∗ Standing Interpretations Committee 
∗ International Financial Reporting Interpretations Committee 
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TMS Yorum 21 – Gelir Vergileri – Yeniden 
Değerlenmiş Amortismana Tabi Olmayan 

Varlıkların Geri Kazanılması

SIC Interpretation 21 – Income Taxes – 
Recovery of Revalued Non-Depreciable 

Assets 
TMS Yorum 25 – Gelir Vergileri – Bir 
İşletmenin veya Hissedarlarının Vergi 

Statüsündeki Değişiklikler

SIC Interpretation 25 – Income Taxes – 
Changes in the Tax Status of an Entity or its 

Shareholders 
TMS Yorum 27 – Yasal Açıdan Kiralama 

Görünümündeki İşlemlerin Özünün 
Değerlendirilmesi

SIC Interpretation 27 – Evaluating the 
Substance of Transactions Involving the 

Legal Form of a Lease 
TMS Yorum 29 – Açıklama – İmtiyazlı 

Hizmet Anlaşmaları
SIC Interpretation 29 – Disclosure – Service 

Concession Arrangements 
TMS Yorum 31 – Hasılat – Reklam 
Hizmetlerini İçeren Takas İşlemleri

SIC Interpretation 31 – Revenue – Barter 
Transactions Involving Advertising Services

TMS Yorum 32 – Maddi Olmayan Duran 
Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetleri

SIC Interpretation 32 – Intangible Assets – 
Web Site Costs 

 
Kaynak: Burçin Gözlüklü, Türkiye Muhasebe Standartlari Setinin Oluşturulmasi Sürecinde 
Gelinen Nokta, Vergi Dünyası Dergisi, 2007, S.308, (Çevrimiçi) 
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=4651, 5 Mart 2011. 
 

                Henüz yayınlanmamış ve hazırlanmakta olan TFRS Yorumlarına ilişkin tablo 

ise aşağıdadır: 

 

Tablo 3: TFRS Yorumları ve Uluslararası Dayanakları 
 

TFRS YORUMLARI 
IFRIC 1 

Changes in Existing Decommissioning, 
Restoration and Similar Liabilities 

TFRS YORUM 1 
Mevcut Hizmetten Çekme, Restorasyon 

ve Benzeri Yükümlülüklerdeki 
Değişiklikler 

Tebliğ Hazırlanıyor 
IFRIC 2 

Members’ Shares in Co-operative Entities 
and Similar Instruments 

TFRS YORUM 2 
Üyelerin Kooperatif İşletmelerindeki 

Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar 
Tebliğ Hazırlanıyor 

IFRIC  4 
Rights to Interests arising from 

Decomissioning. Restoration and 
Enviromental Rehabilitation Funds 

 

TFRS YORUM 4 
Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip 

İçermediği Belirlenmesi 
Tebliğ Hazırlanıyor 

IFRIC  5 
Rights to Interests arising from 

Decommissioning. Restoration and 
Enviromental Rehabilitation Funds 

TFRS YORUM 5 
Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre 
Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan 

Paylar Üzerindeki Haklar 
Tebliğ Hazırlanıyor 
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IFRIC 6 
Liabilities arising from Participating in a 
Specific Market-Waste Electrical and 

Electronic Equipment 

TFRS YORUM 6 
Özel Bir Piyasaya Katılımdan Doğan 

Yükümlülükler-Atık Elektrikli ve Elektronik 
Aletler 

Tebliğ Hazırlanıyor 
IFRIC 7 

Applying the Restatement Approach 
under  IAS 29 Financial Reporting in 

Hyperinflationary  Economies 

TFRS YORUM 7 
TMS 29 Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama 
Standardı Kapsamında Düzeltme 

Yaklaşmının Uygulanması 
Tebliğ Hazırlanıyor 

IFRIC 8 
Scope FRIS 2 

TFRS YORUM 8 
TFRS 2’nin Kapsamı 
Tebliğ Hazırlanıyor 

Kaynak: Nalan Akdoğan, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının Uygulanma 

Süreci: Sorunlar, Çözüm Önerileri, Mali Çözüm Dergisi, Mart-Nisan 2007, S.80, s. 107. 

 

1.4. MUHASEBE VE DENETİM DALLARINA GÖRE 
MUHASEBE HİLESİ KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARIN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 

1.4.1. Muhasebe Hilesi Kavramı 

 

Muhasebe hilesinin tanımını yapmadan önce günlük yaşamda kullanılan hile 

kavramına değinmek faydalı olacaktır. Hile kelimesinin anlamına bakıldığında karşımıza 

Birini aldatmak, yanıltmak için yapılan düzen, dolap, oyun, desise, entrika43 gibi anlamlar 

çıkmaktadır. İnsanlar toplu halde yaşadıkları süre zarfında gerek hukuki anlamda gerek 

sosyolojik anlamda hile varolmuştur. Bu çalışmada hilenin hukuki anlamı üzerinde 

durulacak ve hilenin çeşitli kanunlar çerçevesinde ne anlamlar taşıdığı tartışılacaktır. 

 

Literatürde varolan muhasebe hilesi kavramları incelendiğinde karşımıza pek çok 

tanım çıkmaktadır.  Bu tanımlardan bir kısmına aşağıda yer verilmektedir. 

                                                 
43 Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=1555 87, 3 
Haziran 2010. 
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Bozkurt’a gore hile, aldatma, rüşvet, sahtecilik, haraç alma, bozulma, yozlaşma, 

hırsızlık, komplo, kötüye kullanma, önemli gerçekleri gizleme gibi eylemleri açıklamakta 

ve kavramakta kullanılan bir anlam taşımaktadır44. 

 

Vergi matrahını azaltmak amacıyla yapılmış muhasebe hilesini ise, vergiye tabi 

geliri ve/veya ödenmesi gereken vergiyi kısmen veya tamamen azaltmak amacıyla, normal 

bir vergi incelemesi sırasında ortaya çıkarılmasını güçleştirecek şekilde, muhasebe kayıt 

ve tekniklerini kullanmak suretiyle gizlemeye yönelik her türlü muhasebe işlemi olarak 

tanımlayabiliriz45. 

 

SPKn Seri:X ve No:22 tebliğin 4. Md.’sinde hilenin tanımı şu şekilde yapılmıştır: 

işletme yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya 

üçüncü şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak amacıyla 

aldatma içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder.  

 

Hile ile ilgili diğer bir tanım ise Borçlar Kanunu’nun 28’inci maddesinde yer 

almaktadır. Hile; aldatma; yanıltma; dolan; bir kimsenin kendi davranış biçimi ile diğer bir 

kimseyi bir irade beyanında bulunmaya veya bir sözleşme yapmaya yöneltmek için 

yanlış bir fikir doğuşuna veya yanlış bir fikrin devamına bile bile neden olmasıdır (BK 

m.28). Karşı tarafın hilesi, (dolan, aldatması) sonucunda sözleşme yapmaya kandırılmış 

olan taraf, hatası (yanılgısı) köklü olmasa bile o sözleşmeyle bağlı olmaz (Borçlar 

Kanunu md. 28).  Ancak Borçlar Kanunu’nda yer alan hile tanımının sözleşme ilişkisini 

düzenlediği dikkate alındığında, VUK’un 359’uncu maddesinde yer alan hesap ve 

muhasebe hilesini açıklamakta yetersiz kaldığı ve kullanılmaması gerektiği 

görülmektedir.46 Ayrıca Borçlar Kanununda bahsedilen hile kavramını sözleşmenin 

                                                 
44 Bozkurt, İşletmelerin Karadeliği Hile Çalışan Hileleri, a.g.e., s. 60. 
45 Sakıp Şeker, Muhasebe Hilesi Üzerine, Yaklaşım Dergisi, Nisan 2009, S.96, (Çevrimiçi),  
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20090414243.htm, 13 Mart 
2011. 
46 Ersin Nazalı, Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak Suçunun İşlenmesi Mümkün Değil Midir?, 
Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 2009, S.333, s. 90-104. 
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kuruluşuyla ilgili hile olduğu için muhasebe hilelerinin tanımına Borçlar Kanunundan 

ulaşmak doğru bir davranış olmayacaktır. 

 

Muhasebe hilesi, sadece görünürde yasalara uygun muhasebe sisteminin 

kullanılmasını değil, bu kayıtların gerçekte tüm öğeleri içermemesi halini de 

öngörmektedir.47 Görüldüğü üzere muhasebe hilesi dendiğinde karşımıza pekçok tanım 

çıkmaktadır. Bu tanımlar yanlış olmadıkları gibi eksik yönleri de bulunabilmektedir. Fakat 

muhasebe hilesi denildiğinde ne anlaşılması gerektiği konusunda aslında herkesin 

anladığı kavram benzerdir.  

 

Muhasebe hilesinin bize göre tanımı; 

 

İşletmelerin, muhasebe uygulamaları ile kayıtlara alması gereken olayları, kasti 

olarak yanlış veya eksik olarak kayıtlara alması veya muhasebe uygulamaları sonucu 

dönem sonlarında ortaya çıkan finansal tabloların gerçeği yansıtmasına engel olacak 

şekilde, kasten ve sistematik olarak, vergi matrahını azaltmak veya firmanın 

kredibilitesini yükseltip mali kaynak bulmasını sağlamak amacıyla vergi matrahını 

arttırmak amacıyla yapılmış usulsüzlüklere muhasebe hilesi denir. Muhasebe hileleri 

bütün firmaların GKGMİ gereği olarak uyguladığı amortisman, değerleme ve karşılıklar 

mevzuularında olabileceği gibi şu ana kadar herhangi bir örneği bulunmayan bir 

uygulama ile vukuu bulabilir. 

 

1.4.1.1. Muhasebe Hilesi Ve Muhasebe Hatası 
Kavramlarının Karşılaştırılması 

 
Muhasebe hilesi ve muhasebe hatası kavramları literatürde çoğunlukla birlikte 

kullanılmaktadır. Bunun sebebi bu iki kavramın anlamlarının birbirine yakın olmasından 

çok muhasebe hilesi yapanların genellikle muhasebe hatası yaptıklarını söyleyerek 

savunma yapmalarından kaynaklanmaktadır. Esasen muhasebe hatası ve muhasebe 

                                                 
47 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
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hilesi arasındaki temel fark hilenin kasıtlı olarak hatanın ise sehven yapılmasıdır. “Kasıt, 

failin hukuka aykırı bir fiil işlemekte olduğunu bilmesi ve bu fiili isteyerek işlemesidir. Bir 

baska deyişle, haksızlık sonucu fail tarafından istenmiş olması durumunda kasıt vardır. 

Kasıt bir irade bilincini içerir. Bilinç haksız sonucun tezahürü, irade ise sonucun 

düsünülen biçim ve kabulüdür”.48 Temel muhasebe hataları ise matematik hataları, kayıt 

ve nakil hataları, mükerrer kayıt, değerleme hataları gibi hatalardan oluşmaktadır.49 Bu 

hataların en önemli iki sebebi ise muhasebecilerin dikkatsizliği ve eğitim eksikliğidir. 

Muhasebe hatalarını hile olarak niteleyebilmek için ise yapılan hataların kasti olarak 

yapılmış olması ve hile olduğunun kanıtlanabilmesi için tekrar ve sürekli yapılıyor olması 

gerekmektedir.   

 

Muhasebe hilesi ve hatası arasındaki fark mevzuatımızda SPKn Seri:X ve No:22 

tebliğinde bahsedilmiştir. Tebliğin 4. Maddesinin 1. fıkrasında “Hile ve usulsüzlükleri 

hatadan ayıran temel unsur, finansal tablolarda yanlışlığa sebep olan fiilin kasıtlı olarak 

yapılıp yapılmadığıdır.” Denilerek hata ve hile arasındaki en büyük farkın kasıt unsuru 

olduğu belirtilmiştir. Ayrıca 3. fıkrada muhasebe hatasına finansal tabloların 

hazırlanmasında kullanılan verileri toplarken ve bunları analiz ederken yapılabilecek bir 

yanlışlık, olayların gözden kaçırılmasından veya hatalı yorumlanmasından kaynaklanan 

yanlış bir muhasebe tahmini ve muhasebe ilkelerini uygularken, değerleme, kayda alma, 

sınıflandırma, sunma veya açıklama konuları ile ilgili yapılabilecek bir yanlışlık hata 

olarak değerlendirilir denilmektedir. 

 

                                                 
48 Mehmet Özbirecikli, Bagımsız Denetçinin Müsteri Firmanın Yolsuzluk Eylemi Karsısındaki 
Tutumu: Sirket Yolsuzluk Vakaları ve Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Bir İnceleme, 
Muhasebe Denetime Bakıs Dergisi, Yıl:5, S.18, Nisan 2006, s. 5. 
49 A.e., s. 5. 
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1.4.1.2. Muhasebe Hilesi Ve Benzer Kavramların 
Karşılaştırılması 

1.4.1.2.1. Muhasebe Hilesi, Muhasebe Manipülasyonu Ve 
Finansal Bilgi Manipülasyonu  

 
Manipülasyon sözlük anlamıyla yönlendirme, seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla 

bilgileri değiştirme anlamına gelmektedir50. Muhasebe manipülasyonu ise hem 

raporlanan dönem karını etkileyecek gelir tablosu kalemleri üzerinde yapılan işlemleri 

hem de işletmenin finansal yapısını etkileyecek bilançoya bağlı işlemler şeklinde 

tanımlayabiliriz51. Bu açıdan bakıldığında, muhasebe manipülasyonunun en önemli 

amacı, işletme performansının ve finansal yapısının gerçekte olması gerektiğinden farklı 

gösterilerek işletme çevresindeki aktörler arasındaki refah transferinin gerçekleştirilmesi 

olarak ortaya çıkmaktadır52. 

 

Muhasebe manipülasyonunun diğer bir tanımı ise alternatif muhasebe politikaları 

arasında yapılan seçimlerle raporlanan dönem karını isteğe göre artırabilme ya da 

azaltabilme kabiliyeti şeklindedir53.  

 

Finansal bilgi manipülasyonu ise şirketlerin genel kabul görmüş muhasebe 

ilkelerindeki normal raporlama ile ilgili esnekliklerden yararlanmaları ya da bu esneklik 

sınırlarını aşarak düzenlemelere ve standartlara aykırı bir şekilde, finansal durum ve 

faaliyet sonuçlarını gerçek durumdan farklı göstermek üzere, finansal bilgiler üzerinde 

oynamaları suretiyle gerçekleşmektedir54. “Hileli finansal raporlamayı incelemek 

                                                 
50 Türk Dil Kurumu, (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=veritbn&kelimesec=2212 78, 3 
Haziran 2010. 
51 Volkan Demir, Oğuzhan Bahadir, Muhasebe Manipülasyonu–Yöntemler ve Teknikler-, Mali 
Çözüm Dergisi, S.84, Kasım-Aralık 2007, s.103-119 
52 Herve Stolowy, Gaetan Breton; “Accounts Manipulation: A Literature Review and Pro- 
posed Conceptual Framework”, Review of Accounting and Finance, 2004, s.48. 
53 R.M. Copeland, “Income smoothing”, Journal of Accounting Research, Empirical Research 
in Accounting, 1968, s. 101-116.  
54 Cemal Küçüksözen, Güray Küçükocaoğlu, Finansal Bilgi Manipülasyonu: İMKB Şirketleri 
Üzerine Ampirik Bir Çalişma, (Çevrimiçi) http://www.baskent.edu.tr/~gurayk/kisiselearning 
manipulation2.pdf, 3 Haziran 2010  
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amacıyla kurulan Amerikan Komisyonu, hileyi “finansal tabloları önemli ölçüde yanlış 

gösteren herhangi bir eylem” olarak tanımlamaktadır.”55 Bu tanımlamalardan 

anlaşılacağı üzere finansal bilgi manipülasyonu muhasebe manipülasyonu sonucunda 

oluşan mali tablolardır ve bu tip finansal bilgiler genellikle şirketlerin mali durumunu 

olduğundan daha iyi gösterme amacı taşımaktadır. 

 

Muhasebe manipülasyonu ve finansal bilgi manipülasyonu kavramlarının 

tanımları incelendiğinde kavramların yakın anlamlar hatta aynı anlamlar taşıdığı 

görülmektedir. Finansal Bilgi Manipülasyonu ile Muhasebe Manipülasyonu arasında 

kavramsal açıdan yapılabilecek tek ayrım finansal bilgi manipülasyonunun muhasebe 

manipülasyonu sonucunda ortaya çıkması olarak belirtilebilmektedir. Bu açıklamayla 

finansal bilgi manipülasyonu muhasebe manipülasyonu sonucu gibi görünsede esasen 

finansal bilgi manipülasyonu da bir muhasebe manipülasyonudur.  

 

Genel uygulamaya bakıldığı zaman muhasebe manipülasyonu ve muhasebe 

hileleri arasındaki en önemli fark genel uygulamaya bakıldığı zaman muhasebe 

manipülasyonun şirketi olduğundan iyi göstermeyi amaçladığı fakat muhasebe hilesinin 

daha çok vergi matrahını azaltmayı amaçladığı düşünülebilir. Fakat yapılan her usulsüz 

işlemin muhasebe hilesi olduğu düşünülürse muhasebe hilesi kavramının muhasebe 

manipülasyonu finansal bilgi manipülasyonu kavramları arasında en geniş anlama sahip 

olduğu sonucuna varılabilir. Finansal bilgi manipülasyonu ve muhasebe hilesi kavramları 

incelendiğinde ilk bakışta finansal bilgi manipülasyonunun daha geniş bir kavram olduğu 

düşünülsede her manipülasyonun bir muhasebe hilesi olduğu düşünülürse bahsedildiği 

gibi bir anlam genişliğinin mevcut olmadığı sonucuna ulaşılacaktır. Aksine Muhasebe 

Hilesi kavramının muhasebe uygulamalarında her türlü kasıtlı yapılmış usulsüzlüğü 

kapsaması bakımından finansal bilgi manipülasyonu kavramından daha geniş bir 

kavram olduğu ortaya çıkar. 

 

                                                 
55 Demir ve Bahadır, a.g.e, s. 103-119. 
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1.4.1.2.2. Muhasebe Hilesi Ve Yaratıcı Muhasebe  

 
Yaratıcı muhasebe, ilke ve kuralları, değerleme ölçüleri ve uygulamaya yönelik 

düzenlemelerin eksikliğinden yararlanmak suretiyle muhasebe rakamları üzerinde 

oynamak finansal tabloların biçimini veya finansal tablolarda yer alan bilgilerin 

sunuluşunu değiştirerek finansal durumu olduğundan farklı göstermek amacıyla yapılan 

işlemlerin tümü olarak tanımlanabilir.56 Yaratıcı muhasebe kavramı zaman zaman hile ve 

manipülasyon kavramıyla eş anlamlı kullanılsa da yaratıcı muhasebe, muhasebe 

teknikleri kullanılarak yapılan hileli finansal raporlamayı ifade eder. Manipülasyon daha 

çok borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarını etkilemeye yönelik hileli işlemlerdir. 

Şüphesiz içinde özellikle kar manipülasyonlarına yönelik yaratıcı muhasebe 

uygulamaları barındırabilir. Dolayısıyla bütün bu kullanıcılar için gerçeğe uygun makul bir 

güvence vermeyen finansal bilgi sunulması hileli finansal raporlama yapmak anlamına 

gelmekte olup, yaratıcı muhasebe hileli finansal raporlamada kullanılan tekniklerin bir 

kısmını içermektedir. Bir başka ifadeyle, yaratıcı muhasebe GKGMİ’nin de esnekliğinden 

yararlanarak bir şirketi olduğundan daha iyi ya da daha kötü gösterme işlemlerinden 

oluşmaktadır. Oysa ki hile, tamamıyla kurallara aykırı bir şekilde yapılan ve yasal 

olmayan işlemlerden oluşan uygulamalardan oluşur. Dolayısıyla, “yaratıcı” olarak 

adlandırılan muhasebecilik ile anlatılmak istenen her zaman bilinen çeşitli muhasebe 

seçenekleri arasında istenileni seçmektir57. 

 

Kasıt unsuru hile veya yaratıcı muhasebe uygulamalarında vazgeçilmez 

unsurudur. Her iki işlemde de şirketi olduğu durumdan olumlu veya olumsuz yönde  

farklı gösterme amacı vardır. Yaratıcı muhasebeyi hileden ayıran en önemli unsur, onun 

yasal olmasından kaynaklanmaktadır. Yaratıcı muhasebe GKGMİ’nin de esnekliğinden 

yararlanarak bir şirketi olduğundan daha iyi ya da daha kötü gösterme işlemlerinden 

oluşmaktadır. Muhasebe hilesi ise kanunlara ve GKGMİ ne aykırı olarak yapılmış ve 

muhasebe manipülasyonu ve yaratıcı muhasebe uygulamalarını kapsayan bir 

kavramdır. 
                                                 
56 Müge Saltoğlu, Yaratıcı Muhasebede Özel Amaçlı Şirketlerin Rolü ve Enron Örneği, Muhasebe 
ve Denetime Bakış Dergisi, S. 10, Eylül 2003, s. 107-116. 
57 Nermin Çıtak, Hileli Finansal Raporlamada Yaratıcı Muhasebe, İstanbul, Türkmen Kitabevi, 
s. 22-23. 
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Hile, tamamıyla kurallara aykırı bir sekilde yapılan ve yasal olmayan islemlerden 

olusan uygulamalardan oluşur. Yaratıcı muhasebecilik ise çeşitli seçenekler arasından 

şirketin amaçları doğrultusunda olanı tercih etmektir. Yaratıcı muhasebe aynı zamanda 

muhasebe standartlarının yarattığı boşluklardan yararlanarak firma lehine olumlu 

sonuçlar oluşturacak uygulamaları da ifade eder58. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
58 Stolowy, Breton, a.g.e., s. 48. 
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            Şekil 1: Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri 

 
Kaynak: Hervé Stolowy, Gaetan Breton, “Accounts Manipulation: A Literature Review and 
Proposed Conceptual Framework”, Review of Accounting& Finance, 2004, C. 3, s. 48. 
 

Stolowy ve Breton’un araştırmaları sonucu oluşturdukları şemada muhasebe 

manipülasyonunu muhasebe ilkelerine uygun manipülasyonlar ve muhasebe ilkelerine 
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uygun olmayan manipülasyonlar şeklinde ikiye ayırmışlardır. Yazarların sıralamasında 

hileler manipülasyonların muhasebe ilkelerine uygun olmayanları cinsinden olduklarını 

iddia etmişler ve yaratıcı muhasebeyi muhasebe ilkelerine uygun olan cinsinden şeklinde 

sıralamışlardır.59  

 

Sonuç olarak, finansal bilgi manipülasyonun ve hileli finansal raporlama 

kavramlarının muhasebe manipülasyonu ve muhasebe hilelerinin finansal tablolardaki 

sonuçları olduğu varsayımıyla muhasebe manipülasyonu muhasebe hilesi ve yaratıcı 

muhasebe kavramları arasındaki farklar şunlardır; Finansal bilgi manipülasyonu ve 

muhasebe manipülasyonu; hisse senedi fiyatı arttırmak ve mali kaynak bulmak amacıyla 

yapılmış uygulamalardır ve genellikle vergi matrahını arttırlar, yaratıcı muhasebe; 

kanunlardaki boşluklarından ve GKGMİ’ndeki esnekliklerden yararlanarak yapılmış yasal 

uygulamalardır. Muhasebe Hileleri ise tamamıyla kurallara aykırı bir sekilde yapılan ve 

yasal olmayan işlemlerden oluşan uygulamalardır. 

 

1.4.2. Muhasebe Manipülasyonu Yöntemleri  

1.4.2.1. Agresif Muhasebe∗  

 
Firmanın finansal amaçlarına ulaşması amacıyla muhasebe ilkelerini çıkarlarına 

uygun biçimde seçmesi ve uygulamasıdır. Agresif Muhasebe uygulamalarına örnek 

olarak verilebilecek davranış 1996 yılında Amerikan Sunbeam şirketinin 

uygulamalarıdır60. Sunbeam şirketinde göze çarpan iki tip uygulama mevcuttur. 

Bunlardan ilki firmanın satılmamış malları satılmış gibi gösterip şatış gelirlerinin 

yükseltilmesi işlemidir. Diğer uygulama ise ilerleyen dönemin faaliyet giderleri yeniden 

yapılanmada harcanmak üzere oluşturulmuş fonlardan düşülerek gelir rakamının yüksek 

görünmesini sağlamıştır.61 Konu ile ilgili diğer bir önemli husus ise denetçi firmanın 

                                                 
59 Stolowy, Breton; a.g.e., s. 48. 
∗ Agressive Accounting  
60 Demir ve Bahadir, a.g.e., s. 103-119. 
61 Çıtak, a.g.e., s. 101. 
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Sunbeam firmasındaki hileli rakamları farkettiği fakat hepsi için düzeltme istemediği ve 

bu durumu raporlarına konu etmediği mevzuusudur62. 

1.4.2.2. Kar Yönetimi∗  

 
İşletmelerin mali kaynak bulmak, hisse senedi fiyatlarını yükseltmek gibi 

amaçlarla karlarını finansal analizcilerin tahminleri doğrultusundaki bir noktaya çekilmesi 

amacıyla yaptıkları çeşitli uygulamalardır. Diğer bir ifadeyle yatırımcıların kararlarını 

etkileyecek düzeyde finansal verilerin önemli düzeyde değiştirilmesidir63. Kar yönetimi 

uygulamalarının efektleri genellikle vergi matrahını arttırmak şeklinde olmaktadır ve 

firmalar yatırım harcamaları için elde edecekleri kredileri artan vergi matrahına tercih 

etmektedirler.  

1.4.2.3. Karın İstikrarlı Hale Getirilmesi∗  

 
Yatırımcılar yatırımlarını yönlendirdikleri firmaların istikrarlı firmalar olmalarını 

istemektedirler. İstikrarlı firmaların en önemli belirtisi istikrarlı kar rakamlarıdır. Karın 

istikrarlı hale getirilmesi uygulamalarında, istikrarlı hale getirilmesine çalışılan kar 

kavramı net kar, net faaliyet karı, vergi öncesi kar, hisse başına kar veya hisse başına 

kar payı olabilmektedir64.  

 

Copeland'e göre iyi bir istikrar aracı aşağıdaki özellikleri taşımalıdır65: 

 

• Bir defa kullanıldıktan sonra, işletmeyi gelecekte özel bir hareket yapmak 

zorunda bırakmamalıdır. 

• Kullanımı profesyonel görüşe dayanmalı ve “genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri”nin çizdiği sınırların içerisinde yer almalıdır. 

• Kardaki farklılıkları ortadan kaldırabilmelidir. 
                                                 
62 Özbirecikli, a.g.e., s. 9-10. 
∗ Earnings Management 
63 Küçüksözen ve Küçükocaoğlu, a.g.e. 
∗ Income Smoothing  
64 A.e. 
65 Copeland, a.g.e, s. 101-116. 
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• Tek başına ya da diğer uygulamalarla uyumlu olarak birbirini takip eden 

dönemlerde kullanılmalıdır. 

 

Görüldüğü üzere kar yönetimi uygulamaları genellikle GKGMİ‘ne aykırı 

olmamaktadır ve genel olarak yasalara aykırılık taşımamaktadır. Fakat Karın istikrarlı 

hale getirilmesi uygulamalarının en çok tartışılan yanı etik kurallarına aykırı olup 

olmadığı konusudur. Kimi yazarlara gore karı istikrarlı hale getirmeninde iyi veya kötü 

olan çeşidi vardır. İyi olan çeşidinde yöneticiler karı istikrarlı hale getirmek için kabul 

edilebilir işsel kararlar veririken, kötü olan çeşidinde yöneticiler fiktif muhsebe kayıtlarıyla 

karı istikrarlı hale getirmektedirler.66  Sonuç olarak yöneticilerin fiktif kayıtlarla karı 

düzenlemesi olayı normal olarak etik bir davranış değildir ve savunulacak bir tarafı 

yoktur. 

1.4.2.4. Büyük Temizlik Muhasebesi∗ 

  
Firmalarda yönetimlerin değiştiği dönemlerde eski yönetimleri düşük karlı 

göstermek amacıyla yeni gelen yönetimlerin verimsiz bazı aktifleri gider yazarak 

kendilerini önceki dönemlere gore daha karlı göstermek amacıyla yapılmış 

uygulamalardır67. 

 

Bu yöntemeler arasında yaratıcı muhasebe uygulamaları, muhasebe 

usulsüzlükleri ve hileli finansal raporlama eklenebilir fakat önceki kısımlarda bu 

kavramlar tartışıldığı ve bize göre bu kavramların kapsamı muhasebe manipülasyonuna 

eş değer olduğu için bu kısımda yer verilmeyecektir. 

