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YAŞANAN EKONOMİK GELİŞMELERİN, YENİ TTK
VE YAPILAN YASAL DÜZENLEMELERİN IŞIĞINDA,
MUHASEBE MESLEĞİNDE YENİ İŞ ALANLARI
			
Yahya ARIKAN*
Mesleğimiz yeni iş alanları ve fırsatlar açısından verimli bir döneme girme
eşiğinde.
Türk Ticaret Kanunu’nun yanı sıra yeni yasal düzenlemeler bu gelişmelerin dinamosu olacak. Ancak bunun için “yasaları” ve “düzenlemeleri” farklı
bir gözle de okumak gerekiyor. İşte fırsatları meslektaşımızın lehine çevirmek
için analitik bir yorum.
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I-YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ( İÇ KONTROL, İÇ DENETİM,
RİSK YÖNETİMİ, İŞLEM DENETÇİLİĞİ, DENETÇİLİK)
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 1 Ocak 1957 tarihinden bugüne kadar
yürürlükte olan ve 54 yıldır ticari ve ekonomik yaşama ait hukuki ilişkilerin önemli bir bölümünü düzenlemiştir. Günümüzde uluslararası ekonomik
ve ticari ilişkilerin gelişmesi Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlanması süreci eski TTK”nın değiştirilmesini gerekli kılmıştır. Yaşanan gelişmeler
doğrultusunda 1999 yılında Adalet Bakanlığı’nca oluşturulan bir komisyonun
hazırladığı kapsamlı çalışma sonucunda ortaya çıkan taslak 13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı kanunla TBMM tarafından kabul edilmiştir.
6102 sayılı Kanun’un özellikle Anonim şirketlerde yönetim ve temsil ile
ilgili esaslar başlığı altında yönetim kurulunun görev dağılımını düzenleyen
366. maddesinin ikinci fıkrasında iç denetim yer almıştır:
“Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak Konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla
içlerinde Yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir” hükmü ile Kurumsal yönetim ilkelerinde denetim komitesi
olarak ifade bulan denetim Komitelerinin kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
İSMMMO Başkanı
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Yönetimin devri başlıklı 367. maddede işletmelerin iç kontrol sistemlerinin bir ölçüde biçimsel tarifini veren bir düzenleme yapılmıştır
(1) Yönetim Kurulu esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenlenmeyeceği bir iç yönetmeliğe göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir
veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkili
kılınabilir. Bu yönetmelik şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli
olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi
sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay
sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya
koyan alacaklıları, bu yönetmelik hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
(2) Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine
aittir.
Bu düzenlemelerden anlaşılacağı üzere ilgili kanunun anonim şirketlerde
işletme yönetiminin yetki ve sorumluluk ilişkisinin biçimsel bir şekilde düzenlenmesini ve sorumlu pozisyonlarda bulunan kişilerin görev tanımlarının
yapılmasını öngörmüştür.
Kanunun 375. maddesinde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri arasında;
Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, muhasebe, finans denetimi ve
şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal plânlama için gerekli düzenin kurulması, müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini
haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları, yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönetmeliklere ve yönetim
kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi hükümlerine yer verilmiştir.
Bugün işletmeler için iç kontrol yönetimin temel fonksiyonlarından biridir ve evrensel ifadesiyle iç kontrol işletme faaliyetlerinin verimliliği ve etkililiği, finansal raporlamanın güvenilirliği, yasalara ve diğer düzenlemelere
uygunluğunu sağlamak amacıyla işletme içinde oluşturulan ve işletmenin tüm
çalışanları tarafından etkilenen bir süreçtir.
6102 Sayılı kanunun 378. maddesinde riskin erken saptanması ve yönetime ilişkin düzenleme ile ilgili şu hükümler yer almıştır.
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(1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp
bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve
ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir.
(2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu
değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye
de yollanır.
Şirketin varlığını, gelişimini ve devamını güvence altına almayı amaçlayan bu düzenleme kurumsal yönetim ilkelerinden biri olup kanunun bu anlamda en dikkat çekici düzenlemelerinden bir tanesidir.
Ayrıca yukarıda verilen 378. maddenin birinci fıkrasında yer alan; diğer
şirketlerde denetçinin bunun gerekli görüp yönetim kuruluna yazılı olarak
bildirmesi halinde derhal kurulur hükmü yeni bir düzenleme gibi görünmektedir.
6102 sayılı kanundaki düzenlemeler dikkate alındığında yaptıkları iş bakımından denetçileri, İşlem denetçileri ve denetçi diye iki gruba ayırmıştır.
İşlem denetçileri esas olarak şirketin kuruluşunu, (md.351) sermaye artırımını, (md.458) sermayenin azaltılmasını, (m.473) birleşme (m.148) bölünme (m.170 atfı dolayısıyla m.148) tür değiştirme (m.187) menkul kıymet
ihracını veya herhangi bir diğer şirket işlem ve kararını denetleyecek olan denetçilerdir.
Denetçilerin yaptığı denetim, kanunun 397-406 maddelerinde “Denetleme” başlığı altında düzenlenmiştir.
A) Genel olarak
MADDE 397- (1) Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun finansal
tabloları denetçi tarafından, uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu
Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlenir. Yönetim kurulunun yıllık
faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, denetlenen finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim
kapsamı içindedir.
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(2) Denetçinin denetiminden geçmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu düzenlenmemiş hükmündedir. Şeklinde belirtmiştir.
B) Konu ve kapsam
MADDE 398- (1) Şirketin ve topluluğun finansal tabloları ile yönetim
kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimi; envanterin, muhasebenin
ve Türkiye Muhasebe Standartlarının öngördüğü ölçüde iç denetimin, bu
Bölüm hükümleri anlamında 378. madde uyarınca verilen raporların ve
397. maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetimidir. Bu denetim, Türkiye Muhasebe Standartlarına, kanuna ve esas sözleşmenin finansal tablolara ilişkin hükümlerine
uyulup uyulmadığının incelenmesini de kapsar. Denetleme, geçici 2. ve
geçici 3. maddelerde öngörülen kurul ve kurumun belirlendiği esaslar
bağlamında, denetçilik mesleğinin gerekleriyle etiğine uygun bir şekilde ve
özenle gerçekleştirilir. Denetleme, şirketin ve topluluğun, malvarlıksal ve
finansal durumunun 515. madde anlamında dürüst resim ilkesine uygun
olarak yansıtılıp yansıtılmadığını, yansıtılmamışsa sebeplerini, dürüstçe belirtecek şekilde yapılır.
(2) Denetim;
a) Şirketin finansal tablolarının ve 397. maddenin birinci fıkrası ve
402. maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet
raporunun,
b) Topluluğun konsolide finansal tablolarının ve 397. maddenin birinci
fıkrası ve 402. maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun,
denetçinin denetleme sırasında elde ettiği bilgilerle uyum içinde olup
olmadığını belirtip açıklayacak şekilde yapılır.
(3) Topluluğun finansal tablolarının denetiminden sorumlu olan denetçi, topluluğun konsolide tablolarına alınan şirketlerin finansal tablolarını,
özellikle konsolidasyona bağlı uyarlamaları ve mahsupları, birinci fıkra anlamında inceler; meğerki, konsolidasyona alınan şirket, kanun gereği veya
böyle bir gereklilik bulunmaksızın, bu Bölüm hükümlerine uygun olarak
denetlenmiş olsun. Bu istisna, merkezi yurt dışında bulunan bir şirketin bu
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Kanunun öngördüğü denetimle eş değer bir denetime tâbî tutulmuş olması
hâlinde de geçerlidir.
(4) Denetçi, yönetim kurulunun şirketi tehdit eden veya edebilecek nitelikteki riskleri zamanında teşhis edebilmek ve risk yönetimini gerçekleştirebilmek için 378. maddede öngörülen sistemi ve yetkili komiteyi kurup kurmadığını, böyle bir sistem varsa bunun yapısı ile komitenin uygulamalarını
açıklayan, ayrı bir rapor düzenleyerek, denetim raporuyla birlikte, yönetim
kuruluna sunar. Bu raporun esasları geçici 2. ve geçici 3. maddelerde öngörülen kurul ve kurum tarafından belirlenir.
II - Denetçi olabilecekler
MADDE 400- (1) Denetçi, ancak ortakları, yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme
kuruluşu olabilir. Orta ve küçük ölçekli anonim şirketler, bir veya birden
fazla yeminli mali müşaviri veya serbest muhasebeci mali müşaviri denetçi
olarak seçebilirler. Bağımsız denetleme kuruluşlarının kuruluş ve çalışma
esasları ile denetleme elemanlarının nitelikleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
tarafından hazırlanan, Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle düzenlenir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mâlî
müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, bağımsız denetleme kuruluşu ve
bunun ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu
cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili
şirkette denetçi olamaz. Hükümleriyle denetlemeye ilişkin düzenlemeler yapmıştır.
Dünyada ticari ve ekonomik hayattaki gelişmeler, değişimlerin yarattığı
hukuki eksiklikler, yolsuzluklar, karmaşa sorunlara küreselleşme ölçeğinde
cevap verecek nitelikte yeni düzenlemeler içeren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun çıkmasını zorunlu kılmıştır. Bu kanun muhasebe ve denetim mesleği
açısından mesleğin önemini ortaya koyan yeni iş alanlarıyla muhasebe mesleğini vergi muhasebeciliğinden bilgi muhasebeciliğine götüren bir dönüm
noktası yaratmıştır.
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II- BORÇLANMA DANIŞMANLIĞI;
Dünyada ve ülkemizde bankalar tarafından çok değişik amaçlarla ve çok
faklı kişilere, değişik tür ve isimler altında krediler verilmektedir. Bunlar; tüketici kredileri, konut kredileri, işyeri kredileri, taşıt kredileri ve KOBİ
şirketlerin kullandığı ticari kredilerdir.
Türkiye’de banka kredilerinin hızla artması, çeşitlenmesi ve kredi alma
koşullarının kolaylaşması, nüfusun yarısından fazlasını bankalara borçlu duruma getirmiştir.
Şirketlerden ve vatandaştan oluşan kredi müşterisi sayısı geçen yıl eylül
ayı sonu itibariyle 40 milyon 980 bine, bankalara olan kredi borcu ise 475
milyar liraya yükselmiştir.
Eylül 2010 sonu itibariyle, vatandaşların tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi, kredi kartı borçları ile şirketlerin bankalardan sağladıkları kredilerin toplamını oluşturan nakdi krediler, bir yılda yüzde 48,3 artarak 469,4
milyar liraya çıkmıştır.
Bankacılık sektörü kredileri içinde, tüketicilerin kullandığı konut, otomobil ve ihtiyaç kredilerinden oluşan toplam tüketici kredilerinin tutarı, iş
kurmak ya da işletmeye sermaye sağlamak amacıyla kullanılan işletme kredilerine yaklaşmıştır. Aynı dönemde kullanılan tüketici kredileri 116 milyar
850 milyon liraya ulaşırken, işletme kredileri tutarı 118 milyar 828 milyon lira
olmuştur.
İhracat kredilerinin 31 milyar 534 milyon liraya ulaştığı söz konusu dönemde, diğer yatırım kredileri 23 milyar 973 milyon lira, diğer krediler 141
milyar 569 milyon lirayı bulmuştur. Vatandaşların kredi kartı borçları ise 42
milyar 906 milyon liraya yükselmiştir.
Bugün ülkemizde kredi veren kurum ile krediyi kullanan tüketici arasında
yaşanan en önemli sorun, tüketici kredisi verilmesi hususundaki sözleşmenin
krediyi veren kurumlar tarafından hazırlanmasıdır. Aynı zamanda kurum tarafından krediyi alan tüketicinin ya olduğu şekli ile bu sözleşmeyi imzalamak
ya da hiç kredi alamamak seçenekleri arasında bırakılmasıdır. Diğer taraftan
tüketiciler kredi kullanırken borçlanma danışmanlığı alacak bir yapıyla karşılaşamamaktadırlar.
Tüketici kredisi sözleşmeleri önceden kredi veren tarafından hazırlanmak-

ta ve daha sonra tüketicinin katılımı ile eklenen birkaç husustan sonra tamamlanmaktadır. Bu nedenle tüketicinin sözleşmeye bazı hükümler koyarak veya
kredi verene koydurarak kendini koruması çok zordur. Sözleşmenin tamamına
yakını kredi veren kurumun istek ve düşünceleri doğrultusunda hazırlanmaktadır. Bu durumun doğurduğu sakıncaları giderebilmek amacı ile, tüketici kredisinin uygulandığı hemen hemen tüm ülkelerde tüketiciyi korumaya yönelik
çalışmalar yapılmış ve tüketiciye bazı haklar tanınmıştır. Böylece sözleşmenin
zayıf tarafı olan tüketici, kredi verenin istediği şekilde davranabileceği bir
kişi olmaktan çıkarılmış ve kredi veren kurum karşısında güçlü bir konuma
getirilmiştir.
Ülkemizde tüketici haklarının korunmasına yönelik bazı düzenlemeler
yapılmakla birlikte, batıda olduğu gibi tüketicinin borçlanma öncesi süreçte
profesyonel bilgi ve danışmanlık alacağı bir yapı maalesef yeterince oluşamamıştır.
Tüketicilerin bilinçsiz ve plansız borçlanmaları yoksulluğu tetiklemekte,
kişileri sosyal ve mali imkânların dışında bırakmakta ve yine kişilerin sağlığı
ve mutluluğu üzerinde etkili olmaktadır.
Bugün İngiltere de hükümet tüketicilerin bilinçsiz borçlanmalarını engellemek için ücretsiz borç danışmanlığı hizmeti veren yapılar oluşturmuştur.
Bunlar ,ulusal borç hattı, vatandaş danışmanlık bürosu, tüketici kredi danışmanlığı bürosu gibi Borçlanma danışmanlığı yapan değişik kurumlardır.
Ülkemizde de tüketicilerin bilinçsiz ve gelirlerine göre plansız borçlanmalarının önlenmesi için ihtiyaç duyulan çalışmaların, devlet, finans kuruluşları,
meslek odaları, tüketici dernekleri, üniversiteler gibi tüm çevrelerin birlikte
yapmaları ve işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.
Borç danışmanlarının misyonu, kredi açma sözleşmelerinin hukuki
yönlerini tüketici lehine incelemek, tüketicinin gelirini dikkate alarak kredi
notuna göre en uygun vade ve faizle kredi temin etmek, tüketicinin bütçesini denkleştirmek, tüketicinin harcama alışkanlıklarını analiz etmek, borç
batağındaki tüketiciye eylem planı ve borç yönetimi programı hazırlamak
olmalıdır.
Özetle iyi ve kaliteli bir kredi danışmanı tüketicinin finansal sorunlarının çözümüne yardım eden kişi olmalıdır.
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III- ARABULUCULUK, UZLAŞTIRMA, TAHKİM;
Günümüzde, mahkemelerin ağır iş yükü, ağır işleyen yargılama usulleri,
davaların uzun sürmesi, hak sahipleri için giderek artan maliyetler, yargıya duyulan güvenin gün geçtikçe azalması gibi faktörler nedeniyle, mahkemelerin
dışında da bazı yöntemlerle uyuşmazlıkların çözümlenmesi yoluna başvurulmaktadır.
Ülkemizde Adalet Bakanlığının hazırlamış olduğu, “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” ile “arabuluculuk (mediation – mediasyon)” sisteminin, yakın zamanda Türk yargı ve hukuk sistemine girmesi
beklenmektedir.
Adalet Bakanlığı’nca, Avusturya Federal Kanunu model alınarak hazırlanan Arabuluculuk Kanun Tasarısı’na göre, üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri işlerden kaynaklanan hukuk uyuşmazlıklarında taraflar isterlerse
hâkim önüne gitmeden veya davanın görülmesi sırasında “arabulucu” (mediatör) önünde uzlaşacak,
Arabulucu önünde uzlaşamayan taraflar, daha sonra mahkemeye gidebilecekler veya açılmış davaya devam edebileceklerdir.
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İşte bugün ticari işlemlerde ortaya çıkan uyuşmazlıklarda muhasebe, finans ve denetim alanında uzman meslek mensupları bağımsız kişilikleriyle bu
süreç de önemli rol oynayacaklardır. Aşağıdaki kavramların tanımlarında da
göreceğimiz gibi Arabuluculuk Kanun Tasarısı’nda sadece hukukçular değil,
muhasebe denetçi meslek mensupları da etkin olacaklardır.
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Arabuluculuk (Mediasyon)
Arabuluculuk, tarafsız bir arabulucunun yardımıyla, taraflar arasındaki
ilişkilerin kolaylaştırılmasıdır. Arabuluculuk, arabulucunun sahip olduğu işlev
itibariyle dava ve tahkim yolundan ayrılır. Arabulucu, hâkim veya hakemden
farklı olarak, tarafları bağlayıcı bir karar veremez. Arabulucunun yegâne görevi, taraflara, aralarındaki uyuşmazlığı, karşılıklı anlaşmaya varmak suretiyle
çözmeleri için yardımcı olmaktır.
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Uzlaştırma
Uzlaştırma, tarafların kendi sonuç listelerini hazırladıkları ve yüz-yüze
görüşmenin olmadığı bir ortamda, her iki tarafın da bazı ödünler vermesini sağlamaya çalışmaktır. Ana sonuçların müzakere edilmesi konusunda güvenin oluşmasını sağlayarak ve ikincil endişeler üzerinde hızlı bir biçimde
anlaşılması yoluyla, ortak anlaşma adına bir araç olmaktadır. Genellikle bir
arabuluculuk çeşidi olarak gösterilen uzlaştırma, çoğunlukla yazılı, yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmanın her iki taraf tarafından da imzalanmasıyla sonuçlanmaktadır.
Tahkim
Tahkim, tarafların bu yola başvurması ve bunun sonucunda verilecek herhangi bir karara yasal olarak uyulması konusunda önceden anlaştıkları, mahkeme dışında gelişen, resmi olmayan bir alternatif çatışma çözüm yöntemidir.
Uyuşmazlığın tarafları, aralarındaki bir hukuki ilişkiden dolayı, mevcut
veya ileride doğabilecek bir uyuşmazlığı, belirli bir devlet mahkemesi yerine,
alanında uzman şahıslardan oluşan bir hakem mahkemesine götürmeyi ve bu
uyuşmazlığın onlar tarafından çözüme kavuşturulmasını kararlaştırabilirler.
Tahkim, taraflarca önüne getirilmiş olan, herhangi bir sorun hakkında karar vermek üzere “tarafsız yabancı otorite” oluşturma fikrinin bir tür gerçekleşme şeklidir. Tahkim Kurulu özel olarak seçilmekte ve kararını da onu seçen
tarafların oluşturduğu usul kuralları çerçevesinde vermektedir.

Kasım-Aralık 2010

IV- BÜTÇE PLANLAMA, FİNANS YÖNETİMİ;
İşletmelerin finansal verilerini doğru analiz edip yorumlamak, yönetim
kararlarına etkili veriler sağlayacak profesyonel bakış açısını kazanmak ve
işletmenin planlı büyümesini sağlamak için finansal planlama ve bütçe konusunda uzmanlıklar yaratılarak KOBİ şirketlerinin bu alandaki eksikliklerini
gidermek muhasebe, finans ve denetim alanlarında uzman meslek mensuplarının işi olmalıdır.
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V- ÖZEL AMAÇLI RAPORLARIN DÜZENLENMESİNDE YENİ
YETKİLER,
Günümüzde uzmanlaşmış kişilerce yapılan denetimin ve raporlamanın
önemi ortaya çıkmıştır. Devlet kurumları kendi bünyelerinde yetişmiş uzman
kişiler istihdam edemedikleri için kendileri ile ilgili doğru bilgilere sahip olamıyor ve bu bilgileri denetleyemiyorlar. İşte bu nedenle artık doğru bilgiler
dışarıdaki uzman kişilerden temin edilebilecektir. Bu nedenle meslek mensupları uzmanlaştıkları alanlarda kamuya özel amaçlı raporlar yazma konusunda
yetkilendirilecektir.
VI- OUTSOURCİNG/DIŞ KAYNAK KULLANIMI,
Şirketler kurumsal yönetişim ilkeleri gereği kendi bünyelerindeki personel bordrolama, muhasebe kayıtlarının tutulması, finansal raporların düzenlenmesi ve yorumlanması işlerini dışarıdaki mesleki uzman kişilerin sorumluluklarına devretmekteler. Bu konuda meslek mensupları büyük şirketlerin bu
taleplerini karşılayabilir olmaları için yeni organizasyonlara girmelidirler. Bu
yeni yapılar meslek mensupları için yeni alanlar yaratacaktır.

Kasım-Aralık 2010

SONUÇ;
Yeni ekonomik gelişmeler, yeni Türk Ticaret Kanunu, yeni yasal düzenlemeler mesleklerde yeni iş alanları yaratacaktır. Muhasebe mesleği sosyal
sorumluluğu olan bir meslek olduğu için bu gelişmelerden en çok olumlu etkilenecek meslek olacaktır. Önemli olan biz meslek mensuplarının bu sürece
hazır olmalarıdır.
Biz meslek örgütleri olarak kamuoyuna sunduğumuz projelerimizle meslektaşlarımızın eğitimi, donanımı, gelişimi konularında çalışmalarımızı hızla
sürdürüyoruz. Siz değerli meslek mensuplarımızın da bu çalışmalarımıza etkin olarak katılacağına inanıyoruz.
Gün tehlikeleri fırsatlara dönüştürme günüdür. Güçlerimizi birleştirip kurumsallaşarak uzmanlaşma günüdür.
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Sunuş
1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan 1535 maddelik

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı 12 Ocak 2011 tarihli TBMM Genel Kurulunda
kabul edilerek 6102 sayılı kanun olarak yasalaşmıştır. Özellikle iş, ekonomi,

muhasebe ve denetim dünyasına radikal değişiklikler getirerek ticari yaşamı
önemli ölçüde değiştirecektir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel

Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararna-

melerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM’de görüşülmeye

devam etmektedir.

Tasarı dönem olarak 31.07.2010 öncesi dönemlere ait beyana dayanan

vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve

fer’ilerine ilişkin olarak, Kanunun Resmi Gazetede yayımı tarihi itibariyle va-

desi geldiği halde ödenmemiş kamu alacaklarını kapsarken, Plan ve Bütçe Ko-

misyonunda yapılan değişiklikle bu tarih 31.12.2010 olarak değiştirilmiştir.

Bu tarih değişikliği sadece vergiler ve fer’ileri için yapılmamış, Tasarı

kapsamındaki kamu alacaklarının esas olarak tamamı için yapılmıştır.

Sigorta primi borçlarında da benzer uygulama yapılarak, tarih güncel-

lenmiştir. Daha önce 2010 Haziran ve önceki aylara ilişkin primler kapsamda
iken, Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan değişiklik sonrasında bu dönem
2010 Kasım olmuştur.

Yeni TTK meslek yaşamımızda ezberleri bozacak düzenlemeler içer-

mektedir. Muhasebe kayıtlarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak tutulma zorunluluğunun yanı sıra finansal tabloların

denetçiler tarafından denetlenmesi hem mesleki hem de ticari hayatta büyük

değişiklikler getirecektir. Bu değişiklikleri gören İSMMMO öncelikli olarak

UFRS eğitimlerine üç yıldan beri devam ederken MALİ ÇÖZÜM dergimizde
de muhasebe standartlarını içeren makalelere de yer vererek meslek mensup-

larını geleceğe hazırlamayı amaçlamıştır.

İSMMMO olarak bugüne kadar yaptığımız yoğun eğitim çalışmalarını,

Yeni TTK, KOBİ UFRS, Denetim Standartları ve Yeni Tekdüzen Muhasebe

Sistemi, ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve
3

Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-

rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ilgili eğitimlerimizi ilçeler genelinde yüz yüze sürdürmeye devam edeceğiz.

Bir sonraki sayıya kadar yoğun gündem içindeki çalışmalarınızda kolay-

lıklar diler saygılar sunarız.

YÖNETİM KURULU
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MUHASEBENİN MÜHENDİSLİK BOYUTU: ÜRÜN AĞACI VE
ROTA UYGULAMASI
ENGINEERING DIMENSION OF ACCOUNTING: PRODUCT
TREE AND ROUTE APPLICATION

Öz
Çalışmamızda; muhasebe ve mühendisliğin ortak noktaları, muhasebenin
mühendisliğin neresinde yer aldığı ya da tam tersi mühendisliğin muhasebenin hangi boyutunda kendini göstermekte olduğu konuları irdelenmiştir.
İki ayrı bilim dalı olarak muhasebe de mühendislik de, öncelikle bilgileri
toplamakta, analiz etmekte, çözümler geliştirmekte ve sonuç olarak bu çözümleri, çıktıları karar vericiler için rapor haline getirmektedir. Her iki bilim dalı
da girdi-süreç-çıktı olguları yani sistem yaklaşımıyla hareket etmektedir.
Çalışmanın uygulama bölümünde fişek üretimine ilişkin ayrıntılı bir ürün
ağacı verilmiştir. Bu ürün ağacı ve rota ile muhasebe ve mühendislik ilişkisi
örnek bir uygulama ile açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Ürün Ağacı, ERP, Muhasebe
Abstract
In our study, the common points of accounting and engineering, the place
of accounting in engineering or adversely the divension of accounting at engineering is studied.
As two different disciplines engineering and accounting first of all collects
information, analyses, develops solutions and as conclusion, reports these
analyses for decision maker. Both two disciplines acts with input-processoutput cases that is system approach.
At the implementation part of the study a detailed product tree relating to
cartridge production is given. It is bried to explain accounting and engineering
relation with an implementation by using product tree and route.
Key Words: Product Tree, ERP, Accounting
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Prof.Dr.Süleyman YÜKÇÜ
Araş.Gör.Dr.Gülşah ATAĞAN
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1. GİRİŞ
Mühendislik genel anlamda; problemleri tanımlamak, analiz etmek,
çözmek ve bunu yazılı ve sözlü şekillerde ifade etmek yani raporlamaktır. Muhasebenin genel kabul görmüş tanımına baktığımızda aynı süreçleri görmekteyiz. Her iki bilimde de girdi-süreç-çıktı olguları yer almaktadır. Muhasebe
ve mühendislik bilimleri son yıllarda bilişim teknolojilerindeki gelişmelere
paralel olarak birbiriyle daha da yakın bir ilişki içerisine girmiştir. Yaşanan bu
gelişmeler doğrultusunda muhasebe paket programları, bilgisayar yazılımları
daha da önemli hale gelmiştir. Bu yazılımların en önemlilerinden biri de ERP’
(Kurumsal Kaynak Planlaması) dir.
Kurumsal kaynak planlaması, şirketlerin muhasebe, lojistik, üretim, personel, kalite, bakım ve bunun gibi tüm bilgi kaynaklarının tek başlarına ve
aynı zamanda birbirleriyle anlamlı ilişkiler çerçevesinde entegre bir şekilde
yönetmelerini sağlar. ERP yazılımları işletmelerin bütün fonksiyonlarını içerek şekilde entegre edilmektedir.
ERP’nin üretim modülünde yer alan ürün ağaçları hangi parçaların hangi
işlemler (operasyonlar-faaliyetler) sonucu bir araya getirilerek ürün (mamul)
oluşturulacağı konusundaki bilgileri sağlamaktadır. Bu noktada ürün ağacı ile
elde edilen paket programın çıktısının (bilginin) muhasebe için önemi ortaya
çıkmaktadır. Bu bilgi işletmelerde maliyet muhasebesi sistemi oluşturulurken
belirlenecek gider yerleri (maliyet merkezleri-cost center) iş merkezlerinin
(operasyonlar veya faaliyetler-activity) oluşturulmasında çok önemlidir.
Mühendislik yazılımı olan ERP’nin çıktılarının muhasebe bilgi sistemi
için önemi bu noktada açıkça görülmektedir.

22

2. Mühendislik
Literatürde, akademisyenler, düşünürler ve profesyonel kişiler tarafından
yapılmış birçok mühendislik tanımı mevcuttur. Bazıları mühendisliği bir sanat
olarak kabul ederken, bazılarına göre ise mühendislik bir meslektir. (Abdullah, Sazak ve Yıldız, 2009, 1)
Mühendislik mesleği; Matematik ve Temel Bilimler alanında eğitim ve
tecrübe ile elde edilen bilgilerin sentezini yaparak, malzemelerin ve tabiattaki
güçlerin insanlığın faydası için kullanılmasını sağlar.
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3. Sanayi Devrimi
Sanayi Devrimi, 18. yüzyılın ikinci yarısıyla 19. yüzyılın ilk yılları arasında
bir seri buluşun, enerji, tekstil, demir, çelik ve ulaştırma üretimlerini etkilemek
yoluyla İngiltere’nin üretim karakterinde meydana getirdiği yapısal değişmedir.
Kesin tarih vermek mümkün olmamakla beraber 1760 ile 1829 arasındaki dönemi kapsadığı kabul edilmektedir. Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de başlamasının
en önemli nedenlerinden birisi de; İngiltere’nin fen ve mühendislik alanındaki
çalışmaların en büyük destek ve teşvik bulduğu yer olmasıdır. http://www.weblopedi.com/avrupa_tarihi/sanayi_devrimi-t502.0.html
Aslında, iki ayrı sanayi devriminden söz edebiliriz. Bazı kaynaklar
ilk aşamaya sanayi devrimi ikincisine bilimsel devrim adını vermektedir. Bir başka görüşe göre ise 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar
olan endüstriyel gelişme “makine devrimi” 19. yüzyılın ikinci yarısında
başlayan ise “teknoloji devrimi” dir. Sanayi Devrimi’nin ikinci aşamasında,
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ABET’in (ABET:Accreditation Board For Engineering And Technology)
1982 yılında yapmış olduğu tanım şu şekildedir: “Mühendislik, matematiksel
ve doğal bilimlerden, ders çalışma (study) deneyim (experience) ve uygulama
yolları ile kazanılmış bilgileri akıllıca kullanarak, doğanın madde ve kuvvetlerini insanoğlu yararına sunmak üzere ekonomik yöntemler geliştiren bir
meslektir.”
Mühendislik uygulamaları, bir problemin/ihtiyacın iyi tanımlanması
ile başlar. Problemleri tanımlamak, analiz etmek, çözmek ve bunları yazılı
ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade etmek, mühendislik uygulamalarını
gerçekleştiren unsurlardır.
İngilizcede kullanılan “engineer” kelimesi incelendiğinde Latince “in
genero” kelimesine dayandığı anlaşılmaktadır. İn genero kelimesi ise Latincede “bir yolunu bulup yapan, yaratıcı” anlamına gelmektedir. İngilizcedeki
“engine” kelimesinden türemiş olan “engineer-mühendis” kavramı ilk buharlı
motorların kullanıldığı, Sanayi Devrimi’nin gerçekleştiği 1700’lü yıllara kadar
gitmektedir. Türkçe karşılığı mühendis ise hendeseden, hesap yapan, geometri bilen anlamına gelir. Mühendis, hendese ile uğraşan anlamına gelmektedir.
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bilimsel buluşlar ve bunların üretime uygulanması devletlerce desteklenmeye başlanmıştır. Temel hammadde ve enerji kaynaklarında da değişiklikler
olmuş, elektrik teknolojisindeki gelişmeler kimya sanayinin doğuşu kömür
ve demirin yanında petrol ve kimyasal maddelerin ortaya çıkışı gibi çok önemli gelişmeler bu çağa damgasını vurmuştur. Günümüzde bile kullanım alanı
bulan içten yanmalı motor telefon mikrofon telsiz gramafon lamba araba
lastiği bisiklet daktilo ucuz gazete kağıdı gibi yenilikler sanayi devriminin
bu döneminde ortaya çıkan ürünlerdir.
4. Analitik Düşünce
Kritik-analitik düşünme, bir konuyu, sorunu ya da problemi alt başlıklarına
ayrıştırıp tümden gelimle ve her bir başlığı ayrı ayrı irdeleyip eleştirerek ve
her biri arasındaki bağlantıları gerçekçi kanıtlarıyla ortaya koyarak, yani tüme
varımla düşünmek ve değerlendirmektir. Burada düşünme eyleminin kaliteli
olması gereklidir. Yoksa istemsiz, refleksi bir düşünme sözkonusu olur. Bu
nedenle bilinçli, yani istemli bir düşünme sistematiği kritik ve analitik olma
amacı açısından ilk temel başlangıç noktasıdır. Bunun için sahip olunan bilgiyi
analiz etmek çok önemlidir. Verilerden bir sentez oluşturmak gerekir.Sonra da
bunları değerlendirip bir neticeye ulaşmak önemlidir. http://tr.wikipedia.org
“Analitik Düşünce” problemin iyi tanınması ve tanımlanması ile başlar.
Probleme çeşitli çözüm yolları bulmak ve bunlar arasında sentezlemelerle
değerlendirme yapıp gereğini yapmakla sonuçlanır.
Girdi
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Makine
Enerji
……
……
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Şekil 1: Mühendislik Süreci
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Şekil 2: Muhasebe Süreci

5. Ürün Ağacı
Bir ürünün hangi parçalardan oluştuğunu ve bu parçaların hangi
üretim düzeyinde ne kadar kullanıldığını göstermek için ürün ağaçları
kullanılmaktadır. Ürün ağaçları MRP sisteminin önemli modülleri ve girdilerinden biridir. Ürün yapısının karmaşıklığı ve bazı ortak parçalar ürün
ağaçlarının oluşturulmasında sorun yaratmaktadır. Ortak parçaların birbirlerinden ayrılmasında; ürün ağaçları matrisi ve parça analiz sistemi olmak üzere
iki yöntem kullanılmaktadır. (Çelikçapa, 1999, 145)
Ürün ağaçlarında her bir seviyedeki bileşen, bir alt seviyedeki bileşene
göre “baba”, alt bileşenler ise “oğul” bileşendir. Bu ilişkiye ürün ağaçlarında
“baba-oğul ilişkisi” adı verilir. (Somar, 2004, 5)
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Analitik düşüncede matematikçiler (veya matematik ile ilgilenenler)
tüm verileri veya bulguları önce iki boyutlu XY diyagramına yerleştirirler.
Düşüncede art (+) veya eksi (-) leri yerlerinde görerek, tahayyül ederek sonuca ulaşırlar. İhtiyaç halinde ise XY diyagramına bir 3. boyutu da ekleyerek
üç boyutlu düşünmeye çalışırlar.
Muhasebe de her türlü veri, bilgi ve sonucu XY diyagramında görüp,
bilgi ve sonuçları varlık-kaynak, borç-alacak veya kar-zarar olgusuyla
değerlendirmektedir. Muhasebe de mühendisliğin üstesinden geldiği gibi
analitik düşünce ile girdileri kullanarak bir yolunu bularak girdi ve verileri
bulgu, sonuç ve raporlara dönüştürmektedir.
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Baba

Seviye n

O!ul

O!ul

SÜREÇ

Seviye n+1

Matematik
Program
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vb
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Hizmet
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Şekil 3: Baba-Oğul İlişkisi
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Ürün ağacını genel olarak, üretimin şekli ve yapısına ilişkin bilgileri de
bulunduran bir malzeme listesi olarak tanımlayabiliriz. Ürün ağacı, ana üretim
planında bir ürünü oluşturan bileşenler ve hammaddelerin tanımlanması veya
listelenmesidir. Ürün ağacı bilgisi; üretim işletmelerinde geniş bir şekilde
kullanılan bir dokümandır. Bu bilgilerin içinde ürün tanımlaması olarak ifade
edilen bir ürünün yapımı için gerekli olan parçalar, ürünün yapısında meydana
gelen mühendislik değişikliklerinin kontrolü, servis parçaları ve bitmiş ürünler için hangi malzemenin gerekli olacağını, ana üretim planını karşılamak
için hangilerinin üretilip hangilerinin satın alınacağını belirleyen birçok bilgilere sahiptir. (Martinich, 1997, 721-722)
Ürün ağacı bilgisi özellikle ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) adı
verilen bilgisayar programlarında üretim modülünde hangi parçaların hangi
işlemler (operasyonlar-faaliyetler) sonucu bir araya getirilerek ürün (mamul) oluşturulacağı konusundaki bilgileri sağlar. Bu bilgi işletmelerde maliyet
muhasebesi sistemi oluşturulurken belirlenecek gider yerleri (maliyet merkezleri-cost center) iş merkezlerinin (operasyonlar veya faaliyetler-activity)
oluşturulmasında çok önemlidir. Çünkü bu gider yerlerinden gelecek bu faa-

liyetleri tüketerek üretilen mamuller (ürünler) bu gider yerlerinden ve faaliyet
merkezlerinden belirli anahtarlar ile maliyet payı alacak ve üretilen mamulün
(ürünün-hizmetin) maliyeti oluşturulacak ve hesaplanacaktır.
Ürün ağacına ilişkin bilgiler, işletmelerde, tasarım mühendisliği bölümü
tarafından hazırlanmaktadır. Ürün yapısında zaman içinde meydana gelen değişiklikler, tasarım mühendisliği tarafından, başta planlama bölümleri olmak üzere diğer bölümlere iletilmektedir. Ürün ağacı bilgilerinin
sürekli olarak en güncel haliyle tutulması gerekmektedir. Bunun sağlanması
güncelliğini kaybetmiş malzeme ve bileşenler için planlama aşamasında vakit
kaybını, satınalma aşamasında ise nakit kaybını önleyecektir. (Heizer, Render,
2001,575-576)
Malzeme fişlerinin şematik olarak gösterilmesi sonucunda ürün ağacı elde
edilir. Malzeme fişi, ürünü tanımlayan ve ürünü oluşturan parça, montaj ve alt
montajların listesini içeren mühendislik dokümanıdır.
Ürün Ağaçları pek çok değişik gösterim şekline sahiptir. Bir Ürün Ağacı
tek bir seviyeden oluştuğu gibi, üretim sürecindeki akışa ve rotalara göre birden çok seviyeye de sahip olabilir. En kolay gösterim yöntemi ise Tek-Seviyeli
Ürün Ağacıdır. TS-ÜA bir ürün için tüm yardımcı malzeme ve hammadde
gereksinimi içermektedir. Ürün Ağacının tek seviyeden oluştuğu, yani sadece
ürün ve ürünü oluşturan parçaların yer aldığı Ürün Ağaçlarına “parça listesi”
adı da verilir. Nihai ürünün imalatında kullanılan tüm bileşenlerin gösterildiği
Ürün Ağacı yapısı Çok-Seviyeli Ürün Ağaçları olarak adlandırılmaktadır.
ÇS-ÜA’ları pek çok katmandan (faaliyet veya operasyondan) oluşan bir ağaç
yapısında gösterilebilmektedir.
Ürün ağaçları bitmiş bir ürünün bir birimini üretmek için gerekli olan
hammadde ve alt montaj dahil tüm parçaları hiyerarşik bir şekilde listeler, bir
sonraki montaj seviyesinde bir birim ürününü üretmek için gerekli olan bir
malın miktarını gösterir. Ürün ağacı ile ana üretim planının uyumlu olması
gerekir. Başka bir ifade ile üretim akışı ile ürün ağacı uyumlu olmalıdır. Aksi
halde, MRP sisteminin başarılı olması mümkün değildir. (Paksoy, Altıparmak,
2004, 297)
Oluşturulan ürün ağaçları birçok bölüm tarafından farklı amaçlarla
kullanılabilmektedir:
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Departman
Üretim

Ürün ağacını kullanım sebebi
Ürün ağacı ürünün nasıl oluşturulacağını, yani parça
kullanım adetlerini ve rotaları gösterir.
Depo
Stok kalemlerinin izlenmesi (özellikle yarı mamul
stok)
Planlama
Ürünü meydana getiren malzemenin temininin
(üretiminin) planlanması ve zaman bazında
çizelgelenmesi
Finans ve Muhasebe Ürünün maliyetinin belirlenmesi ve Genel Üretim
Maliyeti yüklenmesi için gerekli maliyet havuzları ve
dağıtım anahtarlarının oluşturulması
Servis
Yedek parçaların belirlenmesi
Kalite Güvence
Bitmiş ürünün sahip olduğu parçaların ürün
ağacındaki olması gerekenle karşılaştırılarak ürün
kalitesinin güvence altına alınması.
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Tablo 1: Departman Bazında Ürün Ağacı Kullanımı
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ÜA’ları seviyelerine, kullanıldıkları departmana ve işlevlerine göre farklı
isimler alabilmektedirler. Ancak, bir şirkette, bir ürün için tek bir ürün ağacının
olması daha yararlıdır. Her departmanın kendi ihtiyaçları doğrultusunda farklı
bir ÜA hazırlaması söz konusu olduğunda bu ağaçların hepsinin bakımının
yapılarak tam olarak güncellenmeleri sorun yaratmaktadır. Doğru parçanın,
doğru zamanda ve doğru miktarda üretilmesi, alınması zorlaşır, hesaplanan
maliyetlerin doğruluk oranı düşer. Ürün ağaçlarında yaşanan problemler;
siparişlerin kaçırılması, gereğinden fazla envanter ile çalışma, yanlış parça
ve yanlış zamanlama nedeniyle verimsiz üretim, mühendislik departmanının
yaptığı değişikliklerin ürün ağaçlarına yansıtılamaması nedeniyle zamanında
devreye sokulamayan tasarım değişiklikleri, yanlış hesaplama ve maliyet
hatası gibi sorunlara yol açacaktır. (Mumcuoğlu, 2006, 6-7)
Ürün ağacı oluşturulmasında uyulması gereken birtakım unsurlar söz konusudur: bu unsurları aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. (Bertrand, Zuijderwijk ve Hegge, 2000, 173-174)
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6. Rota
Bir mamul üretiminin yapılabilmesi için iş emirleri oluşturulur. İş emri
hangi mamulün, ne zaman üretileceğini belirtir. İş emirlerinde üretilecek mamulün, bünyesinde bulundurduğu hammadde ve yarı mamullerin hangi gider yeri
(iş istasyonlarından) ve hangi faaliyet merkezi (operasyonlardan), hangi sıra
ile geçeceğini, daha kısa bir ifadeyle mamulün oluşum sürecini içeren yapılar
“Rota” olarak adlandırılır. Örneğin; bir otomobilin üst saçının pres makinesinde kesilip şekil verilerek çatı yarı mamulü haline dönüşmesi süreci rotada
tanımlanır. Nasıl ki ürün ağaçları bir mamulün veya yarı mamulün hangi hammadde ve yarı mamulleri içerdiğini tanımlıyorsa, rotalar da bir mamulün veya
yarı mamulün hangi iş istasyonlarından veya makinelerden geçerek ve hangi
operasyonlar uygulanarak üretildiğini tanımlar. Aslında hiyerarşik bakımdan
bir mamulün bir ayağı “ürün ağacı”, diğer ayağı da “rota”dır. Mamulün üzerine binen hammadde maliyetine temel teşkil eden miktarlar (adet, kilogram
gibi) ürün ağacından gelirken, makine ve işçilik maliyetine temel teşkil eden
miktarlar (saat, dakika gibi) ise rotadan gelir. (http://www.bilgininadresi.net/
Madde/13454/ROTA-KAVRAMI-VE-AXAPTA%E2%80%99DA-ROTAYARATILMASI, 12.12.2009)
Üretim emri rotasındaki her operasyon ürün ağacına göre düzenlenir, ve
her malzemeden tüketilecek olan miktar tanımlanır.
Rota kartında temel olarak bulunan bilgiler aşağıdaki gibidir: (İlkay ve
Altınay, 2005, 425)
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- Parça kodu (numarası) ve ürün ağaçları kayıtlarındaki bilgiler şirketteki
her müşterinin; Mühendislik, Üretim, Planlama, Satınalma, Finans, vb
departmanları ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
- Parça numaraları her parça için tek olmalıdır. Bir parçada yapılan revizyon sonucu meydana gelen şekil, büyüklük veya işlev değişikliği ile artık
yeni bir parça meydana geldiğinden yeni bir parça numarası verilmelidir.
- ÜA da iş gücü değil, malzemeler gösterilir.
- ÜA daki seviyeler mümkün olduğunca az olmalıdır.
- ÜA da değişiklik yapılacağı zaman firmadaki ilgili tüm departmanların
onayı alınmalıdır.
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Stok kodu: Rota kartının ait olduğu stok kodu.
Operasyon no: Operasyonun sıra numarası.
Üretim merkezi: Operasyonun gerçekleşeceği üretim merkezi.
Üretim süreleri: Operasyonu gerçekleştirmek için gerekli üretim süresi,
direk işçilik saati, makine saati ve diğer süreler.
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7. Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)
Hammadde ve malzeme gereksinimini daha etkin bir şekilde hesaplamak
amacı ile geliştirilmiş bir sistem olan MRP, nihai ürünler için hazırlanan ana
üretim çizelgesini ve ürün
ağacı bilgisini kullanarak gerekli olan hammadde ve yardımcı malzemelerin miktarlarını belirleyerek satın alma ve iş emirlerini hazırlayan bir
envanter yönetim tekniğidir. Stok yatırımlarının azaltılması, iş akışının
iyileştirilmesi, materyal ve parça stoksuzluğunun azaltılması, daha güvenli
teslim programının gerçekleştirilmesi, müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi;
MRP’nin ana hedefleri arasındadır. (Keçek ve Yıldırım, 2009, 243)
Ancak, sonraki yıllar içinde ortaya çıkan kapasitenin etkin kullanılması,
küçük miktarlarda da ekonomik üretim yapılabilmesi, etkin finansman yönetimi gibi konular nedeniyle hammadde ve malzeme tedarikine dayalı olan MRP
yetersiz kalmaya başlamıştır. Yalnızca envanter yönetimi değil, işletmenin tüm
kaynaklarının optimize edilerek, üretim ile işletmenin diğer fonksiyonlarını
bütünleştirecek yeni bir felsefeye ihtiyaç duyulmuştur. Bu durum MRP II
yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. MRP II yaklaşımında amaç, işletmelerin ortak bir veritabanı kurarak, sistemin modüllerinin ihtiyaç duydukları girdiyi en
doğru ve güvenilir kaynaktan almasının sağlanmasıdır. (Özgül, 2006, 34)
Bu arada, ürün geliştirme safhasının teknik işlevleri ile üretim sürecini bütünleştiren bilgisayar bütünleşik imalat (CIM -Computer Integrated
Manufacturing) sistemleri ile firmaların ürün dağıtım kanallarını ve ürün
dağıtımlarını planlamalarını ve yönetmelerini sağlayan dağıtım kaynakları
planlama (DRP-Distribution Resource Planning) sistemleri ortaya çıkmıştır.
Günümüzde (90’lı yılların başından bu yana), bu kavramların tamamını kapsayan bütünleşik bir kurumsal çözüm olarak Kurumsal Kaynak Planlaması
(ERP) ortaya çıkmıştır.
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Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), günümüz teknolojilerini kullanarak,
işletmelerin kaynak planlamasını sağlar. En genel şekliyle ERP, bir kurumda
süregelen tüm bilgi akışının bütünleşmesini sağlayan ticarî yazılım paketleridir. ERP sistemi; muhasebe, finans, satış-dağıtım, üretim planlama, stok
yönetimi, satınalma, üretim, pazarlama, kalite yönetimi, bakım-onarım, insan
kaynakları yönetimi gibi fonksiyonları bütünleşik bir tarzda ele almaktadır.
(Levine, 1999, 54)
ERP mal ve hizmetin tedarikçi kaynağından alınarak işletme içinde
işlenmesinden, müşteri satış noktasına ulaştırılmasına dek müşteri istek ve
beklentilerinin karşılanması için geniş bir alanı kapsayan ortak bir proje olarak
düşünülebilir.
ERP kavramını 3 farklı anlamda incelemek mümkündür: (1) ERP, bir bilgisayar yazılımı olup alınıp satılabilen ticari bir maldır, (2) ERP, bir kurumun
tüm süreç ve verilerini geniş kapsamlı ve bütünleşik yapı altında toplayan bir
gelişim amacıdır. (3) ERP, iş süreçlerine çözümler sunan bir altyapının anahtar
öğesidir.
ERP, firmalar arası global bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünsel
bir yazılım stratejisidir ERP’nin yararlarını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:
(Karadede ve Baykoç, 2006, 138)
1. Azalan maliyetler (veya artan maliyetler),
2. Fonksiyonel entegrasyon,
3. Daha basit bilgisayar ve iletişim sistemi,
4. Tüm işletme düzeyinde MRP II yararları,
5. İşletme faaliyetleri üzerinde küresel denetim,
6. Tüm uygulamalara istenildiği zaman istenilen noktadan ulaşım
kolaylığı.
ERP kavramının kronolojik gelişimi:
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DRP

