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Murat Günaydın
Deloitte Türkiye 
Aile Şirketleri Lideri
Risk Danışmanlığı, Direktör

Önsöz
Aile Şirketleri Bültenimizin 2022 yılı Aralık sayısına hoş geldiniz. 

Deloitte profesyonellerinin katkılarıyla hazırladığımız bültenimizde  farklı ve dikkat çekici 
konularla tekrar karşınızdayız.

İlk olarak, Vergi Hizmetleri Müdürü Sayın Kürşat Temel’in “Yeni kanun teklifi ile yapılması 
öngörülen vergisel düzenlemeler” yazısıyla birlikte teşvikler veyatırımlar ekseninde 
gündemde olan yeni düzenlemeler hakkında değerlendirmelerimizi okuyabileceksiniz. 

Devamında, bu sayımızda, okuyucularımızın ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir yazı 
dizisinin ilk adımını atıyoruz. DL Avukatlık Bürosu’ndan Kıdemli Avukat Sayın Ceren Tuğçe 
Savaşçı  “Aile şirketlerinde sözleşmelerin yeri ve önemli sözleşmeler” başlığıyla; kira, 
satış, kefalet gibi sözleşmeleri ele alıp bu alanda dikkat edilmesi gereken temel  konuları 
ve önemli detayları sizlerle paylaşacak. Sonraki aylarda da bu yazı dizimiz farklı odak 
konularıyla zenginleşerek devam edecek.

Aile şirketlerinin her an gündemlerinde olması gereken ve kurumsallaşmanın da en 
önemli köşe taşlarından olan İç Denetim, geniş bir kapsam alanıyla  evrimini sürdürüyor. 
Dijitalleşme de bu anlamda İç Denetimin ana ilgi alanlarından birisi. Deloitte Türkiye Risk 
Danışmanlığı Müdürü Sayın Kemal Çağıl Eryılmaz, “İç denetimin dijitalleşme ile imtihanı” 
yazısıyla, bizi bu alandaki gelişmeleri anlattığı bir yolculuğa çıkartıyor.

Son olarak, kurumların hem gelir hem itibar riski yönünden göz ardı edemeyeceği suistimal 
vakalarına yönelik Deloitte Türkiye Finansal Hizmetler Kıdemli Müdürü Sayın Alper 
Hücümenoğlu tarafından kaleme alınan “Suistimal vakalarını önlemek için 9 ipucu” yazısı, 
kurumlara bu yönde dikkatlerini nereye odaklamalarının faydalı olabileceği kapsamında yol 
gösteriyor.

Göreceğiniz gibi, bu ay da doyurucu bir içerikle, keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz bir 
Aile Şirketleri Bülteni hazırladık. 

Hatırlatmak isteriz ki, Deloitte Private uzmanlarımıza sormak istediğiniz konularla ilgili 
olarak bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. 

Sağlıklı, huzurlu günler dileriz.
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Yeni kanun teklifi ile 
yapılması öngörülen vergisel 
düzenlemeler

Ülke ekonomisinin geliştirilmesi, çalışanlara 
ve işverenlere bazı teşviklerin sağlanması, 
işletmelerin sermaye yapılarının 
güçlendirilmesi, Türk Lirası enstrümanlarına 
yatırımların teşvik edilmesi amacıyla 
bazı vergisel düzenlemeler başta olmak 
üzere birçok öngörülen yeni düzenleme 
07/10/2022 tarihinde "Gelir Vergisi Kanunu 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi" ile TBMM Başkanlığına 
sunulmuştur.

İlgili yazımızda TBMM Başkanlığına sunulan 
"Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun 
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi" ile yapılması öngörülen vergi 
düzenlemelerine yer verilecektir.

Kürşat Temel
Deloitte Türkiye
Vergi Hizmetleri, Kıdemli Müdür
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Mevcut Düzenleme Kanun Teklifi

1

Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 
uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi uyarınca, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi 
teşvik etmek amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları 
meskenlerin lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında çatı 
ve cephelerinde kurulan kurulu gücü azami 25 kW'a kadar (25 
kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik 
enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir 
üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son 
kaynak tedarik şirketine satan gerçek kişiler gelir vergisinden muaf 
tutulmuştur.

Bu Kanun Teklifinin 1 inci maddesi  ile 25 kW'lık sınır dâhilinde 
sağlanmış olan vergi teşvikinin sınırı 50 kW olarak yeniden 
belirlenmektedir.

2

Gelir Vergisi Kanununun “Ücretler” başlıklı 23 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca, hizmet erbabına 
işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler gelir 
vergisinden istisnadır. İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında 
yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük 
yemek bedelinin 51 lirayı (1.7.2022 tarihinden itibaren geçerli tutar) 
aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini 
sağlayan mükelleflere yapılması ise şarttır. Ödemenin bu 
tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek 
bedeli olarak nakden yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan 
menfaatler ücret olarak vergilendirilmektedir.

Bu Kanun Teklifinin 2’nci maddesi ile işverenlerce, işyerinde veya 
müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışanlara, çalışılan 
günlere ait yapılan bir günlük yemek bedelinin 51 Türk lirasını 
aşmayan ödemeler istisna kapsamına alınmaktadır. Kanun Teklifiyle, 
istisna için aranan, ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan 
mükelleflere yapılması koşulu kaldırılmıştır.

3 -----

Kanun Teklifinin 2’nci maddesi ile yurt dışında yapılan inşaat, 
onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, 
fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurtdışından 
karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden ve damga 
vergisinden istisna edilmiştir.

4 -----

Bu Kanun Teklifinin geçici 1’inci maddesi ile işverenler tarafından 
çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak 
üzere bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2023 yılı 
Haziran ayı sonuna kadar, mevcut ücretlerine/prime esas 
kazançlarına ilave olarak yapılan aylık 1.000 TL'yi aşmayan 
ödemelerin prime esas kazanca dâhil edilmemesi ve gelir vergisinden 
istisna edilmesi sağlanmaktadır.

5

Gelir Vergisi Kanununun geçici 82’nci maddesi hükmü şu 
şekildedir;

“9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamına giren 
bireysel katılım yatırımcısı tam mükellef gerçek kişiler, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra iktisap ettikleri tam mükellef 
anonim şirketlere ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde 
tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye 
ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini 
yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin 
iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik 
programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş 
kurumlara iştirak sağlayan bireysel katılım yatırımcıları için bu 
oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL'yi 
aşamaz. İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 
213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

Ayrıca, bu maddenin uygulaması süresi ise 31/12/2022 tarihinde 
sona erecektir. 

Bu Kanun Teklifinin 3’üncü maddesi ile uygulama süresi 
31/12/2027 tarihine kadar uzatılmakta ve yararlanılacak indirim 
tutarı olan “1.000.000 Türk lirası”, “2.500.000 Türk lirası” olarak 
güncellenmektedir.
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Mevcut Düzenleme Kanun Teklifi

6

Sermaye azaltılmasının ortaklar tarafından nakden veya aynen 
yapılan ödemelerden kaynaklanması halinde, ortakların esas 
olarak işletmeye koydukları sermayeyi Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde geri almış olmaları nedeniyle mükellefiyet 
statüsüne bakılmaksızın vergilendirme işlemi yapılmamaktadır. 
Bununla birlikte yapılacak olan sermaye azaltılmasında da 
öncelikle daha önce sermayeye eklenmiş olan enflasyon düzeltme 
farklarının ve geçmiş yıl kârlarının bulunması halinde ilgili tutarların 
işletmeden çekildiğinin kabulü gerekmekte olup azaltılan 
sermaye tutarı, enflasyon düzeltmesi olumlu farkları ve geçmiş 
yıl kârları toplam tutarından fazla ise fazlalığın şirket ortakları 
tarafından nakit olarak konulan sermayeden kaynaklandığı kabul 
edilmektedir. 

Bu Kanun Teklifinin 22’nci maddesi ile sermayesi ayni veya 
nakdi sermayenin dışında farklı unsurları da barındıran şirketlerin 
sermayelerini azaltmaları durumunda, sermayenin hangi unsurunun 
ne kadar tutarda azalacağı ve azalımı konu edilen bu unsurlar 
üzerinden nasıl vergileme yapılacağı hususunun netleştirilmesi 
amaçlanmaktadır.

Önerilen düzenlemeye göre; 

 – Sermayeye aktarılan çeşitli kaynakları aktarıldığı tarihten 
itibaren 5 yıl boyunca sermaye azaltılması yapmayan 
kuramlarda, bu sürenin sonunda sermaye azaltılmışsa, işletmeye 
konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer 
unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltılmasına 
konu edilen tutar içerisindeki sermaye unsurları tespit edilerek 
vergilendirme yapılacaktır.

 – 5 yıldan önce sermaye azaltılması yapan kurumlarda ise azaltılan 
sermayenin öncelikle;

 • Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden 
çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarımı 
kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi 
tutulacak hesaplardan,

 • Daha sonra sadece kâr dağıtımına bağlı tevkifata tabi hesaplardan,

 • Son olarak ise vergiye tabi olmayan nakdi ve ayni sermayeden,
oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacaktır. 

 – Yapılan sermaye azaltımında sermayeye eklenen kaynakların 
bazılarının 5 yıllık süreyi aşması bazılarının ise aşmaması 
durumunda ise söz konusu kaynaklardan öncelikli olarak 
sermayeye ilave edilme tarihi 5 yılı geçmemiş olanların çekildiği 
kabul edilecektir.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu suretiyle sermaye azaltılması 
durumunda, azaltıma konu edilen sermaye unsurları da yukarıda 
belirtilen hükümler kapsamında tespit edilecektir. Ancak bu tutarlar 
üzerinden kâr dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında 
vergi kesintisi yapılmayacaktır.

7

Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14’üncü maddesinin ikinci, 
üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarına göre mükelleflerin 2022 
yılı sonuna kadar yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin 
Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün 
desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına 
çeviren mükelleflerin bu kapsamda açılacak mevduata tahakkuk 
ettirilecek faiz ve kâr payları ile diğer kazançları istisna kapsamına 
alınmıştır.

