
                                                                                 

                        
 

 

 

Sayın Müşterilerimiz ve Sayın STK Temsilcileri,  

Müşavirlik mesleğimiz gereği, bazı konulara dikkatinizi çekme gereğini duyabiliyoruz. Hatta, 

bazen bazı şeyleri 2 sene önce yazıp, vaktinizi aldığımız için üzülüyoruz. Ne kadar dikkatinizi 

çekmiştir bilmiyoruz ama ‘‘Gelir İdaresi Başkanlığı’mız, sektörlerde kayıt dışılığa yakın takip 

başlattı ve çalışmalar sektörler bazında hızlandı’’ başlığı ile 08.08.2019’da Anadolu Ajansı bir 

haber geçti. 

Haberde; ulaştırma ve lojistik sektöründe kayıt dışılığın azaltılması çalıştayında söz konusu 

alanlara yönelik atılabilecek adımların vergi gelirleri ve sektörün denetimi açısından fayda 

sağlayabileceği değerlendirildi. Çalıştayda; kara, deniz, demir ve havayollarında yük ve yolcu 

taşımacılığı, posta, kurye, kargo taşımacılığı, tamamlayıcı hizmetler ve gümrük işlemleri gibi 

konular ele alındı. 

Bu konuda size tavsiyemiz; bilhassa taşıyan veya acentası olduğunu düşündüğünüz veya 

düşünerek çalışmış olduğunuz şirketlerden ve geçici gümrüklü depo işletmelerinden; adınıza 

düzenlemiş oldukları faturaların yanlış veya yanıltıcı içerikli olmadığını, ülke kanunlarımıza 

uygun olduğunu ve yanıltıcı isimler ve fiyatlandırmalar olmadığına dair bir genel uygunluk ve 

taahhüt beyanı almanızı tavsiye ederiz. (Letter of Undertaking) Tabi ki, tüm 

tedarikçilerinizden başta aldığınızı düşündüğümüz bu taahhütler, bazen uluslararası 

taşıyanın acentalarını veya geçici gümrüklü alan işletmecisini siz seçmediğiniz sebebi ile 

çalışmaya mecbur kaldığınız ve değerlendirme imkanınızın olamadığı şirketler de olabilir. 

Gümrük Müşaviriniz tarafından, bu firmalara ücretler ödenip size dekont edilmiş de olabilir. 

Özellikle sermayesi halka açık şirketlerimiz, sermayesinde yabancı payı olan işletmeler 

yöneticileri ve genel müdürler, lojistik müdürleri, bu konuyu size, değerlendirin diye 

yazmaktayız. Herhangi bir şekilde yapmanız gereklidir demiyoruz, ama sizde bulunmasının 

her zaman doğru olduğunu tedarikçi seçiminin size ait olmayan ama kullanmak zorunda 

kalmış olduğunuzu düşündüğümüzden yazarak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. 

Aşağıda dünya ülkelerinin bazı uygulamaları ile ülkemizin bazı anlaşmaları yorumları vardır. 

Uzun uzun değil, ama okumanız tavsiye olunur. 

Ünsped Gümrük Müşavirliği, tüm faaliyetlerinde ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla 

mücadele konularında uygulanabilinir tüm mevzuata uygun faaliyet göstermekte ve bunu 

müşterilerine taahhüt etmektedir. Tedarikçilerini de buna uyumlu seçmektedir. Fakat bazı 

nakliye acentaları ve bazı geçici gümrüklü depo ve antrepoların müşterilerimize çıkartmış 

olduğu faturaları müşterilerimiz adına ödeyip kendilerine dekont etmekteyiz. Biz bu ücretleri 

öderken müşterilerimizin adına itiraz ile ödemeye gayret ediyoruz. Fakat bazı müşterilerimiz 

bunu istememekte veya bazı acentalarda itirazlı ödeme kabul etmeyip depoya talimat ile malı 

verdirmemektedirler. Zor durumda kalıp ödenebilinmektedir. 
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Bu sebeple; defterlerinizde gider olarak gösterdiğiniz bu tip sözleşmeniz olmayan firmalara 

yapılan ödemeler karşılığı alınan faturalara özellikle dikkat etmeniz, en azından bu tür 

firmalardan uygunluk beyanı istenmesini Mali Müşaviriniz tarafından sağlanmasını 

isteyebilirsiniz. 