MRP

MRP II

MRP II

ERP

CIM

1960

1970

1980

1990

2000
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Şekil 4: ERP Kavramının Kronolojik Gelişimi
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ERP ürün paketleri dünya genelinde, ülkelerden ve bölgelerden bağımsız
çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır. ERP paketleri, ülkeden ülkeye
farklılık gösteren muhasebe işlemleri, özel biçimli belgeler oluşturulması
(teklifler,faturalar vs) ve insan kaynakları yönetimi gibi işlevleri ülkesel gereksinimlere uygun bir şekilde yerine getirmektedir.
ERP kavramının gelişmesinin nedenleri şu şekilde özetlenebilir;
• Küreselleşme,
• Ekonomik duvarların yıkılması (Avrupa’daki küreselleşme gelişimi),
• Teknolojideki gelişmeler,
• Değişim ve Hız,
• Ürün ve üretim politikalarındaki rekabete bağlı değişmeler,
• Yoğun uluslararası rekabet,
• Değişken dünya pazarı şartları,
• Bilgi teknolojisinin sağladığı yeni imkanlar,
• Değişik coğrafi bölgelerde olan üretim merkezleri,
• Fiziki olarak dağınık imalat operasyonları,
• Uluslararası dağıtım zincirlerinin yaygın ve daha etkin hale gelmesi,
• Çok tesisli organizasyonların iyi idare ve kontrol edilmesi ihtiyacı,
• Uluslararası pazarlara açılma gereksinimi
• Yönetim organizasyonlarında sadeleşme.
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Şekil 6: ERP’nin Temel Modülleri Ve Genel Yapısı (Aydoğan, 2008, 114)
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Şekil 5: Kapsam Bakımından ERP’ nin Gelişimi (Cankurt, 2006, 23)
ERP sistemleri, entegrasyon, fonksiyonellik, esneklik, modülerlik, çok yerden ve birden çok sektörde işletme olanağı, farklı üretim tiplerini destekleme
özelliği, bilgiye hızlı erişim, yeniden yapılanma ve evrensellik gibi genel özelliklere sahiptir.
ERP’nin temel modülleri aşağıdaki şekil ile açıklanmaya çalışılmıştır.
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8. UYGULAMA
Çalışmanın uygulama bölümünde fişek üretimine ilişkin örnek bir ürün
ağacı yer almaktadır. Fişek temelde mermi, kovan ve kapsül olmak üzere üç
yarı mamulün birleşimiyle oluşmaktadır. Ancak bu yarı mamullerin üretimi için farklı üretim süreçleri farklı operasyonlar bulunmaktadır. Burada
görmüş olduğumuz ürün ağacı 5 seviyeli bir ürün ağacıdır. Ürün ağacı bize
bir ürün üretilirken ürünün maliyetine giren kalemlerin miktarını vermektedir.
Örneğimizde, fişek üretimi için 1’er adet mermi, kovan ve kapsül gerekmektedir.
Ürünün üretimi için gerekli kalemlerin direkt işçilik saatleri, süreleri ise
rota da yer almaktadır.
Mermi yarı mamulünün üretimi için kurşun+antimon hammaddeleri iki
operasyondan geçmekte, gömlek yüksüğü hammaddesi de bir operasyondan
geçerek yeni birer yarı mamul oluşmaktadır. Mermi üretimi için 3 farklı operasyon bulunmaktadır.
Kovanın üretimi için kovan yüksüğü hammaddesi bir operasyondan
geçmekte ve yarı mamul olan kovan üretilmektedir.
Kapsül üretimi için ise, 5 ayrı hammadde üretime girmektedir. Bu hammaddeler çeşitli operasyonlardan geçtikten sonra farklı yarı mamuller ortaya
çıkmakta ve bu yarı mamullerin tekrar operasyondan geçmesiyle kapsül üretimi gerçekleşmektedir. Kapsülün üretilmesi için 5 operasyon bulunmaktadır.
Bir ürünün üretilmesi için gerekli hammaddeler, yarı mamuller ve bunların
geçmiş oldukları iş istasyonları, hangi iş istasyonunda ne kadar zaman
harcandığı gibi tüm bilgiler ürün ağaçlarından anlaşılmaktadır. İşletmeler için
çok önemli bir unsur olan maliyetin hesaplanmasında oldukça önem taşıyan
ürün ağaçları ve rota ERP’nin içerisinde yer alan bir kalemdir.
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9. SONUÇ
Unutulmaması gereken şu gerçeklerin altını bir kez daha çizmekte yarar
bulunmaktadır. Muhasebe, işletmenin diğer alanları veya herhangi bir başka
alanda eğitim gören kişinin bilgi biriktirme ve bu bilgiyi uzun süre saklama
olanağı çağımızda sade bilgisayar programları aracılığıyla mümkündür. Diğer
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yöntemler (kağıt, dosya) hızla önemini kaybetmekte elektronik bilgi kullanımı
ışık hızı ile artmaktadır. Önümüzdeki yıllarda da hızlanarak artacaktır.
Herhangi bir kurumdan (işletme, muhasebe başka bir alan) mezun olmuş
bir personelin herhangi bir kurumda (kar amaçlı, kar amaçsız veya sosyal içerikli) herhangi bir bilgisayar programını (ERP, diğer paket programlar) kullanmadan işini ifa etmesi mümkün görünmemektedir.
Kanımızca ERP programlarının içeriğinin en az %51’i muhasebe ve muhasebeyle ilgili konuları içermektedir. Bu konuda bir araştırma yapılacak olursa; bu oranın daha yukarılarda olacağı ortaya çıkabilir.
Gelişen bilgi teknolojileri ile muhasebe iki çizgi arasındaki muhasebe
maddesi olma özelliğinden çıkmış, muhasebecinin temel görevinin ne zaman?
nereye? hangi tarihte? ve mutlaka verilmesi gereken bildiri, beyanname, form
ve dokümanların birbirine karıştırıldığı bir süreç olmadığının anlaşılmasının
zamanı çoktan gelmiştir.
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KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE
ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV’NİN
AKIBETİ
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Vergi Denetmeni
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Fevzi BULUT*
									
GENEL AÇIKLAMA
Bilindiği üzere KDV bir ürünün imalat sürecinden nihai tüketici safhasına geçinceye kadar her aşamada gerçekleşen katma değeri vergilendirmeyi
amaçlamaktadır. Üretilen ürünün nihai tüketiciye ulaşmasıyla birlikte KDV
sona erer. Bu yüzden malların alımında yüklenilen KDV indirim yapılarak bir
sonraki aşamaya aktarılır. Bu şekilde KDV’nin nihai ödeyicisi nihai tüketici
olur. Ancak üretilen ürünün nihai tüketiciye ulaşmadan zayi olması durumunda malı zayi edenler malın nihai tüketicisi olurlar.
Malları zayi edenlerin yüklenmiş oldukları KDV’yi indirim KDV olarak
hesaplarına intikal ettirebilmeleri ile ilgili olarak devamlı bir surette tartışma
bulunmaktadır. Vergi idaresi KDVK’na (T.C.Yasalar, 1984) göre; belli şartlar
altında zayi olan malların alımında yüklenilen KDV’yi indirim KDV olarak
kabul etmektedir. Bu şartlar KDVK’nın 30. maddesinde belirtilmiştir. Ancak
bu maddenin (c) bendinde yer alan “zayi olma” ibaresi ile ilgili olarak vergi
idaresinin 05.12.2009 tarihine kadar özelgelerle belirtmiş olduğu görüşü bu
tarihte yayınlamış olduğu 113 Seri Nolu KDVK Genel Tebliği ile değiştirme
yoluna gitmiştir.
Vergi idaresinin 05.12.2009 tarihine kadar olan yaklaşımı ve bu tarih itibariyle genel tebliğ ile yapmış olduğu görüş değişikliği ve danıştay tarafından
verilmiş bir kararın irdelenmesi makalemizin konusunu oluşturmaktadır.
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ZAYİ OLMA KAVRAMI VE ZAYİ OLMA İLE İLGİLİ YASAL
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2.1-Zayi Olma Kavramı
Zayi olma, kelime anlamı itibariyle ziyaa uğrama, yok olma, yitme, ortadan kaybolma, gözden kaybolma anlamındadır. Bu tanımlamadan hareketle,
zayi olma kavramının ortada bulunmayan, yok olan, nereye gittiği bilinmeyen mallar için kullanılması, doğru olacaktır. Teknolojik değişimler nedeniyle
ekonomik değerini yitiren mallar, malın kullanım(ekonomik) ömrünün tükenmesi, miadın (tüketilebilme süresinin) dolması,Tüketicinin Korunmasına
ilişkin hükümler çerçevesinde değiştirilen iade alınan mallar gibi zayi olma
kapsamında değerlendirilemeyecek çok sayıda durum mevcuttur.(Dünya Gazetesi, 2009)
KDVK’nın (T.C.Yasalar, 1984) 30/c maddesine göre; zayi olan malların
alımında yüklenilen KDV’nin indirimi mümkün değildir. Ancak “zayi olma”
kavramının ne anlama geldiği belli değildir. Vergi kanunlarında zayi olma
kavramının ne anlama geldiği ile ilgili olarak herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Kanun maddesindeki zayi olma kavramı fiziki olarak “zayi olma”
anlamına mı gelmektedir, yoksa fiziki olarak mevcut olan bir malın değerindeki kayıp mı zayi olma anlamına gelmektedir. “Zayi olma” kavramı fiziki
olarak mevcut olan bir malın değerindeki kayıp anlamında kullanıldığında bu
sefer, tam zayi olma ve kısmi zayi olma durumlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. “zayi olma” kavramını fiziki olarak mevcut olan malın
değerindeki kayıp anlamında kullanıldığında tamamen zayi olan mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirim KDV hesabından çıkarılarak ilgili hesaplama
yapılmalıdır. Malların kısmen zayi olduğu durumlarda ise kısmen zayi olan
kısım ile zayi olmayan kısım KDV’lerinin ayrıştırılması gerekmektedir.
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2.2. Zayi Olan Mal İle İlgili Yasal Mevzuat
K.D.V.K’nın 30 maddesinin (c) bendinde ”Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın
sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer ver-
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3. 05.12.2009 TARİHİNDEN ÖNCEKİ UYGULAMA
Vergi idaresi; KDVK’nın 30/c bendinde geçen zayi olma ibaresi ile ilgili
olarak vermiş olduğu özelgelerde zayi olma kavramını fiziki olarak zayi olma
anlamında gördüğünü göstermiştir. Yani fiziki olarak mevcut olan bir malın
yok olmasını zayi olma olarak gördüğünü fiziken mevcut olan bir malın değerinde teknolojik yenilik kullanım süresinin dolması vb. nedenlerle ortaya
çıkan değer kayıplarının malların zayi olduğu anlamına gelmediği dolayısıyla
bu malların alımında yüklenilen ve indirim KDV olarak hesaplara intikal et-
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gisinin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer
vergisinden indirilemeyeceği hükme bağlanmıştır.
Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, zayi olan mallar ait yüklenilen
katma değer vergisinin ancak belirli şartlar altında, hesaplanan katma değer
vergisinden indirilebileceği anlaşılmaktadır. Bu haller;
Deprem,
Sel Felaketi,
Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilan ettiği yerlerdeki
yangın sonucu zayi olan mallar, olarak sınırlandırılmıştır. Bu hallerin dışında
zayi olan mallara ait yüklenilen KDV ‘nin, hesaplanan KDV ’den indirilmesi
söz konusu değildir.
Yukarıdaki kanun hükmüne göre zayi olan malın alımında yüklenilen
KDV indirilemez. Dolayısıyla mal zayi olmamışsa malın alımında yüklenilen
KDV indirilebilir. Önceki bölümde de ifade ettiğimiz üzere malın zayi olma
ibaresi ile ilgili olarak vergi kanunlarında bir açıklama bulunmamaktadır.
VUK’un (T.C.Yasalar, 1961) 278 maddesinde kıymeti düşen mallarla ilgili
olarak yapılan bir açıklama bulunmaktadır. Bu kanun hükmü şöyledir; 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.
Ancak bu açıklamayı zayi olma kavramının açıklaması olarak görmek mümkün değildir.

183

Kasım-Aralık 2010

MALİ

ÇÖZÜM

184

tirilen KDV ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Vergi idaresinin konu ile ilgili olarak vermiş olduğu bazı özelgelerin
özetleri aşağıdaki gibidir;
“Kullanım süresi geçmesi nedeniyle bir komisyon nezaretinde imha edilen ilaçların, zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, imha edilen söz konusu ilaçların alış faturalarında
gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılabileceği tabiidir.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2002)
“... teknik servis raporu sonucu değiştirilmesine karar verilen bilişim ve
elektronik ürünlerinin takdir komisyonunca takdir edilecek emsal bedeli ile
malların maliyet bedeli arasındaki tutara ait KDV ‘nin indirim konusu yapılacağı tabiidir. Ayrıca, satış imkânı kalmayan ve son kullanma tarihi geçen
pillerin emsal bedelinin takdir komisyonunca “0” olarak tespit edilmesi ve “
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında imha edilmesi zayi olan mallar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden bu ürünlerin alış
faturalarında gösterilen katma değer vergisinin de indirim konusu yapılması
mümkün bulunmaktadır…” (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı,
2009)
“Takdir komisyonu kararınca fiziken var olduğu saptanan ve değeri (0)
sıfır olarak belirlenen malların, çürüme, bozulma veya kullanım süresinin geçmesi gibi sebeplerle takdir komisyonu gözetiminde imha edilmesi durumunda,
bu mallar zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmemektedir. Buna göre,
imha edilen söz konusu malların alımı sırasında yüklenilen ve alış faturalarında gösterilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)
“Hatalı dikim, renk farklılığı, leke ve benzeri nedenlerle ya da şirket politikası gereği satışının mümkün olmaması nedeniyle takdir komisyonu nezaretinde tutanakla imha edilen malların zayi olan mallar kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, bu şekilde imha edilen malların alış
faturalarında gösterilen KDV’nin indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.” (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2007)
Konu ile ilgili olarak Danıştay da vergi idaresi özelgeleri ile aynı doğrultuda karar vermiştir. Danıştay vermiş olduğu bir kararda; “….kullanım süresi
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4- 05.12.2009 TARİHİNDEN SONRAKİ UYGULAMA
05.12.2009 Tarihine kadar vergi idaresi vermiş olduğu özelgelerle miyadı
dolan veya başka nedenlerle kullanılması mümkün olmayan malların alımında
yüklenilen KDV’nin indiriminin mümkün olduğu belirtmekteydi. 05.12.2009
tarihinde yayımlanan 113 seri Nolu KDVK Genel tebliği ile bu konuda görüşünü değiştirmiştir. Bu tebliğ ile Vergi idaresi miyadı dolan ya da başka nedenlerle kullanılamayacak hale gelen malların alımında yüklenilen KDV’nin
indirim KDV olarak kabul edilmeyeceğini belirtmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığına intikal eden olaylardan; mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin olarak stoklarında mevcut olan ancak kullanım süresi geçen veya
bir başka nedenle kullanılamayacak durumda olan malların, ilgili mevzuat
uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya Takdir Komisyonu huzurunda
imha edilmesi durumunda, bu mallara ilişkin yüklenilen KDV’nin indirilip
indirilemeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.
KDV Kanununun (30/c) maddesinde; deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu
zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait KDV’nin indirim konusu
yapılamayacağı hükme bağlanmıştır.
Bu hüküm uyarınca, kullanım süresi geçen veya bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve imha edilen mallar, zayi olan mal mahiyetinde olduğundan mükelleflerce bu malların iktisabı dolayısıyla yüklenilen KDV’nin
indirim konusu yapılması da mümkün bulunmamaktadır.
Bu çerçevede, zayi olan mallara ait yüklenilen ve daha önce indirim ko-
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dolan ilaçlar için takdir komisyonuna başvurarak değer belirlettiği (0 TL) ve
yine idarenin bilgisi ve gözetimi dahilinde söz konusu ilaçları imha ettirdiğinin tartışmasız olduğu, ilaçların ekonomik değerinin kalmadığı ve imhasının
zorunluluk arz ettiği, bu nedenle kullanım süresi dolan ve değer tespit ettirilerek idarenin huzurunda imha ettirildiği anlaşılan ilaç girdileri için ödenen katma değer vergisinin anılan yasanın 30/c maddesindeki zayi olan mal kavramı
içinde değerlendirilemeyeceğinden indirilmesinin yerinde olduğu gerekçesiyle kabul eden 6. Vergi Mahkemesi’nin 4.03.2002 tarih ve 2002/526 sayılı kararının onanmasına…” (Danıştay 9.Dairesi, 2004) şeklinde görüş belirtmiştir.
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nusu yapılan KDV’nin, imha tarihini kapsayan vergilendirme dönemine ait
1 No.lu KDV Beyannamesinin “İlave Edilecek KDV” satırına dahil edilmek
suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerekmektedir. (Maliye Bakanlığı,
2009)
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5.- 05.12.2009 TARİHİNDEN ÖNCE ZAYİ OLAN MALLARIN
ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV’Yİ İNDİREN MÜKELLEFLERİN
YAPMASI GEREKENLER
Vergi idaresinin 05.12.2009 tarihinde yayımladığı 113 Seri Nolu Katma
değer Vergisi Genel Tebliği ile bu tarihten önce özelgelerle belirtilen görüşü
geçersiz kılmıştır. Bu durumda özelgeleri kendileri alan ve bu özelgelere göre
işlem yapan mükelleflerle özelge almadan mevcut özelgedeki görüşlere göre
zayi olan mal dolayısıyla yüklenilen KDV’yi indiren mükellefler arasında
farklı durumlar söz konusu olacaktır.
Zayi olan malları dolayısıyla bu malların alımında yüklenilen KDV’yi indirim KDV olarak kullanan mükelleflerin özelge alarak işlem yapmaları durumunda herhangi bir şekilde vergi cezasına muhatap olmaları söz konusu
olmayacaktır.
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 369. maddesinde, yetkili makamların
mükellefin kendisine yazı ile yanlış izahat vermiş olmaları veya bir hükmün
uygulanma tarzı hususunda yetkili makamların görüş ve kanaatini değiştirmiş veya bu hükme ait bir içtihadın değişmiş olması hallerinde vergi cezası
kesilmeyeceği hükme bağlanmıştır. Öte yandan, aynı Kanunun 413. maddesinde ise, mükelleflerin, Maliye Bakanlığı’ndan veya Maliye Bakanlığının
bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması
bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat
isteyebilecekleri, yetkili makamların yazı ile istenecek izahatı yazı ile veya
sirkülerle cevaplamak mecburiyetinde oldukları, alacakları cevaplara göre hareket eden mükelleflerin bu hareketleri cezayı istilzam etse dahi ceza kesilmeyeceği belirtilmiştir.
Vergi idaresinden özelge almadan işlem yapan mükelleflerin zayi olan
malın alımında yüklenilen ve indirim KDV olarak hesaplanan KDV’yi indirim
hesabından çıkartarak KDV beyannamelerini yeniden düzenlemeleri gerek-
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6- KULLANIM SÜRESİ DOLAN VEYA BENZERİ BİR NEDENLE
ZAYİ OLAN MALLARIN ALIMINDA YÜKLENİLEN KDV İLE
İLGİLİ ÖRNEK BİR DANIŞTAY KARARI
Kullanım süresi dolan ya da benzeri bir nedenle zayi olan malların zayi
olan mal olduğu yönünde maliye bakanlığının 113 seri no’lu KDV tebliği ile
belirttiği uygulamayı onaylayan nitelikte Danıştay 4. dairesi 20.07.2010 tarih
ve 2010/588 sayılı bir karar vermiştir. Bu kararın özeti aşağıdaki gibidir;
“İptali istenen düzenlemede uyuşmazlığın özü, kullanım süresi geçen veya
bir başka biçimde kullanılamayacak hale gelen ve ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilen
malların zayi mal olarak nitelendirip nitelendirilmeyeceğidir. Vergi kanunlarında zayi olan mal ve ya zayi olma kavramlarının ne anlama geldiği hususunda bir açıklamaya yer verilmediğinden zayi olmanın kelime anlamının ortaya
konulması gerekmektedir. Zayinin sözlükteki anlamının kaybolma, yitme, kayıp,
yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş olarak tanımlandığı, zayi olmanın yitmek
kaybolmak olarak tanı edildiği görülmektedir. Bu itibarla, sebebi ne olursa
olsun ilgili mevzuat uyarınca teşkil edilen resmi komisyonlar veya takdir komisyonu huzurunda imha edilen malların yitip gittiği ve yok olduğu açıktır.
Öte yandan idarenin önceki uygulamalarının aksi yönde olması uyuşmazlık
konusu malların nitelendirilmesinde herhangi bir hukuki etkisi olmayacaktır.
Bu nedenle Genel Tebliğin dava konusu edilen bölümünde hukuka aykırılık
görülmemiştir.
Bu durumda dava konusu 113 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel
Tebliği’nin “Kullanım Süresi Geçen veya Kullanılamayacak Hale Gelen Mallara İlişkin Yüklenilen KDV Hakkında Yapılacak İşlem” başlıklı “E” bölümü
için 2577 sayılı Kanun’un 27/2. maddesinde öngörülen koşulların birlikte gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, yürütmenin durdurulması
işleminin reddine oyçokluğuyla karar verildi.”
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mekte ödeme çıkan dönemlerde ödenmesi gereken KDV’nin vergi ziyaı cezası
ve gecikme faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ancak bu düzeltme işlemini ihtirazi kayıtla yapan mükellefler dava açma yoluna gidebilirler.
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Danıştay’ın yukarıda belirtilen kararı da maliye bakanlığı’nın 113 seri
no’lu tebliğini onaylar niteliktedir.
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7- SONUÇ
Vergi idaresi kullanım süresi dolan ya da başka sebeplerle zayi olan malların alımında yüklenilen KDV’nin indirilmesi yönündeki özelgelerle belirtmiş olduğu görüşünü 05.12.2009 tarihinde yayımlamış olduğu 113 Seri Nolu
KDVK Genel Tebliğ İle değiştirme yoluna gitmiştir.Vergi idaresi bu tarih
itibariyle kullanım süresi dolan ya da başka sebeplerle fiziki olarak mevcut
olan ancak kıymetini yitiren malları zayi olan mal olarak kabul etmemekte ve
dolayısıyla bu malların alımında yüklenilen KDV’nin indirilmesinin mümkün
olmadığını belirtmektedir.
05.12.2009 tarihinden önce özelgelere göre işlem yapan mükelleflerle ilgili olarak; özelgeyi bizzat ilgili mükellefin alması ya da mevcut özelgelere
göre işlem yapması arasında da farklı durumlar söz konusu olacaktır.
Danıştay’ın vermiş olduğu önceki bölümde açıklanan örnek karar maliye
bakanlığının 113 seri no’lu tebliğini onaylar niteliktedir. Dolayısıyla kullanım
süresi geçen ya da benzeri nedenlerle zayi olan mala ilişkin olarak ödenen
KDV indirim olarak kabul edilmez.
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TÜM YÖNLERİYLE BİNEK OTOMOBİL ALIŞ VE
SATIŞLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Aykut AKIN*

1.GİRİŞ
Gelişen sanayi ve ekonomi ile birlikte otomobil gerek özel gerekse iş hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alırken, vergi mevzuatında da otomobillerle ilgili gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu makalemizde işletmelerin bünyelerine kattıkları binek otomobillere ilişkin yüklenilen Katma Değer
Vergisi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu açısından çeşitli yönleriyle
incelenmiştir.

2.1. Binek Otomobil Tanımı
Yürürlükte olan kanunların hiçbirisinde binek otomobilin tanımına ilişkin
bir açıklama veya hüküm yer almamıştır. Ancak Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 2’nci maddesinde otomobilin tanımı şu şekilde yapılmıştır ;
Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan
ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.
Öte yandan 87.03 pozisyonunda yer alan eşyaların tanımına ilişkin olarak, 27/7/2005 tarih ve 25888 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 8 Seri No.lu
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) ile 6/2/2010 tarih ve
27485 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) de açıklamalar yapılmış
bulunmaktadır. Buna göre; 1+1, 1+3, 1+4 veya 1+7 koltuklu, şoför ve öndeki yolcunun arkasındaki kısımda emniyet kemerleri veya emniyet kemeri
montajı için tertibat, koltuk ve emniyet ekipmanı montajı için sabit tertibat,
*

Vergi Denetmeni
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2. Binek Oto Alışlarında KDV Uygulaması
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aracın iç kısmının her tarafında, araçların yolcu bölümlerinde yer alan konfor
özellikleri ve iç döşemeleri (örn. yer kaplamaları, havalandırma, iç aydınlatma, küllükler), iki yan panel boyunca arka camları bulunan (en arkada yük
bölümünün sağ ve sol taraflarında cam bulunsun bulunmasın); şoför ve öndeki
yolcuların bölümü ile insan veya eşya taşınması için kullanılan arka bölüm
arasında sabit bir panel veya bariyer bulunmayan kapalı kasa motorlu taşıtlar
87.03 pozisyonunda yer almakta olup, binek otomobiller bu kapsamda değerlendirilmektedir.
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2.2 Binek Otomobil Alışlarına İlişkin Yüklenilen KDV’nin Vergisel
Boyutu :
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/b maddesi hükmüne
göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması
veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen
KDV’nin indirimi mümkün değildir.
Öte yandan KDV kanununun 30/b madde hükmü gereğince yüklenilen ve
indirilemeyen KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.
54 sayılı KDV Sirkülerinde yapılan açıklamada, gümrük tarife cetvelinin
87.03 pozisyonundaki araçlar binek otomobil kapsamında değerlendirilecektir.
Bu çerçevede, araç kiralama (renta car) şirketleri, taksi işletmesi gibi işletmelerin faaliyetleri kapsamında satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle
ödenen %18 oranındaki KDV tutarı, alış vesikalarında gösterilmek ve ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, indirim konusu yapılabilir.
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda belirtilen taşıtların sonradan değişiklik yapılarak binek otomobiline dönüştürülmesi durumunda, bu taşıtların iktisabında yüklenilen KDV ile binek otomobiline dönüşüm nedeniyle oluşacak ÖTV farkı üzerinden hesaplanacak KDV indirim
konusu yapılamayacaktır. Taşıtın alımında indirim konusu yapılan KDV ise,
dönüşüm işleminin yapıldığı dönemde indirim hesaplarından çıkarılarak “ilave edilecek KDV” olarak beyan edilecektir.
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Çeşitli kanunların vergi oranlarındaki farklılık, mükellefler açısından vergisel avantaj demek oluyor. Örneğin, Renault kango, Peugeot partner vb. tipinde ve Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda sayılan binek otomobiller
otomobilin ruhsatına kamyonet olarak işletildiğinde, aracın KDV hariç tutarı
üzerinden %10 ÖTV hesaplanmakta iken, söz konusu araç ruhsatına binek
otomobil olarak işletilirse ÖTV oranı (motor hacmine göre) %37’den % 84’e
kadar Özel Tüketim Vergisi hesaplanmaktadır. Bu durumda işletmeler bünyelerine katacakları binek otomobillere daha az vergi ÖTV ödemek için araç
ruhsatlarına kamyonet olarak kaydetiyorlar. İşletmeler ruhsatlarında kamyonet yazan binek otomobillerin KDV’ni indirim konusu yapmayı da ihmal etmiyorlar! Vergi inceleme elemanları, bu durumu fark ettiklerinde, otomobiller
Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda yer almasından dolayı, indirim
konusu yapılan KDV’yi reddediyorlar. Mükellefler ise çıkacak vergiye bir katta vergi ziyaı cezası ödemekle karşı karşıya kalmaktadırlar.

3.1. Başbakanlık Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde
İstisna
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 13/g maddesinde “6/6/2002
tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer
alan malların, Başbakanlık merkez teşkilatına teslimi” denmiştir. Söz konusu
kanun maddesinin yayımlandığı 03.07.2009 tarihinden itibaren ÖTV kanununa ekli (II) sayılı listede sayılı araçların Başbakanlık Merkez Teşkilatına
tesliminde KDV hesaplanmayacaktır. Ancak Başbakanlığa bağlı kurum veya
kuruluşlara araç teslimlerinde vergilendirme genel esaslar çerçevesinde olacaktır.
İstisna mahiyetindeki işlem bedeli, KDV kanununun 13’üncü maddesinin
ikinci fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenen alt
limiti (2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 100 TL) aşan teslimler
nedeniyle yüklenilen KDV tutarları, indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde, mükellefin isteği doğrultusunda nakden veya mahsuben iade edilir.
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3. Binek Otomobillerin Alımında Yüklenilen KDV’lerden Doğan İade
Edilebilir KDV;
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İade talepleri, 84 seri no’lu KDV Genel Tebliğinin mal ihracından doğan
KDV iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır. İade için YMM
tasdik raporu ibraz edilen durumlarda da ihracat istisnası için öngörülen limitler geçerli olacaktır.
Öte yandan, ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan malların Başbakanlık merkez teşkilatı tarafından ithali de KDV Kanununun 13/g ve 16/1-a
maddeleri uyarında KDV’den istisna olacaktır.
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3.2. Özürlülere Yapılacak Binek Otomobili Teslimi
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-s maddesinde yapılan
düzenleme ile özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel
olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve bilgisayar programlarının teslimi
KDV’den müstesnadır.
Ancak konuya ilişkin Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 110 sayılı KDV Genel Tebliğinde şu şekilde açıklama yapılmıştır. “Buna göre, münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç (örneğin görme özürlülerin
kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye; ortopedik özürlülerin
kullandıkları tekerlekli sandalye, ortez-protez gibi cihaz ve araçlar) ile özel
bilgisayar programları istisna kapsamında kabul edilecektir. Binek otomobili
ve diğer nakil vasıtalarının ise sözü edilen “araç-gereç” kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.”denmiştir.
Tebliğde yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere özürlülere yapılacak
binek otomobil teslimleri Katma Değer Vergisin Kanunun 17/4-s maddesinde
yer alan istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir. Dolayısıyla istisnadan
doğan iade edilecek KDV’de ortaya çıkmamaktadır.
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3.3. Diplomatik İstisnalar Kapsamında Yapılacak Teslimler
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15’nci maddesinde “a) Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler, b) Uluslar arası anlaşmalar gereğince vergi
muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan
teslim ve hizmetler” vergiden müstesna tutulmuştur.

Konuya ilişkin olarak Kanununun 60 Sayılı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde açıklamalar yapılmıştır. Buna göre istisnadan Türkiye
Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslar arası kuruluşlar ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin
Türkiyede’ki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi memurları,
konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurları
faydalanabileceklerdir. yabancı ülkelerin Türkiyede’ki diplomatik kuruluşlara ve bu kuruluşların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’den
müstesna olduğundan bahsedilmiştir.
Binek otomobillerin 3568 sayılı Kanunun 15’nci maddesi çerçevesinde
konsolosluklara teslimlerinden kaynaklanan iadelerin usul ve esasları 60 no’lu
KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu açıklamalara geçmeden önce şunu
belirtmekte fayda var. Söz konusu teslim ve hizmetlerin, diplomatik istisna
kapsamında olup olmadığı araştırılmalı veya Maliye Bakanlığı’na sorulmalıdır.
KDV Kanununun 15’inci maddenin 1/a bendinden kaynaklanan iadelere ilişkin özellikler :
Söz konusu bende dayalı iade tutarı 200 TL’yi geçmiyorsa, iade ve mahsup talepleri inceleme raporu ve teminat aranmaksızın gerekli belgelerin ibrazı şartıyla Vergi Dairesi’nce sonuçlandırılır.
İade tutarı nakit olarak alınabileceği gibi mahsup suretiyle de alınabilir.
Mahsup imkanları 11, 13, 14, ve 29/2’nci maddeler ile aynıdır.
İade tutarı 200 YTL’yi aşıyorsa nakit iadenin yapılabilmesi için 200
YTL’yi aşan kısım kadar teminat mektubu verilmesi veya inceleme raporunun
Vergi Dairesi’ne gelişinin beklenmesi gerekir. İade hakkının mahsup suretiyle kullanılması halinde, mahsubu istenen tutarın büyüklüğüne bakılmaksızın,
inceleme ve teminat aranmaksızın mahsup işlemi vergi dairesince yerine getirilir.
15’nci maddenin 1/a bendinden kaynaklanan iadeler için YMM tasdik raporu düzenlenemez.
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KDV Kanununun 15’inci maddenin 1/b bendinden kaynaklanan iadelere ilişkin özellikler :
Her bir dönem için 200 TL’ye kadar olana nakit iade talepleri Vergi
Dairesi’ce incelenir ve sonuçlandırır. Nakit iade talebi 200 TL’yi aşıyorsa iadenin yapılabilmesi için 200 TL’yi aşan kısım için teminat mektubu verilmesi
veya inceleme raporunun gelmesi beklenecektir.
3568 sayılı Kanuna ilişkin 19 no’lu Tebliğ uyarınca 15’inci maddenin 1/b
bendinden kaynaklanan KDV iadelerinin YMM tasdik raporu ile alınması
mümkündür. YMM’nin bu maddeye göre tasdik raporu düzenleyebilmesi için
ilgili aydaki iade tutarının 2005 yılı için 210 yılı için 210 TL’yi geçmemesi
gerekir. Ancak mükellef tam tasdik yaptırıyorsa, KDV iade raporunu sadece
tam tasdiki yapan YMM düzenleyebilir ve bu üst limit ortadan kalkar.
Bu arada sadece diplomatik istisna değil, diğer tüm KDV istisnalarında,
istisnaya konu malın ithalinde KDV alınmaması gerekir. (KDVK Md. 16/1-a)
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3.4. Bazı Kurum ve Kuruluşlara Bedelsiz Yapılacak Binek Otomobil
Teslimleri
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’nci maddesinin 2 numaralı fıkrasına. 4605 sayılı Kanunla eklenen (c) bendiyle, yabancı devletlerin
Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve
yardım kurumlarına aynı maddenin 1 numaralı fıkrasında yazılı kuruluşlara
bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yapılan teslim
ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş ve istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Maliye Bakanlığına tanınan bu yetki uyarınca, yabancı devletlerin
Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve
yardım kurumlarınca anılan Kanunun 17/1 maddesinde belirtilen kurum ve
kuruluşlara bedelsiz olarak yapacakları teslim ve hizmetlerle ilgili istisna uygulamasının usul ve esasları, 4605 sayılı Kanunun yayımlandığı 30.11.2000
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki belirlenmiştir.
1. Katma Değer Vergisi Kanununun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve
kuruluşlara bu kapsamda bedelsiz olarak teslim edilecek mal ve hizmetler için
herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

MALİ
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3.5. İndirimli Orana Tabi Binek Otomobil Tesliminden Doğan KDV
İadesi
KDV Kanununun (29/2) maddesi uyarınca, bu Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından vergi oranı indirilen teslim ve
hizmetlerle ilgili olup bu işlemlerin gerçekleştiği dönemde indirim yoluyla
telafi edilemeyen ve tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı aşan vergi,
bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar
ile sermayesinin %51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme
kapsamında bulunan işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettik-
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2. Bu istisna kapsamında satın alınacak mal ve hizmet bedellerinin asgari
sınır katma değer vergisi hariç 5.000 TL olması gerekmektedir. Bu kapsama
istisnadan yararlanmak şartıyla birden fazla mal veya hizmet dahil edilebilecektir.
3. İstisnadan yararlanacak yabancı hayır ve yardım kurumlarının kanuni
merkezinin yurt dışında bulunması ve Türkiye(de gelir ve kurumlar vergisi
mükellefiyetini gerektiren herhangi bir faaliyette bulunmaması gerekmektedir.
4. İstisnadan yararlanacak yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilik ve konsoloslukları ile yabancı hayır ve yardım kurumlarının bu
Kanunun 17/1 maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapacakları teslimin
niteliği, miktarı ve tutarına ilişkin bilgiler ile Türkiye’deki adreslerini belirten
bir dilekçe ile Maliye Bakanlığına başvuruda bulunacaklardır.
Bu başvurunun değerlendirilmesi sonucu yabancı hayır ve yardım kurumlarının bağışlayacağı mal veya hizmetle ilgili alımlarında, Katma Değer
Vergisi istisnası uygulamasına yönelik usul ve esasları belirten yazının ilgili
kuruluş tarafından onaylı bir örneği satıcılara verilmek suretiyle, satıcılar tarafından düzenlenecek fatura veya benzeri belgede katma değer vergisinin
tahsil edilmemesi sağlanacaktır.
5. İstisnadan yararlanan kuruluşlara bu kapsamda yapılacak teslim ve hizmetlerle ilgili olarak yüklenilen katma değer vergisi, 3065 sayılı Kanunun
30/a maddesine göre indirim konusu yapılamayacaktır.
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leri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenebilmekte, yılı
içinde mahsuben iade edilemeyen vergi ise Maliye Bakanlığınca belirlenen
usul ve esaslar çerçevesinde mükelleflere nakden veya mahsuben iade edilebilmektedir.
4369 sayılı Kanun’un 61 inci maddesi ile 29 uncu maddede yer alan;
“.... Şu kadar ki 28’inci madde uyarınca, Bakanlar Kurulu Tarafından vergi nispeti indirilen sadece temel gıda maddeleri ile ilgili olup indirilemeyen
vergi iade olunur.” İfadesi
“…. Şu kadar ki 28’inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi
nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup yılı içerisinde indirilemeyen
ve tutarı Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi iade olunur. Maliye Bakanlığı bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmeye
yetkilidir.” haline getirilmiştir ve bu değişikliğin 1.1.1999 tarihinde yürürlüğe
girmesi öngörülmüştür.
Böylelikle 1999 yılından önce indirimli orandan doğan KDV iadesi, sadece temel gıda maddeleri teslimlerine uygulanırken, 4369 sayılı kanunla vergi
nispeti düşürülen (%1 veya %8 orana tabi) mal veya hizmetlerin tümü için
iade hakkı getirilmiştir.
Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde binek otomobillerinin tesliminden kaynaklanan iade hakkından bahsetmenden önce 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 5035 sayılı kanunla değişen 29/2’nci maddesini hatırlamakta
fayda var şöyle ki;
Kanunun 29/2’nci maddesinde, “…28 inci madde uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından vergi nispeti indirilen teslim ve hizmetlerle ilgili olup teslim
ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutarı
Bakanlar Kurulunca tespit edilecek sınırı aşan vergi, bu mükelleflerin vergi
ve sosyal sigorta prim borçları ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlarına ya da döner sermayeli kuruluşlar ile sermayesinin %
51’i veya daha fazlası kamuya ait olan veya özelleştirme kapsamında bulunan
işletmeler ile organize sanayi bölgelerinden temin ettikleri mal ve hizmet bedellerine ilişkin borçlarına mahsuben ödenir. Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen vergi izleyen yıl içinde talep edilmesi şartıyla nakden veya mükellefin
yukarıda sayılan borçlarına mahsuben iade edilir. Bakanlar Kurulu, vergi

nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını
kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya; Maliye
Bakanlığı, bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.” Denmiştir.
Araç kiralanma veya taksi işletmesi şeklinde faaliyet gösteren işletmelerin
bünyelerine kattıkları binek otomobillerin alışlarında, KDV oranı yüzde 18
olup, söz konusu araçlar işletme bünyesinden çıkarılırken satış üzerinden hesaplanacak KDV oranı yine yüzde 18 olacaktır. Yalnız Bakanlar Kurulu’nun
06/04/2008 tarihinde yürürlüğe giren 2008/13426 sayılı kararının 2’nci maddesi ile süre gelen bu uygulamanın bir istisnası ortaya çıkmıştır. Söz konusu
kararda ;
“Madde 2 - Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (b)
bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini
indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek
üzere iktisap ettikleri ve 31/12/2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimde % 1 katma değer vergisi
oranı uygulanır
Madde 3 - Bu Karar yayımını izleyen gün yürürlüğe girer.” Denmiştir.
Yukarıdaki madde çok açık ortada olmasına rağmen konunun iyi anlaşılması açısından biraz açmak gerekir. Söz konusu 2008/13426 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararına göre mükelleflerin sahip oldukları binek otomobillerin teslimlerine % 1 katma değer vergisi oranı uygulanabilmesi için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekir.
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya
çeşitli şekillerde işletilmesi,
Alınan binek otoların 31/12/2007 tarihi itibariyle aktiflerinde veya envanterlerinde kayıtlı olması,
Alınan binek otoların alış tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime
konu olması.
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Örnek 1 : İYİBAKAR Hukuk Bürosu avukatlık ve danışmanlık üzerine
faaliyet göstermektedir. 15.05.2007 tarihinde faaliyetlerinde kullanmak üzere
bir adet binek otomobil almış bu araç 25.12.2010 tarihinde satmıştır. Bu örneğimizde hukuk bürosunun faaliyet konusu araç kiralama ve işletilmesi olmadığından, binek otomobil alışlarında yüklendikleri katma değer vergisini tercihleri doğrultusunda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alacaklardır.
Araç elden çıkarılırken (ikinci el otomobillerin satışlarına uygulanan katma
değer vergisi oranı) %1 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.
Örnek 2 : 01.01.2006 tarihinde kurulan Alfa-Beta Ltd. Şti. araç kiralama
işinde faaliyet gösteren bir işletmedir. İşletme faaliyet konusuyla ilgili olarak
çeşitli tarihlerde binek otomobil almıştır.
01.01.2006 tarihinde 10 adet binek otomobil almış bu araçların 5 tanesi
01.05.2008 tarihinde satılmıştır.
01.06.2006 tarihinde alınan 2 adet binek otomobilin biri 01.05.2008 tarihinde diğeri ise 01.06.2008 tarihinde satılmıştır.
01.04.2008 tarihinden alınan araç 25.12.2010 tarihinde satılmıştır.
Verilen örneği 2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde
inceleyelim. Şöyle ki ;
Birinci maddesinde, mükellef şirket, satmış olduğu aldığı araçları 2 yıl
sonra satmış ve 31.12.2007 tarihinde aktiflerinde de mevcut olması nedeniyle,
satışta uygulanacak katma değer vergisi oranı %1’dir.
İkinci maddede, 01.05.2008 tarihinde yapılan satış 2 yıl süre şartını doldurmadığı için satışta uygulanacak KDV oranı % 18, 01.06.2008 tarihinde
yapılan satışta uygulanacak katma değer vergisi oranı ise 2 yıllık süre şartını
doldurduğu için % 1’dir.
Üçüncü maddede, 25.12.2010 tarihinde satışı yapılan araç, 2 yıllık süre
şartını yerine getirse bile 31.12.2007 tarihi itibariyle işletmenin envanterinde olmamasından dolayı bu satışa uygulanacak katma değer vergisi oranı %
18’dir.
Yukarıdaki örnekte araç alışlarında yüklenilen katma değer vergisinin
yüzde 18 olduğu göz önünde bulundurulursa, araç satışlarının yüzde 1 olduğu
durumlarda, indirimli orandan kaynaklanan katma değer vergisi iadesi söz

konusu olacaktır. Şimdi bu iadenin nasıl, ne şekilde yapılacağına bir göz atalım.
İndirimli Orana Tabi Teslimlerden Doğan KDV İadesinde Dikkate Alınması Gerekenler :
%1 veya %8 orana tabi teslim veya hizmette bulunmuş olan KDV mükelleflerinin, aylık bazda iade hakları olabilir. Tabi biz burada tüm indirimli
orana tabi teslim ve hizmetler yerine makalemizin konusu gereği binek otomobillerin teslimlerinden kaynaklanan KDV iadesine değineceğiz.
Makalemizin (3.6) bölümünde ayrıntısıyla bahsedildiği üzere, 2008/13426
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2’nci maddesindeki şartları sağlayan işletmelerin binek otomobillerin teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi
oranı %1 olacak olup, bu durumda kdv iadesi muhtemeldir. Bu iade talebi mükellefin isteğine bağlıdır. Yani mükellef isterse bu iade hakkını talep etmeyip
devrolan KDV’yi sürdürmeyi tercih edebilir.
İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içinde
mahsuben, yılı geçtikten sonra nakden iadesine ilişkin usul ve esaslar 99 ve
101 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde açıklanmıştır. Katma Değer Vergi
Kanunun 29/2’nci maddesi, 18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı kanunun 12’nci
maddesinde yapılan değişiklikle, KDV iadesinin yılı geçtikten sonra mahsuben iade yapılabilecektir.
Ancak iade alabilmek için iade edilebilir KDV’nin mevcut olması ve bu
tutarın 2008 takvim yılı için 11.600 YTL, 2009 takvim yılı için 13.000 TL’nı,
2010 takvim yılı için 13.300 TL’nı, 2011 takvim yılı için 14.300 TL’nı geçmesi gerekmektedir.
Yıllık KDV iadesi istemek bir mecburiyet değil yasal haktır. Bu nedenle yıllık KDV iade hakkı bulunanlar isterlerse bu haklarını kullanmayıp iade
alabilecekleri KDV’nin devrolan KDV içinde kalmasını tercih edebilirler. Bu
takdirde hiçbir hesaplama veya başvuruya gerek kalmaz. Yeni yıla ait KDV
beyannameleri normal şeklide düzenlenmeye devam olunur.
Özel hesap dönemi kullanılıyor olsa bile, yıllık KDV iadesi ilgili olduğu
dönem takvim yılıdır.
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4. SONUÇ
Makalemizde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu çerçevesinde binek otomobil teslimlerinin doğurduğu sonuçlar kapsamlı olarak değerlendirilmiştir.
Katma Değer Vergisi Kanununun; 30/b maddesi kapsamında yapılacak
binek otomobil teslimlerinde, faaliyetlerini kısmen veya tamamen binek otomobil kiralanması veya işletilmesi dışındaki işletmelerin yüklendikleri ve
indirilemeyen KDV, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin
mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekir.
Diğer taraftan, KDVK’nun 13/g, 15 ve 17/2-c maddeleri kapsamında yapılacak binek otomobil teslimlerinde sayılan sırasıyla, Başbakanlık merkez
teşkilatına, diplomatik istisnalar kapsamındaki teslimler ile diplomatik temsilcilikler ile bazı kamu kurum ve kuruluşlara yapılacak binek otomobil teslimleri KDVK’na göre istisna olup, talep edilmesi halinde yüklenilen KDV’lerin
indirilememesi durumunda KDVK’nun 32’nci maddesine göre iade edilebilecektir.
2008/13426 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki şartları sağlayan mükelleflerin, binek otomobillerinin tesliminde uygulanacak KDV oranının %1 olması, KDVK’nun 29/2’nci maddesine göre KDV iadesini doğurmaktadır. Bu
duruma istinaden talep edilmesi halinde iade nakden veya mahsuben yapılması gerekmektedir.
Son olarak makalemizin (2.2) bölümünde ayrıntısıyla açıklanan hususlar
çerçevesinde, Otomobillerin ruhsatında yazan kamyonet veya binek oto ibaresini dikkate alınarak
Makalenin (2.2) bölümünde araç ruhsatlarında kamyonet yazan ve Gümrük
Tarife Cetvelinin 87.03 pozisyonunda sayılan Renault kango, Peugeot partner
vb. tipindeki binek otomobil sahibi mükelleflerin karşı karşıya oldukları sorunlardan bahsedilmiştir. Bu sorunların aşılması için ruhsatında kamyonet yazan araçların KDV’lerinin de indirim konusu yapılabilmesi için gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması bu tezatlığı ortadan kaldıracağı kanaatindeyim.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA DİPLOMATİK
İSTİSNA UYGULAMA SÜRECİ

Giriş
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’ndaki “Diplomatik istisnalar”
Türkiye’deki yabancı misyona mütekabiliyet(karşılıklılık) şartı gözetilerek katma değer vergisi yönünden tanınan ayrıcalıklardır.Yabancı misyon,
Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik, başkonsolosluk, konsolosluk, muavin
konsolosluk, konsolosluk ajanlıkları ve uluslararası kuruluş temsilciliklerdir.
Diplomatik temsilcilik, Türkiye’deki yabancı büyükelçilik veya elçilikleri,
Konsüler temsilcilik, Türkiye’deki başkonsolosluk, konsolosluk, muavin konsolosluk ve konsolosluk ajanlıklarını, Uluslararası kuruluş, Uluslararası anlaşmalara istinaden teşkil edilen örgütlerin, evsahibi anlaşmalarına dayanılarak
Türkiye’de kain merkez veya temsilciliklerini ifade etmektedir.
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına
yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim
ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarların
tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Bu konudaki yasal düzenleme
aşağıdaki gibidir.
“Madde 15 - 1. Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır:
a)Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip
mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
b) Uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
*

Vergi Denetmeni
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2. Bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın
uygulanacağı asgarî miktarları tespite Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. “
A-Diplomatik Misyona Tanınan İstisna Uygulaması:(KDV Kanun
Mad.15-1/a)
Diplomatik misyona tanınan ayrıcalıklar; Maliye Bakanlığı tarafından Katma Değer Vergisi Kanunu 60, 67,103 ve 113 seri nolu Genel
tebliğlerinde(yürürlükte olanlar) yayımlanmıştır.Bu Genel Tebliğlerde yapılan düzenlemeler sırasıyla aşağıda gösterilmiştir.
a)60 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki DüzenlemelerVe İstisna Belgesi Uygulaması (07.02.1997 tarih ve 22901 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.)(2)
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15. maddesinin 2. fıkra hükmünün Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
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1. Diplomatik istisnadan Yararlanacak Alıcılar :
İstisnadan, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar gereğince
vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, konsoloslukları ile
bunların diplomatik statüye haiz bulunan diplomatik misyon şefleri, diplomasi
memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk
memurları faydalanmıştır. Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde, servis pasaportu
hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve
idari personel de diplomatik istisnadan yararlandırılmıştır.
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2. Diplomatik İstisna Uygulanan Ülkeler İle Mal ve Hizmetler :
İstisna uygulanacak ülkeler ile istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken belirlenmiş ve Dışişleri
Bakanlığı’nca, temsilciliklere istisnadan faydalanacakları mal ve hizmetleri
gösteren bir belge verilmiştir.
Ancak, akaryakıt teslimleri için bu Tebliğde öngörülen usul ve esaslar uygulanmamıştır.
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3. Diplomatik İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar:
Gerçek usulde vergilendirilen katma değer vergisi mükelleflerinin tamamı
1 Temmuz 1997 tarihine kadar istisna kapsamında satış yapmıştır.
Ancak, 1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren ise diplomatik istisna kapsamındaki satışların, sadece vergi dairelerinden izin almış gerçek usulde katma
değer vergisi mükellefleri tarafından yapılması gerektiği belirtilmiştir.
4.Diplomatik İstisnadan Faydalanacak Asgari Tutar:
Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde asgari harcama limitleri Dışişleri
Bakanlığı’nca belirlenmiş ve bu miktar istisna belgesinde belirtilmiştir.