 

                                                 
66 Gin Chong , Is Income Smoothing Ethical?, Wiley Periodicals, 2006, s. 41-44. 
∗ Big Bath Accounting 
67 Paul Walsh, Russell Craig, Frank Clarke, "Big Bath Accounting Using Extraordinary Items 
Adjustments: Australian Empirical Evidence", Journal of Business Finance And Accounting, 
Ocak 1991, s. 173-189. 
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1.4.3. Muhasebe Hilesi Uygulamaları 

 

Önceki kısımlarda bahsedildiği üzere muhasebe manipülasyonu yöntemlerine 

büyük temizlik muhasebesi, kar yönetimi ve agresif muhasebe olarak örnekler verilmiş 

bulunmaktadır. Bu kavramları belli amaca ulaşmak için yapılmış uygulamaların 

tamamına verilmiş isimler olarak nitelendirebiliriz. Fakat bu politikaların amacına 

ulaşabilmesi için muhasebe düzeyinde yapılması gereken işlemler mevcuttur. Bu 

işlemlere dört kısım halinde aşağıda sıralanmıştır68: 

 

İşletmelerin yasal defterleri tutmaları esnasında yapmış oldukları muhasebe 

hileleri;  

• Mükerrer kayıt yapma, 

• Eksik veya fazla sıfır koyma, 

• Faturasız mal satarak bazı satışları kayıt dışında tutmak, 

• Faturasız mal alarak bazı alımları kayıt dışında bırakmak, 

 

İşletmelerin değerleme uygulamlarında yapmış oldukları muhasebe hileleri; 

 

• Dövizli borçları veya alacakları bilanço tarihindeki kur yerine daha 

düşük/yüksek kurlar değerlemek, 

• Kullanılan stok degerleme yönteminin amaca uygun olarak degistirilmesi, 

• Benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip stoklara farklı degerleme 

yöntemlerinin  kullanılması, 

• Agırlıklı ortalama veya hareketli ortalama maliyet yöntemleri arasından 

amaca göre seçim yapılması, dönemler itibariyle degistirilmesi, 

 
                                                 
68 Hakan Gürsoy, Muhasebe Hilesi, Yaklaşım Dergisi, 2009, S.203, (Çevrimiçi) 

http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=20091115636.htm, 13 Mart 

2011. 
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• Stok elde etme sırasında ortaya çıkan borçlanma maliyetlerinin, 

borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili politikalardan amaca uygun seçim 

yapılarak kaydedilmesi. 

• İlk giren ilk çıkar (FIFO) ve agırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden 

amaca uygun seçim yapılması, 

 

İşletmelerin amortisman uygulamaları ile ilgili yapmış oldukları muhasebe 

hileleri69; 

 

• Bazı aktif kalemleri olduğundan daha fazla göstermek, 

• Gider yazılması gereken bazı masrafları aktifleştirmek, 

• Amortismanı eksik veya fazla hesaplama, 

• Seçilen amortisman yönteminin duruma gore değiştirilmesi, 

• Başkasına ait varlıkları kendi aktiflerinde göstermek, 

• Serbestçe kullanılamayan bloke veya rehinli aktifleri saklamak, 

• Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin yapıldıgı yıl gider yazılıp diğer bir 

kısmının aktiflestirilmesi, 

 

İşletmelerin karşılık ayırma işlemleri ile ilgili yapmış oldukları muhasebe hileleri; 

 

• Değerleri düşmüş aktiflere karşılık ayırmamak, 

• Tahsili mümkün olmayan alacaklara karşılık ayırmamak, 

• Alacagın süpheli hale geldigini gösteren göstergeler olustuğu halde 

geldigi halde karsılık ayrılmaması, 

• Gereginden fazla karsılık ayrılması, 

• Gereginden daha az karsılık ayrılması, 

• Hatır senetlerine karsılık ayrılması, 

 

                                                 
69 Ercan Alptürk, Bilanço Oyunları Ve Muhasebe Hileleri, Vergici Ve Muhasebeciyle Diyalog 
Dergisi, Eylül 2007, S.233, s. 28-33. 
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Yukarıda sayılmış olan uygulamaların muhasebe hilesi adıyla nitelendirilebilmesi 

için tabi ki bazı ek şartlar vardır. Bu şartlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir; 

 

• yapılan hilelerin kasıtlı olarak yapılması,  

• bu işlemlerin işletmelerin finansal tablolarını etkileyecek şekilde yapılıyor 

olması, 

• finansal tablolara göre karar vericilerin verecekleri kararları etkileyecek 

düzeyde olması, 

 

            gerekmektedir. 

 

1.5. YAPANLARA GÖRE MUHASEBE HİLESİ ÇEŞİTLERİ 

Mevzuatımızda yapanlara göre hile çeşitleri SPKn da tanımlanmıştır. SPKn 

Seri:X ve No:22 4. Md.’sinin 5. fıkrasında işletme yönetiminin veya yönetimden sorumlu 

kişilerin bir veya birden fazlasının içinde yer aldığı hile ve usulsüzlükler “yönetim hile ve 

usulsüzlüğü”; sadece işletme çalışanlarının karıştığı hile ve usulsüzlükler ise ‘çalışan hile 

ve usulsüzlüğü’ olarak tanımlanır.  

1.5.1. Yönetim Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri 

 

Firmaların ortaklarının firmalarının yönetimini emanet ettikleri yöneticilerin  

konumlarını korumak için firmalarının performanslarını ortaklarına karşı iyi göstermek 

zorundadırlar. Muhasebe verilerinin olduğundan daha iyi raporlanması için muhasebe 

hilelerinin bir kısmı işletme yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Yönetim hileleri ağırlıklı 

olarak üst düzey yöneticiler tarafından işletmelerin mali tablolarında değişiklikler 

yapılması yoluyla ve işletmeleri olduğundan iyi veya kötü gösterme amacıyla 

yapılmaktadır.70 İşletmeleri olduğundan iyi gösteren muhasebe hileleri genellikle 

işletmelerin daha fazla vergi ödemeleri sonucunu doğurmaktadır. Öte yandan işletmenin 

kredi bulmasını kolaylaştırmaktadır. İşletmeleri olduğundan iyi gösteren muhasebe 
                                                 
70 Bozkurt, İşletmelerin Karadeliği Hile Çalışan Hileleri, a.g.e., s. 40. 
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hilelerine en iyi örnek Enron Skandalıdır. Enron Skandalına ikinci bölümde detaylı olarak 

yer verileceği için bu bölümde bahsedilmeyecektir. İşletmeleri olduğundan daha kötü 

gösteren hile çeşidinde ise genellikle işletmelerin devlete ödedikleri vergi azalmaktadır. 

Buna benzer uygulama ise Çukurova Elektrik A.Ş.‘nde yapılmış usulsüzlüklerdir. Sonuç 

olarak işletmelerin yöneticileri tarafından yapılan hileler firmalara büyük zararlar 

vermekte ve ülkelerde finansal piyasalara büyük zararlar vermektedirler. 

 

1.5.2. Çalışanlar Tarafından Yapılan Muhasebe Hileleri 

 
İşletmelerin üst düzey yöneticilerinin yaptığı hilelerin incelenmesinden sonra 

işletmelerde alt düzeylerde çalışanların yaptığı hileleri incelemek yerinde olacaktır. 

Çalışanların işletmenin varlıklarına el koyarak veya kural dışı kullanarak işverenlerini 

dolandırmasına çalışan hileleri denmektedir71. Çalışan hileleri genellikle üst düzey 

yöneticiler tarafından yapılan hilelere göre daha ufak çapta olmaktadır. Bunun sebebi ise 

yöneticilere göre çalışanların kontrol alanının daha küçük olması ve çalışanların 

amaçlarının daha küçük tutarlarla gerçekleşebilmesidir. Yöneticilerin amacı kendilerine 

iyi gelir getiren konumlarını korumak olduğu için firmaların durumlarını daha iyi 

göstermek amacıyla hile yapabilirler fakat çalışanların amacı bazen borçlarını ödemek 

dahi olabilmektedir ve bu yüzden hile yapmaktadırlar. Çalışanların yaptığı hilelere en iyi 

örnek satın alma departmanlarında yapılan hileler ve firmaların nakit para, stok veya 

demirbaş gibi varlıklarını çalmak olarak gösterilebilir. 

 

1.5.3. İşletme Çalışanlarını Muhasebe Hilesi Yapmaya İten 
Nedenler Ve Hile Üçgeni 

 

Çalışanların işletmeye karşı niye hile yaptıklarını anlamak için yapılan 

çalışmalarda çalışanların hile yapmasının en önemli sebebinin ekonomik sebeblerin 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Muhasebe hilelerini yapan çalışanlar genellikle beyaz yakalı 

                                                 
71 A.e., s. 100. 
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çalışanlardır. Bu yüzden bunlara beyaz yakalı hileler de denilmektedir. Bu tip suçlar için 

beyaz yakalı suçlar kavramını ilk kullanan yazar Edwin Hardin Sutherland’tır. Sutherland 

1939 yılındaki tebliğsinde beyaz yakalı suçları “Mesleği süresince yüksek bir sosyal 

konuma sahip ve itibarlı bir durumda olan kişiler tarafından işlenen suçlar olarak 

tanımlamıştır72. Her ne kadar beyaz yakalı çalışanlar olarak anılsalarda ülkemizde ve 

dünyada firma sahiplerinin kazançları yanında muhasebe çalışanlarının aldıkları ücretler 

tatmin edici düzeyde değildir. İşletmelerin çalışanlarına karşı olumsuz davranışları da 

çalışanları hile yapmaya itmektedir. Hile yapan çalışan işletmeye karşı intikam aldığını 

düşünmektedir. Ayrıca bu çalışanlar mavi yakalı çalışanlardan işletmelerin ekonomik 

durumları hakkında daha fazla bilgi sahibidirler. Aynı zamanda bu tip çalışanlar işletme 

sahiplerinin vergi kaçırmak amacıyla yaptıkları uygulamalardan haberdar olduklarından 

yanlışı doğru ile düzeltmek yerine iki yanlış bir doğru eder mantığıyla yaklaşıp devlete 

karşı hile yapan firma sahibine karşı sahtekarlık yaparak cevap vermektedirler.  

 

İşletmelerde çalışanları hile yapmaya iten dürtüleri sıralamaya çalıştığımız 

zaman şüphesiz ki karşımıza pek çok neden çıkacaktır. Özellikle Cressey’in 

çalışmalarından sonra onun ulaştığı sonuçlar doğrultusunda her nasıl ki güzel bir resmin 

çizilebilmesi için ressam, boya ve tual olması gerekiyorsa çalışanların hile yapabilmesi 

için üç unsurun biraraya gelmesi gerekmektedir. Bu unsurlar baskı, fırsat ve haklı 

gösterme unsurlardır. Bu üçlüye hile üçgeni denmektedir.73 

 

Çalışanların ailelerine ve çevrelerine karşı mevcut olan sorumlulukları baskı 

unsurunun kaynağıdır. Çocuklarının daha iyi eğitim almalarını isteyen baba, eşini daha 

iyi şartlarda yaşatmak isteyen eş gibi maddi baskıların sonucunda çalışanların işletmeye 

karşı yaptıkları muhasebe hileleri oluşmasında ilk unsurdur. Baskı unsurunun diğer 

öğeleri kötü alışkanlıklar doğan baskılar ve işle ile ilgili baskılardır74. 

 

Genellikle firmalarının iç denetim sistemlerinin zayıf olması sebebiyle çalışanın 

yakalanmayacağı düşüncesi hilenin fırsat unsurunu oluşturmaktadır. Şüphesiz ki 
                                                 
72 A.e., s. 103. 
73 Nejat Bozkurt, “İşletme Çalısanları Tarafından Yapılan Hileleri Doguran Nedenler”, Yaklaşım 
Dergisi, Agustos 2000, s. 63-68. 
74 Bozkurt, İşletmelerin Karadeliği Hile Çalışan Hileleri, a.g.e., s. 113. 
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çalışanların hile yapmalarını engellemenin en iyi yolu firmanın iç kontrol yapısının güçlü 

olmasıdır. Çalışanın hakettiğinden daha az maaş aldığına inanması kendini haklı 

gösterme unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışanların kendilerini haklı 

göstermelerini sağlayacak pek çok bahaneleri vardır fakat bu bahanelerin çoğu 

geçersizdir. 

 
Şekil 3: Hile Üçgeni 

 
Kaynak: Alvin A. Arens, Randal J. Elder ve Mark S. Beasley, Auditing and Assurance Servi- 
ces: An Integrated Approach, Pearson Prentice Hall, 2006, 11th Edition, s. 316. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

HAKLI 
GÖSTERME

FIRSAT

BASKI



 54

İKİNCİ BÖLÜM 

2. SERMAYE PİYASASI KANUNU, TÜRK TİCARET 
KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NDA 
MUHASEBE HİLELERİNE KARŞI YERALAN DÜZENLEMELER 

2.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU’NDA YERALAN 
MUHASEBE HİLELERİNE KARŞI DÜZENLEMELER 

2.1.1.  Muhasebe Hilesi Kavramını Önplana Çıkaran 
Muhasebe Skandalları  

 

Muhasebe Hilesi ve benzeri kavramların yazarlar tarafından en çok tartışıldığı 

dönem ABD’nde ve Avrupa kıtasında patlak veren şirket skandallarının ön plana çıktığı 

dönemdir. ABD’nde Enron skandalıyla başlayan çeşitli skandallarla devam eden silsile 

muhasebe hileleri ve şirket yolsuzlukları ilgili pek çok tartışmanın başlangıcında yer 

almaktadır. Literatür taraması yapıldığı zaman başta Enron olmak üzere, Parmalat, 

Worldcom, Xerox, Tyco, Global Crossing ve Royal Ahold olmak üzere karşımıza pek çok 

muhasebe skandalı çıkmaktadır75. Bu muhasebe skandallarından aşağıda literatürde en 

çok tartışılmış olan Enron ve Worldcom firmalarında gerçekleştirilmiş olan 

usulsüzlüklerden ve Enron olayından sonra ABD’nde yasalaşmış olan SOA yasasının 

düzenlemelerinden bahsedilecektir. 

2.1.1.1. Enron Skandalı 

 
Enron şirketinin kuruluşu 1985 yılında Houston Natural Gas şirketi ile InterNorth 

şirketinin birleşmesine dayanmaktadır. Enron firmasının kuruluşundaki temel amaç 

                                                 
75 Mikail Erol, Muhasebe Skandallari Ve Kurumsal Yönetim, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi,  
Ağustos 2005, S.8, (Çevrimiçi),  
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=55469&lcode=down&count=0&
minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src=, 13 Mart 2011. 
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ülkedeki doğalgaz dağıtımıydı fakat firma daha sonraları enerji alım satımı, plastik, 

metal, fiber optik ve kirlilik emisyon kontrolleri gibi pek çok tanımadığı alanda faaliyet 

göstermeye başladı76. Enron’un faaliyet gösterdiği alan sayısındaki artış gibi cirosundaki 

artışta dikkat çekiciydi.77 Bu gelişmelerle birlikte Enron’un büyümesinin ne kadar 

gerçekçi olduğu ve ilerleyen dönemlerde ne tür mali sıkıntılarla karşılaşabileceği 

döneminde çok az uzman tarafından sorgulanmıştır. 

 

Enron’un deneçiliğini yapan Arthur Andersen’in 2001 yılının Ekim ayında şirketin  

iştiraklerinden bir bölümündeki borç ve zararların Enron’un mali tablolarında yer alması 

gerektiğini kamuoyuna duyurması üzerine Amerikan’da Sermaye Piyasası Kurulu olarak 

ifade edilebilecek SEC∗’in soruşturmaları birbirini izledi. Denetçi firmanın açıklamasının 

önemi yapılacak işlemin Enron’un dönem faaliyetlerinin 1 milyar dolarlık zararla 

sonuçlanmasına sebebiyet vermesiydi78. Ayrıca soruşturmalarla birlikte Enron’un 

hisseleri değer kaybetmeye başladı ve şirket derecelendirmeleri aşağı çekildi79. 

Soruşturmaların neticesinde skandalın boyutları ortaya çıkınca, Enron’un önemli şirket 

evraklarının imha ettiği ve firmanın bir kısım iştiraklerdeki borç ve zararlarının hileli 

işlemlerle gizlenmiş olduğu anlaşıldı80. 

 

Enron skandalı çok yönlü bir olay olmakla birlikte bu şirketin çöküşünde yaratıcı 

muhasebe uygulamalarına tipik bir örnek teşkil eden Özel Amaçlı Şirketlerin (ÖAŞ) 

büyük rol oynadığı görülmektedir. ÖAŞ’ler bir kurucu işletme tarafından yalnızca belirli 

bir amaca hizmet etmek üzere kurulan, dolayısıyla sınırlı bir ömrü olan şirketlerdir. Sınırlı 

sorumlu şirket adi komandit şirket, tröst veya anonim şirket olarak kurulabilmektedir. 

                                                 
76 Cengiz Toraman, Muhasebe Denetiminde Etik Ve Enron Örneği, Mali Çözüm Dergisi, S.59, 
(Çevrimiçi) http://archive.ismmmo.org.tr/docs/malicozum/59MaliCozum/24%20-
%2059%20CENGIZ%20TORAMAN.doc, 13 Mart 2011. 
77 Brian Singleton, Enron Dolandırıcılık Sistemi Nasıl Çalıştı, Muhasebe Ve Finansman Dergisi, 
Çeviren: Cengiz Toraman, 2002, S.16, s. 55.  
∗ The Securities And Exchange Commission 
78 Singleton, a.g.e, s. 55. 
79 Yener Özel, Enerji Devi Enron’un Çöküşü Ve Etkileri, Nisan 2002, Yaklaşım Dergisi, s. 61-67. 
80 A.e., s. 61-67. 
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İşletmeler ÖAŞ’leri yapılandırılmış finansman aracı olarak kullanarak riskleri 

yönetmektedirler81. 

 

En büyük rakibi Dynegy’le olan birleşme görüşmeleri başarısızlıkla sonuçlanması 

neticesinde 02.12.2001 tarihine gelindiğinde Enron’un iflas başvurusunda bulunmaktan 

başka çaresi kalmamıştı82. Sonuç olarak, dünyanın önde gelen enerji firması Enron iflas 

etmiş ve ortaya çıkan skandal denetim alanında pek çok yenilik getirmiştir. Dünyanın 

önde gelen gelen denetim firması Arthur Andersen firmasını başka bir denetim firması 

olan Ernst&Young satın almıştır. ABD’nde aynı skandalın bir daha yaşanmaması 

amacıyla SOA yürürlüğe girmiştir. 

 

Enron skandalının tarihsel gelişimine kronolojik olarak aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 4: Enron Skandalının Tarihsel Gelişimi 

TARİH 
 

OLAY 

14 Ağustos 2001 Şirketin CEO’su Jeff Skilling, kişisel 
nedenler gerekçesiyle görevinden istifa etti. 
Yerine Kenneth Lay getirildi.
 

Ağustos 2001 Şirketin başkan yardımcısı Sherron 
Watkins, Kenneth Lay’a yazdığı mektupta 
şirketin muhasebe durumunu ile ilgili 
kaygılarını ifade etti. Sonradan da Sherron, 
geçmişteki meslektaşı ve  Andersen’ın 
partnerlarından James Hecker ile  konuşup, 
ona da kaygılarını ifade etti. Hecker hemen 
Enron’un denetim ekibiyle irtibat kurdu.
 

12 Ekim 2001 
 

Andersen avukatların biri kıdemli 
ortaklardan birisi ile Houston’da görüşerek 
şirket politikasının artık gereksiz belgeleri 
korumak olmadığını hatırlatıp, belgeleri yok 
etmesini emretti.
 

22 Ekim 2001 ABD Sermaye Piyasası Kurumu, Enron, 
müdürleri ve onun özel ortaklıklar arasında 

                                                 
81 Saltoğlu, a.g.e., s. 108. 
82 Özel, a.g.e., s. 61-67. 
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muhtemel bir çıkar çatışması olduğunun 
üzerinde soruşturma açtı.
 

8 Kasım 2001 Enron, ortaklık düzenmeleri geçmişe dönük 
olarak konsolide etmek için, geçmiş 4 yıla 
ilişkin finansal tablolarını düzeltti. 1997’den 
2000 yılına kadar olan geliri 591 milyon 
dolar azaldı ve 2000 senesi için borcu 658 
milyon dolar yükseldi.
 

9 Kasım 2001 
 

Enron, Dynergy firmasıyla birleşme 
anlaşması yaptı. 

28 Kasım 2001 Önemli derecelendirme kuruluşları 
Enron’un borcunu junk bond derecesine 
düşürerek, 13 milyar dolarlık borcundan 
sadece 4 milyarını ödeyerek onu sorumlu 
tuttu. Bunu üzerine Dynegy birleşmeden 
vazgeçti. 
 

2 Aralık 2001 
 

Enron New York’ta iflas için başvurdu ve 
aynı anda Dynegy’ye sözleşmenin iptali için 
dava açtı.
 

Kaynak: Paul M. Healy, Krishna G. Palepu, The Fall of Enron, Journal of Economic 
Perspectives, 2003, S.17, s. 3. 

2.1.1.2. Worldcom Skandalı 

 
Enron vakasından sonra tespit edilen diğer bir skandal ise telekominikasyon 

sektöründe faaliyet gösteren Worldcom skandalıdır. Worldcom, fiber optik ve veri iletim 

hatlarına ödenen kira masraflarını varlık hesaplarına kaydetmek suretiyle karını 3,8 

milyar $ manipüle etmiştir. Worldcom, hat maliyetleri olarak adlandırılan bu tutarların bir 

kısmını 2000 yılı 3.çeyreği ile 2002 yılı 1.çeyreği aralığında varlık hesaplarına 

kaydetmek suretiyle giderlerini azaltmış ve karın abartılı hesaplanmasını sağlamıştır83. 

Firmaya 2001 ve 2002’nin ilk çeyreği için kazançlarını yeniden bildirmesi yönünde 

yapılan uyarı neticesinde, şirket 17.000  kişiyi işten çıkartmıştır84. 

 

                                                 
83 Özbircikli, a.g.e., s. 9-10. 
84 Çıtak, a.g.e., s. 99. 
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Skandalın diğer bir boyutu ise Worldcom firmasının denetçisi konumundaki 

Arthur Andersen firmasının hat maliyetlerinin varlık hesabına kaydedilmesi konusunu 

fark etmiş olup herhangi bir uyarıda bulunmamış olmasıdır. Denetçi firma içeriğini bildiği 

bu kalemlerle ilgili olarak doğrulama yapmış ve denetim riskinin de bulunmadığını 

belirtmiştir. Dolayısıyla Andersen, Worldcom’un GKGMİ’ye aykırı olan bu işlemini fark 

etmiş ancak bu durumun değiştirilmesi için herhangi bir işlem yapmamıştır85. 

 

Enron ve Worldcom skandallarının benzer özellikleri olduğu gibi birbirinden 

ayrılan tarafları da mevcuttur. Farklılık olarak Enron firmasındaki işlemlerin 

karmaşıklığından ve Worldcom firmasındaki basitlikten bahsedilebilir. Benzerlik olarak 

ise iki firmanın da gelirini yüksek göstermek amacıyla çeşitli yollara başvurması ve iki 

skandalda da denetçi firmanın hatasının olması sıralanabilir. Sonuç olarak iki firmada da 

yapılan uygulamalar SOA gibi kanunlarının çıkmasına ve denetim alanın da pek çok 

düzenlemeye sebep olmuştur. Önemli olan bundan sonraki aşamalarda buna benzer 

vakaların yaşanmamasıdır.  

 

2.1.1.3. Sarbanes-Oxley (SOA) Yasası 

 
ABD’de borsaya kayıtlı Enron şirketinde ortaya çıkan muhasebe ve mali denetim 

skandalları Amerikan kamuoyunun mali piyasalara olan güvenini sarsması dolayısıyla 

Amerika’daki bu tür olayların tekrarlanmasını önlemek amacıyla 30 Temmuz 2002 

tarihinde “Sarbanes-Oxley Yasası” ABD başkanı Bush tarafından onaylanmış ve bu yasa 

halka açılmış olan firmalarla, onları denetleyen firmaları ve bu görevlerde çalışanları 

ilgilendiren bir yasa haline gelmiştir. Aynı zamanda yasa denetlenen şirketlerde çalışan 

muhasebeci ve iç denetçileri de bağlamaktadır86. 

 

SOA Yasasının yürürlüğe girmesiyle beraber, Security Exchange Komisyonuna 

bağlı ABD şirketleri 15 Kasım 2004 itibari ile ve SEC'e tabi uluslararası şirketler de 15 

                                                 
85 Özbircikli, a.g.e., s. 10. 
86 Ayça Zeynep Süer, Profesyonel Muhasebe Mesleğinde Enron Skandali Ve Sonrası Geliş- 
meler, (Çevrimiçi) http://archive.ismmmo.org.tr/docs/sempozyum/06Sempozyum/2oturum /Ayca 
ZeynepSuer.pdf, 5 Haziran 2010. 
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Temmuz 2005 tarihi itibariyle bu kanunu yönetim mekanizmalarını bu kanuna uyumlu 

hale getirmek zorundadırlar87.  

Hilelere karşı yapılmış temel bir düzenleme niteliğinde olan Sarbanes-Oxley 

Kanunu 11 ana başlık haline düzenlenmiştir. Bu başlıklar; 

 

1. Halka Açık Şirket Muhasebesi Gözetim Kurulu∗  

2. Denetim firmasının bağımsızlığı 

3. Şirketin sorumluluğu 

4. Mali bilgilerin arttırılması 

5. Analist çıkar çatışmaları 

6. Komisyon kaynakları ve otoritesi 

7. Çalışmalar ve raporlar 

8. Kurumsal ve suç unsuru taşıyan suistimal sorumluluğu 

9. Beyaz-yakalılar suçları ile ilgili cezaların arttırılması 

10. Kurumsal vergi iadeleri 

11. Kurumsal suistimal ve sorumluluk 

 
Şeklinde sıralanmıştır. 

 
Birinci başlık altında hisselerini halka açan şirketler için denetim raporu 

hazırlayan muhasebe firmalarının sicilini tutmak gibi Gözetim Kurulunun görevleri, ikinci 

başlık altında denetim hizmeti verilen müşterinin muhasebe kayıtları veya mali tabloları 

ile ilgili defter tutmak gibi denetim firmasının yapamayacağı işler sıralanmıştır. Sarbanes-

Oxley yasası ile sermaye piyasalarınada faaliyet gösteren firmaların denetimleri ve 

muhasebe hilelerinin önlenmesi açısından pek çok düzenleme yapılmıştır88. 

 

 

                                                 
87 Füsun Gökalp, Analiz Dergisi, S.5, Ekim 2005, s. 108. 
∗ Public Company Accounting Oversight Board 
88 Gökalp, a.g.e., s. 108. 
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2.1.2.  Sermaye Piyasası Kanunu’nda Muhasebe Hilelerine 
Karşı Yeralan Genel Düzenlemeler 

Muhasebe hilelerine vergisel açıdan bakıldığında Türk mevzuatında VUK’ndan 

sonra en önemli düzenlemeler içeren kanun SPKn’udur. Bu kanunun 16, 22/d ve 22/e 

maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan SPKn Seri:X No:22 sayılı tebliğde bağımsız 

denetimin amacı, bağımsız denetim mesleğinde uyulması gereken etik ilkeler, bağımsız 

denetçilerin yetki ve sorumlulukları, finansal tablolardaki hile ve usulsüzlüklere karşı 

bağımsız denetçinin sorumluluğu, hile ve usulsüzlüklerin tanımı ve özellikleri gibi pekçok 

konuda düzenleme getirilmiştir. SPKn halka açık tüm işletmelerle ilgili düzenlemeler 

içerdiği ve VUK tüm işletmelerle ilgili düzenlemer içerdiği için VUK 359. Md.’sinin a/1 

bendinde geçen muhasebe hilesi kavramının anlamını tartışırken SPKn’nu ve ilgili 

tebliğleri de gözardı etmemek gerekmektedir. Halka açık firmalar genellikle hisse 

senetlerinin değerini düşürmek istemedikleri için yaptıkları hileli işlemler firmanın finansal 

yapısını mevcut durumdan daha iyi gösterme yoluna gitmektedirler. Bu tip hileli finansal 

raporlamanın neticesinde ise firmanın vergi matrahı olduğundan yüksek görünmektedir. 