Bu Kanun Teklifinin 23’üncü maddesi ile Kurumlar Vergisi 
Kanununun geçici 14 üncü maddesinde yapılması öngörülen 
düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve 
altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına 
dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden 
Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31/12/2023 olarak 
belirlenmektedir.

Ayrıca söz konusu maddenin dördüncü fıkrasının son cümlesinde 
yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanına istisnayı, 31/12/2023 
tarihine kadar her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemleri 
sonu itibarıyla kurumların bilançolarında yer alan yabancı 
paralar için ayrı ayrı veya birlikte uygulatma konusunda yetki 
verilmektedir.



7

Family Business Review |Aralık 2022

Mevcut Düzenleme Kanun Teklifi

8 -----

Bu Kanun Teklifinin geçici 2’nci maddesiyle, borçlusu gerçek 
kişi olan ve İcra ve İflas Kanunu veya Abonelik Sözleşmesinden 
Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü 
Hakkında Kanun kapsamında icra takibi başlatılmış olan küçük 
alacakların tasfiyesi amacıyla düzenleme yapılmaktadır. 

15/8/2022 tarihine kadar icra takibi başlatılmış bulunan ve her bir 
takip dosyası itibarıyla asıl alacak ve ferileri dâhil 2.000 Türk lirası ve 
altındaki alacaklar Küçük alacak olarak dikkate alınmaktadır. Ayrıca bu 
tutarın üzerinde takip başlatılmış olmakla birlikte aynı tarih itibarıyla 
takip bakiyesi bu tutar ve altına inmiş icra takipleri de küçük alacak 
kapsamında olacaktır. 

İlgili maddeyle küçük alacak olarak tanımlanan alacaklarından feragat 
eden mükelleflere bu alacaklarını Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre "değersiz alacak" kabul ederek kayıtlarından çıkarma imkânı 
sağlanmaktadır. 

9

7183 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) 
ve (d) bentlerinin aşağıdaki şekilde

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk, 

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde 
yedi buçuk, 

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi 
araçlarından binde yedi buçuk, 

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on 
binde yedi buçuk, 

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı 
faaliyetlerinden) on binde yedi buçuk

Bu Kanun Teklifinin 36’ncı maddesi ile 

7183 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve 
(d) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi öngörülmektedir:

“a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde beş, 

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde beş,

c) Deniz turizmi tesislerinden binde beş,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on 
binde beş, 

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) 
on binde beş,”
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Aile Şirketlerinde sözleşmelerin 
yeri ve önemli sözleşmeler  
yazı dizisi - 1

Günümüzde sözleşmelerin ticari ilişkiler 
için önemi geçmişe nazaran çoğu aile 
şirketi tarafından fark edilmiş olsa da bazı 
durumlarda bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde, 
sözleşmelerin önemi ticari ilişkilerde göz 
ardı edilebilmektedir. Bu yazı dizimizin 
başlangıcında aile şirketleri kapsamında 
sözleşmelerin önemine değinecek ve 
sonrasında ise uygulamada sıklıkla 
karşılaşılabilecek sözleşmeleri biraz daha 
detaylı olarak inceleyeceğiz.

Yazı dizimizde, aile şirketlerinde görev 
yapan tüm yöneticilerin, sözleşmeler 
konusunda muhakkak bilmesi gereken 
konuları irdeliyor olacağız. Buradaki 
gayemiz, olası hukuki ihtilaf ya da sorunları 
henüz meydana gelmeden önleyebilmek 
amacıyla gerek bireysel gerekse ticari 
ilişkilerde tüm tarafların sözleşmelerin 
önemi konusunda bilinçlenmesi ve belirli 
bir farkındalık düzeyine erişmesidir.

Sözleşmeler,  hukuki bir sonuç doğurmaya 
yönelik tarafların karşılıklı kurulan irade 
beyanları olup, kısa tanımı ile tarafların 
karşılıklı ilişkideki niyetlerini, ilişkinin 
kurallarını ve uyuşmazlık halinde 
başvurulabilecek yolları belirten karşılıklı 
anlaşmalardır. 

Mevzuatımızda şekil şartı olan sözleşmeler 
istisnai olarak tanımlanmış olup, diğer 
sözleşmeler için herhangi bir şekil şartı 
aranmamaktadır. Kira, satış, hizmet veya adi 
ortaklık sözleşmesi gibi sözleşmeler bir şekil 
şartına tabi değilken, alacağın temliki ile 
kefalet sözleşmelerinin yazılı olması, marka 
devir sözleşmesinin yazılı yapılıp noterde 
onaylanması, taşınmaz satış vaadi ve araç 
satış sözleşmesinin noterde, gayrimenkul 
satım sözleşmelerinin tapu idarelerinde 
yapılmış olması gibi bazı sözleşmeler için 
özel şekli şartlar düzenlenmiştir.

Sözleşmenin yazılı yapılmış olması özellikle 
ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık 
anında ispat vasıtası olması sebebiyle 
önem teşkil etmektedir. Ortaya çıkan bir 
uyuşmazlık durumunda ilişkinin en başında 
iyi hazırlanmış bir sözleşme ile tarafların 
sorumluluk ve yükümlülüklerinin açıkça 
çizilmiş olması ve karşılıklı iradelerinin 
belirlenmiş olmasının mağduriyetleri 
önleyeceği muhakkaktır. Öte yandan 
yazılı yapılmayan bir sözleşmenin varlığı 
halinde, karşılıklı iradeler incelendiğinde 
sözleşmesel açıdan haklı olan tarafın 
dahi mağdur olma ihtimali göz ardı 
edilemeyecektir.  

Ceren Tuğçe Savaşçı
DL Avukatlık Bürosu, Kıdemli Avukat
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Örneğin taraflar aralarında sözleşme 
konusu ödemenin yapılacağı kur veya 
vade gibi konularda sözlü olarak anlaşmış 
olmasına rağmen ödeme gününde artan 
kur nedeniyle borçlu taraf yapılan bu 
anlaşma şartlarına itiraz ediyor olabilir. Bu 
durumda aralarındaki anlaşmanın şartlarını 
yazılı yapılmadığı için ispat etmek oldukça 
zor ve neredeyse imkânsız olacaktır. 
Önemine binaen sözlü olarak yapılan 
bir sözleşme konusunda iradenin ispatı 
belirttiğimiz gibi neredeyse imkânsız iken 
yazılı yapılmış bir sözleşme ile şirketlerin 
hakları korunabilecek ve çoğu zaman doğru 
düzenlenmiş bir sözleşmenin varlığı halinde 
ortaya çıkan zarar tazmin edilebilecektir.

Hukukumuzda sözleşmeler tipik ve atipik 
(isimli ve isimsiz) sözleşme olarak iki 
başlık altında incelenmektedir. Kanunlar 
vasıtası ile belirlenmiş ve esaslı unsurları 
düzenlenmiş sözleşmeler tipik/isimli 
sözleşme olarak, esaslı unsurları kanunlar 
tarafından özel olarak düzenlenmemiş 
sözleşmeler ise atipik/isimsiz sözleşmeler 
olarak belirtilmektedir. Atipik sözleşmeler, 
sözleşme serbestisinin bir sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Tipik sözleşmelere satış, 
eser, hizmet gibi sözleşmeler, atipik 
sözleşmelere ise tedarik, franchise, 
faktöring, taşınmaz rehin sözleşmesi 
gibi sözleşmeler örnek gösterilebilir. 
Atipik sözleşmeler kural olarak üç grupta 
incelenir; i) kendisine özgü yapısı olan ii) 
karma ve iii) bileşik sözleşmeler. 

1Bir sonraki FBR yazımızda Satış Sözleşmelerini inceleyeceğiz. Aile şirketinizde sıklıkla uygulamada bulunan ve hakkında bilgi almak istediğiniz 
sözleşmeler olması halinde talebinizi bizlere iletirseniz, sonraki yazılarımızda ilgili sözleşme tiplerine de yer verebiliriz.

Kendisine özgü yapısı olan sözleşmeler; 
kanunda düzenlenmemiş ve yeni yaratılmış 
sözleşmelerin unsurlarından oluşan 
sözleşmelerdir. Karma sözleşmeler; 
kanunlar ile düzenlenmiş çeşitli sözleşme 
tipleri için öngörülen unsurları bir 
arada içeren sözleşmelerdir. Bileşik 
sözleşmeler ise; birden çok sözleşmenin 
bir arada uygulandığı her bir sözleşmenin 
bağımsızlığını koruduğu sözleşmelerdir.

Sözleşmeler hazırlanırken belirtilen 
kapsamda hukuki nitelendirmesinin 
doğru yapılması önemlidir. Hukuki 
nitelendirmenin doğru yapılması, varsa 
sözleşmelerin şekil şartına uygun 
hareket edilebilmesi, tarafların borçları ve 
sorumluluklarının doğru belirlenebilmesi ve 
kanuni yükümlülüklere uygun davranılması 
açısından göz önünde bulundurulması 
gereken bir konudur. 

Sizlerin dikkatlerine sunduğumuz 
yazı dizimiz ile kira, satış, kefalet1 gibi 
sözleşmelerde dikkat edilmesi ve tüm 
yöneticilerin bilgi sahibi olması gerektiğini 
hukuki açıdan elzem değerlendirdiğimiz 
konuları açıklamayı amaçlamaktayız.  
Yazı dizimizde hakkında bilgi vereceğimiz 
ilk sözleşme olan çatılı işyeri ve konut kira 
sözleşmelerinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar hakkındaki açıklamalarımızı 
aşağıda bulabilirsiniz.
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Kira sözleşmesi ile özel bir düzenleme 
yapılmadığı takdirde kira bedeli ve yan 
giderler kiracı tarafından her ay sonunda, 
en geç kira süresinin bitiminde ödenecektir. 
Kira bedelinin ödenmesinde gecikme 
halinde kiraya veren tarafından kiracıya 
yazılı olarak bir ödeme süresi tanınması 
gerekmektedir, yapılacak bu yazılı bildirim 
ile belirlenen sürenin sonunda kiranın 
ödenmemesi halinde sözleşmenin 
feshedileceği bilgisine de yer verildiği 
takdirde süre sonunda herhangi bir 
ihbara gerek olmaksızın kira ilişkisi sona 
erdirilebilir. Ödeme için kiracıya tanınacak 
bu süre çatılı işyeri ve konut kiralarında en 
az otuz gündür. 