6.Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı ile İndirilmeyen
Verginin Satıcıya İadesi:
Diplomatik istisna kapsamında işlem yapan satıcıların beyanı ve indirilemeyen vergilerin iadesine ilişkin işlemlerde, daha önce 43 Seri No.lu Katma
Değer Vergisi Genel Tebliğinin B/6. bölümünde yapılan açıklamalar esas alınmıştır.
Ancak, diplomatik istisna kapsamında işlem yapan mükellefler, katma değer vergisi beyannamelerine temsilcilik ve mensuplarına katma değer vergisi
hesaplamadan düzenledikleri faturaların fotokopilerini veya bu faturalara ait
listeyi eklemeleri gerekmiştir.
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5.Diplomatik İstisna Uygulaması:
Diplomatik istisna kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımları, söz konusu istisna belgesine dayanılarak katma değer vergisiz olarak yapılmıştır.
Dolayısıyla satıcılar tarafından kendilerine ibraz edilen istisna belgeleri incelenmiş, satın alınmak istenilen mal ve hizmetlerin istisna kapsamına girip girmediği tespit edilmiş, kapsama giren mal ve hizmetlerin satışında düzenlenen
faturada katma değer vergisi hesaplanmayarak ve alıcıdan tahsil edilmemiştir.
Bu satışlar için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanısıra uyruğu,
belgenin tarih ve numarası ile kimlik kartının numarası yazılmıştır.
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b)67 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki Düzenlemeler
(15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)(3)
Katma Değer Vergisi Kanununun 15’inci maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak karşılıklılık ilkesi çerçevesinde diplomatik istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 7 Şubat 1997
tarih ve 229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 60 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Sözkonusu Tebliğin 3’üncü bölümünde, mükelleflerin diplomatik istisna kapsamında satış yapabilmeleri için
1 Temmuz 1997 tarihinden itibaren vergi dairelerinden izin almış olmaları
gerektiği açıklanmıştır.
Ancak karşılıklılık ilkesi gözönüne alınarak, diplomatik istisna kapsamında satış yapabilecek satıcılar için izin belgesi alınması şartı 67 Seri No.lu KDV
Genel Tebliği ile kaldırılmıştır.
Buna göre, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten itibaren gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin tamamı daplomatik istisna kapsamında satış yapabilmişler, Diplomatik istisna kapsamında satış yapan mükellefler, alıcılardan,
istisna belgesi kapsamındaki teslim ve hizmetleri dolayısıyla katma değer
vergisi tahsil etmemişlerdir. Diplomatik istisna kapsamında yapılan teslim ve
hizmetlerle ilgili olup indirilemeyen katma değer vergisi, genel esaslara göre
mükelleflere iade edilmiştir.
c)103 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki Düzenlemeler
ve KDV Muafiyet Kartı Uygulaması(26.12.2006 tarih ve 23314 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanmıştır.)
Diplomatik temsilcilikler ve bunların mensuplarına yönelik istisna uygulaması karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmekte, istisna uygulanacak
ülkeler ile istisna kapsamına giren mal ve hizmetler Maliye Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından müştereken belirlenmektedir.Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde düzenlenmiş bulunmaktadır.
Yabancı ülkelerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarının resmi alımlarında istisna uygulamasına 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalar çerçevesinde devam edilmektedir.
Ancak temsilcilik ve konsoloslukların mensuplarına yapılacak teslimlerde

istisna uygulaması, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde
yürütülmüştür.
Diplomatik temsilcilik ve konsolosluk mensuplarına 1/1/2007 tarihinden
itibaren 60 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen istisna belgesi verilmesi uygulaması kaldırılmıştır.1/1/2007 tarihinden itibaren kaldırıldığı tarih
olan 1/1/2010 tarihine kadar istisnadan faydalanan diplomatik kuruluş ve konsolosluk mensuplarına Dışişleri Bakanlığınca bir banka kartı verilmiştir. Bu
kartta, Dışişleri Bakanlığının logosu ve “KDV Muafiyet Kartı” ibaresi yer almıştır. İstisna kapsamındaki alışlar münhasıran bu kart kullanılarak yapılmış,
mal bedelinin nakit, çek, havale diğer herhangi bir yolla ödenmesi halinde
istisna uygulanmamıştır.KDV istisnası sağlayan banka kartları, Türkiye’nin
diplomatik temsilcilik mensuplarına bütün mal ve hizmetlerde KDV istisnası
sağlayan ülkelerin, Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına verilebilmiştir. Türkiye’nin diplomatik temsilcilik mensuplarına mal ve hizmetler itibariyle sınırlama getiren ülkelerin Türkiye’deki diplomatik misyon mensuplarına bu kart verilmemiştir.Bunların başka bir şekilde diplomatik istisnadan
faydalanması da mümkün olmamıştır.
Bu kartlar, ülkeler itibariyle karşılıklılık ilkesine göre Dışişleri Bakanlığınca belirlenen limitler ihtiva etmiştir. Bu limitler bir yıl içinde yapılan alımlar için geçerli olmakta, yıl sonunda kullanılmayan miktar sıfırlanmıştır. Yıl
içinde göreve başlayan misyon mensupları için de yıl sonuna kadar aynı limit
geçerli olmuştur. Ülkeler itibariyle belirlenen limitin dolması halinde banka
kartının kullanıma kapatılması sağlanmıştır.
Bu kartlarla yapılan her türlü mal ve hizmet alımı, takrir yönteminin uygulandığı akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmazlar hariç olmak üzere istisna
kapsamına girmiştir.Akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında eskiden
olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilmiştir.
Yabancı misyon mensuplarının telekomünikasyon, kablolu tv, elektrik, su,
doğalgaz vb. ödemeleri banka kartının yanı sıra banka aracılığıyla da yapılabilmiş, Dışişleri Bakanlığınca bu ödemelerin limitten düşülmesi sağlanmıştır.
Satıcılar KDV istisnası sağlayan banka kartının ibrazı üzerine alıcıdan
yabancı misyon personeli kimlik kartının da ibrazını istemişler, İstisna kapsamında satın alınmak istenilen mal ve hizmetler için düzenlenen faturada
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katma değer vergisi hesaplanmamış ve alıcıdan tahsil edilmemiştir. Bu satışlar
için düzenlenen faturaya, alıcı adı ve adresinin yanı sıra uyruğu, KDV istisnası
sağlayan banka kartının ve yabancı misyon personeli kimlik kartının numarası
yazılmıştır.
d)113 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğindeki Düzenlemeler (05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)
1.Kapsam:
KDV Kanununun;
-15/1-a maddesiyle, karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin
Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına yapılan teslim ve hizmetler,
-15/1-b maddesiyle de uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti
tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim ve
hizmetler
KDV’den istisna edilmiş, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve
esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgarî miktarların tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
1/1/2010 tarihinden itibaren 103 Seri No.lu KDV Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış olup, KDV Kanununun 15 inci maddesi ile Maliye Bakanlığı’na
tanınan yetkiye dayanarak ve bu tarihten geçerli olmak üzere;
-Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik
temsilcilik ve konsoloslukların vergi muafiyetine sahip diplomatik misyon
şefleri, diplomasi memurları, konsolosluklarda görevli misyon şefleri, meslekten konsolosluk memurlarına,
-Karşılıklı olmak kaydıyla servis pasaportu hamili olan ve Dışişleri Bakanlığınca II. sınıf kimlik kartı verilen teknik ve idari personel ile
-Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereğince
vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşların mensuplarına yapılan ve bedeli KDV dahil en az 50 TL olan (elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında 50 TL şartı aranmaz) teslim ve hizmetlere, KDV Kanununun 15 inci
maddesinde yer alan istisna aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır.
Dışişleri Bakanlığı, karşılıklılık ilkesini gözeterek, her ülke itibariyle
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2. Diplomatik İstisna Kapsamındaki Teslim ve Hizmetler
Türkiye’deki diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensupları, KDV’ye tabi her türlü mal ve
hizmeti KDV ödeyerek satın alacaklardır.
Bu çerçevede, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine sahip mensuplarına satış yapan KDV mükellefleri,
düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde (fatura düzenleme sınırının altında
kalsa bile bu kapsamdaki satışları için fatura düzenlenmesi gerekmektedir)
yabancı misyona tabi kişinin adı-soyadını, Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen
yabancı misyon personel kimlik kartının numarasını veya yabancılara mahsus
kimlik numarasını yazacaklardır. Bu bilgilerin yer almadığı fatura ve benzeri
belgeler iade talebine konu olmayacaktır. Ancak elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarına ait belgelerde yabancı misyon personel kimlik kartının
numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası aranılmayacaktır.
Bu fatura ve benzeri belgelerde teslim ve hizmet bedeline ait hesaplanan
ve usulü dairesinde gösterilen KDV alıcıdan tahsil edilecektir.
Akaryakıt, doğalgaz, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında ise eskiden olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edilecektir.
Öte yandan, diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların resmi alımlarında KDV istisna uygulaması için 60 Seri No.lu KDV
Genel Tebliğindeki düzenlemeler geçerli olduğundan, söz konusu misyonların
resmi mal ve hizmet alımlarında istisnadan yararlanmaları amacıyla Dışişleri
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geçerli olacak yıllık kişisel harcamaların üst sınırı ile Türkiye Cumhuriyeti
misyon mensuplarına kişisel mal ve hizmet alımlarında 50 TL’den yüksek
alt limit uygulayan ülke temsilcilik mensupları için alt sınırı tespit edecek
ve bu miktarı ilgili temsilciliğe bildirecektir. Dışişleri Bakanlığı, bu tespiti
uluslararası kuruluşların vergi muafiyetine haiz mensupları için de yapacaktır. Dışişleri Bakanlığı tarafından bu bilgiler ülke/uluslararası kuruluş ve kişi
bazında Gelir İdaresi Başkanlığına da iletilecektir. Bu bilgilerde herhangi bir
değişiklik olması halinde bu değişiklikler, Dışişleri Bakanlığı tarafından, uygulamanın aksamasına neden olmayacak bir sürede Gelir İdaresi Başkanlığına
bildirilecektir.

211

MALİ

ÇÖZÜM

Kasım-Aralık 2010

Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi” ile yaptıkları alışverişlere ilişkin mevcut uygulamaya
devam edilecektir.
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3. İade Uygulaması   
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarından bedeli KDV dahil en az 50 TL (veya karşılıklılık ilkesi çerçevesinde tespit edilen daha yüksek alt limit) olan mal ve hizmetlere ait alış sırasında
ödedikleri KDV’nin iadesini talep edenler; içinde bulundukları takvim yılının
üçer aylık dönemleri itibariyle gerçekleşen harcamalarına ait fatura ve benzeri
belgeleri, Dışişleri Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde örneği yer alan bildirim formuna ekleyerek takip eden ayda mensup oldukları temsilciliğin belirleyeceği süre içinde bu temsilciliğe vereceklerdir. Elektrik, su ve telekomünikasyon harcamalarında bedel 50 TL’yi geçmese dahi bu
harcamalara ilişkin belgeler bu bildirim formuna eklenecektir.
Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşlar, mensuplarından aldıkları bu formları, aynı ayın sonuna kadar resmi bir yazı ekinde
bulundukları yer Vergi Dairesi Başkanlığının, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarlığın yetkilendirdiği (Dışişleri Bakanlığı ile Gelir
İdaresi Başkanlığının internet sitelerinde belirtilen) vergi dairesine intikal ettireceklerdir. Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşlar, bildirim formlarının vergi dairelerine zamanında verilebilmesine yönelik
gerekli tedbirleri alacaklardır.
Formların, vergi dairesine öngörülen süre geçtikten sonra verilmesi/gönderilmesi halinde, değerlendirme ve iade işlemi bir sonraki üç aylık dönem
itibariyle yapılacaktır.
İçinde bulunulan yılın üç aylık bir döneminde mal ve hizmet alımlarına ait
KDV’nin iadesi için form verilmediği veya bazı harcamalar verilen formlara
dahil edilmediği taktirde, bu harcamaların cari yılı geçmemek kaydıyla izleyen dönemlerde verilecek formlara dahil edilmesi mümkündür.
Misyon mensubunun yıl içinde göreve başlaması halinde, yararlanacağı
istisna tutarı göreve başladığı ay tam olarak dikkate alınarak kıst olarak hesaplanacaktır.
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Örnek : A ülkesinin Ankara’daki Büyükelçiliğinde 2010 yılının Eylül
ayında göreve başlayan ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yıllık KDV dahil
24.000 Euro karşılığı TL tutarında KDV istisnasından yararlanabilecek bir
diplomatın istisnadan faydalanacak harcama limiti (24.000 / 12 x 4) = 8.000
Euro karşılığı TL olacaktır.

5. 55 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Sirküleri’ndeki Düzenlemeler (6)
5/12/2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 113 Seri
No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümünde diplomatik istisna konusunda
1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan düzenlemelerle ilgili
olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na intikal eden tereddütler dikkate alınarak
aşağıdaki hususlarda açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş ve Gelir İdaresi
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4. Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler     
Vergi dairesi, formu veren misyon için Dışişleri Bakanlığının karşılıklılık
ilkesine göre belirlediği yıllık harcama sınırı çerçevesinde gerçekleşen mal ve
hizmet alımları sırasında ödenen KDV’ye ilişkin fatura ve benzeri belgeleri,
yukarıdaki hususlar çerçevesinde değerlendirecektir. Vergi dairesi iade işlemlerini, formların intikal ettiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sonuçlandırarak, iade tutarını ilgili kişinin banka hesabına aktaracaktır.
Bildirime ekli fatura ve benzeri belgelerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olduğu inceleme raporu ile tespit edilmişse, bu belgelerde
gösterilen KDV tutarlarıyla sınırlı olmak üzere iade talebi yerine getirilmeyecektir.
İadenin ilgili olduğu yıl ile bir önceki yıl içinde haklarında sahte veya
muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlediği konusunda vergi inceleme
raporu bulunanlardan alım yapılmışsa, bu satıcılardan alınan belgelerde gösterilen KDV tutarları ile sınırlı olmak üzere, iade talepleri yerine getirilmeyecek
ve söz konusu belgelerin gerçek olup olmadığı 3 ay içinde vergi dairesince
tespit edilecek ve olumlu sonuçlanması halinde iade yerine getirilecektir.
Bu durumlar, gerekçesiyle birlikte talep sahibine ve Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecektir.

213

Kasım-Aralık 2010

MALİ

ÇÖZÜM

214

Başkanlığı tarafından 30.04.2010 tarih ve KDVK-55/2010-3 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.
1)113 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (D) bölümü gereğince diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına
KDV iadesi yapmaya;
Adana’da Yüreğir Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Ankara’da Kavaklıdere Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Antalya’da Üçkapılar Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Çanakkale’de Çanakkale (Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Edirne’de Arda Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Erzurum’da Aziziye Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Gaziantep’de Şehitkamil Vergi Dairesi Müdürlüğü,
İstanbul’da Beyoğlu Vergi Dairesi Müdürlüğü,
İzmir’de Konak Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Kars’da Kars (Merkez) Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Mersin’de Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü,
Trabzon’da Hızırbey Vergi Dairesi Müdürlüğü,
yetkili olup, iadeye ilişkin başvuruların bu vergi dairelerine yapılması gerekmektedir.          
2)113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (D) bölümü uyarınca Dışişleri
Bakanlığı’nın karşılıklılık ilkesini gözeterek, ülkeler itibariyle belirlediği yıllık harcama limitlerini gösteren bilgiler ile ilgililerin elektronik ortamda düzenledikleri vergi iade formları, diplomatik istisnadan doğan KDV iadelerini
yapmaya yetkili vergi dairelerine, Başkanlığımız Uygulama ve Veri Yönetimi
Dairesi Başkanlığı tarafından her üç aylık dönemin sonunda intikal ettirilecektir.
İade yapmaya yetkili vergi daireleri, elektronik ortamda kendilerine gelen
bilgi ve formlarla kağıt ortamında alınan form ve diğer belgeleri karşılaştırmak suretiyle gerekli kontrolleri yapacaklardır. İade yapmaya yetkili vergi daireleri, hak sahiplerinden, yabancı misyon personel kimlik kartı numarası veya
yabancılara mahsus kimlik numarası dışında ayrıca vergi kimlik numarası
istemeyeceklerdir.

3) İadeye esas olmak üzere vergi dairelerine ibraz edilecek elektrik, su, haberleşme, uçak bileti, eğitim vb. harcamalara ait fatura asıllarını ülkelerine de
vermek/göndermek zorunda olan diplomatik misyon mensupları, söz konusu
belgelerin aslı ile birlikte fotokopilerini de ibraz edebilecek, ilgili vergi dairesi, belgeler üzerinde gerekli kontrolü yaptıktan sonra fotokopi nüshasına “aslı
gibidir” kaşesini tatbik etmek suretiyle asıl belgeleri ilgililere geri verecektir.
4)Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların
mensuplarına mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunan mükellefler, işlem
bedeline bakılmaksızın 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki açıklamalara
uygun olarak ilgilinin adı soyadı ve kimlik numarasını da yazmak suretiyle
fatura düzenleyeceklerdir. Bu zorunluluğa uymadığı tespit edilen mükellefler
için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gerekli cezai işlemin
yapılacağı tabiidir.
Öte yandan, iade hakkı sahibi yabancı misyon mensuplarının fatura yerine
ödeme kaydedici cihaz fişi ibraz etmek suretiyle iade talebinde bulunması
mümkün bulunmamaktadır.
5)İlgililer tarafından harcamalara ilişkin bildirim formları doldurulurken,
birden fazla sayfadan oluşan faturaların birinci sayfadaki numarası tam olarak
yazılacak, diğer sayfalara ait numaraların son üç hanesinin arasına “-” işareti
konularak kaydedilebilecektir.
6)Sağlık harcamaları ve uçak bilet bedellerine ilişkin faturaların, iade hakkı sahibi yabancı misyonlar, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların vergi
muafiyetine sahip mensuplarının eşleri adına düzenlenmesi halinde de iade
taleplerinde kullanılması mümkündür.
7)Yabancı misyonlar, konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensupları tarafından iadesi talep edilen KDV tutarı, herhangi bir nedenle kısmen
veya tamamen iade edilmediği takdirde, vergi dairesi bu durumu ivedilikle
ilgiliye resmi yazı ile bildirecektir.
8)Görev sürelerini tamamlayarak iade talep dönemleri içinde ülkemizden
ayrılacak yabancı misyon, iade formlarını, ayrıldığı tarih itibariyle 113 Seri
No.lu KDV Genel Tebliğinde belirtilen dönem ve sürelere bağlı olmaksızın
vergi dairesine verebilecek, ancak vergi dairesi bu talepleri ait olduğu döneme
ilişkin diğer işlemlerle birlikte değerlendirip, sonuçlandıracaktır.
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6.Diplomatik Misyonun Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulaması:
Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan, 60 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde, akaryakıt teslimlerinin, bu Tebliğde öngörülen usul ve
esaslara tabi olmadığı belirtilmiştir. 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere
yürürlüğe giren 103 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile bu kartlarla(KDV Muafiyet Kartı) yapılacak her türlü mal ve hizmet alımının, takrir yönteminin
uygulandığı akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmazlar hariç olmak üzere istisna
kapsamına girdiği, akaryakıt, motorlu taşıt ve taşınmaz alımlarında eskiden
olduğu gibi takrir yönteminin uygulanmasına devam edileceği hususuna bir
kez daha değinilmiştir.
Akaryakıt ürünlerinin diplomatik misyonlara tesliminde Maliye Bakanlığı’nın
29.07.1985 tarihinde Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’ne gönderdiği 260101512/49874 sayılı yazısında aşağıda yer alan hususların geçerli olacağı belirtilmiştir.
Yabancı devletlerin Türk temsilciliklerine uyguladığı akaryakıt alımlarına
ilişkin muafiyet miktarlarına bağlı olarak, Dışişleri Bakanlığı’nca alabileceği akaryakıt tutarları belirlenmiştir. Belirlenen bu tutarları aşmamak üzere,
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce diplomatik temsilcilik ve konsolosluklara
“Emanet Mal Çekleri” verilmektedir. Bu çekler, ilgili temsilciliğe istisna kapsamında yapılacak akaryakıt teslim (satış) miktarı göstermektedir. Ancak çek
miktarına ilişkin bedel tahsil edilirken, bu bedelin içindeki Katma Değer Vergisi tutarı tahsil edilmemektedir. Yani yabancı temsilcilikler akaryakıt alımlarını Katma Değer Vergisi hariç bedel üzerinden bu çeklerle ödemektedirler.
Böylece diplomatik misyonlar, Petrol Ofisi bayilerinden aldıkları akaryakıtı Katma Değer Vergisi ödemeksizin satın almış olmaktadır. Bu suretle
istisna, henüz mal teslim edilmeden, emanet mal çeki verilmesi aşamasında
uygulanmaktadır.
Petrol Ofisi bayileri, emanet mal çekleriyle teslim ettikleri yakıt bedellerini Genel Müdürlükten Katma Değer Vergisi dahil olarak tahsil edeceklerdir. Dolayısıyla bayiler istisna kapsamında herhangi bir işlem yapmayacak,
istisna Genel Müdürlük tarafından uygulanmış olacaktır. Petrol Ofisi Genel
Müdürlüğü’nün tahsil etmediği katma değer vergisini indirim konusu yapabileceği, hatta indirememesi halinde iade talebinde bulunacağı tabiidir.
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Ayrıca, akaryakıt teslimlerinde Katma Değer Vergisi istisnası sadece Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nce uygulandığından, ancak Petrol Ofisi bayilerinden satın alınan mallara münhasırdır. Bu şirket dışındaki bayilerden alınacak
akaryakıt ürünlerinde diplomatik istisna uygulanmayacağı unutulmamalıdır.

B-Uluslararası Kuruluşlara Tanınan İstisna(KDV Kanun 15-1/b):
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bulunan iki ayrı düzenleme ile, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yapılacak teslim ve hizmetler
için istisna tanınmıştır. Bunlardan ilki Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 15/1
maddesinin (b) bendiyle getirilen düzenlemedir ki bu düzenlemede, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılan
teslim ve hizmetler Katma Değer Vergisinden istisna edilmektedir.İkinci düzenleme, uluslararası anlaşma hükümlerinin saklı olduğuna dair Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinin 2. fıkrasıdır.Bunlardan ilki, yani 15/1-b
maddesiyle düzenlenen istisna, tam istisnaları belirleyen 32. maddede sayılan, indirim hakkı tanınan istisnalardandır. Bu maddeye göre, uluslararası anlaşmalarla vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve
hizmetlerde Katma Değer Vergisi alınmamakta, yüklenilen vergiler indirim ve
iade konusu yapılabilmektedir. Halbuki kanunun 19/2 maddesi kapsamındaki
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7.Diplomatik İstisna Kapsamındaki Satışın Beyanı ile İndirilemeyen
Verginin Satıcıya İadesi:
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde düzenlenen diplomatik
istisna, aynı kanunun 32. maddesi hükmüne göre “tam istisna” niteliği taşımaktadır.Bu nedenle diplomatik istisna kapsamındaki teslim ve hizmetlerin
bünyesine giren katma değer vergileri, indirimin mümkün olmaması halinde
mükellefe iade edilebilmektedir.Diplomatik istisna kapsamında işlem yapan
ve yüklendiği vergileri indirim konusu yapamayan mükellefler bu vergilerin
iadesini, temsilciliklere istisna kapsamında satış yaptıkları dönemde talep
edebilmektedir.
İstisnadan yararlanan kişi ve kuruluşlara yapılan su, elektrik, havagazı teslimi ve PTT hizmetlerinde de, düzenlenecek faturada Katma Değer Vergisi
gösterilmemekte ve tahsil edilmemektedir.
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uygulamada, bir uluslararası anlaşmada herhangi bir kişi veya kuruluşa vergi
istisnası tanınmış ise, bu kuruluşun uluslararası kuruluş olup olmadığına bakılmamakta, teslim veya hizmet yine katma değer vergisinden istisna olduğu
halde, yüklenilen vergilerin indirimi kabul edilmemektedir.Uluslararası anlaşmalardaki muafiyet hükümlerinin, katma değer vergisi yönünden uygulanmasını ikiye ayırmak mümkündür.
*Tam istisna uygulanacak uluslararası kuruluşlar
* Kısmi istisna uygulanacak uluslararası kuruluşlar
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1.Tam İstisna Uygulanacak Uluslararası Kuruluşlar
Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO gibi ülkemizin üye veya üyelik adayı olduğu uluslararası kuruluşların Türkiye’deki faaliyetlerinde Katma
Değer Vergisi istisnası tanıyan uluslararası anlaşma hükümleri bulunmakta
ise, bu anlaşmalar kapsamında yapılan teslim ve hizmetler,Kanunun 15/1-b
maddesi çerçevesinde Katma Değer Vergisinden istisna olmaktadır.İstisna
uygulamasında, uluslararası kuruluşun Katma Değer Vergisi istisnasından
yararlanmasına esas olan uluslararası anlaşmanın tarihi ve sayısına da atıfta
bulunan bir yazı hazırlanmakta, bu yazıda istisna kapsamında satın alınmak
istenen mal veya hizmetin nevi, fiyatı ve bedeli açıkça belirtilmektedir. Uluslararası kuruluşun Türkiye’deki temsilciliğinin yetkili kişilerince onaylanan
bu belge, satıcılara verilmektedir. Satıcılar, bu belgede gösterilen mal veya
hizmete ait satış faturasında Katma Değer Vergisi göstermemekte ve tahsil
etmemektedir.
Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatına (NATO) veya onun namına 7/2864
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında sayılan yetkili makamlara, satıcılar veya
müteahhitler tarafından yapılan teslim ve hizmetler için yukarıda belirtildiği
şekilde, kuruluşun Türkiye’deki temsilciliğinden alınan bir yazı ile Katma Değer Vergisi istisnası uygulanmaktadır. Bu kapsamda teslim ve hizmette bulunan mükelleflerin bu işlemden doğan iadelerinin, yerine getirilmesinde katma
değer vergisi iade incelemelerindeki genel esasların geçerli olacağı, 73 Seri
No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde yer almıştır.Bununla birlikte,
ABD’nin Türkiye’deki askeri tesislerine yapılan teslim ve hizmetler, 6426 sayılı kanunun verdiği yetki uyarınca, 92/2958 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
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2.Kısmi İstisna Uygulanacak Uluslararası Anlaşmalar
Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşma hükümlerinde Katma Değer
Vergisi muafiyetine dair bir madde olması ve bu anlaşmanın usulüne uygun
olarak yürürlüğe girmiş olması halinde, bu muafiyet hükmü, Katma Değer
Vergisi Kanunu’nun 19/2 maddesi çerçevesinde Kanunun diğer hükümlerinden bağımsız olarak uygulanabilmektedir.Bu anlaşmalara örnek olarak
19.03.2002 gün ve 24700 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 85 Seri No.lu
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde ayrıntılı açıklaması yapılan “Meda
Programı ve Avrupa Yatırım Bankasının Akdeniz Ülkelerindeki Diğer Mali
Anlaşmaları Çerçevesinde Mali ve Teknik İşbirliğinin Uygulanmasına İlişkin
Çerçeve Anlaşması” uyarınca topluluk tarafından finanse edilecek mal ve hizmet teslimlerinde Katma Değer Vergisi uygulamasını vermek mümkündür.
Uluslararası anlaşmalardaki Katma Değer Vergisi istisnası hükümlerine
göre mal yada hizmet satın alacak olan kuruluşlar, satıcının Katma Değer Vergisi uygulaması için, yine ilgili uluslararası anlaşmanın Katma Değer Vergisi
istisnası tanıyan maddesine atıfta bulunmak suretiyle hazırladıkları ve kuru-
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Katma Değer Vergisi istisnası kapsamına alınmıştır. Buna göre, ortak savunma amacıyla ABD veya onun namına hareket eden yetkili makamlara, satıcılar
veya müteahhitler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerde, 1994/1 Sıra No.lu
Katma Değer Vergisi İç Genelgesinde sayılan ve 1997/4 Seri No.lu Katma Değer Vergisi İç Genelgesinde yenilenen listelerde yer alan kurum ve kuruluşlar
tarafından onaylanan belgelere istinaden Katma Değer Vergisi istisnası uygulanmaktadır. Anılan İç Genelgede, ortak savunma amacıyla yapılacak teslim
ve hizmetlerde Katma Değer Vergisi İstisnasından yararlanacak olan askeri ve
sivil kuruluşlar ile bunlara verilecek istisna belgesini onaylamaya yetkili olan
askeri kuruluşlar sayılmıştır.
Yukarıda belirlenen istisnalar kapsamında mal teslim eden veya hizmet ifa
eden Katma Değer Vergisi mükellefleri, bu işlemler için kanunun 32. maddesi
gereği satın aldıkları mal ve hizmetlere ödedikleri katma değer vergisini, varsa
vergiye tabi diğer faaliyetleri üzerinden hesapladıkları katma değer vergisinden indirecek, indirimin mümkün olmaması halinde iadesini talep edebileceklerdir.
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luşun yetkilerine onaylattıkları bir belgeyi, her bir alım için satıcılara vermek
zorundadırlar.Burada dikkat edilecek husus, istisnanın kısmi olması nedeniyle,
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a bendi gereğince vergiye tabi olmayan
veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili
alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyeti içinde yer
alan katma değer vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceğidir. İndirilemeyen Katma Değer
Vergisi, satıcı tarafından gelir (veya kurumlar) vergisi matrahının tespitinde
gider olarak kaydedilebilecektir.
Aynı husus, 29.06.2001 gün ve 24447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
“İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar Genel Tebliği”nde de (Mavi Akım Tebliği)
vurgulanmıştır. Anılan Genel Tebliğe göre; “... Bu tür alış ve giderler ile yapılan giderlerin istisna edilmiş işlemlerde kullanılması durumunda, yüklenilen
vergiler, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a maddesi gereğince indirim
konusu yapılmayacak, işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak
göz önüne alınabilecektir.”
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C-Diplomatik İstisnadan Doğan Kdv’nin İadesi
1-Aranılan Belgeler
1.1-Diplomatik Temsilcilik Ve Konsolosluklarda
1. Satış faturaları
2. İndirilecek KDV listesi
3. İade edilecek KDV hesabı
1.2-Uluslararası Kuruluşlarda
1. Satış faturası
2. Uluslararası kuruluşun yazısı
3. İndirilecek KDV listesi
4. İade edilecek KDV hesabı
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2-İadenin Yapılması
2.1-Nakit İade
Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına, bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına ve uluslararası kuruluşlara ve mensuplarına diplomatik istisna kapsamında yapılan teslim ve
hizmetlerden doğan ve nakden talep edilen KDV iadeleri, 200 YTL’ye kadar
inceleme raporu veya teminat aranılmadan yerine getirilecektir. Bu tutarı aşan
iade taleplerinde, aşan kısım kadar teminat gösterilir yada Maliye Bakanlığı
denetim elemanlarınca inceleme raporu düzenlenirse iade işlemi yapılabilecektir.
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2.2-Mahsuben İade
Yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilik ve konsolosluklarına, bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına ve uluslararası kuruluşlara ve mensuplarına diplomatik istisna kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerden doğan KDV iadesinin, mükellefin kendisinin, ortaklarının veya mal
yada hizmet satın aldığı mükelleflerin vergi dairelerine, mal müdürlüklerine,
saymanlıklara, gümrük idarelerine olan vergi borçları ile SSK prim borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde teminat, yeminli mali müşavir tasdik
raporu veya inceleme raporu aranılmaksızın ve miktarına bakılmaksızın bu
talep yerine getirilecektir. Ancak miktarına bakılmaksızın mahsup işleminin
yerine getirilmesi için, diplomatik istisna uygulamasında aranılan belgelerin
vergi dairesine ibraz edilmesi şarttır. Bu belgelerin ibraz edildiği tarihte, mahsubu istenen vergi borcunun vadesinin bitmiş olması halinde, aradaki süre için
gecikme zammı uygulanacaktır. KDV alacağının SSK müdürlüğü hesabına
intikal ettiği tarihte prim borcunun vadesinin geçmiş olması halinde, prim borcu için de gecikme zammı uygulanabilecektir. Bu kapsamdaki mahsuben iadelerde, ihracat istisnasındaki mahsuplar için belirlenen usul ve esaslar aynen
geçerlidir.
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D-Sonuç
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerine, konsolosluklarına ve bunların diplomatik haklara sahip mensuplarına
yapılan teslim ve hizmetler ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlara ve bunların mensuplarına yapılan teslim
ve hizmetler katma değer vergisinden istisna edilmiş, bu istisnaların uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile istisnanın uygulanacağı asgari miktarların
tespitine Maliye Bakanlığı yetkili kılınmış olup,bu yetki çerçevesinde Maliye
Bakanlığı yayımladığı Genel Tebliğlerle uygulamaya yön vermektedir.Maliye
Bakalığı yayımladiği 113 sayılı Genel tebliğle Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile uluslararası kuruluşların mensuplarının şahsi alımlarına ilişkin
olarak düzenlemeler yapmıştır. Diplomatik misyonlar ve konsolosluklar ile
uluslararası kuruluşların resmi alımlarında KDV istisna uygulaması için 60
Seri No.lu KDV Genel Tebliğindeki düzenlemeler geçerli olduğundan, söz
konusu misyonların resmi mal ve hizmet alımlarında istisnadan yararlanmaları amacıyla Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen “Katma Değer Vergisi ve Özel
İletişim Vergisi Diplomatik İstisna Belgesi” ile yaptıkları alışverişlere ilişkin
mevcut uygulamaya devam edilmektedir.
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KATMA DEĞER VERGİSİ KONUSUNDA MÜKELLEFLERCE
EN ÇOK HATA YAPILAN KONULAR
Fatih GÜNDÜZ*

II-KATMA DEĞER VERGİSİ KONUSUNDA YAPILAN HATALAR
A-BİNEK OTOMOBİLLERDE KATMA DEĞER VERGİSİ
UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Kanununun 30/b maddesine göre faaliyeti kısmen
veya tamamen
binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların
bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerin
alış belgelerinde gösterilen KDV, mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV ‘den indirilemez hükmü yer almaktadır. İndirilemeyen
KDV ise aynı kanunun 58. maddesi gereğince gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabieceği belirtilmiştir.
*

Vergi Denetmeni
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I-GİRİŞ
Yazımızın başlığından da anlaşılacağı üzere vergi incelemeleri esnasında
mükellefler; Katma Değer Vergisi konusunda bir takım hatalı uygulamalar
yapılabilmektedir. Bu tür hatalar ya bilmeden yada konunun yargı ve maliye
idaresi açısından farklı yorumlanması sebebiyle mükellefler tarafından bilerek yargı kararları çerçevesinde uygulama yapma yolunu tercih etme yolunu
seçmelerinden kaynaklanmaktadır.Ancak inceleme esnasında ise gerek hatalı
uygulamalar gerekse ihtilaflı konular vergi inceleme elemanlarınca Maliye
İdaresinin görüşü doğrultusunda mükellef hesapları hakkında eleştiri yapılmaktadır. Bizde yazımızda inceleme esnasında mükelleflerin Katma Değer
Vergisi konusunda yapmış olduğu hatalara ilişkin konuları izah etmeye çalışacağız.
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Ancak otomotiv pazarında gelişen tüketici ihtiyaçlaraı çok çeşitli araç
tipleri üretilmiştir. Söz konusu bazı araçların vergi kanunlaroı açısından tanımlanmasında da güçlükler yaşanmaktadır. Bu araçlardan Kapalı Kasa Kamyonet (Fiat Doblo, Renault Kangoo v.b) tarzındaki taşıtların vergi kanunları
karşısındaki durumu karışıklık yaratmaktadır.Mükellefler söz konusu araçlara
ilişkin Katma Değer Vergisini İndirim konusu yapabilmektedirler. Konuya
İlişkin İstanbul Defterdarlığı’nın bir muktezasında (İstanbul Defterdarlığı,
2004); “Bir taşıtın binek otomobili benzeri olup olmadığı aracın niteliğine
göre belirlenecektir. Nitelikleri itibariyle binek otomobili olarak kullanılabilecek yapıda olan panel van, kaptıkaçtı (carry-all, travel-all, jeep-station) gibi
taşıtlar, binek otomobili benzeri taşıtlar olarak değerlendirilecektir.
Ancak, bu araçların nitelikleri itibariyle binek otomobili olarak değil de,
sadece yük taşımak amacıyla kullanılabilecek bir yapı arz etmesi durumunda,
binek otomobili ve benzeri araçlar kapsamında değerlendirilmeyecektir. Örneğin, bir panel vanın sadece ön koltuklarının bulunması ve aracın arkasında
koltuk ve cam bulunmaması durumunda, bu aracın binek otomobiline benzediğinden söz edilemez.” Şeklinde görüş bildirmiştir.Yani aracın kullanım
amacına göre binek otomobil olup olmadığının değerledirilerek işlem yapılması gerekmektedir.
Ancak İndirilemeyen Katma Değer Vergisi için 23 Seri No.lu KDV Genel
Tebliği’nin (I) bölümünde, mükelleflerin işletme amacı dışında iktisap ettikleri binek otomobillerinin alımı sırasında ödedikleri ve kanun gereği indirimi
mümkün olmayan KDV’nin, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabileceğini açıklamıştır. Aynı Tebliğ’de, bu uygulamanın binek otomobili
işletmeciliği ile uğraşan mükelleflerin işletme amacı dışında satın aldıkları
binek otomobilleri için de geçerli olduğu belirtilmiştir.
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B-ÇALINAN VEYA ZAYİ OLAN EMTİAYA İLİŞKİN KDV
UYGULAMASI
Genellikle çalınma ve kaybolma şeklinde ortaya çıkan iktisadi kıymetlerin
rıza hilafına elden çıkması durumunda ,fiziken bir mal mevcut olmadığı için
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C-CİRO PRİMİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 25/a maddesine göre, teslim ve hizmet
işlemlerinde fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ticari teamüllere
uygun ıskontolar KDV matrahına dahil edilmeyecektir. ‘6 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde yapılan açıklamalara göre, fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda yada belli bir ciro
aşıldığında (satış primi, hasılat primi, yıl sonu ıskontosu gibi adlarla) yapılan
ödemeler KDV ‘ye tabi olacaktır.
Ciro Primine ilişkin en ayrıntılı açıklamalar 26 nolu Katma Değer Vergisi
Genel Tebliğinde yapılmıştır.İlgili tebliğde Ciro Primine ilişkin şu açıklamalara yer vermiştir. “Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonralarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi,
hasılat primi, yıl sonu iskontosu gibi adlarla) yapılan ödemeler ise katma de-
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hesap dönemi sonunda V.U.K. da 186. maddesinde belirtilen şekilde tespit edilip değerlenecek bir mal mevcut olmayacaktır.Bir başka ifade ile burada V.U.K
un 278. maddesine istinaden değerleme yapılamayacaktır.
Çalınma ve kaybolma halinde söz konusu emtianın herhangi bir biçimde gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir. Vergi kanunları malların zayi
olmasını kazancın elde edilmesiyle ilgili bir gider olarak kabul etmemekte
olup zayi olan mallar sermayede meydana gelen azalma olarak değerlendirilecektir.Çalınan mal ve sair kıymetler dolayısıyla indirim konusu yapılan KDV
düzeltilmeli, çalınan mal veya kıymetin mukayyet değeri ile işletme aktifinden çıkarılarak düzeltilen KDV ile birlikte kanunen kabul edilmeyen giderler
hesabına atılmalıdır.
Konuya ilişkin Maliye Bakanlığınca verilen özelgede (Maliye Bakanlığı, 2005) “Çalınan mallara ait yüklenilen Katma Değer Vergisi,Hesaplanan
Katma Değer Vergisinden indirilemeyecek,bu mallara ait önceki dönemlerde
indirim hesaplarına alınan Katma Değer Vergisi bulunması durumunda ise söz
konusu vergilerin indirim hesaplarından çıkarılarak son dönem beyannamesinde ilave edilecek Katma Değer Vergisi olarak beyan edilecektir.” Şeklinde
görüş bildirmiştir.
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ğer vergisine tabi olacaktır. Zira, bu tür bir iskonto doğrudan satılan malla ilgili değildir. Burada söz konusu olan iskonto, firmanın yaptığı ek bir çalışmanın
yada çabanın sonucu olarak doğmaktadır. Dolayısıyla yapılan iş ana firmaya
karşı verilen bir hizmettir. Çünkü, ana firma ile satıcı firma arasında düzenlenen sözleşmeye göre (yazılı veya sözlü), satıcı firma sözleşmenin hükümlerine uygun olarak belli bir çabayı göstermiştir ki (belli bir hizmeti vermiştir
ki) ek ödemeye (iskontoya) hak kazanmıştır.” Şeklinde açıklama yapılmıştır.
Açıklamalardan anlaşılacağı üzere Ciro Primi karşılığında elde edilen bedel
bir hizmetin karşılığı olarak adlandırılmaktadır. Verilen hizmet ise satışları
arttırmak maksadıyla yapılan ekstra çalışmanın karşılığı olarak düşünülmüştür.Ancak bu konuda aksi yönde yargı kararlarıda mevcuttur.
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D-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERDE KDV
UYGULAMASI
Katma Değer Vergisi Kanununun 30. maddesinin d bendi uyarınca Gelir
ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisinin indirim konusu yapılmamaktadır.
Bu maddenin amacı işle veya işletme ile ilgisi bulunmayan özel veya nihai
tüketim sayılan giderler için yüklenilen vergilerin işletmede oluşan Giderlerin
KDV lerinin indirilememesine yöneliktir.Ayrıca Katma Değer Vergisi kanunun 29. maddesine göre ancak mükelefin faaliyetlerine ilişkin olarak ödenen
vergiler indirim konusu yapılabilir.İndirimi mümkün olmayan Kanunen Kabul
Edilmeyen Gidelere iilişkin bazı örnekler aşağıdaki gibidir.
Belgelendirilemeyen giderler,Tahakkuk esasına aykırı olarak bu yıla dahil edilmiş giderler,Geçmiş yıla ait giderler,Kurumlar vergsisinden müstesna
gelirlere ilişkin giderler,Ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili bulunmayan
giderler,İşle ilgili olmayan veya yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip bulunmyan seyahat ve ikamet giderleri,İşletmeye dahil olmayıp kiralama yoluyla da edinilmemiş ve işte kullnılmayan taşıtların giderleri olarak
sayılabilir.
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E- TAHSİL EDİLEMEYEN KDV İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK
KARŞILIĞI AYRILMASI:
Şüpheli alacaklara karşılık ayrılmasına ilişkin düzenleme 213 Sayılı Vergi
Usul Kanununun 323. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak uygulama esnasında bir çok ihtilaflı konu ortaya çıkmıştır. Bu konulardan bir tanesi de Katma
Değer Vergisi için karşılık ayrılıp ayrılmayacağıydı.Konuya ilişkin tartışmalara Maliye Bakanlığınca çıkarılan 334 nolu V.U.K. Genel Tebliğiyle (Maliye
Bakanlığı, 2004) son vermiştir.Söz konusu tebliğde konuya ilişkin “Katma
değer vergisi, ekonomik faaliyetlerin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan ve
işletmenin alışları sırasında ödediği, işletme alacaklarının bir unsurunu teşkil
eden ve doğrudan doğruya mal (veya hizmet) tesliminden (veya ifasından)
kaynaklanan bir alacaktır. Bu itibarla, katma değer vergisinden kaynaklanan
alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi; yukarıdaki madde hükmünde yer alan şartların mevcut olması, alacağın ilgili dönemin kayıtlarına girmesi ve katma değer vergisi beyannamelerinde beyan edilmesi halinde mümkün
olacaktır.” Şeklinde açıklamada bulunulmuştur.
Söz konusu açıklmalardan hareketle tahsil edilemeyen Katma Değer Vergisinden kaynaklanan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilmesi;213
sayılı Vergi Usul Kanununun 323. madde hükmünde belirtilen şartaları taşıması durumunda münkün olacaktır.
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III-SONUÇ
Yazımızda mükelleflerin Katma Değer Vergisi Kanununun uygulaması esnasında en çok yanlış yaptıkları konuları açıklamaya çalıştık. Mükellefler ve meslek
mensupları Katma Değer Vergisinin uygulaması esnasında bu konulara ilişkin
Maliye İdaresinin görüşünü bilerek uygulama yapmalarını tavsiye ederiz.
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İŞGÜCÜ HİZMETİ TEMİNİNDE KDV TEVKİFATI
UYGULAMASI

1. GİRİŞ
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun (KDV) 9’uncu maddesiyle, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir. Bu doğrultuda, Maliye
Bakanlığı’nca yayınlanan tebliğlerle tam sorumluluk ve kısmi sorumluluk
uygulamaları düzenlenmiştir.
Maliye Bakanlığı, KDV Kanunu’nun 9’uncu maddesinin kendisine vermiş
olduğu yetkiye istinaden 28.02.2004 tarih ve 25387 sayılı Resmi Gazete’de
91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ni, ayrıca bu konuyla bağlantılı olarak
03.07.2005 tarih ve 25864 sayılı Resmi Gazete’de de 95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’ni yayımlayarak, tevkifat yapılacak kuruluşları, tevkifat uygulanacak işlemleri ve tevkifat oranlarını belirlemiştir.
Bununla birlikte, 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96 seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin “Tevkifat Uygulaması” başlıklı 5’inci bölümünün, işgücü hizmetlerinde tevkifat uygulaması”na ilişkin 5.1
alt başlığında; “işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde
hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine alt işverenlerden veya bu alanda
faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan satın aldıkları” hizmetler için 01.12.2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere katma
değer vergilerinin yüzde 90’ının tevkifata tabi tutulması ve bunlar tarafından
sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi’ uygun görülmüştür.
Ayrıca, 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 97
Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2)
*

Vergi Denetmeni
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bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmeler de 5/1/2006 tarihinden itibaren satın aldıkları işgücü temin hizmetlerinde sorumluluk uygulaması kapsamına dâhil edilmişlerdir.
Bu doğrultuda, 5/1/2006 tarihinden itibaren, gerçek usulde vergilendirilen
KDV mükellefleri ile KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücü temin hizmeti
alımlarında %90 oranında KDV tevkifatı uygulamaya başlamışlardır.
Bu yazımızda, işgücü hizmeti teminde tevkifat uygulaması, bu konuda
yayınlanan KDVK-59/ 2010-7 sayılı Sirküler doğrultusunda anlatılmaya çalışılacaktır.
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2. KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI
KDV Kanunu’nun “Vergi Sorumlusu” başlıklı 9. maddesinde Katma Değer Vergisinde sorumluluk uygulaması aşağıdaki şekilde açıklanmıştır;
“1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi
ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde
Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye
tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
2. Fiili ya da kaydi envanter sırasında belgesiz mal bulundurulduğu veya
belgesiz hizmet satın alındığının tespiti halinde, bu alışlar nedeniyle ziyaa uğratılan katma değer vergisi, belgesiz mal bulunduran veya hizmet satın alan
mükelleften aranır.
Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen
mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren 10 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde alış belgelerinin
ibraz edilmemesi halinde, belgesi ibraz edilemeyen mal ve hizmetlerin tespit
tarihindeki emsal bedeli üzerinden hesaplanan katma değer vergisi, alışlarını
belgeleyemeyen mükellef adına re’sen tarh edilir. Bu tarhiyata (4369 sayılı
Kanunun 81. maddesiyle değişen ibare Yürürlük:1.1.1999) vergi ziyaı cezası
uygulanır.
Ancak belgesiz alınan mal ve hizmetleri satanlara, bu satışlarla ilgili

olarak, vergi inceleme raporuna dayanılarak katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı takdirde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin ceza ayrıca alıcılardan
aranmaz.
3. 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu’na göre düzenlenen ürün senetlerinin, senedin temsil ettiği ürünü depodan çekecek olanlara
teslimine ait katma değer vergisinin ödenmesinden lisanslı depo işleticileri
sorumludur.”
Yukarıda belirtilen kanun maddesinin Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye
istinaden bakanlık, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye
tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmuştur. Bakanlık, bir kısım işlemlerde doğan KDV’nin tamamının, bir kısım işlemlerde
de belli bir kısmının KDV mükellefi yerine alıcılar tarafından doğrudan ilgili
vergi dairesine ödenmesi uygulamasını getirmiştir. Bu doğrultuda, KDV mükellefi tarafından ödenmesi gereken KDV’nin tamamı sorumlu sıfatıyla alıcı
tarafından ilgili vergi dairesine yatırılması tam sorumluluk olarak tanımlanmakta, KDV mükellefi tarafından ödenmesi gereken KDV’nin bir kısmının
alıcı tarafından tevkifat yapılarak, diğer kısmının ise mükellef tarafından ilgili
vergi dairesine ödenmesi kısmi sorumluluk olarak tanımlanmaktadır.
Bununla birlikte, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde tevkifat yapması
gereken kurum ve kuruluşlar aşağıdaki gibi sayılmıştır.
-Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
-Döner sermayeli kuruluşlar,
-Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
-Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
-Üniversiteler (vakıf üniversiteleri hariç),
-Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
-Bankalar ve özel finans kurumları,
-Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet
Teşekkülleri),
-Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
-Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları
dahil bütün borsalar,
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- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan kurum ve kuruluşlara ait
olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Hisse senetleri İMKB’ye kote edilmiş şirketler (bunlar yalnızca yapım
işleri, temizlik, çevre, bahçe bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri ile
yemek servis hizmetlerine ait KDV’yi 01.08.2005 tarihinden itibaren tevkifata
tabi tutacaklar)
Söz konusu kurum ve kuruluşların birbirlerine karşı ifa ettikleri işlemlere
ilişkin KDV tevkifat kapsamı dışındadır.
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3. İŞGÜCÜ HİZMETİ TEMİNİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI
Bilindiği üzere, 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.12.2005 tarihinden itibaren KDV mükelleflerinin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde
hizmet erbabı çalıştırmadan ilk işverenden veya bu alanda faaliyette bulunan
diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait KDV’nin 9/10’unu tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan
edilmesi uygun görülmüştü. Ancak, 97 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 05.01.2006
tarihinden itibaren işgücü hizmet alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar
kapsamına KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işlemlerinde dahil edilmesiyle
sorumluluk uygulaması genişletilmiş bulunmaktadır.
97 seri No.’lu KDV Genel Tebliği’nin “2.2 Tevkifat Uygulamasının Kapsamı” bölümünde düzenlemenin eleman temini şeklindeki hizmetleri kapsadığı, eleman temin hizmetleri dışındaki hizmet ifalarının tevkifat uygulaması
kapsamında değerlendirilemeyeceği, ancak, diğer genel tebliğlere göre tevkifat kapsamına alınmış olan hizmet ifalarında, ilgili genel tebliğler uyarınca
tevkifat uygulanacağı, açıklanmıştır.
Eleman temini ile hizmet ifasının ayrımını yapabilmek için tebliğde belirtilen örneklere bakıldığında tevkifatın yapılması için:
- Alt işveren ilişkisinin/niteliğinin bulunması,
- Bir hizmetin tamamlayıcısı olmaması,
- Sevk, idare ve kontrolün fiilen hizmeti alan tarafından gerçekleştirilmesi,
- İşgücü teminin niteliğinin bulunması, gerektiğine işaret edilmiştir.