Ülkemizde vergi matrahını arttıran hilelere karşı vergi inceleme elemanları genellikle 

eleştiride bulunmazlar. Sonuç olarak ortada vergi kaybı olmasa da yanıltıcı bir finansal 

raporlama olduğu için ceza konusu yapılmalıdır.89 Nitekim muhasebe hilesi kavramını ön 

plana çıkaran skandalların en önemlisi Enron skandalı hileli finansal raporlamaya 

dayanan skandalıdır. Enron, hisse senetleri fiyatlarının düşmemesi amacıyla hileli 

finansal raporlama yoluna başvurmuştur ve sonuç olarak firmaların uzmanlardan 

gizlemiş olduğu gerçekler ortaya çıkınca skandallar patlak vermiştir. 

Halka açık firmaların çeşitli usulsüz işlemlere başvurması nedeniyle SPKn’una 

dayanarak hile ve denetimleri ile ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. SPKn’nın Seri:X ve 

No:22 tebliğin 4. Md.’nde hilenin tanımı şu şekilde yapılmıştır: Hile ve usulsüzlük; işletme 

yönetimindekiler ile yönetimden sorumlu kişilerin, işletme çalışanlarının veya üçüncü 

şahısların kasıtlı olarak adil veya yasal olmayan bir menfaat sağlamak amacıyla aldatma 

                                                 
89 Doğan Erdem, Hazine Lehine Yapılan Muhasebe Usulsüzlüğü (Uluslararası Ekonomi ve Mali 
Mevzuatımız Açısından Kısa Bir Değerlendirmesi), Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2002, S.168, s. 
19-28. 
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içeren davranışlarda bulunmalarını ifade eder. Bu tanımdan karşımıza çıkan hile 

kavramından anlaşılması gereken yapılan hilenin vergi matrahının arttırılıp azaltılması ile 

ilgili değil yapılan bir yanlış raporlamadır. Netice itibariyle yapılan uygulamalar vergi 

matrahını arttırabilir fakat usulsüz şekilde yapılmış olması konunun hile olarak 

değerlendirilmesi için yeterlidir. 

Aynı tebliğin Hile ve Usulsüzlüklerin Özellikleri başlıklı 4. Md.’sinin 6 ve 7 

bentlerinde; “Bağımsız denetçinin hile ve usulsüzlüklerle ilgili olarak göz önünde 

bulundurması gereken; varlıkların kötüye kullanılmasından ve hileli finansal 

raporlamadan kaynaklanan iki tür hile ve usulsüzlük söz konusudur.” denilmiş ve hileli 

finansal raporlama için “kasıtlı olarak, finansal tablolarda olması gereken tutarların veya 

açıklamaların yer almaması veya yanlış beyan edilmesi suretiyle finansal tablo 

kullanıcılarının yanıltılmasıdır şeklinde tanımlanmıştır.” Ayrıca hileli finansal raporlama 

ile ilgili tebliğde şu şekilde bir tanımlama yapılmıştır; “Finansal tabloların hazırlanmasına 

dayanak olan muhasebe kayıtlarının veya destekleyici dokümanların tahrif edilmesini 

(evrak sahtekarlığı), değiştirilmesini, manipüle edilmesini ve/veya gerçeğe aykırı belge 

düzenlenmesini, finansal tablolara yansıtılması gereken olay, işlem ve diğer önemli 

bilgilerin kasıtlı olarak atlanmasını veya yanlış yansıtılmasını ve finansal tablolara 

yansıtılması gereken olay, işlem ve diğer önemli bilgilerin, kayda alınması, 

değerlenmesi, sınıflandırılması, sunumu ve dipnotlarda açıklanması ile ilgili muhasebe 

ilkelerinin kasıtlı olarak yanlış uygulanmasını içerir.” 

 

Bu kapsamda hile ve usulsüzlük tebliğde 6 madde halinde sayılmıştır; 

 

1- Faaliyet sonuçlarını değiştirmek ya da başka amaçlara ulaşmak için 

özellikle hesap dönemi sonuna yakın bir tarihte fiktif yevmiye kayıtları yapmak, 

2- Hesap bakiyelerini tahmin etmede kullanılan varsayımları uygun olmayan 

biçimde oluşturmak ve kanaatleri değiştirmek, 

3- Raporlama döneminde meydana gelen işlem ve olayları finansal tablolara 

yansıtmamak, zamanından önce yansıtmak veya ertelemek, 
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4- Finansal tablolarda yer alan tutarları etkileyebilecek bilgileri gizlemek 

veya açıklamamak, 

5- İşletmenin finansal durumunu veya finansal performansını yanlış sunmak 

amacıyla karmaşık işlemlere girişmek ve 

6- Önemli ve olağandışı işlemlere ilişkin kayıtları ve koşulları değiştirmek. 

 

Hileli finansal raporlamanın hangi amaç için yapıldığı konusunda ise tebliğin 4. 

Md.’sinin 9. Fıkrasında bilgi verilmiştir. Bu fikrada ”Hileli finansal raporlama, işletme 

yönetiminin finansal tablo kullanıcılarının işletmenin performansı ve kârlılığı konusundaki 

algılarını etkileyerek, onları yanıltmak amacıyla işletmenin karını manipüle etmesi 

şeklinde ortaya çıkabilir. Karın bu şekilde manipüle edilmesi, küçük tutarlı işlemlerle veya 

uygun olmayan varsayımlarla ve kanaatlerin işletme yönetimi tarafından değiştirilmesiyle 

başlatılabilir. Baskılar ve teşvikler bu faaliyetleri artırmaya öncülük ederek hileli finansal 

raporlamaya neden olabilirler. Bu durum, piyasa beklentilerini karşılamak veya 

performansa dayalı ücretlerini azami düzeye ulaştırmak amacıyla, işletme yönetiminin 

finansal tabloları önemli ölçüde yanlış sunması suretiyle hileli finansal raporlama ile 

sonuçlanabilir. Bazı işletme yönetimleri, vergiyi en aza indirmek için karını önemli tutarda 

azaltmaya veya yabancı kaynak teminini güvence altına almak amacıyla, karını 

olduğundan çok göstermeye yönelebilir.” Açıklamaları yapılarak hileli finansal 

raporlamanın amacının vergi matrahını azaltmak olabileceği gibi şirkete yabancı fon 

akımının devam edebilmesi sebebiyle de yapılabileceği vurgulanmıştır.  

 

Hileli finansal raporlama tanımında geçen varlıkların kötüye kullanılması fiilinin 

tanımı ise 11. Fıkrada şu şekilde yapılmıştır; “Alacak tahsilatının zimmete geçirilmesi 

veya kayıtlardan silinmiş alacaklardan gelen tahsilatların kişisel banka hesaplarına 

yönlendirilmesi gibi, tahsilatların zimmete geçirilmesi, stokların kişisel kullanım için veya 

satılmak üzere çalınması ya da hurdaların satılmak üzere çalınması veya işletmenin 

teknolojik bilgilerinin rakip işletmelerle gizli anlaşma yapılarak para karşılığı satılması 

gibi, işletmenin maddi varlıklarının veya fikri mülkiyet haklarının çalınması, fiktif satıcılara 

ödeme yapılması veya işletmenin satın alma temsilcilerine fiyatları olduğundan yüksek 

göstermeleri karşılığı satıcılar tarafından rüşvet ödenmesi veya olmayan çalışanlara 

ödeme yapılmış gösterilmesi gibi, işletmenin almadığı mal ve hizmetler için ödeme 
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yapmasına sebep olunması ve işletme varlıklarına kişisel kredi veya ilişkili taraflar için 

ipotek tesis ettirilmesi gibi, işletmenin varlıklarının kişisel amaçlarla kullanılması.” gibi 

uygulamalar genellikle firma yöneticilerinin kurumsallaşmış firmalarda yapmış oldukları 

uygulamalardır. Bu yöneticilerin esas amacı kurumsallaşmış firmaların kurumsal yapısını 

reddedip kendilerinin ihtiyaçları doğrultusunda uygulama yapmalarına olanak sağlayan 

firmalarda yönetici olmalarıdır. 

 

2.1.3.  Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yeralan Ve Muhasebe 
Hilelerinin Yaygın Olarak Yapıldığı Uygulamalara Karşı 
Düzenlemeler 

2.1.3.1. Sermaye Piyasası Kanun’una Göre Değerleme 
Hükümleri 

2.1.3.1.1. Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi 

 

Seri XI ve 1 no’lu Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve 

Kurallar Hakkında Tebliğin 30. Md.’sine göre maddi duran varlıklar, yeniden değerleme 

uygulaması hariç, elde etme maliyeti ile değerlenir. Ayrıca maddi duran varlığın satın 

alma işlemine bağlı olarak yapılan giderler, alış ve ithalde ödenen vergiler ile varlığın 

önceden belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanılmak üzere çalışabilir duruma 

getirilmesi için katlanılan bilumum giderlerden oluşur denilmiş ve bu giderler; 

 

a) Nakliye ve montaj giderleri, 

b) Varlığın yerleştirileceği yerin veya arsasının hazırlanması için yapılan giderler, 

c) Donatım giderleri (tesislerin çalıştırılabilmesi için yapılan eklemelere ilişkin 

giderler gibi), 

d) Noter, mahkeme, kıymet takdiri vb. giderler, 

e) Duran varlıklarla ilgili olarak yapılan işlerden dolayı serbest meslek erbabına 

ödenen ücretler, 
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f) Varlığın iktisap edilmesinde kullanılan kredilerle ilgili olan ve bu varlıkların 

aktifleştirildiği tarihe kadar birikmiş bulunan finansman giderleri (kur farkları dahil), 

şeklinde sayılmıştır. 

 

Ayrıca ilgili madde maddi duran varlıkların mütemmim cüz'leri ve teferruatı ile ilgili 

maddi duran varlıkla birlikte değerlenir diyerek mütemmim cüz’leri maddeden ayrı olarak 

değerlendirmemiştir.  

 

Tebliğin 31. Md.’sine göre ise Maddi duran varlıklar ile ilgili olarak yapılan normal 

bakım ve onarım giderleri ilgili varlığın maliyetine dahil edilmez. Bunlar üretim veya 

faaliyet giderleri olarak muhasebeleştirilmektedir. Ancak maddi duran varlığın 

kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı artıran "yatırım 

harcamaları" maddi duran varlığın maliyet bedeline eklenmektedir. 

 

Yatırım harcamaları; 

 

a) Varlığın ekonomik ömrünü uzatan giderler, 

b) Varlığın hizmet kapasitesini artıran giderler, 

c) Üretilen mal veya hizmetin kalitesini artıran ya da maliyetlerini azaltan giderler, 

 

gibi unsurlarından oluşur. 

 

2.1.3.1.2. Satın Alınan Veya İmal Edilen Emtianın 
Değerlemesi 

 

Seri XI ve 1 numaralı SPKn Tebliğinin 19. maddesinde satın alma maliyeti 

varlıkların satın alma bedeli ile buna bağlı olarak yapılan giderler toplamından oluşacağı 

belirtilmiş ve aynı maddede 

 

• İlk giren ilk çıkar yöntemi (FIFO) 

• Ağırlıklı Ortalama Maliyet Yöntemi 
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• Hareketli ağırlık ortalama maliyet yöntemi 

• Son giren ilk çıkar yöntemi (LIFO) 

• Özel Sipariş Maliyet Yöntemi 

 

tanımlanmıştır. Tebliğin 22. Maddesinde stokların elde etme maliyeti ve ya net 

gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerleneceği belirtilmiş stok maliyetinin 

hesaplanmasında ilk giren ilk çıkar, son giren ilk çıkar, ağırlıklı ortalama maliyet veya 

hareketli ortalama maliyet yöntemlerinden birinin uygulanması şartı getirilmiştir. Ayrıca, 

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke Ve Kurallar Hakkındaki 

Tebliğin 19. Md.’sine göre kısmen özel siparişlerin olması veya başlı başına maliyetlerin 

saptanması gerekli kalemlerin bulunması halinde, bunlara  özgü olarak “özel sipariş 

maliyeti” yöntemi de uygulanabilmektedir.  

 

Firmanın üretim sürecinin sonunda üretmiş olduğu malların değerlemesinin nasıl 

yapılacağı ise genel üretim giderleri Tebliğin 23. Md.’sinde yer almıştır. Buna göre, 

dolaysız ilk madde ve malzeme, dolaysız işçilik ve faaliyet giderleri dışında kalan ve 

üretimle ilgili olan dolaylı malzeme, dolaylı işçilik, amortisman, bakım onarım, elektrik, su 

vb. giderler genel üretim giderleri arasında sayılmıştır. Genel üretim giderlerinin gider 

yerlerine ve mamul maliyetlerine uygun esaslarla dağıtılması gerekeceği belirtilmiştir. 

Üretim düzeyinin düşük olduğu dönemlerde ve atıl kapasite bulunması durumunda, atıl 

kapasiteye düşen sabit genel üretim giderlerinin üretim maliyeti dışında tutulacağı ve 

üretim kapasitesine ilişkin verilerin önceden belirlenen esaslara göre tutarlı bir biçimde 

uygulanarak, faaliyet giderlerinden üretim maliyetine pay verilemeyeceği belirtilmiştir.90  

2.1.3.1.3. Dövizli İşlemlerin Değerlemesi 

 

SPK tarafından yayınlanan Seri XI ve 1 numaralı Tebliğin 28. Md.’sinde dövize 

dayalı işlemlerin işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak muhasebeleştirileceği 

                                                 
90 A. Naci Arıkan, Vergi Usul Kanunu Ve Sermaye Piyasasi Kanunu Açisindan Karşiliklar, Vergi 
Dünyası Dergisi, Aralık 2000 ,S.232, (Çevrimiçi) 
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=2873, 15 Mart 2011. 
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açıklanmış, eğer değerleme gününde işletmenin kasa ve bankalar hesabı içinde yer alan 

dövizler ile dövize dayalı alacak ve borçları varsa oluşan borsa kuru, borsa kurunun 

bulunmaması halinde Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar üzerinden değerleneceği 

vurgulanmıştır. 

 

2.1.3.1.4. Alacak ve Borçların Değerlemesi 

 

SPK’nun Seri XI ve 1 numaralı tebliğin Alacak ve Borçları Değerleme başlığını 

taşıyan 26. Md.’sinde “Alacaklar ve borçlar bilançoda mukayyet (kayıtlı) değerleri ile 

gösterilir. Ancak, avans, depozito ve teminat niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, senetli 

alacak ve borçlar (vadeli çekler ve poliçeler dahil) ile 1 aydan daha uzun vadeli senetsiz 

ticari alacak ve borçların reeskont işlemine tabi tutulması şarttır. Reeskont işleminde, 

söz konusu alacak ve borçlar için öngörülen faiz oranı; bu yoksa Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası’nın iskonto oranı uygulanır. 

 

Aracı kurumlar, bankalar ile sigorta şirketleri, alacaklarını ve borçlarını Merkez 

Bankasının ıskonto oranı veya muamelelerinde uyguladıkları faiz oranı ile değerleme 

günü kıymetine dönüştürürler. Alacaklara ilişkin olarak ayrılan reeskont tutarları, gelir 

tablosunda “Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar”, borçlara ilişkin reeskont tutarları 

ise, “Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar” hesap gruplarında muhasebeleştirilir.” 

denilmektedir. 

 

Seri XI ve 1 Numaralı Tebliğ uyarınca alacaklar ve borçlar bilançoda mukayyet 

değerleri ile yer alacaktır. Ancak senetli alacak ve borçlar ile 3 aydan uzun vadeli 

senetsiz alacak ve borçların reeskont işlemine tabi tutulmasının şart olduğu Tebliğde 

belirtilmektedir. Bu çerçevede 3 aydan uzun vadeli çekler de reeskonta tabi olacaktır.  

Reeskont  işleminde, söz konusu alacak ve borçlar için öngörülen faizi oranı, yoksa 

TCMB’sının iskonto oranı uygulanmaktadır.91 

                                                 
91 A.e. 
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2.1.3.1.5. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 

 

Seri XI ve 1 numaralı Tebliğin 21. maddesinde menkul kıymetlerin değerlenmesi 

hakkında; Geçici amaçlarla iktisap edilen menkul kıymetler, elde etme maliyeti ile 

değerlenir. Elde etme maliyetinin hesaplanmasında hareketli veya ağırlıklı ortalama 

maliyet yöntemlerinden birinin uygulanması şarttır. Menkul kıymetler, söz konusu maliyet 

yöntemlerine dayanılarak serileri itibariyle ayrı ayrı değerlenir. Menkul kıymetler, elde 

etme maliyetlerine göre %10 veya daha fazla bir oranda değer kaybetmeleri ve bu değer 

düşüklüğünün yakın bir gelecekte ortadan kalkacağına dair objektif ve makul bir 

gerekçenin varolmaması durumunda borsa rayici ile değerlenir. Elde etme maliyeti ile 

karşılaştırılacak borsa rayici; bilanço gününden önceki 30 işgünü boyunca menkul 

kıymetler borsalarında veya varsa organize diğer menkul kıymetler piyasalarında oluşan 

günlük kapanış fiyatlarının ortalamasıdır açıklamalarını yaparak menkul kıymetlerin nasıl 

değerlenmesi gerektiğini anlatılmıştır. Aynı tebliğde menkul kıymetlerin borsa rayiçlerinin 

elde etme maliyetlerinden yüksek olması durumunda bu husus bilanço dipnotlarında 

açıklanır. Ayni tebliğin 19-b md.’sinde elde etme maliyetinin, işletme varlıklarının satın 

alma, üretim veya inşa maliyetini ifade ettiği belirtilmştir. 

 

2.1.3.2. Sermaye Piyasası Kanun’unda Yeralan 
Amortisman Hükümleri  

 
SPK tarafından yayınlanan Seri XI ve 1 numaralı Tebliğin 38. ve 39. 

Maddelerinde amortisman mevzuu ve amortisman hesaplama yöntemlerinden 

bahsedilmiştir. 

 

Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında 

Tebliğ'in 38. Md.’sinde “duran varlıklarda, kullanımdan, belli bir süre geçmesinden ve 

teknolojik gelişmeler nedeniyle varlığın demode olmasından dolayı ortaya çıkabilecek 
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eskime, yıpranma ve tükenme şeklindeki değer kayıplarını dikkate alarak, duran 

varlıkların faydalı ömürlerini tahmin etmek ve bu süre içinde sözkonusu varlıkların elde 

etme maliyetini gider olarak muhasebeleştirmek olarak belirtilmiş ve işletmelerde bir 

yıldan fazla kullanılan ve sınırlı bir ömre sahip olan duran varlıklar için amortisman 

ayrılmasının zorunlu olduğu tespiti yapılarak amortisman mevzuu konusu tespit 

edilmiştir.” 

 

Aynı Tebliğ'in 39. maddesinde ise amortisman hesaplama ilkelerinden 

bahsetmektedir. Bu ilkeler aşağıdaki şekildedir; 

 

• İşletmeler; normal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi veya 

diğer amortisman  hesaplama yöntemlerinden herhangi birini yıllık amortismanlarının 

saptanmasında esas alabilirler. 

• Amortismana tabi varlıkların faydalı ömürleri, işletmeler tarafından ger-

çekçi tahminlere dayanılarak serbestçe tayin edilir. Vergi mevzuatının amortisman  

süresine  ilişkin düzenlemelerine uyulması bu hükme aykırılık teşkil etmez. 

• Seçilen amortisman yöntemlerinin sürekliliği temel ilkedir. Ancak, uy-

gulanan amortisman yöntemleri makul bir gerekçeye dayandırılarak değiştirilebilir. 

 

Ayrıca 39. maddenin son fıkrasında SPKn uygulaması nedeniyle vergi matrahını 

etkileyebilecek tutarların, aksine bir düzenleme olmadıkça, vergi mevzuatı açısından 

kanunen kabul edilmeyen gider olarak kabul edileceği hususu hüküm altına alınmıştır92. 

 

Amortismanların hangi değer üzerinden ayrılacağı da önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Amortismanlar duran varlığın elde etme maliyetleri üzerinden 

ayrılmaktadır. Duran varlıklar takas yoluyla elde edilmiş ise veya değerinin bilinmemesi 

halinde amortismanlar, Tebliğde takas yoluyla elde edilen duran varlıkların ve değeri 

bilinmeyen duran varlıkların değerinin hesaplanmasına ilişkin hükümler çerçevesinde 

hesaplanan değer üzerinden ayrılmaktadır. Duran varlıklar yeniden değerlemeye tabi 

tutulmuş iseler, yeni değerler üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. Şüphesiz ki 

                                                 
92 Fercan Aykutlu, Amortismanların Gider Niteliğinin VUK, SPK Ve Tekdüzen Hesap Planı 
Uygulamaları Açısından Değerlendirilmesi, Yaklaşım Dergisi, 1999, S.84, s. 73-76. 
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amortismanın ayrılacağı değerin usulsüz bir şekilde tespit edilmesi uygulamalar 

açısından sıkıntı tespit edecektir93. 

 

2.1.3.3. Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yeralan Karşılık 
Ayırma Hükümleri 

 
SPKn Seri:XI No:1 Tebliğinde hangi durumlarda karşılık ayrılması gerektiği 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir. 

 

2.1.3.3.1. Şüpheli Alacaklar Karşılığı 

 
Tebliğ’in 27’nci md.’esi “Şüpheli alacaklar, çeşitli nedenlerle tahsil imkanlarının 

güçleşmiş olduğu tahmin edilen alacakları ifade eder. İşletmelerin makul bir gerekçeye 

dayanarak şüpheli alacaklarını tahmin etmesi ve bu alacaklar için karşılık ayırması 

şarttır. Şüpheli alacaklar, işletmelerin önceki yıllarda tahsil edilemeyen alacaklarına 

ilişkin veriler, borçlunun ödeme yeteneği, işletmenin içinde bulunduğu sektörde ve cari 

ekonomik ortamda ortaya çıkan olağanüstü koşullar esas alınarak ve makul bir 

gerekçeye dayanılarak tahmin edilebilir. Bu yolla ayrılan karşılıkların neden olduğu 

giderler, vergi mevzuatı bakımından aksine bir düzenleme olmadıkça, kanunen kabul 

edilmeyen gider niteliğindedir.” şeklindedir. Bu maddeden anlaşılacağı üzere SPKn 

mevzuatı firmaları şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayırmaya teşvik etmektedir 

ve ayrılacak karşılık tutarını firmaların makul bir şekilde tahmin etmelerini istemektedir.  

 

İlgili Tebliğ uyarınca alacağın tahsilinin çeşitli nedenlerle güçleşmiş olması 

alacağın şüpheli hale gelmesi için yeterlidir denilmekte ve şüpheli alacaklar için şüpheli 

alacak karşılığı ayrılabilmesi için söz konusu alacağın ticari veya zirai bir ilişkiden 

kaynaklanması şartı aramamaktadır. Öte yandan VUK’da düzenlenen şartları taşımayan 

                                                 
93 Arıkan, a.g.e. 
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ve Tebliğ hükmüne göre ayrılan şüpheli alacak karşılıkları kanunen kabul edilmeyen 

gider niteliğindedir94. 

2.1.3.3.2. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 

Stokların değerlemeleri de işletmeler açısından önem taşıyan bir mevzuu 

durumunda bulunmaktadır. Esasında  stoklar, elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir 

değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların net gerçekleşebilir değer ile değerlenmesi 

için, net gerçekleşebilir değerin elde etme maliyetine göre %10 veya daha fazla bir değer 

düşüklüğü göstermesi gerekir ve bu değer düşüklüğünün yakın bir tarihte ortadan 

kalkacağına dair objektif bir gerekçenin olmaması gerekir.95 SPKn Seri: XI, No:1 

Tebliği’nin 22’nci md.’si uyarınca stokların elde etme maliyetine göre düşük değerle 

değerlenmesi durumunda, karşılık ayrılması şarttır açıklamasıyla stoklarda da şüpheli 

alacaklar değer düşüklüğü durumunda ki gibi karşılık ayrılması gerektiği vurgulanmıştır.  

 

2.1.3.3.3. Kıdem Tazminatı Karşılığı 

 

Şirketlerin hangi durumlarda karşılık ayırmaları gerektiği hususlarında 

açıklamalar yapan SPKn Seri: XI No:1 Tebliğin 42’nci md.’sinde işletmelerin, ilgili 

bulunduğu hesap dönemleri sonu itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüklerini 

hesaplamaları ve bu yükümlülük nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı 

artışları için karşılık ayırmalarının şart olduğu öngörülmüştür. Tebliğ hükmünde ayrıca, 

kıdem tazminatı için ayrılan karşılıkların aksine bir düzenleme yapılmadıkça vergi 

mevzuatı açısından kanunen kabul edilmeyen gider niteliğinde olduğu hükme 

bağlanmıştır.96 

                                                 
94 Yavuz Akbulak, Eser Şagar, Karşılıklar: VUK, TTK ve Sermaye Piyasasi Mevzuati Bakımından 
Bir Değerlendirme, Vergi Dünyası Dergisi, Kasım 2003, S.267, s. 146-160. 
95 Mehmet Ali Canoğlu, Sermaye Piyasasi Kurulunun Mali Tablolara İlişkin Uygulama Standartları 
İle Vergi Usul Kanunu Hükümlerinin Karşılaştırılması (I), Vergi Dünyası Dergisi, Kasım 1991, 
S.123, s. 3-14. 
96 Akbulak ve Şagar, a.g.e, s. 146-160. 
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2.1.3.3.4. Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı 

 

SPKn’unun 3. Md.’si 6. Bendinde, menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık 

sağlayan belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir 

getiren, milli nitelikte, seri halinde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları Kurulca 

belirlenen kıymetler olarak tanımlanmıştır. Menkul kıymetlerin değerlemesinin nasıl 

yapılacağı değerlemeler kısmında açıklanmış olup, menkul kıymetlerin düşük 

değerlenmesi durumunda karşılık ayrılması şarttır. Karşılık tutarları gelir tablosu 

kalemlerinden "diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar" hesap grubu içinde 

muhasebeleştirilir. Ayrılan karşılıkların neden olduğu giderler vergi mevzuatı 

bakımından, aksine bir düzenleme olmadıkça kanunen kabul edilmeyen giderler 

niteliğindedir. 

2.2. TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YERALAN MUHASEBE 
HİLELERİNE KARŞI DÜZENLEMELER 

2.2.1. TTK’nda Muhasebe Hilelerine Karşi Yeralan Genel 
Düzenlemeler 

Yaklaşık 55 yıldır yürürlülükte olan TTK çağımızın ticari hayatındaki hızlı 

değişime ayak uyduramayıp günümüzün ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuştur. Yeni Türk 

Ticaret Kanunu Tasarısı (TTKT) hazırlanmış ve mecliste yasalaşmayı beklemektedir. 

Yeni kanun yasalaşmadan yürürlükte olan düzenlemelerden bahsetmemek konumuzun 

bütünlüğü açısından eksiklik yaratacaktır. Bu yüzden yürürlükteki TTK’ndaki 

düzenlemelere gerektiği ölçüde yer verilecektir. Yürürlülükteki TTK’da hileye karşı 

yegane genel düzenleme TTK 339. Md.’sinde yeralan düzenlemenin olduğunu söylemek 

yanlış bir açıklama olmayacağı kanısındayız.  

TTK 339 md.’sinin d bendine göre “Şirketin hali hazırdaki durumu hakkında, her 

ne şekilde olursa olsun, yanlış zehap uyandıracak desiseler kullanmak veya hakikate 

aykırı beyanda bulunmak suretiyle üçüncü şahısları aldatan idare meclisi azası 

sebebiyet verdiği zarardan şahsan mesul olur.” denilerek yapılan usulsüzlükten idare 



 72

meclis üyesinin şahsen sorumlu olacağı belirtilmiştir. Şüphesiz ki bu düzenleme Türk 

ticari hayatının temel metinlerinden olan bir kanun için yetersizdir. Fakat günümüz 

şartlarında düzenlemeleriyle eksik kalan TTK’nun yakın zamanda değişeceğine şüphe 

yoktur. 

2.2.2.  Türk Ticaret Kanunu’nda Yeralan Ve Muhasebe 
Hilelerinin Yaygın Olarak Yapıldığı Uygulamalara Karşı 
Düzenlemeler 

2.2.2.1. Yasal Defterlerin Tutulması Ve Muhafazası İle 
İlgili Düzenlemeler 

 

TTK’nda 66. Md.’sinde hangi kişi ve kuruluşların hangi defterleri tutması gerektiği 

hüküm altına alınmıştır. Buna gore; 

• Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve 

karar defteri, 

• Hususi hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde 

işletilmek üzere devlet, vilayet, belediyeler gibi amme hükmi şahısları tarafından kurulan 

ve hükmi şahsiyeti bulunmıyan ticari işletmeler ile dernekler tarafından kurulan ticari 

işletmeler ve bunlara benziyen ve hükmi şahsiyeti olmıyan diğer ticari teşekküller, karar 

defteri hariç yukarki bentte yazılı defterleri, 

• Tacir hakiki şahıs ise karar defteri hariç olmak üzere birinci bentte yazılı 

defterleri veya işletmesinin mahiyet ve önemine göre sadece işletme defter, 

tutmak zorundadır. Yukarıda sayılmış olan hükümler asgari olarak tutulması gereken 

defterlerdir. TTK, anonim şirketlere de, 66. maddede sayılanlardan başka, 326. 