Benzer şekilde, kiraya verenin kiracının 
kiralananı özenle kullanım veya komşulara 
saygı gösterme yükümlülüğüne aykırı 
davranması halinde de çatılı işyeri ve 
konut kiralarında aykırılığın giderilmesi için 
otuz günlük süre vererek; süre sonunda 
aykırılığın giderilmemesi halinde sözleşmeyi 
feshetme hakkı vardır.  

Eğer aykırılık kiralanana kasten ağır bir 
zarar verilmesi gibi kiracıya sağlanan 
sürenin anlamsız olacağı bir niteliğe sahipse 
çatılı işyeri ve konut kira sözleşmesinin 
yazılı bir bildirimle derhal feshedilmesi 
mümkündür.

Burada son olarak, konut kiraları için 
kiralananın aile konutu niteliğini haiz 
olması halinde TBK uyarınca belirli ek 
düzenlemeler öngörüldüğü belirtilmelidir.2 

2. Kiraya Veren ve Kiracının 
Yükümlülükleri
Kiraya veren ve kiracının TBK ile belirlenen 
yükümlülüklere aykırı davranması sonucu 
diğer tarafın gereken şartlar oluştuğu 
takdirde kira sözleşmesini feshetme imkânı 
olacaktır.

Kiraya verenin yükümlülükleri Kiracının yükümlülükleri

Teslim Borcu Kira bedelini ödeme borcu

Vergi ve benzeri yükümlülüklere katlanma 
borcu

Özenle kullanma ve komşulara saygı 
gösterme borcu

Yan giderlere katlanma borcu Temizlik ve bakım giderlerini ödeme borcu

Ayıpları kiraya verene bildirme borcu

Ayıpların giderilmesine ve kiralananın 
gösterilmesine katlanma borcu

2Kiralanan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığı hallerde, kiracı eşin rızası olmadıkça kira sözleşmesini feshedemez, tahliye taahhütnamesi 
imzalayamaz. Bu hallerde yapılan işlemler eşin rızası olmadığı takdirde geçersiz sayılacaktır. Eş rızasının alınmasının mümkün olmadığı veya rıza 
vermekten kaçınmanın haklı sebebi olmadığı durumlarda dava ikame edilmesi sureti ile hâkimden karar vermesi talep edilebilir. Kira ilişkisinde taraf 
olmayan eş, kiraya verene yazılı bir bildirimde bulunarak kira sözleşmesi tarafı sıfatı kazanabilir ve bu kapsamda kiraya verene yapacağı bildirim ya da 
ihtarı sonradan taraf olan eşe de ayrı şekilde iletme yükümlülüğü getirilmiş olur.

A. Çatılı İşyeri ve Konut Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmeleri herkes tarafından da 
bilindiği üzere en genel tanımı ile kiraya 
verenin bir şeyin kullanılmasını kiracıya 
bıraktığı, kiracının ise buna karşılık kiraya 
verene kararlaştırılan bedeli ödemeyi 
taahhüt ettiği sözleşmelerdir.

1. Genel Olarak Çatılı İşyeri ve Konut 
Kiraları 
Kira sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu 
(“TBK”) uyarınca belirli veya belirsiz 
süreli olarak yapılabilmektedir. Çatılı işyeri 
ve konut kira sözleşmelerinde belirli 
süreli yapılan sözleşmeler için sürenin 
sonunda kira ilişkisi kendiliğinden sona 
ermemekte veya belirsiz süreli sözleşmeye 
dönüşmemekte olup bunun yerine birer 
yıllık süreler ile uzayacaktır.

Çatılı işyeri ve konut kiralarına ilişkin 
hükümler TBK kapsamında özel olarak 
düzenlenmiştir, bu hükümler 6 aydan uzun 
süreli kiralamalar hakkında uygulama alanı 
bulmakta olup kiralanan ile birlikte içinde 
bulunan ve kullanımı kiracıya bırakılan eşya 
için de uygulanır. 

Çatılı işyeri ve konut kira sözleşmeleri için 
herhangi bir şekli şart bulunmamaktadır. 
Öte yandan kira sözleşmesinin başlangıç 
tarihi, depozito bedeli, kiralananın teslimi 
veya alt kira ilişkisi konuları gibi ortaya 
çıkması muhtemel herhangi bir uyuşmazlık 
halinde ispat kolaylığı açısından yazılı 
yapılması önem kazanmaktadır. Bu noktada 
belirtmek gerekir ki, kira sözleşmeleri 
tapuya şerh edilebilir ve bu şerh vasıtasıyla 
kiracının kiraya verene karşı sahip olduğu 
hakları üçüncü kişilere karşı kullanması da 
mümkün hale gelir.

Önemli Not: Kiracı tarafından 
kiralananda meydana gelen 
ayıplar gecikmeksizin kiraya verene 
bildirilmediği takdirde bu sebeple 
oluşacak zararlardan kiracının 
sorumluluğu söz konusu olacaktır.
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4. Alt Kira, Kullanım Hakkının Devri ve 
Kira İlişkisinin Devri
Kiralanan üzerinde kiracıya tanınan 
kullanım hakkı kiracı tarafından üçüncü 
kişiye devredilmesi veya alt kira ilişkisi 
kurulması için kiraya verenin yazılı rızası 
aranmaktadır. Bu konuda dikkat edilmesi 
gereken nokta, kiralananın asıl kira 
ilişkisinde tanımlanan amaçtan farklı bir 
amaç için kullanılamayacağı olup, aksi 
takdirde alt kiracının da kiraya verene karşı 
sorumluluğunun doğacağıdır.

Çatılı işyeri kiraları söz konusu olduğunda 
kiraya veren kira ilişkisinin devri için haklı 
bir sebep olmadığı sürece yazılı rızasını 
vermekten kaçınamaz. Bu noktada kiraya 
verene ek bir koruma sağlamak amacıyla 
TBK ile işyeri kiralarında kira ilişkisini 
devreden kiracının kira sözleşmesinin 
bitimine kadar ve en fazla iki yıl süreyle 
devralanla birlikte müteselsilen sorumlu 
olacağı düzenlenmiştir.

5. Kiracı Aleyhine Düzenleme Yasağı
Çatılı işyeri ve konut kiralarında kiracıya 
kira bedeli ve yan giderler dışında ceza 
koşulu, kira bedellerinin kendiliğinden 
muaccel olması gibi herhangi bir ek 
ödeme yükümlülüğü getirilemez. Bu 
kapsamda yapılan bağlantılı sözleşmeler 
de kiracıya herhangi bir yarar sağlamıyorsa 
ve kiracının kiralananın kullanımıyla 
doğrudan ilişkisi olmayan bir borç altına 
girmesine bağlanmışsa artık geçersiz kabul 
edilmektedir.

3. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik 
Yapılması 
Kiralanan üzerinde kiraya veren tarafından 
yapılacak yenilik ve değişiklikler için kiracının 
onayı aranmamaktadır ancak söz konusu 
yenilik ve değişikliklerin nitelik bakımından 
kiracının katlanması beklenen ve kira 
sözleşmesinin feshini gerektirmeyecek 
nitelikte olması gerekmektedir. Süreçte 
kiracının herhangi bir zarara uğraması 
halinde zararın giderilmesini ve kira 
bedelinin indirilmesini talep etme hakkı 
saklıdır.

Öte yandan kiracı tarafından yapılacak 
yenilik ve değişiklikler için kiraya verenin 
yazılı rızasının alınması gerekmektedir. 
Yazılı bir şekilde özel olarak belirtmediği 
takdirde; kiraya veren kiralananın yenilik ve 
değişikliklerden önceki hali ile iadesini talep 
edemez ve kiracı da meydana gelebilecek 
değer artışının kiraya veren tarafından 
karşılanmasını isteyemez.

Önemli Not: Kiracı tarafından 
kiralananda yapılacak değişiklikler için 
kiraya verenden yazılı rıza alınmadığı 
takdirde, kiraya verenin sözleşmeyi 
feshetme ve kiralananın eski hali ile 
iadesini talep etme hakkı doğacaktır.

Önemli Not: Kiralananın grup 
şirketlerine ya da ilişkili şirketlere 
alt kira veya kira sözleşmesinin 
devri vasıtası ile kullandırılması 
söz konusu olabilecekse bunun 
kira sözleşmesine eklenmesi 
önerilmektedir. 

Önemli Not: Günümüzde 
sıklıkla karşılaşılan ve aslında 
yan giderlere dâhil olmayan 
giderlerinde kiracıdan talep 
edildiği ortak gider olarak 
adlandırılan bedellerden kiracının 
sorumlu tutulması TBK madde 346 
uyarınca mümkün olmayacaktır. 
Bu kapsamda özellikle 
uygulamada çoğunlukla AVM 
mağazaları için yapılan ve kira 
sözleşmesinde ortak gider olarak 
sayılan bu bedellerin ödeneceğine 
dair hüküm eklenmişse bile yan 
gider kapsamı dışında kalan bu 
ödemeler hükümsüz olacaktır.
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2. Kira Bedelinin Tespiti

2.1 Taraflar arasında
Kira bedelinin tespiti öncelikle 
tarafların aralarında anlaşması yolu ile 
çözümlenmeye çalışılmalıdır. Böylelikle 
süreç daha hızlı ve kolay olarak 
sonuçlanabilecektir. Öte yandan tarafların 
anlaşamaması durumda ise gerekli şartlar 
oluştuğu takdirde kira bedelinin tespiti 
mahkemeden istenebilecektir.