4857 sayılı İş Kanunun 2. maddesine göre “Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir
bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde
aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye
asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir.” hükmü yer almaktadır.
İş gücü temini açısından İş Kanunu’ndaki madde hükmünü ele aldığımızda, asıl işin bir bölümünün veya yardımcı fiillerin fason olarak diğer bir işverene yaptırılması olarak nitelendirilebilecektir. Başka bir ifadeyle bir şirket
yaptığı asıl işe olan konsantrasyonunu bozmamak için şirket için gerekli olan
yan dal işleri alt işverene yaptırabileceği gibi, asıl işinin uzmanlık gerektiren
bir bölümünü de alt işverene yaptırabilecektir. Söz konusu işlemlerinde tevkifata tabi olup olmayacağı yapılan hizmetin eleman temini mi yoksa hizmet
ifası olup olmamasına göre değişiklik arz edecektir.
Bununla birlikte, KDVK-59/2010-7 sayılı Sirkülerde, tevkifat uygulaması
kapsamına giren işgücü temin hizmetlerinin, mal veya hizmet üretimine ilişkin olarak ihtiyaç duyulan işgücünün, hizmet akdi ile işletmeye bağlı hizmet
erbabı çalıştırılmak yerine, alt işverenlerden veya bu konuda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş ve organizasyonlardan satın alınması şeklinde ortaya çıktığı, bu tür hizmetlerin, alt işverenlerden temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin
mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girdiği, açıklanmıştır.
Ayrıca, İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir
başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde kendisine verilen işgücü temin hizmetinde de tevkifat uygulanacağı, belirtilmiştir.
Yapılan bu açıklamalara göre, işgücü temin hizmetinden bahsedilebilmesi
için temin edilen elemanların, hizmeti alan işletmeye ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması ve hizmeti alanın sevk ve idaresi altında çalıştırılabilmesi yeterlidir. Öte yandan, temin edilen elemanların işletmenin mal veya
hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk ve
idarenin hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.
KDVK-59/2010-7 sayılı Sirkülerde bu hususların varlığı, taraflar arasında bir sözleşme yapılmışsa bu sözleşmedeki hükümler veya sözleşmeye bağlı
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teknik şartnamedeki açıklamalar da dikkate alınarak tespit edileceği, hizmetin
niteliğinin tespit edilmesinde ise, temin edilen elemanların SSK primlerinin,
tedavi giderlerinin, işyerinde yeme içme ve barınma gibi ihtiyaçlarının hizmeti
satın alan işletme tarafından karşılanıp karşılanmadığı vb. hususlarda yapılmış
belirlemelerin de dikkate alınacağı belirtilmiştir.
KDVK-59/2010-7 sayılı Sirkülerde çeşitli konulardaki işgücü temin hizmetlerine ilişkin olarak yer verilen örnekler aşağıda yer almaktadır.
Örnek 1: (A) hastanesi, hastane faaliyetleri kapsamındaki yazışma, veri
girişi, hazırlama ve kontrol, hasta yardımcılığı, hasta karşılama ve yönlendirme, hasta taşıma, hasta danışmanlığı, tıbbi dokümantasyon, koli, kargo ve
posta ayrım dağıtım, sekreterlik, tıbbi sekreterlik ve benzeri hizmetleri, doğrudan kendi elemanlarına (ücret akdi ile kendisine bağlı bulunan elemanlarına)
yaptırmak yerine bu konuda faaliyet gösteren firmalardan almayı tercih etmiş
ve (B) firması ile söz konusu hizmetlerin verilmesi hususunda anlaşmıştır.
(A) hastanesine verilen bu ve benzeri hizmetlerde kullanılan elemanların, esas itibariyle hastane yönetiminin bilfiil sevk ve idaresi altında çalışması
gerektiğinden, (B) tarafından (A) ya fatura edilecek söz konusu işler, eleman
temin hizmeti olarak değerlendirilecek ve işleme ait KDV, (A) tarafından % 90
oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 2: Yapımcı (C), yapımcılığını üstlendiği bir sinema filminde rol
alacak oyuncuları bir ajans aracılığıyla temin etmek amacıyla (D) Film Ajansı
ile anlaşmıştır. (D), söz konusu oyuncuların bir kısmını kendisine hizmet akdi
ile bağlı (bordrolu elemanı) olanlardan bir kısmını da kişisel başvuru yapan
(bordrolu elemanı olmayan) oyunculardan seçmiş ve (C) ye göndermiştir.
(D) tarafından verilen söz konusu hizmet, (C) ye gönderilen oyuncuların
kendi bordrolu çalışanı olup olmadığına bakılmaksızın, işgücü temin hizmeti
olarak değerlendirilecek ve (D) nin verdiği söz konusu hizmete ait bedel üzerinden hesaplanan KDV, (C) tarafından (%90) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak, (D) nin kişisel başvuru yapanlar arasından göndermiş olduğu
oyuncuların doğrudan (C) ile anlaşmaya varmış olmaları ve ödemelerini (C)
den almaları halinde, bunlar için tevkifat uygulanmayacaktır.  
Öte yandan (D) nin, doğrudan kişisel başvurular üzerine anlaşmaya vardı-

ğı kişilerden (aralarında ücret akdi bulunmayanlardan) seçtiği oyunculara yapacağı ödemelerde de tevkifat uygulanmayacaktır. (D) nin, söz konusu oyuncuları başka bir ajanstan temin etmiş olması halinde, işgücü temin hizmeti
kapsamında diğer ajansa yaptığı ödemeler üzerinden hesaplanacak KDV nin
%90 ını tevkif etmesi ve sorumlu sıfatıyla beyan etmesi gerekecektir.
Örnek 3: (T) Ticaret Odası, ihtiyacı olan araçları satın almak yerine kiralama yoluyla (K) Araç Kiralama A.Ş.den temin etmiştir. Yapılan sözleşme
gereğince araçları kullanacak şoförler de araçlarla birlikte (K) tarafından temin edilmiştir.
(K) nın şoförüyle birlikte vermiş olduğu araç kiralama hizmeti, temin edilen şoförün sevk ve idaresi (T) de olacağından, şoförle (T) arasında hizmet
akdi olmaması kaydıyla, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek
ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak KDV, (T) tarafından % 90 oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak bu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla,
yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı
üzerinden tevkifat yapılabilecektir.
Örnek 4: (F) inşaat firması, yapmakta olduğu inşaat işinde çalıştırılmak
üzere iş makinesine ihtiyaç duymuş, (O) şirketinden operatörü ile birlikte iş
makinesi kiralamıştır.
Bu işlemde, (O) firması tarafından operatörüyle birlikte verilen iş makinesi kiralama hizmeti, temin edilen operatörün sevk ve idaresi (F) de olacağından, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel
üzerinden hesaplanacak KDV, (F) tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak bu hizmetle ilgili olarak iş makinesi operatörü teminine ilişkin bedelin, toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi kaydıyla yalnızca iş makinesi operatörü teminine ilişkin olarak ödenen
bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.
Örnek 5: (M) firması, işyeri merkezinin başka bir binaya taşınması için
(N) firması ile sözleşme yapmış, (N) firması taşıma işini gerekli ekipmanla
birlikte 6 eleman kullanarak yerine getirmiştir.
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Bu işlemde işgücü temin hizmeti değil, bir taşıma hizmeti söz konusu olduğundan tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak (N) firması, taşıma işinde kullanacağı elemanları bir alt firma olan (P) firmasından temin etmişse, taşıma
işinde kullanılacak elemanların sevk ve idaresi (N) firmasında olduğundan,
söz konusu elemanların (P) firmasından teminine ait bedel üzerinden hesaplanan KDV, (N) firması tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 6: Sağlık Bakanlığına bağlı (H) hastanesi laboratuar hizmetlerini
(L) laboratuar firmasından temin etmektedir. (L) laboratuar firmasının personeli hastaneye ait laboratuarda doktorlar tarafından istenilen tahliller için kan,
idrar vb. örnekleri almakta, gerekli analizleri, hastaneye ait cihazları kullanarak yapmakta ve sonuçları ilgili doktorlara bildirmektedirler.
Bu işlemde, söz konusu hizmet, hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilerek hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (H) hastanesi tarafından
%90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak, laboratuar hizmetinin hastane yönetiminin tahsis ettiği bir bölümde, (L) firmasının kendi araç ve gereçleri ile sunulması veya alınan örneklerin
(L) firmasının hastane dışındaki işyerine götürülerek orada gerekli analizler
yapıldıktan sonra sonuçların bildirilmesi şeklinde ifa edilmesi halinde, bir işgücü temin hizmetinden söz edilemeyeceğinden işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.
Örnek 7: Sağlık Bakanlığına bağlı (S) Hastanesi, tahlil edilmek üzere örnek alınması amacıyla hastaların veya hastanede alınan örneklerin dışarıdaki
bir laboratuara götürülmesi işi için (Y) firması ile anlaşmış ve (Y) firmasından
şoförü ile birlikte araç kiralamıştır.
(Y) nin vermiş olduğu şoförüyle birlikte araç kiralama hizmeti, temin edilen şoförün sevk ve idaresi (S) Hastanesinde olacağından, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve toplam bedel üzerinden hesaplanacak
KDV, (S) tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Ancak bu hizmetle ilgili olarak şoför teminine ilişkin bedelin, toplam
hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada da ayrıca gösterilmesi durumunda, yalnızca şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV
tutarı üzerinden tevkifat yapılabilecektir.
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vanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için (R) firması ile anlaşmıştır.
Bu işlemde söz konusu hizmet, belediyenin sevk, idare ve kontrolü altında
verilebileceğinden “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecek ve
işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (B) Belediyesi tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Öte yandan, söz konusu hizmetin sokak hayvanlarının toplanması, aşılanması vb. hizmetleri de kapsaması halinde, bu hizmetler, 91 Seri No.lu KDV
Genel Tebliğinin (A/2-b) bölümünde düzenlenen “temizlik, bahçe ve çevre
bakım hizmetleri” kapsamında tevkifata tabi tutulacağından ayrıca işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.
Örnek 9: Kamu kurumuna ait bir kreşin personel ihtiyacının (bakıcı
anne, öğretmen ve hizmetli) karşılanması için (G) firması ile bir hizmet alım
sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu hizmet kamu kurumunun sevk, idare ve
kontrolü altında verilebileceğinden hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV,
“işgücü temin hizmeti” kapsamında ilgili kamu kurumu tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 10: (J) Ltd. Şti. idare binasının temizliği, personelin yemek yediği
alakart lokantada servis hizmetlerinin yapılması, bulaşıkların yıkanması ve
odacılık hizmetleri için (T) firması ile anlaşmış, (T) firması kendisine iş akdi
ile bağlı 10 elemanını bu iş için (J) ye göndermiştir.
Bu işlemde, söz konusu hizmetler (J) firmasının sevk, idare ve kontrolü
altında verilebileceğinden “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (J) tarafından % 90 oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 11: (C) özel hastane işletmesinin ortağı olan Doktor (A), hem ortağı olduğu hastanede hem de haftanın üç günü (D) özel sağlık merkezinde
çalışmaktadır. Doktor (A) nın, haftanın üç günü (D) özel sağlık merkezinde
belirli bir bedel karşılığında çalışması hususunda her iki işletmenin anlaşmış
olması ve bu hizmetin (C) tarafından (D) ye fatura edilmesi halinde, söz konusu işlem iş gücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (D) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi
tutulacaktır.
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Ancak, Doktor (A) nın, haftanın üç günü (D) özel sağlık merkezinde belirli
bir bedel karşılığında çalışması hususunda her iki işletme arasında bir anlaşma
olmaması ve bu hizmetin (C) tarafından (D) ye fatura edilmemesi halinde, (A)
tarafından (D) özel sağlık merkezine verilen hizmet, serbest meslek faaliyeti
çerçevesinde vergilendirilecek ve bu hizmet işgücü temin hizmeti kapsamında
değerlendirilmeyecektir.
Örnek 12: Yurt dışındaki faaliyetlerine ağırlık verme konusunda karar
alan (L) firması, aynı gruba bağlı (U) firmasında çalışan bir üst düzey yöneticinin 6 ay süreyle firmasında çalışması hususunda (U) firması ile anlaşmıştır.
Söz konusu hizmet, (L) firmasının sevk, idare ve kontrolü altında verilebileceğinden “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecek ve işlem
bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (L) tarafından % 90 oranında tevkifata tabi
tutulacaktır.
Bu eleman temininin yurtdışındaki bir firmadan yapılması halinde, işyeri, iş merkezi ve kanuni merkezi Türkiye’de bulunmayan yabancı firmadan
alınan ve Türkiye’de yararlanılan bir hizmet alımı söz konusu olduğundan,
15 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C) bölümü gereğince, yurtdışındaki firmaya yapılacak ödeme tutarı üzerinden hesaplanan KDV nin tamamının (L)
firması tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği tabiidir.
Örnek 13: Bir üniversiteye bağlı hastane, “yeni doğan bebeklerde rastlanılan 3 adet metabolik bozukluk sebebiyle meydana gelen hastalıkların taranması amacıyla yapılan testleri ve sonuçlarının ilgili birimlere iletilmesi”
hizmetini (Z) firmasından satın almaktadır.
(Z) firması, hastanenin yeni doğan ünitesindeki bebeklerden alınan numunelerin analizlerinin yapılması, doğrulanması, elektronik ortamda kaydedilmesi, sonuçların ilgili birimlere iletilmesi, numunelerin arşivlenmesi, arşiv
odalarının tesis, bakım ve güvenliği ile mevcut donanım, ağ yazılım, otomasyon sisteminin bakım, onarım, revizyon ve idamesi hizmetini 35 eleman ile
hastaneye ait mekanlarda (hastane binasında veya laboratuarlarında) vermektedir.
Söz konusu hizmet, hastane yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında
verilebileceğinden, “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecek ve

işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, hastane tarafından % 90 oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 14: (G) özel güvenlik firması bir bankanın yalnızca güvenlik sistemlerinin kurulması ve montajı işini üstlenmiştir.
Güvenlik sistemlerinin kurulumu ve montajı işi, “özel güvenlik hizmeti”
veya “işgücü temin hizmeti” kapsamında mütalaa edilemeyeceğinden, bu hizmete ilişkin bedel üzerinden tevkifat uygulanmayacaktır.
Örnek 15: (O) Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, bölgenin temizliği ve çevre bakımı konusunda (Z) firması ile anlaşmış, (Z) firması söz
konusu hizmeti 15 eleman ile yapma taahhüdünde bulunmuştur. Temizlik ve
bakımda kullanılacak malzemeler sözleşme gereğince OSB tarafından temin
edilecektir.
Bu işlemde, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında işlem yapılmayacak, söz konusu hizmet OSB yönetiminin sevk, idare ve kontrolü altında
verilebileceğinden “işgücü temin hizmeti” olarak değerlendirilecek ve işlem
bedeli üzerinden hesaplanan KDV, OSB yönetimi tarafından %90 oranında
tevkifata tabi tutulacaktır.
Örnek 16: İmalatçı (İ) firması, üretim faaliyetinde çalıştırmak üzere (B)
firmasından, ürünlerin ambalajlama işlerinde çalıştırmak üzere de (C) firmasından eleman temin etmiştir. (B) ve (C) firmalarından yapılan bu eleman tedariki işgücü temin hizmeti alımı mahiyetinde olduğundan işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV, (İ) firması tarafından %90 oranında tevkifata tabi
tutulacaktır.
Örnek 17: Büyükşehir belediyesine ait su işletmesi, el terminali ile su
sayaçlarındaki endekslerin okunması, tahakkuklarının yapılması ve su tüketim
ihbarnamelerinin abonelere dağıtılması işini (O) firmasına ihale etmiştir. (O)
firmasının elemanları belirli dönemlerde su sayaçlarını okumakta ve tahakkukları yaparak ihbarnameleri abonelere dağıtmaktadır.
Bu işlemde hizmet, su işletmesinin sevk, idare ve kontrolü altında yürütülebileceğinden “işgücü temin hizmeti” kapsamında değerlendirilecek ve
hizmet bedelleri üzerinden hesaplanan KDV, %90 oranında tevkifata tabi tutularak su işletmesi tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
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Örnek 18: (Y) firması ile bir ilçe belediyesi, ilçedeki park ve bahçeler
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ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve havuzların bakımı, bitkilendirilmesi (fidan temini, fidan dikimi, bu alanların çimlendirilmesi vb.) ve sulanması hizmetleri için hizmet alım sözleşmesi imzalamışlardır.
Söz konusu hizmetler, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/5-b) bölümünde düzenlenen “temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri” kapsamında
tevkifata tabi tutulacak, işgücü temin hizmeti olarak değerlendirilmeyecektir.
Örnek 19: (H) özel hastane işletmesinin ağız ve diş sağlığı polikliniği,
hareketli protez bitim işçiliği hizmetini (P) firmasından satın almaktadır. Bu
kapsamda (P) firmasının elemanları, hastanenin belirlediği yerlerde hastane
tarafından temin edilen araç ve gereçler ile malzemeyi kullanarak poliklinikte
alınan ölçülere göre protezleri hazırlamaktadırlar.
Bu işlemde söz konusu hizmetin hastanenin sevk, idare ve kontrolü altında
olmaksızın verilmesi mümkün bulunmadığından bu hizmet işgücü temin hizmetleri kapsamında değerlendirilecek ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan
KDV, (H) özel sağlık işletmesi tarafından %90 oranında tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
Ancak, (P) firmasının, hastanede alınan ölçülere göre kendi işyerinde kendisine ait araç, gereç ve malzemelerle yaptığı protez dişleri hastaneye tesliminde (hizmet mahiyetinde bir işlem söz konusu olmadığından), KDV tevkifatı uygulanmayacağı tabiidir.
Örnek 20: (K) firması, (M) maden işletmesine ait çeşitli açık ocaklarda
üretilen ve belli ebatlarda kırılıp sınıflandırılan cevherler içerisindeki bazı mineraller ile diğer cins cevher parçalarının elle ayıklanması işini yüklenmiştir.
Söz konusu iş, (M) işletmesinin sevk, idare ve kontrolü dışında yürütülmesi mümkün olmadığından, işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirilecek ve hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV, %90 oranında tevkifata tabi
tutularak (M) maden işletmesi tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
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4. SONUÇ
KDV Kanunu’nun 9. maddesiyle, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya Maliye Bakanlığı yetki verilmiştir. Bu
doğrultuda, Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan tebliğlerle tam sorumluluk ve
kısmi sorumluluk uygulamaları düzenlenmiştir. Tam sorumluluk uygulama-
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sında KDV mükellefi tarafından ödenmesi gereken KDV’nin tamamı sorumlu
sıfatıyla alıcı tarafından ilgili vergi dairesine yatırılmakta, kısmi sorumluluk
uygulamasında ise KDV’nin bir kısmını alıcı tarafından tevkifat yapılarak,
diğer kısmının ise mükellef tarafından ilgili vergi dairesine yatırılmaktadır.
96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile 01.12.2005 tarihinden itibaren KDV
mükelleflerinin mal ve hizmet üretimlerine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırmadan ilk işverenden veya bu alanda faaliyette bulunan diğer kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin ettikleri işgücü hizmetlerine ait
KDV’nin 9/10’unu tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi
uygun görülmüştü. Ancak, 97 Seri No.lu Genel Tebliğ ile 05.01.2006 tarihinden itibaren işgücü hizmet alımlarında tevkifat uygulayacak kuruluşlar kapsamına KDV mükellefi olmasalar dahi 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin
(A/2) bölümünde sayılan kurum, kuruluş ve işlemlerinde dahil edilmesiyle
sorumluluk uygulaması genişletilmiş bulunmaktadır.
Bununla birlikte, KDVK-59/2010-7 sayılı Sirküler yayınlanarak uygulamada karşılaşılan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.
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VERGİ DAİRELERİNCE SERMAYE ŞİRKETLERİNE
UYGULANAN RESEN TERK İŞLEMLERİ VE SONUÇLARI
Ayşe GINALI *

RESEN TERKİN İŞLEMLERİ
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre işi bırakma, vergiye tabi olmayı gerektiren muamelelerin tamamen durdurulması ve sona erdirilmesini ifade eder.
Tasfiye ve iflas hallerinde mükellefiyetin vergi ile ilgili muamelelerinin tamamen sona erdirilmesine kadar devam etmesi ve bu hallerde tasfiye memurları
veya iflas dairesi tarafından tasfiye ve iflas kararlarını ve tasfiyenin veya iflasın
kapandığını vergi dairesine ayrı ayrı bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca Türk
Ticaret Kanunun da öngörülen işlemler yerine getirilmeden ve tasfiye veya
iflasın sona erdiği tescil ve ilan edilmeden tasfiyenin sona erdiğinin kabul
edilmesi ve şirketin tüzel kişiliğinin ortadan kaldırılması mümkün değildir.
Genel kural tüzel kişi mükellefiyetliğinin Türk Ticaret Kanunu ve İcra
İflas Kanunu’nun tasfiye veya iflas ile ilgili hükümlerine göre son bulması
olmakla birlikte faaliyetlerini uzun süreden beri bırakmış, ortakları dağılmış,
*

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi 		
Müdürü Yardımcısı
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GİRİŞ
Sermaye şirketleri, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre
kurulmuş olan anonim şirket, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer nitelikteki yabancı kurumlardan oluşan ve 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi kabul edilerek
vergilendirme yönünden bu kanun hükümlerine tabi tutulan şirketlerdir.
Türk Ticaret Kanununa göre kurulan sermaye şirketleri işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan tarihinden itibaren tüzel kişilik
kazanırlar. Ticaret sicili, şirketler hakkında alınacak bilgilerin ve kurulan
şirketlerin bazı hakları elde etmeleri açısından ilk kaynaktır.
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ortaklığın feshine ve tasfiyesine tevelsül edilmemiş, sorumlu ve muhatap tutulacak kanuni temsilci veya tasfiye memuru da bulunmayan, işlerini tamamen
terk ettiği belirlenen ve vergiye tabi bir faaliyeti de tespit edilemeyen mükelleflerin işi bırakma bildirimini vergi dairesine bildirmemiş olmaları nedeniyle
gereksiz tarhiyatlar yapılmasının ve ihtilaflar yaratılmasının ortaya çıkardığı
sakıncaları gidermek ve münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla
mükellefiyet tesis ettirenlerin, mükellefiyet kayıtlarının terkini suretiyle
idarenin ve diğer mükelleflerin mağduriyetini önlemek amacıyla mükellefiyet
kayıtlarının terkin edilme imkanı getirilmiştir.
Bu sebeblerden dolayı Vergi Usul Kanunu’nun 160.maddesine 5228 sayılı
kanunun 6.maddesiyle eklenen fıkralarla 31.07.2004 tarihinden itibaren gayrifaal duruma düşmüş mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının terkin edilmesi
yetkisi ilgili vergi dairelerine verilerek 21.12.2004 tarih ve 2004/13 Seri No’lu
Uygulama İç Genelgesi ile de uygulamaya yön verilmiştir.
Maddede belirtilen hükme göre terk işlemleri iki kısımda değerlendirilmiştir.
1-) İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının
tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen
adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine
dair bilgi edinilememesi,
2-) Başkaca bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmadığı halde münhasıran
sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiğinin vergi incelemesine yetkili olanlarca düzenlenen rapor ile tespit edilmesi ve mükellefiyet
kaydının devamına gerek görülmediğinin raporda belirtilmesi,
hallerinde mükellef (matrahlı veya matrahsız beyanname verenler dahil)
işi bırakmış kabul edilerek mükellefiyet kaydı vergi dairesince terkin edilir.
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İşi Bırakma Bildiriminde Bulunmayan Bir Mükellefin İşi Bıraktığının
Tespit Edilmesi
İşini terk eden ancak işi terk keyfiyetini vergi dairesine bildirmeyen ve
dosyasında işine devam ettiğine dair herhangi bir bilgi bulunmayan mükelleflerin mükellefiyet kayıtları vergi dairelerince aşağıdaki araştırmalar yapıldıktan
sonra terkin edilir.
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1-) Mükellefin tarh dosyasından birbirini izleyen iki döneme ait katma
değer vergisi beyannamesi vermeyenlerin işyeri adreslerinde,
2-) Mükellefin kanuni temsilcilerinin ikametgah adreslerinde veya ulaşılan
şirket ortağı veya kanuni temsilci nezdinde ,
yoklama işlemi yapılarak mükellefin işlerini ne zaman terk ettikleri tespit
edilir.
3-) İlk yoklamanın düzenlenmesini takip eden otuz gün içinde mükellefin
bilinen adreslerinde bulunmadığını teyit eden ikinci bir yoklama daha yapılır.
Yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda işini terk ettiği tespit edilen,
bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyetine devam
ettiğine dair bilgi edinilemeyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtları terkin
edilir.
4-) Vergi inceleme elemanlarınca yapılan inceleme, araştırma ve yoklamalar sonucunda işini terk ettiği tespit edilen, bilinen adreslerinde bulunamayan ve başka bir adreste faaliyete devam ettiğine dair bilgi edinilemeyen
mükelleflerin mükellefiyet kayıtları vergi inceleme elamanının bu hususları
içeren raporuna istinaden,
- İnceleme elemanı tarafından tespit edilen terk tarihi,
-Terk tarihi tespit edilmemiş ise rapor düzenleme tarihi, itibariyle terkin
edilir.
Mükelleflerin farklı vergi daireleri yetki alanında şubelerinin bulunması
halinde şubelerin bulunduğu vergi dairelerince de yapılacak yoklama sonucuna göre;
- Şubenin de gayrifaal duruma düşmesi durumunda şubenin mükellefiyet
kaydının terkini ile eş zamanlı olarak merkezin bulunduğu vergi dairesince
mükellefiyet kaydı terkin edilecektir.
- Şubenin aktif olarak çalışıyor olması durumunda ise mükellefiyet
kaydının terkin edilmesi mümkün değildir. Bu durumda mükellef tarafından
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde şubenin merkeze çevrilmesi de
mümkündür.
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Mükellefiyet Kaydının Terkin Edileceği Tarihin Belirlenmesi
Mükellefiyet kayıtları terkin edilecek mükelleflerden,
- İşini terk ettiği tarih devlet veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve
siciller ile veya diğer kanaat getirici vesikalarla tevsik edilebilenlerin kayıtları
bu olayın meydana geldiği tarihten itibaren,
- İşini terk ettiği tarih kanaat getirici vesikalarla tespit edilemeyenlerin
mükellefiyet kayıtları ilk yoklamanın yapıldığı tarihten itibaren (1998/6
veya 2000/12 Seri No’lu Uygulama İç Genelgeleri kapsamında yapılmış
olan yoklamalar da terkin işlemi kapsamında yapılmış ilk yoklama olarak
değerlendirilir)
- Mahkeme kararı, vergi inceleme raporu veya vergi daireleri tarafından
resmi makamlarla yapılan yazışmalar sonucunda sahte veya çalıntı ya da tahrif
edilmiş nüfus cüzdanı ile bilgileri dışında adlarına mükellefiyet tesis ettirildiği
tespit edilenlerin tesis tarihi itibariyla, mükellefiyet kayıtları terkin edilir.
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Faaliyetine Devam Ettiği Tespit Edilenlerin Kayıtlarının Tekrar Açılması
Mükellefiyet kaydı terkin edilen mükelleflerden, faaliyetine başka bir
adreste devam ettikleri veya yeniden faaliyete geçtikleri ya da tasfiyeye tabi
tutuldukları tespit edilenlerin mükellefiyet kaydı yeniden açılır.
Söz konusu mükelleflerden faaliyetlerine başka bir adreste devam ettiği
tespit edilenlerin mükellefiyet kaydı mükellefiyetin terkin edildiği tarihten,
tasfiyeye girdiği öğrenilenlerin tasfiyeye girdiği tarihten, yeniden faaliyete
geçtiği belirlenenlerin mükellefiyet kaydı ise yeniden faaliyete geçtikleri
tarihten itibaren yapılır.
Mükellefiyet terkininden sonra posta ile beyanname gönderilmesi durumunda beyannamede bildirilen adres tarh dosyasındaki adreslerden farklı ise
ilgili adreste de yoklama tutularak mükellefin faaliyetinin olup olmadığının
tespiti yapılır.
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Mükellefiyetleri Terkin Edilen Mükellefler İçin Vergi Dairelerinde
Yapılacak Diğer İşlemler
Vergi dairelerince mükellefiyetleri resen terkin edilen mükelleflerin
bastırmış ve iptal ettirmedikleri belgelere ilişkin bilgiler ile ödeme kaydedici
cihazlara ait bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine gönderilir. Ayrıca ibraz edilmeyen belge kapsamında ilgili dönemler takdir komisyonuna sevk edilir.
Mükelleflerin vergi borçlarından dolayı şirket tüzel kişiliğine ait mal
varlığına, şirketin kanuni temsilcilerine ya da ortaklarının şahsi mal varlıklarına
haciz tatbik edilmiş olması mükellefiyet kaydının terkinine engel olmadığından
terkin işlemleri yapılarak haciz edilmiş malların paraya çevrilme işlemleri ile
kayıtlarının terkin edildiği tarihten önceki dönemlere ait borçların, 6183 sayılı
A.A.T.U.H.K hükümlerine göre takip ve tahsiline devam edilir.
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Sahte Belge düzenlemek Amacıyla Mükellefiyet Tesis Ettirdiği Vergi
İncelemesine Yetkili Olanlarca Düzenlenen Rapor ile Tespit Edilen ve
Mükellefiyet Kaydının Devamına Gerek Görülmediği Raporda Belirtilen
Mükellefler
Bu çerçevede ki mükelleflerin mükellefiyet kayıtları bunların matrahlı ya
da matrahsız beyanname verilip verilmediğine bakılmaksızın vergi inceleme
raporunda mükellefiyet kaydının devamına gerek görülmediğinin belirtilmiş
olması şartı ile raporda belirtilen tarih itibariyle terkin edilir.
Yapılan terk işlemi mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin
yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette
bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere ilişkin vergilendirmeye ve sahte
belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza
uygulanmasına da engel teşkil etmez.
Kurumlar vergisi mükellefleri beyannamelerini elektronik ortamda vermek mecburiyetindedirler. Mükellefiyet terkini yapılan mükelleflerin terk
tarihinden sonraki dönemlere ait beyannamelerini elektronik ortamda göndermeleri mümkün değildir. Ancak mükellefler tarafından posta ile gönderilen
beyannameler ise işleme tabi tutulmadan dosyalarında muhafaza edilir.
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UYGULAMADA YAŞANAN SORUNLAR
Vergi dairelerince uygulanan resen terk uygulaması Vergi Usul Kanunu’nun
3. maddesinde ifade edilen vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya
ilişkin işlemlerin gerçek mahiyetinin esas olduğu ilkesine dayanmaktadır.
Ancak uygulamada ağırlıklı olarak sermaye şirketleri ortaklarını aile bireylerinin oluşturduğu limited şirketlerden oluşmakta bu tür şirketlerde bir çok
hukuki işlem usulen yerine getirilmekte esasen kararlar bireysel alınmaktadır.
Kişilerin yaşadıkları ekonomik veya özel sorunlar veya iş değişikliği, işlerin
bir süre askıya alınması ya da mevsimlik iş yapılması gibi sebebler sonucunda
mükellefler tarafından vergisel ödevleri yerine getirmemek adına resen terk
işlemleri vergi dairelerinden talep edilebilmektedir.
Ayrıca Tapu Kanunun 35 ve 36. maddeleri ile Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü Yabancı İşler Dairesi Başkanlığının 2008/12 Sayılı Genelgesine
göre yabancı uyruklu gerçek kişilerin Türkiye de işyeri veya mesken olarak
kullanmak üzere mülk edinmesi karşılıklılık esasına dayandırılmıştır. Kendi
ülkeleri ile karşılıklılığı olmayan yabancı uyruklu kişiler ancak Türkiye’de
yabancı yatırımcı olarak kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip
şirketler adına ve bu şirketlerin ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını
yürütmek için taşınmaz alabilirler. Belirtilen kanunun ve uygulamanın sonucu
olarak Türkiye de mesken edinme hakkına sahip olmayan yabancı uyruklu
kişiler Türkiye de kurdukları şirketler adına gayrimenkul alma imkanına sahip olabiliyorlar ancak bu şirketlerin daha kuruluş aşaması Vergi Usul Kanunumuzdaki gerçek mahiyet ilkesine ters düşmekle birlikte ticari bir amaç
taşımayan ve bütün hukuki prosedürlerin usulen yerine getirildiği bir şirket
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da vergilendirme ve tahsilat ile ilgili işlemlerin sağlıklı yürütülmemesine sebeb olunmaktadır.
Mükellefiyeti terkin edilenlerin ellerinde bulunan kullanılmamış belgelerin vergi dairelerince iptal işlemi yapılamadığından, mükellefler tarafından
bilerek veya bilmeyerek terk tarihinden sonra kullanılan belgeler hem
mükellefiyetin tekrar başlama tarihi hem de vergilendirme yönünden sakınca
doğurmaktadır.
Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin bu kanun hükümlerine göre
yaptıkları belirli işlemler ticaret siciline tescil ve ilan olunur. Örneğin: Tahsil
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edilecek belli bir harç karşılığında adres değişikliğinin tescil ve ilanı zorunludur. Sermaye şirketi olmakla birlikte güçlü bir sermaye yapısına sahip olmayan şirketler bu tür işlemleri maddi anlamda külfet kabul ettikleri için yerine
getirmemekte veya getirememektedirler. Ticaret sicilinde mükellefiyetle ilgili
yapılması gereken bu değişikliklerin bir ay içinde vergi dairesine de bildirilmesi gerekmektedir. Her iki işleminde yapılmaması sonucu aslında faaliyetini
sürdüren mükelleflerin vergi dairelerince resen terkin edilmesi vergilendirme
hatası olarak zaman ve iş kaybına neden olmakla birlikte mükellefler vergi
kanunları ve ticaret kanunu hükümlerine göre ceza ve yaptırımlarla da karşı
karşıya gelmektedirler.
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Maliye Bakanlığı (21.12.2004) 2004/13 Sayılı Uygulama İç Genelgesi
Maliye Bakanlığı (17.04.2009) 2009/3 Sayılı Uygulama İç Genelgesi
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü (17.07.2008) 2008/12 Sayılı Genelge
T.C.Yasalar(04.01.1961)213sayılı Vergi Usul Kanunu.Ankara:Resmi
Gazete(10703 sayılı)
T.C.Yasalar(29.06.1956)6762sayılıTürkTicaretKanunu.Ankara: Resmi
Gazete (9353 sayılı)
T.C.Yasalar(22.12.1934)2644 sayılı Tapu Kanunu Ankara:Resmi Gazete
(2892 sayılı)
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SONUÇ
Sermaye şirketlerinin vergi dairelerince resen terk edilmesi hukuki açıdan
sona ermesi anlamına gelmemektedir. Bu şirketlerin sona ermesi ancak Ticaret Sicilinden kaydının silinmesi ile hüküm ifade etmektedir. Bu nedenle de
yapılacak resen terkin işlemlerinin sonucunun Türk Ticaret Kanunu ile uyum
sağlanarak aynı hükümleri ifade etmesi yerinde olacaktır.
Farklı kurumları ilgilendirmesine rağmen uygulanması halinde dolaylı veya
dolaysız birbirine etkileyen kanunların ve genelgelerin birbiriyle örtüşmesi bu
konularla ilgili uygulama da yaşanan sorunların en aza indirilmesine olanak
sağlayacaktır.
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SON DEĞİŞİKLİKLER IŞIĞINDA HER YÖNÜYLE
DOĞUM BORÇLANMASI

GİRİŞ
Bir bakıma sigortalılığın satın alınması anlamına gelen hizmet borçlanmasıyla bireyler, çok uzun süre yükümlülüklerini yerine getirmemelerine karşın,
hak kaybına uğramaktan kurtulmaktadırlar. Hizmet borçlanmasını, primi ödenmediği için hizmet süresinden sayılmayan bazı sürelerin primlerinin borçlanılıp ödenmesi koşuluyla, emekliliğe esas olacak hizmet süresinden sayılmasını
sağlayan bir kurum olarak tanımlamak mümkündür(Şakar,1992,68).
Bir başka deyişle, hizmet borçlanması, sigortalıların zamanında primi
ödenmemiş/ödenememiş sürelere ait primlerin ödenmesi suretiyle, bu sürelere ait malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarının prim ödeme gün sayılarına ve
sigortalılık sürelerine katılmasına imkân veren bir sosyal sigorta işlemidir.
Hizmet borçlanmasıyla ilgili yasal düzenleme esas itibariyle, (5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu)’ nun “Sigortalıların
Borçlanabileceği Süreler” başlıklı 41 inci maddesinde yapılmıştır. 5510 sayılı
Kanunun uygulanmasına yönelik (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği)’ nin
66 ncı maddesinde borçlandırılan sürelerin hizmet olarak tespiti ile adıgeçen
kanuna göre çalışması bulunmayıp, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış
ülkelerde çalışması bulunan kişilerin yapacakları borçlanmalarda borçlanma
statüleri belirlenmiştir.
Bu yazımızda, “Doğum Borçlanması”yla ilgili iş ve işlemler, (Hizmet
Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ) ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca uygulama ayrıntılarının belirlendiği (Genelge)ler
doğrultusunda örneklerle açıklanacaktır.
1
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DOĞUM BORÇLANMASI
5510 sayılı kanun ile kadınlar için ilk kez doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Şüphesiz doğum borçlanması, çalışma hayatında ağırlığı her geçen
gün artan kadın sigortalılara yönelik yapılmış önemli bir düzenlemedir. Söz
konusu düzenleme ile doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrılmak zorunda kalan kadın sigortalılara, doğumdan sonra sigortasız geçirdikleri belli süreleri
borçlanarak hizmet olarak değerlendirme imkanı sağlanmıştır. Ancak bu yeni
borçlanma hakkı, kanun hükümlerinin yorumuna bağlı olarak uygulamada
birtakım sorunları da beraberinde getirmiştir.
Doğum borçlanmasının ayrıntılarına geçmeden önce, konuyla ilgili yasal
düzenlemeleri hatırlamak yararlı olacaktır. Doğum borçlanmasıyla ilgili yasal
düzenleme, 5510 sayılı Kanununun 41 nci maddesinin a) bendinde ve devamı
bentlerde yapılmıştır. 5510 sayılı Kanununun 41 nci maddesinin a) bendinde “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4
üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının,
iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun
yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ………….. ve talep tarihinde 82 nci maddeye
göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak
üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri
şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.”
denilmektedir.
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Borçlanma Başvurularının Yapılması
Kadın sigortalılar veya hak sahipleri doğum borçlanmasına dair başvurularını, sigortalı kadının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılması asıldır. Ancak, doğum
borçlanması taleplerinin Kurum ünitelerinden herhangi birisine yapılması
önünde bir engel bulunmamaktadır. Sigortalıların mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik olarak, kadın sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği
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2.2. Borçlanmanın Şartları
5510 sayılı Kanunun doğum borçlanmasıyla ilgili öngördüğü sınırlama
ve şartlar esasen kanunun 41 nci maddesinde belirlenmiştir. Konuyla ilgili yayımlanan ilk genelgede doğum borçlanması yapabilme şartlarından birisi de,
doğumdan önce sigortalılık niteliğini yitiren kadınların 300 gün içinde doğum
yapmış olması koşuluydu. Ancak, yargı kararları (Y.10.H.D., 25.2.2010 T.,
E.2009/8312, K.2009/2516) doğrultusunda Kurum 300 gün koşulunu kaldırmıştır.
5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri, tebliğ ve yargı içtihatları doğrultusunda doğum borçlanmasının sınır ve koşulları;
• Borçlanma yapacak kadının Kanunun 4/a maddesi kapsamında doğumdan önceki tarihte sigortalı olması,
• Sigortalı kadının en fazla iki doğum için borçlanma yapılabilmesi,
• Sigortalı kadının her bir doğum tarihinden sonraki en fazla 2 için yıl
borçlanma yapılabilmesi,
• Sigortalı kadının doğumdan sonra sigortalı olarak çalışmaması ve çocuğun yaşaması,
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sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi dışındaki bir üniteye
borçlanma talebinde bulunmaları durumunda, borçlanma taleplerinin ilgili
Kurum ünitesince alınarak geciktirilmeksizin borçlanmanın yapılacağı üniteye gönderilmesi gerekmektedir.
Doğum borçlanma başvurularıyla ilgili açıklanması önemli bir husus,
01.10.2008 – 01.07.2010 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunan ve talebi o tarihteki Tebliğ ile genelge gereği reddedilen sigortalıların
başvuruları hakkında yapılacak işlemlerdir. Bu durumda olan sigortalıların
daha önce 2008/111 sayılı Genelge gereğince değerlendirilerek reddedilen
talepleri, yeni bir talep alınmaksızın 2010/106 sayılı Genelge doğrultusunda
yeniden değerlendirilecektir. Doğum borçlanması taleplerinin reddedilmesi
nedeniyle, Kuruma karşı dava açan ve davaları devam edenlere Tebliğ değişikliği konusunda yazılı bilgi verilecek ve sigortalıların kendi istekleri haricinde
davalardan etmeleri istenilmeksizin borçlanma işlemleri sonuçlandırılacaktır.
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Sigortalı kadının kendisinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunması,
• Kanun gereği hesaplanan borçlanma primlerinin bir aylık sürede
ödenmesi,
şeklinde özetlenebilir.
Doğum borçlanmasının şartları ve bu şartların uygulamasıyla ilgili bazı
hususların özellikle açıklanması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu hususlardan
en önemlisi doğum borçlanmasıyla ilgili hükümlerin geriye yürüyüp yürümeyeceğidir. Bilindiği üzere, genel kural her kanununun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurmaya başlaması ve bu tarihten
sonra meydana gelen olaylara ve ilişkilere uygulanmasıdır. Bu kuralın doğal
sonucu da, kanunların geriye yürümemesidir.
Yargıtay 10.Hukuk Dairesi konuyla ilgili bir davada, sosyal güvenlik hukukunun özel ve kamusal niteliği itibarıyla ve 5510 sayılı Kanunda, anılan
hükümle getirilen, sigortalıların lehine olan bu borçlanma hakkının, Kanunun
yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uygulanmasını engelleyen bir düzenlemenin olmadığından hareketle, 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden
önce meydana gelmiş doğum olaylarına da uygulanabileceğinin kabul edilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir(Y.10.H.D., 25.2.2010 T., E.2009/8312,
K.2009/2516).
Yüksek Mahkeme aynı kararında; Doğuma dayalı borçlanma hakkından
yararlanabilmek için doğum sırasında aktif sigortalı olma şartının gerekmediği, geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olmasının, bu haktan yararlanabilmesi için yeterli sayılması gerektiği,
doğum borçlanmasında aranan doğum öncesi sigortalılık şartının da, herhangi
bir süre sınırına tabi tutulmaması gerektiğini karar bağlamıştır.