Maddede Pay Sahipleri Defteri ve 428. maddede tahvil çıkarıldığı takdirde Tahvil Defteri 

tutma zorunluluğu getirmiştir.97 Bu defterlerin tutulmasının yanı sıra defterlerdeki 

                                                 
97 Soner Altaş, Kaybolan Ticari Defter Ve Belgeler Için Zayi Belgesi Talep Edilmesinin Türk 
Ticaret Kanunu Açısından Değerlendirilmesi, Mali Çözüm Dergisi, 2009, S.92, s. 104. 
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kayıtların da on yıl boyunca saklanmasını TTK zorunlu tutmuştur. İlgili maddeye göre, 

tacirleri, ticari defter tutmakla yükümlü kılmış, bunun yanında, tutulan defterler ile 

işletmeyle ilgili işler dolayısıyla alınan mektup, yazı, telgraf, fatura, cetvel, senet gibi 

vesika ve kağıtların, ödemeleri gösteren vesikaların ve yazılan mektup, yazı ve 

telgrafnamelerin kopyalarının ve mukavelelerin, taahhüt ve kefalet ve sair teminat 

senetlerinin ve mahkeme ilamları gibi belgeleri muntazam bir tarzda dosya halinde 

saklamakla on yıl boyunca saklanmasını zorunlu tutmuştur. Kanun maddesinde çeşitli 

belge isimlerini saydıkan sonra “gibi” kelimesini kullarak konu ile ilgili sadece sayılanları 

değil bütün belgelerin saklanması gerektiği vurgulanmıştır98. 

 

TTK’na göre 10 yıl boyunca saklanması gereken ticari defterlerin kaybolması 

durumunda tacirin nasıl davranması gerektiği hususunda ise TTK 68. Maddesinde 

düzenleme getirilmiştir. Kanunun 68. Md.’sinin dördüncü fıkrasında “Bir tacirin 

saklamakla mükellef olduğu defter ve kağıtlar; yangın, su baskını veya yer sarsıntısı gibi 

bir afet sebebiyle ve kanuni müddet içinde ziyaa uğrarsa, tacir, ziyaa öğrendiği tarihten 

itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yerin salahiyetli mahkemesinden 

kendisine bir vesika verilmesini isteyebilir. Mahkeme lüzumlu gördüğü delillerin 

toplanmasını da emredebilir. Böyle bir vesika almamış olan tacir defterlerini ibrazdan 

kaçınmış sayılır.” denilmiştir.  

 

Sonuç olarak, ticari belgelerin kaydedildiği ticari defterlerin saklanması bir tacirin 

en önemli görevlerindendir. Yukarıda sayılmış olan olumsuz durumların defterlerin 

başına gelmesi durumunda ise tacirlerin mutlaka mahkemeye başvurmaları 

gerekmektedir. Aksi takdirde tacirlerin defterleri ibrazdan kaçındıkları düşünülecek ve 

re’sen tarhiyata ve çeşitli cezalara kadar varan süreç başlayabilecektir. Ayrıca yapılan 

zayi başvurularında mahkemeler yapılan başvurunun gerçek olup olmadığını araştırarak 

defterlerin gerçekten mi kaybolduğunu yoksa tacirin çeşitli işlemleri saklamak amacıyla 

mı bu yola başvurduklarını araştırarak gerçeği açığa çıkarmaya çalışacaklardır. 

 

                                                 
98 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 
2001, s. 110. 
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2.2.2.2. Türk Ticaret Kanunu’nda Yeralan Karşılık Ayrıma 
Hükümleri 

 

TTK’nda yer alan karşılık ayırma ile ilgili düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir. 

 

2.2.2.3. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yedek Akçelerin 
Karşılıklarla Karşılaştırılması 

 
TTK’nın 465’inci maddesinde “Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doğan 

mükellefiyetler ve üçüncü şahıs lehine tesis olunan rehinler, bilançoda veya ilavesinde 

birer kalem olarak ayrı ayrı gösterilir. Bunlardan veya ileride yerine getirilecek teslim 

veya tesellüm mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer taahhütlerden doğması 

muhtemel zararlara karşılık olmak üzere bilançoya yedek akçe konulur.” hükmü yer 

almaktadır.  

 

Karşılıklar, ileride yerine getirilecek teslim ve tessellümlerle ilgili olarak 

doğabilecek zararlar için ayrılabildiği gibi aktifteki kıymetlerin değerlerindeki düşüşleri 

karşılamak maksadıyla da ayrılabilirler.99 Karşılıklar belli veya öngörülebilen olası borç 

ve yükümleri veya değer düşmelerini karşılarken; yedek akçeler genel bir güvence 

niteliğindedir ve ortaklık faaliyetinin birlikte getirdiği veya getireceği belli ve muhtemel 

risklerin karşılanmasına hizmet etmezler100. 

 

Yedek akçeler ile karşılıkları birbirinden ayıran diğer husus ise, söz konusu 

fonların oluşma yöntemleri ile ilgilidir. Karşılıklar dönem içinde veya dönem sonunda 

işletmenin faaliyet sonucuna bakılmaksızın ayrılırlar. Yedek akçeler ise işletmenin 

vergilendirilmiş dönem karı üzerinden ayrılırlar. Bu açıdan bakıldığında karşılıklar masraf 

                                                 
99 Mehmet Tahir Ufuk,  Vergi Hukuku - Ticaret Hukuku SPK Mevzuatı ve Tekdüzen Hesap 
Planına Göre Karşılıklar, TÜRMOB Yayınları - 149, Ankara 2001, Sirküler Rapor Serisi Seri 
No:2001-2, s. 51. 
100 Ünal Tekinalp, Anonim Ortaklığın Bilançosu ve Yedek Akçeleri, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, 1979, s. 277. 
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niteliği taşımaktadır ve şirket kar etmese de ayrılmaları gerekmektedir. Genel olarak 

bakıldığında karşılıklar, yedek akçeler zararları karşılamak için ayrılırlar. Ancak 

karşılıklar, muhtemel zararlar ve değer azalışları ayrılmaları, bu zarar ve değer 

azalışlarının arızi nitelikte olması ve faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkması, 

hukuki açıdan ayrılmalarının ihtiyari olması ve ayrılma yöntemi bakımından yedek 

akçeler ayrılmaktadır101. 

 

2.2.2.4. Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 
            Menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili TTK’nun 462. Md.’sinde 

düzenleme yapılmıştır. 

 
TTK’nın 462. Md.’sinde: 

 

 “Borsada rayici bulunan kıymetli evrak, en çok bilanço gününden bir ay evveline 

ait müddet içindeki ortalama rayiçlerle bilançoya geçirilebilir. Yabancı borsalarda 

muamele gören kıymetli evrakın rayici söz konusu olan hallerde, bunların bedellerinin 

transferindeki güçlükler dahi hesaba katılır. Borsada rayici bulunmayan kıymetli evrak, 

faiz, temettü gibi gelirler ve kıymetlerindeki herhangi bir azalma nazara alınmak suretiyle 

ve maliyet kıymetlerini geçmemek üzere bilançoya kaydolunur” hükmü yer almaktadır.  

 

TTK açısından borsada rayici bulunan hisse senetleri ve tahvillerin bilanço 

gününden bir ay önceki ortalama borsa rayici ile, borsada işlem görmeyen hisse senedi 

ve tahvillerin değerinde meydana gelen azalmanın dikkate alınarak maliyet değeri ile 

gösterileceği öngörülmüştür. 

 
 

                                                 
101 Akbulak ve Şagar, a.g.e, s. 146-160. 
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2.2.2.5. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 
            Stok değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili düzenleme TTK’nun 75. Md.’sinde ve 461. 

Md.’sinde yapılmıştır. 

 

TTK’nun 75’inci md.’sinde  

 

bütün aktiflerin, en çok bilanço gününde işletme için haiz oldukları değer üzerinden 

kaydolunacağı, borsada kote edilen emtia ve kıymetlerin o günün borsa rayicine göre 

değerleneceği öngörülmüştür. TTK’nun 461. Md.’si uyarınca “hammaddeler, işlenmiş ve 

yarı işlenmiş eşya, emtia ve satılık diğer mallar en fazla maliyet değerleri üzerinden 

bilançoya geçirilebilir.” Anılan madde uyarınca stoklarda meydana gelen değer azalışları 

için karşılık ayrılması mümkündür. 

 

2.2.2.6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı 

 
           Şüpheli alacaklar karşılığı ile ilgili hükümler TTK’nun 465. Md.’sinde yer 

almaktadır. Bahsi geçen maddeye göre; 

 

“Kefaletten ve garanti taahhütlerinden doğan mükellefiyetler ve üçüncü şahıs 

lehine tesis olunan rehinler, bilançoda veya ilavesinde birer kalem olarak ayrı ayrı 

gösterilir. Bunlardan veya ileride yerine getirilecek teslim veya tesellüm 

mükellefiyetlerinden veyahut bunlara benzer taahhütlerden doğması muhtemel zararlara 

karşılık olmak üzere bilançoya yedek akçe konulur” hükmü yer almaktadır. 

 

Anılan hüküm uyarınca şüpheli alacaklar için karşılık ayrılması mümkündür. 

Madde hükmünde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise, karşılıkların yedek akçe 

olduğunun belirtilmesidir102. 

 

                                                 
102 A.e., s. 146-160. 
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2.3. TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI’NDA YERALAN 
MUHASEBE HİLELERİNE KARŞI DÜZENLEMELER 

 
TTK yaklaşık 55 yıldır yürürlüktedir ve günümüzün hızlı değişimine ayak 

uyduramadığından ihtiyaçları karşılayamaz olmuştur. Özellikle Avrupa Birliğine uyumun 

gerek üyelik için gerekse ticari hayat için mecburi olduğu son yıllarda TTK’nın 

değiştirilmesi kaçınılmaz olmuştur. 1999 yılında TTK’nun değiştirilmesi amacıyla 

komisyon kurulmuş ve yeni tasarı hazırlanmıştır. Her kısımdan gelen elestiriler 

çerçevesinde gözden geçirilerek düzeltilen tasarı komisyon asamalarından geçerek 

TBMM’ne sevk edilmistir. TTKT günümüzde hala mecliste yasalaşmayı beklemektedir ve 

Yeni Türk Ticaret Kanunu yasalaşmadan Türkiye’deki ticari hayatın gelişmiş ülkeler 

düzeyine ulaşması beklenemez. 

 

TTK 5 ana kitaptan oluşurken, Taşıma İşlerini,Ticari İşletme, Ticaret Şirketleri, 

Kıymetli Evrak, Deniz Ticareti ve Sigorta Hukuku adı altında 6 ana kitap ve çeşitli 

hükümler olmak üzere 1514 maddeden oluşmaktadır. 

  

Türk Ticaret Kanunu yasa tasarısı şirketlerin denetlenmesinden, TMS’ ye uyma 

zorunluluğuna kadar pek çok yeni düzenleme getirmektedir. Şüphesiz ki muhasebe 

hilelerine karşı atılmış en önemli adım bağımsız denetim mecburiyetinin her firma için 

getirilmiş olmasıdır. Hilelere karşı en önemli engelin denetim olduğu düşünürlürse yeni 

kanun tasarısının amaçlarından birisininde hileleri engellemek olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. 

2.3.1.1. Yasal Defterlerin Tutulması Ve Muhafazası İle 
İlgili Düzenlemeler 

TTKT’nda yasal defterlerin tutulması ile ilgili olarak 64. Md.’de yer alan 

düzenlemeler aşağıdaki gibidir: 
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“Her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle malvarlığı 

durumunu, Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 88 inci madde hükümleri başta olmak 

üzere bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. Defterler, 

üçüncü kişi uzmanlara, akla yatkın bir süre içinde yapacakları incelemede işletmenin 

faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme 

faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. 

 

Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilen her türlü belgenin bir kopyasını 

(fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı gibi) yazılı, görsel veya elektronik 

ortamda saklamakla yükümlüdür. 

 

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre elektronik ortamda veya dosyalama 

suretiyle tutulan defterlerin açılış ve kapanış onaylarının yapılıp yapılmayacağı, 

yapılacaksa bunun şekli ve esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bir tebliğle belirlenir.  

 

Pay defteri, karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin 

muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticarî defterlerdir.” 

 

Tasarının 65. Md.’sinin 4. fıkrasında ise defterlerin ve gerekli diğer kayıtların 

elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara 

ulaşılmasının ve bu süre zarfında bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin 

edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır denilerek elektronik ortamda da artık defter 

tutulabileceği açıklanmaktadır. 

 

TTKT’nda defter ve belgeler konusunda cezai sorumluluk öngörülen hususları 

“defter tutma yükümünün yerine getirilmemesi, belgelerin kopyalarının sağlanmaması, 

defterlerin noter onaylarının yaptırılmaması, defterlerin kanuna uygun surette 

tutulmaması, görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibraz edilmemesi, Sanayi 



 79

ve Ticaret Bakanlığı denetim elemanlarına bilgi ve belge verilmemesi, Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uyulmaması, bağlı ve hâkim şirketlerde rapor 

düzenlenmemesi veya kanuna aykırı şekilde düzenlenmesi” olarak sıralamak 

mümkündür103.  

 

2.3.2. Hileli Envanter Çıkarılması 

 
            Envanter ile ilgili düzenlemeler TTKT’nın 66. Md.’sinde ve 562. Md.’sinde 

yapılmıştır. 

 
Tasarı’nın 66. maddesinde;  

 

• Tacirin, ticarî işletmesinin açılışında, taşınmazlarını, alacaklarını, 

borçlarını, nakit parasının tutarını ve diğer varlıklarını eksiksiz ve doğru bir şekilde 

gösteren ve varlıkları ile borçlarının değerlerini teker teker belirten bir envanter 

çıkarması, 
• Açılıştan sonraki her faaliyet döneminin sonunda da böyle bir envanter 

düzenlemeye devam etmesi, 

• Maddî duran malvarlığına dâhil varlıklarla, ham ve yardımcı maddeler ve 

işletme malzemeleri-mevcutları itibariyle miktar, değer ve bileşim olarak sadece küçük 

değişikliklere uğramış olmaları koşuluyla-düzenli olarak ikame ediliyor ve toplam 

değerleri işletme için ikinci derecede önem taşıyorsa, değişmeyen miktar ve değerle 

envantere alınması zorunlu hale getirilmektedir. Bunun yanında, Tasarı, aynı türdeki stok 

malvarlığı kalemlerinin, diğer aynı nitelikteki veya yaklaşık aynı değerdeki taşınabilir 

malvarlığı unsurlarının ve borçların ayrı ayrı gruplar hâlinde toplanabilmesine ve 

ortalama ağırlıklı değer ile envantere konulmasına izin vermektedir. 

 

Tasarının 562. Md.’sinin 1. Fıkrasının e bendinde ise hileli envanter çıkarılması 

durumunda verilecek ceza düzenlemekte ve ilgililerin, ikiyüz günden az olmamak üzere 
                                                 
103 Altaş, a.g.e. 
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adlî para cezasıyla cezalandırılmalarını hüküm altına almaktadır. Tasarı’nın, burada suç 

olarak öngördüğü fiil, envanter çıkarılmaması yahut noksan çıkarılması değil, envanterin 

hileli bir şekilde çıkarılmasıdır. Envanter çıkarılmaması veya envanter defterinin usulüne 

uygun tutulması hali ise Tasarı’nın 562. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamına 

girmektedir104.   

2.3.2.1. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Değerleme 
Hükümleri 

TTKT’na göre uygulanacak değerleme hükümlerini iki bölümde 

değerlendirebiliriz. Bu hükümlerden Tasarıda 78. Maddede yeralan yılsonunda yapılacak 

genel değerleme hükümleridir. Bu hükümlere aşağıda yer verilmiştir. Bu hükümlerin 

dışında TTKT TMS uygulanmasını zorunlu kıldığı için TMS’nda düzenlenmiş değerleme 

hükümlerine de sonraki bölümde bahsedilecektir. 

2.3.2.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Değerleme 
Hükümleri 

Yılsonu şirketlerce yapılacak değerleme hususunda TTKT’nda 78 md.’sinde ”Yıl 

sonu finansal tablolarında yer alan varlıklar ile borçlarla ilgili olarak, aşağıdakilerle sınırlı 

olmamak ve Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen ilkeler de dikkate alınmak 

üzere şu değerleme ilkeleri geçerlidir” denilerek genel değerleme ilkeleri sayılmıştır. Bu 

ilkeler şu şekildedir: 

• Bir önceki dönemin kapanış bilânçosundaki değerler ile, faaliyet 

döneminin açılış bilânçosundaki değerler birbirinin aynı olmalıdır, 

• Bilânço kapanış gününde, varlıklar ve borçlar teker teker değerlendirilir, 

                                                 
104 Soner Altaş, Türk Ticaret Kanunu Tasarisinda Öngörülen Defter Ve Belge Düzenine İlişkin Suçlar, 

(Çevrimiçi) www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/readframe.asp.?file_name=20090714878.htm, E-Yak- 
laşım, Temmuz 2009, S.199, 5 Haziran 2010. 
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• Değerleme ihtiyatla yapılmalıdır; özellikle de bilânço gününe kadar 

doğmuş bulunan bütün olası riskler ve zararlar, bunlar bilânço günü ile yıl sonu finansal 

tablolarının düzenlenme tarihi arasında öğrenilmiş olsalar bile, dikkate alınır; kazançlar 

bilânço günü itibarıyla gerçekleşmişlerse hesaba katılır. Değerlemeye ilişkin olumlu ve 

olumsuz farkların dönem sonuçlarıyla ilişkilendirilmesinde Türkiye Muhasebe 

Standartlarındaki esaslara uyulur. 

• Önceki yıl sonu finansal tablolarında uygulanmış bulunan yöntemler 

korunur. 

Yukarıda sayılanlardan anlaşılacağı üzere firmalar yıl sonunda ve her yıl 

yöntemler korunarak varlıklar ve borçları değerlemekle yükümlüdürler. 

 

TTKT’sı 79. Maddesinde “Duran ve dönen varlıklar Türkiye Muhasebe 

Standartları uyarınca bu standartlarda gösterilen ölçülere göre değerlendirilir. Borçlar ve 

diğer kalemler için de aynı standartlar uygulanır.” Açıklaması yapılarak duran ve dönen 

varlıkların değerlemesinin TMS’ye uygun olarak yapılması gerektiği belirtilmiştir. Aşağıda 

ilgili varlıkların TMS’ye göre nasıl değerlenmesi gerektiği konusunda çeşitli açıklamalar 

yapılmıştır. 

2.3.3.  Türkiye Muhasebe Standartlarına Uyulması 
Zorunluluğu 

 
TTKT’nın Genel Gerekçesinde “Uluslararası Piyasaların Bir Parçası Olmak” 

başlıklı 5. Bölümünde belirtildiği üzere Türkiye AB tam üyeliği müzakerelerine başlama 

hazırlığı içerisindedir ve Türkiye’deki işletmelerin AB’ne tam adaptasyonu konusunda 

“bunun için başta gelen şart, işletmelerimizin Uluslararası Finansal Raporlama 

Standartlarına (IFRS) göre düzenlenmiş ve uluslararası denetim standartları (IAAS) 

uyarınca denetlenmiş finansal tabloları ile iddialarını ortaya koyabilmeleridir. Sözü edilen 

standartlar, Türkiye’ye uluslararası itibar sağlayabileceği gibi, gücümüzü karşılaştırabilir 

ölçeklere göre hesaplamamıza, buna göre stratejik derinlik taşıyan ve sürdürülebilir 
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politikaları belirlememize de olanak verecektir.”105 Denilerek günümüzde Türkiye’de de 

artık Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına gore düzenlenmiş tabloların 

düzenlenmesi zorunluluğuna dikkat çekilmektedir. Konunun hassasiyeti TTKT 

farkedilmiş ve TTKT’sında düzenlemeye ilişkin ilkeler başlıklı Madde 69’da yıl sonu 

finansal tablolar için: Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, açık ve 

anlaşılır olmalı, düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde 

çıkarılmalıdır denilerek kanun yasalaştıktan sonra Türkiye’de çıkarılan bütün finansal 

tabloların TMS ‘ye uygun olması gerektiği vurgulanmıştır.   

 

Ayrıca Tasarı’nın 88. Maddesinde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulunun 

yetkilerinden bahsedilmiştir. Tasarının 84. Maddesindeki açıklamalar; “64 ilâ 88 inci 

madde hükümlerine tâbi gerçek ve tüzel kişiler gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek 

münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Türkiye Muhasebe Standartları 

Kurulu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kavramsal çerçevede 

yer alan muhasebe ilkelerine  ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak 

ve bunları uygulamak zorundadırlar. Bu düzenlemelerin amacı uygulamada birliği 

sağlamak ve finansal tablolara uluslararası pazarlarda geçerlilik kazandırmaktır. 

Uygulanacak standartlar, UFRS’ye tam uyumlu olacak şekilde, yalnız TMSK tarafından 

belirlenir ve yayımlanır. Kanunlarla, belirli alanları düzenlemek ve denetlemek üzere 

kurulmuş bulunan kurum ve kurullar, TMS’na uygun olmak ve Türkiye Muhasebe 

Standartları Kurulunun onayını almak şartıyla, kendi alanları için geçerli olacak 

standartlar ile ilgili olarak ayrıntıya ilişkin, sınırlı düzenlemeleri yapabilirler.”   Şeklindedir 

ve Türkiye’de uygulanacak standartların sadece TMSK veya onun yetkilendirdiği bir 

kuruluş tarafından hazırlanabileceği vurgulanmıştır. Maddede ayrıca “Türkiye Muhasebe 

Standartlarında hüküm bulunmayan hâllerde, ilgili oldukları alanlar itibarıyla dördüncü 

fıkrada belirtilen ayrıntıya ilişkin düzenlemelere, anılan düzenlemelerde de hüküm 

bulunmadığı hâllerde dünyada yaygın uygulaması bulunan genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri uygulanır” denilerek standartlarla düzenlenmemiş bir hususun 

uluslararası genel kabul görmüş ilkelere göre uygulanacağı belirtilmiştir. Konu ile ilgili 

yaptırım ise Tasarının 562/2. Maddesinde düzenlerek gerçek ve tüzel kişi tacirlerin 

                                                 
105 TTK Yasa Tasarısı Genel Gerekçesi 
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tamamının, gerek ticarî defterlerini tutarken, gerek münferit ve konsolide finansal 

tablolarını düzenlerken, TMSK tarafından yayımlanan TMS’na , kavramsal çerçevede 

yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak 

ve bunları uygulamak zorundadır bu zorunluluğa uyulmaması halinde ise, ilgililere, yüz 

günden üçyüz güne kadar adlî para cezası verilmesi öngörülmektedir. TTKT’nda TMS’na 

uyulması zorunluluğu getirildiği için esasında değerlemeler, karşılıklar, amortismanlar 

gibi mevzuularda uygulanacak olan hükümler TMS hükümleri olmaktadır. Bu sebeple 

aşağıda açıklanacak olan düzenlemelerin esas dayanağı dolaylı olarak TTKT dolaysız 

olarak ise TMS’larıdır. 

 

2.3.3.1. Türkiye Muhasebe Standartları’na Göre 
Değerleme Hükümleri   

 

TMS’na göre yapılmış değerleme düzenlemelerine aşağıda yer verilmiştir. 

 

2.3.3.1.1. Maddi Duran Varlıkların Değerlemesi 

 
Maddi duran varlıkların değerlemesiyle ilgili hükümler TMS’nın 16 no’lu 

standardında açıklanmıştır.  Bu standartta düzenlemenin kapsamı anlatılmış, maddi 

duran varlıklar ile ilgili Defter değeri, maliyet, amortismana tabi tutar, amortisman,  

işletmeye özgü değer, gerçeğe uygun değer, değer düşüklüğü zararı gibi maddi duran 

varlıklar ile ilgili kavramlar tanımlanmış  ve maddi duran varlıkların nasıl değerleneceği 

hususunda detaylı açıklamalara yer verilmiştir. 

 

TMS 16’nın 15. maddesine gore muhasebeleştirilme kriterlerini sağlayan bütün 

maddi duran varlıklar, ilk muhasebeleştirilmede maliyet bedeli ile kaydedilirler. Sonraki 



 84

dönemde ise maliyet veya yeniden değerleme modellerinden birisini seçmek suretiyle 

ölçme ve değerleme yapılır106. 

 

TMS 16’nın 10. Md.’sine göre maddi duran varlıklar ilgili bütün maliyetlerin 

oluştuğu tarihteki değeriyle muhasebeleştirilir. Standart'ın 16. ve devam eden 

maddelerinde sözkonusu maliyet unsurları aşağıdaki gibi sıralanmıştır: 

 

• İndirimler ve ticari iskontolar düşüldükten sonra, ithalat vergileri ve iade 

edilmeyen alış vergileri dahil, satın alma fiyatı, 

• Varlığın yerleştirileceği yere ve yönetim tarafından amaçlanan koşullarda 

çalışabilmesini sağlayacak duruma getirilmesine ilişkin her türlü maliyet, 

• Maddi duran varlığın sökülmesi ve taşınması ile yerleştirildiği alanın 

restorasyonuna ilişkin tahmini maliyeti, işletmenin ilgili kalemin elde edilmesi ya da stok 

üretimi dışında bir amaçla belirli bir süre kullanımı sonucunda katlandığı yükümlülük, 

• Doğrudan maddi duran varlık kaleminin elde edilmesiyle veya inşaatıyla  

ilgili çalışanlara sağlanan faydalardan kaynaklanan maliyetler, 

• Yerin hazırlanmasına ilişkin maliyetler.  

• İlk teslimata ilişkin maliyetler,  

• Kurulum ve montaj maliyetleri,  

• Varlığın uygun şekilde çalışıp çalışmadığına dair yapılan test 

maliyetlerinden, varlığı gerekli yer ve duruma getirirken üretilen kalemlerin satışından 

elde edilen net hasılat düşüldükten sonra kalan tutar (teçhizatın denenmesi sırasında 

üretilen örnekler gibi),  

• Mesleki ücretler, 

 

 Aşağıda sayılan maliyetler ise maddi duran varlıkların maliyetine girmezler; 

 

• Yeni bir tesis açılmasının maliyetleri,  

• Yeni bir ürün veya hizmetin tanıtılmasına ilişkin maliyetler (reklam ve 

tanıtım harcamaları dahil),  

                                                 
106 Uğur Kaya, Maddi Duran Varliklarin Elde Edilmesinde TMS 16 ve Vergi Kanunlarındaki 
Düzenlemelerinin Karşılaştırılması, Mali Çözüm Dergisi, Eylül - Ekim 2007, S. 83, s. 70. 
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• Yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kitlesiyle iş yapmak amacıyla 

katlanılan maliyetler (personel eğitim masrafları dahil), 

• Yönetim giderleri ve diğer genel giderler, 

 

Aktifleştirme sonrası firma muhasebe politikası olarak TMS 16’daki 30. Md.’de 

sayılmış olan maliyet modelini veya 31. Md.’de sayılmış olan yeniden değerleme 

modelini seçer ve ilgili duran varlık sınıfının tamamına uygular. 
 

Maliyet modeline göre; bir maddi duran varlık kalemi varlık olarak 

muhasebeleştirildikten sonra, finansal tablolarda maliyetinden birikmiş amortisman ve 

varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki değeri ile gösterilir.(TMS 

Md.30) 

 

Yeniden değerleme modeline göre ise gerçeğe uygun değeri güvenilir olarak 

ölçülebilen bir maddi duran varlık kalemi, varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra, 

yeniden değerlenmiş tutarı üzerinden gösterilir. Yeniden değerlenmiş tutar, yeniden 

değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden, müteakip birikmiş amortisman ve 

müteakip birikmiş değer düşüklüğü zararlarının indirilmesi suretiyle bulunan değerdir. 