Taraflar aralarında kira artış oranını 
TBK 344. maddesinde belirtilen azami 
sınırı geçmemek şartıyla serbestçe 
belirleyebileceklerdir. Kira artışının 
belirlenmesi sırasında kira süresi veya 
sözleşmede artış oranı belirlenmesine 
bakılmaksızın on iki aylık ortalaması 
alınan tüketici fiyat endeksi oranı azami 
sınırı oluşturup bunun üzerinde bir artış 
oranı belirlenmesi TBK ile yasaklanmıştır. 
Öte yandan 11 Haziran 2022 tarihli ve 
31863 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 
Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (“Değişiklik Kanunu”) uyarınca 
önemine binaen konut kiraları özelinde 
01 Temmuz 2023 tarihine kadar kira 
bedelinde yapılabilecek artış oranı %25 ile 
sınırlandırılmıştır.3

Çatılı işyeri ve konut kiralarında kiracıdan 
kira ilişkisi kurulduğu sırada depozito 
bedeli talep edilebilir, talep edilecek 
depozito bedeli TBK tarafından en fazla 
üç aylık kira bedeli ile sınırlandırılmıştır. 
Kira sözleşmesinde aksi öngörülmemişse 
veya aksine yerel âdet yoksa kiracı ısıtma, 
aydınlatma ve su gibi kullanma giderlerine 
katlanmakla ve bu ödemeleri yaptığına dair 
ispat vasıtalarını saklamak, talep halinde 
kiraya verene iletmekle yükümlüdür.

Hukuki yarar konusunda dikkat edilmesi 
gereken nokta kira artışı hususunda 
tarafların daha önceden bir anlaşmaya 
varmış olması halidir. Eğer ki kira artış 
oranları sözleşme ile belirlenmişse 
artık kira ilişkisinin başlangıç tarihinden 
itibaren 5 yıl geçmedikçe kira tespit davası 
ikame edebilmek için bir hukuki yarar 
bulunmayacaktır. Ancak, kira artış oranının 
sözleşme ile belirlenmediği hallerde 5 yılın 
dolması beklenmeden de kira tespit davası 
açılabilecektir. 5 yılı tamamlamamış kira 
sözleşmeleri için ikame edilen kira tespit 
davalarında hâkim ancak tüketici fiyat 
endeksindeki artış oranı üst sınır ile bağlı 
olarak karar verebilirken, kira ilişkisinin 
5 yıldan uzun süredir devam etmesi 
halinde üretici fiyat endeksindeki artış 
oranı, kiralananın durumu ve emsal kira 
bedelleri göz önünde tutularak üst sınır 
gözetmeksizin hakkaniyete uygun olarak 
belirlenebilecektir.

2.2 Dava Yolu ile
Taraflar aralarında bir anlaşmaya 
varamamaları halinde sulh hukuk 
mahkemelerinde kira tespit davası ikame 
edebilirler. Kira tespit davası kiracı veya 
kiraya veren tarafından açılabilir. Kira tespit 
davası yoluna başvurabilmek için geçerli 
bir çatılı işyeri ve konut kira sözleşmesi 
bulunmalı ve ilgili dava yoluna başvurmakta 
hukuki bir yarar olmalıdır.

B. Çatılı İşyeri ve Konut Kira 
Sözleşmesi’nde Kira Bedeli

1. Kira Bedeli ve Yan Giderler
Kira bedeli sözleşmede aksi bir hüküm 
olmadığı takdirde her ay sonunda, en geç 
kira süresinin bitiminde ödenecektir. Kira 
sözleşmesinde kiraya verenin banka hesap 
bilgileri açıkça belirtilmelidir, aksi takdirde 
Yargıtay ödemelerin elden yapılacağını 
varsaymakta veya ödeme yapılan başka 
hesap bilgilerini kira bedeli ödemesi 
kapsamında kabul etmeyebilmektedir.

Önemli Not: Çatılı işyeri ve konut 
kira sözleşmelerinde kira bedelinin 
Cumhurbaşkanlığı’nın 2018-32/52 
No’lu Tebliği ile Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da 
uyarınca belirlenen istisnalar dışında 
döviz cinsinden kararlaştırılamayacağı 
düzenlenmiştir.

Önemli Not: Kira bedelinde on 
iki aylık ortalaması alınan tüketici 
fiyat endeksi oranından daha fazla 
artışın öngörülmesi kısmi kesin 
hükümsüzlük yaratacağından 
geçersiz olacaktır. Bu oranın üzerinde 
kalan kısım için ödeme yapılmaması 
kiraya veren açısından sözleşmesinin 
feshi için bir sebep oluşturmayacak 
olup, ayrıca kiracının fazla olan 
bedeli ödemiş olması halinde fazla 
ödediği kısmın sebepsiz zenginleşme 
hükümlerine göre iadesini talep 
etmesi mümkün olacaktır. 

Önemli Not: Kural olarak kira 
bedelinin tespiti davaları; davalı 
ikametinin ya da taşınmazın 
bulunduğu yer Sulh Hukuk 
Mahkemeleri’nde ikame edilebilir. Bu 
kuralın istisnası olarak çatılı işyeri 
kira sözleşmeleri için iki tarafın da 
tacir olduğu hallerde yapılan yetki 
anlaşmaları geçerli olacaktır. Yani 
tarafları tacir olan çatılı işyeri ve 
konut kiralarından doğan ihtilaflar 
tarafların üzerinde anlaştığı farklı 
bir ilçe/ilde bulunan Sulh Hukuk 
Mahkemelerinde görülebilecektir.

3Değişiklik Kanunu uyarınca 11 Haziran 2022 ile 01 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen konut kira sözleşmeleri için kira artış oranı üst limiti 
önceki yıl kira bedelinin %25’i olarak belirlenmiştir. İlgili %25’lik oran bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksin oranının %25 üstünde olması halinde 
geçerli olup, altında kalması halinde yine tüketici fiyat endeksin oranı üst limit niteliği teşkil edecektir. Bu düzenleme yalnızca bir yıldan daha uzun süreli 
konut kiraları için geçerli olup, çatılı işyeri kiraları hakkında uygulama alanı bulmamaktadır.
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Kira tespit davası her zaman ikame 
edilebilir, fakat ikame edilme zamanına 
göre yeni kira bedelinin başlangıç tarihi 
değişiklik gösterecektir. Yeni kira dönemi 
başlangıcına en geç otuz gün kala kira 
tespit davası açıldığı veya kiraya veren 
tarafından kiralayana kira artışı yapılacağına 
dair bir ihtarname gönderildiği takdirde 
eğer ki dava yeni kira dönemi içerisinde 
ikame edilirse artık hâkim tarafından tespit 
edilen kira bedeli yeni kira döneminin 
başlangıcından itibaren geçerli sayılır.

Önemine binaen belirli ve belirsiz süreli kira 
sözleşmeleri için kiracı tarafından yapılacak 
fesih bildirimlerinin yazılı olması gerektiği 
belirtilmelidir.

Kiracının ölümü halinde kira sözleşmesi 
kendiliğinden sona ermemekte, kiracının 
mirasçıları, ortakları, ortaklarının aynı iş 
kolundaki mirasçıları veya aynı konutta 
ikamet eden kişiler, kira ilişkisinde kiracı 
tarafı haline gelebilmektedir. Bu kapsamda 
sonradan kiracı sıfatı kazanan taraflar 
yasal bildirim sürelerini dikkate alarak en 
yakın fesih dönemi sonunda sözleşmeyi 
feshedebilirler. Önemine binaen belirli ve 
belirsiz süreli kira sözleşmeleri için kiracı 
tarafından yapılacak fesih bildirimlerinin 
yazılı olması gerektiği belirtilmelidir.

Kiraya Veren Tarafından:
Kiracının aksine kiraya verenin kira 
sözleşmesini bildirim yoluyla sona 
erdirebilmesi için TBK tarafından özel 
düzenlemeler getirilmiştir.

Çatılı işyerleri ve konut kira sözleşmelerinde 
belirli süreli kira sözleşmeleri daha önce de 
belirtildiği gibi süre sonunda kendiliğinden 
sona ermeyecek 1 senelik süreler ile 
uzayacaktır. Kiraya veren tarafından 
kira sözleşmesinin bildirim yolu ile sona 
erdirilebilmesi için bu birer yıllık uzama 
sürelerinin 10 yılı bulması gerekmektedir. 
Bu aşamada belirli süreli kira sözleşmesinin 
kaç yıl için yapıldığı önem kazanmaktadır. 
Belirli süreli kira sözleşmesinin süresi 
kiraya verenin sözleşmeyi bildirim yolu 
ile feshedebilme tarihi açısından farklılık 
göstermektedir. Kira sözleşmesi bir yıl için 
yapılmışsa 10 yıllık uzama süresi bir yılın 
ardından; beş yıl için yapılmışsa 10 yıllık 
uzama süresi beş yılın ardından sayılmaya 
başlanacaktır. Kiraya veren 10 yıllık uzama 
süresi sona erdikten sonra takip eden kira 
döneminin bitimine 3 ay kala yazılı yapacağı 
bir bildirim yolu ile kira sözleşmesini sona 
erdirebilecektir.

Belirsiz süreli kira sözleşmeleri için kiraya 
verenin bildirim yoluyla feshi yine 10 yıllık 
sürenin sonunda mümkün olmakta fakat 
bu sefer süre kiranın başlangıcından 
itibaren işlemeye başlamaktadır. 

C. Çatılı İşyeri ve Konut Kira 
Sözleşmesinin Sona Ermesi 

1. Kira Sözleşmesinin Bildirim yolu ile 
Feshi

Kiracı Tarafından:
Kira sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli 
olduğuna bakılmaksızın kiracının bildirim 
koşulu ile kira sözleşmesini feshetme 
hakkı vardır. Belirli süreli kira sözleşmeleri 
bakımından kiracının sözleşme süresi sona 
ermeden 15 gün önce yapacağı fesih ihbarı 
ile kira sözleşmesi sona erdirilebilir. 15 
günlük bildirim süresi taraflarca daha uzun 
olarak kararlaştırılamaz.  Kira süresi dışında, 
genel hükümlere göre fesih hakkı kuralları 
kapsamında, kiracı her zaman sözleşmeyi 
sona erdirebilir. Belirsiz süreli kira 
sözleşmelerinde TBK uyarınca 6 aylık fesih 
dönemleri tanınmış olup bu fesih dönemi 
bitişine 3 ay kala kiracı tarafından yapılacak 
bir bildirim ile sona erdirilebilecektir.