Kasım-Aralık 2010

•

254

2.3. Borçlanılabilecek Süreler
a) Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların, doğum nedeniyle çalışmadıkları, en fazla iki defa olmak üzere, her bir doğum için ikişer
yıllık borçlanma hakları bulunmaktadır. Doğum borçlanmasında borçlanılacak iki yıllık süre, azami borçlanılabilecek süredir. Kanun koyucu, doğuma
bağlı borçlanma hakkını iki defayla sınırladığı için ikiden fazla doğum için
borçlanma yapılması mümkün değildir. İkiden fazla doğum için borçlanma

talebinde bulunan sigortalıya iki doğum için borçlanma hakkı olduğu konusunda bilgi verilerek, tercih ettiği doğumlardan ikisi için borçlanma işlemi
yapılacaktır.
Örnek:1 3.6.1990 tarihinde 506 sayılı Kanununa tabi olarak çalışmaya
başlayan sigortalı (A), 4.4.1992, 14.4.1994, 23.12.2000 ve 6.3.2005 tarihlerinde 4 doğum yapmış, doğumlardan sonra çalışamadığı süreleri borçlanmak
için Kuruma müracaat etmiştir.
Bu durumda, sigortalı (A)’ ya en fazla 2 doğum için borçlanma yapabileceği, bu nedenle borçlanma yapmak istediği doğumlar için tercihte bulunması gerektiği konusunda bilgi verilecek ve tercih ettiği doğumlardan ikisi için
borçlanma işlemi gerçekleştirilecektir.
b) Doğum borçlanması yapacak kadının, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında doğumdan önceki tarihte sigortalı olması gerekmektedir. Sigortalı kadının doğum borçlanması yapabilmesi için 5510 sayılı Kanunun 4/a
maddesi anlamında sigortalı tescilinin yapılmış olunması da tek başına yeterli
değildir. Sigortalı tescilinin yapılmasının yanı sıra, sigortalı adına Kuruma
kısa ya da uzun vadeli sigorta kollarında prim ödenmiş olması da gerekmektedir. Sigortalı tescili yapılmış olunmakla birlikte, adına Kuruma uzun ya da
kısa vadeli sigorta primi ödenmediği anlaşılan kadın sigortalının borçlanma
talebi kabul edilmeyecektir.
Bu noktada belirtmek gerekir ki, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun kapsamında çıraklık çalışması nedeniyle sigortalı tescili sağlanan kişinin doğum
yapması halinde de, doğum borçlanmasıyla ilgili süreleri yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda borçlanabilecektir.
Örnek:2 Sigortalı (B), 1.1.1990 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında
çalışmaya başlamış, zorunlu sigortalılığı 28.12.1996 tarihinde sona ermiştir.
Sigortalı (A), 10.6.1988 ve 12.2.1991 tarihlerinde 2 doğum yapmıştır. Doğumlardan sonra çalışamadığı süreleri borçlanmak için Kuruma başvuruda
bulunmuştur.
Bu durumda, sigortalı (B) 10.6.1988 tarihindeki doğumu sigortalı çalışmaya başladığı tarihten önce olduğu için borçlanamayacak, sigortalı çalışmaya başladığı tarihten sonraki doğumu ise borçlanabilecektir.
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Örnek:3 16 yaşında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında bir
işyerinde çırak olarak çalışan ve 3.3.1994 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı tescili sağlanan ve 20.12.1994 tarihinde sigortalılığı sona
erip, bugüne kadar başka bir çalışması olmayan sigortalı (C), 4.8.1999 ve
20.8.2007 tarihlerinde yapmış olduğu doğumlarla ilgili borçlanma talebinde
bulunmuştur.
Sigortalı (C), çırak olarak çalıştığı ve adına kısa vadeli sigorta kollarına
ait primler Kuruma ödendiği için, başkaca sigortalı bir çalışması olması dahi,
borçlanma talebi kabul edilecektir.
c) Sigortalı kadının, mülga 506 sayılı Kanuna tabi zorunlu ve isteğe bağlı
sigortalı olduğu sürelerle ilgili doğum borçlanması yapması mümkün değildir.
Sigortalı kadının doğum nedeniyle borçlanabileceği süre ile belirtilen kanuna
tabi zorunlu ya da isteğe bağlı sürelerin çakışması durumunda, zorunlu ya da
isteğe bağlı sürelerle ilgili borçlanma işlemi yapılmayacaktır.
Örnek:4 15.5.1993 – 23.2.1995 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi
zorunlu, 3.4.1998 – 30.10.2007 tarihleri arasında mülga 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalı olan sigortalı (A),
20.6.1996 ve 28.11.2008 tarihlerinde iki doğum yapmış ve doğum borçlanması talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (A)’ nın her iki doğumuyla ilgili yapmış olduğu borçlanma talebinin kabulü gerekmekte olup, borçlanma işlemleri yapılacaktır.
d) 5510 sayılı Kanunun 4-a maddesi kapsamında sigortalı tescili bulunmakla birlikte, doğumdan önce anılan Kanunun 4-b maddesi kapsamında
(1479 sayılı kanun) sigortalı olup sigortalılığı sona ermiş olan ya da bu madde
kapsamında sigortalılığı devam eden kadın sigortalının, bu sürelerle ilgili doğum borçlanması talepleri kabul edilmeyecektir.
Örnek:5 3.3.2001 – 11.5.2004 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna, 1.6.2006 – 12.5.2008 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna, 5.3.2009 –
30.9.2009 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4-a maddesi kapsamında
sigortalı olan (C), 5.5.2006 ve 3.9.2008 tarihlerinde iki doğum yapmıştır. Her
iki doğum için de borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (C), bu durumda 5.5.2006 tarihindeki doğumla ilgili süresini
borçlanacak,3.9.2008 tarihindeki doğumu ise, doğumdan önceki son sigortalılığı 1479 sayılı Kanuna tabi olduğu için borçlanamayacaktır.

Örnek:6 08.02.1996 – 15.10.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna
tabi olarak çalışan, 1.3.2006 tarihinde 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı başlayan ve 30.11.2009 tarihinde sigortalılığı sona eren sigortalı (F), 11.11.1998 ve 1.8.2009 tarihlerinde iki doğum
yapmıştır. Her iki doğum için borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (F)’ nin 11.11.1998 tarihinde yapmış olduğu doğumla ilgili sürenin borçlanma işlemi yapılacak, 506 sayılı Kanunun 85 inci maddesine göre
isteğe bağlı sigortalılık süreleri 1.10.2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 4-b maddesi kapsamında değerlendirildiğinden, 1.8.2009 tarihindeki
doğumla ilgili borçlanma işlemi yapılmayacaktır.
e) 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa tabi sigortalılığı
devam eden kadın sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 506
sayılı Kanuna göre tescil edilmiş ve kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden adına prim ödenmiş olması şartıyla, doğum borçlanması yapabilirler.
Örnek:7 22.2.1997 – 31.1.2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna
göre tarım sigortalılığı bulunan sigortalı kadın (A), 1.6.2000 tarihinde doğum
yapmıştır. Sigortalı kadın doğum borçlanması talebinde bulunmuştur.
Sigortalı kadın (A)’ ın 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılığı bulunmadığından, doğum borçlanması talebi kabul edilmeyecektir.
Örnek:8 2.2.1987 – 30.1.1991 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna göre
tarım sigortalılığı, 20.9.1992 – 2.2.1993 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna
tabi olan sigortalı kadın (B), 5.3.1991 ve 12.9.1993 tarihlerinde 2 doğum yapmıştır. Sigortalı kadın her 2 doğum içinde borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı kadın (B)’ nin 5.3.1991 tarihindeki doğumla ilgili yapmış olduğu borçlanma talebi, o tarihte son olarak 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı
olduğu için reddedilecek, 12.9.1993 tarihindeki doğumla ilgili talebi ise, doğumdan önceki tarihte son olarak 5510 sayılı Kanunun 4-a maddesi kapsamında sigortalı olduğu için kabul edilecektir.
f) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalılardan 01.10.2008
tarihinden önce 506 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar
da, doğum olayının 5434 sayılı Kanuna sigortalılıktan önce gerçekleşmesi
kaydıyla doğum borçlanması yapabileceklerdir. Bu durumdaki sigortalıların,
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doğum borçlanması işlemleri 506 sayılı Kanuna tabi hizmetlerinin bulunduğu
sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezince yapılacaktır.
Örnek:9 14.4.1987 – 14.11.1998 tarihleri arasında 5434 sayılı Kanuna,
1.12.1999 – 30.6.1999 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna sigortalı hizmetleri
bulunan sigortalı kadın (B), 12.3.2000 tarihinde doğum yapmış, 14.4.2001
tarihinde tekrar 5434 sayılı Kanuna tabi çalışmaya başlamıştır. Sigortalı kadın
doğum borçlanması talebinde bulunmuştur.
Sigortalı kadın (B)’ nin doğum olayının 506 sayılı Kanuna tabi sigortalılığından sonra olması nedeniyle borçlanma talebi kabul edilecektir. Sigortalı
kadının 5434 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı hizmetinin başlangıcı 14.4.2001
olacağından, 12.3.2000 – 13.4.2001 tarihleri arasındaki süresini borçlanabilecektir.
Örnek:10 8.8.1987 – 25.5.2003 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi
hizmetleri bulunan sigortalı kadın (D), 19.9.2007 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlamış ve halen sigortalılığı devam etmektedir.
Sigortalı kadın, 24.6.2003 tarihinde doğum yaptığını beyan ederek, borçlanma
talebinde bulunmuştur.
Sigortalı kadının doğumdan önceki tarihte 506 sayılı Kanuna sigortalılığının olması nedeniyle, borçlanma talebinin kabulü gerekmektedir. Sigortalı
kadın, 24.6.2003 – 24.6.2005 tarihleri arasındaki süreyi borçlanabilecektir.

Kasım-Aralık 2010

2.4. Borçlanma Sürelerinin Belgelendirilmesi
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden herhangi bir belge
istenilmeksizin, sigortalı hizmetleri Kurum hizmet kayıtlarından tespit edilerek sonuçlandırılacaktır. Sigortalının örneği Kurumca hazırlanmış borçlanma
talep dilekçesini doldurarak talepte bulunması yeterlidir.
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2.5. Borçlanma Statüsünün Belirlenmesi ve Borçlandırılan Sürelerin
Hizmet Olarak Değerlendirilmesi
5510 sayılı Kanunun 41 nci maddesinin (a) bendi kapsamında doğum
borçlanması talebinde bulunan ve talebi kabule dilen kadın sigortalıların,
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2.5.1. Borçlanma Tarihindeki Sigortalılık Statüsünün Belirlenmesi
a) Sigortalılık niteliği sona erdikten sonra doğum borçlanması talebinde
bulunan kadın sigortalının, borçlandırılan süreleri, sigortalılık niteliğinin sona
erdiği tarihte tabi olduğu sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Örnek:1 9.10.1999 – 10.10.2000 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna,
1.1.2006 tarihinden itibaren ise 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalı olan ve
9.4.2002 – 9.4.2004 tarihleri arasındaki doğum süresini borçlanan sigortalı
(C)’ nin, borçlandığı sigortalılık süresi 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin
birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık süresi olarak dikkate alınacaktır.
b) 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca haklarında 5434
sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacak olan kadın sigortalıların doğum
borçlanması talebinde bulunması durumunda, borçlandırılan süreleri, anılan
kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Örnek:2 20.11.1996 – 1.6.1997 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi
çalışması bulunan, 4.7.2000 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayıp
halen bu görevine devam eden ve 22.4.1999 – 22.4.2001 tarihleri arasındaki
doğum süresini borçlanmak isteyen sigortalı kadın (D)’ nin, 4.7.2000 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlaması nedeniyle 4.7.2000
tarihinden sonraki süreleri borçlanması mümkün bulunmamaktadır. Sigortalı
kadın (D), 22.4.1999 – 3.7.2000 tarihleri arasındaki doğum sonrası süresini borçlanabilecek olup, borçlandırılan bu süre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
c) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam eden ve daha önce 5510
sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalılığı bulunan kadın sigortalıların doğum borçlanması talebinde bulunması halinde, borçlandırılacak
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borçlandırılan sürelerinin hangi sigortalılık statüsünde değerlendirileceği, bir
başka deyişle, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin hangi bendi kapsamında sigortalılık süresinden sayılacağı önem arz etmektedir.
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süreler, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Örnek:3 2.2.1987 – 30.1.1991 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna göre
tarım sigortalılığı, 20.9.1992 – 2.2.1993 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna
tabi olan sigortalı kadın (B), 5.3.1991 ve 12.9.1993 tarihlerinde 2 doğum yapmıştır. Sigortalı kadın her 2 doğum içinde borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı kadın (B)’ nin 5.3.1991 tarihindeki doğumla ilgili yapmış olduğu
borçlanma talebi, kabul edilmeyecektir. 12.9.1993 tarihindeki doğumla ilgili
talebi ise, doğumdan önceki tarihte son olarak 5510 sayılı Kanunun 4-a maddesi kapsamında sigortalı olduğu için kabul edilerek, 12.9.1993 – 12.9.1995
tarihleri arası borçlandırılan süre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında zorunlu sigortalılığı
sona erdikten sonra isteğe bağlı prim ödeyen ve sigortalılığı sona eren kadın
sigortalının, doğum borçlanması talebinde bulunması halinde, borçlandırılacak süreler, anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi
kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Örnek:4 08.02.1996 – 15.10.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi
olarak çalışan, 1.3.2006 tarihinde 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine göre isteğe bağlı sigortalılığı başlayan ve 30.11.2009 tarihinde sigortalılığı
sona eren sigortalı (F), 10.10.1998 tarihinde yaptığı doğumla ilgili borçlanma
talebinde bulunmuştur.
Bu durumda, sigortalı (F)’ nin 10.10.1998 tarihinde yapmış olduğu doğumla ilgili, 10.10.1998 – 10.10.2000 tarihleri arası sürenin borçlanma işlemi
yapılacak, borçlandırılan süre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
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2.5.2. Borçlanılan Sürelerin Hizmet Olarak Değerlendirilmesi
a) Sigortalılığın Başlangıç Tarihinden Önceki Borçlandırılan Sürelerin
Değerlendirilmesi
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi
sigortalıların anılan kanunun 41 inci maddesine göre yapacakları hizmet borç-
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b) Borçlanma Tutarının Kısmi Ödenmesi Durumunda Borçlandırılan
Sürelerin Değerlendirilmesi
Doğum borçlanması talebinde bulunan sigortalılar borçlandıkları hizmet
sürelerinin karşılığı primlerin tamamını ya da bir kısmını ödeyebileceklerdir.
Borçlanma tutarının kısmen yatırılması durumda, borçlanılan hizmetin prime
esas kazanç olarak değerlendirilmesinde, ödenen tutara tekabül eden gün sayısı dikkate alınacaktır.
Örnek: Sigortalı kadın (A), 30.10.2010 tarihinde doğrudan Kuruma
müracaat ederek, 24.6.2003 tarihinde doğum yaptığını beyan ederek, asgari günlük kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunmuş ve 24.6.2003 –
24.6.2005 tarihleri arası süreleri borçlanma talebi kabul edilmiştir. Sigortalı
(A), 25.11.2010 tarihinde doğum borçlanması tutarı olarak 4.000.-TL’ yi kurum hesaplarına yatırmıştır.
Sigortalı (A)’ nın toplam borçlanabileceği gün sayısı 24.6.2003 – 24.6.2005
tarihleri arası 720 gün olacağından, borçlanma tutarı 5.840,64.-TL olarak hesaplanacaktır. Ancak sigortalının kısmi ödeme yapması nedeniyle, 720 günün
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lanmalarında, 2008 yılı Ekim ayı başından önceki sürelerde borçlanılan prime
esas gün sayısı borçlanılan ilgili aylara mal edilmektedir. Borçlandırılan sürenin, 5510 sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden
önceki süreye ait olması durumunda sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmekte, prim ödeme gün sayısı ve prime
esas kazançlar ise borçlanma yapılan ilgili aylara mal edilmektedir.
Doğum borçlanması yoluyla sigortalıların borçlandırılan süreleri, fiili hizmet süresi olarak değerlendirilmemekte olup, bir anlamda itibari hizmet süresi
olarak kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra, doğum borçlanmasının yapılabilmesi için, sigortalı kadının Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi anlamında
sigortalı olması ve doğum olayının bu sigortalılık niteliğinden sonra meydana
gelmiş olması şartları aranmaktadır. Bu nedenlerle de, 5510 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi kadın sigortalılardan doğum borçlanması talebi kabul edilenlerin sigortalılık başlangıç tarihinin borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülmesi sözkonusu değildir.
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tamamını değil, yatırmış olduğu tutara tekabül eden gün sayısı kadar hizmet
gün sayısı kazanacaktır. Sigortalının yatırmış olduğu tutara karşılık kazanacağı hizmet gün sayısı, 4.000/25,35x%32 = 493 gün olacaktır.
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c) Ay İçinde Adına 30 Günden Az Prim Ödenen Sigortalıların
Doğum Borçlanmasında Dikkate Alınacak Borçlanma Sürelerinin
Hesaplanması
Doğum borçlanması talebi kabul edilen kadın sigortalının iki yıllık borçlanma süresi içinde zorunlu sigortalı hizmetlerinin olması halinde zorunlu sigortalılık süreleri borçlanma sürelerinden düşülecektir.
Sigortalı kadının zorunlu sigortalılığa tabi hizmetleri Kuruma verilen üç
aylık 1ya da dört aylık sigorta primleri bordrosundan tespit edilecektir. Zorunlu sigortalılığa tabi hizmetlerin borçlanma süresinden düşülmesi işleminde,
sigortalının işe giriş ve çıkış tarihlerinin üç aylık ya da dört aylık sigorta primleri bordrosunda bulunmaması durumunda o ayın son gününden başlayarak
geriye doğru gidilerek zorunlu hizmet tespit edilecektir. Ay içinde zorunlu sigortadan geriye kalan süreler 30 güne tamamlanacak şekilde borçlanma süresi
olarak kabul edilecektir. Yine, ay içindeki zorunlu çalışma süresi borçlanma
ile 30 güne tamamlanacağı için 28, 29 ve 31 gün çeken aylarda hizmet 30 gün
olarak dikkate alınacaktır.
Örnek- 506 sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken 8.7.1990 tarihinde doğum
yapan sigortalı (Y), 31.3.1992 tarihinde işten ayrılmış, 1.4.1992 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortaya prim ödemeye başlamıştır. Sigortalı (Y), 8.7.1990
tarihinde yapmış olduğu doğumu borçlanmak için Kuruma talepte bulunmuştur.
Sigortalı (Y)’ nin 1990/II, 1991/I, II, III ve 1992/I inci dönem dört aylık
sigorta prim bordrolarından tespit edilen zorunlu sigortalılık süreleri aşağıdaki
tabloda gösterilmiştir. Sigortalının borçlanma yapacağı tarihlerdeki dört aylık
dönem bordrolarında 120 günden eksik süreleri bulunduğundan bu süreleri
borçlanabilecektir.
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1 1.4.1983 tarihinden önce sigorta prim bordroları üçer aylık dönemler halinde Kuruma verilmekteydi.
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Yukarıdaki açıklamalardan hareketle, sigortalı kadın (Y)’ nin doğum nedeniyle borçlanabileceği süre aşağıdaki tabloda aylar itibariyle hesaplanmıştır.
Bordro
Gün
Sayısı

1990/II

30

1990/III

120

1991/I

60

1991/II

63

1991/III

62

1992/I

45

Bordroda Prim
Ödenen Aylar
Zorunlu Hizmet 2
Ay
Gün
Mayıs
0
Haziran
0
Temmuz
15
16.07.1990-30.07.1990
15
16.08.1990-30.08.1990
Ağustos
Eylül
30
Ekim
30
Kasım
30
Aralık
30
Ocak
5
26.01.1991-30.01.1991
Şubat
10
21.02.1991-30.02.1991
Mart
25
06.03.1991-30.03.1991
Nisan
20
11.04.1991-30.04.1991
Mayıs
18
13.05.1991-30.05.1991
Haziran
16
15.06.1991-30.06.1991
Temmuz
15
16.07.1991-30.07.1991
Ağustos
14
17.08.1991-30.08.1991
Eylül
17
14.09.1991-30.09.1991
Ekim
15
16.10.1991-30.10.1991
Kasım
15
16.11.1991-30.11.1991
Aralık
15
16.12.1991-30.12.1991
Ocak
15
16.01.1992-30.01.1992
Şubat
15
16.02.1992-30.02.1992
Mart
15
16.03.1992-30.03.1992
Nisan
15
Toplam Borçlanılacak Süre (Gün)

Borçlanılacak Hizmet
08.07.1990-15.07.1990
01.08.1990-15.08.1990
01.01.1991-25.01.1991
01.02.1991-20.02.1991
01.03.1991-05.03.1991
01.04.1991-10.04.1991
01.05.1991-12.05.1991
01.06.1991-14.06.1991
01.07.1991-15.07.1991
01.08.1991-16.08.1991
01.09.1991-13.09.1991
01.10.1991-15.10.1991
01.11.1991-15.11.1991
01.12.1991-15.12.1991
01.01.1992-15.01.1992
01.02.1992-15.02.1992
01.03.1992-15.03.1992
243

d) Kısmi Süreli Çalışan Sigortalıların Doğum Borçlanmasında Dikkate
Alınacak Borçlanma Sürelerinin Hesaplanması
4857 sayılı İş Kanunun 13 ve 14 üncü maddeleri gereğince kısmi süreli
veya çağrı üzerine çalışan sigortalılar, 5510 sayılı Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders
2
										
2 Zorunlu hizmetler, dört aylık sigorta primleri bordrosundan, işe giriş – çıkış tarihleri dikkate alınarak tespit edilmiştir.
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Bordronun
Yılı/
Dönemi
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ücreti karşılığında ilgili mevzuat çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak
çalıştırılıp prim ödeme gün sayısı ay içerisinde hak kazandıkları brüt ek ders
ücreti toplam tutarının, prime esas günlük kazanç alt sınırına bölünmesi sonucu tespit edilen gün sayısı otuzun altında olan sigortalıların, doğum borçlanması talebinde bulunmaları halinde zorunlu sigortalılık süresi dışında kalan
süreleri borçlanma kapsamında değerlendirilecektir.
Kısmi süreli (tam zamanlı çalışmayan) çalışan sigortalıların doğum borçlanmasına esas hesaplanacak borçlanma süreleri, ay içinde adına 30 günden
az prim ödenen sigortalıların borçlanma sürelerinin hesaplandığı şekilde tespit
edilecektir.
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2.6. Borçlanma Tutarının Hesabı, Tebliği ve Ödenmesi
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2.6.1. Borçlanma Tutarının Hesaplanması
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) kapsamında
sigortalı sayılanların, bu Kanunun 41 inci maddesine göre doğum borçlanması talebinde bulunmaları durumunda, borçlanacakları sürelere ait prim tutarı,
sigortalıların veya hak sahiplerinin talepte bulundukları tarihte 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında
olmak üzere kendilerince belirlenen günlük kazancın % 32’si oranında hesaplanacaktır. Prime esas kazancın üst sınırı, alt sınırın altı buçuk katı olup, borçlanmak isteyen sigortalı bu sınırlar arasında istediği tutarı belirleyebilecektir.
Borçlanılacak sürenin hesaplanmasında takvim ayının 28, 29, 30 ve 31
gün çektiği üzerinde durulmaksızın her ay 30, her yıl 360 gün olarak alınacaktır. Borçlanma süresinin başlangıcı ve bitişi ay içinde herhangi bir tarih ise o
aylara ait gün sayısı parmak hesabı yapılmak suretiyle bulunacaktır.
Doğum borçlanması yapacak kadın sigortalının Kuruma ödeyeceği tutar;
Borçlanma Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak
Gün Sayısı formülüne göre hesaplanacaktır.
Örnek:1 Sigortalı kadın (A), 23.10.2010 tarihinde doğrudan Kuruma müracaat ederek, 24.6.2003 tarihinde doğum yaptığını beyan ederek, asgari günlük kazanç üzerinden borçlanma talebinde bulunmuş ve 24.6.2003 – 24.6.2005
tarihleri arası süreleri borçlanma talebi kabul edilmiştir.

Sigortalı (A)’ nın doğum borçlanması nedeniyle ödeyeceği toplam tutarının hesaplanmasında, 23.10.2010 tarihinde geçerli olan prime esas kazancın
alt ve üst sınırlarının günlük tutarlarının dikkate alınması gerekmektedir.
01.07.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasında günlük alt sınır: 760,50/30 =
25,35.-TL, günlük üst sınır: 6,5 x 25,35 = 164,775.-TL’ dir.
Borçlanma tutarının hesabında esas alınacak asgari günlük prim tutarı:
25,35 x%32 = 8,112.-TL, azami günlük prim tutarı: 164,775x%32 = 52,728.TL’ dir.
Sigortalı (A)’ nın toplam borçlanabileceği gün sayısı 24.6.2003 – 24.6.2005 tarihleri arası 720 gün olacağından, Borçlanma Tutarı = 25,35x%32x720=5.840,64.TL olarak hesaplanacaktır.
Örnek:2 Sigortalı kadın (B), 31.12.1998 tarihinde 506 sayılı Kanuna tabi
olarak çalışmaya başlamış, 01.07.1989 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamındaki (5510/4-a) sigortalılığı sona ermiş, 06.07.1989 tarihi itibariyle 1479 sayılı
Kanuna tabi olarak yeniden çalışmaya başlamış olup, bu kapsamdaki sigortalılığı halen devam etmektedir. Sigortalı (B), 21.11.1986 ve 14.12.2000 tarihlerinde 2 doğum yapmıştır.506 sayılı Kanun kapsamında çalışması bulunduğu
sürede, doğum nedeniyle çalıştığı işten ayrılmıştır. Sigortalı 21.11.1986 ve
14.12.2000 tarihlerinde yapmış olduğu doğumlarla ilg ili 18.09.2010 tarihinde
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (B), 1479 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının başladığı tarih öncesi olan 21.11.1986 tarihindeki doğum nedeniyle çalışamadığı sürelerini borçlanabilecek, 14.12.2000 tarihindeki ikinci doğumla ilgili borçlanma talebi ise,
doğumun 1479 sayılı Kanuna tabi olduğu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle
borçlanamayacaktır.
Sigortalı (B), doğum nedeniyle çalışmadığı ve adına prim ödenmemiş
21.11.1986 – 21.11.1987 tarihleri arasındaki iki yıllık sürenin tamamını borçlanabilecektir. Sigortalının en son çalışması 4/b kapsamında olduğundan, 4/b
kapsamındaki sigortalılık olarak değerlendirilecektir.
Borçlanma Tutarı = 25,35 x %32 x 360 (Gün)
			
= 8,112 x 360
			
= 2.920,32 TL
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Örnek:3 Sigortalı (D), 01.05.1997 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamında çalışmaya başlamış, 25.12.2005 tarihinde 506 sayılı Kanun kapsamındaki
(5510/4-a) sigortalılığı sona ermiştir. Sigortalı (D), 01.06.2002 tarihinde doğumunu yapmış olduğu çocuğu 01.07.2002 tarihinde vefat etmiştir. Sigortalı
(D), 15.10.2010 tarihinde 01.06.2002 tarihinde yapmış olduğu doğumla ilgili
prime esas kazancın asgari tutarı üzerinden borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (D), doğum nedeniyle çalışmadığı ve adına prim ödenmemiş
01.06.2002 – 01.06.2004 tarihleri arası süreyi borçlanabilecek iken, çocuğun
01.07.2002 tarihinde vefat etmesi nedeniyle 01.06.2002 - 01.07.2002 tarihleri
arası süreyi borçlanabilecektir.
Borçlanma Tutarı = 25,35 x %32 x 30 (Gün)
			
= 8,112 x 30
			
= 243,36 TL
Örnek:4 Sigortalı (E), 25.10.1995 – 27.01.1998 tarihleri arasında 506 sayılı Kanuna tabi zorunlu, 26.10.2009 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olarak çalışmıştır. Sigortalı, 18.05.1997 ve 25.10.2008
tarihlerinde iki doğum yapmıştır. 27.10.2010 tarihinde prime esas kazanç alt
sınırı üzerinden her iki doğum için borçlanma talebinde bulunmuştur.
Sigortalı (E), 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi anlamında sigortalı olduğu
dönemde 18.05.1997 tarihinde yapmış olduğu doğum karşılık gelen iki yıllık
sürenin tamamını (18.05.1997 – 18.05.1999) ve 25.08.2008 tarihinde yapmış
olduğu doğum için de, 4/b kapsamındaki zorunlu sigortalılığının başladığı tarihe kadar olan süreleri (25.08.2008 – 25.10.2009) borçlanabilecektir.
Borçlanma Tutarı = 25,35 x %32 x 1080 (Gün)
			
= 8,112 x 1080
			
= 8.760,96 TL
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2.6.2. Borçlanma Tutarının Tebliği ve Ödenmesi
Sigortalının borçlanmaya esas günlük kazancının tespitinde, adi posta
veya kargo ile gönderilen veya Kuruma doğrudan verilen borçlanma dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih, iadeli taahhütlü veya acele posta
servisi olarak gönderilenlerde ise postaya verildiği tarih esas alınacaktır.
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Tahakkuk ettirilen borç tutarı, ilgiliye iadeli taahhütlü olarak tebliğ edilecek, PTT alındısının ilgiliye teslim edildiği tarih borcun tebliğ tarihi sayılacaktır.
Doğum borçlanması talebine istinaden hesaplanan borç tutarının, tebliğ
tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı veya hak sahipleri tarafından Kuruma ya da Kurumun anlaşmalı olduğu bankalara ödenmesi gerekmektedir.
Borçlanma tutarının bir ay içinde ödenmemesi durumunda, borçlanma geçerli
sayılmayacaktır. Borcun bir ay içinde tamamının ödenmemesi halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendirilecektir.
Borçlanma süresi karşılığı tutarı tebliğ tarihinden itibaren bir aylık süre
içinde ödemeyen ya da bir kısmını ödeyen sigortalıların kalan süreler için yeniden borçlanma başvurusunda bulunması gerekmektedir.
Örnek: 14.10.2010 tarihinde borçlanmak için Kuruma başvuran sigortalı
kadın (B)’ ye borcu hesaplanarak 17.11.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Bu sigortalının borçlanma tutarını 17.12.2010 tarihi mesai bitimine kadar ödemesi
halinde borçlanması geçerli sayılacaktır.

SONUÇ
5510 sayılı kanun ile kadınlar için ilk kez doğum borçlanması hakkı getirilmiştir. Doğum borçlanmasıyla, istihdam içindeki ağırlığı her geçen gün ar-
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2.6.3. Borçlanma Tutarının İadesi
Doğum borçlanması yapan kadın sigortalılar ya da hak sahiplerinin, hesaplanan borçlanma tutarını Kurum hesaplarına yatırması durumunda, tahsil
edilen borçlanma tutarı iade edilmeyecektir. Sigortalının kendisi ya da hak sahipleri tarafından doğum borçlanması talebine istinaden hak kazanılan borçlanma sürelerinin diğer tüm sigortalı hizmetler ile birlikte aylık bağlamaya
yetecek süreden fazla olması halinde dahi, fazla olan süreye ait borçlanma
tutarı Kurumca tahsil edilmiş ise iadesi sözkonusu olmayacaktır.
Doğum borçlanması yaptığı halde, emekliliğe hak kazanamayan kadın sigortalıların ya da hak sahiplerinin müracaatları halinde, 5510 sayılı Kanunda
öngörülen toptan ödeme koşullarının oluşmuş olması kaydıyla, kişilere toptan
ödeme yapılabilecektir.
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tan kadınlara, doğum nedeniyle çalıştığı işinden ayrı kaldıkları ve doğumdan
sonra sigortasız geçirdikleri belli süreleri hizmet olarak değerlendirme olanağı
sağlanmıştır.
5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin (a) bendine göre; kadın sigortalıların doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla iki defayla sınırlı olmak üzere
ikişer yıllık sürelerini borçlandırılmasında, sigortalının doğumdan önce anılan kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında tescil
edilmiş olması ve adına kısa ya da uzun vadeli sigorta kolları yönünden prim
ödenmiş olması yeterli sayılacaktır. Doğum borçlanması talebinde bulunan
kadın sigortalının doğum yaptığı tarihten sonra adına prim ödenmiş süreler
borçlanma hesabında dikkate alınmayacak olup, doğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmiş olması halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilecektir. Yine, ilk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan
ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar
geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı
kadar geçen süreyi borçlanabilecektir.
Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının, talep tarihinde belirlenen prime esas günlük kazancının %32 si üzerinden hesaplanacak
olan borçlanma tutarını, borcun tebliği tarihinden itibaren 1 aylık süre içerinde
Kurum hesaplarına yatırması gerekmektedir. Borçlanma tutarının kısmen ya
da tamamen yatırılması durumuna bağlı olarak, ödeme tutarına denk gelecek
hizmet süresi sigortalı adına geçerli sayılacaktır.
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ASKERDEN DÖNEN ESKİ İŞÇİYİ İŞE ALMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ

GİRİŞ
Askerlik ve Kanundan doğan çalışma sosyal tarafların çalışma özgürlüğünün sınırlarından biridir (Kılıçoğlu, 2005, 342).
İş Kanunları doğaları gereği, işçi ve işveren arasındaki iş ilişkisine müdahale eden, işçilerin hak ve menfaatlerini işverenlere karşı korumak için asgari
düzenlemeler içeren normlardır. Bu kapsamda işverenlere askerden dönen ve
eski işinde çalışmak isteyen işçiyi işe alma konusunda getirilen zorunluluk
4857 sayılı İş Kanununun 31 inci maddesinde düzenlenmiştir.
İş Kanununun “Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma” başlıklı 31 inci
maddesi 1475 sayılı eski İş Kanunu ile hemen hemen aynı içeriktedir. Var olan
fark, işe girmek isteyen işçinin işe alınmaması halinde tazminat ödenmesidir.
Konu ile ilgili madde şöyledir: MADDE 31. - Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan veyahut herhangi
bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra işverence feshedilmiş
sayılır.
İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az bir yıl çalışmış olması
şarttır. Bir yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için, ayrıca iki gün eklenir. Şu kadar ki bu sürenin tamamı doksan günü geçemez.
İş sözleşmesinin feshedilmiş sayılabilmesi için beklenilmesi gereken süre içinde işçinin ücreti işlemez. Ancak özel kanunların bu husustaki hükümleri saklıdır.
Bu süre içinde iş sözleşmesinin Kanundan doğan başka bir sebebe dayanılarak
işveren veya işçi tarafından feshedildiği öteki tarafa bildirilmiş olsa bile, fesih için
Kanunun gösterdiği süre bu sürenin bitiminden sonra işlemeye başlar. Ancak iş
sözleşmesi belirli süreli olarak yapılmış ve sözleşme yukarıda yazılı süre içinde
kendiliğinden sona eriyorsa bu madde hükümleri uygulanmaz.
*

Türkiye İş Kurumu Başmüfettişi
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Hamit TİRYAKİ*
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Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu
ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa
boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak
zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç
aylık ücret tutarında tazminat öder.
Görüldüğü gibi, dört paragraftan oluşan maddenin ilk üç paragrafında muvazzaf askerlik ödevi dışındaki silah altına alınma hali düzenlenmiş, ama son
paragrafında ise muvazzaf askerlik hariç tutulmamıştır. Maddenin son fıkrasına göre, herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri
takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal,
yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe
almak zorundadır.
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II. DÜZENLEME VE YORUMU
31 inci maddenin 1 inci fıkrasındaki düzenlemede muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınmış işçinin iş
sözleşmesinin, işinden ayrıldığı günden başlayarak iki ay sonra feshedilmiş
sayılacağı ifadesiyle muvazzaf askerlik ödevi için ayrılanlar bu düzenlemenin
açıkça dışında bırakılmışken son fıkrada böyle bir ayrıma gidilmemiş, aksine
“herhangi bir askeri ödev” ifadesiyle muvazzaf olsun veya olmasın askeri bir
görev nedeniyle işinden ayrılan işçilerin yeniden işe alınmaları öngörülmüştür.
Bununla birlikte, öğretide eski İş Kanununun md. 27/son fıkrası, aynı madde
1. fıkra ile ilgilendirilerek, muvazzaf askerlik hizmetini tamamlayan işçilerin
yeniden işe alınma hakkından yararlanamayacakları da öne sürülmüştü (Mollamahmutoğlu, 2008, 414).
Kanunun son paragrafında herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla denmektedir. Bu nedenle düzenleme muvazzaf askerliği de kapsamaktadır. Muvazzaf askerlik bildiğimiz klasik askerliktir. Bunun dışında da kısa
süreli silah altına alınma durumları da söz konusu edilebilmektedir. Pratikte

pek rastlanmasa da askerliğini yapmış, belli bir yaşı aşmamış olan işçinin kısa
süreli bir tatbikata çağrılması, muvazzaf askerlik dışındaki ödeve örnektir.
Kanunda muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle ya da diğer askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçilerin bu durumları ifade edilirken
kıdem tazminatlarının ödenip ödenmediği konusunda bir ayrım yapmamıştır.
Dolayısıyla kıdem tazminatı alınsın ya da alınmasın, asgari bir yıl çalışılsın
ya da çalışılmasın iş akdi askerlik nedeniyle sona eren işçinin tekrar eski işine
girme hakkı bulunmaktadır.
Dolayısıyla, herhangi bir askeri ödev ki buna muvazzaf askerlik de dahil olmak üzere veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde
işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa
boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak
zorundadır (Günay, 2009, 1646).
Yine aynı şekilde, düzenlemede askerlik süresince iş sözleşmesinin askıda
olduğu ya da işçinin ücretsiz izinli sayılacağı yönünde bir husus yer almamaktadır. 4857 sayılı İş Kanununun 31 inci maddesi askere giden işçinin tekrar işe
alınmasını düzenlemiştir. Bu madde İş Kanununun 18 ve devamı maddelerindeki feshin geçersizliği ve işe iadeyi kapsayan iş güvencesi sağlamamaktadır.
Zira 18 ve devamı maddelerdeki iş güvencesi hükümleri, işveren tarafından iş
sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde uygulanmaktadır. Askerlik sonrası işe
alınmama halinde, askı hali ve somut olayda işveren tarafından bu yönde bir
kabul de bulunmadığından, işveren tarafından gerçekleştirilen bir fesih işleminden söz edilemez. Çünkü iş sözleşmesi askerlik nedeni ile işçi tarafından
daha önce sona erdirilmiştir Yukarda belirtilen 4857 sayılı İş Kanunu’nun 31.
Maddesi, işverene askerlik sonrası işçiyi işe alma konusunda bir yükümlülük
getirmiş ve başlatılmaması halinde cezai yaptırım olarak tazminat ödenmesini
öngörmüştür. Bu yükümlülük ve yaptırım, askerlik sonrası işe alınmayan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği anlamına gelmemektedir
(Yrg 9 HD K: 2006/31653).
Bu zorunluluğun, muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra eski işine
dönmek isteyen işçileri kapsamadığını belirten yazarlar da vardır.
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Ancak, Yargıtay 2004 yılında verdiği bir kararında tereddütleri gidermiştir: Karara göre, muvazzaf askerlik sebebiyle işyerinden ayrılanların maddenin
1. Fıkrasını göz önünde bulundurarak son fıkrasındaki tazminattan yararlanılmayacağını kabul etmek maddenin düzenlenmesi şekline ve amacına aykırı
düşmektedir. Her ne kadar birinci fıkrada muvazzaf askerlik ödevi dışında
manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan, ifadesine yer verilmişse
de bu düzenleme sözleşmenin 2 ay sonra işverence feshedilmiş sayılmasıyla
ilgilidir. Tazminatı düzenleyen son fıkrada ise ayrıma gidilmeden herhangi bir
askeri veya kanuni bir ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler… sözcükleri yer
almaktadır. Bu düzenleme içerisine muvazzaf askerlik sebebiyle işyerinden
ayrılanların da girdiğinin kabulü gerekir (Yrg 9 HD K: 2004/25022).
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III. DİĞER HUSUSLAR
A- Başvuruda Süre:
Her şeyden önce işçi, askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden başlayarak
iki ay içinde işverene başvurmalıdır (Çenberci, 1986, 761).
İşçinin, bu haktan yararlanması için eski işyerine ödevin sona ermesinden
itibaren 2 ay içinde usulünce başvuruda bulunması gerekir.
Ödevin sona erdiği gün bu süreye dahil değildir. İki aylık süre, 60 gün
değildir. Süre askeri ve kanuni ödevin sona ermesini takip eden gün ayın kaçı
ise iki ay sonraki sayı olarak aynı günde sona erer. Son bulduğu ayda sayı itibarıyla karşılığı olan gün yoksa süre ayın son günü mesai bitiminde biter.
İki aylık süre, hak düşürücü süredir. İşçinin başvuruda bulunduğunu ispatlaması için noter yoluyla isteğini işverene iletmesi uygun olur.
Başvuru olmazsa, ya da geç başvuru olursa işverenin işe alma yükümlülüğü doğmayacaktır.
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B- İşverenin Yükümlülüğü
Bu kapsamda işveren, tekrar işe girmek için müracaat eden eski işçisini
boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe almak zorundadır.
İşverenin yükümlülüğü işyerindeki herhangi bir boş pozisyon için işe almak değildir. Başvuruda bulunan işçinin eski işi ya da benzeri bir işi için işe
alma zorunluluğu bulunmaktadır.
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Eski işi veya benzeri işinde boş yer yok ise bu nitelikteki işler için boş yer
açılıncaya kadar beklenecektir.
İşçinin eski işi ya da benzeri işi için birden fazla işe girmek isteyen var ise,
bunlardan biri askerden dönen işçi diğerleri ise ilk kez o işyerinde çalışmak isteyen kişiler ise ne olacaktır? Yasa koyucu “başka isteklilere tercih ederek” işe
alacaktır, ifadesini kullanmıştır. Yani, eski işçisini tercih edecek diğer bir ifade
ile eski işçisini işe başlatacaktır. Düzenleme işverene seçenek sunmamış, işe
alma konusunda buyurucu davranmıştır.
İşverenin eski işçisinin iş isteme tarihi ile işe alınma tarihi arasında
geçen zaman için ayrıca ücret ödemesi söz konusu olmaz (Yrg 9 HD K:
1973/33375).

D- Aksine Davranışın Yaptırımı
Maddesin son cümlesinde “ Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş
sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçisine üç aylık ücret tutarında tazminat” ödeyeceği, ifade edilmiştir.
Aksine davranışlar için 1475 sayılı önceki İş Kanununda yalnızca, hafif
para cezası verilirdi. Geçerli düzenlemede ise eski işçiye tazminat ödenmektedir. Ayrıca bir idari para cezası öngörülmemiştir (Şakar, 2009, 447).
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C- O Anki Şartlarla İşe Alma Kavramı
Kanuna göre, işveren askerden dönen eski işçisini o andaki şartlarla işe
almak zorundadır.
“O andaki şartlar” ifadesini Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında
“işçinin mümkün oldukça kazanılmış haklarının gözetilmesi gereğini hedef
tuttuğu gibi, işyeri zorunluluklarının da dikkate alınmasını dahi öngörmektedir. İşçi işyeri zorunlulukları nedeni ile daha düşük ücretli bir işe alındığı
takdirde ileride işçinin kazanılmış haklara uygun ve işyeri zorunlulukları ile
bağdaşır iş açıldığında işverenin bu yükümlülüğünün devam edeceğinin de
kabulü gerekir” (Yrg HGK K:1978/189) ifadeleriyle açıklamıştır. Yani, işçi
önceki statüsü ile değil yeni işyeri zorunluluklarına göre çalıştırılacak, daha
düşük bir ücretle de işe alınabilecektir.