Yeniden değerlemeler, bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer kullanılarak 

bulunacak tutarın defter değerinden önemli ölçüde farklı olmasına neden olmayacak 

şekilde düzenli olarak yapılmalıdır.(TMS Md.31) 

 

2.3.3.1.2. Stokların Değerlemesi 

 
TMS’ının 2 no’lu Stoklara ilişkin standartında 9. Maddesinde Stoklar, maliyet ve 

net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir denilerek stokların nasıl 

değerlenmesi gerektiği düzenlenmiştir. 

 

Stokların Maliyetinin nasıl oluştuğu ise standartın 10. Md.’sinde “Stokların 

maliyeti; tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut 

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir” denilerek 
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tanımlanmıştır. Stokların satın alma maliyetleri ise 11. Md.’de açıklanmış ve “Stokların 

satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler (firma tarafından 

vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile 

mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer 

maliyetleri içerir. Ticari ıskontolar ve benzeri diğer indirimler, satın alma maliyetinin 

belirlenmesinde indirim konusu yapılır.” şeklinde açıklanmıştır. 

 
Bahsedilen diğer yöntem olan Net gerçekleşebilir değer standartın 6. Md.’sinde 

“işin normal akışı içinde, tahmini satış fiyatından, tahmini tamamlanma maliyeti ve satışı 

gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış giderleri toplamının, düşürülmesiyle elde edilen 

tutarı ifade eder.” şeklinde açıklanmıştır. 

 

2.3.3.2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Yeralan 
Amortisman Hükümleri  

 
Maddi Duran Varlıklar Standardı olan TMS 16’da amortismanlara yönelik 

uygulamalardanda bahsedilmiştir. İgili standartın 50. Maddesinde “Bir varlığın 

amortismana tabi tutarı yararlı ömrü boyunca sistematik olarak dağıtılır” maddi duran 

varlıkların amortisman ayırmak suretiyle itfa edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Duran 

varlıkların itfa edileceği Faydalı ömrün tespiti konusunda ise 57. Maddede açıklamalar 

yapılmıştır. İlgili maddede “Varlığın yararlı ömrü işletmenin varlıktan beklediği faydaya 

göre belirlenir. İşletmenin varlık yönetimi politikası, varlıkların belirli bir süre ya da 

gelecekteki ekonomik yararlarının belirli oranda tüketilmesinden sonra elden 

çıkarılmasını gerektirebilir. Bu nedenle, bir varlığın yararlı ömrü ekonomik hizmet 

süresinden kısa olabilir. Bir varlığın yararlı ömrünün tahmini, işletmenin benzer varlıklara 

ilişkin tecrübelerine dayanan bir takdir meselesidir.” denilerek faydalı ömrün tespiti 

işletmeye bırakılmıştır. 

 

Maddi duran varlıkların itfası sırasında kullanılacak amortisman yöntemi ise 

standartın 62. Md.’sinde açıklanmıştır. “Bir varlığın amortismana tabi tutarının yararlı 
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ömrü boyunca sistematik olarak dağıtmak için çeşitli amortisman yöntemleri kullanılabilir. 

Bu yöntemler doğrusal amortisman yöntemi, azalan bakiyeler yöntemi, ve üretim miktarı 

yöntemlerini içerir. Doğrusal amortisman yönteminde, varlığın kalıntı değeri değişmediği 

sürece, amortisman gideri yararlı ömrü boyunca sabittir. Azalan bakiyeler yönteminde, 

amortisman gideri yararlı ömür boyunca azalır. Üretim miktarı yönteminde beklenen 

kullanım ya da üretim miktarı üzerinden amortisman ayrılır. İşletme, varlığın gelecekteki 

ekonomik yararlarının beklenen tüketim biçimini en çok yansıtan yöntemi seçer. Seçilen 

yöntem gelecekteki ekonomik yararların beklenen tüketim biçiminde bir değişiklik 

olmadıkça dönemden döneme tutarlı olarak uygulanır. “ 

2.3.3.3. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Yeralan 
Karşılık Ayırma Hükümleri 

 
Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar standardı olan TMS 37’nin amacı 

uygun muhasebeleştirme kriteleri ve ölçüm esaslarının karşılıklar, koşullu borçlar ve 

koşullu varlıklara uygulanmasını ve kullanıcıların bunların nitelikleri, zamanlamaları ve 

tutarlarını anlamalarını sağlamak üzere gerekli bilgilerin finansal tablo eklerinde 

gösteilmesini sağlamaktır107. 

 
Madde 14’e göre bir karşılık, aşağıda yer alan koşulların varlığı halinde finansal 

tablolara yansıtılır: 

 

(a) Geçmiş bir olaydan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün (hukuki veya 

zımni) bulunması; 

(b) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

işletmeden çıkmalarının muhtemel olması, 

(c)    Yükümlülük tutarının güvenli bir biçimde tahmin edilebiliyor olması. 

 

Bu koşulların karşılanmaması durumunda, herhangi bir karşılık finansal tablolara 

yansıtılmaz. 

                                                 
107 Yurdakul Çaldağ, Denetim ve Raporlama Finansal Tablolar ve Analiz Teknikleri, Ankara, 
Gazi Kitabevi, 5. bs, s. 27. 
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Gerçekleşme zamanı veya tutarı belli olmayan yükümlülüklere karşılık 

denilmektedir. Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde 

bulunmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip 

gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit edilebilecek olan; veya Geçmiş olaylardan 

kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara yansıtılamayan mevcut 

yükümlülüğe koşullu yükümlülük denilmektedir. 

 

Tahakkuklar, çalışanlara ait tutarlar da dahil olmak üzere (örneğin, tahakkuk 

eden ücretli izine ilişkin tutar), alınan veya tedarik edilen mal ya da hizmetlere ilişkin 

olarak ortaya çıkan, ancak henüz ödenmemiş, faturası kesilmemiş veya tedarikçiyle 

resmi olarak anlaşılmamış olan borçlardır. Bazen tahakkukların miktarı veya 

zamanlamasının tahmini için gerekli olmasına rağmen, belirsizlik genellikle karşılıklar için 

olanlardan çok daha azdır. 

 

Genel olarak, tüm karşılıklar, zaman ve tutar açısından kesin olmadıklarından 

koşulludurlar. Ancak, bu Standart kapsamında “koşullu” kelimesi, tam anlamıyla 

işletmenin kontrolünde olmayan, bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın 

ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyetleri teyit edilecek, bu nedenle finansal 

tablolara yansıtılmayan varlık ve yükümlülükleri ifade etmek için kullanılır. Buna ek 

olarak, koşullu yükümlülük kavramı finansal tablolara yansıtılma koşullarını sağlamayan 

yükümlülükler için kullanılır. 

 
37 no’lu UMS hükmü ile SPKn Tebliğ hükmü birbiriyle örtüşmektedir. 37 no’lu 

UMS hükmüne göre, “Bir işletme şarta bağlı bir varlığı tahakkuk ettirmemelidir. Şarta 

bağlı varlıklar genellikle ekonomik faydanın işletmeye akışının mümkün olduğu, 

planlanmayan veya beklenilmeyen diğer olaylar sonucu ortaya çıkar108. Aynı düzenleme 

447.madde hükmünde de mevcuttur. 447.’e göre;  Şarta bağlı varlıklar, gelişmelerin mali 

tablolara uygun bir şekilde yansımasını temin etmek üzere, sürekli olarak 

değerlendirmeye tabi tutulur. İşletmenin ekonomik fayda elde edeceğini muhtemel hale 

                                                 
108 Ataman Akgül, Uluslararası Muhasebe Standartları-Türkiye’de Uygulama Etkinliğine 
İlişkin Bir Araştırma. İstanbul, Türkmen Kitabevi, s. 182-187. 
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gelmesi durumunda, şarta bağlı varlık hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama 

yapılır109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Feriştah Sönmez, Aydın Gerşil, Karşılıklar, Şarta Bağli Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar  
(25 No’lu  Spk Tebliği Onsekizinci  Kismi, 37 No.Lu Tms Ve İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre), 
(Çevrimiçi)www.tmsk.org.tr/makaleler/tms%2037/KARSILIKLAR.%20SARTABAGLI%20YUKUML
ULUKLER%20VE%20SARTA%20BAGLI%20BAGLI%20VARLIKLAR.doc., 5 Mayıs 2010. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

3. VERGİ USUL KANUNU’NDA YERALAN DÜZENLEMELER 
 

3.1. VERGİ USUL KANUNU’NDA YERALAN MUHASEBE 
HİLELERİNE KARŞI DÜZENLEMELER 

 

3.1.1.  Yasal Defterlerin Tutulması Ve Muhafazası İle İlgili 
Düzenlemeler 
 

Defter tutacaklar VUK 172. Md.’sinde; 

Ticaret ve sanat erbabı, ticaret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve 

vakıflara ait iktisadi işletmeler, serbest meslek erbabı, çiftçiler olarak belirlenmiştir. 

VUK 182. Md.’sinde, Bilanço esasında, Yevmiye defteri; Defterikebir ve Envanter 

defteri tutulacağı belirtilmiştir. 183., 184. ve 185. Md.’lerde ise bu defterlerin tanımı 

aşağıdaki gibi yapılmıştır. 

Yevmiye defteri, kayda geçirilmesi icabeden muamalelerin tarih sırasiyle ve 

madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. Defterikebir, yevmiye defterine geçirilmiş 

olan muameleleri buradan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu 

hesaplarda toplıyan defterdir. Envanter defterine işe başlama tarihinde ve mütaakıben 

her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançolar kaydolunur ve bu 

tarihe "bilanço günü" denir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı 

olur. 

 

Öte yandan, VUK’nun “Defter ve Vesikaları Muhafaza” başlıklı 253. maddesinde, 

“Bu Kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü 

kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından başlayarak beş 

yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar” denilmektedir. 
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VUK’un 13. md.’sinin 4. bendinde hükmüyle sahibinin iradesi dışındaki sebepler 

dolayısıyla defter ve belgelerin elinden çıkmış bulunması mücbir sebep sayılmıştır. Bu 

hüküm haricinde VUK’nda defter ve belge kaybıyla ilgili başka bir düzenleme mevcut 

değildir. Bu madde hükmünde elden çıkmış bulunması hükmünün açık olarak 

belirtilmemiş olması sebebiyle konu ile ilgili çeşitli tartışmalar mevcuttur110. 

 

VUK'nun 30. Md.’sinin 4. Bendinde defter kayıtlarının ve bunlarla ilgili vesikaların 

vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, 

usulsüz ve karışık olması dolayısıyla ihticaca salih bulunmaması re’sen takdir nedeni 

olarak hükme bağlanmıştır111. Dönem matrahının düşük gösterilmesi amacıyla 

muhasebe hileleri yapılması halinde defter kayıtlarının ihticaca salih olmadığı kabul 

edilir. Genel olarak gerçek durumu gizlemek amacıyla yapılan her türlü kayıt işlemini bu 

çerçevede kabul etmek mümkündür112. İhticaca Salih olmama kavramının tam olarak 

muhasebe hilesi kavramını çağrıştırdığını iddia eden yazarlar mevcut bulunmaktadır113. 

İhticaca Salih olmama kavramının muhasebe hilesi ile yakın anlamda olduğundan dolayı 

359. Md.’sinin a/1 Bendinde muhasebe hilesi ve defterlerin ihticaca salih olmaması 

kavramlarına açıklık getirilmelidir. 

VUK’un 352. maddesinin I-4 numaralı bendinde; “bu Kanuna göre tutulması 

mecburi defterlerin ve kanunen muhafazası mecburi vesikalarla evrakın yetkili memurlar 

tarafından istenildiği halde ibraz edilmemesi” şeklinde tanımlanan fiil 4369 sayılı 

Kanun’un 13. maddesiyle aynı tarihten itibaren VUK’un mükerrer 355. Md.’si kapsamına 
                                                 
110 Yener Özel, Defter Ve Belge Kaybına VUK Ve TTK Açısından Genel Bir Bakış, Konu 
Hakkındaki Görüş Ve Önerilerimiz, Vergi Dünyası Dergisi, 1996, S.84, (Çevrimiçi) 
HTTP://WWW.VERGİDUNYASİ.COM.TR/GİT.PHP?A=1&D=P&İD=1853, 13 Mart 2011. 
111 Metin Duran, VUK’nda Defter Ve Belgelerin İhticaca Salih Olmaması Ve Sonuçları, Yaklaşım 
Dergisi, 2003, S.126, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2003063685.htm, 15 Mart 
2011. 
112 A.e. 
113 Akın Gencer Şentürk, Mustafa Alpaslan, Vergi (Ceza) Hukuku Yönünden Bir Suç Olarak 
"Hesap Ve Muhasebe Hilesi", Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Kasım-Aralık 2009, S. 71, 
(Çevrimiçi) 
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=133638&lcode=down&count=0&
minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src=, 15 Mart 2011. 
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alınmış olduğundan,  özel usulsüzlük cezasını gerektirmektedir114. Ayrıca, VUK’nun 359. 

maddesinin 2. bendinde vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve 

ibraz mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler ise altı 

aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır denilmektedir. 

 

3.1.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Değerleme Hükümleri 

 

VUK’nda değerleme ile ilgili hükümler 3 kısımda toplanmıştır. Bu başlıklar 

 

• İktisadi Kıymet Değerleri 

• Vergi Değerleri 

• Amortismanlar 

 

şeklindedir115. 

 

VUK’nu 258. Md.’sinde “Değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasiyle ilgili  

iktisadi kıymetlerin takdir ve tesbitidir.” denilerek değerlemenin tanımı yapılmıştır. 259. 

Maddede değerlemede esas tutulan bu gün ve zamanlara değerleme günü denir. 260. 

Maddede ise “Değerlemede, iktisadi kıymetlerden her biri tek başına nazara alınır. 

Teamülen aynı cinsten sayılan malları ve düşük kıymetli müteferrik eşyayı toplu olarak 

değerlemek caizdir.” Denilerek değerlemenin nasıl yapılacağı konusunda açıklamalarda 

bulunulmuştur. 

 

Değerleme ölçüleri ise VUK 261. Md.’sinde; 

 

• maliyet bedeli, 

                                                 
114 Barış Uludağ, Vergi Usul Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Kanuni Defter Ve Belgelerin İbraz 
Edilmemesi Durumu, Yaklaşım Dergisi, 2002, S.111, (Çevrimiçi) 
http://www.yaklasim.com/mevzuat/dergi/read_frame.asp?file_name=2002033039.htm, 15 Mart 
2011. 
115 Ateş S. Oktar , Vergi Hukuku, Türkmen Kitaevi, İstanbul-2008, 3. bs, s. 281. 
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• borsa rayici, 

• tasarruf değeri, 

• mukayyet değer(kayıtlı değer), 

• itibari değer(nominal değer), 

• vergi değeri, 

 

olarak sayılmıştır. Sonraki maddelerde ise yukarıda adı geçen değerleme öçülerinin 

tanımı yapılmıştır. 

 

3.1.2.1. İktisadi Kıymetlerin Değerlemesi 

3.1.2.1.1. Gayrimenkuller Ve Demirbaş Eşyanın 
Değerlemesi 

 
VUK’nun Gayrimenkuller başlıklı 269. Md.’sinde işletmelere dahil gayri- 

menkullerin maliyet bedeli ile değerleneceği belirtilmiştir. 262. Md.’de tanımlanan Maliyet 

bedeli ise iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi veyahut değerinin arttırılması 

münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum giderlerin toplamı olduğu 

ifade edilmiştir.  

 

Gayrimenkullerin, maliyet bedeline satın alma bedellerinin yanı sıra; 

 

• makine ve tesisatta gümrük vergileri,  

• nakliye ve montaj giderleri, 

• mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının 

tesviyesinden mütevellit giderler,   

 

dahil edilmektedir. 

 

Ayrıca VUK Demirbaş eşya başlıklı 273. Maddesinde “Alet, edevat, mefruşat ve 

demirbaş eşya maliyet bedeli ile değerlenir. Bunların maliyet bedeline giren giderler, 
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satınalma bedelinden gayri komisyon ve nakliye giderleri gibi özel giderlerdir. İmal edilen 

alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlarda imal giderleri satınalma bedeli yerine geçer.” 

Denilerek demirbaşların da gayrimenkuller gibi maliyet bedel ile değerleneceği hüküm 

altına alınmıştır. 

 

3.1.2.1.2. Emtianın Değerlemesi 

 
VUK 274. Md.’sine göre emtia, maliyet bedeliyle değerlenir. Emtianın maliyet 

bedeline nazaran değerleme günündeki satış bedelleri %10 ve daha fazla bir düşüklük 

gösterdiği hallerde mükellef, maliyet bedeli yerine 267. Md.’nin ikinci sırasındaki usul 

hariç olmak üzere, emsal bedeli ölçüsünü tatbik edebilir. Bu hüküm 275. Md.’de yazılı 

mamüller için de uygulanabilir. 

 

VUK 275. Maddesine göre imal edilen emtianın (Tam ve yarı mamül mallar) 

maliyet bedeli aşağıda yazılı unsurları ihtiva eder: 

 

• Mamülün vücuda getirilmesinde sarfolunan iptidai ve ham maddelerin 

bedeli, 

• Mamüle isabet eden işçilik, 

• Genel imal giderlerinden mamule düşen hisse, 

• Genel idare giderlerinden mamule düşen hisse (ihtiyari), 

• Ambalajlı olarak piyasaya arzedilmesi zaruri olan mamullerde ambalaj 

malzemelerinin bedeli, 

 

Mükellefler, imal ettikleri emtianın maliyet bedellerini yukarıki unsurları ihtiva 

etmek şartiyle diledikleri usulde tayin edebilirler. 
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3.1.2.1.3. Ziraı Mahsullerin Ve Hayvanların Değerlemesi 

 

VUK 276. ve 277. Maddesine göre zirai mahsuller ve zirai işletmeye dahil 

hayvanlar maliyet bedeli ile değerlenir. Zirai işletmeye dahil hayvanların maliyet 

bedelinin tespitinin mümkün olmaması halinde emsal bedel dikkate alınır. 

 

3.1.2.1.4. Yabancı Para Cinsinden Alacakların Ve Borçların 
Değerlemesi  

 

VUK’nun Yabancı Paralarla ilgili 280. Md’sinde ; 

 

“Yabancı paralar borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe 

muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine alış bedeli esas alınır. 

 

Yabancı paranın borsada rayici yoksa, değerlemeye uygulanacak kur Maliye 

Bakanlığınca tesbit olunur.  

 

Bu madde hükmü yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar 

hakkında da caridir. Bunlardan vadesi gelmemiş senede bağlı alacak ve borçlar, bu 

Kanunun 281. ve 285. maddeleri uyarınca değerleme günü kıymetine irca edilebilir. 

Ancak senette faiz oranının yazılı olmadığı durumlarda değerleme gününde geçerli olan 

Londra Bankalar Arası Faiz Oranı (LIBOR) esas alınır.” denilmektedir. 

 

Yabancı para ile olan senetli ve senetsiz alacak ve borçlar VUK’nun 280. Md.’si 

uyarınca Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunan kurlarla değerlenir. Bunlar önce 

tahakkuk ettikleri tarihteki geçerli kurla değerlenerek kayıtlara intikal ettirilir. Tahsilat 

veya ödeme zamanında geçerli olan kur üzerinden; değerleme gününde ise Maliye 

Bakanlığı’nca belirlenen kur üzerinden değerlemenin yapılması gerekir. 
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3.1.2.1.5. Değeri Düşen Malların Değerlemesi 

 
VUK 278. Md.’sinde: “Yangın, deprem ve su basması gibi afetler yüzünden 

veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller neticesinde 

iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin hesaplanması 

mutad olmıyan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal bedeli ile 

değerlenir.” Denilerek açıklama yapılmıştır. 

 

3.1.2.1.6. Menkul Kıymetlerin Değerlemesi 

 
VUK 279. Md.’sine göre: “Hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51’i 

Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma 

belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayiciyle 

değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvaazalı bir şekilde oluştuğu 

anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedelinin vadesinde elde 

edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen 

süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici 

bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü 

itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.” 

denilmektedir. 

 

3.1.2.1.7. Diğer Değerleme Hükümleri 

 
VUK 280. Md.’sinden 290. Md.’sine kadar olan maddelerinde yabanbı paraların, 

alacakların, kuruluş ve örgütlenme giderlerinin, aktif geçici hesap kıymetlerinin, kasa 

hesabının, borçların, tahvillerin, pasif geçici hesap kıymetlerinin ve finansal kiralama 

işlemlerinin nasıl değerlenmesi gerektiği hakkında hükümlere yer verilmiştir. 
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3.1.2.2. Servetlerin Değerlemesi 

 
VUK’nda servetlerin değerlemesi başlığı altında ticari sermaye, menkul mallar ve 

gemilerin değerlemesi anlatılmıştır. 

 

3.1.2.2.1. Ticari Sermayenin Değerlemesi 

 
VUK 292. Md.’sine göre vergilendirilecek bir servete dahil ticari sermayenin 

unsurlarından bulunan emtia, gemiler ve taşıtlar, tesisat ve makinelar, demirbaş eşya ve 

diğer menkul mallar, emsal bedelleri ile değerlenir. 

 

3.1.2.2.2. Menkul Malların Ve Gemilerin Değerlemesi 

 

 Ticari sermayeye dahil olmıyan ev eşyası, mücevherat, sanat eserleri gibi 

menkul mallar ve gemilerin emsal bedelleri ile değerleneceği VUK 293. Md.’sinde 

belirtilmiştir. 

 

3.1.2.2.3. Hisse Senetlerinin, Tahvillerin ve Yabancı 
Paraların Değerlemesi 

 
VUK 294. Maddesine göre; “Ticari sermayeye dahil olsun olmasın bütün esham 

ve tahvilat borsa rayici ile borsada kayıtlı olmıyan esham ve tahvilat, emsal bedelleri ile 

değerlenir. Borsa rayicinin takarrüründe muvazaa olduğu anlaşılırsa bu rayiç yerine 

emsa bedeli esas olur.” Ayrıca “Ticari sermayeye dahil olsun olmasın yabancı paraların 

ve yabancı paralar üzerinden tanzim edilmiş alacak ve borç senetlerinin değerlemesinde 

ikinci bölüm hükümleri uygulanır.” 
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3.1.2.2.4. Alacakların Ve Borçların Değerlemesi 

 

 VUK 295. Md.’sinde ticari sermayeye dahil olsun veya olmasın senetli bütün 

alacak ve borçlar ikinci bölümdeki hükümlere göre değerlenir denilmektedir. 

 

3.1.2.2.5. Hakların Değerlemesi 

VUK 296. Maddesine göre tescile tabi bilumum hakların değeri, tesisleri sırasında 

Tapu siciline kaydedilen bedeldir. Tapu sicilinde bedeli gösterilmiyen haklarla birinci 

fıkranın dışında kalan bilumum haklar (Sınai ve edebi mülkiyet hakları ile imtiyazlar dahil) 

emsal bedelleriyle değerlenir. 

3.1.2.2.6. Binaların Ve Arazilerin Değerlemesi 

 

 VUK 297. Md.’sinde ticari sermayeye dahil olsun olmasın bilumum binalarla 

arazi vergi değeri ile değerlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

 

3.1.2.3. Vergi Usul Kanunu'na Göre Amortisman 
Uygulaması 

 

Amortisman mevzuu, VUK’nun 313. Md’sinde işletmede bir yıldan fazla kullanılan 

ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle, 

gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerle alet, edavat, mefruşat ve demirbaşların 

amortisman ayırmak suretiyle yok edilmesi olarak tanımlanmaktadır.  

 

VUK'nda mevcutlarda amortisman uygulaması açısından esas itibariyle normal 

ve azalan bakiyeler olmak üzere iki usul kabul edilmiş olmakla beraber, madenler için 

özel bir amortisman şekli öngörülmekte, belli nedenlerle olağan dışı yıpranma, aşınma 
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veya değer kaybına uğrayan kıymetlerde, fevkalade amortisman uygulaması esası 

benimsenmektedir. 

 

Normal amortisman, iktisadi kıymet için amortisman süresi içinde eşit oranda 

amortisman ayrılması olup, bir rakamının iktisadi kıymetin tahmini kullanılma süresine 

bölünmesi suretiyle amortisman oranı bulunmaktadır. Bu usulde mükellefler %20 oranını 

aşmamak üzere iktisadi kıymetleri için istedikleri oranı tespit edebilirler. Elbette ki 

mükelleflere tanınan bu oran seçme serbestisi arsa, arazi ve binalar ile % 20 oranından 

daha yüksek oranda amortismana tabi tutulacak iktisadi kıymetler için geçerli bulunma-

yıp, bunlar için uygulanacak amortisman oranları VUK'un 315. Md’si uyarınca Maliye 

Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Kanunun 315 md.’sine göre, mükelleflerin 

amortismana tabi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilan edeceği oranlar 

üzerinden itfa edecekleri ve ilan edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı 

ömürlerinin dikkate alınacağı vurgulanmaktadır. VUK 333, 339 ve 389 sıra no’lu Genel 

Tebliğleri’nde 31.12.2003 tarihinden sonra aktifleştirilen amortismana tabi iktisadi 

kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir. Tebliğlere ekli listenin 

1-6 no’lu bölümleri arasında amortismana tabi iktisadi kıymetler için genel sınıflamalar 

yapılmış, listenin diğer bölümlerinde ise sektörler itibari ile kullanılan amortismana tabi 

iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve amortisman oranları belirlenmiştir.  

 

Bununla birlikte söz konusu tebliğlerde, listede herhangi bir sınıflamada yer 

almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlere uygulanacak amortisman oranları için 

mükelleflerin müracaatları üzerine Maliye Bakanlığınca belirlenecek süre ve oranlar 

üzerinden amortisman ayrılabileceği belirtilmiştir.  

 

Azalan bakiyeler yöntemine ilişkin düzenlemeler ise VUK'un mükerrer 315. 

maddesinde yer almaktadır. Normal amortisman yönteminin aksine, azalan bakiyeler 

yöntemiyle amortisman uygulaması sadece bilanço esasında defter tutan mükellefler için 

uygulanabilmekte, dolayısıyla işletme hesabı esasında defter tutanların azalan bakiyeler 

yöntemiyle amortisman ayırmaları mümkün bulunmamaktadır. Ancak hemen belirtelim 

ki, ikinci sınıf tüccar oldukları halde kendi istekleriyle bilanço esasına göre defter tutan 
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mükellefler de bu usulü uygulayabileceklerdir. Azalan bakiyeler yönteminde oran, normal 

oranının iki katı olmak üzere % 40 oranını geçemeyecektir116. 

 

VUK'un 328. maddesinde “Şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, 

işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar 

verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme 

giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl sure ile tutulabilir. 

Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi 

matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu 

karlar o yılın matrahına eklenir. 

 

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yerni 

değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. 

Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına 

devam olunur.” denilerek firmaların maddi duran varlıklarını yenilemeleri teşvik 

edilmektedir. 

 

Satış karının alındığı hesap uygulamada yenileme fonu olarak adlandırılmaktadır. 

Aynı imkan amortismana tabi iktisadi kıymetler için sigorta tazminatı alınması halinde de 

mevcut olup, sigorta tazminatının net kayıtlı değerden fazla olan tutarı da koşulların 

sağlanması halinde yenileme fonuna intikal edilebilmektedir. Bir amortismana tabi 

iktisadi kıymetin amortismanı tam olarak ayrılmadığı takdirde yenileme fonuna alınacak 

kar tutarı da eksik ayrılan amortisman tutarı kadar daha az olacaktır117. 

 

 

                                                 
116 Aykutlu, a.g.e., s. 73-76. 
117 M. Emin Akyol, Amortisman Ayrılmaması veya Düşük Nispette Ayrılması Üzerine Bir 
Değerlendirme, Vergi Dünyası Dergisi, 2009, S.337, s. 4-7. 
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3.1.2.4.  Vergi Usul Kanunu’nda Yeralan Karşılık Ayırma 
Hükümleri 

 
Karşılıklarla ilgili düzenlemeler VUK’nun 288. maddesinde yer almakta olup; ilgili 

maddede şöyle denilmektedir: “Hasıl olan veya husulü beklenen fakat miktarı katiyetle 

kestirilemeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyetini arz eden belli bazı zararları 

karşılamak maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet 

değerleriyle pasifleştirilmek suretiyle değerlenir.” VUK’nda; şüpheli alacaklar ve sermaye 

için karşılık ayrılması öngörülmüştür. Bu tip karşılıklar haricinde kalan VUK’nu veya 

kendi kanunlarındaki özel bir hükme dayanmaksızın ayrılan karşılıkların, vergi 

matrahında kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekir.  