Önemli Not: Kira tespit davası 
açıldığı ve sonuçlandığı takdirde yeni 
bir kira tespit davası ancak 5 yılın 
sonunda açılabilmektedir. 

Önemli Not: Fesih bildirim süreleri 
sonrasında yapılan bildirimler bir 
sonraki fesih dönemi için geçerli 
olacaktır. 
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2. Kira Sözleşmesinin Malikin İhtiyacı 
Nedeniyle Feshi
TBK madde 350 uyarınca, devam eden 
bir kira sözleşmesi sırasında malikin 
kiralanan konut veya çatılı işyerine kendisi, 
eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği 
bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin 
ihtiyacı hâsıl olursa artık malik tarafından 
dava yolu ile kira sözleşmesinin feshini ve 
kiralananın tahliyesini talep edebilir.

İhtiyaç nedeniyle fesih davası, kira 
sözleşmesi belirli süreli ise sürenin 
bitiminden itibaren bir ay içinde belirsiz 
süreli ise altı aylık fesih döneminin sonu 
için, üç aylık fesih bildirim süresine uyma 
şartı ile ikame edilebilir.

Malikin ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesinin 
feshi davası açabilmesi için aşağıdaki şartlar 
gerçekleşmelidir;

 • Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, 
üstsoyu veya kanunen bakmakla 
yükümlü olduğu diğer kişilerin ihtiyaçları 
bulunması,

 • İlgili kişinin taşınmaza olan ihtiyacının 
sürekli, gerçek, samimi ve zorunlu olması.

Bu şartların karşılanıp karşılanmadığı 
dava süresince hâkim tarafından 
değerlendirilecek ve bölgede kişiye ait 
başka bir taşınmaz olup olmadığı da 
araştırılacaktır.

Süreç sonunda kiralanan taşınmazın 
tahliyesi halinde ilgili taşınmaz haklı bir 
sebep olmadığı sürece 3 yıl boyunca 
eski kiracı dışında birine kiralanamaz. 
Eski kiracının bu hakkını kullanabilmesi 
için kiraya veren tarafından yapılan yazılı 
bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde 
cevap vermesi gerekmektedir. 

TBK’nin 351. maddesi uyarınca kiracısı 
bulunan bir konut veya çatılı işyerini satın 
alan yeni malike de kiralanan taşınmazın 
ihtiyaç nedeniyle kira sözleşmesini sona 
erdirmek için dava hakkı tanınmıştır. 

Bu haktan faydalanabilmek için yeni malik 
taşınmazın satışının tamamlandığı tarihten 
itibaren bir ay içinde kiracıya ihtarname 
göndermek vasıtası ile bu ihtiyacını 
bildirmelidir. İlgili ihtarnamenin tebliğinden 
itibaren 6 ay içinde kiracının kiralananı 
boşaltmaması halinde dava ikame 
edilebilecektir. Kira sözleşmesi süresinin 
daha kısa zaman içinde bitecek olması 
halinde ise sözleşme süresinin bitimi itibari 
ile bir ay içinde dava ikame edilebilecektir. 
Yargıtay kararları uyarınca “Yeni malikin 
bu seçeneklerden hangisi yararına ise onu 
tercih etme hakkı vardır.”

Önemli Not: TBK madde 355 
uyarınca 3 yıl geçmeden taşınmazın 
eski kiracıya teklif edilmeden 
başkasına kiralanması halinde, 
kiraya verenin eski kiracıya son kira 
yılında ödenmiş yıllık kira bedeli 
kadar tazminat ödemesine karar 
verilebilir.

Kira Sözleşmesi Süresi Kira Sözleşmesi Süresi 10 Yıllık Uzama Süresi Bildirim Yapılacak Süre

1 yıl 15 Ekim 2009 – 14 Ekim 2010 15 Ekim 2010 – 14 Ekim 2020
Uzama Süresinin bitiminden 
14 Temmuz 2021’e kadar

5 yıl 15 Ekim 2009 – 14 Ekim 2014 15 Ekim 2014 – 14 Ekim 2024
Uzama Süresinin bitiminden 
14 Temmuz 2025’e kadar

10 yıl 15 Ekim 2009 – 14 Ekim 2019 15 Ekim 2019 – 14 Ekim 2029
Uzama Süresinin bitiminden 
14 Temmuz 2030’a kadar

15 Ekim 2009 tarihinde başlayan 1 yıl, 5 yıl ve 10 yıl süreli kira sözleşmeleri için yapılan örnek tablo
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Ek olarak önemine binaen; Yargıtay 
kararları uyarınca tahliye taahhüdüne 
dayalı icra takibinde kiracı imzaya ya da 
taahhüt içeriğine itiraz ederse, icra takibine 
konu olan tahliye taahhüdü noterlikçe 
düzenlenmediği veya onaylama şeklinde 
yapılmadığı hallerde itirazın kaldırılması 
istenemeyecek ve tahliye talebinin reddi 
gerekecektir.

Tahliye taahhütnamesi kavramı TBK lafzı 
ile kiracının kiralananı boşaltmayı yazılı 
olarak üstlenmesi olarak belirtilmektedir. 
Tahliyenin taahhüt edildiği tarihte kiracının 
kiralananı boşaltmaması halinde kiraya 
veren tarafından ilgili tarihi takip eden bir ay 
içinde icra veya dava yoluna başvurulması 
gerekmektedir.

Taahhütnamenin kiralananın 
tesliminden sonra verilmiş olması kiracı 
için imzalamak zorunda kalma hali 
yaratmaması adına getirilmiş kiracıyı 
koruyan bir düzenleme olmasına karşılık 
uygulamada tarih kısmı boş şekilde alınan 
taahhütnameler ile de karşılaşılmaktadır. 
Bu kapsamda uyuşmazlık halinde tahliye 
taahhütnamesinin kiralananın tesliminden 
önce verildiği veya tahliye taahhüdünün 
boş şekilde imzalandığı ve sonradan kiraya 
veren tarafından ortak irade olmaksızın 
doldurulduğu savunmalarını yazılı bir 
delil ile ispat etme yükümlülüğü kiracıda 
olacaktır.

4. Tahliye Taahhüdü Nedeniyle Tahliye
Tahliye taahhütnamesi çatılı işyerleri 
ve konutlar için TBK madde 352/1 
ile düzenlenmiş olup, kiraya verene 
belirli bir tarihte kira ilişkisini tek taraflı 
sonlandırma imkânı sağlamaktadır. Tahliye 
taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için 
kiralananın tesliminden sonra yazılı olarak 
yapılmış olması ve belirli bir tarih içermesi 
gerekmektedir.

3. Kiralananın Yeniden İnşası 
Nedeniyle Tahliyesi
Kiracı Tarafından:
TBK madde 350/2 uyarınca “kiralananın 
yeniden inşası veya imarı amacıyla esaslı 
onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi 
gerekli ve bu işler sırasında kiralananın 
kullanımı imkânsız ise” kiraya veren 
tarafından kira sözleşmesi sona erdirilebilir.

Belirli süreli sözleşmelerde sürenin sona 
ermesi ile belirsiz süreli sözleşmelerde ise 
altı aylık fesih döneminin sonu için, üç aylık 
fesih bildirim süresine uyma şartı ile bir ay 
içinde ikame edilecek dava vasıtasıyla kira 
ilişkisi sona erdirilebilir.

TBK 355/2 gereği inşa ve imarı tamamlanan 
taşınmaz tekrar kiralanacağı takdirde ilk 
önce eski kiracıya teklif edilmelidir. Kiracının 
öncelik hakkını kullanmak istediği hallerde 
ve/veya inşa-imar tamamlandığı tarihten 
itibaren 3 yıl geçmediği takdirde başkasına 
kiralanamaz.

Önemli Not: Gün/Ay/Yıl şeklinde 
yazılmış bir tarih veya net bir 
günü belirten 2023 Cumhuriyet 
Bayramı’ndan bir hafta sonra 
gibi ifadeler geçerli olacaktır. Öte 
yandan kesinliği olmayan 2023 
yılında ilk kar yağdığı zaman, 
dolar 20 TL olduğunda gibi muğlak 
ifadeler ile tarih belirtildiği takdirde 
tahliye taahhütnamesi geçersiz 
olacaktır.

Sadece Ay/Yıl belirtilen tarihler için 
(örn. Mayıs 2023) Yargıtay tahliye 
taahhütnamesinin ilgili ayın son 
gününü belirttiğine karar vererek 
kabul etmiştir.

Önemli Not: Yargıtay kararları da 
göz önünde bulundurulduğunda 
kiracının boş tarihli taahhütname 
imzaladığı ve kira ilişkisini kurabilmek 
adına zorunda bırakıldığı savunmaları 
Yargıtay tarafından çoğunlukla 
kabul edilmemekte ve kiracıdan 
bunu ispat edecek bir delil sunması 
beklenmektedir. Bu kapsamda 
kiracılara tarafından tarih kısmı 
boş tahliye taahhütnamelerini 
imzalamaktan kaçınılması gerektiğini 
hatırlatmak isteriz.