Ayrıca, bu konularda genel bilginiz için www.transparency.org veya www.seffaflik.org web 

sayfalarından bilgi edinebilir veya dernekle irtibata geçebilirsiniz. 

1. Sahtecilik Suçu  

Sahte belgenin gerçekmiş gibi kabul edilmesini sağlamak ve devletin veya diğer kişilerin 

zarara uğraması niyetiyle kişileri kandırmak olarak da tanımlanabilmektedir. Belgenin 

içeriğinin sahte olmasının yanı sıra, kendisinin de tamamen sahte olması, yani gerçek bir 

ticari ilişkiye dayanmaması durumu söz konusu olabilmektedir. Bu durum sahte kayıt yapma 

suçuna göre daha ağır bir suç olarak kabul edilmektedir. 

2. Yanıltıcı Belge Kavramı 

Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet 

veya miktar itibarıyla gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelere içeriği itibarıyla yanıltıcı belge 

denmektedir. 

Yapılan işlemi aslından farklı bir şekilde aksettiren belge yanıltıcı bir belgedir. Örneğin, 

gerçekte bir mal satışı olduğu halde mal miktarı veya fiyatının aslından farklı bir şekilde 

gösterilmesi hali, faturanın kapsamı itibarıyla yanıltıcı bir belge niteliği almasını sağlar 

(Eroğlu, 1989: 626).  Bir diğer deyişle, yanıltıcı belge, alınması ya da verilmesi gerekli bir 

belgenin içerik ve biçiminin gerçek hukuki durumu yansıtmayacak şekilde düzenlenmesidir 

(Kotan, 1986: 21; Tuna. 1990: 21). Bir diğer tanımlamada ise, yanıltıcı belge, tahrip olmamış ̧

evrak, içeriğinde doğru olmayan isimler, yer, zaman, olay kaydedilerek gerçekleştirilen belge 

olarak tanımlanmıştır. 

 Avrupa Birliği Yolsuzlukla Mücadele Yasalarında yolsuzluk türleri tanımlanmıştır. Buna göre;  

Zor kullanılarak yapılan yolsuzluk; İnsanları, yapmak istemediği bir şeyleri yapmaya ikna 

etmek için güç ̧ kullanarak veya aldatarak (ikrah ile), gizli ve illegal bir şekilde insanları 

kandırarak yapılan yolsuzluktur. 

Merkezi ve merkezi olmayan yolsuzluk; Şahsi menfaat sağlamak için yapılması gereken 

işlemleri önceden tahmin ederek veya şahsi menfaat sağlamak için yapılması gereken 

işlemleri rastgele bir tercihle yaparak yapılan yolsuzluktur. 

http://www.transparency.org/
http://www.seffaflik.org/


                                                                                 

                        
 

 

 

Kısaca yolsuzluk; kamu gücünün özel çıkarlar amacı ile kullanılmasıdır. 

‘‘European Anti Fraud Office Avrupa Dolandırıcılık Mücadele bürosu OLAF bu konuları 

denetlemektedir. ’’olarak tanımlamıştır. 

Amerikan FCPA kuralları ise, bir Amerikan şirketinin deniz aşırı ülkelerde yapacağı 

faaliyetlerde, o ülkenin yerel kanunları buna karşı olmasa bile şirketlerinin bilerek bu 

durumdan faydalanarak çıkar elde etmesini yasaklar. 

1. 18.05.2006 tarihli, 5506 sayılı Kanunla onaylanan “Bı̇rleşmı̇ş Mı̇lletler Yolsuzlukla 

Mücadele Sözleşmesı̇” 

Madde 12- Özel Sektör 

 

d) Kamu kurumlarınca ticarî faaliyetler için verilen lisans ve yardımlara ilişkin kurallar da dâhil 

olmak üzere, özel kuruluşları düzenleyen usûllerin kötüye kullanılmasının önlenmesi;  