275

MALİ

ÇÖZÜM

İşe alınmayan işçiye verilecek tazminatta esas alınacak ücret, eski işçinin
son aldığı çıplak ücret olacaktır.
İşe alınma isteğinde bulunan ama bu isteği reddedilen işçi, işvereni dava
ederek iş sözleşmesinin, mahkemenin vereceği hükümle kurulabileceğini savunmak hukuken mümkün değildir (Mollamahmutoğlu, 2008, 415). Diğer bir
ifade mahkeme işçinin eski işine mutlak dönmesi şeklinde bir karar veremez.
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SONUÇ
İş Kanununun 31 inci maddesi ile işçi ve işveren arasındaki sözleşme özgürlüğüne sınırlama getirilerek, süresinde başvuran işçiye eski işine girme
olanağı düzenlenmiştir. Muvazzaf askerlik de dahil herhangi bir askeri ya da
kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden
başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren eski işçisini
eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe
başka istekliler olsa bile o andaki şartlarla işe almak zorundadır.
Eski işçinin bu haktan yararlanmak için askeri ve kanuni ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde müracaat etmesi gerekir. İki aylık süre hak
düşürücü süredir.
Düzenleme, işverene eski işçisini işe alma konusunda yükümlülük getirmiş, işe alma konusunda tercihte bulunma şansı vermemiştir.
İşveren eski işçisini işe alınma zamanındaki şartlara göre çalıştıracaktır.
Bu yükümlülüğe uymaz ise işveren eski işçisine üç aylık tutarında tazminat ödemek zorunda kalacaktır.
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İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA
SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA MIDIR ?
Erol GÜNER*

II. ÇALIŞMA SÜRESİ:
Konumuz olan “Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma’’ konusu anlayabilmek ve daha iyi anlatabilmek için öncelikle çalışma süreleri kavramını ve
kanuni düzenlemesini bilmemiz gerekmektedir.
*

Baş İş Müfettişi

Kasım-Aralık 2010

I. GİRİŞ:
İşçinin, İş yasasında düzenlenmiş süreler içinde çalıştırılması esastır. Ancak bazı nedenlerle çalışma süreleri aşılabilir. Normal çalışma süresinin aşılması hali için Yasa da fazla çalışma kavramının kullanıldığı görülmektedir.
Fazla çalışma, 4857 sayılı Yasa’nın 41. maddesinde, yasa da yazılı koşullar
çerçevesinde, haftalık 45 saati aşan çalışma olarak ifade edilmektedir. Aynı
maddede haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altında belirlendiği hallerde 40 – 45 saat arasındaki çalışmalar fazla sürelerle çalışma olarak
kabul edilmektedir. İş Yasasının 63. maddesine göre denkleştirme esası uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal çalışma süresinin aşmamak koşuluyla bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa bile bu çalışmalar fazla çalışma olarak kabul edilmemektedir. Denkleştirme döneminin 2 ay
olduğu, toplu iş sözleşmeleri bu sürenin 4 aya kadar çıkarılabileceği hüküm
altına alınmıştır(4857 - 41, 63. Md.).
Makalemizde İş Yasasının çalışma süresi ve fazla çalışma ücreti hükümleri bağlamında tartışmalı bir konu olan “İŞÇİNİN GÜNLÜK ÇALIŞMASININ 11 SAATİ, GECE ÇALIŞMA SÜRESİNİN 7,5 SAATİ AŞMASI FAZLA ÇALIŞMA OLARAK KABUL EDİLİR Mİ ?” sorusuna cevap bulmaya
ve irdelemeye çalışacağız.
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Uygulama ve öğretide çalışma süresi, iş süresi olarak da adlandırılmaktadır. Bu deyimden ‘işçinin kendini işverenin emrine hazır tutmak zorunda
olduğu süre’ şeklinde anlaşılmaktadır.
İş Yasasının Çalışma Süresi başlıklı 63. maddesinde çalışma süresi ile ilgili düzenleme yer almaktadır.
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Çalışma Süresi
MADDE 63. - Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.
Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde
dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma
süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş
sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.
Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Genel olarak çalışma süresi haftada kırkbeş saattir ve aksi kararlaştırılmadıkça haftanın çalışılan günlerine eşit şekilde bölünerek uygulanır. 4857 sayılı İş Yasası’ nın 63. maddesine istinaden çıkarılan İş Süreleri Yönetmeliğine
göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi haftalık
azami çalışma süresinin çalışılan güne bölümü ile yani 45/6 ile bulunur ve
bu süre günde yedibuçuk saattir. Haftada beş gün çalışılan bir işyerinde ise
günlük çalışma süresi haftalık azami sürenin çalışılan gün sayısına bölümü ile
yani 45/5 ile bulunur ve bu sürede dokuz saattir. Ancak altıncı gün kısmi bir
çalışma var ise o zaman çalışılan kısmi süre haftalık azami çalışma süresinden
çıkarılır ve kalan haftalık azami çalışma süresi beşe bölünür ve günlük çalışma süresi bulunur.
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İş Kanununun 63. maddesinin 2. fıkrasında denkleştirme esaslarından bahsedilmiştir. Buna göre; “Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma
süresi işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati geçmemek üzere farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde iki aylık süre içinde işçinin
haftalık ortalama çalışma süresi, haftalık normal çalışma süresini aşamaz”.
hükmü getirilmiştir. Maddenin devamında ise toplu iş sözleşmeleri ile işbu
2 aylık sürenin 4 aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir. Örneğin; bir işyerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40 saat ise ve haftanın beş günü çalışma yapılıyorsa o zaman haftanın bazı günleri günlük 8 saatten fazla çalışma yapılırken bazı günler ise 8 saatten az çalışma yapılmakta ve böylece
haftalık normal çalışma süresine erişilmeye/ denkleştirmeye çalışılmaktadır.
Bu kurala doktrinde ve uygulamada denkleştirme kuralı da denmektedir.
Aynı maddenin son fıkrasında; ‘sağlık kuralları bakımından günde ancak
yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken çıkarılacak bir
yönetmelik ile düzenlenir.’ hükmünü getirilmiştir. Buna göre sağlık kurallarının gerektirdiği bazı işlerde haftalık çalışma süresi kırkbeş saatin altına düşebilmektedir ve bununla ilgili düzenlemeleri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı müştereken çıkarmaktadır.

Fazla Çalışma Ücreti
MADDE 41. - Ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin
artırılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma, Kanunda
yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 63 üncü
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III. GENEL OLARAK FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE
ÇALIŞMA:
Fazla Çalışma ile ilgili usul ve esaslar 4857 sayılı İş Yasasının 41. maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle
Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.
4857 sayılı İş Yasasının Fazla Çalışma Ücreti başlıklı 41. maddesine
göre;
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madde hükmüne göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde, işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile
bazı haftalarda toplam kırk beş saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma
sayılmaz.
Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin
saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir.
Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle kırk beş saatin altında belirlendiği durumlarda yukarıda belirtilen esaslar dahilinde uygulanan ortalama
haftalık çalışma süresini aşan ve kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar fazla
sürelerle çalışmalardır. Fazla sürelerle çalışmalarda, her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının
yüzde yirmi beş yükseltilmesiyle ödenir.
Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat
otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat onbeş
dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
İşçi hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında, çalışma süreleri içinde ve
ücretinde bir kesinti olmadan kullanır.
63 üncü maddenin son fıkrasında yazılı sağlık nedenlerine dayanan kısa
veya sınırlı süreli işlerde ve 69 uncu maddede belirtilen gece çalışmasında
fazla çalışma yapılamaz.
Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayının alınması gerekir.
Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.
Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaların ne şekilde uygulanacağı çıkarılacak yönetmelikte gösterilir.
Fazla çalışma, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin
arttırılması gibi nedenlerle yapılabilir ve kanundaki yazılı şartlar dâhilinde de
haftalık kırkbeş saati aşan çalışmalardır. 1475 sayılı kanun döneminde fazla
çalışma günlük üç saati ve yıllık doksan günü geçemez denilerek fazla çalışma süresine iki yönlü bir sınırlama getirilmişti ve aynı zamanda fazla çalışma, günlük çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışma olarak kabul edilmişti.
Oysaki 4857 sayılı yeni İş Kanunumuzda bu ölçütler terk edilmiştir. Haftalık
kırkbeş saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak nitelendirilmiş, ayrıca işçi-
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IV. FAZLA ÇALIŞMA YASAKLARI:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş Yasasının 41. Maddesine dayanılarak “İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle
Çalışma Yönetmeliği” çıkarılmıştır(R.G. T. 06.04.2005 S. 25425). Bu yönetmelikte fazla çalışma yasakları, fazla çalışma yapılamayacak işler ve fazla
çalışma yaptırılamayacak işçiler olarak düzenlenmiştir.
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nin günlük çalışmasının 11 saati ve bir yıllık azami fazla çalışma süresinin 270
saati aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. (4857 / 41, 63. Md, Fazla Çalışma
Yönetmeliği 4. Md.) Ancak yıllık 270 saatten fazla çalışmanın yaptırılması
halinde işveren için herhangi bir idari para cezası öngörülmemiştir.
Yine yeni İş Yasamız ile 1475 sayılı yasada olmayan ‘denkleştirme imkânı’
düzenlenmiş ve aynı zamanda ‘çalışma sürelerinin esnekleştirilmesi’ yoluna
gidilmiştir. Bundan sonra haftalık çalışma sürelerinin iş günlerine eşit bölünmesi zorunluluğu kaldırılmış, tarafların anlaşması ile haftanın iş günlerinde
farklı çalışma sürelerinin öngörülmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca yeni
düzenlemelerle yoğunlaştırılmış iş haftası uygulaması yapılabilecek, iki aylık
süre için ortalama haftalık çalışma süresinin üzerine çıkmadan bazı haftalarda
haftalık çalışma süresinin üzerine çıkılabilecektir (İşK m. 63/2). Ancak bu
fazla çalışmalar fazla çalışma süresinden sayılmayacaktır.
Haftalık çalışma süresinin sözleşmeler ile haftalık kırk beş saatin altında
belirlendiği durumlarda, yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde ve haftalık kırkbeş saate kadar yapılan çalışmalar ‘fazla sürelerle çalışmadır’. Ancak kırk beş
saatten sonra yapılan çalışmalar yine fazla çalışma süresinden sayılacaktır.
Örneğin haftalık çalışma süresi sözleşmelerle kırk saat olarak belirlenen bir
işyerinde bir işçi kırksekiz saat çalışmış olsun. Bu durumda işçinin kırkbeş
saate kadar ki çalışması fazla sürelerle çalışma niteliğinde olup kırk beşten
kırk sekiz saate kadar olan çalışması ise fazla çalışma niteliğindedir. Fazla sürelerle çalışmanın ücretinin hesaplanması kanunda fazla çalışmaya göre farklı
hükümlere bağlanmıştır. Ancak belirtmek gerekir ki toplu iş sözleşmesi ya da
bireysel iş sözleşmeleri ile fazla sürelerle çalışma için fazla çalışma için öngörülen yüzde elli zamlı ücretin ödenmesi kararlaştırılabilir, bu konuda herhangi
bir engel yoktur.
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A- Fazla Çalışma Yapılamayacak İşler; Fazla çalışma yönetmeliğinin 7.
Maddesine göre aşağıdaki işlerde fazla çalışma yaptırılamayacaktır;
- İş Yasasının 63. Maddesi uyarınca sağlık kuralları bakımından günde
ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde,
• İş Yasasının 69. Maddesindeki tanıma göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde, (şu kadar ki, gündüz sayılan çalışmalara ek olarak bu
yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece döneminde yapılabilir),
• Maden ocakları, kablo döşemesi, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su
altında yapılanlarında.
B- Fazla Çalışma Yaptırılamayacak İşçiler; Fazla Çalışma Yönetmeliğinin 8. Maddesine göre aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamayacaktır.
• Onsekiz yaşını doldurmamış işçiler,
• İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla
çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği işyeri hekiminin
veya Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı hekiminin bunlarının bulunmadığı
yerlerde herhangi bir hekimin raporu ile belgelenen işçiler,
• İş Yasasının 88. Maddesinde öngörülen Yönetmelikte belirtilen hamile,
yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler,
• Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler. Ayrıca kısmi süreli iş
sözleşmesi ile çalışan işçilere fazla sürelerle çalışma da yaptırılamayacaktır.
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V. GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDE SINIR VE FAZLA
ÇALIŞMA:
4857 sayılı İş Yasasının 63. maddesine göre; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre,
işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın
çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir”. Bu düzenlemeye göre işçinin çalışma süresi her halukarda 11 saati
aşamayacaktır.
4857 sayılı İş Yasası’ nın 41. maddesine göre, Denkleştirme uygulanan işyerlerinde haftalık normal çalışma süresi olan kırkbeş saat, bazı haftalar aşılsa
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bile, iki aylık dönemde çalışılan haftalık ortalama çalışma süresinin kırkbeş
saati aşmaması durumunda bazı haftalar yapılan kırkbeş saat üzeri çalışmalar
fazla çalıma sayılmamaktadır. Ancak denkleştirme uygulanan bir işyerinde
haftalık ortalama çalışma süresi kırkbeş saati aşmamış olsa da eğer günlük
11 saatten fazla çalışmalar olmuşsa bu 11 saatten fazla çalışılan süreler fazla
çalışmaya tabi olacaktır. 06.04.2004 tarih ve 25425 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlülüğe giren İş Kanuna İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin 4.
maddesi hükümleri bu sonucu desteklemektedir. Anılan yönetmeliğin 4. maddesine göre; “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.
Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine
eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde, bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra,
çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma
süreleri belirlenir. Günlük çalışma süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati
aşamaz. Bir işçinin bu sınırları aşan sürelerle çalıştırılmasında;
a) 4857 sayılı İş Kanununun 41, 42 ve 43 üncü maddeleri,
b) 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli Korunma Teşkilat,
Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair
Kanunun 6 ncı maddesi hükümleri uygulanır.” hükmü sadece ilk fıkradaki
kırkbeş saatlik haftalık çalışma süresi olarak algılanmaması gerekmektedir.
Günlük azami çalışma süresi olan onbir saatlik sürenin aşılmasında da fazla
çalışma kurallarının uygulanacağı açıkça belirtilmektedir.

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 61. maddesine göre, genel bakımdan
iş süresi haftada en çok 45 saatti ve bu süre üst sınırdı. Günlük çalışma ile
ilgili üst bir sınır bulunmamaktaydı. 45 saatin üstündeki çalışmalar da fazla
çalışma sayılmaktaydı. Yeni 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde ise,
ilke olarak çalışma süresi haftada en çok 45 saat olarak belirtilmiş, devamında
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İşçinin çalışma süresinin 11 saati aşması durumunda aşan sürenin
fazla çalışma olarak kabul edileceğine ilişkin Yargıtay HGK kararı da
dahil yerleşik kararları bulunmaktadır. Bu kararlar içinde; Yargıtay
HGK. 2007/9-150 E. 2007/160 K. İçtihat, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.
2007/10997 K. 2007/15388 T. 17.5.2007, E. 2006/5876 K. 2007/389 T.
23.1.2007 tarihli kararları önemli olarak değerlendirilmektedir.
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tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi işyerlerinde haftanın
çalışılan günlerine, günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği öngörülmüştür. Günlük çalışma süresinde 11 saat üst sınır olarak
kabul edilmiştir.
Mülga 1475 sayılı Yasa’nın yürürlükte olduğu dönemde; Yargıtay’ın istikrar kazanmış kararları, haftalık 45 saati aşan çalışmanın fazla çalışma süresi
olarak kabul edilmesi şeklindeydi. 4857 sayılı Yasa döneminde ise, günlük 11
saate kadarki çalışmalar yönünden örtülü bir denkleştirmenin ve denkleştir
meye esas günlük 11 saati aşan süreler yönünden fazla çalışmanın söz konusu
olduğu yönündedir.
Makalemizin Fazla Çalışma Yasakları kısmında belirtildiği üzere İş Yasasının 63. Maddesi uyarınca sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat
ve daha az çalışılması gereken işler ile İş Yasasının 69. Maddesindeki tanıma
göre gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde, (şu kadar ki, gündüz sayılan çalışmalara ek olarak bu yönetmelikte öngörülen fazla çalışmalar gece
döneminde yapılabilir) fazla çalışmanın yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. İlgili yönetmelik hükümleri ve 4857 sayılı İş Yasası’ nın 69. maddesi
dikkate alındığında, günlük çalışma süresi sınırının 7,5 saat veya daha aşağıda
olabileceği anlaşılmaktadır. Söz konusu işlerde fazla çalışmanın yaptırılmaması esastır. Gece çalışma döneminde çalışma süresinin 7,5 saati aşması veya
sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde belirlenen çalışma süresinin aşılması durumunda fazla çalışma
söz konusu olacaktır. Böyle bir durumda günlük çalışma süresinin 11 saati
aşıp aşmadığına bakılmayacağı gibi, haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığı da
dikkate alınmayacaktır. Fazla çalışmanın yasaklanmadığı işlerdeki azami çalışma süresi 11 saat iken, gece çalışma döneminde 7,5 saate, sağlık kuralları
bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde ise
7,5 saat veya daha aşağıya çekilmiştir. Yargıtay’ın yerleşik kararları doğrultusunda haftalık çalışma süresinin 45 saati aşıp aşmadığı dikkate alınmaksızın
belirtilen azami çalışma süresinin üzerindeki çalışmalar fazla çalışma olarak
kabul edilecek ve fazla çalışma ücreti hesaplanıp ödenecektir.

MALİ

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.06.2003). 4857 sayılı iş kanunu. Ankara : Resmi Gazete
(25134 sayılı)

Kasım-Aralık 2010

VI. SONUÇ:
4857 sayılı İş Yasasının 41 ve 63. maddeleri çalışma süreleri ile fazla
çalışma hakkında usul ve esasları belirlemiş, Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği ve İş Kanununun Çalışma Sürelerine İlişkin Yönetmeliği bu usul ve esaslar hakkında ayrıntılara yer vermiştir. Yasal hükümler ve Yargıtay’ın yerleşik kararları dikkate alındığında; yeni 4857 sayılı İş
Kanunu’nun 63. maddesinin, ilke olarak çalışma süresini haftada en çok 45
saat olarak belirlediği, tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerinde günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, günlük çalışma süresinde 11 saatlik üst
sınırın olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük 11 saate kadarki çalışmalar yönünden ise örtülü bir denkleştirme ve denkleştirmeye esas günlük 11 saati aşan
süreler yönünden fazla çalışmanın varlığı söz konusudur. Günlük 11 saatten
fazla çalışmaların fazla çalışma kabul edileceği ve fazla çalışma ücreti ile ilgili hükümlere tabi olacağı yönünde İş Kanuna İlişkin Çalışma Yönetmeliğinin
4. maddesi hükmü önemli bir yer tutmaktadır.
Gece çalışma döneminde çalışma süresinin 7,5 saati aşması veya sağlık
kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde belirlenen çalışma süresinin aşılması durumunda da fazla çalışma söz
konusu olacaktır. Böyle bir durumda günlük çalışma süresinin 11 saati aşıp
aşmadığına bakılmayacağı gibi, haftalık 45 saatin aşılıp aşılmadığı da dikkate
alınmayacaktır. Fazla çalışmanın yasaklanmadığı işlerdeki azami çalışma süresi 11 saat iken, gece çalışma döneminde 7,5 saate, sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde ise 7,5 saat
veya daha aşağıya çekilmiştir. Bu çalışma sürelerinin aşılması halinde de fazla
çalışma söz konusu olacak olup, 4857 sayılı İş Yasası’ nın 41. maddesine göre
fazla çalışma ücretinin tahakkuk ettirilip ödenmesi veya işçinin talebi halinde
serbest zamanının kullandırılması gerekecektir.
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DEVLET YARDIMI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN
YARARLANAN İŞVERENLER, SGK’YA BORCU OLSA DAHİ
YARARLANMAYA DEVAM EDEBİLECEKLER
Naci ŞAHİN*

2 - 5510 SAYILI KANUNUN 90 INCI MADDESİ KAPSAMINA
GİREN DEVLET YARDIMI, TEŞVİK VE DESTEKLER
Belirli bölgelere veya sektörlere yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları
tarafından verilen özel belgelere veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun, kararname ve diğer mevzuatla sağlanan
araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda
uygulanan devlet yardımı, teşvik ve destek kapsamına girenler aşağıda tek
tek sayılmıştır.
a) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile sağlanan sigorta
primi işveren hissesi teşviki, enerji desteği, bedelsiz yatırım yeri tahsisi ile
aynı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre, Organize Sanayi Bölgeleri tüzel
kişilikleri tarafından, gerçek ve tüzel kişilere yapılan bedelsiz arsa tahsisi,
b) 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini
*

SGK Müfettişi/ Muğla İl Müdürü

Kasım-Aralık 2010

1-GİRİŞ
İşverenler, Devlet yardımı ile teşvik ve destekten SGK’ya borcu bulunmaması karşılığında yani “borcu yoktur” yazısının ibrazı halinde yararlanabiliyorlardı. Ancak 14/11/2009 tarihinde borç tanımı yeniden yapıldı ve işverenlerin SGK’ya tebliğde belirtilen miktara kadar borcunun olması halinde
devlet yardımı ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmesine olanak tanındı.
Bu yazımızda Devlet yardımı ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için,
SGK’da ne kadar borcunun bulunması halinde “borcu yoktur” yazısı düzenlenerek verileceği hususu hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
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Teşvik Kanunu” ile sağlanan sigorta primi işveren paylarında indirim, su bedeli indirimi ve enerji desteği,
c) Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu kararları
uyarınca uygulanmakta olan ve kamu alacaklarından vazgeçilmesi şeklinde
olmayan; katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kredi desteği, faiz desteği, turizm enerji desteği,
d) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve
24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Küçük
Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği ile sağlanan geri ödemeli ve geri ödemesiz
destekler ile 4/5/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu kararına
istinaden verilen kredi, faiz destekleri,
e) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) destekleri,
f) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun uyarınca sağlanan ve kamu alacaklarından
vazgeçilmesi şeklinde olmayan destek ve teşvikleri,
g) 26/7/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin
Yönetmelik hükümleri uyarınca sağlanan kredi destekleri,
h) İhracat Teşvikleri,
gibi devlet yardımı, teşvik ve destekler 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamında sağlanan Devlet yardımı, teşvik ve destekler olarak kabul edilmektedir.
Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan Devlet
yardımı, teşvik ve destekler ile daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayan
Devlet yardımı, teşvik ve destekler bu kapsamda değerlendirilmez.
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3 - DEVLET YARDIMLARI İLE TEŞVİK VE DESTEKLERDEN
YARARLANMADA BORCUNUN BULUNMAMASI ŞARTI
31/5/2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanununun (Resmi,2008,26200) 90 ıncı maddesinin altıncı

fıkrasında “ Ülke çapında uygulanan ve özel bir izne veya belgeye dayanmayan genel düzenlemeler hariç olmak üzere, belirli bölgelere veya sektörlere
yönelik ya da kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen özel belgelere
veya izinlere dayalı olarak kamudan kaynak tahsis edilmesi şeklinde kanun,
kararname ve diğer mevzuatla sağlanan araştırma, geliştirme, üretim, yatırım, pazarlama ve benzeri tüm aşamalarda uygulanan devlet yardımı, teşvik
ve desteklerin, daha önce başlayıp devam eden nakdi olmayanlar hariç olmak
üzere, verilmesinden önce işverenlerden Kuruma muaccel olmuş prim ve idari
para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya
da yapılandırıldığına dair belge ve bilgilerin istenmesi zorunludur. Tecil ve
takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin
yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması bozulanlardan veya bu sebepler
dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği
sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri
ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının görüşleri alınarak Kurumca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
28.09.2008 tarih 27011 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “İşverenlere
Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve
Esaslara Dair Tebliğ” in 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “İşverenlerin,
Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye
genelinde bu tebliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve yazının verildiği veya
borcun sorgulandığı tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya
borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.” ikinci fıkrasında “Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan
borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı anlaşması
bozulanlardan veya bu sebepler dışında söz konusu yardım, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği sonradan anlaşılanlardan, yapılan devlet
yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınır. (14/11/2009 tarih ve 27406 RG ile değişik cümle)
Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını tam
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olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile teşvik
ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır……… .” 5 inci maddesinde ise “……….. Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanacak
olan tüzel kişiliği haiz olan ve tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluş işverenlerinin çalıştırdığı sigortalılardan, gerçek kişiliği haiz işverenlerin ise gerek
kendi sigortalılığı gerekse çalıştırdığı sigortalılardan dolayı (14/11/2009 tarih
ve 27406 RG ile ek cümle) Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından
büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan
muaccel” sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek
primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçları, Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası
kapsamına giren borçları oluşturur.” ibareleri yer almaktadır.
İşverenlerin, Türkiye genelinde muaccel olan sosyal sigorta ve genel sağlık sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari
para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,
aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olması halinde Devlet yardımları ile
teşvik ve desteklerden yararlanamazlar. İşveren gerçek kişi ise kendi sigortalılığından dolayı yukarıda sayılan borçların asgari ücretin üzerinde olması
halinde de yararlanamaz.
“İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” in ilk yayımlandığı 28/9/2008 tarihinde
işverenlerin, anılan devlet yardımı,teşvik ve destekten yararlanabilmeleri için
muaccel hiçbir borcunun bulunmaması şartı aranmakta idi. 14/11/2009 tarih
ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “İşverenlere Verilen Devlet
Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğde
Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ” ile borcu yoktur yazıların verilmesinde borç tanımı yeniden düzenlenerek işveren lehine değişiklik yapılmış, aynı
zamanda işverenlere borcunun SGK tarafında hatırlatılması sonucu işverence
ödemenin tam yapılması halinde de yardımlardan yararlanmaya devam edebileceği yönünde karar verilmiştir.
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4 - SONUÇ
İşverenlerin, Devlet yardımı ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi için Türkiye genelinde SGK’ya borcunun bulunmaması gerekmektedir.
28/09/2008 tarihinde yürürlüğe giren tebliğ ile işverenlerin hiç borcu bulunmama şartı getirilmişti. 14/11/2009 tarihinde RG’de yayımlanan tebliğ ile
borç tanımı yeniden yapıldı ve işverenlerin asgari ücretin brüt tutarına kadar
borcu bulunması halinde de “borcu yoktur” yazısı alma imkanı getirildi. Bazı
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Anılan tebliğin 5 inci maddesinde geçen “Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel olan” ibaresi “Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla toplamı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu
gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt
tutarından fazla olan muaccel” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca aynı Tebliğin
6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere
“Ancak, yapılacak bir ay süreli tebligat üzerine kapsama giren borçlarını
tam olarak ödemeleri halinde, bu Tebliğ kapsamında Devlet yardımları ile
teşvik ve desteklerden usulüne uygun yararlanılmış sayılır.” cümlesi eklenmiştir .
Görüldüğü üzere devlet yardımı,teşvik ve desteklerden yararlanmakta
olan işverenlerin SGK’ya asgari ücrete kadar borcu bulunması halinde bile
yararlanabilme hakkı verilmiştir. Ayrıca, borcu asgari ücretin üzerinde bulunan işverenlerden, SGK tarafından borçlarının ödenmesi amacıyla gönderilen
yazıya istinaden borçlarını tam olarak ödeyenler de devlet yardımı teşvik ve
desteklerden yararlanmaya devam edeceklerdir.
İşverenlerden borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi gereği
tecil ve taksitlendirilmiş ya da değişik Kanunlar ile yapılandırılmış olanlar,
taksitlerini düzenli ödenmesi veya yapılandırılmanın bozulmaması kaydıyla
devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri mümkündür.
Tecil ve takside bağlanmış ya da yapılandırılmış olan borçlara ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle taksitlendirilmesi veya yapılandırması bozulan işverenler için yapılan devlet yardımı teşvik ve destek ödemeleri ilgili mevzuat çerçevesinde müeyyideleri ile birlikte geri alınmaktadır.
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işverenler kendilerinden kaynaklanmayan değişik nedenlerden dolayı cüzi
miktarda borçların bulunmasından dolayı devlet yardımı ile teşviki ve desteklerden yararlandırılma hakkını kaybetmişlerdi. 14/11/2009 tarihinde yapılan
düzenleme ile bu şekilde mağdur olan işverenlerin gönlü alınmış oldu. Çünkü düzenleme 1/10/2008 tarihinden itibaren geçerlidir. 1/10/2008 tarihinden
14/11/2009 tarihine kadar olan dönemde asgari ücretin altında borcundan dolayı anılan yardımlardan yararlanması sona erenler tekrar bu haklarına kavuşmuş oldular.
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YALIN MUHASEBE
LEAN ACCOUNTING
Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ*
Öğr. Gör. Mihriban COŞKUN ARSLAN**
Öz
Bu çalışmanın amacı, yalın üretimi desteklemek amacıyla oluşturulan
yalın muhasebe yaklaşımını tanıtmaktır. Yalın üretimde temel amaç, israfın
elimine edilmesidir. Bu üretim sisteminde işletme süreçleri müşterilerin artan istekleri doğrultusunda geliştirilir. Ancak, uygulanması için gereken ideal
koşulların hepsinin aynı anda oluşturulması da oldukça zordur. Yalın üretimi
uygulayan işletmelerin doğru finansal verilere ulaşması için muhasebe sistemlerinin de yalınlaşması şarttır. Yalın muhasebenin amacı; yalın üretimi aktif
olarak uygulayan ve devam ettiren işletmelere faydalı bilgiler sağlamaktır.
Uygulamada yalın üretime ait muhasebe işlemlerinin geleneksel yöntemlere
göre yapılması finansal raporlamada sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü geleneksel yöntemler yığın üretimi desteklemektedir ve bu yöntemlerin yalın üretimi
uygulayan işletmelerde kullanılması sakıncalıdır. Araştırmalarımıza göre,
ülkemizde yalın muhasebe kavramı çok yaygın olmadığından yabancı literatürde bu alanda yapılan çalışmalar referans alınarak, yalın muhasebe kavramı
ve uygulamaları incelenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Yalın üretim, Yalın muhasebe, Yalın muhasebe
uygulamaları

*
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Abstract
The purpose of this study is introduce lean accounting approach which
formed to support lean production. The basic goal of lean production is to
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eliminate waste. In lean production system, company process is improved
against remaining customer demands. But, it is also very difficult to generate all of the ideal condition for application at the same time. The companies
which apply lean production also has to simplify their accounting systems in
order to gather correct financial datas. The purpose of the lean accounting is
to provide useful information to those who actively apply and carry on lean
production. In practice, when the accouting processes of lean production are
made according to traditional methods, there are some difficulties in financial
reporting. Because traditional methods supports mass production and using
these methods in the companies that apply lean production are unfavorable.
According to our research, lean accounting is not common in Turkey and for
this reason taking international literature as reference, lean accounting term
and its implications are studied.
Keywords: Lean production, Lean accounting, Lean accounting applications
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YALIN ÜRETİM
II. Dünya Savaşından sonra Japon üreticiler, hammadde, insan kaynakları
ve finansal açıdan büyük bir yokluk çıkmazıyla karşı karşıya kalmıştır. Öyle
ki; TOYOTA, 1940’ların ortasında Amerika’daki şirketlerin Japon şirketlerine
göre çok iyi çalıştığını ifade etmiştir. Bunun üzerine, TOYOTA mühendislerinden Eiji Toyoda ve Taiichi Ohno 1950’lerde Ford firmasını incelemek üzere Amerika’ya gitmişlerdir. Bu geziler sonucunda Ford firmasının öncülük
etmiş olduğu kitle üretim sisteminin Japonya için hiç uygun olmadığına
karar vermişlerdir. Ohno ve Toyoda yavaş büyüyen ekonomilerde düşük
talepleri karşılayabilmek için çok sayıda çeşitte, az miktarlarda, israflardan arınmış yalınlıkta, üretilebilecek bir üretim sistemi kurmuştur ve bugün
“Toyota Üretim Sistemi” veya “Yalın Üretim” olarak bilinen, yeni bir disiplin
geliştirmişlerdir.
Yalın üretim, ilk olarak Toyota’nın benimsediği ve temel amacı israfı
önlemek olan bir üretim sistemidir. İsrafı önlemek için de; sıfır stok ve sıfır
hata hedefleri benimsenir, mevcut süreç ve sistemlerde sürekli iyileştirme,

geliştirme ve uyumlaştırma yapılır. Bugün her ülkeye ve tüm iş kollarına
yayılan yalın üretim basit olarak; ürünün üretilmesinden, dağıtılmasına ve
müşteriye ulaşmasına kadar geçen zamanın azaltılması ve israfın değerden
elimine edilmesidir (Vincenti,2002,58).
Yalın üretim, müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve etkin şekilde karşılamayı
amaçlayan organizasyon geneline yayılmış olan bir üretim anlayışıdır. Bu
anlayışa göre; ürüne katma değer sağlayan ve sağlamayan faktörlerin belirlenmesiyle israf önlenebilir ve üretim süreci kısalır. Yalın bir üretim sisteminin
hedefi, üretimi ihtiyaç duyulan miktarda ve zamanda kusursuz ve israfsız
gerçekleştirebilmektir (Laraia ve diğ., 1999, 242).
Literatürde yalın üretim için yapılmış tanımlardan birkaç tanesi şu
şekildedir:
Yalın üretim, “en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretimi,
müşteri talebine de birebir uyabilecek/yanıt verebilecek şekilde, en az israfla
(daha doğrusu israfsız), ve nihayet tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde
kullanıp, potansiyellerin tümünden yararlanarak nasıl gerçekleştiririz?”
arayışının sonucudur (Okur, 1997, 27).
Yalın üretim, israfı önleme, stokları azaltma, kaliteyi ilerletme ve insan
kaynaklarını geliştirme ile üretim faaliyetlerinde gelişme sağlayabilmektir
(Evans,1997,621).
Yalın üretim, yapılanan, süreçlenen, kontrol edilen, yönetilen ve sürekli
gelişen endüstriyel üretim sistemleri için kapsamlı bir felsefedir (Detty ve
Yingling,2000,429).
Yalın üretim, Japonların II. Dünya Savaşı’ndan sonra kıt kaynaklarla en
mükemmeli üretmek mantığından şekillendiği için bir anlamda Amerika’da
o yıllarda popüler olan seri üretim sisteminin aksine, üretimin her anlamda
“yalın” olarak yapılması felsefesine dayanır. Bu anlamda seri üretim ile yalın
üretim arasındaki en önemli fark amaçlarından kaynaklanmaktadır. Seri
üretimde; kabul edilebilir sayıda bozuk mal, azami kabul edilebilir seviyede
stoklar, çeşidi az sayıda, standardize edilmiş ürünler gibi belirlenen sınırlı
amaçlar doğrultusunda yeni bir ürün tasarlayıp üretmek oldukça maliyetli ve
zaman alıcı olacaktır. Yalın üretim de kusursuzluk hedef alınır ve devamlı
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düşen maliyetler, sıfır bozuk mal, sıfır stok, sonu gelmeyen ürün çeşitliliği
sayesine bu hedefe ulaşmak için sürekli mükemmellik arayışı şarttır (Shah ve
Ward,2003,133).
Yalın üretimi karakterize eden altı başarı faktörü vardır. Bunlar; proje
yöneticisi, ekip çalışması, bilgi kültürü, tedarikçilerle entegrasyon, eş zamanlı
mühendislik tüketici oryantasyonudur (Karlsson ve Ahlstrom, 1996,28).
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Yalın Üretimin Amacı ve İlkeleri
Yalın üretimde temel amaç israfı ortadan kaldırmaktır. İsraf, ürüne değer
katmayan tüm unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Üretimin her aşamasındaki
ham madde, ara mamul ve mamul stokları ile satın alınan, imal edilen parça
ve mamullerde kalitesizlik en önemli israf unsurları olarak belirlenmiştir. O
halde, yalın üretimin amacına ulaşmasında yapılacak ilk adım israfın neler
olduğunun açık ve net bir şekilde ifade edilmesidir.
Yalın üretim uygulamalarının ilk gerçekleştiricisi ve geliştiricisi olan
Taiichi Ohno (1996) üretimde meydana gelen yedi israfı ise şu şekilde
sıralamıştır:
Aşırı Üretim: Aşırı üretim yedi israf içinde en kötüsüdür. Tam zamanında
üretimin tam tersidir. Aşırı üretim gereksiz olanı, gereksiz zamanda, gereksiz miktarda yapmaktır. Sipariş olmadığı halde parça üretildiğinde oluşur.
İşletmeler yığın (seri) üretim sonucunda aşırı üretime sahip olurlar (Dailey,
2003,11).
Bekleme: Üretim hattında, insan, makine, malzeme ve bilgi için beklenmesi israftır. Beklemeler, taşıma gecikmeleri, makine başarısızlıkları, bazı
çalışanların çok yavaş ya da hızlı olması gibi durumlardan kaynaklanabilir
(The Productivity Development Team, 2003,32).
Taşıma: Ürüne değer eklemeyen bir faaliyettir ve önemli bir israf
kaynaklarındandır. Herhangi bir sebepten dolayı malzemelerin, parçaların,
montaj parçalarının veya bitmiş ürünlerin bir yerden başka bir yere nakledilmesi veya götürülmesi taşıma işlemini oluşturur. Envanterin fazla olması
taşımanın ortaya çıkmasına neden olur (The Productivity Development Team,
2003,21).
Aşırı İşleme: Gerekli olmayan operasyonlar ve süreçler aşırı işlemeyi
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Yığın (seri-kitle) Üretim ile Yalın Üretim Arasındaki Fark
Yalın üretim, en optimum kaynakla en kısa sürede nihai tüketicinin taleplerine yanıt verecek şekilde, en az israfla nasıl üretim yapılacağı sorusunun
cevabı olarak geliştirilmiş bir üretim sistemidir. Bu hedeflerin tümünü aynı
anda gerçekleştirme ilkesine dayanan yalın üretim, seri üretim anlayışını
tersine çevirir (Okur,1997,27). Zaten yalın üretimin temeli de tüm değerleri
tersten ele almayı gerektirmektedir. Klasik yöntemde ürün hammaddeden
itibaren fiyatı belirlenmeye çalışılırken, çekme prensibinden dolayı yalın
düşünce sisteminde müşterinin ürünü alıp almaması ve alırsa ne kadara
alacağı soruları doğrultusunda fiyat belirlenmekte ve bunu sağlayacak üretim
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oluşturur (The Productivity Development Team, 2003,26). Süreçler üzerinde
iyileştirmeler yapılarak üretim zamanı kısaltılabilir, ürün kalitesinde artışlar
sağlanabilir.
Aşırı Stok: Sipariş olmadığı halde üretim yapan işletmelerde aşırı üretim
sonucu stoklardaki aşırı birikmelerden dolayı envanter oluşur. Envanter, herhangi bir dönemde fabrika içinde veya dışında bekleyen ürünlerdir ve niteliği
ne olursa olsun herhangi bir şeyin stoku envanterdir (Tapping, 2003,158).
Hareket: Üretime katkı sağlamayan ancak üretim sürecinde kullanılan
faaliyetler israftır. Bunlar; bir ürünü üretmek için gerçekten ihtiyaç duyulmayan veya çok yavaş, çok hızlı, çok aşırı ya da çok hantal hareketlerdir (The
Productivity Development Team, 2003,30).
Hatalı Ürünler: Hatalı ürünlerin gerçek maliyetini hesaplamak oldukça
zordur. Çünkü, hata israfı hataların kendilerini, hatalar için muayene maliyetlerini, müşteri şikayetlerini karşılamayı ve tamiratları içerir ((Tapping,
2003,158).
Yalın üretimin bahsedilen bu amacının yanı sıra, her biri üretim sisteminin özel bir alanı ile ilgisi bulunan ilkeleri de vardır. Ahlstrom ve Karlsson,
(1996,44) bu ilkeleri şu şekilde sıralamışlardır: israfın elimine edilmesi, sürekli
gelişim, sıfır hata/ tam zamanında üretim, itme yerine çekme, çok fonksiyonlu
takımlar, merkezi olmayan sorumluluklar/bütünleşmiş fonksiyonlar, yatay ve
dikey bilgi sistemi
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aşamalarının yakalanması gerekmektedir (Ohno,1996,32). Japonya’nın yalın
üretim konusunda rekabet üstünlüğü sağlamasının temel kaynaklarından biri
de değerlerin tersten ele alan tersine mühendisliktir. Tersine mühendislik,
genellikle bir metal ürünün tamamen sökülerek, parçaların resimleri, kalıpları
alınarak aslına uygun biçimde yeniden üretilmesidir. Bu süreç aynı zamanda
iyi bir öğrenme sürecidir ve bu malların taklidin ötesinde iyileştirilerek, daha
iyisinin yapılmasını sağlar. Tersine mühendislik, büyük Japon şirketlerinin
AR-GE stratejilerini etkilemiştir ve tersine mühendisliğin sağladığı öğrenme
sürecinin yarattığı etkinin, Japon şirketleri için önemli rekabet avantajını ortaya çıkarmıştır (Freeman ve Soete,2003,176).
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Tablo 1.1. Yığın Üretim ve Seri Üretim Arasındaki Farklar
Yığın üretim
Yalın üretim
Birim başına mümkün
olan en düşük maliyete
Müşteri taleplerini
Amaç
ve mümkün olan en
karşılamak
yüksek işçi ve donanım
verimliliğine ulaşmak
Yüksek hacimde
tekrarlanan üretim
Kaynakları
amacına ulaşmak için
Değer akışını yansıtmak
düzenleme
işlevsel olarak kaynakları için kaynakları sıralamak
(insan ve donanım)
sıralamak
Parti-ve-dizi, büyük
Hücresel temelli tek parça
Akışı tanımlama
partiler tercih edilir
akışı
Tahminler içsel olarak
Tetikleyiciyi
oluşturulan “it”
Müşteri siparişleri “çek”
tanımlama
tetikleyicisi olarak
sistemini tetikler
görülür.
Yoğun denetim ve
Yetkilendirilmiş çalışanlar
İnsan faktörünü
karşılıklı tedarikçi
ve uzun dönemde
tanımlama
ilişkileri
tedarikçi ilişkileri
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YALIN MUHASEBE
Yalın üretim, işletmenin çeşitli faaliyetlerinde kullanılan bütün kaynakların
(zaman dâhil) miktarının en aza indirgenmesini vurgulayan bir üretim felsefesidir. Tasarımda, üretimde, tedarik zinciri yönetiminde ve müşteri ile ilgilenmedeki değer katmayan faaliyetleri tanımlamayı ve ortadan kaldırmayı içerir.
Yalın üreticiler organizasyonun her seviyesinde çok yönlü olarak çalışanları
kullanır ve imkân dâhilinde büyük çeşitliliklerdeki ürünleri üretmek için yüksek oranda esnek ve artan miktarda otomatik makineleri kullanır. Ayrıca maliyetin, durmak bilmeyen atıkların yok edilerek azaltılması ve bütün üretim ve
destek süreçlerinin basitleştirilmesiyle azalmasıyla ilgili bir dizi prensip ve
uygulamayı içerir (Blackstone ve Cox 2005,6).
Yukarıdaki tanıma dayanarak, yalın muhasebe nedir? Yalın üretim
operasyonlarındaki sonuçları yorumlayan bir muhasebe sistemi midir? veya
kendi içerisinde yalın, değer katmayan faaliyetlerin olmadığı bir muhasebe
sistemi midir? Cevap her iki sorun için de “evet”tir. Maskell “yalın yönetim
muhasebesinin, yalın üretimi aktif olarak uygulayan ve devam ettiren üretim
yerlerindeki insanlara faydalı bilgiler sağlamayı amaçladığını” belirtmektedir ve yalın muhasebede, “muhasebe sistemlerinin kendileri yalın olmalı”
şeklinde eklemektedir. Maskell’e göre; yalın üretimde stok ne ise, işlemler de
yalın muhasebe için aynı şeydir ve bütün işlemler israftır (Maskell, 2000,23).
Maskell 1996 ve 2000 yılında, yalın üretimi benimseyen firmaların
geleneksel maliyetleme ve muhasebe metotlarının kullanımından nasıl
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• Seri üretimden yalın üretime geçiş güçlü bir liderlik, eğitim ve zamanla tamamlanacaktır. Yalınlığa geçiş sürecinde bazı aşamalar dikkatlice incelenmeli böylece seri üretimden yalın üretime geçiş tamamlanmalıdır. Bu
aşamalar şunlardır (Aksin ve Goldberg,2002,400):
• Süreçlerin stabil olması; bu sayede tüm faaliyetler güvenilir olacaktır.
• Akışın devamlı olması; bu hususta özellikle devamlı çalışan ve üretime
katılan makinelerin arıza yapmalını engellenmesi gerekir.
• Üretimin senkronizasyonu; bu da planlanmış faaliyetlerden çok değişen
koşullara göre üretim yapmayı gerektirir.
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uzaklaşabileceklerini inceleyen kapsamlı ve teorik taslak sağlayarak Jenson
ve arkadaşlarının 1996 yılında yaptıkları çalışmadan elde ettikleri bulguları
genişletmiştir. Bu anlamda Maskell’in 4 adım yalın muhasebe olgunluk modelinin gelişimi literatüre en önemli katkı olarak ifade edilir. Bu model, organizasyonun diğer alanlarında uygulanan yalın değişiklikler ile paralel olarak
muhasebe sistemlerinde yapılması gereken değişiklikler hakkında bilgi verir.
Tablo 2.1 bu modelin özetini göstermektedir (Ward ve Graves,2004,10).
Model, hangi muhasebe değişimlerinin, yalın uygulamanın olgunluğuna
nazaran hangi basamakta başlaması gerektiğini tanımladığı için faydalıdır.
Fakat Maskell’in çalışmasıyla ilgili bazı kısıtlamalar mevcuttur. Alınan her
tür kararın desteklenmesi için hangi muhasebe değişikliklerinin yapılması
gerektiği ile ilgili bir işaret yoktur. Ayrıca, firmaların doğrusal bir biçimde 4
adıma kayacakları tahmin edilmektedir. Ek olarak, Maskell’in fikirleri, dünya
çapında yalın uygulamaları desteklemede kullanılması gereken birçok farklı
muhasebe araçlarına ve tekniklerinin geliştirilmesine referans olur. Ancak,
bu araçların ve tekniklerin nasıl kullanıldığı ve hangi içerikte kullanılması
gerektiği genellikle belirsizdir (Ward ve Graves,2004,11).
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Tablo 2.1. Maskell’in 4 adımda Yalın Muhasebe Olgunluk Modeli
Olgunlaşma adımları Tanım
1. Kolay lokma
Mevcut muhasebe ve kontrol metotlarını sürdürür
fakat süreçler içerisindeki bariz atıkları eler.
(örneğin detaylı işçi raporlamasını ve değişim
raporlamasını azaltma, maliyet merkezlerinin
sayısını azaltma, muhasebe süreçlerini
sadeleştirme)
2. İşlemleri kaldırmak Yalın zamanlar azaldıkça işçilerin detaylı
takibinin çoğunu eler ve WIP önemsiz hale gelir;
gereksiz maliyet ve finans raporlamasını eler.
3. İsrafı elimine etmek

4. Yalın muhasebe

Firma operasyonlarının artık muhasebe
periyotlarına uygun olmasına gerek yoktur;
aylık sonuçlar ürünlerin satışları, üretimi ve
dağıtımıyla ilgili değildir.
Asgari işlemlere yönelme – üretim tamamlanması
veya ürünlerin yüklenmesi işlemlerini kontrol
sistemleri sayesinde bütün ilgili bilgilerin
düzenlenmesinde kullanılır.