Önemli Not: Kira Sözleşmesinin 
aksine tahliye taahhüdü ile bir 
cezai şart belirlenebilecektir. 
Kiracının tahliye taahhüdünü yerine 
getirmemesi halinde cezai şart fahiş 
miktarda belirlenmediği sürece geçerli 
kabul edilir. 
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D. Sonuç

Çatılı işyeri ve konut kira sözleşmeleri 
kanun koyucu tarafından belirli sınırlar 
çizilerek tarafların irade serbestisine 
bırakılmıştır. Yukarıda da belirtildiği gibi kira 
sözleşmeleri için TBK uyarınca herhangi bir 
şekil şartı aramasa da kira sözleşmelerinin 
yetkin bir avukat tarafından yazılı olarak 
hazırlanması hem kiracı hem de kiraya 
veren için irade beyanlarının doğru 
yansıtılması, karşılıklı ilişkinin ve ihtilaf 
halinde izlenecek yolların belirlenmesi 
hak kaybına uğramamak adına oldukça 
önemlidir. Taraflar arasındaki ilişkinin 
amacına yönelik olarak tüm içeriği uygun 
şekilde hazırlanan ve esasları düzenleyen 
bir sözleşme varlığının en az yapılan işin 
kendisi kadar hayati olduğunu söylemek 
doğru olacaktır.

Konusu ne olursa olsun yapılacak 
sözleşmelerde yazılı olma şekli şartı 
bulunmasa dahi sözleşmelerin yazılı 
yapılmasının önemine bir kez daha vurgu 
yapmanın uygun olacağı görüşündeyiz, 
unutulmamalıdır ki; söz uçar yazı kalır.

5. İki Haklı İhtar (Kira Bedelinin 
Ödenmemesi) Nedeniyle Kiralananın 
Tahliyesi
Kiracı bir kira dönemi içerisinde yazılı 
şekilde iki haklı ihtar aldığı takdirde, 
kiraya veren tarafından kira süresinin (bir 
yıldan kısa sözleşmelerde) veya ihtarların 
yapıldığı kira yılının bitişi itibari (bir yıl ve 
daha uzun süreli sözleşmelerde) ile bir ay 
içinde mahkemeye başvurarak kira ilişkisini 
sonlandırabilir.

Kiracı, kiraya veren tarafından yapılan 
ihtar üzerine tebliğden hemen sonra 
kira bedelini ödese dahi ilgili ihtar haklı 
olma niteliğini kaybetmeyecektir. Dikkat 
edilmesi gereken konu ihtarın bedelin 
ödenmesinden önce çekilmiş olmasıdır. 
Bu şekilde bir kira yılı içinde arka arkaya 
veya iki farklı ay olması fark etmeksizin kira 
bedelinin ödenmemesi nedeniyle kiracıya 
çekilen iki haklı ihtar kiraya verene kira 
ilişkisinin sonlandırılmasını isteme hakkı 
vermektedir.

Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle 
kiralananın tahliyesi için aşağıdaki şartlar 
gerçekleşmelidir;

i. Muaccel ve ödenmemiş bir kira 
borcu olmalıdır.
ii. Bir kira yılı içerisinde kiracıya iki haklı 
ihtar çekilmiş olmalıdır.
iii. İhtar yazılı olmalı ve hangi kira 
bedeli, ödenmediği bilgisi ile ödeme 
talebi ve süresini içermelidir.
iv. İhtar farklı iki ödeme dönemine ait 
olmalıdır, aynı aya ilişkin iki haklı ihtar 
çekilemez.

Bir yıldan kısa süreli sözleşmeler için süre 
bitimi, uzun sözleşmeler içinse ihtarın 
tebliğini izleyen bir ay içinde dava ikame 
edilmelidir.

“Satış Sözleşmeleri” konulu 
bilgilendirme yazımız için 
bir sonraki FBR sayısında 
görüşmek dileğiyle. 
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İç denetimin dijitalleşme 
ile imtihanı

Şirketlerin kuruluş amacı, doğası gereği 
kar maksimizasyonu sağlamaktır. 
Bununla paralel olarak, satış, pazarlama, 
mali işler faaliyetleri şirketlerdeki en 
gözde departmanlardır. Verilen hedefler, 
satış adetleri, pazar payları, rakamlar, 
analizler yöneticilerin yakından takip 
ettikleri, işler yolunda gitmediğinde anlık 
aksiyon aldıkları hususlardır. Bunu şöyle 
de düşünebiliriz, Şirketinizi bir otomobil 
olarak hayal edin, işte satış faaliyetleri o 
otomobilin gaz pedalıdır. Gaza bastıkça 
(satış adetleri arttıkça, pazar payı 
yükseldikçe, hedefler gerçekleştikçe, kar 
arttıkça vb.) keyfiniz, sürüşten aldığınız 
haz ve adrenalin de artar. Peki ya kavşağa, 
ışıklara yaklaştığınızda?

Çok güzel bir söz kalıbı var, “Kontrolsüz 
güç, güç değildir.” Otomobilinizin fren 
pedalı ise, sizin kontrol faaliyetlerinizdir. 
Bu faaliyetler sizi yavaşlatabilir, belki 
keyfinizi kaçırabilir ancak, yüksek hızda 
bir kaza geçirmenizi önler. Başka bir 
deyişle, şirketinizin uzun vadede hayatta 
kalmasını sağlar. Elbette, iç denetim 
faaliyetlerinden bahsediyorum.

İç denetim fonksiyonunun nihai 
amacı, süreçlerdeki kontrol ortamının 
yeterliliği, etkinliği ve verimliliği 
konularında yönetime güvence 
sağlamak; gerektiğinde ise danışmanlık 
hizmeti sağlamaktır. Ancak, iç denetim 
gerçekleştirmek için öncelikle şirketinizde 
denetlenebilir bir ortamın bulunması 
gerekmektedir. Denetlenebilir bir 
ortamın yapı taşlarını ise; şirketin içinde 
bulunduğu sektör, coğrafi konum, üçüncü 
taraflar ve operasyonel faaliyetleri 
vb. etkenlerden kaynaklanan risklerin 
tanınması, önceliklendirilmesi ve bu 
risklerin olumsuz etkilerini en az seviyeye 
indirmek için uygulanacak risk yönetim 
stratejilerinin belirlenmesi oluşturur.

Özetle, etkin bir iç denetim fonksiyonu 
için öncelikle maruz kalabileceğiniz 
risklerin farkında olmanız, risklerin 
hangi süreçlerden kaynaklandığını 
tanımlamanız (risk sahibini atamanız), ve 
bu riskleri yönetebilmeniz amacıyla yazılı 
politika/prosedürler, iş akış şemaları, 
yetki ve onay matrisleri ile şirket nezdinde 
gerçekleştirilen operasyonel işlemlerin 
izlenebilirliğine imkan tanıyacak sistemsel 
takip mekanizmaları oluşturmanız 
gerekmektedir. 

Kemal Çağıl Eryılmaz
Deloitte Türkiye
Risk Danışmanlığı, Müdür
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Yukarıda belirtmiş olduğum şekilde 
mevcut kontrol ortamı tesis edilmemiş 
kurumlarda iç denetim fonksiyonunun 
kurulması ne yazık ki efektif olmayacaktır. 
Bu sebeple, unutulmamalıdır ki, etkin bir 
iç denetim faaliyetinden önce, etkin bir iç 
kontrol ortamının (denetlenebilir ortam) 
kurulması gerekmektedir. 

Diyelim ki, şirketinizde denetlenebilir bir 
ortam kurdunuz ve bunun akabinde de 
periyodik olarak iç denetim faaliyetlerinizi 
gerçekleştirmek istiyorsunuz. Doğal 
olarak bir İç Denetim Departmanı 
kurdunuz ve riskli görülen süreçlere ilişkin 
periyodik denetimler gerçekleştirdiğiniz 
için kontrollü bir yapıda olduğunuzu 
düşünüyorsunuz ve içiniz eskisine göre 
çok daha rahat. Tebrikler, iç denetim 
1.0’a hoş geldiniz! Peki, biz nerede miyiz? 
Dünya çoktan iç denetim 4.0’a geçti bile. 
Gelin, sizi iç denetim 4.0 ile tanıştırayım.
 
Son yıllarda, dijitalleşme ile hızlanan 
gündelik hayatımız atlattığımız pandemi 
ile iş hayatına ve bunun sonucunda 
iş yapış şeklimize de sıçradı. Bulut 
depolama alanları, çevik yönetim, 
büyük veri gibi kavramlar yeni iş yapış 
şeklini belirleyen temel faktörler oldu. 
Otomobilimizin gittikçe hızlandığı bu 
dönemde frenlerimize bakım yapmamız 
şart oldu, bir başka deyişle; iş yapış 
şeklimiz değiştikçe, onu kontrol etme 
yöntemimiz de değişti ve bu doğrultuda 
da iç denetim 4.0 kavramı ortaya çıktı.

Eski bir banka müfettişi olarak, üstatların 
geçmiş anılarını dinlemeyi çok severdim. 
Şube teftişi için genel müdürlükten 
çıktıklarında geri dönmeleri aylar sürermiş. 
O zamanlar bilgisayar olmadığından tüm 
incelemelerini manuel olarak, dokümanlar 
üzerinden ve ilgili işlem gerçekleştikten 
aylar sonra gerçekleştirirlermiş. Döndükten 
sonra yazılan raporlarda yer alan bulgulara 
ilişkin ise herhangi bir takip yapılmazmış. (İç 
Denetim 1.0) 

Bilgisayar kullanımı arttıkça, denetim 
faaliyetleri de bilgisayar destekli denetim 
teknikleri çerçevesinde gelişmiş ve 
denetimler bilgi teknolojilerinden 
faydalanılarak, Excel formatında 
gerçekleştirmeye başlanmış. Bu durum, 
aylar süren denetim faaliyetlerini artık 
haftalara düşürmüş. Ayrıca, hem rapor 
yazımı kolaylaşmış hem de artık bulgu takibi 
yapılır olmuş. (İç Denetim 2.0)

Benim de iş hayatına başladığım 2010’lu 
yıllarda ise; dijitalleşmenin iş süreçlerine 
entegre olmasıyla birlikte izleme ve kontrol 
faaliyetleri merkezileştirilerek veriler artık 
sistemlerden takip edilebilir, temin edilen 
raporlamalar ve analitik uygulamalar 
sayesinde; denetimler çok daha kısa sürede 
gerçekleştirilmeye başlanmış. Bununla 
birlikte, geçmiş dönemlerde ilgili süreçte/
birimde tespit edilen aksaklıklara ilişkin 
aksiyon önerileri geliştirilmeye ve bunun da 
takibi yapılmaya başlanmış. (İç Denetim 
3.0) 

İç denetim, tanımı gereği denetimin 
başladığı andan itibaren geçmişe dönük 
olarak yapılır. Yani aslına bakarsanız, iç 
denetim tespit edici kontrol niteliğindedir. 
Denetçi, gerçekleştirilen işlemlerin 
politika/prosedürlere uygunluğunu, 
doğru personel tarafından onaylandığını, 
süreçteki suiistimal ihtimalini, kontrollerin 
etkinliğini teyit ederek ilgili sürece ilişkin 
güvence verir. Bunu yaparken de kısıtlı 
zamanını verimli kullanabilmek adına; 
oluşturduğu metodoloji çerçevesinde, 
incelediği verinin tamamını temsil edecek 
şekilde risk bazlı bakış açısıyla örneklem 
kapsamında kontroller gerçekleştirir. 
Ancak, unutulmamalıdır ki; hiçbir denetim 
fonksiyonu yüzde yüz güvence veremez. 
Her zaman bir hata payı barındırır.