Bölüm II 

Ulusal Seviyede Alınacak Önlemler 

Madde 14- Muhasebe Suçları 

Taraflar, kendi iç hukuklarına uygun olarak ve çekince koymamaları ve- ya bildirimde 

bulunmamaları ölçüsünde, aşağıda yazılı ve 2 ila 12 nci madde- lerde belirtilen suçları 

işlemek, gizlemek ya da niteliğini değiştirmeye yönelik fiil ve ihmallerin, bilerek işlenmeleri 

halinde, cezai ya da diğer çeşit yaptırımlar gerektiren bir suç haline getirmek amacıyla, 

gerekli görülen yasal önlemleri alırlar: 

 

a) yanlış ya da eksik bilgiler içeren bir fatura veya her türlü belge veya muhasebe 

kaydını düzenlemek veya kullanmak; 

 

2. 7 EKİM 1996 Tarihli DÜNYA BANKASI “Yolsuzluk: İstikrarlı ve Adil Kalkınmaya Bir Engel” 

Başlıklı Bildirisi 

 

Yolsuzluk ekonomik verimliliği azaltır, kaynakları fakirlerden zenginlere aktarır, iş hayatının 

çalışma maliyetini artırır, kamu harcamalarında sapmalara yol açar ve yabancı yatırımcıları 

caydırır. Kalkınma programları ve insani yardım için gerekli olan unsurları aşındırır. Resmi 

kalkınma yardımları gittikçe artan bir baskı altında kaldığından dolayı bu fonların nasıl 

kullanıldığı konusuna büyük bir önem verilmektedir. 



                                                                                 

                        
 

 

3. 11 MAYIS 2000 tarihli “Avrupa Konseyi Kamu Görevlileri İçin Davranış Kuralları” 

12. Madde - Raporlama 

1. Kendisinden, kötü yönetimi bünyesinde barındıran, bu Kurallarla uyumlu olmayan ve 

yasadışı, uygunsuz ve gayri ahlaki tarzda bir eylemde bulunmasının talep edildiğine kanaat 

getiren kamu görevlileri bu durumu, yasalara uygun bir şekilde ihbar etmelidirler. 

 

2. Kamu görevlileri, bu Kuralların diğer kamu görevlileri tarafından ihlal edildiğini fark etmeleri 

durumunda bunu, yetkili otoritelere, yasalara uygun bir biçimde bildirmelidirler. 

1999 İSTANBUL ZİRVE DEKLERASYONU 

37. Bizler Şart’da hukukun üstünlüğüne olan taahhüdümüzü bir kez daha yineledik. Daimi 

Konsey’i; Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş̧ Milletler gibi 

örgütlerin bu konudaki çabalarını dikkate alarak, yolsuzlukla mücadele cabalarına nasıl en iyi 

katkıda bulunulabileceğini araştırmakla görevlendiriyoruz. 

1999 AVRUPA GÜVENLİK ŞARTI HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VE YOLSUZLUKLA 

MÜCADELE 

33. Hukuk devletine bağlılığımızı teyit ediyoruz. Yolsuzluğun AGİT’in ortak değerlerine büyük 

bir tehdit oluşturduğunun bilincindeyiz. Yolsuzluklar istik- rarsızlık yaratır, güvenlik, ekonomik 

ve insani boyutun birçok veçhesini etkiler. Üye devletler, yolsuzlukla ve yolsuzlukları doğuran 

koşullarla mücadele etmeyi ve iyi yönetim ve toplumsal bütünlük için olumlu bir çerçeve 

yaratmayı üstlenirler. Yolsuzluklarla mücadele etmek için mevcut uluslararası araçları daha 

verimli kullanacaklar ve birbirlerine yardım edeceklerdir. AGİT, hukukun üstünlüğünü 

geliştirme gayretlerinin bir parçası olarak yolsuzluklara karşı güçlü kamu ve iş çevreleri 

oydaşmasına bağlı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışacaktır. 

Bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, yolsuzlukla mücadele hepimizin bir görevi, 

ülkemizin uluslararası arena daha iyi konumda yer alması için tüm vatandaşların ortak çaba 

göstermesi gereken önemli bir konudur. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 

Güçlü olduğu için haklı değil, haklı olduğu için güçlü olunan bir anlayış için. 

UGM Müşteri Haklarını Koruma Kurulu  

 

 