 

VUK 288. Md.’de karşılık ayrılacak zararlar birincisi hasıl olan ve ikincisi husulü 

beklenen zararlar olarak iki grupta toplanmıştır. Bu zararların ortak özellikleri miktarının 

“katiyetle kestirilememesi ve teşebbüs için borç mahiyetini arz etmesi”dir. Husulü 

beklenen zarar için vergiyi doğuran olay henüz vuku bulmamıştır. Öte yandan, hasıl 

olmuş bulunan zararlarda ise vergiyi doğuran olay vuku bulmuştur. Gelir veya gider 

unsurunun vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu döneme mal edilmesi ise zorunludur. 

İşte bu hallerde kesin tespit bulunmadığında, zarar kaydı, 288. Md.’nin genel tanımı 

içinde karşılık ayrılmak suretiyle gerçekleştirmek gerekir118. 

 

3.1.2.5. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 

 
Değeri düşen mallara ilişkin yasal düzenleme VUK’nun 278’nci madde hükmünde 

yer almaktadır. Bu madde hükmü şu şekildedir: “ Yangın, deprem ve su basması gibi 

afetler yüzünden veyahut bozulmak, çürümek, kırılmak, çatlamak, paslanmak gibi haller 

neticesinde iktisadi kıymetlerinde önemli bir azalış vaki olan emtia ile maliyetlerin 

hesaplanması mutad olmayan hurdalar ve döküntüler, üstüpü, deşe ve ıskartalar emsal 

bedeli ile değerlenir.” 

                                                 
118 Arıkan, a.g.e. 
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Kanun metninde yer almamasına karşın yargı kararlarında trafik kazalarının da 

afet niteliğinde değerlendirildiği görülmektedir. Bu durum VUK’nun “Vergi Kanunlarının 

Uygulanması ve İspat” hususunu düzenleyen 3. Md.’sinin ikinci fıkrasının 

yorumlanmasının doğal  sonucu olup, ilgili hüküm şöyledir: “Vergi Kanunları lafzı ve ruhu 

ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 

konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yeri ve diğer maddelerle olan 

bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.”119 

 
İktisadi değerlerinde düşme görülen malların emsal bedelinin tespiti için 

mükelleflerin değer kaybının ortaya çıktığı (hesap dönemi) sonuna kadar Takdir 

Komisyonlarına başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Buna karşılık malların tabii afet 

sonucu değer kaybettiği hallerde hesap dönemi sonu beklenmeden Takdir 

Komisyonu’ndan emsal bedeli tespitinin talep edilmesi gerekir120. 

 
Uygulama da, değer düşüklüğü doğrudan mal bedelinden indirilmektedir. Fakat, 

MSUGT ile öngörülen uygulama değer düşüklüğünün karşılık ayrılmak suretiyle gider 

yazılması şeklindedir. Uygulamada sıkça karşılaşılan bir diğer husus da kıymeti düşen 

malların hasar tespitinin sigorta eksperleri; itfaiye yetkilileri, kaymakamlıkça 

görevlendirilen bilirkişiler, jandarma gibi kişi ve kurumlarca yapılması ve bu kararlara 

göre değer düşüklüğünün sonuç hesaplarına gider kaydedilmesidir. Sayılan kişi ve 

kurumlardan alınan karar neticesine göre hareket etmek VUK’na göre mümkün değildir. 

Kanunun emsal bedel takdir görevini verdiği makam “Takdir Komisyonları”dır. 

 

3.1.2.6. Menkul Kıymetler Değer Düşük Karşılığı  

 

Menkul kıymetlerin değerlenmesine ilişkin VUK’un 279. Md.’si aşağıdaki gibidir: 

“Hisse senetleri ile fon portföyünün %51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse 

                                                 
119 A.e. 
120 Ufuk,  a.g.e., s. 21. 
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senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan 

her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa veya borsa 

rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul 

kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap 

tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi 

suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve 

zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün 

olmayan menkul kıymetler, alış bedeli ile değerlenir.” 

 

• Yukarıda sayılan menkul kıymetlerin dışında kalanlar ise borsa rayici ile 

değerlenecektir. 

• Anılan düzenleme uyarınca hisse senetleri ile fon portföylerinin en az 

%51’i Türkiye’de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu 

katılma belgeleri alış bedeliyle değerlenecektir. 

• Borsa rayici bulunmayan veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde 

oluştuğu anlaşılan menkul kıymetlerde değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış 

bedeline vadesinde elde edilecek gelirin alım tarihinden değerleme gününe kadar geçen 

süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır. Borsa rayici 

bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü 

itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler ise alış bedeli ile 

değerlenecektir. 

 

Alış bedeli ile değerlenen menkul kıymetlerin, borsa rayicinde meydana gelen 

değer azalması nedeniyle ayrılan menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı vergisel 

açıdan kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindedir.  

 

3.1.2.7. Şüpheli Alacaklar Karşılığı  

 

VUK’nun 323’ncü maddesinde şüpheli alacaklar aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. 

 

Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; 
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• Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 

• Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen 

borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değemeyecek derecede 

küçük alacaklar; 

 

Şüpheli alacak sayılır. 

 

Yukarıda yazılı şartları sağlayan şüpheli alacaklar için değerleme gününün 

tasarruf değerine göre pasifte karşılık ayrılabilir. Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu 

karşılık hesabında gösterilir. Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan 

miktara inhisar eder. Şüpheli ticari alacaklar için karşılık ayırmak için alacağın teminatsız 

olması gerekir teminatlı alacaklar için karşılık ayrılamaz. 

 

İcra takibinin ciddi olarak takip edilmemesi sonucu alacağın takibinin düşmesi 

neticesinde alacak şüpheli ticari alacak niteliğini kaybettirir. Ayrıca şüpheli alacak 

karşılığı şüpheli hale geldiği yıl karşılık ayrılabilir daha sonraki yıllarda karşılık ayırma 

haklarını firmalar kaybederler. 

3.2. İLGİLİ KANUNLARDA MUHASEBE HİLELERİNE 
KARŞI YERALAN GENEL DÜZENLEMELERİN 
KARŞILAŞTIRILMASI 

4 sıra no’lu MSUGT’nde “1 sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği 

ile uygulamaya Konulan Muhasebe Usul ve Esasları, işletmelerin faaliyet sonuçlarının 

sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi; mali tablolar aracılığıyla ilgililere 

sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu 

yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması amacını 

taşımaktadır. Sözkonusu düzenleme, vergi mevzuatı ve uygulamasından tamamen 

bağımsız olarak ve vergisel kaygılar ön planda tutulmaksızın hazırlanmıştır. Bu itibarla 

MSUGT’lerinde vergi mevzuatına kıyasen farklılık gösteren düzenlemeler yer 

almaktadır.” Denilerek VUK, SPKn ve Tekdüzen Hesap Planı uygulamaları arasında 
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farklılıklar olabileceğinin üzerinde durulmuştur. Bu farklılıkların temel sebebi SPKn ve 

THP uygulamalarının vergisel kaygı ile düzenlenmemiş olmasındandır. VUK’nun en 

önemli amacı ise devletin vergi alacağını güvence altına almaktır. Tek Düzen Hesap 

planı nuygulamalarının vergisel mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla uygulanan 

yöntem şirketlerin vergilerini ticari kar üzerinden değil mali kar üzerinden ödemeleridir.  

3.2.1. Vergi Usul Kanunu’nda Ve Türk Ticaret Kanunu’nda 
Yeralan Defter Tutma Ve Muhafaza Etme Hükümlerinin 
Karşılaştırılması  

 

Vergi inceleme elemanları vergi denetimlerini mükelleflerin tuttuğu defterler 

üzerinden yapmaktadırlar. Yasal defterler firmaların yaptığı işlemleri barındırdığı için bu 

defterlerin tutulması vergi denetimi açısından ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. TTK 

ve VUK arasında yasal defterlerin tutulması düzenlemeleri açısından farklılıklar 

mevcuttur. Bu farklılıklardan ilki TTK'nun 68. madde hükmünün sadece tacirlerle ilgili 

olduğu ve VUK'nda yer alacak düzenlemelerin defter tutmak zorunda olan tüm vergi 

mükelleflerini kapsayacak olması dolayısıyla defter ve belge kayıp halinin, VUK'nda 

TTK’nda ayrıntılarıyla düzenlenmemesidir121. Diğer farklılık ise TTK’nda defter ve bunlara 

ilişkin vesikaların yetkili memurlara ibrazı konusunda gerek süre yönünden gerekse bu 

sürenin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği yönünden net düzenlemelere yer verilirken 

VUK’nda olaya özgü olarak farklı süreler ortaya çıkmaktadır122. Sonuç olarak, VUK’nun 

bütün mükellefleri kapsaması dolayısıyla TTK’nda detaylı olarak düzenlenmiş hükümlerin 

VUK’na da dahil edilmelidir. 

 

Neredeyse tüm Vergi İnceleme Raporlarının III/A başlığında standart olarak yer 

alan "Usul İncelemeleri" bölümünde, yine standart format olarak yer alan ve şimdiye 

kadar sadece Usulsüzlük Cezası kesilmesi ve re'sen tarhiyat önerilerine dayanak alınan, 

VUK 30/4 maddesinde geçen "defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikalar, vergi matrahının 

                                                 
121 Özel, a.g.e., s. 61-67. 
122 Atilla Budak, TTK Ve VUK Çerçevesinde Yasal Defterlerin Muhafazasi Ve İbrazi Ve Bazi 
Sorun lar, Vergi Dünyası Dergisi, 2006, S.293, (Çevrimiçi) 
http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=3168, 15 Mart 2011. 
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doğru ve kesin olarak tespitine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık 

olması dolayısıyla ihticaca salih değildir" ifadesi hesap ve muhasebe hilesini 

çağrıştırmadığını hatta bu açıklamanın tam olarak hesap ve muhasebe hilesini 

tanımladığı yok saymak doğru olmayacaktır.123 Nitekim bazı görüşler hesap ve 

muhasebe hilesi yapma suçunu, "Defter kayıtlarının muhasebe kurallarına aykırı 

yapılarak vergi matrahının doğru şekilde tespitini zorlaştırmaya yönelik, aldatmaya 

yönelik hareketler…"124 olarak tanımladığına göre, bu tanım ile yukarıya aldığımız 

"ihticaca salih olmama" ifadesi ile ne kadar çok benzeştiği inkar edilemez.125 Fakat hiçbir 

inceleme elemanı bu tip davranışları hesap ve muhasebe hilesi olarak niteleyip VUK 

359. Maddesinin a/1 bendine göre değerlendirmemiş bulunmaktadır. Eğer VUK 359 da 

geçen hesap ve muhasebe hilesi suçu uygulanabilir bir suç olsaydı yapılan incelemelerin 

çoğuna yukarıda geçen şekliyle konu olabilirdi.  

 

3.2.2. Vergi Usul Kanunu’nda Ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda Yeralan Değerleme Hükümlerinin Karşılaştırılması  

 
         VUK’nu ve SPKn’nda yer alan değerleme düzenlemeleri arasındaki farklar 

aşağıda sayılmıştır; 

 
• SPKn tebliğine göre noter, mahkeme, kıymet takdiri vb. giderlerinin 

varlığın maliyet bedeline eklenmesi gerekir. VUK bu giderlerin varlığın maliyet bedeline 

eklenmesi veya dönem giderlerine dahil edilmesi konusunda teşebbüsleri serbest 

bırakmıştır126. 

 

• VUK’nda SPKn tebliğlerindeki gibi üretimin düşük olduğu dönemlerde atıl 

kapasite bulunması durumunda atıl kapasiteye düşen sabit genel üretim giderleri üretim 

maliyeti dışında tutulmasını gerektirecek bir düzenleme mevcut değildir. VUK’na göre 

                                                 
123 Şentürk ve Alpaslan, a.g.e. 
124 Şükrü Kızılot, Doğan Şenyüz, Metin Taş, Recai Dönmez, Vergi Hukuku, 2. bs., Yaklaşım 
Yayıncılık, Ankara 2007, s. 204.  
125 Şentürk ve Alpaslan, a.g.e. 
126 Canoğlu, a.g.e., s. 3-14. 
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üretim düzeyi ne olursa olsun sabit genel üretim giderleri üretim maliyetlerine dahil 

edilecektir. 

• VUK’nda mükelleflerin seçimine bırakılmış olan genel yönetim giderlerinin 

üretim maliyetlerine dahil edilmesi mevzuusunda SPKn Tebliğlerinde düzenleme 

yapılarak faaliyet giderlerinin üretim maliyetlerine dahil edilmeyeceği hüküm altına 

alınmıştır. Faaliyet giderleri araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 

ile genel yönetim giderlerini içine alır. 

• SPKn tebliğine göre stok maliyetinin hesaplanmasında ilk giren ilk çıkar, 

son giren ilk çıkar, ağırlıklı ortalama maliyet veya hareketli ortalama maliyet 

yöntemlerinden birisi uygulanır. VUK'nda son giren ilk çıkar yöntemi dışında diğerleri 

maliyet hesaplamasında kullanılabilir.  

• %10 veya daha fazla değer düşüklüğü esası hem VUK'nda ve hem de 

SPKn tebliğinde emsal bedel (net gerçekleşebilir değer) uygulanabilmesinin zorunlu 

koşulu olduğuna göre aralarında kanımızca esas itibariyle şu önemli fark bulunmaktadır. 

VUK hükümlerine göre stok değerlemesinde %10 veya daha fazla düşüklüğün 

saptanması, stokların emsal bedelle değerlenmesi için yeterlidir. SPKn tebliğine göre ise 

ayrıca "değer düşüklüğünün yakın bir tarihte ortadan kalkacağına dair objektif ve makul 

bir gerekçenin varolmaması" da gerekmektedir. Bir başka anlatımla, SPKn tebliği geçici 

değer düşüklüklerini stok değerlemesinde ihmal edilebilir nitelikte görmektedir127. 

 

3.2.3. Vergi Usul Kanunu’nda Ve Sermaye Piyasası 
Kanunu’nda Yeralan Amortisman Hükümlerinin Karşılaştırılması  

 
SPKn Tebliğleri ile işletmelere amortisman sürelerini serbestçe tayin imkanını 

vermekte, ayrıca bu düzenlemelere göre normal amortisman ve azalan bakiyeler 

yöntemi yanında diğer amortisman hesaplama yöntemlerinden herhangi biri de yıllık 

amortisman hesaplamalarına esas alınabilmektedir. VUK’nu ilgili tebliğleri uyarınca 

işletmelerin duran varlıkları kaç senede itfa edeceği belirlenmiş ve tebliğlerde yer 

almayan duran varlıklar için Maliye Bakanlığına sorulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 

                                                 
127 A.e., s. 3-14. 
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amortisman ayırma yöntemlerinin ise esas olarak normal amortisman yöntemi ile azalan 

bakiyeler yöntemleri ile sınırlı olduğu hüküm altına alınmıştır.  

 

SPKn Tebliği'ne göre amortisman ayırma yöntemleri makul bir gerekçeye 

dayandırılmak kaydıyla değiştirilebilmektedir. VUK’na göre ise, normal usulden azalan 

bakiyeler usulüne geçmek mümkün bulunmamakta, ancak azalan bakiyeler usulünden 

normal usule geçilebilmektedir. Ayrıca, VUK’nu uyarınca mükellefler ilgili tebliğlerde 

belirtilen oranlar üzerinden ve bunları aşmamak kaydıyla amortisman ayırabilmekte, an-

cak amortisman oranını bir kere tespit ettikten sonra bunu değiştirememektedirler.  

 

VUK'nun 320. Md.’si uyarınca amortismanın herhangi bir yıl yapılmamasından 

veya ilk uygulanan nispetten düşük bir hadle yapılmasından dolayı amortisman süresi 

uzatılamaz. Bu nedenle amortismanın tamamlanması yoluna gidilirse, bu tutar kanunen 

kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır128. 

3.2.4. İlgili Kanunlarda Yeralan Karşılık Ayırma 
Hükümlerinin Karşılaştırılması 

 
Stokların elde etme maliyetine göre düşük değerle değerlenmesi halinde SPKn 

tebliğine göre "genel yönetim giderleri" içinde de karşılık ayrılması gerekir. VUK 

hükümlerine göre böyle bir durumda mutlaka karşılık ayrılması zorunlu değildir. Zira VUK 

emsal bedelle değerlemeyi hem birinci ve hem de ikinci sınıf tüccarlar için kabul etmiştir. 

Bir başka anlatımla birinci sınıf tüccarlar stoklardaki değer kaybı için muhasebe tekniği 

yönünden karşılık ayırabilecekleri gibi değer kaybını doğrudan gider hesaplarına da 

intikal ettirebileceklerdir129. 

 

VUK 23. Md.’sinde “Hasıl olan veya husülü belirlenen fakat miktarı katiyetle 

kestirilemeyen ve teşebbüs için bir borç mahiyeti arz eden belli bazı zararları karşılamak 

maksadıyla hesaben ayrılan meblağlara karşılık denir. Karşılıklar mukayyet değerleriyle 

                                                 
128 Aykutlu, a.g.e., s. 73-76. 
129 Canoğlu, a.g.e., s. 3-14. 
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pasifleştirilmek suretşyle değerlenir. Amortisman kayıtları hakkındaki özel hükümler 

mahfuzdur.” Denilerek karşılıklar hakkında genel bir düzenleme yapılmıştır. 

 

VUK’nda karşılıklar SPKn olduğu kadar detaylı açıklanmamıştır130. VUK’nu 

şüpheli ticari alacaklar dışında kalan karşılıkları kabul etmemekte ve ticari kardan mali 

kar’a geçişte kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate almaktadır. 

 

37 no’lu UMS hükmü ile SPKn Tebliğ hükmü birbiriyle örtüşmektedir. 37 no’lu 

UMS hükmüne göre, “ Bir işletme şarta bağlı bir varlığı tahakkuk ettirmemelidir. Şarta 

bağlı varlıklar genellikle ekonomik faydanın işletmeye akışının mümkün olduğu, 

planlanmayan veya beklenilmeyen diğer olaylar sonucu ortaya çıkar131. Aynı düzenleme 

447.madde hükmünde de mevcuttur. 447.’e göre;  Şarta bağlı varlıklar, gelişmelerin mali 

tablolara uygun bir şekilde yansımasını temin etmek üzere, sürekli olarak 

değerlendirmeye tabi tutulur. İşletmenin ekonomik fayda elde edeceğini muhtemel hale 

gelmesi durumunda, şarta bağlı varlık hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama 

yapılır132. 

3.3. VERGİ USUL KANUNU’NA GÖRE MUHASEBE HİLESİ 
KAVRAMI 

3.3.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yeralan Adli Suçların 
Değerlendirilmesi 

3.3.1.1. Vergi Usul Kanunu’nda Yeralan Adli Suçların 
Tarihsel Gelişimi 

 
Vergi Ceza Hukuku konusunda cumhuriyet tarihimizin ilk düzenlemesi 13 Aralık 

1919 tarihli Harp Kazançları Hakkında Kararnamenin 34. md. hükmüdür. Bu hükme göre 

sahte ve mükerrer defter düzenleyerek ve muhasebe hileleri yaparak vergi kaybına 
                                                 
130 Akyol, a.g.e., s. 4-7. 
131 Akgül, a.g.e., s. 182. 
132 Sönmez ve Gerşil, a.g.e. 
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neden olanlara, kesilecek mali vergi cezaları yanında üç aydan üç yıla kadar hapis 

cezasına hükmedilecektir.133 1919 yılından sonra en önemli düzenleme 1949 yılında 

yürürülüğe girmiş olan VUK’udur. Günümüz vergi sistemimizin temeli olan 5432 sayılı 

VUK o günlerde pekçok kanunda düzenlenmiş olan hükümleri tek bir çatı altında 

toplamış ve 1949 yürürlüğe girmiştir. 5432 sayılı VUK’nda cezalar ikinci kısmında 324-

353. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu kanunda hapis cezasını öngören suçlar 

mevcut değildi. Vergi kaçakçılığının hapis cezasını öngören bir suç olarak 

düzenlenmemiş olması dolayısıyla devletin vergi kaybına uğraması sonucunda 5432 

sayılı VUK’nu değiştiren 1951 tarihli ve 5815 sayılı Kanun ile 2 tane ek madde 5432 

sayılı kanuna eklenerek hileli vergi suçları ve bu suçlar uygulanacak cezalar 

düzenlenerek bazı fiillerin hapis cezası ile cezalandırılması öngörülmüştür. Ayrıca 4. Ek 

madde ile de “hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul” düzenlenmiştir. 

 

Günümüzde halen yürürlükte olan 1960 tarihli 213 sayılı VUK’nun da da benzer 

hükümler yerini korumuştur. Bu hükümler 213 Sayılı Kanunda “ceza muhakemelerinde 

yargılanacak suçlar ve cezaları” başlığı altında, 357., 359. ve 360. maddelerde, ek 4. 

madde ise eskisi gibi “hileli vergi suçlarının cezalandırılmasında usul” başlığı altında, 

367. maddede düzenlenmiştir. Eski düzenlemeye ek olarak 213 Sayılı Kanun’a hapis 

cezasını gerektiren bir suç olarak “hileli vergi suçlarına teşebbüs” adı altında 358. md. ile 

bir teşebbüs suç eklenmiştir.  

 

VUK’nu son haline 1998 yılında 4369 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik 

getirmiştir. Bu değişiklik hapis cezasını gerektiren fiilleri ve bu fiillerin cezasını 

düzenleyen yaptırımların 359. maddeye taşınmasıyla olmuştur. Böylece durum ceza 

hukuku sistemine uygun hale getirilmiştir.134 4369 sayılı Kanunla 358. maddede yer alan 

hileli vergi suçuna teşebbüs kaldırılmıştır. Bunlara rağmen, bazı vergi suçlarına teşebbüs 

mümkündür. VUK’nun 359. Maddesinin a/2 bendinde sayılan belgelerin Maliye Bakanlığı 

ile anlaşması olmadığı halde basılması ve sahte olarak basılması halinde, teşebbüs 

mümkündür. Çünkü bu suçta hareket parçalara ayrılabilir. Örneğin matbaacı (M), 

                                                 
133 Bekir Baykara, Vergi Suçu Raporu ve Vergi Ceza Muhakemesindeki Yeri, Vergi Dünyası 
Dergisi, Mayıs 2004, S.273., s. 10. 
134 4369 Sayılı Kanunun 359. md.sinin gerekçesi 
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anlaşması olmadığı halde sipariş almış, fatura bilgilerini filme almış fakat, henüz 

basmadan yakalanmıştır. Bu durumda (M) vergi suçuna teşebbüs etmiştir. Çift defter 

kullanma suçunun durumu ise 4369 sayılı kanundan önce de, sonra da “neticesiz 

suç”tur. Bu nedenle de teşebbüse elverişli değildir. 4369 sayılı kanundan önce VUK 358. 

Madde nedeniyle çift defter kullanma suçuna teşebbüs mümkündü. 4369 sayılı kanun ile 

bu madde kaldırılmıştır. Vergi suçlarının yargılanma usulünü gösteren 367. md. ise 

esasa ilişkin olmayan ufak değişikliklerle bugüne kadar aynen gelmiştir135. 

3.3.1.2. Suçun Tanımı Ve Kapsamı 

 

Kanun tarafından belirlenen ve işlenmeleri halinde cezalandırılmaları öngörülen 

fiiler olarak tanımlanan suçlar136, temel unsurların varlığı halinde gerçekleşmektedirler. 

Suçun unsurları doktrinde ayrıntılı bir şekilde yeralmıştır, fakat unsurların sayısı 

hakkında hukukçuların görüş birliği yoktur. Doktrinde ikiden başlayıp altıya kadar devam 

eden sayılarda suçun unsuru varlığı iddiasında bulunan yazarlar mevcuttur. Buna 

karşılık, daha çok, kanunilik unsuru, maddi unsur, manevi unsur ve hukuka aykırılık 

unsuru diye yapılmış olan dörtlü ayrım kabul görmektedir. Suçun “kanunilik unsuru” bir 

fiilin kanunda tanımlanan tipe uygun olmasını ifade eden unsurdur ve bütün kamu 

hukuku dallarında yeralmaktadır. Anayasa 38. Maddesinde de korunmaya alınmış olan 

kanunilik unsuru kısaca, hiç kimse kanunda belirtilmemiş bir hareket dolayısıyla 

cezalandırılamaz diye açıklanmaktadır. Suçun diğer bir unsuru olan “maddi unsur” bazı 

yazarlarca hareket veya fiil unsuru olarak adlandırılmaktadır. Nitekim, maddi unsur bir 

suçun oluşabilmesi için bir fiilin yapılması gerektiğini ifade etmektedir. Suçun üçüncü 

unsuru ise “manevi unsur” dur. Manevi unsur bir hareketin suç sayılabilmesi için hareketi 

yapan kişide suçu işleme kastı olması gerektiğini ifade eder. Ayrıca fail suçu taksirle de 

işlemiş olabilir. Suçun son unsuru “hukuka aykırılık unsuru” dur. Hukuka aykırılık unsuru 

ile anlatılmak istenen sadece, ceza hukukuna aykırılığı değil, tümüyle hukuk düzenine 

                                                 
135 Bekir Baykara, Vergi Suçuna Teşebbüs 4369 Sayılı Kanundan Sonra Da Mümkün Müdür?, 
Yaklaşım Dergisi, Ekim 2001, S.106, s. 167-174. 
136 Sulhi Dönmezer, Sahir Erman, Nazari Ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.1, Yeniden Gözden 
Geçirilmiş Onikinci bs., Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1997, s. 338. 
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aykırılığı ifade etmektedir.137 “Suçun bir unsuru olan hukuka aykırılıktan söz edilebilmesi 

için ceza hukuku kurallarına aykırı bir fiilin bulunması ve bu fiilin tüm hukuk düzeni içinde 

herhangi bir hukuk kuralı ile izin verilmiş bir fiil olmaması gerekir.”138 

 

3.3.1.3. Adli Suçların Cezalandırılmasında Usul 

 
            VUK 367. Md.’sine göre; 

 

“Yaptıkları inceleme sırasında 359. Md.’de yazılı suçların işlendiğini tespit eden 

maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların yardımcıları ve gelirler kontrolörleri ile 

stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili 

olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu vergi dairesi 

başkanlığının veya defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesi mecburidir.  

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme 

yapılmasını talep eder. 

Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına 

bildirilmesine talik olunur. 

359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı 

cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez. 

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılı 

vergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı 

gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz. 

                                                 
137 Nurullah Kunter, Suçun Kanuni Unsurları Nazariyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayını, İstanbul, 1949, s. 145. 
138 Oktar, a.g.e., s. 391. 
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Yaptıkları inceleme sırasında ve 360 ıncı maddelerde yazılı kaçakçılık veya 

iştirak suçlarını tespit eden maliye müfettişleri, hesap uzmanları ile bunların muavinleri 

ve gelirler kontrolörleri ile stajyer gelirler kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve 

vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı 

bulunduğu vergi dairesi başkanlığının veya defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili 

Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi mecburidir.  

Yukarıda belirtilen kaçakçılık suçunun işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden 

Cumhuriyet Savcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını 

talebeder.  

Amme davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet Savcılığına 

bildirilmesine talik olunur.”  

359. ve 360. Maddeler uyarınca uygulanan hapis cezaları, vergi ziyaı cezası 

veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel değildir.139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 Ahmet Burçin Yereli, Adli Yargının Görev Alanına Giren Vergi Suç ve Cezaları, Vergi Dünyası 
Dergisi, Mayıs 2001, S.237, s. 116. 
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3.3.1.4. VUK’nda Yer Alan Adli Suçlar 
 
Tablo 4: Vergi Suç ve Cezaları 

 
Kaynak: Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi, Ankara 2007, 15. bs. Kaynağından 

derlenmiştir. 

 

Vergi Suç ve 
Cezaları

İdari Suç Ve 
Cezaları

Vergi Ziyaı Suçu ve 
Cezası

Usulsüzlük Suçları 
ve Cezaları

Genel Usulsüzlük 
Cezası

Özel Usulsüzlük 
Cezası

Adli Suç ve Cezaları

Kaçakçılık Suçu ve 
Cezası

Birinci Grup 
Hareketler

İkinci Grup 
Hareketler

Üçüncü Grup 
Hareketler

Vergi 
Mahremiyetini İhlal 

Suçu ve Cezası

Mükellefin Özel 
İşlerini 
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VUK’nda düzenlenmiş olan adli suçlar, kaçakçılık suçları ve cezaları, vergi 

mahremiyetinin ihlali suçu ve cezası ile memurların mükellefin özel işlerini yapması suçu 

ve cezaları olmak üzere 3 ayrı başlık altında toplanmıştır. 