İş yapış şekillerinizin dijitalleştiği, 
dijitalleştikçe hızlandığı ve otomatize 
olduğu bir ortamda, periyodik olarak 
gerçekleştirilen ve tespit edici kontrol 
niteliğindeki iç denetim faaliyetlerinin 
etkinliğinden söz edilemez. Şirket 
yöneticileri, artık birçok riski merkezi 
olarak takip edebilmekte olup, iç denetim 
fonksiyonundan beklentileri değişmektedir.
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Deloitte Global tarafından yürütülen 
ankette Şirket yöneticilerine iç denetim 
fonksiyonundan beklentileri sorulmuş 
olup, anket sonucunda yöneticilerin 
en çok aşağıdaki konularda iç denetim 
fonksiyonundan danışmanlık ve güvence 
almak istedikleri sonucu ortaya çıkmıştır:

 • Küresel salgınla ilgili kararlar, süreçler ve 
müdahaleler hakkında rehberlik ve ortaya 
çıkan tedarik zinciri, uzaktan çalışma, 
güvenlik ve düzenleyici mevzuat konuları

 • Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim

 • Şirket ve paydaşları arasında güven 
oluşturmak ve korumak

 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık sorunları ve 
itibar riskleri

 • Robotik süreç otomasyonu ile ilgili 
kararlar ve kontroller ile yapay zeka 
uygulamaları.

Değişimi her alanda somut olarak 
hissettiğimiz bu süreçte, faaliyetlerinizi 
güvenli bir şekilde gerçekleştirmek ve 
büyümek için öncelikle etkin bir izleme 
mekanizmasının tesis edilmesi, bunun 
akabinde ise; değişen ihtiyaçları ve 
beklentileri karşılayabilmek adına anlık 
olarak gerçekleştirilecek kontrol faaliyetleri 
önem arz etmektedir. Ayrıca, iç denetim 
çıktılarının yöneticilerin beklentileri ve 
ihtiyaçları ile uyumlu olması; şirketin 
organizasyonel olarak gelişimine de yardım 
eder. 

İç Denetim 4.0 olarak adlandırılan bu 
yeni süreç ile birlikte, iç denetimin kitabi 
tanımı değişecek, danışmanlık rolü ön plana 
çıkacak ve Şirket nezdinde çevik yönetimin 
bir parçası olarak süreç sahipleri ile iletişimi 
güçlenecektir. Bu doğrultuda, iç denetim 
4.0 risk bazlı senaryoların sisteme entegre 
edilerek anlık risk tespitine, örneklem 
seçimi yerine büyük veriler üzerinden 
incelemeler gerçekleştirilmesine, süreçlerle 
entegre bir yapı kurularak denetimde 
de otomasyon sağlanmasına imkan 
tanıyacaktır.

İç denetim 4.0’ın sağlayacağı faydaların bir 
kısmı aşağıdaki gibidir:

 • Operasyonel faaliyetlere ilişkin sürekli 
izleme imkânı tanıması

 • Şirket nezdinde ortaya çıkan aksaklıkların 
(denetim bulgularının) kök nedenlerinin 
büyük veri üzerinden analiz edilebilmesini 
sağlaması

 • Suistimallerin daha ayrıntılı olarak 
incelenmesine imkân sağlaması

 • Daha az zamanda daha çok çıktı 
sağlaması

 • Risklerin erken tespit edilmesine imkân 
tanıması

 • Şüpheli işlem türlerinin (mesai saatleri 
sonrasında gerçekleştirilen işlemler, 
hafta sonu kesilen faturalar vb.) ve 
kelimelerin (hediye, ağırlama, danışmanlık 
vb.) spesifik olarak raporlanmasına ve 
incelenmesine imkan sağlaması

 • Dinamik raporlama ve senaryo 
analizlerinin yapılmasını sağlaması 
(yıllık izin kullanmayan personel, siparişi 
olmayan faturalar, yüksek harcama yapan 
personel listesi vb.)

 • Önceki dönemlerle karşılaştırmak 
amacıyla kolay trend analizleri 
oluşturulmasını sağlaması

İş yapış şeklinin ve buna bağlı olarak 
maruz kalınacak risklerin bu denli hızla 
değiştiği bir ortamda, denetlenebilir bir 
ortam kurmadıysanız ivedilikle kurmanız, 
hali hazırda var olan mevcut kontrol 
ortamınızı ise anlık kontrollere imkan 
tanıyacak şekilde otomatize ederek iç 
denetim 4.0 prensiplerini benimsemeniz 
maruz kalınacak risklerin etkin yönetilmesi 
açısından şirketler için önem arz 
etmektedir.
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Suistimal vakalarını 
önlemek için 9 ipucu

Suistimal, hukuka aykırı bir kazanç 
sağlamak veya bir mağdurun hakkından 
fayda sağlamak için tasarlanmış kasti 
bir şekilde aldatma eylemidir1. Suistimal 
türleri arasında  usulsüz satın alma 
işlemleri, ihalede danışıklı hareket etme, 
şişirilmiş masraf beyanı ve varlık transferi 
örnek2 olarak sayılabilir. Suistimal 
faaliyeti bir kişi, birden fazla kişi veya bir 
ticari firma tarafından bir bütün olarak 
gerçekleştirilebilir.

Daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse, 
suistimal, önemli bilgileri kasten saklayarak 
ve aldatma olmadan sağlanamayacak bir 
menfaati elde etmek amacıyla başka bir 
tarafa gerçek dışı veya yanıltıcı beyanlarda 
bulunulması ile gerçekleşir. Çoğu zaman, 
suistimal faili, mağdurun bilgisi dahilinde 
olmayan detayların farkındadır ve bu 
durum, failin mağduru aldatmasına izin 
verir.

İnsanların neden suistimal yaptığına 
ilişkin en yaygın kabul gören açıklama, 
Suistimal Üçgeni, bir diğer adıyla Hile 
Üçgeni olarak bilinir. Suistimal Üçgeni, 
zimmete para geçirenlerle ilgili araştırma 
gerçekleştiren ve "güveni ihlal edenler" 
terimini ortaya çıkaran bir kriminolog olan 
Dr. Donald Cressey tarafından geliştirilmiş 
ve neredeyse tüm suistimal uzmanları 
tarafınca kabul gören bir görüştür.

Hile üçgeni olarak ifade edilen kavram, 
bir kimsenin hileli işlemlere yönelmesine 
neden olan faktörleri açıklayan bir 
modeldir. Bu faktörler, baskı, fırsat ve 
rasyonelleştirmeden oluşur3. Bu üç 
bileşenin de mevcut olması durumunda, 
bir kişinin suistimal nitelikli hareket 
etme olasılığının yüksek olduğunu 
varsayabilirsiniz.

Motivasyon, bir çalışanı usulsüzlük 
yapmaya iten ana faktördür. Kişisel finansal 
sıkıntılar, lüks yaşama isteği, kariyer hırsı, 
yöneticinin aşırı baskısı, iyi görünmek için 
olumsuz sonuçları örtbas etme gibi birçok 
motivasyon kaynakları mevcuttur.

İkinci bileşen ise fırsattır. Firmaların, 
usulsüzlük gerçekleştirecekleri ortamı 
çalışanlarına sağlamaları sonucunda fırsat 
doğmaktadır. Risklerin iyi belirlenmediği 
noktalarda veya güven ilişkisine dayalı 
kurulan çalışma ortamlarında suistimal 
yapmaya motive birey için fırsat oluşur. 

Çoğu durumda, usulsüzlük yapan 
çalışanlar, firmalardan yalnızca geçici 
olarak ödünç aldıklarını kendilerine 
söyleyerek ve diğer durumlarda, söz 
konusu çalışanlar "Aldıklarımı hak 
ediyorum" gibi düşüncelerle hareket ederek 
(rasyonalizasyon), yapılan usulsüzlüğü 
kendilerince meşrulaştırmaktadır.

Alper Hucumenoğlu
Deloitte Türkiye
Finansal Hizmetler, Kıdemli Müdür

1 https://www.acfe.com/fraud-resources/fraud-101-what-is-fraud
2 The definitions for many of the categories of fraud schemes in the Fraud Tree are found in the Glossary of Terminology on page 94
3 Cressey, D.R. (1973). Other Peoples’ Money: A study in the social psychology of embezzlement. Glencoe: Free Press
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4Caplan, D. (1999). Internal Controls and the Detection of Management Fraud. Journal of Accounting Research, 37(1), 101–117.
5 Federal Trade Commission, August 2012
6 https://www2.deloitte.com/sk/en/pages/forensic/articles/10-point-plan-on-how-to-combat-fraud.html

Günümüzde suistimalin incelenmesi ve 
önlenmesi nasıl yapılmaktadır?