Solomon’a göre yalın muhasebe; yalın araç donanımını kullanarak
müşterinin gözünde bir ürüne veya hizmete değer katmayan kaynakların
tüketiminin en aza indirgendiği bir muhasebe sistemidir. Yalınlaşmak için muhasebeyi de “organizasyon içerisinde yalın dönüşümü destekleme ve motive
etmek için doğru, zamanında ve anlaşılabilir bilgiyi sağlamak ve artan müşteri
değerine, büyümeye, karlılığa, nakit akışına götüren karar vermeyi düzelten
bir muhasebe sistemi” olarak tanımlamıştır.” (Solomon, 2003,6). Kısacası;
yalın muhasebe, yalın üretimi desteklemek için meydana getirilmişken, yalın
üretimi teşvik eden aynı teknikleri kullanarak yalın bir biçime dönüşebilir ve
dönüşmelidir (Crandall ve Main,2007,2).
Yalın muhasebenin neden önemli olduğu ile ilgili hem olumlu hem de
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Kaynak: Ward ve Graves,2004,11
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olumsuz sebepler vardır. Olumlu sebeplere göre yalın muhasebe (Maskell ve
Baggaley,2004,1):
1. Daha iyi yalın karar vermek için bilgi sağlar. Daha iyi kararlar da gelirin
ve karlılığın arttırılmasını beraberinde getirir.
2. Değersiz işlem ve sistemlerin elimine edilmesiyle zaman, maliyet ve
israf azaltılır.
3. Yalın gelişimlere neden olan potansiyel finansal yararları teşhis eder ve
bu yararları gerçekleştirmek için gerekli olan stratejiler üzerine odaklanır.
4. Yalın odaklı bilgi ve istatistikler sağlayarak uzun dönem yalın gelişmeleri
motive der.
5. Değer maksimize edecek değişikliklerin ve değer yaratan faktörlerin
performans ölçümleriyle bağlantı kurarak direkt olarak müşteri değerini ele
alır.
Bütün olumsuz sebepler, geleneksel muhasebe, kontrol ve ölçüm sistemlerinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Yalın düşünceyi benimseyen
işletmeler için geleneksel sistemlerin düzgün çalışması oldukça zordur. Geleneksel sistemler çalışmak için yanlış bir yöntem değildir ancak bu sistemler yığın üretimi desteklemektedir. Yalın üretim ve diğer yalın metotlar yığın
üretimin kurallarını ihlal etmektedir. Geleneksel sistemle yalın üretim birlikte
kullanıldığı zaman, bu iki sistemin birbiri ile uyumlu olmadığı görülecektir
(Maskell ve Baggaley,2004,2).
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Yalın Muhasebe İlkeleri, Çalışmaları ve Araçları
Yalın muhasebenin ilkeleri, çalışmaları ve araçları aşağıdaki tabloda beş
disiplin çerçevesinde özetlenmiştir (Maskell ve Baggaley, 2006,37):
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Tablo 2.2. Yalın Muhasebe İlkeleri, Çalışmaları ve Araçları
İlkeler
Çalışmalar
Yalın Muhasebe Araçları
A. Yalın ve Basit
1. İşlemler, raporlar
a. Değer Akış Haritası: bugün
İşletme Muhasebesi ve diğer muhasebe
ve gelecek durum için
metotlarından sürekli
b. Kaizen
olarak israfı elimine
c. PDCA* problem çözme
etmek
B. Yalın Dönüşümü 1. Yönetim kontrolü ve a. Bağlantı tablolarıyla
Destekleyen
sürekli gelişme
performans ölçümü; hücre ve
Muhasebe İşlemleri
işlemler için metrik bağlantı,
değer akışı, şirket stratejileri
için fabrika ve işletme
düzeyinde raporlama, hedef
maliyetler ve yalın gelişmeler
b. Başarı elde etmeyi sağlayan
değer akış performans kartları
ve sürekli gelişme projeleri
c. Değer akış performansını
gösteren veri kutusu
2. Maliyet yönetimi
a. Değer akış maliyetlemesi
b. Değer akış gelir tablosu
3. Müşteri- satıcı değeri a. Hedef maliyetleme
ve maliyet yönetimi
1. Finansal raporlama

2. Finansal ve finansal
olmayan performans
ölçümlerinin görünür
raporlaması
3. Karar verme

a. Finansal tabloları açık bir
dille ifade etme
b. Basit ve geniş nakit esası
muhasebesi
a. Temel raporlama için
görsel performans kartları
kullanmak.
a. Veri kutuları ve değer akışı
maliyetlemesinde marjinal
maliyet ve karlılık analizlerini
kullanmak
Kasım-Aralık 2010
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D. Yalın Bakış
Açısıyla Planlama

1. Planlama ve
bütçeleme
2. Yalın gelişmelerin
etkisi

3. Sermaye planlaması

4. İnsana yatırım

E. İç Muhasebe
Kontrolünü
Güçlendirmek

1. Yalın faaliyet
kontrolüne dayalı iç
kontrol

Kasım-Aralık 2010
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a. Hoshin planlaması**
b. Satış, faaliyet ve finansal
planlama
a. Değer akışı maliyeti ve
kapasite analizi
b. Bugünkü ve gelecekteki
durumu gösteren değer akışı
haritası
c. Yalın gelişmelerden
kaynaklı faaliyet, finans
ve kapasite değişimini
gösteren veri kutuları.
Yalın değişimlerin finansal
yararlarını planlamak.
a. Veri kutusu değer akışında
sermaye harcamalarının
marjinal etkisi
a. Çalışan tatmininde,
ikiz görev eğitiminde
sürekli gelişme sağlanarak
performans ölçümlerinin
izlenmesi
b. Kar payı
a. Matristeki işlemlerin
elimine edilmesi
b. İşlem haritalarında
kontrolün gösterilmesi
a. Sürekli envanter kayıtları
gerektirmeyen basit stok
değerleme yöntemleri ve
stok görsel kontrolün altında
ve üstünde olduğu zaman
kullanılabilen ürün maliyetleri

*
Genellikle işletmelerde süreçlerin geliştirilmesinde kullanılan dört adımda tekrarlamalı bir
problem çözme sürecidir (Plan-Do-Check-Act -PDCA) (http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA )
**
Hoshin terimi “hoshin kanri”nin kısaltılmış halidir. “hoshin kanri”, organizasyonun yön
mıknatısı ya da odağının yönetim ve kontrolü olarak Türkçe’ye çevrilebilir. Hoshin, yönetimin
tercihleri ve kuruluşun bu tercihleri gerçekleştirmek için sahip olduğu araçlar (imkan kabiliyetleri) ile bağlantılı olarak geliştirilen hedeflerin başarılması için hazırlanan bir yıllık plandır.
(http://www.turk-ie.org/index.php?option=com_content&view=article&catid=49:yonetim&id

=135:hoshin-planlamas&Itemid=57)
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Aşağıda yer alan şekilde ise; bu çeşitli tekniklerin nasıl yalın organizasyonlar için üç anahtar bakış açısı üstlendiği özetlenmiştir (Maskell ve Kennedy,
2007,66).
GÖRSEL
YÖNETİM
- Performans Ölçümü
- Veri Kutusu
- İş Eliminasyonu

DEĞER AKIŞI
YÖNETİMİ
-Yalın Dönüşümün
Yararları
- Yalın Akış Maliyetleme

SÜREKLİ GELİŞME
- Hedef Maliyetleme
- Satış, Faaliyet ve
Planlama

- Yalın Karar Verme

Kasım-Aralık 2010
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2.2. Yalın Muhasebenin Yararları
1. Yalın muhasebeyi içine alan birçok araç vardır. Bu araçlar beraber
çalışarak yalın organizasyonların kontrol ve yönetimi için bir taslak oluştururlar.
Yalın muhasebenin yararları şu şekilde sıralanabilir (Maskell,2009,2):
2. Yalın muhasebe satışları arttırır. Çünkü, yalın muhasebe işletme için
karar vermede çok iyi bilgiler sağlar. Eğer standart maliyet bilgileri (karlılık,
fiyatlandırma, piyasa fiyatı bildirme, sermaye yatırımı gibi) kullanılırsa,
çoğunlukla yanlış kararlar verilir. Yalın organizasyonlar bu sebeple; değer
akışı maliyetleme ve yalın karar verme gibi daha iyi araçlara ihtiyaç duyarlar.
3. Yalın muhasebe, yalın gelişmelerin finansal etkilerini çok açık bir şekilde
teşhis eder. Birçok organizasyon, yalın gelişimin yararını belirlemek için geleneksel maliyet kazanç modelleri kullanır ve bazı organizasyonlar yalın değişimlerin
sonucu olarak kısa dönemde maliyet düşüşü beklerler. Bu organizasyonlar
çoğunlukla hayal kırıklığına uğrarlar. Çünkü, finans yöneticileri yalın değişimlerin
finansal etkilerini değerlendirecek başka metotlara sahip değildir.
4. Yalın muhasebe, israfı elimine etmenin öncelikle etkisinin kullanılabilir kapasite yaratılması olduğunu ifade eder. Yalın gelişimin finansal etkisi neredeyse
baştan sona yeni oluşturulan kullanılabilir kapasitenin ne yapılacağına bağlıdır.
Çalışanları geçici olarak işten çıkarmak, satışları arttırmak, işleri büyütmek veya
başka yollarla kapasite kullanımı arttırılabilir. Fakat yalın değişimlerden kazanç
sağlanacak stratejilere sahip olunması gerekir (Maskell, 2009,3).
5. Yalın muhasebe para kazandırır ve maliyetleri düşürür. Birçok şirketin
neyi maliyetlediği konusunda hiçbir fikri yoktur. Çünkü onlar, şirketin
süreçleri içerisinde derinlemesine gömülmüşlerdir. Yalın muhasebe konusunda olgunlaşmış şirketler işlemleri ve raporları sistematik bir şekilde elimine
edebilirler.
Yalın muhasebe yalın odaklı bilgi ve ölçümler sayesinde uzun dönem
yalın gelişimi motive eder. Yalın performans ölçümleri, yalın üretim hücreleri,
değer akışı ve şirketlerin geneli için kontrol ve görsel yönetimin önemli bir
parçasıdır. Benzer performans ölçümleri yalın davranışı motive etmek üzerine
dizayn edilmiştir. Aşağıdaki tabloda hücre düzeyinde, değer akışı düzeyinde
ve işletme düzeyinde ölçüm için gerçek bir işletme tarafından kullanılan performans ölçümleri yer almaktadır (Maskell,2009,6-7):
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Tablo 2.3. Yalın Performans Ölçüm Örnekleri
Stratejik
Stratejik
Değer Akış
Konular
Ölçüler
Ölçüleri
Nakit artışını
Satış büyüklüğü Kişi başına satışlar
arttırma
Faiz, vergi ve
Zamanında teslim
Satışları ve
amortisman
Limandan limana
Pazar payını
öncesi kar
geçen teslim
arttırma
Stok devir hızı süresi
Sürekli
Zamanında
İlk uygulamada
iyileştirme
teslim
elde edilen başarı
kültürü
Müşteri
düzeyi
memnuniyeti
Ortalama birim
Çalışan başına maliyet
satışlar
Alacakların vadesi

Hücre/Süreç
Ölçüleri
Saat başına
günlük üretim
Yarı mamullerin
stokta bekleme
süresi
İlk uygulamada
elde edilen başarı
düzeyi
Faaliyet ekipman
etkinliği

2.3. Yalın Muhasebe Uygulamaları
Yalın muhasebe uygulamalarını, Kennedy ve Brewer 2006 yılında
yaptıkları çalışmada, en iyi 500 şirket arasında yer alan ve HPC adını verdikleri bir şirket üzerinde araştırmışlardır. HPC şirketinin geleneksel muhasebe uygulamalarından yalın muhasebeye geçişte işletme içinde yıkmaları gereken dört bölüm olduğunu vurgulamışlardır. Bunlar; finansal raporlama, ürün
maliyetlemesi, performans ölçümü ve işlemlerin elimine edilmesidir.
Yalın muhasebeye uygun finansal raporlama işlemi için öncelikle işletmenin
üretim bölümündeki faaliyet müdürleri öncelikle üretim fonksiyonlarını değer
akışına uygun hale getirmişlerdir. Bundan dolayı, HPC şirketi değer akışına
uygun olarak aylık gelir tabloları düzenlemeye ihtiyaç duymuşlardır. Aşağıda
yer alan tablo HPC şirketinin geleneksel tam maliyetleme gelir tablosu ile yeni
oluşturulan yalın gelir tablosu arasındaki farklılığı birlikte göstermektedir. Geleneksel gelir tablosu genel kabul görmüş muhasebe ilkelerinin gerektirdiği
gibi ürün ve dönem maliyetlerini raporlamaktadır. Yalın muhasebe gelir tablosu ise, değer akışına göre ayrılmıştır ve genel fabrika toplamlarını birleştirir.
Toplam satışlar, fabrika karı ve satışların getirisi her iki finansal tabloda da
aynıdır (Kennedy ve Brewer,2006,69).
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Tablo 2.4. Geleneksel ve Yalın Gelir Tablolarının Karşılaştırılması
GELENEKSEL GELİR
TABLOSU

YALIN MUHASEBE GELİR TABLOSU
DEĞER AKIŞLARI

Fabrika
Toplamı
Satışlar

$ 605.773

Satılan
Malların
Maliyeti
- Dönem
Başı Stok

$120.525

- Üretilen
Malların
Maliyeti

$375.340

- Sat. Hazır
Malların
Maliyeti

$495.865

- Dönem
Sonu Stok

$ (133.478)

$ (362.387)

Brüt Kar

$ 243.386

Diğ. Faal.
Giderleri

$ (125.671)

Net Faal.
Karı

$ 117.715

SG&A

$ (58.760)

Net Kar
Fabrika
Satışlarının
Getirisi

$ 58.955

9,7 %

Kasım-Aralık 2010
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Pencere
Bölümü

Fabrika

Dış
Parmaklık Depo

Toplamı

Satışlar

$ 290.456

$ 154.879

$ 160.438

$ 605.773

Alışlar

82.435

72.540

65.439

$ 220.414

İşçilik

42.592

36.452

18.420

$ 97.464

Onarım
ve
İkmal
Mad.

22.704

8.560

5.786

$ 37.050

Para
Yard.

21.500

16.420

9.005

$ 46.925

Dağ.

34.450

25.430

25.468

$ 85.348

İkamet
Mal.

34.500

8.452

12.534

$ 55.486

Stoktaki
Değ.

(13.458)

8.578

(18.432)

$(23.312)

Değer
Akış
Karı

$ 65.733

$ (21.553)

$ 42.218

$86.398

22,6 %

-13,9 %

26,3 %

14,3%

Dağıtılmayan İkamet Maliyeti

(8.573)

Satış.
Getirisi

Şirkete Ait Genel Gider

(18.870)

Fabrika Karı

$ 58.955

Fabrika Satışlarının Getirisi

9,7 %
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Stratejik

Stratejik

Değer Akış

Hücre/Süreç

Konular
Nakit artışını

Ölçüler
Satış

Ölçüleri
Kişi başına

Ölçüleri
Saat başına günlük

arttırma

büyüklüğü
Faiz, vergi ve
amortisman
öncesi kar

satışlar

üretim
Yarı mamullerin
stokta bekleme
süresi

Sürekli
iyileştirme
kültürü

Stok devir
hızı

Zamanında
teslim
Limandan limana
geçen teslim
süresi

Müşteri

İlk uygulamada
elde edilen başarı
düzeyi
Ortalama birim

memnuniyeti
Çalışan başına

maliyet
Alacakların

satışlar

vadesi

Zamanında
teslim

İlk uygulamada elde
edilen başarı düzeyi
Faaliyet ekipman
etkinliği

Bununla birlikte, yalın muhasebe gelir tablosu bütün kullanıcıların
anlayabileceği bir yolla düzenlenir. Maliyet kategorileri (alışlar, işçilik,
teçhizat,…) muhasebe bilmeyenler için sezgi yoluyla anlaşılabilir. Üretim ve
dönem maliyetleri arasında bir ayırım yoktur (ve dahası satılan ürünlerin maliyetinin veya brüt karın hesaplanmasına ihtiyaç duyulmaz). Çünkü, odak noktası
tüm değer akışı boyunca cari ürünün tüm maliyetini sayısal olarak ölçmektir.
Genel kural olarak, nedensiz maliyet dağıtımlarından mümkün olduğunca
kaçınılmalıdır. İnsan, ekipman ve diğer maliyetler değer akışına direkt olarak
eklenmelidir. Her çaba mümkün olan en az kaynağa paylaştırılmalıdır (Kennedy ve Brewer,2006,69).
Geleneksel muhasebe, bütün ikamet maliyetlerini (emlak vergisi, kiralama giderleri gibi) bütün departmanlara dağıtmasına rağmen, yalın muhasebe
tabloları bu maliyetleri değer akışı için kullanılan metrekareye göre belirler.
Değer akışı bu faaliyetleri kolay ve elverişli bir duruma getirdiği için, ikamet
maliyetlerinin miktarı da azalır. Bu durumda takımlar, ön hazırlık işlemlerini
azaltır ve boşlukları en iyi şekilde kullanmak için makineleri yeniden
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payını arttırma
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şekillendirir. Kullanılmayan boşlukla birleştirilmiş maliyet, gelir tablosu toplam üretim bölümünde belirtilir. Böylece, üst yönetici bu boşlukları daha
karlı duruma getirecek yeni iş fırsatları araştırmak için harekete geçebilir
(Kennedy ve Brewer,2006,69).
Yalın anlayışın anahtarı, değer akışının bütün bölümlerinde stok seviyesini minimize etmektir. Yalın gelir tablosu, bu anlayışı değer akışı içinde
stok seviyesi değişimlerinin ayrı olarak raporlanmasıyla sağlamlaştırır. Bu
durum, sadece stok düşürme çabalarının sonuçlarını belirtmez, aynı zamanda yalın akış takımlarının fazla stok bulundurmamasını sağlar (Kennedy ve
Brewer,2006,69).
Kennedy ve Brewer yaptıkları araştırma sonucunda HPC şirketinin yalın
gelir tablolarını aylıktan ziyade haftalık hazırladıklarını görmüşlerdir. Bu da,
kullanıcıların, değer akış karlarını neyin harekete geçirdiğini kolayca teşhis
edebilmeleri anlamına gelir.
Maskell ve Kennedy 2007 yılında yaptıkları çalışmada geleneksel muhasebe yöntemlerine göre yapılan finansal raporlamayı örnek vererek
eleştirmişlerdir. Geleneksel muhasebe yöntemlerine göre hazırlanmış olan
finansal tabloların az sayıda insan tarafından iyi bir şekilde anlaşıldığını, bunun sebebinin insanların bilgisizliğinden değil, raporların karmaşık ve birçok
insana zor gelen anlaşılması güç muhasebe metotlarının kullanılmasından
kaynaklandığını belirtmişlerdir.
Bu duruma bir örnek olarak aşağıda yer alan gelir tablosu verilmiştir. Bu
tabloya göre: “Brüt kar” çizgisinde verilen bilgi ne anlama gelmektedir? Brüt
kar gayet normal iken, ikinci dönemdeki net kar neden düşmüştür? İşletmenin
karlılığı düşüren ne olmuştur? soruları yöneltilmiştir. Bu soruların ardından
brüt karın aslında uygulanabilir bir anlamının olmadığını ifade etmişlerdir
(Maskell ve Kennedy,2007,63).
Brüt kar toplam gelirden satılan ürünlerin maliyetini çıkarıldığında bulunan sonuçtur. Fakat bu hesapların sonuçları pratik olmayan bilgileri ifade
eder. Benzer şekilde, ikinci dönemdeki sapmaların –özellikle işçilik ve genel
giderlerin- karlılığı düşürdüğü bir gerçektir. Fakat kaç kişi bu durumun ne
anlama geldiğini ve ne yapılması gerektiğini açıklayabilir? Birçok firma “finans alanında çalışmayan yöneticiler için finans” başlığı altında yöneticile-
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rine eğitim imkânı sağlamaktadır. Yalın firmalar finansal sistemleri ve
raporlamayı basitleştirdiğinden bu eğitimler gereksiz olmaktadır (Maskell ve
Kennedy,2007,63-64).
Tablo 2.5. Geleneksel ve Yalın Gelir Tabloları
GELENEKSEL GELİR TABLOSU

YALIN GELİR TABLOSU

1.
Dönem

2.
Dönem

Müşteri Satışları

$998.977

$1.039.440

Müşteri Satışları

$998.977

$1.039.440

Sistem Satışları

$1.002.466

$1.009.246

Sistem Satışları

$1.002.466

$1.009.246

TOPLAM GEL.

$2.001.443

TOPLAM GELİR

$2.001.443

Satılan Mal. Mal.

$1.621.169

81%

$1.687.800

82%

Malzemeler

$829.936

41%

$609.526

30%

$380.274

19%

$360.886

18%

Direkt İşçilik

$305.767

15%

$312.984

15%

Destekleyici İşçilik

$340.245

17%

$342.421

17%

Makineler

BRÜT KAR

1.
Dönem

$2.048.686

DÜZENLEMELER
Satın Alma
Fiyatındaki
Değişiklik

($60.466)

($59.467)

$2.048.686

$113.862

6%

$116.550

6%

Dış İşlemler

$60.043

3%

$53.731

3%

Donanım

$40.250

2%

$41.200

2%

0,60%

$9.664

0,50%

Malzeme
Kullanımındaki
Değişiklik

$94.533

$96.733

Diğer Maliyetler

$12.009

İşçilikteki Değ.

($19.718)

($93.895)

TOPLAM
MALİYETLER

$1.702.112

Genel Gider.
Değişiklik

2.
Dönem

$1.486.076

BRÜT KAR

$299.331

SG&A

$129.889

6%

$135.215

7%

Stok Düzenleme

($41.593)

($401.426)

NET KAR

$197.695

10%

$99.723

5%

Kar Payı Dağıtımı

$60.043

$61.461

$38.341

$182.577

NET KAR

$197.695

15%

10%

$562.610

$99.723

27%

5%

Yalın organizasyonlar finansal bilgileri “sade bir dil” ile göstermeye
çabalamaktadır. Finansal tablolarda yer alan aynı bilgileri daha anlaşılabilir
tarzda göstermektedir. Bu tabloda, standart maliyetler ve sapmalar yapılmamıştır
ve finansal bilgiler basit dolaysız maliyet ve değer akışı karlılığı şeklinde
gösterilmiştir. Genel giderleri ürünlere ve hatta değer akışına bütünüyle
maliyetleri dağıtmak gibi bir durum yoktur. Maliyetlerin nereye ve ne zaman
harcandığı açıkça gösterilmiştir. İşletme yönetiminin alakası olmayan konu
dışı bilgiler –alt çizgide yer alan karlılığı etkileyen stok seviyesindeki değişim
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miktarı ve kolektif organizasyonlardan gelen pay gibi- faaliyet raporlarında
gösterilmez. Sadece ay sonunda genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
göre raporlama yapmak için “çizgi altı” düzenlemeleri gibi basit bir şekilde
yapılmıştır (Maskell ve Kennedy,2007,64).
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SONUÇ
“Yalın üretim için yeni bir yönetim muhasebe sistemi geliştirmek gerçekten gerekli midir?” veya “Mevcut muhasebe sistemleri neden yetersizdir?”
soruları “yalın”lığı kullanacak organizasyonlar için başta cevap verilmesi gereken sorulardır.
Geleneksel üretim sisteminden, yalın üretim sistemine geçiş kolay bir süreç
değildir. Üretim sistemlerinde “yalın yolculuğu” seçen işletmeler için muhasebe kontrol ve ölçüm metotlarının da değişmesi oldukça önemlidir. Geleneksel
muhasebe metotlarının yalın dönüşüme karşı daima bir adım geride kaldığı bir
gerçektir. Ayrıca, geleneksel finans ve muhasebe sistemlerinin yalın dönüşüm
için aktif olarak uygulanması oldukça zordur. Yalın muhasebe sistemi, diğer
muhasebe sistemlerinden farklı olarak yukarıda bahsedilen problemlerle ilgili
farklı bakış açılarına sahiptir. İşletmenin yönetim tarzından, üretim teknolojilerine kadar her şey uygulanacak muhasebe sistemlerinin farklılaşmasına sebep
olur. Bir muhasebe sistemi diğer muhasebe sistemine göre daha iyidir veya
daha kötüdür demek doğru değildir. Çünkü, seçilen ve uygulanan yöntem
işletmenin içinde bulunduğu duruma göre seçilmiş ve şekillendirilmiştir. Bu
çalışmada yalın muhasebenin yalın üretim yapan işletmeler açısından uygulama kolaylığına değinilmiştir ve yabancı literatürde verilen örneklerle finansal
tablolardaki değişiklikler gösterilmeye çalışılmıştır.
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ASIL İŞVEREN İLE ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA
OLGUSU VE İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİSİ

1- GİRİŞ
Ekonomik ve teknolojik gelişmeler, özellikle 1980’li yıllardan sonra işletmelerin mal üretimi veya hizmet sunumuna ilişkin organizasyon yapılarında
farklılaşmaya neden olmuş, küreselleşme olgusuyla beraber işletmeler küresel
pazarda rekabet koşullarına uyumlu stratejiler izlemeye başlamışlardır (Güzel,
2005, 15). Bunun sonucunda sermaye karşısında emeğin gücü ve sendikal örgütlenme giderek zayıflamıştır. İşletmelerin maliyetlerini azaltma ve istihdam
biçiminde esnek yapıya kavuşma arzuları, işverenleri farklı arayışlara sürüklemiş, emek faktörü dışsallaştırılmaya çalışılmıştır. İstihdamın dışsallaştırılması, esas olarak ödünç ya da geçici iş ilişkisi yöntemine başvurularak gerçekleştirilir. İşverenlerin daha rasyonel bir işletme yönetimi sağlamak, işçi sayısını
azaltarak İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku’nun yükümlülüklerinden kurtulmak,
sendikal örgütlenme ve toplu iş sözleşmesinin külfetlerinden işletmeyi kurtarmak arzusu da alt işverenlik ilişkisinin doğmasına ve yaygınlaşmasına neden
olmuştur. Bu anlayış sonucunda bir işyerinde çalışan işçiler iki farklı kategori
içinde bulunmakta; özellikle alt işveren işçileri ile geçici istihdam işletmeleri
aracılığı ile işyerinde çalışan işçiler, sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme
düzeninin dışına itilmekte, daha ağır şartlarda daha düşük ücret ve sosyal yardımlara sahip olabilmektedir. Bu noktada İş Kanunu kuralları bu işçiler için
çok bir mana ifade etmemektedir (Güzel, 2005, 21-21).
Asıl işveren-alt işveren ilişkilerinin yaygınlaşması birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların en önemlilerinden biri muvazaa ve bunun
sonucunda işçilik alacaklarından kimin ne kadar miktar ile sorumlu olduğudur.
Yazımızda asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulma şartlarına kısaca de*
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ğinildikten sonra muvazaa sorunu ve kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin vb.
işçilik alacaklarından hangi işverenin sorumlu olduğu konusu yargı kararları
ışığından açıklanacaktır.
2- ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN KURULABİLMESİNİN ŞARTLARI
Alt İşveren Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, sayılan asıl işveren-alt işveren ilişkisinin kurulabilme şartlarını, daha önce bu konuda verilmiş yüksek
mahkeme kararların ışığında şu şekilde değerlendirmek mümkündür.
A- Asıl İşverenin İşyerinde Mal Veya Hizmet Üretimi İşlerinde Çalışan
Kendi İşçileri de Bulunmalıdır.
Örneğin, bir kamu kurumu ve kuruluşunun, baraj, köprü, liman, yol yapım işlerini müteahhit aracılığı anahtar teslimi yaptırmasında, asıl işverenlik
kontrol amaçlı işçi çalıştırsa bile, verilen bu inşaat işlerinde asıl işverenliğinin
işçisinin olmaması nedeniyle, inşaat müteahhitliği ile kurulan iş ilişkisi, alt
işveren-asıl işveren ilişkisi sayılamayacaktır. Bağımsız işveren (müteahhit)iş sahibi ilişkisi şeklinde değerlendirilmelidir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,
1994).
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B- Alt İşverene Verilen İş, İşyerinde Mal Veya Hizmet Üretiminin
Yardımcı İşlerinden Olmalıdır. Asıl İşin Bölünerek Alt İşverene Verilmesi
Durumunda İse, Verilen İş İşletmenin Ve İşin Gereği İle Teknolojik
Nedenlerle Uzmanlık Gerektiren Bir İş Olmalıdır.
Örneğin, alt işverene verilecek iş, esas iş ise, işin gereği teknolojik ve uzmanlık gerektiren nedenlerle, asıl işverenliğin insan kaynakları, teçhizat, makine ve bilgi birikimi yönünden asıl işin o bölümünü yapamaması gerçeğine
dayanmalıdır. Verilen işte istihdam edilecek alt işverenliğin ise işverenin sahip
olmadığı insan kaynakları, makine, teçhizat ve bilgi birikimi ile iş tecrübesine
sahip olmalıdır (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1994).
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C- Alt İşveren, Üstlendiği İş İçin Görevlendirdiği İşçilerini Sadece Bu
İşyerinde Aldığı İşte Çalıştırmalıdır.
Örneğin, bir işyerine servis araçlarıyla taşımacılık hizmeti veren nakliye firması ya da yemek üretim firması, bu tür hizmetlerini başka işyerlerine
de aynı dönemde yapıyorsa ve istihdam edilen işçiler birden fazla işyerinde
istihdam ediliyorsa, daha kısa bir ifadeyle, alt işveren aldığı işçileri tek bir
işyerinde çalıştırmak üzere işe almamış ve o işyerine özgü bir iş organizasyonu oluşturmamışsa, taşımacılık ve yemek firmasıyla hizmet verilen işverenlik arasında kurulan iş ilişkisi, alt işveren-asıl işveren ilişkisi sayılmamalıdır
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1994).
D- Alt İşverene Verilen İş, İşyerinde Yürütülen Mal Veya Hizmet
Üretimine İlişkin Bir İş Olmalı, Asıl İşe Bağımlı Ve Asıl İş Sürdüğü
Müddetçe Devam Eden Bir İş Olmalıdır.
Örneğin, bir dokuma fabrikasının, bahçe duvarının bir inşaat firmasına
verilerek yaptırılması, dokuma fabrikasında yapılan tekstil işinin dışında, ayrı
bir iş olması, nedeniyle inşaat firması ile dokuma fabrikası işvereni arasındaki
ilişki alt işveren-asıl işveren ilişkisi sayılmayacaktır (Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu, 1995).

3- ALT İŞVERENLİĞİN TESCİLİ VE MUVAZAANIN TESPİTİ
Muvazaa, Borçlar Kanunu’nun 18. maddesinde “bir akdin şekil ve şartlarını tayininde, iki tarafın gerek sehven gerek akitteki hakiki maksatlarını gizlemek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak, onların
hakiki ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır” şeklinde tanımlanmıştır.
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E- Alt İşveren, Daha Önce İşyerinde Çalıştırılan Bir Kimse Olmamalıdır.
Ancak, daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin
ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil
etmez. Örneğin, işyeri eski işçisi (usta, yönetici) gerçek kişi ile, asıl işverenlik
kurulması bakımından, hizmet alım sözleşmesinin yapılamayacağı belirtilerek, muvazaalı alt işverenlik kurulması önlenmek istenmiştir.
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Başka bir tanımda ise muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacıyla,
gerçek iradelerine uymayan bir işlem yapmaları fakat görünürdeki bu işlemin
kendi aralarında geçerli olmayacağı hususunda anlaşmaları olarak tanımlanmıştır.
4857 sayılı İş Kanunu’nda muvazaa tanımı yapılmamış, İş Kanunu’nun 3.
maddesinin 2. fıkrasında muvazaadan söz edilmiştir, İş Kanunu’nun 3. maddesine istinaden çıkarılan Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde muvazaa; işyerinde
yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin asıl işin bir bölümünde uzmanlık
gerektirmeyen işlerin alt işverene verilmesini, daha önce o işyerinde çalıştırılan kimse ile kurulan alt işverenlik ilişkisini, asıl işveren işçilerinin alt işveren
tarafından işe alınarak hakları kısıtlanmak suretiyle çalıştırılmaya devam ettirilmesini, kamusal yükümlülüklerden kaçınmak veya işçilerin iş sözleşmesi,
toplu iş sözleşmesi yahut çalışma mevzuatından kaynaklanan haklarını kısıtlamak ya da ortadan kaldırmak gibi tarafların gerçek iradelerini gizlemeye
yönelik işlemleri, içeren sözleşmeler olarak tanımlanmıştır.
Alt İşverenlik Yönetmeliği’nde alt işveren asıl işveren ilişkileri daha ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, alt işverenlik ilişkisinde yaşanan tereddütler giderilmeye çalışılmıştır.
Yönetmeliğin 5. maddesine göre asıl işverenlik-alt işverenlik ilişkisi kurulduğunda bu işlem işyerinin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğünde tescil
edilecek ve işyeri için bir sicil numarası verilecek ve tescil işlemi yeni bir
işyeri kurmak olarak değerlendirilecektir. Alt işverenliğin tescili için işyeri
bildirgesindeki beyan edilen bilgilerin ve eklenmesi gereken belgelerin eksik
veya gerçeğe aykırı olmaması gerekir. Yönetmeliğin 6. maddesine göre işyeri
bildirgesine; tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi sureti, imza sirküleri, alt
işverenlik sözleşmesi ve ekleri eklenmesi gerekmektedir. Bu belgelerin eksik
ya da verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olması halinde işyerinin tescili yapılmayacaktır.
Yönetmeliğin 8. maddesine göre de; Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarınca işyerlerinde yapılan denetimlerde ya da ihale makamları, ruhsata tabi işlerde
(maden arama ve işletme, inşaat, taş ocağı ve benzeri) ruhsatı veren merciler (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler), sosyal güvenlik il müdürlükleri,

vergi daireleri de kendi mevzuatları açısından yaptıkları işlemler sırasında,
işyerlerinin Kanun’un 3. maddesine göre ilgili bölge müdürlüğüne bildirimde
bulunup bulunmadığını kontrol edecek, bildirim yapmamış olan işyerlerinin
unvan ve adreslerini ilgili bölge müdürlüğüne bir yazı ile en geç 15 gün içinde
bildireceklerdir.
Alt işverenlik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, bu sözleşmenin yazılı
şekilde yapılması şarttır (Yön. m. 9/1). Alt işverenlik sözleşmesinde yer alması gereken hususlar yönetmeliğin 10. maddesinde;
a) Asıl işveren ile alt işverenin işyeri unvanı ve adresi,   
b) Asıl işveren ile alt işverenin tüzel kişiliği ya da tüzel kişiliği olmayan
kurum ve kuruluş olması hâlinde işveren vekillerinin adı soyadı ve adresi,          
c) İşyerinde yürütülen asıl işin ne olduğu,          
ç) Alt işverene verilen işin ne olduğu,    
d) Alt işverene asıl işin bir bölümü veriliyor ise; verilen işin işletmenin
ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektirme koşuluna ilişkin
teknik açıklama,            
e) Taraflarca öngörülmüş ise işin başlama ve bitiş tarihleri,        
f) Alt işverenin faaliyetlerini işyerinin hangi bölümünde gerçekleştireceği,           
g) Kanun’un 2. maddesinde yer alan; asıl işverenin, alt işverenin işçilerine
karşı o işyeriyle ilgili olarak Kanun’dan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin
taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden, alt işveren
ile birlikte sorumlu olacağı,
ğ) Alt işverenlik sözleşmesinin yapılmasından önce asıl işveren tarafından çalıştırılan işçilerin alt işveren tarafından işe alınması hâlinde, bu işçilerin
haklarının kısıtlanamayacağı,
h) Alt işverene verilen işin taraflar açısından yürütülme esasları,
ı) Asıl işveren veya vekili ile alt işveren veya vekilinin imzası,
olarak sayılmıştır.
Ayrıca bir işyerinde, işletmenin ve işin gereği ile teknolojik sebeplerle uzmanlık gerektiren bir işin alt işverene verilmesi hâlinde, alt işverenin uzmanlığını belgelendirmesi amacıyla sözleşme kapsamındaki işe uygun; iş ekipmanı
listesi, iş bitirme belgesi, operatör ve teknik eleman sertifikaları sözleşmeye
eklenecektir.
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4- ASIL-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN
SORUMLULUK
Alt işveren işçisi, alt işveren tarafından alt işverenin aldığı işten dolayı bu
süre zarfında sadece bu işte çalışmış ve alt ve asıl işveren arasındaki ilişki sona
erdiğinde veya asıl işveren alt işveren ilişkisi devam ederken iş ilişkisi sonlanmış ise, işçinin feshe bağlı alacakları dahil tüm işçilik alacaklarından asıl
işveren, alt işverenle birlikte sorumludur, işçi asıl işveren ilişkisi başlamadan
önce de alt işveren işçisi olarak, alt işverenin kendi işinde veya alt işverenin
üstlendiği farklı bir asıl işverende çalışmış ve işçinin iş sözleşmesi sonra kurulan asıl alt işveren ilişkisi sırasında veya bitiminde sonlanmış ise, alt işveren tüm süre üzerinden işçilik alacaklardan sorumlu iken, asıl işveren sadece
kendi dönemindeki süre ve ücret üzerinden alt işverenle birlikte sorumludur
(Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2010).
Örneğin; (A) alt işvereni işçisi Ahmet Bey (B) asıl işvereninin işyerinde
6,5 yıl çalıştıktan sonra sözleşmesi alt işveren (A) tarafından haksız olarak
fesh edilmiştir. Ahmet Bey toplam çalışma sürenin 6 yılını işin o kadar sürmesi nedeniyle asıl işveren (B)’nin işinde çalışmış ve kalan 6 ayını (C) asıl
işvereninin işinde çalışmıştır. Bu durumda işçinin alt işvereni tarafından haksız olarak işten çıkarılmasında işçinin işten çıkarılma tarihinde çalıştığı (C)
işverenini müteselsil sorumlu olarak tutmak hukuken mümkün olmayacaktır.
Nitekim Yargıtay bir Kararında (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2000) da; “...asıl
işverenin sorumluluğu ‘o işyeri tabirinden de’ anlaşıldığı şekilde alt işverene işin verildiği tarihten itibaren başlar. Daha önceleri için her iki şirket
arasında bağlantı bulunmadığından, bu şirketin tüm hizmet süresi için
sorumlu tutmak mümkün değildir.” hükmünü amirdir demektedir. Yani işçi
iki ayrı şirkette çalıştığı için “münhasır çalışma” şartının oluşmadığından
hareketle (C) işvereni için müteselsil sorumluluğun şartlarının bulunduğundan
bahsedilemeyecektir.
Buna göre, (C) asıl işvereni, (A) alt işvereninin kendi işyerinde çalışan
işçilerinin kendi işyerinde çalıştığı döneme ilişkin olarak İş Kanunu ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden birlikte sorumlu olacaktır. Bu örnekte
ise işçi Ahmet Bey (C) asıl işvereninin yanında kıdem tazminatı için gereken
asgari süre olan 1 yıldan az çalıştığı için (C) işverenini de kıdem tazminatı
alacağı için müteselsil sorumlu tutamayacaktır.

Asıl işveren ilişkisi sona ermesine rağmen, işçi alt işverenin kendi veya
alt işverenin yeni yüklendiği farklı bir asıl işverene ait işte çalışıyor ise, fesih
olgusuna bağlı haklar hariç, asıl işverenin kendi dönemindeki ücret ve süre
üzerinden ücret ve diğer işçilik alacaklarından alt işverenle birlikte sorumluluğu devam eder. İşçinin iş sözleşmesinin daha sonra sonlandırılması halinde
ise asıl işveren alt işveren ilişkisinin sona erdiği tarihteki süre ve ücret üzerinden, sadece kıdem tazminatı ve gerçekleşen işçilik alacaklarından alt işverenle
birlikte sorumlu olacaktır. Fesih olgusu asıl alt işveren ilişkisi sona erdikten
sonra gerçekleştiği için, ihbar tazminatı ve yıllık ücretli izin alacağından asıl
işveren sorumlu tutulamayacaktır.
Asıl işveren örneğin alt işverenin işçisinin ödenmeyen ücretinden veya uğradığı iş kazasından doğan tazminattan alt işverenle müteselsilen sorumludur
(Süzek, 2009, 152). Nitekim Yargıtaya göre ; “İş kazasının meydana geldiği
fabrika binası inşaatı işini davalılardan X A.Ş. üstlenmiş ve binanın çatı inşaatını diğer davalı Y Ltd Şti.’ ne vermiştir. Kazalı işçi taşeron firma Y Ltd Şti.’
nin taşeronu Z A.Ş.’ nin işçisidir. Şu duruma göre X A.Ş. asıl işveren olup,
olayda herhangi bir kusuru bulunmasa dahi İş Kanununun 1/son (şimdi 2/6)
uyarınca, alt işverenle birlikte müteselsilen sorumludur” (Yargıtay 9. Hukuk
Dairesi, 1993). Aynı şekilde, yüksek mahkeme isabetli olarak ihbar, kıdem,
sendikal ve iş güvencesi tazminatlarından da asıl işverenin müteselsil sorumlu
olduğunu karar altına almıştır.
Asıl işverenle alt işveren aralarında bir sözleşme yaparak işçiler için getirilen korumayı yani müteselsil sorumluluk kuralını ortadan kaldıramazlar, asıl
işverenin sorumlu tutulamayacağını kararlaştıramazlar. Yargıtayın bu yöndeki
isabetli kararına göre de “ L A.Ş… asıl işveren durumunda olup işyerinde
meydana gelen iş kazasından dolayı tali işveren Y.K. ile birlikte müteselsilen
sorumlu tutulması gerekir. Davalılar arasında imzalanmış bulunan teknik şartnamenin 6. Ve 7. Maddelerinde, her türlü sorumluluğun işi yapan firmaya ait
olacağı kararlaştırılmış ise de bu hükümler davacıyı bağlamaz. Ancak, davalılar arasındaki iç ilişkisini ilgilendirir. Esasen İş Kanununun … anılan hükmü
kamu düzenine ilişkin olup işçi aleyhine değiştirilmesi mümkün değildir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 1998).
İşçi, alacağı için işverene başvurduğu takdirde, ödemeyi yapan işverenin
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alt işverene rücu hakkı saklıdır. Yargıtaya göre bu durumda işçilere haklarını
ödeyen işverenin açacağı rücu davası taşeronla arasındaki sözleşme hükümlerine göre çözümlenmelidir (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 2004).
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5- SONUÇ
4857 sayılı İş Kanunu’nun 2. maddesinde ve Alt İşveren Yönetmeliği’nde
öngörülen usullere uygun olarak asıl işveren/alt işveren ilişkisinin kurulması
halinde, asıl işveren ve alt işveren ilişkisi konusunda herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Kanun’a uygun asıl işveren/alt işveren ilişkisinden dolayı işçi
haklarının ödenmesini yine kanun hükmü gereği dilerse asıl işverenden, dilerse alt işverenden, dilerse her iki işverenden isteyebilecektir. Ancak, Kanun
ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak asıl işveren/alt işveren ilişkisinin
kurulmadığını iddia eden işçinin haklarının ödenmesi talebinde bulunması halinde husumeti kime yönelteceği konusunda Kanun ve Yönetmelik hükümlerinde açık bir hükme rastlanılmamaktadır.
Yargı kararlarında da açıkça vurgulandığı üzere, işçi muvazaa iddia ediyorsa ve hiç şüphe yok ki iddiasının hukuken sabit olması durumunda asıl
işveren/alt işveren ilişkisi hiç doğmamış kabul edilecektir. Dolayısıyla, başlangıçtan itibaren işçiler asıl işverenin işçisi sayılacaktır.
Bu nedenlerle, işçi muvazaayı iddia ediyorsa haklarının ödenmesi konusunda husumeti asıl işverene yöneltmelidir. Alt işverene husumeti yönelterek
dava açmamalıdır. Muvazaa iddiasına rağmen, husumeti asıl işverene değil de
alt işverene yönelterek dava açması durumunda yargı kararlarında da görüldüğü üzere davanın reddinin söz konusu olacağı unutulmamalıdır.
Son olarak “Asıl işveren taşeron işçisinin ihbar ve kıdem tazminatı
alacağından sorumlu tutulabilir mi?” şeklindeki soruyu cevaplarken işçinin
aynı alt işverenin işçisi iken çeşitli dönemlerde çeşitli asıl işverenlerin işyerlerinde mi çalıştığı yoksa kimi örneklerde rastlandığı gibi iş yaşamı boyunca
münhasıran bir asıl işveren işyerinde mi çalıştığı hususu önem arz etmektedir.
Uygulamada çokça rastlanan şekilde aynı alt işverenin işçisi olarak uzmanlık sahibi olduğu işte ihtiyaç duyan çeşitli asıl işverenlerin işyerinde çalışmış
ise bu soruya verilecek cevap “İş Kanunu’nun kapsamındaki asıl işveren sadece taşeron veya müteahhidin ödemediği ücretlerden istihkak oranında sorumlu
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olup; ihbar, kıdem tazminatı ve diğer işçilik haklarından sorumlu tutulmaz”
şeklinde olmalıdır. Ancak alt işveren işçisi münhasıran bir asıl işverenin işyerinde çalışarak yasal haklarının doğmasına neden olan çalışma süresini bir tek
asıl işverenin yanında geçirmişse müteselsil sorumluluk olgusu bu noktada
farklılık gösterecektir. Nitekim Yargıtay da bu durumlarda alt işveren işçisini
asıl işverenin işçisi gibi telakki etmektedir. Bu durumda söz konusu alt işveren
işçisi hep aynı asıl işveren yanında çalışarak yasal tazminata hak kazanacak
şekilde ayrılmışsa alt işverenin ödemesi gereken ihbar ve kıdem tazminatı gibi
yükümlülüklerde asıl işveren elbette müteselsilen sorumlu olacaktır.
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İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN
SORUMLULUK SÜREYE TABİ Mİ?