 

Vergi kaçakçılığı suçunun tanımına ilişkin olarak 5432 sayılı VUK’un yürürlüğe 

girdiği 1.1.1950 yılından günümüze kadar çeşitli değişiklikler yapılmıştır. 5432 sayılı 

kanun kaçakçılık suçu için idari ve mali yaptırımlarla yetinmiştir. Bu suça karşın 

uygulanacak olan idari ve mali yaptırımların yetersiz kalacağı düşüncesiyle 24.08.1951 

tarihinde yürürlüğe giren 5815 sayılı kanunla ceza hukuku anlamında suç olan ‘’hileli 

vergi suçu’’ tanımlanmış ve suç sayılan fiillerin yapılmasıyla idari ve mali nitelikli cezalar 

yanında hürriyeti bağlayıcı cezalar ile desteklenmiştir. Kaçakçılık ve hileli vergi suçu 

1961 tarihinde yürürlüğe giren 213 sayılı VUK’da yer almıştır. 1981 tarihi itibariyle hileli 

vergi suçunu oluşturan fiiler kaçakçılık fiilini düzenleyen maddeye aktarılarak bu iki suç 

kaçakçılık suçu adı altında birleştirilmiştir. Bu düzenleme 4369 sayılı ve 1998 tarihli 

kanuna kadar bu şekilde korunmuştur. 4369 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle suç 

kategorisi ikiye ayrılmış ve idari-mali kaçakçılık, ağır kusur ve kusur yerine vergi ziyaı 

suçu, hileli kaçakçılık olarak nitelendirilebilecek vergi suçlarının yerine ise kaçakçılık 

suçu getirilmiştir140. 

4369 sayılı kanunla kanunun 359. maddesinde düzenlenen kaçakçılık suçunda  

eski kanuna göre 2 önemli değişiklik yapılmıştır141; 

• Eski kanunda yer alan mükellefin kasten suç işlemesi yeni kanunda yer 

almamış ve mükellefin kasıtlı olmadığı durumlarda da suç yine oluşacaktır. 

• Vergi suçunun oluşması için artık vergi ziyaının varlığı gerekli değildir 

mükellefin kanunda sayılan fiileri yapması durumunda vergi ziyaı oluşmasa da kaçakçılık 

suçu oluşacaktır. 

                                                 
140 Oktar, a.g.e.,s. 391. 
141 Nurettin Bilici, Vergi Hukuku, Seçkin Kitabevi, Ankara 2007, 15. bs., s. 94. 
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3.3.1.4.1. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu Ve Cezası 

Aşağıda sayılı kişiler vergi mahremiyetine uymak zorundadırlar ve bu kişiler VUK 

md.5’te sayılmışlardır; 

• Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; 

• Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay da görevli olanlar; 

• Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; 

• Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler. 

Bu kişiler görevleri dolayısıyla öğrendikleri mükellefin ve mükellefle ilgili kişilerin 

sırlarını açıklayamazlar ve bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin yararına 

kullanamazlar142. 

VUK, 362. Md.’sine göre ‘’Bu kanunda yazılı vergi mahremiyetine uymağa 

mecbur olan kimselerden bu mahremiyeti ihlal edenlere Türk Ceza Kanununun 198'inci 

maddesinde yazılı cezanın iki katı hükmolunur. Bu ceza iki aydan az olmaz. Suçları 

tekerrür edenler bir daha devlet hizmetinde kullanılmazlar.’’ Denilerek verilecek olan 

cezalar belirtilmiştir. 

3.3.1.4.2. Mükellefin Özel işlerini Yapma Suçu Ve Cezası 

 

VUK’nun 6. Maddesine göre; beşinci maddede yazılı olanlar: 

Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış bile olsalar eşlerine, 

Kan veya sıhri usul ve füruna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan 

hısımlığından üçüncü, sıhri hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan 

kalkmış olsa bile, üçüncü dereceye kadar olan civar hısımlarına, 

Kanuni temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere  

                                                 
142 Bilici, a.g.e., s. 97. 
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Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. Vergi muameleleri ve 

incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli 

olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel 

işlerini ücretsiz de olsa yapamazlar143. 

Bu yasağı ihlal edenler Türk ceza kanunun görevi kötüye kullanma suçuyla ilgili 

240. maddesine göre 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası öngörülür. Bu hapis cezaları 

para cezasına çevrilebilir. 

3.3.1.4.3. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları 

 

“Özellikleri, tespiti, yaptırımları ve uygulanması bakımından idari-mali nitelikli 

hukuka aykırılıklardan tümüyle farklı olan kaçakçılık suçları, suçu oluşturan fiillerin 

niteliğine göre üç ayrı bölümde düzenlenmiştir.”144  

 

3.3.1.4.3.1. Birinci grup hareketler 

 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 

tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar,  

Hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter 

tasdik kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi 

incelemesine yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma 

                                                 
143 Yereli, a.g.e., s. 116. 
144 Oktar, a.g.e., s. 387. 
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dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

3.3.1.4.3.2. İkinci grup hareketler 

Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar hakkında on sekiz aydan üç yıla kadar ağır hapis cezası uygulanır.(VUK 359. 

Md./b-1). 

Birinci grupta yer alan hareketleri yapanlara uygulanacak ceza altı aydan üç yıla 

kadar hapis cezasıdır. Bu cezanın para cezasına çevrilmesi halinde, hapis cezasının her 

bir gününün para cezası karşılığının hesabında, sanayi kesiminde çalışan onaltı 

yaşından büyük işçiler için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücretin bir aylık 

brüt tutarının yarısı esas alınacak ve hükmolunan bu para cezası ertelenmeyecektir.  

3.3.1.4.3.3. Üçüncü Grup Hareketler 

Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

Bu grupta yer alan hareketleri yapanlara uygulanacak ceza onsekiz aydan üç yıla 

kadar hapis cezasıdır. Bu cezanın paraya çevrilmesi ya da ertelenmesi mümkün değildir. 

Kaçakçılık fiilleriyle ayrıca, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesine ya da eksik 

tahakkuk ettirilmesine yol açılması suretiyle vergi ziyaına da neden olunması halinde, 

vergi ziyaı cezası üç kat olarak uygulanmaktadır. 
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3.3.2.1. Vergi Usul Kanunu 359. Maddesi Kapsamında 
Muhasebe Hilesi Kavramı  

 

VUK'nun 359.md.’si aşağıdaki gibidir; 

 

Kaçakçılık suçları ve cezaları 

 

"a) Vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz 

mecburiyeti bulunan; 

 

1) Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapanlar, gerçek olmayan 

veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açanlar veya defterlere 

kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde 

tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydedenler, 

 

2) Defter, kayıt ve belgeleri tahrif edenler veya gizleyenler veya muhteviyatı 

itibariyle yanıltıcı belge düzenleyenler veya bu belgeleri kullananlar, 

 

Hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Varlığı noter tasdik 

kayıtları veya sair suretlerle sabit olduğu halde, inceleme sırasında vergi incelemesine 

yetkili kimselere defter ve belgelerin ibraz edilmemesi, bu fıkra hükmünün 

uygulanmasında gizleme olarak kabul edilir. Gerçek bir muamele veya duruma 

dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe 

aykırı şekilde yansıtan belge ise, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. 

 

b) Vergi kanunları uyarınca tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz 

mecburiyeti bulunan defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok 

ederek yerine başka yapraklar koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin 

asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler veya bu belgeleri 

kullananlar, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gerçek bir muamele 

veya durum olmadığı halde bunlar varmış gibi düzenlenen belge, sahte belgedir. 
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c) Bu Kanun hükümlerine göre ancak Maliye Bakanlığı ile anlaşması bulunan 

kişilerin basabileceği belgeleri, Bakanlık ile anlaşması olmadığı halde basanlar veya 

bilerek kullananlar iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

 

371 inci maddedeki pişmanlık şartlarına uygun olarak durumu ilgili makamlara 

bildirenler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz. 

 

Kaçakçılık suçlarını işleyenler hakkında bu maddede yazılı cezaların 

uygulanması 344. Md.’de yazılı vergi ziyaı cezasının ayrıca uygulanmasına engel teşkil 

etmez." 

 

Kanunda belirtidiği üzere, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri 

yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Kanun 

metninde muhasebe hilesinin ne olduğu tanımlanmamış ve muhasebe hilesi yapmak 

suçunu oluşturacak herhangi bir kanuni tipe örnek verilmemiştir. Literatürde ise pek çok 

muhasebe hilesi tanımı yapılmıştır. 

 

Oktar’a göre, kayıt düzeninin vergi hukuku ve muhasebe hukuku kurallarına 

aykırı olacak şekilde değiştirilmesine yönelik hareketler şeklinde tanımlayabileceğimiz 

hesap ve muhasebe hileleri, bilinçli olarak yapılmak koşuluyla, bilerek çeşitli 

matematiksel hatalar yapma, bazı rakamların yerlerini değiştirme, fazla ya da eksik 

sıfırlar koyma; bilerek yanlış hesaba kaydetme, borcu alacak, alacağı borç olarak 

gösterme, sayfadan sayfaya ya da yevmiye defterinden defteri kebire bilerek yanlış 

aktarmalar yapma, mükerrer kayıt yapma, unutulduğu izlenimi yaratmaya çalışarak bazı 

işlemleri kayıt düzeninin dışında tutma; değerleme, amortisman ve yeniden değerleme 

konularında bilerek hatalı uygulamalar yapma; teşebbüsün durumunu, olduğundan daha 

kötü ya da daha iyi göstermek amacıyla "bilanço maskelemesi"ne başvurma gibi 

hilelerdir. Hesap ve muhasebe hilelerinin çok çeşitli olabilmeleri, kanunda sayılmamış 

olmalarının haklı gerekçesi olarak gösterilmeye çalışılsa da maddede bu konuda bir 
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kanuni tipe dahi yer verilmemiş olmasının suç ve cezanın kanuniliği ve kıyas yasağı 

ilkeleri açısından açıklanması güçtür.145 

 

Nazalı’ya göre ise VUK 359 ‘da geçen muhasebe hilesi, 1 sıra nolu tebliğde, 

muhasebe düzenlemesinde uyulacak 12 kavram sayılıp tanımlandıktan sonra, 

hesapların kullanılış şekilleri de tek tek açıklanmıştır. Buna göre muhasebe, defter 

tutmak zorunda olan mükelleflerin Maliye Bakanlığı’nca belirlenen ilkelere uygun olarak 

tek düzen muhasebe sisteminde defter, kayıt ve işlemlerini izlemeleri olarak 

tanımlanabilir. Hesap ve muhasebe hilesi ise, belirtilen muhasebe ilke ve esaslarının 

bilerek ve vergi kaçırmaya yönelik olarak yanlış uygulanması şeklinde tanımlanabilir. 

Bütün bu açıklamalar neticesinde, sonuç hesaplarına yansıması gereken hasılat 

unsurlarının, sistematik bir şekilde şahıs veya kıymet hesaplarına intikal ettirilmiş 

olmasının muhasebe hilesi olduğu söylenebilir146. 

 

3.3.2.1.1. Muhasebe Hilesi Suçunun Vergi Ziyaına Bağlı 
Olup Olmayışı 

 

VUK açısından muhasebe hileleri incelendiğinde aklımıza genellikle vergi 

matrahını azaltmak amacıyla yapılmış muhasebe hileleri gelmektedir. Konunun diğer bir 

boyutu ise dünyada yaşanmış pekçok muhasebe skandalının arkasındaki muhasebe 

hilelerinin vergi matrahını arttırdığı gerçeğidir. Ülkemizde sermaye piyasasası gelişmiş 

ülkelerdeki gibi fazla gelişmediği için muhasebe hilesinin amacı ağırlıklı olarak vergi 

matrahını azaltmak olmaktadır. Fakat sermaye piyasasının gelişmiş olduğu gelişmiş 

ülkelerde firmalar hisse senetlerinin fiyatlarını arttırmak amacıyla vergi matrahını gözardı 

ederek yaptıkları muhasebe hileleriyle gelirlerini yüksek göstermek istemektedirler.  

Ülkemizde ise özellikle halka açık olmayan işletmelerde vergi matrahını azaltmak 

esas amaçtır. Esasen VUK’nda sayılan kaçakçılık suçlarının oluşması için vergi kaybı 

                                                 
145 Oktar, a.g.e., s. 390. 
146 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
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şartı aranmamaktadır. Fakat uygulamaya baktığımızda genellikle VUK 135 . maddesine 

gore inceleme yetkisi sahibi olanlar genellikle hazine lehine yapılmış usulsüzlükleri 

gözardı etmektedirler.147 Fakat hazine lehine yapılmış usulsüzlüğün zararlı olmayacağını 

söylemek yanlış olacaktır. Çünkü yapılan usulsüzlük sonucu toplum yanlış 

bilgilendirilecek, muhasebenin 12 temel ilkesinden olan sosyal sorumluluk ilkesine karşı 

gelinecek, firmaların sermayesi azalarak pekçok olumsuz etkisi olacaktır. Nitekim 

VUK’na son şeklini veren 4369 Sayılı Kanunun gerekçesinde suç olarak tanımlanan 

fiilerin hazine lehine veya aleyhine yapılmış olması şartı aranmamıştır148. Sayılan fiillerin 

vergi kaybına da yol açması halinde kesilecek üç kat vergi ziyaı cezasından başka, hapis 

cezası da söz konusu olacaktır, ancak olayın ceza mahkemesindeki soruşturma ve 

yargılama safhasında vergi ziyaının olup olmadığına bakılmayacaktır149. Sonuç olarak 

vergi inceleme elemanlarının yaptığı değerlendirmeler sadece vergi ziyaına sebebiyet 

veren mükelleflerin cezalandırılması yönünde olmamalı aynı zamanda hazine lehine 

yapılmış hilelerin de cezalandırılması yönünde olmalıdır.  

3.3.2.2. Muhasebe Hilesi Suçunun Vergi Usul Kanunu 
Düzenlemeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi 

 

VUK’nda belirtildiği üzere, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve 

saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri 

yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Kanunun bu 

maddesinde muhasebe hilesinin örneklerine yer verilmemiş olması dolayısıyla madde 

çeşitli açılardan eleştirilmektedir. Bu eleştiriler ve maddenin çeşitli uygulamalarına 

aşağıda değerlendirilmiştir. 

 

3.3.2.2.1. Kanunilik İlkesi Açısından Muhasebe Hilesi Yapma 
Suçu Ve Cezası  

 
                                                 
147 Erdem, a.g.e., s. 19-28. 
148 4369 Sayılı Kanunun Gerekçesi 
149 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
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Anayasamız’ın 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir “hukuk devleti” 

olup, 11. maddesinin 2. fıkrasına göre “kanunlar Anayasa aykırı olamaz” denilmektedir. 

Hukuk devleti anlayışının hakim olduğu ülkelerde suçlar ve cezaların kanunlarda 

belirtilmiş olması ilkesine “suç ve cezaların kanuniliği” ilkesi denilmektedir. Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nin 7. maddesince de düzenlenmiş bu ilkenin amacı, kişileri keyfi 

kovuşturma, mahkûmiyet ve müeyyidelere karşı korumaktır. 

 

Öte yandan, 1982 Anayasanın 38. maddesi çerçevesinde suç ve cezada 

kanunilik ilkesi ve kıyas yasağı tanımlanmış ve suç ve cezalara ilişkin esaslar sayılmıştır: 

Anayasanın 38. Maddesine göre; “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun 

suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda 

o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez. Ceza ve ceza yerine 

geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur. Suçluluğu hükmen sabit oluncaya 

kadar, kimse suçlu sayılamaz.” 

TCK ‘nun “Suçta ve cezada Kanunilik İlkesi “ başlıklı hükmünde ise, 

Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik 

tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir 

ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza 

konulamaz. Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas 

yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş 

yorumlanamaz.” Denilerek suçun oluşması ve bu suça ilişkin cezanın verilebilmesi için 

gerekli unsurlar sayılmıştır.  

 

VUK’un 359. Md’esinde yazılı hesap ve muhasebe hilesi; hesap işleyişi ve kayıt 

düzeninin vergi ve muhasebe ilkelerine aykırı olarak tutulması şeklinde tanımlanabilir. 

Söz konusu hükümde vergi matrahının azalması veya azalma ihtimalinin bulunması şart 

koşulmadığından, fiilin hesap ve muhasebe hilesi  oluşturması yeterli görülmektedir.150 

                                                 
150 Cenk Tolga Şimşek, Kaçakçılık Suçu Olarak Hesap Ve Muhasebe Hilesi, Vergi Dünyası 
Dergisi, (Çevrimiçi) http://www.vergidunyasi.com.tr/git.php?a=1&d=p&id=3447, 15 Mart 2010. 
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Kanunda muhasebe hilesi yapmak suçuna herhangi bir örnek verilmemiştir. Uygulama 

bu haliyle bizim görüşümüze göre de kanunilik ilkesine aykırıdır. 

 

Eski TCK'nun 240.maddesi "Yasada yazılı hallerden başka hangi nedenle olursa 

olsun görevini kötüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç yıla kadar 

hapsolunur, cezayı hafifletici nedenlerin bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis 

ve her iki halde ikibin liradan onbin liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır” 

denilmekteydi. Ayrıca memuriyetten süreli veya temelli olarak yoksun kılınır hükmü de 

yer almaktaydı. Bu hükme göre kanunda hangi fiillerin suç sayıldığının açıkça 

belirtilmemiş olması sebebiyle, 1961 Anayasasının 33. maddesine (1982 Anayasası, m. 

38) aykırı olduğu ileri sürülmüş; ancak, Anayasa Mahkemesi, bu itirazı yerinde 

bulmamıştır.151 Mahkeme yapmış olduğu itirazda “kanunda yazılı hallerden başka“ 

denilerek hangi suçların görevi kötüye kullanma suçu olduğunu açıkça belirtmediğini 

söylemiştir.  

 

Konu ile olarak Anayasa Mahkemesinin Kararına aşağıda yer verilmiştir: 

Anayasa'nın 8 inci maddesinde "kanunlar Anayasa'ya aykırı olamaz". 33 üncü 

maddesinde ise "kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayılmadığı bir 

fiilden dolayı cezalandırılamaz" denmektedir. Suç işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun, işlenmiş olan fiilin cezasını göstereceği gibi hangi fiilin suç sayıldığının da 

sarahatan belirtilmesi âmme intizamındandır. Olayda uygulanması istenen T. C. K. nün 

240 ıncı maddesinde "kanunda yazılı hallerden başka" ibaresi kullanılmaktadır. Kanunda 

yazılı değilse suç saymamak ve suç sayılmayan bir fiilden dolayı da ceza vermemek 

lâzımdır. Kaldıki, kanunun sarih olarak suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez, 

kanunda yazılı cezalardan başka bir ceza ile kimse cezalandırılamaz hükmü ceza 

hukuku ana prensiplerindendir.) gerekçesiyle bu maddenin Anayasa'ya aykırı olduğu 

kanısına varılmış ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması neticesinde 

aşağıdaki karar verilmiştir. 

                                                 
151 Anayasa Mahkemesi 12/10/1965 Esas No :1965/27 Karar No :1965/55 Sayılı Kararı 
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İptali istenen 765 sayılı T. C. Kanununun 6123 sayılı kanunlada değişik 240 ncı 

maddesi şöyledir : 

"Kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun vazifesini suiistimal 

eden memur derecesine göre altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. Cezayı tahfif 

edecek sebeplerin vücudu halinde üç aydan bir seneye kadar hapis ve her iki halde 200 

liradan 1000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve her halde memuriyetten 

müebbeden veya muvakkaten mahrum edilir." 

Bu madde 765 sayılı Kanunun Devlet İdaresi aleyhine işlenen cürümler başlığını 

taşıyan ikinci kitap, üçüncü babının "Memuriyet mevki ve nüfuzunu suiistimal edenlere 

ve memuriyet vazifesini yapmayanlara ait cezalara" dair olan dördüncü faslında yer 

almıştır. Maddede 6123 sayılı Kanunla yapılan değişiklik, yalnız cezaların arttırılmasına 

ilişkindir. 

Bu hükümle; kanunda yazılı hallerden başka her ne suretle olursa olsun görevini 

kötüye kullanan memur cezalandırılmaktadır. 

Anayasa'nın 33 üncü maddesi "kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan 

kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Cezalar ve ceza tedbirleri 

ancak kanunla konulur." hükümleriyle (Kanunsuz suç ve ceza olmaz) prensibini 

koymaktadır. Buna göre suçun yani ne gibi eylemlerin yasaklandığının ve cezasının 

kanunda açıkça belli edilmesi gerekir. Bu hal, kişinin, temel hak ve hürriyetinin 

teminatıdır. 

Kanunların Anayasa'ya aykırı olamıyacağına dair Anayasa'nın 8 inci maddesi 

hükmü karşısında iptali istenen maddenin Anayasa'nın 33 üncü maddesi hükümleriyle 

çelişmekte olup olmadığının incelenmesi gerekir. 

İtiraz yoluyla başvuran mahkeme, iptal sebebi olarak özetle: maddede "Kanunda 

yazılı hallerden başka" denilmekle yetinilerek, hangi fiilin suç sayıldığının açıkça 

belirtilmemiş olmasının, Anayasa'nın 33 üncü maddesinde yer alan "kanunsuz suç ve 

ceza olmaz" prensibine aykırı olduğunu ileri sürmektedir. 
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Türk Ceza Kanununun bir çok maddelerinde memuriyet görevini kötüye 

kullanmak suretiyle işlenen, özel nitelikteki suçlara ilişkin ceza hükümleri vardır. Bunlara 

T. C. Kanununun 194., 209., 213., 228152 inci maddeleri örnek olarak gösterilebilir. 

Fakat Anayasa Mahkemesi verdiği kararla TCK’ nun 240. maddesinde geçen 

görevi kötüye kullanma suçunun bu maddeye sadece kanunda bir boşluk olmaması için 

konulduğunu, nitekim TCK ’nun 194., 209., 213. ve 228. maddelerinde görevi kötüye 

kullanma suçunun çeşitli örneklerinin mevcut olduğunu söylemiştir.  

 

Fakat VUK 359 md.’si açısından aynı hususların geçerli olacağını söylemek 

zordur. Bunun sebebi ise VUK ’nun 359. Md.’si hariç başka bir maddesinde muhasebe 

hilesine örnek oluşturabilecek hareketlerin sayılmamış ve belli hareketlerin muhasebe 

hilesi olacağını savunmanın kıyas oluşturacak şekilde yorum yapmak olacaktır. 
                                                 

152 Madde 194 - Bir memur vazifesini suistimal ederek veya kanunda muayyen olan usul ve 
şartlar haricinde olarak aharın mesken veya müştemilatına girerse üç aydan üç seneye kadar ve 
eğer bu işte evin içini araştırmak gibi başka keyfi bir muamele de yapacak olursa altı aydan üç 
seneye kadar hapis olunur. Eğer bu fiili hususi bir maksat uğrunda irtikap etmişse ceza müddeti 
altıda birden üçte bire kadar artırılır. Efradın ticaretgahları veya idarehaneleri gibi hususi mahaller 
usulsüz olarak araştırılırsa fail iki aydan iki seneye kadar hapis olunur. 

Madde 209 - Memuriyet sıfatını veya görevini kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya 
başkasına haksız olarak para verilmesine veya sair menfaatler sağlanmasına veya bu yolda 
vaatte bulunulmasına, bir kimseyi icbar eden memura altı yıldan az olmamak üzere ağır hapis 
cezası verilir. Yukarıdaki fıkrada yazılı cürüm, ikna suretiyle işlenirse faile dört yıldan altı yıla 
kadar ağır hapis cezası verilir. Memur Kanunen almaması gereken bir şeyi diğerinin hatasından 
yararlanarak almış bulunursa iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası verilir. 

Madde 213 - 211 inci maddede gösterilen kimselere yapmaya mecbur oldukları şeyi yapmamaları 
veya yapmamaya mecbur oldukları şeyi yapmaları için rüşvet vaat veya teklif eden veya veren 
kimseye kanun ve nizama aykırılığın derecesine ve istenilen şeyin kısmen veya tamamen 
yapılmış olup olmamasına göre dört yıldan oniki yıla kadar ağır hapis cezası verilir. Haklı bir 
hususun temini için rüşvet veren veya başka yararlar temin eden kimseye, verdiği para veya 
temin ettiği menfaatin on katı ağır para cezası verilir. 

Madde 228 - Devlet memurlarından her kim bir şahıs veya memur hakkında memuriyetine ait 
vazifeyi suiistimal ile kanun ve nizamın tayin ettiği ahvalden başka suretle keyfi bir muamele 
yapar veya yapılmasını emreder veya ettirirse altı aydan üç seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu muamelede hususi maksat veya siyasi saik veya sebep mevcut ise cezası üçte 
birden yarıya kadar artırılır. Memuriyetinin icrasında lüzumsuz yere sert muamelelerle bir şahsın 
kanun hükmüne veya hükümetin emirlerine itaat etmemesine sebep olan memur dahi aynı ceza 
ile cezalandırılır. 
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İptali istenen T. C. K. nun 240 ıncı maddesinde ise, genel olarak görevi kötüye 

kullanma suçları söz konusudur. Maddede "Kanunda yazılı hallerden başka her ne 

surette olursa olsun vazifesini suiistimal eden" denilmesinin sebebi, yukarıda Örneğini 

verdiğimiz maddelerdeki gibi görevi kötüye kullanmayı da kapsayan nitelikleri belli fiillerin 

dışında görevlerini kötüye kullananların cezasız bırakılmamalarını sağlamaktır. Bu 

itibarla metindeki "kanunda yazılı hallerden başka" deyiminden, mahkemenin anladığı 

manada bir sonuca varmak mümkün değildir. 

Burada suçun maddi unsuru, görevin kötüye kullanılmış olmasıdır. Devlet 

hayatında çeşitli kamu hizmetleri vardır. Bu hizmetlerin yürütülmesini sağlayan 

mevzuatla, her memurun görevinin niteliği, gerekleri, nasıl ve ne suretle yerine 

getirileceği belli edilmiş ve sınırları çizilmiştir. 

Bu sebeplerle, iptali istenen hükmün, Anayasa'nın 33 üncü maddesine aykırı bir 

yönü yoktur, itirazın reddi gerekir.153 Eğer VUK’nda belli düzenlemelerden sonra bunları 

yapmamak muhasebe hilesi suçunu doğurur şeklinde bir açıklama yapılsaydı ve son 

aşamada muhasebe hilesi kavramı kullanılsaydı görevi kötüye kullanmada anayasa 

mahkemesinin verdiği karara parallel bir durum ortaya çıkardı fakat VUK düzenlemesi 

öyle olmadığı için benzer yorumu yapmak doğru değildir. 

3.3.2.2.3. Muhasebe Hilesi Yapma Suçunun Ve Alınan 
Cezalar Ve Mahkeme Kararları Yönünden İncelenmesi 

 
            Hesap ve Muhasebe Hilesi yapmak suçunun kanundaki yerinin değerlendirilmesi 

için bu suçtan dolayı ceza alan kişi olup olmadığının kontrolünün yapılması gerekir. 

Çeşitli yazarlar bu konuda ceza alan kişi olmadığına dikkat çekmişlerdir. Örnek olarak 

Nazalı “"Hesap ve muhasebe hilesi yapmak" suçunun kanunda yer almasına karşın şu 

ana kadar bir yargılamanın ve olayın ortaya çıkmamasını da bu suçun çok genel 

olmasına değil, bu kanun uygulamak durumunda olan vergi inceleme elemanlarının 

                                                 
153 Anayasa Mahkemesi 12/10/1965 Esas No :1965/27 Karar No :1965/55 Sayılı Kararı 
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toleransı ile açıklamak mümkündür154.” Diyerek konuyu inceleme elemanlarının 

insiyatifine bağlamıştır. 