Profesyonel suçluların ve yanlış 
motivasyona sahip çalışanların kullandıkları 
suistimal yöntemlerinin karmaşıklığı 
arttıkça, takip edilmesi, ifşa edilmesi 
ve önlenmesi gittikçe zorlaşmaktadır. 
Günümüz dünyasında dolandırıcılık tespiti, 
anormal olanı bulmak için veri noktalarını 
etkinliklerle eşleştirmeye yönelik kapsamlı 
bir yaklaşım içermektedir. Yeni kanunlar ve 
kurumsal yönetim gereklilikleri, suistimalin 
önlenmesinde ve incelenmesinde 
profesyonel destek almanın önemini 
arttırmaktadır. 

Biz de Deloitte olarak, suistimal inceleme 
ve yönetme konusunda deneyimli 
ekibimizle, suistimal riskinin yönetilmesinde 
ve ihbarların incelemesinde kapsamlı 
çözümler sunuyoruz.

Suistimalin tamamen önlenmesi 
mümkün müdür, şirketler suistimali 
tespit etmek için neler yapmalıdırlar?

Hiçbir kuruluşta usulsüzlüğü tamamen 
önlemek mümkün değildir. Firma 
sahipleri ve yöneticiler şirketlerinde 
usulsüz işlemlerin varlığına dair şüphe 
duyduklarında, söz konusu usulsüzlük 
vakalarının tespitine kaynak ayırma 
eğilimine gireceklerdir. Risk gerçekleştikten 
sonra elbetteki en önemli aksiyon, 
usulsüzlüğün boyutunun ve sorumluların 
tespitidir. Fakat, usulsüzlüklerin erken 
tespiti, firmaların maruz kaldıkları kayıpları 
büyük oranda azaltabilir, çünkü kurumsal 
ortamlarda gerçekleştirilen usulsüzlük 
vakaları devam etme eğilimindedir. Bu 
da tespit gerçekleşene kadar kayıpların 
ölçeğini büyütmektedir. 

Günümüzde firmalarda yaşanan usulsüzlük 
vakalarının tespit yolları dört başlıkta 
özetlenebilir4;

1. İhbar Aracılığı ile Usulsüzlük Tespiti
2. Bağımsız Denetçiler Tarafından 

Usulsüzlük Tespiti
3. İç Denetim Departmanı Tarafından 

Usulsüzlük Tespiti
4. Usulsüzlüğün Şans Eseri Tespiti

Suistimal Vakalarını Önlemek için 9 
İpucu5-6

Bir suistimal vakasının, iş ilişkisi içerisinde 
yer alan, herhangi bir kişiden (personel, 
müşteri, tedarikçi gibi) kaynaklanabileceğini 
kabul etmek önem arz etmektedir.

Suistimal gerçekleştirme eğiliminde 
olan kişi veya kurumlar çeşitli araçlar ve 
teknikler kullandığından, suistimal vakası 
en başından karmaşık ve anlaşılması zor 
görünebilir, fakat usulsüzlük vakaları genel 
itibariyle çok belirli kalıpların tekrar ettiği ve 
doğru yaklaşımla suistimalin önlenmesine 
veya tespitine dair doğru ortamın 
yaratılabileceği bir olaylar bütünüdür.

Gerçekleşen tüm suistimal vakalarını 
önlemek için tek bir çözüm sağlamak 
mümkün değildir, ancak aşağıdaki ipuçları 
en yaygın türleri belirlemenize ve kendinizi, 
personelinizi ve işletmenizi korumak için 
harekete geçmenize yardımcı olacaktır.
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1. Şüpheci olun
Kulağa gerçek olamayacak kadar iyi 
geliyorsa, muhtemelen öyledir. Aşağıda 
örneklendirilen kalemlere ilişkin tüm 
detayları iyice sorgulayın:

 • Anlaşmalar

 • İş Fırsatları

 • Dokümanlar

 • İşlemler (para transferi, muhasebe 
kayıtları vb.). 

2. Faaliyet gösterdiğiniz sektöre ilişkin 
asgari düzeyde bilgi sahibi olun
İşletmeniz hakkında kapsamlı bilgi sahibi 
olmanız durumunda, aşağıda belirtilen 
maddeler üzerinde tam hakimiyetiniz olur:

 • Şirket ana faaliyetleri ve çalışma 
prensipleriniz

 • İstihdam ettiğiniz personelin görev ve 
sorumlulukları

 • Şirket faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
ürün ve hizmetleriniz

 • Hedef pazarınız

 • Yasal yükümlülükleriniz
Yukarıda değinilen süreçlere iyi düzeyde 
hakim olunması durumu, suistimal nitelikli 
eylemleri tespit etmenize ve bir şeylerin 
yolunda gitmediğini hemen fark etmenize 
yardımcı olacaktır.

3. Müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi 
tanıyın
Kiminle iş yaptığınızı anladığınızda, o 
müşteri veya tedarikçi için yanlış görünen 
ve suistimal nitelikli olabilecek herhangi bir 
iş talebini veya işlemi tespit edebilirsiniz.

4. İşletmenizin suistimale açık olduğu 
alanları belirleyin
Bir suistimalcinin işletmenizi hem 
dahili hem de harici olarak nasıl hedef 
alabileceğini ve halihazırda kullanmakta 
olduğunuz sistemleri riski azaltmak için 
nasıl test edebileceğinizi gözden geçirin 
veya sistemlerinizin barındırdığı riskleri 
nasıl azaltabileceğinize ilişkin danışmanlık 
hizmeti alın. Sizin ve personelinizin bu 
sistemleri bildiğinden ve önemli kontrollerin 
düzenli olarak gözden geçirildiğinden emin 
olun.

5. Bir strateji geliştirin ve suistimal 
hakkında çalışanlarınızı bilinçlendirin
Şirketiniz için doğru suistimal önleme ve 
tespit etme stratejisini düşünün, bir başka 
deyişle, süreçlere ilişkin kontrolleri ve 
prosedürleri detaylandırın.
Personel, rehberlik etmesi için şirket 
sahiplerini ve yöneticileri dikkate alır. 
Personeliniz, tedarikçileriniz ve diğer ilgili 
kişiler ile suistimal hakkında konuşun 
ve bilgilendirin. Personelinizin riskleri, 
kayıpların işletmeyi ve kendilerini nasıl 
etkilediğini anlaması önem arz etmektedir.

6. Siber saldırılara karşı ekstra özen 
gösterin
Artan siber suç tehditleri sebebiyle, şirket 
süreçlerinizde kullandığınız verileri ve 
teknolojileri korumak önem arz etmektedir. 
Siber bir saldırıya karşı hazırlıklı olabilmek 
için sistemlerinizi yedeklediğinizden emin 
olun.

7. Mali durumunuzu anlayın
Aşağıdakiler dahil, paranın şirketinizden 
nasıl çıktığını (ödemelerin nasıl yapıldığını) 
anlayın:

 • Şirketinizin ödeme yöntemleri nelerdir?

 • Bu ödemeleri yapmaya kimin yetkisi var?

 • Ödemeleri kontrol eden kişiler kimlerdir?

Her zaman banka ekstrelerinizi, en azından 
önceden belirlenen bir örneklem dahilinde 
kontrol edin.

8. Şirket demirbaşlarını ve sahip olunan 
uzmanlıklara ilişkin bilgileri (knowhow) 
emniyete alın ve koruyun
Buna dizüstü bilgisayarlar, bilgisayarlar, 
akıllı telefonlar ve fikri mülkiyet dahildir. Ele 
geçirilmeleri veya çalınmaları durumunda 
bu öğelerin yerine koyabilmek için iş 
sigortası yaptırmak önem arz etmektedir.

9. Bir eylem planı geliştirin
Ne zaman profesyonel desteğe veya hukuki 
tavsiyeye ihtiyacınız olabileceğini düşünün. 
Önleme tedaviden daha iyi olsa da sizin 
ve işletmenizin en kötüye hazırlıklı olması 
önemlidir. Bir eylem planına sahip olmak, 
suistimal kaynaklı kayıplarınızı sınırlamanıza 
yardımcı olacaktır.
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Deloitte Forensic Ekibi Olarak Size 
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Suistimalden tamamen kaçınmak mümkün 
olmadığı için bu riski yönetmeyi bilmek 
önemlidir. Kurumlar suistimali mümkün 
olduğunca önlemeyi ya da suistimal ortaya 
çıktığında kısa sürede aksiyon almalarını 
sağlayacak suistimal yönetim programına 
sahip olmalıdırlar.

Suistimal İnceleme ve Önleme Hizmetleri 
ekibimiz profesyonel tekniklerle tespit 
edilecek kanıtlara dayanan incelemeler 
yapmanın yanı sıra, iç kontrollerin 
değerlendirilmesindeki derin bilgi birikimi 
ve tecrübesi ile, suistimale yol açabilecek 
kontrol eksikliklerini tespit edip, iyileştirme 
önerileri sunmaktadır. Şüpheliler ve/veya 
tanıklarla görüşme yapma konusunda 
tecrübe sahibi olan ekibimiz, incelemelerde 
kanıt teşkil edebilecek e-posta ve bilgisayar 
dosyalarının tespit edilmesi için kullanılan 
teknolojik araçlardan da faydalanmaktadır.
 
Suistimal riskini yönetme konusunda 
müşterilerimize aşağıdaki konularda 
hizmetler sunmaktayız: 

 • Suistimal yönetimine ilişkin politika ve 
prosedürlerin oluşturulması,

 • Organizasyondaki suistimal riskini 
tespit etmek üzere suistimal risk 
değerlendirmelerinin yapılması,

 • Organizasyonda suistimal riskinin 
yönetilmesine ilişkin rol ve 
sorumlulukların belirlenmesi,

 • Suistimale ilişkin bilgi ve farkındalığı 
arttırmaya yönelik eğitimlerin verilmesi,

 • Organizasyonun iş ve etik kurallarının 
oluşturulması,

 • İhbar mekanizmasının geliştirilmesinde 
destek olunması,

 • Suistimali önlemeye ve tespit etmeye 
yönelik iç kontrollerin belirlenip 
değerlendirilmesi.
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