 
Öte yandan, tüm kaçakçılık suçları ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın 2000 ile 

2005 sonuna kadar olan rakamlarına göre bu dönemde VUK'nun 359.maddesine 

dayanarak 40.908 adet dava açılmış ve bu hükme dayanarak da 60.075 kişi ceza 

mahkemelerinin önüne çıkmıştır. 60.000 kişinin 19.915 kişisi yani %45'i mahkum 

olmuştur. Geriye kalan kişiler hakkında açılan davalar ya beraatle sonuçlanmış ya 

düşmüş ya da diğer sebeplerle ortadan kalkmıştır. Bu nedenle de VUK'nun 

359.maddesinde düzenlenen bu suçların çok geniş kapsamlı olduğu ve bu durumun suç 

ve cezaların belirliliği ilkesine aykırılık oluşturduğu ileri sürülmektedir155. Özellikle bu 

eleştiri hesap ve muhasebe hilesi yapmak suçu için daha yüksek sesli dile 

getirilmektedir156. Yukarıdaki istatistiklerde muhasebe hilesi yapmaktan dolayı ceza alan 

olup olmadığı kesin değildir.157  

 

Muhasebe hilesine ilişkin Danıştay Dördüncü Dairesi 07/04/1994 tarihli, 

E:1992/4547 – K:1994/2015 sayılı kararında yükümlü Anonim şirketin incelenmesi 

neticesinde, iştirak hisse senetlerinin nakit karşılığı satılmadığı, muhasebe hilesi 

yapılarak satış bedelinin fiktif olarak tahsil edilmiş gibi gösterildiği, bu nedenle anılan 

maddedeki istisnadan yararlanamayacağı öne sürülerek vergi inceleme raporundaki 

matrah farkı üzerinden kaçakçılık cezalı kurumlar vergisi tarhiyatını kaldıran vergi 

mahkemesi kararını bozarak, kurumlar vergisi tarhiyatının yerinde olduğuna karar 

vermiştir158. Ayrıca, İmar Bankası olaylarında bilgisayar programlarında mevduatların 

düşük veya fazla faizle gösterilmesi gibi iddialarla muhasebe hilesi dolayısıyla 

iddianameler düzenlenmiş fakat bu suç için ceza alınıp alınmadığı belli değildir.159 

Muhasebe hilesi yapmak suçu ile ilgili mahkeme kararı sayısı oldukça az olması 

                                                 
154 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
155 Bumin Doğrusöz, “Vergi Ceza Sistemine Yönelik Eleştiriler”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 
2008, S.233, s. 95-101. 
156 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
157 Bekir Baykara, Vergi Kaçakçılığı Suçları Ve Muhasebe Hilesi, Güncel Hukuk Dergisi, Haziran 
2009, s. 19. 
158 Ekrem Işık, Bir vergi Kaçakçılık Suçu Hesap Ve Muhasebe Hilesi, Vergi Sorunları Dergisi, 
Eylül 2009, S.252, s. 16-24. 
159 Doğrusöz, a.g.e., s. 102. 
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dolayısıyla bu suçun kanundaki durumu tartışma konusudur. Düzenlemenin 

uygulanabilmesi için kanunda ne çeşit düzenlemelerin yapılması gerektiği konusundaki 

önerilerimize sonuç bölümünde yer verilmektedir. 

 

3.3.2.2.4. Vergi Usul Kanunu‘nda Yeralan Muhasebe Hilesi 
Kavramının Çeşitli Yazarlara Göre Değerlendirilmesi 

 
VUK 359. maddesininin a/1 bendinde geçen muhasebe hilesi kavramının 

açıklamasına dair pek çok yazı yazılmış olup bu yazıların çoğunluğu farklı konulara 

değinmiş bulunmaktadır. Bu bölümde çeşitli yazarların görüşlerine yer verilip 

değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 
Oktar, “Muhasebe hileleri ibaresinin sadece suç oluşturan benzeri hareketleri 

ifade ettiği, kanuna karşı hile hareketlerini, dolayısıyla peçeleme işlemlerini ve diğer 

kabahatleri kapsamadığı sonucuna ulaşılabilmekle birlikte muhasebe hileleri soyut tipinin 

kanunda öngörülmeyen çeşitli hileler türetilmesine müsait olması, suç ve cezada 

kanunilik ilkesine, dolayıısyla anayasanın 38. Maddesine aykırı olduğu gib, TCK nın 2. 

Maddesiyle de çelişmektedir160” şeklinde açıklama yaparak konunun kanunilik ilkesine 

değinmekte ve daha sonra muhasebe hilesi eylemlerinin sayılmamış olmasından yola 

çıkarak bazı hareketlerin hukuka uygunluk sebeplerinden bahsetmiştir. 

 

Özkan ve Nas, “kayıtlarda hesap ve muhasebe hilesi yapmak fiilinin ne anlama 

geldiği, hangi durumların bu çerçevede değerlendirilebileceği, tanım ve kapsamının ne 

olması gerektiği ne kanun hükmünde ne de içtihatlarda yer almıştır…“161 açıklamasıyla 

kanunda muhasebe hilesi suçunu oluşturan fiilerin sayılmamasını eleştirmektedirler. 

 

                                                 
160 S. Ateş Oktar, Muhasebe Hileleri Ve Bir Hukuka Uygunluk Sebebi, Vergi Sorunları Dergisi, 
S.249, s. 7-15. 
161 Gülşen Özkan, Tevfik Nas, Muhasebe Hilesi ve Meslek Mensubunun Sorumluluğu, Vergi 
Dünyası Dergisi, Temmuz 2009, S.335, s. 121-126. 
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Doğrusöz’e göre ise “muhasebe hilesinin tanımı kanunda yer almamaktadır. 

Dolayısıyla tanımı olmayan suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhasebe hilesi kanunda 

işe yaramaz bir biçimde durmaktadır.162” 

 

Donay, bir yandan hesap ve muhasebe hilesini, “Defter ve kayıtlarda muhasebe 

hilesi yapmak vergi suçlarının en genelidir.” diye nitelendirmektedir. Yine Donay, bu suçu 

tanımsız bir suç olmaktan ziyade, bir torba suç niteliğinde olduğu ve daha sonra gelen 

suç tiplerinin genel bir düzenlenişi olduğu görüşündedir163. Bize göre muhasebe hilesini 

torba suç olarak nitelendirmek konuyu işinden çıkılamaz boyutlara taşımaya eşdeğerdir. 

Çünkü muhasebe hilesini torba suç olarak nitelendirdiğimiz zaman olaylara hazineci 

zihniyetle yaklaşan inceleme elemanları gerektiğinden fazla davranışı muhasebe hilesi 

olarak nitelendirerek kişilerin ceza almasına neden olabileceklerdir.  

 

Nazalı, “Dolayısı ile daha önce anayasa mahkemesi kararında da belirtildiği 

üzere bu durum belirlilik ilkesine aykırılık teşkil etmez. Buradaki geniş kapsamlı olmak 

sonucu suçun ögesinde vardır. Çünkü hesap ve muhasebe hilesinin ne olduğunu tek tek 

kanuni tanıma koymak mümkün değildir. Daha önce ifade ettiğimiz üzere bu durum vergi 

hukukunun niteliğinden kaynaklanmaktadır. Vergi hukuku tüm işlem ve işleyişini 

ekonomik hayat üzerine oturttuğu için, ekonomik hayatta gerçekleştirilen tüm faaliyetleri 

de tek tek kanuna koymak mümkün olmadığı için hesap ve muhasebe hilesi yapmak 

suçunu teşkil eden fillleri de tek tek saymak mümkün değildir.164” Diyerek muhasebe 

hilesi suçunu oluşturan fiilleri saymanın mümkün olmadığından bahsetmektedir. Fakat 

bütün fiilerin sayılmasının mümkün olmaması eylemi oluşturan fiillerden herhangi birine 

örnek verilmemesini anlamlı kılmamaktadır. Ayrıca Nazalı hesap ve muhasebe hilesi 

yapmak suçu VUK'nun 359.maddesinde yer aldığı bu haliyle uygulanma kabiliyetine 

sahip olduğu inancı mevcuttur fakat şu ana kadar kanunda yer alan bu tanıma uygun bir 

kovuşturmanın yapılmamış olduğunu da kabul etmektedir165. Ayrıca Nazalı, “bu suçu, 

tanımsız bir suç olmaktan ziyade, bir torba suç niteliğinde veya daha sonra gelen suç 

                                                 
162 Doğrusöz, a.g.e., s. 103 
163 Süheyl Donay, Ceza Mahkemesinde Yargılanan Vergi Suçları, Beta Basım, 1. bs., İstanbul, 
Haziran 2008, s. 128. 
164 Nazalı, a.g.e., s. 90-104. 
165 A.e., s. 90-104. 
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tiplerinin genel bir düzenlenişi olarak görebiliriz166” Açıklamasında bulunarak fikirlerinin 

Donay’la paralellik arz ettiği görülmektedir. 

 

Şimşek’e göre ise VUK’nun 359’uncu maddesinde suç olarak sayılan hesap ve 

muhasebe hilesinden ne anlaşılacağı belli değildir. Ayrıca Şimşek, “Hile kavramı 

tanımlanıp, hangi fiillerin hesap ve muhasebe hilesi kapsamına gireceği yorum yoluyla 

belirlense bile, bu suçun sınırlarını tespit mümkün değildir. Kanunilik ilkesi dikkate 

alındığında, suç fiilinin kapsamının yapılacak yorumlarla tespiti de mümkün 

görülmemektedir. Bu nedenledir ki, hesap ve muhasebe hilesi suçundan dolayı yargıya 

intikal eden suç sayısı oldukça sınırlı kalmıştır167” açıklamasında bulunarak bize göre 

olan durumu daha iyi yorumlamıştır. 

 
Baykara, "VUK'nun 359. maddesinde 'Kaçakçılık suçları ve cezaları Başlığı 

altında hapis cezasını gerektiren vergi suçları düzenlenmiştir. Maddedeki eylemler esas 

itibariyle çeşitli muhasebe hilelerinin somut olarak ifade edilmesinden ibarettir. Buna 

rağmen maddenin a fıkrasının 1 bendine bir de soyut olarak 'muhasebe hilesi' ifadesi 

konmuştur.168" Açıklamasında bulunarak maddenin düzenlenişini eleştirmektedir. 

 

Şentürk ve Alpaslan, “Konu bir bütün halinde değerlendirildiğinde, VUK'nun 359. 

maddesinde açık olarak düzenlenmiş fiiller ve suçlar dışında kalan, bakanın bakış 

açısına ve anlayışına göre değişiklik gösteren, Kanun'da tanımı dahi yapılamamış, 

öğretide ve içtihatta üzerinde bir fikir birliği olmayan "hesap ve muhasebe hilesi" yapmak 

fiilinin en dar anlamıyla anlaşılarak uygulanması gerektiği görüşündeyiz. Diğer taraftan 

çalışma içeriğinde vurgulandığı üzere, her ne kadar Anayasa Mahkemesi aksi görüşte 

olsa da, konu muhasebe olduğunda, muhasebeye ilişkin düzenlemeler çeşitli adlar 

taşıyan idareler tarafından yapıldığından sonuçta VUK'nun 359. maddesi gerekçe bile 

gösteriliyor olsa verilecek hürriyeti kısıtlayıcı cezalar Kanundan değil idari 

düzenlemelerden kaynaklanmış olacaktır169” Açıklamasında bulunarak diğer yazarların 

                                                 
166 A.e, s. 90-104. 
167 Şimşek, a.g.e. 
168 Baykara, a.g.e., s. 167-174 
169 Şentürk ve Alparslan, a.g.e. 
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göz ardı ettiği verilecek cezaların idari bir düzenlemeden olacağı vurgusuna yer 

vermektedir. 

 
Alpaslan’ a göre ise “VUK 359. Maddesinde geçen hesap ve muhasebe hilesi 

yapanlar suçunun maddi unsuru tanımlı değildir. Ayrıca hesap ve muhasebe hilesi 

yapanlar ifadesi daha hükmün en başında yer aldığından madde metninde sayılan haller 

dışında kalan halleri düzenlemek bir yana madde metninde sayılan halleri tanımlayan 

ana bir fiil olarak ifade etmektedir170” diyerek muhasebe hilesini ana bir suç olarak 

tanımlamıştır. 

 

Yukarıda konu ile yazılar yazmış çeşitli yazarların görüşlerine yer verilmiştir. 

Görüldüğü üzere konu ile ilgili pek çok tartılma yapılmış fakar görüş birliğine 

varılmamıştır. Muhasebe hilesi gibi önemli bir düzenlemede görüş birliğnin olmaması 

konuyu çıkmaza götürmektedir. Bu kadar derin fikir farklılıklarının olduğu bir konuda 

düzenleme yapılması gerekliliği kaçınılmazdır. 

3.3.2.2.5. Mevcut Düzenlemedeki Aksaklıklar 

 
VUK’nun 359.maddesinin a/1 bendindeki eksiklikler esasında VUK’nun 

bütününde görülebilmektedir. Bu aksaklıklardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir171: 

 

• Kanundaki belirsizlikler çok fazladır, 

• Ek, geçici ve mükerrer maddelerin sayısı oldukça fazladır,  

• Kendi maddeleri içinde dahi uyumsuzluklar göstermektedir, 

• Geçici diye getirilip daha sonra kalıcı hale getirilen pek çok hüküm 

mevcuttur,  

 

                                                 
170 Mustafa Alpaslan, Akın Gencer Şentürk, Hesap Ve Muhasebe Hileleri Soyut Bir Kavram 
Olarak Temel Hukuki İlkelere Ayrılıklar İçermekte Midir Ve 213 Sayili VUK' na Göre Hesap Ve 
Muhasebe Hilesi Başlı Başina Ayri Bir Suç Mudur? Legal Mali Hukuk Dergisi, 2009, S.58, s. 
2036-2051. 
171 Yusuf Karakoç, Vergi Mevzuatı-Vergi Hukuku İlişkisi, Prof. Dr. Adnan Tezel Günleri: Vergi 
Hukuku, Arıkan Yayım, İstanbul, Mart 2006, s. 29.  
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Görüldüğü üzere vergi mükelleflerinin tamamı hakkında çok önemli düzenlemeler 

içeren temel vergi kanunu 213 Sayılı VUK’nu pek çok açıdan eleştirilebilmektedir. Öte 

yandan VUK’nda yer alan ve ceza mahkemelerinde yargılanan vergi suçlarının 

düzenlemeside VUK’nun geneli gibi eleştirilebilmektedir. Fakat ceza mahkemesinde 

yargılanan suçlarda hüküm giyilirse sonuç hapis cezası olduğu için VUK’nda özellikle bu 

tip suçların düzenlemesi önem taşımaktadır. Yazımızda konumuzun sınırlaması 

dahilinde sadece VUK 359. Maddesinin a/1 bendindeki düzenlemerde yer alan 

aksaklıklardan bahsedilecektir. 

 

VUK 359. Maddesi a/1 bendinde bahsi geçen muhasebe hilesi kavramının 

düzenlemesindeki sıkıntılar; 

 

• VUK 359. Maddesinin a/1 bendinde bahsi geçen muhasebe hilesi 

kavramının hangi eylemleri içerdiğine dair kanunda herhangi bir düzenleme mevcut 

olmaması dolayısıyla madde suç ve cezada kanunilik ilkesine, dolayısyla anayasanın 38. 

Maddesine aykırı olduğu gibi, TCK nın 2. Md.’sinede ters düşmektedir. 

• VUK 359. Maddesinde öncelikle muhasebe hilesi yapanlar denilmekte 

daha sonra bu kavramın bir kısmını içerebilecek belge sahteciliği gibi suçlar 

sayılmaktadır, bu hükümde muhasebe hilesinin ayrı bir suç olup olmadığı veya sonradan 

sayılan eylemleri içerip içermediği tartışmalıdır. Günümüzde en önemli usulsüzlük 

eylemlerinden olan muhasebe hilesi yapmak suçu ayrı olarak düzenlenip 

düzenlenmediği tartışmalıdır. Muhasebe hilesi gibi önemli bir suçun tartışmaya yer 

vermeyecek şekilde ayrı bir suç olarak düzenlenmelidir. 

• Yapılan eylemlerin muhasbe hilesi olarak nitelendirilebilmesi için  

muhasebesel düzeyden çok finansal raporlama düzeyinde bu tablolara göre karar veren 

aktörleri etkilemesi veya finansal tabloların sonuçlarından oluşan ticari kardan mali kara 

geçilerek hesaplanan ödenecek verginin hesabında değişiklik yaratan davranışlar olarak 

finansal tablolarda değişiklik yaratan uygulamalar sayılmamıştır. 

•  Yapılan her usulsüz davranış muhasebe hilesi yapmak suçunu 

oluşturmayacaktır. Yapılan usulsüzlüğün finansal tablolara göre karar verenlerin  
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kararlarını etkileyecek düzeyde veya vergi matrahını önemli düzeyde etkileyecek olması 

gerekmektedir. Bu konuda düzenleme mevcut değildir. 

• VUK kaçakçılık suçlarını düzenleyen maddelerdeki düzenlemeler daha 

çok ülkemizde en fazla karşılaşılan sahte fatura düzenleme, çifte defter kullanmak gibi 

suçlar üzerine düzenlenmiştir. Uluslararsı yatırımların ülkemize geldiği ve 

uygulamalarımızın Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde artık 

düzenlemelerin global bakış açısı ile yapılıp değerleme, amortisman, karşılık ayrıma gibi 

önemli hükümlerin sayılması gerekir. 

•  Vergi mevzuatında ekonomik yorum ilkesi ile tespit edilebilen peçeleme 

uygulamaları bu madde kapsamında belirtilmemesi bu uygulamaların muhasebe hilesi 

suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda tartışmalara neden olmuştur.   

• Günümüzde özellikle globalleşme ve finansal piyasaların gelişmesiyle 

firmaların çeşitli riskleri üzerlerinden atabilmek için pek çok finansal araca 

başvurmaktadırlar. Tanımlaması ve uygulamaları oldukça zor olan bu tip 

uygulamalardaki usulsüzlüklerinde muhasebe hilesi suçunun kapsamına alınması 

gerekmektedir.   

 
Konunun genel değerlendirilmesi yapılacak olursa yukarıda sayıldığı üzere VUK 

‘ndaki düzenlemeler yetersizdir. Uygulamalarda muhasebe hilesi yapmak suçundan fazla 

kişinin ceza almadığı düşünülürse düzenlemede eksiklik olduğu görülecektir. Konu 

hakkındaki önerilerimize ise sonuç kısmında yer verilmektedir. 
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         SONUÇ 
 
Toplu yaşamanın gereği olarak ortaya çıkan vergi, muhasebe ve denetim 

ekonominin en önemli değişim aracı olan paranın kayıtlara alınmasını kolaylaştırmak ve 

devletin en önemli gelir kaynağı olan verginin kontrol edilmesini sağlamak amacıyla 

tarihsel süreçte gelişim göstermişlerdir. Gelişimin en önemli unsurlarından birisi eski 

çağlarda sözlü olarak yapılan uygulamaların günümüzde artık yazılı olarak yapılmasıdır. 

Nesilden nesile aktarılan yazılı uygulamalar toplumsal gelişmelere parallel olarak 

gelişmiş ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilir hale gelmiştir. Ekonomik hayatın 

derinleşmesiyle birlikte ihtiyaçları karşılamak amacıyla muhasebe, maliyet muhasebesi 

ve yönetim muhasebesi gibi alt dallara ayrılmış, vergi motorlu taşıtlar ve özel tüketim gibi 

özel alanlardan toplanmaya başlamış ve denetim de devletin yaptığı vergi denetimi, 

firmaların yaptığı iç denetim ve bağımsız denetim firmalarının yaptığı bağımsız denetim 

gibi çeşitlere ayrılmıştır. 

 

2000’li yılların başında patlak veren ve çeşitli alanlarda düzenlemeler 

yapılmasına neden olan Enron Skandalı, muhasebe manipülasyonları ve muhasebe 

hilelerine karşı ne gibi önlemler alınması gerektiği konusunda tartışmaları arttırmıştır. 

Yapılan tartışmaların neticesinde ABD’nde SOA yürürlüğe girmiş ve dünyada yapılan 

usulsüz uygulamalara karşı önlemler artmıştır. Ülkemizde ise muhasebe manipülasyonu 

ve muhasebe hileleri hakkında çeşitli düzenlemelerde bulunan kanunlar yürürlülüktedir. 

Halka açık firmaların uygulamalarını düzenleyen SPKn, vergi mükellefi işletmelerin 

uygulamalarını düzenleyen VUK ve ticari hayatı düzenleyen TTK ülkemiz ekonomik 

hayatını düzenleyen üç önemli kanundur. Üç kanunun benzer konularda düzenlemelerde 

bulunuyor olması ülkemizde uygulama birliğinin sağlanamamış olduğunu göstermekle 

birlikte muhasebe hilelerinin yaygın olarak yapılması konu hakkında düzenlemelerin 

yetersiz olduğunu göstermektedir.  

 

Ülkemizde muhasebe ve vergisel uygulamalarda birliğin sağlanması muhasebe 

hilelerinin önlenmesinde önemli bir adım olacaktır. Uygulamalarda birliğin sağlanması 

amacıyla yapılması gereken düzenlemeler; 
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• Tasarı halinde olan TTK’nun zaman kaybetmeksizin yürürlüğe girmesi, 

• TTKT’nda yer alan önemli hükümlerden olan TMS’na ve TFRS’na uyma 

zorunluluğu bütün işletmeleri kapsayacak şekilde uygulanması, 

• TTKT’nda ve vergi kanunlarında yer alan farklı hükümlerin uygulamada 

birliğin sağlanması amacıyla uyumlaştırılması, 

 

Şeklinde sayılabilmektedir. 

 

Muhasebe hilelerinin önlenmesi amacıyla vergi uygulamaları açısından 

ülkemizde yapılması gerekenler genel uygulamalar; 

 

• Vergi bilincinin arttırılması amacıyla okullarda vergi bilinci eğitimlerinin 

yaygınlaştırılması, 

• Meslek mensuplarına verilen teknik eğitimlerin yaygınlaştırılması, 

• İşletmelerde kurumsallaşma teşvik edilmesi, 

• Devlet vergisel denetiminin bağımsız bir yapıda, tek çatı altında 

toplanması, 

• Vergi af kanunlarının çıkarılmaması, 

            

Şeklinde sayılabilir. 

 

Öte yandan genel düzenlemelerin yanı sıra VUK’nda yapılması gereken özel 

düzenlemeler de mevcuttur. VUK’nda muhasebe hilelerine karşı yer alan düzenlemeler 

yetersizdir. VUK 359. Maddesi a/1 bendinde bahsi geçen muhasebe hilesi kavramının 

düzenlemesindeki sıkıntılar aşağıda sayılmaktadır; 

 

• VUK 359. Md.’sinin a/1 bendinde bahsi geçen muhasebe hilesi 

kavramının hangi eylemleri içerdiğine dair kanunda herhangi bir düzenleme mevcut 
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olmaması dolayısıyla madde suç ve cezada kanunilik ilkesine, dolayısyla Anayasanın 

38. maddesine aykırı olduğu gibi, TCK nın 2. Maddesiyle de çelişmektedir. 

• VUK 359. Md.’sinde öncelikle muhasebe hilesi yapanlar denilmekte daha 

sonra bu kavramın bir kısmını içerebilecek belge sahteciliği suçları sayılmaktadır. Bu 

hükümde muhasebe hilesinin ayrı bir suç olup olmadığı veya sonradan sayılan eylemleri 

içerip içermediği tartışmalıdır. Neticede, günümüzde en önemli usulsüzlük eylemlerinden 

biri olan muhasebe hilesi yapmak suçu ayrı olarak düzenlenip düzenlenmediği 

belirsizdir.  

•  Yapılan her usulsüz davranış muhasebe hilesi yapmak suçunu 

oluşturmayacaktır. Yapılan usulsüzlüğün finansal tablolara göre karar verenlerin  

kararlarını etkileyecek düzeyde veya vergi matrahını önemli düzeyde etkileyecek olması 

gerekmektedir. 

• VUK kaçakçılık suçlarını düzenleyen maddelerdeki düzenlemeler daha 

çok ülkemizde en fazla karşılaşılan sahte fatura düzenleme, çifte defter kullanmak gibi 

suçlar üzerine düzenlenmiştir. Uluslararası yatırımların ülkemize geldiği ve 

uygulamalarımızın Avrupa Birliği ile uyumlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde artık 

düzenlemelerin global bakış açısı ile yapılması gereklidir. 

•  Vergi mevzuatında ekonomik yorum ilkesi ile tespit edilebilen peçeleme 

uygulamaları bu madde kapsamında belirtilmemesi bu uygulamaların muhasebe hilesi 

suçunu oluşturup oluşturmayacağı konusunda tartışmalara neden olmuştur.   

• Günümüzde özellikle globalleşme ve finansal piyasaların gelişmesiyle 

firmaların çeşitli riskleri üzerlerinden atabilmek için pek çok finansal araca 

başvurmaktadırlar. Tanımlaması ve uygulamaları oldukça zor olan bu tip 

uygulamalardaki usulsüzlüklerinde muhasebe hilesi suçunun kapsamına alınması 

gerekmektedir.   

 
Muhasebe hilesi gibi önemli bir konuda yukarıda sayılmış aksaklıklar dolayısıyla 

düzenleme yapılması kaçınılmazdır. Yapılması gereken düzenlemelere ilişkin detaylara 

ise aşağıda yer verilmektedir. 

 

            VUK’nu 359. Md.’sinin a/1 bendine yer alan muhasebe hilesi suçu kanunda ayrı 

bend haline getirilip; 



 138

 

“Muhasebe hilesi, işletmelerin, muhasebe uygulamaları ile kayıtlara alması 

gereken olayları, kasti olarak yanlış veya eksik olarak kayıtlara alması veya muhasebe 

uygulamaları sonucu dönem sonlarında ortaya çıkan finansal tabloların gerçeği 

yansıtmasına engel olacak şekilde, kasten ve sistematik olarak, vergi matrahını 

azaltmak veya firmanın kredibilitesini yükseltip mali kaynak bulmasını sağlamak 

amacıyla vergi matrahını arttırmak amacıyla yapılmış usulsüzlükler şeklinde 

tanımlanabilir.” 

 

Şeklinde tanımı yapıldıktan sonra, muhasebe hilesi yapmak suçunu 

oluşturabilecek hareketlere örnekler verilerek ve bu hareketlerin hangi şartlarda 

muhasebe hilesi yapmak suçunu oluşturabileceği açıklanarak aşağıdaki metnin 

eklenmesi gerekmektedir.  

 
“Öte yandan muhasebe hilesini oluşturacak uygulamaların kasıtlı olarak 

yapılması, finansal tablolara göre karar verecek aktörlerin verecekleri kararları 

etkileyecek düzeyde işletmelerin finansal tablolarını etkilemesi gerekmektedir. Bu şartları 

yerine getirecek hareketlere örnek olarak; 

 

• Mükerrer kayıt yapma, 

• Eksik veya fazla sıfır koyma, 

• Faturasız mal satarak bazı satışları kayıt dışında tutmak, 

• Faturasız mal alarak bazı alımları kayıt dışında bırakmak, 

• Dövizli borçları veya alacakları bilanço tarihindeki kur yerine daha 

düşük/yüksek kurlar değerlemek, 

• Kullanılan stok değerleme yönteminin amaca uygun olarak degistirilmesi, 

• Benzer özelliklere ve benzer kullanıma sahip stoklara farklı degerleme 

yöntemlerinin  kullanılması, 

• Stok elde etme sırasında ortaya çıkan borçlanma maliyetlerinin, 

borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili politikalardan amaca uygun seçim 

yapılarak kaydedilmesi, 

• Bazı aktif kalemleri olduğundan daha fazla göstermek, 
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• Gider yazılması gereken bazı masrafları aktifleştirmek, 

• Amortismanı eksik veya fazla hesaplama, 

• Seçilen amortisman yönteminin duruma gore değiştirilmesi, 

• Başkasına ait varlıkları kendi aktiflerinde göstermek, 

• Serbestçe kullanılamayan bloke veya rehinli aktifleri saklamak, 

• Kuruluş ve Örgütlenme Giderlerinin yapıldıgı yıl gider yazılıp diger bir 

kısmının aktiflestirilmesi, 

• Değerleri düşmüş aktiflere karşılık ayırmamak, 

• Tahsili mümkün olmayan alacaklara karşılık ayırmamak, 

• Alacagın süpheli hale geldigini gösteren göstergeler oluştuğu halde 

geldigi halde karsılık ayrılmaması, 

• Gereginden fazla karsılık ayrılması, 

• Gereginden daha az karsılık ayrılması, 

      

Hareketler örnek verilebilir.” 

        

             Kanunun ilgili maddesinde yukarıdaki düzeltmeler yapıldığı zaman şu anda 

kanunda etkisiz halde bulunan muhasebe hilesi yapmak suçu uygulanabilir hale 

gelecektir. 

 

Sonuç olarak, muhasebe hilelerini engellemek için yapılması gerekenler 

kanunların uyumlaştırılması, vergi usulü açısından ise genel ve özel önlemler olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Yapılacak bu düzenlemeler ile günümüzde muhasebe ve vergi 

uygulamalarında en önemli sorunlardan olan muhasebe hilelerine karşı önlemler 

kuvvetlenmiş olacaktır. 
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