I- GİRİŞ:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesi uyarınca kıdem
tazminatı, işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi dikkate alınarak ( daha
önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa veya daha önceden
kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde iş sözleşmesi sona
ermemişse ) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında ( iş sözleşmesi veya
TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla son brüt ücreti üzerinden
( dönem kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatında hesaba katılmayacak
ödemeler dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya ölümü halinde
kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde işyerinin veya bir bölümünün devri düzenlenmiştir. Bu madde de; “İşyeri veya işyerinin bir bölümü
hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde
işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas
alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre
işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden
devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya da türünün değişmesiyle sona erme
halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan
işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya işyerinin bir bölümünün devrinden
dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden fesih için haklı sebep oluşturmaz.
*
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Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut
iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler,
iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi sonucu işyerinin veya bir bölümünün
başkasına devri halinde uygulanmaz.” hükmü öngörülmüştür.
İşyeri veya bir bölümünün devrinden önce işyerinde çalışmaya başlayan ve devirden sonra da örneğin yaklaşık 4 yıl çalışan işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir şekilde sona ermesi halinde İş
Kanunu’nun 6’ncı maddesinde öngörülen müteselsil sorumlulukta aranan 2
yıllık hak düşürücü sürenin kıdem tazminatından sorumlulukta nasıl olacağı
hususu ihtilafa neden olmaktadır. Bu nedenle makalede işyeri devrinde kıdem
tazminatından sorumluluğun süreye tabi olup olmadığı değerlendirilecektir.
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II- ÖZETLE KIDEM TAZMİNATI:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesi uyarınca, iş sözleşmesi işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’nci maddesinin II’nci
bendindeki ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışında feshedilmesi, işçi tarafından iş sözleşmesinin tek taraflı olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’ncü maddesinde sayılan hallerden biriyle feshedilmesi,
iş sözleşmesinin muvazzaf askerlik hizmeti nedeniyle feshedilmesi, yaşlılık,
emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin feshedilmesi, 506 sayılı Kanunun, yaşlılık aylığı koşullarını dolduran
veya bu Kanunun geçici hükümlerine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan ve kendi
isteğiyle işçinin işten ayrılması, ölümü nedeniyle iş sözleşmesinin sona ermesi
ve evlilik nedeniyle evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesinin
feshedilmesi hallerinde, işçiye en az bir (1) yıl kıdeme sahip olması ve İş Kanununa tabi olması koşullarıyla işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi dikkate alınarak ( daha önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa
veya daha önceden kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde
iş sözleşmesi sona ermemişse ) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında

( iş sözleşmesi veya TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla son
brüt ücreti üzerinden ( dönem kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatında
hesaba katılmayacak ödemeler dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye
veya ölümü halinde kanuni mirasçılarına ödenecektir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri uyarınca yürürlüğü devam eden mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’ncü maddesi “ (Değişik
fıkra: 29/07/1983 - 2869/3 md.) Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:
1. İşveren tarafından bu Kanunun 17 nci maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında,
2. İşçi tarafından bu Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca,
3. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyle,
4. Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,
5. 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları
veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması
için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak
kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,
Feshedilmesi veya kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde
kendi arzusu ile sona erdirmesi veya işçinin ölümü sebebiyle son bulması hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem
tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme
yapılır.
(Değişik fıkralar: 17/10/1980 - 2320/1 md.): İşçilerin kıdemleri, hizmet
akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne
alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle
bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde
işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı
üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren (1) işyerinin devri veya
herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından
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her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel (2) işyeri devrolmuş veya
herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm
yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. ...” hükmünü
öngörmüştür.
4857 sayılı İş Kanunu’nun Geçici 1’nci maddesinin 2’nci fıkrası “ Bu Kanunun 120 nci maddesi ile yürürlükte bırakılan 1475 sayılı İş Kanununun 14
üncü maddesinin birinci fıkrasının 1 inci ve 2 nci bendi ile onbirinci fıkrasında, anılan Kanunun 16, 17 ve 26 ncı maddelerine yapılan atıflar, Bu Kanunun
24, 25 ve 32 nci maddelerine yapılmış sayılır.” hükmünü öngörmüştür.
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III- ÖZETLE İŞYERİ VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ:
İşverenin girişim ve sözleşme özgürlüğü gereği, ekonomik nedenler ile
işin niteliği gibi nedenlerle işyeri veya işyerinin bir bölümü ile ilgili olarak
kararlar almaya, yapısal değişiklikler yapmaya, işyerini daraltmaya, bir başkasına devretmeye yasal hakkı vardır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde işyerinin veya bir bölümünün devri düzenlenmiştir. Bu madde de;
“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan
iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan
işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki
hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde
ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir
tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır. Tüzel kişiliğin birleşme veya katılma ya
da türünün değişmesiyle sona erme halinde birlikte sorumluluk hükümleri uygulanmaz. Devreden veya devralan işveren iş sözleşmesini sırf işyerinin veya
işyerinin bir bölümünün devrinden dolayı feshedemez ve devir işçi yönünden
fesih için haklı sebep oluşturmaz. Devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli
kıldığı fesih hakları veya işçi ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih

hakları saklıdır. Yukarıdaki hükümler, iflas dolayısıyla malvarlığının tasfiyesi
sonucu işyerinin veya bir bölümünün başkasına devri halinde uygulanmaz.”
hükmü öngörülmüştür.
İşyeri veya bir bölümünün devri ile iş sözleşmesinin devri karıştırılmamalıdır. İşyeri veya bir bölümünün hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine
devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş
sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçmektedir. Burada
işçi ayrımı yapılmadığı gibi tüm işçiler aynı işleme tabi olmaktadır. İş sözleşmesinin devrinde ise işyeri veya bir bölümünün devri söz konusu olmayıp, iş
sözleşmesi devredilen işçiye özel, hukuki bir işlemin yapılması söz konusudur.
Dolayısıyla, işçiye özel hukuki işlemin yapılması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun
6’ncı maddesi anlamında bir hukuki işlem değildir.
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde yer alan düzenleme ile işverene dilediği gibi işyerinin tamamını veya bir bölümünü çalışanların onayına gerek olmaksızın bir başka işverene devretme yolu açıldığı gibi, çalışana
da hak kaybının olmayacağı yönünde güven sağlanmış, yapılan devrin işçi
ve işveren açısından iş sözleşmesinin feshi için haklı sebep oluşturmayacağı,
ancak devreden veya devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerin
yahut iş organizasyonu değişikliğinin gerekli kıldığı fesih haklarının veya işçi
ve işverenlerin haklı sebeplerden derhal fesih haklarının bulunduğu hususları
vurgulanmıştır.
Devralan işveren devir işlemi sonucunda kazanılmış hakları koruyorsa,
ücretleri düşük ve çalışma koşulları daha ağır olan işçileri zamanla ücreti yüksek ve çalışma koşulları daha hafif işçilerle uyumlaştırma yoluna gidiyorsa
kanunun amacına uygun olarak bir devir işlemi yapılmış olup, çalışanların
da buna uyması ve hiçbir şey değişmemiş ki işlerine devam etmesi yasal bir
zorunluluk olacaktır. Çalışanların tüm bunlara rağmen, aksi bir davranış sergilemeleri, yeni işverenle çalışmayı sürdürmek istemediklerini iddia etmeleri,
iş sözleşmelerini devir nedeniyle feshetme yoluna gitmeleri kesinlikle kanuna
uygun olmayacaktır. İşçilerin kendi istekleri ile haksız olarak iş sözleşmelerini
feshettikleri sonucunu doğuracaktır.
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IV- İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK
SÜREYE TABİ Mİ?
İşverenin işyerinin bir bölümünü veya tamamını bir başkasına devretmesi
girişim ve sözleşme özgürlüğüne uygundur. İşçinin çalıştığı işyerinin veya bir
bölümünün işvereni kural olarak işçilerin onayına gerek olmaksızın kendiliğinden değişmiş olmaktadır. Ancak, bu durum işçilerin hak kaybına neden
olmamalıdır. AB’nin 2001 tarihli 23/EG sayılı Yönergesi’nin 3’ncü maddesinde devreden işverenin devir esnasında iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden kaynaklanan hakları ve yükümlülüklerinin devir nedeni ile devralan
işverene geçeceği, üye ülkelerin dilerse devredenin ve devralanın, devirden
sonra iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden kaynaklanan yükümlülüklerden
birlikte sorumlu olacaklarını kabul edebilecekleri, yine üye ülkelerin dilerlerse devreden ve devralanın devir işleminden sonra iş sözleşmesinden veya iş
ilişkisinden kaynaklanan devir öncesi yükümlülüklerden dolayı devir tarihinden itibaren birlikte sorumlu olacaklarını öngörebilecekleri düzenlenmiştir.
Bu bağlamda mer- iş kanunun 6’ ncı maddesinin 1,2 ve 3 ncü fıkralarında
yer alan düzenlemenin AB’nin 2001 tarihli 23/EG sayılı Yönergesi’ne uygun
olduğu görülecektir.
Mezkur maddenin 3 ncü fıkrasında işyerinin veya bir bölümünün devri
halinde, devirden önce işçinin doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işverenlerin birlikte sorumlu olacakları
belirlenmiş, ancak bu yükümlülüklerden devreden işvereni devir tarihinden
itibaren iki yıl süre ile sorumlu tutma yoluna gidilmiştir.
Burada devir tarihinin önemi ön plana çıkmaktadır. Devir tarihi, hak ve
borçlar bakımından bir dönüm noktası oluşturmaktadır. Madde, devirden önce
doğmuş borçlarla, devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan söz ettiğine
göre bunlar ödenmesi gereken muaccel olan yani istenebilir olan borçlar olmaktadır. Devir tarihi, devreden ve devralan tarafın ayrıca bu konuda anlaşmasına gerek olmadan mevcut iş ilişkilerinin ve işvereninin değiştiği tarihtir.
Madde de devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren iki
yıl olduğu belirtilmiş olup, çalışan açısından devreden işverenden söz konusu
alacaklarını istemesi için öngörülen iki yıllık süre hak düşürücü bir süredir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesinde; “ … İşçilerin
kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş
olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut
herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir
yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri
sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden, itibaren (1) işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem
tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki
işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel (2) işyeri
devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur. ...” hükmü öngörülmüştür.
Bu hüküm özel bir hüküm olup, kıdem tazminatı hesabında işçinin kıdeminin işyerlerinin devri, nakli ya da herhangi bir suretle bir işverenden başka
bir işverene geçmesi halinde dahi toplam hizmet süresi üzerinden hesaplanacağı, kıdem tazminatından her iki işverenin sorumlu olduğu, işyerini devreden
işverenin sorumluluğunun işçiyi çalıştırdığı süre ve devir esnasındaki işçinin
aldığı ücretle sınırlı olduğu öngörülmüştür. Görüldüğü üzere, işyerini devreden işverenin sorumluluğunda herhangi bir süre öngörülmemiştir.
Konu ile ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararlarında; “ … 4857
sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi hükmüne göre 1475 sayılı yasanın 14.
maddesi halen yürürlükte olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yöntemi bakımından işyeri devirlerinde belirtilen hüküm uygulanmalıdır.
Anılan hükme göre, işyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle
bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde
işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı
üzerinden hesaplanmalıdır. Bununla birlikte, işyerini devreden işverenlerin bu
sorumlulukları, işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. …
Genel olarak yapılan bu açıklamaların ardından İş Hukukunda işyeri dev-
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rinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi dönemi ve devir
tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 sayılı yasanın
14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde sözü edilen devreden
işveren için 2 yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakımından söz konusu
olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işveren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir. …” hükmünü öngörmüştür. ( Y9HD 21/05/2009 T., E.2008/83 ve
K.2009/13703- Y9HD 28/04/2004 T., E.2008/16007 ve K.2009/11809- Y9HD
27/02/2007 T., E.2006/6028 ve K.2007/5398 )
Yargıtay kararında vurgulandığı üzere, işyeri veya bir bölümünün devrinden önce işyerinde çalışmaya başlayan ve devirden sonra da örneğin yaklaşık
4 yıl çalışan işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir
şekilde sona ermesi halinde İş Kanunu’nun 6’ncı maddesinde öngörülen müteselsil sorumlulukta aranan 2 yıllık hak düşürücü süre kıdem tazminatı açısından geçerli olmayacaktır.
Ancak unutulmaması gereken husus kıdem tazminatında zamanaşımı
süresi meselesidir. Kavram olarak zamanaşımı, öngörülen bir süre dilimi
içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen bir olayın gecikme dolayısıyla gerçekleşememesini ifade etmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 125’nci
maddesinde “Bu kanunda başka suretle hüküm mevcut olmadığı taktirde, her
dava on senelik müruru zamana tabidir.” hükmü, 128’nci maddesinde “Mururu zaman alacağın muaccel olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti
bir ihbar vukuuna tabi ise mururu zaman bu haberin verilebileceği günden
itibaren cereyan eder.” hükmü, 130’ncu maddesinde “Müddetlerin hesabında mururu zamanın başladığı gün nazarı itibare alınmaz ve müruru zaman
ancak müddetin son günü kullanılmaksızın geçtiği surette vaki olmuş olur.”
hükmü ve 140’ncı maddesinde “Mururu zaman dermeyan edilmediği surette
hakim, müruru zamanı kendiliğinden nazara alamaz.” hükmü öngörülmüştür.
Zamanaşımı definin Borçlar Kanunu’nun 140’ncı maddesinde öngörüldüğü
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V- SONUÇ:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 6’ncı maddesi uyarınca, işyeri veya işyerinin
bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün
hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet
süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı
tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Devirden önce doğmuş olan ve devir
tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte
sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu
devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.
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üzere davalı tarafından açıkça ileri sürülmesi gerekmektedir. Alacak talebinin zamanaşımı defi sonrasında zamanaşımına uğradığının görülmesi halinde
işveren açısından işçi ya da hak sahiplerine olan borcun varlığı ortadan kalkmamakta olup, işverenin zamanaşımına uğradığı hukuken sabit olan borcu
ödemekten kaçınabileceği durumu söz konusu olmaktadır.
İş Kanunu anlamında işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmeyi gerektirir şekilde sona ermesi halinde söz konusu tazminatta uygulanacak
zamanaşımı süresine ilişkin bir hükme iş mevzuatında rastlanılmaması nedeniyle Borçlar Kanununun genel hükümleri esas alınarak 125’nci maddesinde
öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Yargıtay 9.Hukuk Dairesi de kararında kıdem tazminatının niteliği itibariyle Borçlar Kanununun
125’nci maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğunu belirtmiştir. (Yrg.9.HD.10.09.2003, E.2003/15288 ve K.2003/14156 )
Zamanaşımının başlangıcı, işverenin işçinin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi halinde feshi işçinin öğrendiği tarihten itibaren, ölümü ile son
bulması halinde ölüm gününden itibaren, diğer durumlarda ise fesih işleminin
kesinleştiği tarihten itibaren başlayacaktır.
Aralıklı çalışmalar halinde birleştirilecek çalışma süreleri bakımından
önceki çalışma sürelerinin zamanaşımına uğradığı iddiasında bulunulamaz;
birleştirmede dikkate alınabilecek süreler yönünden zamanaşımı işlemez.
(Yrg.9.HD. 21.2.1995, E.1994/16560, K.1995/5227; MOLLAMAHMUTOĞLU, İş Hukuku, s.636 )
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4857 sayılı İş Kanunu’nun 120 ve Geçici 6’ncı maddeleri ile mülga 1475
sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesi uyarınca kıdem
tazminatı, işçinin işyerindeki toplam hizmet süresi dikkate alınarak ( daha
önceden kıdem tazminatı alarak işyerinden ayrılmamışsa veya daha önceden
kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek bir şekilde iş sözleşmesi sona
ermemişse ) her hizmet yılı için 30 günlük ücreti tutarında ( iş sözleşmesi veya
TİS ile aksi kararlaştırılmamışsa ) kıstelyum esasıyla son brüt ücreti üzerinden
( dönem kıdem tazminatı tavanı ve kıdem tazminatında hesaba katılmayacak
ödemeler dikkate alınmak suretiyle ) hesaplanarak işçiye veya ölümü halinde
kanuni mirasçılarına ödenen tazminattır.
Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’üncü maddesinde; “ …İşçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla
yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik
işyerlerinde çalıştıkları süreler gözönüne alınarak hesaplanır. İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975
tarihinden, itibaren (1) işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi
halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak,
işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle
ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12/7/1975 tarihinden evvel (2) işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse
devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından
yeni işveren sorumludur. ...” hükmü öngörülmüştür.
argı kararlarında da özetle; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 120. maddesi hükmüne göre 1475 sayılı yasanın 14. maddesi halen yürürlükte olduğundan, kıdem tazminatına hak kazanma ve hesap yöntemi bakımından işyeri devirlerinde belirtilen hükmün uygulanması gerektiği, anılan hükme göre, işyerlerinin
devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene
geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanması gerektiği, işyerini devreden işverenlerin bu sorumluluklarının işçiyi çalıştırdıkları
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sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlı olduğu
hususları belirtilmiştir.
Dolayısıyla, işyeri veya bir bölümünün devrinden önce işyerinde çalışmaya başlayan ve devirden sonra da çalışmaya devam eden işçinin iş sözleşmesinin kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir şekilde sona ermesi halinde İş
Kanunu’nun 6’ncı maddesinde öngörülen müteselsil sorumlulukta aranan 2
yıllık hak düşürücü süre kıdem tazminatı açısından geçerli olmayacaktır. İşçi
hem devreden hem de devralan işverenden kıdem tazminatının ödenmesi hususunda talepte bulunabilecektir. Devreden işverenin sorumluluğu kendisinde
çalıştığı süre devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.
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01.01.10 - 30.06.10

01.07.10 - 31.12.10

01.01.11 - 30.06.11

01.06.11 - 31.12.11

729.00 TL
621.00 TL

760.50 TL
648.00 TL

796.50 TL
679.50 TL

837.00 TL
715.50 TL

218.70 TL
186.30 TL

228.15 TL
194.40 TL

238.95 TL
206.85 TL

251.10 TL
214.65 TL

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

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

2- S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS ÜCRETLER
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Dönemi ‹çin
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Dönemi ‹çin
c) 01/01/2005 - 31/12/2005 Dönemi ‹çin
d) 01/01/2006 - 31/12/2006 Dönemi ‹çin
e) 01/01/2007 - 30/06/2007 Dönemi ‹çin
f) 01/07/2007 - 31/12/2007 Dönemi ‹çin
g) 01/01/2008 - 30/06/2008 Dönemi ‹çin
h) 01/07/2008 - 31/12/2008 Dönemi ‹çin
›) 01/01/2009 - 30/06/2009 Dönemi ‹çin
j) 01/07/2009 - 31/12/2009 Dönemi ‹çin
k) 01/01/2010 - 30/06/2010 Dönemi İçin
l) 01/07/2010 - 31/12/2010 Dönemi İçin
m) 01/01/2011 - 30/06/2011 Dönemi İçin
n) 01/07/2011 - 31/12/2011 Dönemi İçin
3- KIDEM TAZM‹NATI TAVANI
a) 01/01/2004 - 30/06/2004 Tarihleri Aras›
b) 01/07/2004 - 31/12/2004 Tarihleri Aras›
c) 01/01/2005 - 30/06/2005 Tarihleri Aras›
d) 01/07/2005 - 31/12/2005 Tarihleri Aras›
e) 01/01/2006 - 30/06/2006 Tarihleri Aras›
f) 01/07/2006 - 31/12/2006 Tarihleri Aras›
g) 01/01/2007 - 30/06/2007 Tarihleri Aras›
h) 01/07/2007 - 31/12/2007 Tarihleri Aras›
›) 01/01/2008 - 30/06/2008 Tarihleri Aras›
j) 01/07/2008 - 31/12/2008 Tarihleri Aras›
k) 01/01/2009 - 30/06/2009 Tarihleri Aras›
l) 01/07/2009 - 31/12/2009 Tarihleri Aras›
m) 01/01/2010 - 30/06/2010 Tarihleri Arası
n) 01/07/2010 - 31/12/2010 Tarihleri Arası
o) 01/01/2011 - 01/07/2011 Tarihleri Arası

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

Pratik Bilgiler

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

‹ﬁÇ‹ PAYI (%)

‹ﬁVEREN PAYI (%)
1.5

TOPLAM (%)
1.5

5
9
9

1
6
11
13

1
11
20
22

1
7.5

2
22.5

3
30

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

Kasım-Aralık 2010

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

5/A- 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) S‹GORTALILARIN PR‹M ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
Sigorta Kolu
K›sa Vadeli Sigorta Kollar› Primi (‹ﬂ Kazas› ve Meslek Hastal›€›)
Malullük, Yaﬂl›l›k ve Ölüm Sigortalar› Pirimi (Uzun Vade)
Genel Sa€l›k Sigortas› Primi
Toplam
5/C - 4-(1)/b KAPSAMINDA (Ba€-Kur) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
2008
2009
SGDP Kesintisine Tabi Emekli Ayl›€›
Y›l›nda (%)
Y›l›nda (%)
4/b (Ba€-Kur) Sigortal›lar›na ilgili y›l› Ocak ay›nda
ödenen en yüksek yaﬂl›l›k ayl›€›n› geçmemek üzere,
12
13
emekli ayl›€› üzerinden

320

Toplam (%)
1 - 6,5

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

2010
Y›l›nda (%)

2011 ve
Sonras› (%)

14

15

6- 5510 SAYILI KANUN - 4-(1)/a KAPSAMINDA (SSK) ÇALIﬁAN EMEKL‹LER‹N SGDP ORANLARI (01.10.2008’den ‹tibaren)
‹ﬂçi Pay› (%)
‹ﬂveren Pay› (%)
Toplam (%)
Çal›ﬂ›lan iﬂin iﬂ kazas› ve meslek hastal›€›
prim oran›na göre
7,5
23,5 - 29
31 - 36,5
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7- YILLIK ÜCRETL‹ ‹Z‹NLER
H‹ZMET SÜRELER‹ (10.06.2003’den itibaren)
a) 1 Y›ldan 5 Y›la Kadar (5 y›l dahil) olanlar
b) 5 Y›ldan fazla 15 y›ldan az olanlar
c) 15 Y›l ve Daha Fazla Olanlar
d) 18 Yaﬂ›ndan Küçük ‹ﬂçiler ile 50 ve daha yukar› yaﬂtaki iﬂçiler

Y›lda
Y›lda
Y›lda
Y›lda

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

8- SSK GEC‹KME ZAMMI ORANLARI (Ayl›k) (01.10.2008 Tarihinden İtibaren Tüm Sosyal Güvenlik Kurumu Alacakları İçin)
Ay
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Y ›l
Ocak
1.91
1.49
1.10
1.56
1.26
1.26
0.64
ﬁubat
1.81
1.36
1.10
1.45
1.30
1.17
0.64
Mart
1.84
1.32
1.09
1.52
1.35
1.12
0.67
Nisan
1.75
1.33
1.09
1.47
1.41
1.05
0.70
May›s
2.13
1.34
1.17
1.45
1.50
0.92
0.76
Haziran
2.05
1.22
1.40
1.43
1.64
0.96
0.70
Temmuz
1.97
1.25
1.64
1.36
1.57
0.88
0.66
A€ustos
1.87
1.25
1.56
1.43
1.46
0.79
0.64
Eylül
1.91
1.16
1.61
1.41
1.44
0.73
0.63
Ekim
1.73
1.14
1.67
1.27
1.57
0.61
0.61
Kas›m
1.73
1.11
1.59
1.26
1.63
0.68
0.61
Aral›k
1.75
1.11
1.63
1.28
1.43
0.72
0.62

2011
0,57

Not:
Süresinde Ödenmeyen Primlere Uygulanacak Gecikme Cezas› ve Gecikme Zamm›
Kurumun prim ve di€er alacaklar› süresi içinde ve tam olarak ödenmezse, ödenmeyen k›sm› sürenin bitti€i tarihten itibaren ilk üç ayl›k sürede her bir ay için
% 2 oran›nda gecikme cezas› uygulanarak art›r›l›r. Ayr›ca, her ay için bulunan tutarlara ödeme süresinin bitti€i tarihten baﬂlamak üzere borç ödeninceye kadar
her ay için ayr› ayr› Hazine Müsteﬂarl›€›nca aç›klanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Liras› cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin
ayl›k ortalama faizi bileﬂik bazda uygulanarak gecikme zamm› hesaplan›r. Ancak, ödemenin yap›ld›€› ay için gecikme zamm› günlük hesaplan›r.

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

Pratik Bilgiler
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‹HBAR TAZM‹NAT TUTARI
2 haftal›k ücret
4 haftal›k ücret
6 haftal›k ücret
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11- SS VE GSS KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI (TL)
(01.01.2011 - 30.06.2011 Dönemi)
11.1) 1-‹ﬂyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun verilmemesi
- Bilanço esas›na göre defter tutmak zorunda olanlara
- Bilanço esas› d›ﬂ› di€er defterleri tutmak zorunda olanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
Not: ‹ﬂyeri bildirgesini, mahkeme karar›na, Kurumuca görevli memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden al›nan
belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere yasal süreden sonra ilgililerce kendiliklerinden verilmesi
halinde cezalar üçte iki oran›nda uygulan›r.

2.389.50
1.593.00
796.50

11.2) Ayl›k prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekil ve usulde verilmemesi:
Her fiil için 1.593.00 TL yi geçmemek üzere:
- Belgenin as›l olmas› halinde belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin ek olmas› halinde, her bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Ek belgenin sigortal›lar›n otuz günden az çal›ﬂt›€›n› gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya
verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli say›lmamas›na ba€l› olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde her
bir ek belgede kay›tl› sigortal› say›s› baﬂ›na
- Belgenin mahkeme karar›, Kurumca görevlendirilmiﬂ memurlar›nca yap›lan tespitler veya di€er kamu
idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan soruﬂturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar,
döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve
belgelerden hizmetleri veya kazançlar› kuruma bildirilmedi€i veya eksik bildirildi€i anlaﬂ›lan sigortal›larla ilgili
olmas› halinde, belgenin as›l veya ek nitelikte olup olmad›€›na, iﬂverence düzenlenip düzenlenmedi€ine
bak›lmaks›z›n,
11.3) Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen ﬂekle ve usule uygun vermeyenler
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, mahkeme karar›ndan veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli
memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan tespitlerden veya bankalar, döner
sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden
anlaﬂ›lmas› halinde,
- Sigortal› iﬂe giriﬂ bildirgesinin verilmedi€inin, bir y›l içinde ikinci kez mahkeme karar›ndan veya Kurumun
denetim ve kontrol ile görevli memurlar›nca ya da di€er kamu idarelerinin denetim elemanlar›nca yap›lan
tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluﬂlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan bilgi ve belgelerden anlaﬂ›lmas› halinde,

159.30
99.56

398.25

1.593.00
796.50

1.593.00

3.982.50

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

796.50

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

796.50

11.6) Kurumca yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiﬂ memurlar› taraf›ndan veya SMMM ile YMM’lerce
düzenlenen raporlara istinaden kuruma bildirilmedi€i tespit edilen eksik iﬂçilik tutar›n›n mal edildi€i
her bir ay için,

1.593.00
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11.7) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlar›nca incelenmek üzere
Kurumca yap›lan yaz›l› ihtara ra€men 15 gün içinde mücbir sebep olmaks›z›n tam olarak ibraz edilmemesi
veya defterlerin tasdiksiz olmas› halinde:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda defter tutanlara
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara
11.8) Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kay›tlar›n›n geçersiz
say›lmas› halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleﬂti€i her bir takvim ay› için:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlara (9.558.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas› d›ﬂ›nda deffter tutanlara (4.779.00 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlara (2.389.50 TL’yi aﬂmamak üzere)
- Bilanço esas›na göre defter tutulmas› gerekirken iﬂletme hesab› esas›na göre defter tutulmas› halinde
11.9) Geçersiz say›lan her bir ücret tediye bordosu için
11.10) ‹ﬂyeri defter, kay›t ve belgelerinin ibraz süresi geçirildikten sonra ibraz edilmesi halinde geçersizlik
fiilleri için ayr›ca idari para cezas› uygulanmaks›z›n:
- Bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,
- Di€er defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,
- Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

9.558.00
4.779.00
2.389.50

398.25
398.25
398.25
9.558.00

398.25

9.558.00
4.779.00
2.389.50

11.11) Asgari iﬂçilik uygulamas› ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yaz›l› olarak en geç
bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluﬂlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluﬂlar
ile bankalara,

1.593.00

11.12) Ayl›k prim ve hizmet belgesinin iﬂyerine as›lmamas› halinde,

1.593.00

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

3.982.50

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

7.965.00

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

3.982.50

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

1.593.00
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12 - SON 5 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ ASGAR‹ ÜCRETLER
(01.01.2005’den ‹tibaren)

324

Uygulama Dönemi

01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2011 - 31.12.2011

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

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

13 - SON 8 YIL ‹ÇER‹S‹NDE GEÇERL‹ S‹GORTA PR‹M‹NE ESAS KAZANÇLARIN
ALT VE ÜST SINIRLARI (01.08.2002’den ‹tibaren)
Dönemi
01.01.2002 - 31.03.2002
01.04.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 31.03.2003
01.04.2003 - 30.06.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2011 - 31.12.2011

Günlük Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
7.400.025 TL
35.000.000 TL
9.262.400 TL
46.312.000 TL
10.919.467 TL
54.597.215 TL
13.103.332 TL
65.516.660 TL
15.267.194 TL
76.335.970 TL
18.321.000 TL
91.605.000 TL
14.805.000 TL
96.232.500 TL
16,29 YTL
105,89 YTL
17,70 YTL
115,05 YTL
18,75 YTL
121,88 YTL
19,50 YTL
126,75 YTL
20.18 YTL
131.82 YTL
21.29 YTL
138.38 YTL
22.20 TL
144.30 TL
23.10 TL
150.15 TL
24.30 TL
157.95 TL
25.35 TL
164.77 TL
26.55 TL
172.575 TL
27.90 TL
181.35 TL

Ayl›k Kazanc›n
Alt S›n›r›
Üst S›n›r›
222.000.750 TL
1.050.000.000 TL
277.872.000 TL
1.389.360.000 TL
327.583.290 TL
1.637.916.450 TL
393.099.960 TL
1.965.499.800 TL
458.015.820 TL
2.290.079.100 TL
549.630.000 TL
2.748.150.000 TL
444.150.000 TL
2.886.975.000 TL
488,70 YTL
3.176,55 YTL
531,00 YTL
3.451,50 YTL
562,50 YTL
3.656,25 YTL
585,00 YTL
3.802,50 YTL
608.40 YTL
3.954.60 YTL
638.70 YTL
4.151.55 YTL
666.00 TL
4.329.00 TL
693.00 TL
4.504.50 TL
729.00 TL
4.738.50 TL
760.50 TL
4.943.25 TL
796.00 TL
5.177.40 TL
837.00 TL
5.440.50 TL
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15 - 4857 SAYILI ‹ﬁ KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK ‹DAR‹ PARA CEZALARI

98

5

99/a

7

99/a

8

99/b

14

99/b

28

99/c

29

100

30

101

32

102/a

39

102/a

37
38

102/b
102/b

52

102/b

41

102/c

56

103

57

103

Ücret ile bu kanunda do€an veya
T‹S’den veya iﬂ sözleﬂmesinden
do€an ücreti kasten ödememek
veya eksik ödemek
Asgari ücreti ödememek veya
eksik ödemek
Ücret hesap pusulas› düzenlememek
Yasaya ayk›r› ücret kesme cezas›
vermek veya sebebini ve hesab›n›
bildirmemek
Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye
vermemek
Fazla çal›ﬂma ücretini ödememek
veya iﬂçiye haketti€i serbest
zaman› alt› ay içinde vermemek
veya iﬂçinin onay›n› almadan
fazla çal›ﬂma yapt›rmak
Y›ll›k ücretli izni yasaya ayk›r›
ﬂekilde bölmek
‹zin ücretini yasaya ayk›r› ﬂekilde
ödemek veya eksik ödemek

Aç›klama

114.00
1.144.00

123.00
1.232.00

11.446.00

12.327.00

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

100.00

108.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

411.00

443.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

1.552.00

1.672.00

114.00

123.00

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

114.00

123.00

411.00
411.00

443.00
443.00

411.00

443.00

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00

220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

Çal›ﬂt›r›lan her iﬂçi için

Bu durumdaki her iﬂçi ve her
ay için

Pratik Bilgiler

3

‹ﬂyeri bildirim yükümlülü€üne
ayk›r› davran›ﬂ
85. md. (a€›r ve tehlikeli iﬂler)
kapsam›ndaki iﬂyerlerinde çal›ﬂt›r›lan
her iﬂçi için
‹ﬂyerini muvazaal› olarak bildiren
as›l iﬂveren ile alt iﬂveren veya
vekillerine ayr› ayr›
‹ﬂçilere eﬂit davranma ilkesine
uymamak (Davranmamak)
Geçici iliﬂkisine iliﬂkin
yükümlülüklere uymamak
Çal›ﬂma koﬂullar›na iliﬂkin belgeyi
vermemek
Ça€r› üzerine çal›ﬂma hükümlerine
ayk›r› davranmak
‹ﬂten ayr›lan iﬂçiye Çal›ﬂma Belgesi
vermemek, belgeye gerçe€e
ayk›r› bilgi yazmak
29. madde hükümlerine ayk›r›
olarak toplu iﬂçi ç›kartmak
Özürlü (özel sektörde)
çal›ﬂt›rmamak

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
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59

103

60

103

63

104

64
65

104
104

68
69

104
104

71

104

72

104

73
74

104
104

75
76

104
104

77

105/c

78/1

105/a

78/2

105/c

79

105/c

80

105/c

81

105/c

85

105/d

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

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)

Aç›klama

204.00
204.00

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.034.00

1.114.00

Bu durumdaki her iﬂçi için

204.00
204.00

220.00
220.00

Bu durumdaki her iﬂçi için
Bu durumdaki her iﬂçi için

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.034.00

1.114.00

1.034.00

1.114.00

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.034.00
1.034.00

1.114.00
1.114.00

1.144.00

1.114.00

228.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

1.144.00

1.232.00

Al›nmayan her iﬂ sa€l›€› ve
güv. tedbiri her ay için
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105

87

105

88

105

89

105

92/2

107

96/1

107

96/2

107

n
’da
09
.1 20 ren
.0 a
01 ‹tib

102/a

511.00

550.00

228.00

246.00

228.00
1.144.00

246.00
1.232.00

1.144.00
9.157.00

1.232.00
9.862.00

9.157.00

9.862.00

9.157.00

9.862.00

114.00

123.00

Aç›klama

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

Her iﬂçi ve her ay için

Pratik Bilgiler

86

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

01.01.2010
01.01.2011
Tarihinden İtibaren Tarihinden İtibaren
(TL)
(TL)
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16 - 4904 Say›l› ‹ﬂKur Kanununa Göre Uygulanacak ‹dari Para Cezalar› (01.01.2011'den ‹tibaren)
Ceza Mad.
20/a

20/b

20/c

20/d

Pratik Bilgiler

20/e
20/f

20/g

20/h

20/›
20/j

Cezay› Gerektiren Fiil
Özel istihdam bürolarınca yurt dışı iş ve işçi bulma faaliyetlerine ilişkin hizmet akitlerini Kuruma
onaylatmamak.
‹ﬂ Kur taraf›ndan istenilen bilgi ve belgelerle iﬂgücü piyasas›n›n izlenmesi için gerekli olan istatistiksel
bilgileri talebin tebli€i tarihinden itibaren onbeﬂ gün içerisinde Kuruma vermeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂKur müfettiﬂlerince istenilen bilgi, belge, kay›t ve defterleri onbeﬂ gün içerisinde ibraz etmeyen
özel istihdam bürolar›na
‹ﬂçi isteme ve iﬂ araman›n düzene ba€lanmas›na iliﬂkin çal›ﬂmalar yapmak, iﬂgücünün yurt içinde ve
yurt d›ﬂ›nda uygun olduklar› iﬂlere yerleﬂtirilmelerine ve çeﬂitli iﬂler için uygun iﬂgücü bulunmas›na ve
yurt d›ﬂ› hizmet akitlerinin yap›lmas›na arac›l›k etmek, istihdam›nda güçlük çekilen iﬂgücü ile
iﬂyerlerinin yasal olarak çal›ﬂt›rmak zorunda olduklar› iﬂgücünün istihdamlar›na katk›da
bulunmak, özel istihdam bürolar›na iliﬂkin Kuruma verilen görevleri yerine getirmek, iﬂverenlerin
yurt d›ﬂ›nda kendi iﬂ ve faaliyetlerinde çal›ﬂt›raca€› iﬂçileri temin etmesi ile tar›m iﬂlerinde
ücretli iﬂ ve iﬂçi bulma arac›l›€›na izin verilmesi ve kald›r›lmas›na iliﬂkin iﬂlemleri yapmaya ayk›r›
davranan kiﬂilere
‹ﬂKura onaylat›lmayan her bir yurt d›ﬂ› hizmet akdi için
4904 sy Kanunun 21. maddesinde belirtilen bilgi verme ve gizlilik hükümlerinde bildirim
yükümlülü€üne ayk›r› hareket eden özel kesim iﬂyerlerine (De€iﬂik 26/05/2008-5763/23,md,)
‹ﬂ arayanlara ve aç›k iﬂlere iliﬂkin bilgileri, iﬂ ve iﬂçi bulma faaliyeti d›ﬂ›nda baﬂka bir amaçla
kullanan bürolara
‹ﬂ arayanlardan her ne ad alt›nda olursa olsun menfaat temin eden bürolara Yönetmelikte
öngörülenler d›ﬂ›nda iﬂ arayanlardan ücret al›nmas›na veya herhangi bir menfaat teminine
yönelik sözlü ya da yaz›l› anlaﬂmalar, iﬂgücünün sigortas›z çal›ﬂmas› veya sendikaya üye
olmamas› ya da asgari ücretin alt›nda ücret ödenmesi koﬂullar›n› taﬂ›yan anlaﬂmalar, iﬂ arayan›n,
di€er özel istihdam bürolar›ndan veya Kurumdan hizmet almalar›n› engelleyen anlaﬂmalar yap›lmas›
halinde
‹ﬂKurdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyetinin bir iﬂyerinde veya 5187 say›l›
Bas›n Kanununda yaz›l› araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yay›n veya
elektronik bilgi iletiﬂim araçlar› ve benzer yay›n araçlar›ndan biri ile iﬂlenmesi halinde bu fiili
gerçekleﬂtiren gerçek veya tüzel kiﬂilere fiilin her bir tekrar›nda
Kurumdan izin belgesi almadan iﬂ ve iﬂçi bulmaya arac›l›k faaliyeti gösteren kiﬂiler ile Kurumdan izin
almadan yurtd›ﬂ›na iﬂçi götürmek isteyen kiﬂilere ait iﬂ ve iﬂçi bulma ilan›n› yayınlamak.
Çalışma izni almayan yabancılar için aracılık faaliyetinde bulunmak.

Ceza Miktar› (TL)

369.00

740.00
1.480.00

2.465.00
57.232.00

369.00
2.465.00
2.465.00
12.327.00

2.465.00

12.327.00
24.656.00
6.164.00
6.164.00
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4447/54

a

Ücretinde indirim veya kesinti yapan (Her sigortal› için)

b

İşten ayrılış bildirgesi verilmemesi
(Her bir fiil için)

616.00
Fiilin oluştuğu tarihte geçerli
asgari ücretin 2 katı
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2010 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARI (TL)

2011 YILINDA
UYGULANACAK
CEZA M‹KTARLARI (TL)

4. MADDE (İş Akdi)

801

863.00

6. MADDE 2. FIKRA (Kıdem Tazminatı)

2.861

3.081.00

18. MADDE (Ölüm Tazminatı)

2.861

3.081.00

14 (Ücreti gazeteciye zaruret olmaksızın

1.716

1.840.00

1.533

1.651.00

2.861

3.081.00

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

tutulduğu halde özel olarak açılan banka

30. MADDE

25. MADDE (Kazançların Azaltılması)

hesabına yatırılmaksızın ödemek)

Kasım-Aralık 2010
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Pratik Bilgiler
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1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
19.520 TL Fazlası

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
11.520 TL Fazlası

1.320 TL Fazlası
3.960 TL Fazlası
18.594 TL Fazlası

20 1 1 y › l › ‹ ç i n
%20
%15

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

% 15
% 20
% 27
% 35

vergi

1.410 TL Fazlası
4.130 TL Fazlası
12.230 TL Fazlası

01.01.2011
Binde 6.6
Binde 8.25
30.00 TL
40.10 TL
19.90 TL
19.90 TL
14.80 TL
14.80 TL
40.10 TL
23.20 TL
11.30 TL
Binde 1.65

Not: * Her bir ka€›ttan al›nacak damga vergisine iliﬂkin üst s›n›r 01.01.2011 tarihinden itibaren 1.251.383.40 TL’dir.
• 01.01.2004 Tarihinden itibaren Anonim, Eshaml› Komandit ve Limited ﬁirketlerin Kuruluﬂlar›na, Sermaye Art›r›mlar›na ve Süre Uzat›mlar›na ‹liﬂkin Olarak
Düzenlenen Ka€›tlar Damga Vergisinden Müstesnad›r.
** GVK madde 23 hariç. (08.07.2006 tarih 5535 say›l› yasa)

% 15
% 20
% 27
% 35

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

Pratik Bilgiler

I- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI ORANLAR VE TUTARLAR
I- A GEL‹R VE KURUMLAR VERG‹S‹ ORANLARI
2 0 1 1 Y › l › Ü c r e t D › ﬂ › G e l i r l e r e U y g ul a n a c a k G e l i r V e r g i s i O r a n l a r ›
9.400 TL Kadar
23.000 TL’nin
9.400 TL için
53.000 TL’nin
23.000 TL için
53.000 TL’ndan Fazlasının
53.000 TL için
2 0 1 1 Y› l › Ü c r et G e l i r l e r i n e U y g u l a n a c a k G el i r V e r g i s i O r a n l a r ı
9.400 TL Kadar
23.00 TL’nin
9.400 TL İçin
80.000 TL’nin
23.000 TL İçin
80.000 TL’den Fazlasının
80.000 TL İçin
2 0 1 0 Y › l › Ü c r e t D › ﬂ › G e l i r l e r e U y g ul a n a c a k G e l i r V e r g i s i O r a n l a r ›
8.800 TL Kadar
22.00 TL’nin
8.800 TL için
50.000 TL’nin
22.000 TL için
50.000 TL’ndan Fazlasının
50.000 TL için
2 0 1 0 Y› l › Ü c r et G e l i r l e r i n e U y g u l a n a c a k G el i r V e r g i s i O r a n l a r ı
8.800 TL Kadar
22.000 TL’nin
8.800 TL İçin
76.200 TL’nin
22.000 TL İçin
76.200 TL’den Fazlasının
76.200 TL İçin
Kurumlar Vergisi Oran›
Kurumlar Kar Pay› Stopaj Oran›
G E ç ‹c ‹ V E R G ‹ O R A n L A R I
2 0 1 0 y› l › ‹ç i n
Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%20
Gelir Vergisine Tabi Olanlar ‹çin
%15
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I-C YILLARA GÖRE YEN‹DEN
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vergi

DE⁄ERLEME ORANLARI

334

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

% 61.5
% 58.4
% 107.6
% 99.5
% 72.8
% 80.4
% 77.8
% 52.1
% 56
% 53.2
% 59
% 28.5
% 11.2
% 9.8
% 7.8
% 7.2
% 12
%2.2
%7.7

I-D 2003-2004 YILLARINDA UYGULANAN F‹NANSMAN G‹DER
KISITLAMA VE 01.01.2006 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇ‹C‹ VERG‹
DÖNEMLER‹NE UYGULANAN YEN‹DEN DE⁄ERLEME ORANLARI
01.01.2003
31.03.2003
Dönemi ‹çin
%16.53
01.01.2003
30.06.2003
Dönemi ‹çin
%18
Finansman
01.01.2003
30.09.2003
Dönemi ‹çin
% 15.7
Gider
01.01.2003
31.12.2003
Dönemi ‹çin
% 14.9
K›s›tlamas›
01.01.2004
31.03.2004
Dönemi ‹çin
% 9.3
Oranlar›
01.01.2004
30.06.2004
Dönemi ‹çin
% 8.8
01.01.2004
30.09.2004
Dönemi ‹çin
% 7.6
01.01.2004
31.12.2004
Dönemi ‹çin
% 9.1
01.01.2006
31.03.2006
Dönemi ‹çin
% 0.39
01.01.2006
30.06.2006
Dönemi ‹çin
% 2.15
01.01.2006
30.09.2006
Dönemi ‹çin
% 5.55
01.01.2006
31.12.2006
Dönemi ‹çin
% 7.8
Yeniden
01.01.2007
31.03.2007
Dönemi ‹çin
%De€erleme
01.01.2007
30.06.2007
Dönemi ‹çin
% 1.29
Oranlar›
01.01.2007
30.09.2007
Dönemi ‹çin
% 4.54
01.01.2007
31.12.2007
Dönemi ‹çin
% 7.2
01.01.2008
31.03.2008
Dönemi ‹çin
% 1.39
01.01.2008
30.06.2008
Dönemi ‹çin
% 5.56
01.01.2008
30.09.2008
Dönemi ‹çin
% 9.89
01.01.2008
31.12.2008
Dönemi ‹çin
% 12
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010
01.01.2010

31.03.2010
30.06.2010
30.09.2010
31.12.2010

Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin
Dönemi İçin

% 2.33
% 4.99
% 6.42
% 7.7
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I-E- GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI

vergi

Tevkifat Oran› %

17
20

3
20
20
20
20

0
10

15
10
20

Pratik Bilgiler

15

20

1
2
2
4

2
4
0
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Bent No. Kanun maddesinin aç›klamas›
2
Yapt›klar› Serbest Meslek ‹ﬂleri dolay›s›yla bu iﬂleri icra edenlere yap›lan ödemelerden (noterlere
serbest meslek faaliyetlerinden dolay› yap›lan ödemeler hariç);
a. 18. madde kapsam›na giren serbest meslek iﬂleri dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
b. Di€erlerinden
3
42. madde kapsam›na giren iﬂler dolay›s›yla bu iﬂleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen
istihkak bedellerinden
4
Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklar›n›n sat›ﬂ› dolay›s›yla yap›lan ödemelerden
5.
a. 70. maddede yaz›l› mal ve haklar›n kiralanmas› karﬂ›l›€› yap›lan ödemelerden
b. Vak›flar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
c. Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanmas› karﬂ›l›€›nda bunlara yap›lan kira ödemelerinden
6. a. Da€›t›ls›n veya da€›t›lmas›n Kurumlar Vergisi Kanununun 8. maddesinin 4 nolu bendinin
i. (a), (c) ve (d) bentlerinde yaz›l› kazançlardan
ii. (b) alt bendinde yaz›l› kazançlardan
b. i.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, tam mükellef gerçek kiﬂilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve
bu vergilerden muaf olanlara da€›t›lan, 75. Maddenin 2. F›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar
paylar›ndan (kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
ii.Tam mükellef kurumlar taraf›ndan, dar mükellef gerçek kiﬂilere, dar mükellef kurumlara (Türkiye'de bir iﬂ yeri
veya daimi temsilci arac›l›€›yla kar pay› elde edenler hariç) ve gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan dar
mükelleflere da€›t›lan, 75. maddenin ikinci f›kras›n›n 1, 2 ve 3 numaral› bentlerinde yaz›l› kar paylar›ndan
(kar›n sermayeye eklenmesi kar da€›t›m› say›lmaz) (2006/10731 Say›l› BKK ile 23.07.2006’dan itibaren)
iii. 75. maddesinin ikinci f›kras›n›n 4 numaral› bendinde yaz›l› menkul sermaye iratlar›n›n ana merkeze
aktar›lan tutar› üzerinden
10. a. Baﬂ bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango ‹daresince ç›kar›lan biletleri satanlar ile di€er kiﬂilerce
ç›kart›lan bu nitelikteki biletleri satanlara yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
b. 4077 say›l› Tüketicinin Korunmas› Hakk›nda Kanuna göre gerçek ve tüzel kiﬂilerin mallar›n› iﬂ akdi ile
ba€l› olmaks›z›n bunlar ad›na kap› kap› dolaﬂmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili
olarak yap›lan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden
11
Çiftçilerden al›nan zirai mahsullerden ve hizmetler için yap›lan ödemelerden;
a. Hayvan ve bunlar›n mahsulleri ile kara ve su avc›l›€› mahsulleri için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
b. Di€er zirai mahsuller için,
i. Ticaret borsalar›nda tescil ettirilerek sat›n al›nanlar için
ii. (i) alt bendi d›ﬂ›nda kalanlar için
c. Zirai faaliyet kapsam›nda ifa edilen hizmetler için,
i. Orman idaresine veya orman idaresine karﬂ› taahütte bulunan kurumlara yap›lan ormanlar›n
a€açland›r›lmas›, bak›m›, kesimi, ürünlerin toplanmas›, taﬂ›mas› ve benzeri hizmetler için
ii. Di€er hizmetler için
d. Çiftçilere yap›lan do€rudan gelir deste€i ve alternatif ürün ödemeleri için
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I-E GEL‹R VERG‹S‹ KANUNUNUN 94. MADDES‹NE GÖRE BAZI TEVK‹FAT ORANLARI

vergi

Bent
12
13

14

Kasım-Aralık 2010
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15
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No. Kanun maddesinin aç›klamas›
PTT acenteli€i yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden
Esnaf muafl›€›ndan yararlananlara mal ve hizmet al›mlar› karﬂ›l›€›nda yap›lan ödemelerden;
a. Havlu, çarﬂaf, çorap, hal›, kilim, dokuma mamülleri, örgü, dantel, her nevi nak›ﬂ iﬂleri ve her nevi
turistik eﬂya, has›r, sepet, süpürge, paspas, f›rça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu
emtian›n imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden
b. Hurda mal al›mlar› için
c. Di€er mal al›mlar› için
d. Di€er hizmet al›mlar› (‘a’, ’b’ ve ’c’ alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayr›lmamas›
hali de bu kapsamdad›r) için
75. maddenin ikinci f›kras›n›n 14 numaral› bendinde yer alan menkul sermaye iratlar›ndan (kanunla
kurulan dernek ve vak›flar ile dernek ve vak›f olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri
ve bunlar›n üst kuruluﬂlar›, siyasi partiler, emekli ve yard›m sand›klar› gibi vergi uygulamalar›nda
dernek ve vak›f olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vak›flar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)
a. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan (2003/6577 Say›l› BKK ile 01.01.2004’den itibaren)
b. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan
c. 75’inci maddenin ikinci f›kras›n›n (15) numaral› bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye
iratlar›ndan

Tevkifat Oran› %
20

2
2
5
10

15
15
10
5

I-F REESKONT VE AVANS ‹ﬁLEMLER‹NDE UYGULANAN ‹SKONTO VE FA‹Z ORANLARI
(Vadelerine en çok üç ay kalan senetler karﬂ›l›€›nda)
YÜRÜRLÜK TAR‹H‹
30.12.1999
17.05.2002
14.06.2003
08.10.2003
15.06.2004
13.01.2005
25.05.2005
20.12.2005
20.12.2006
28.12.2007
09.04.2009
12.06.2009
22.12.2009

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

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

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

01.02.96
21.10.96
09.07.98
24.01.00
20.12.00
30.03.01
01.02.02
11.11.03
03.03.05
27.04.06
20.11.09
20.10.10
Tarihinden İtibaren

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›

vergi

%9
%12
%10
%15
%12
%6
%5
%10
%7
%4
%3
%2.5
%1.95
%1.40

%8
%12
%10
%8
%4
%3
%6
%5
%3
%2.5
%2
%1.5833
%1

Pratik Bilgiler

b) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Tecil Faizi
07.09.95
02.02.96
22.10.96
10.07.98
25.01.00
21.12.00
31.03.01
02.02.02
12.11.03
04.03.05
28.04.06
21.11.09
21.10.10

Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Aras›
Tarihleri Arası
Tarihleri Arası

Kasım-Aralık 2010

a) Y›llar ‹tibariyle Ayl›k Gecikme Zamm›
30.12.93
07.03.94
08.03.94
30.08.95
31.08.95
31.01.96
01.02.96
08.07.98
09.07.98
20.01.00
21.01.00
01.12.00
02.12.00
28.03.01
29.03.01
30.01.02
31.01.02
11.11.03
12.11.03
01.03.05
02.03.05
20.04.06
21.04.06
16.11.09
19.11.09
18.10.10
19.10.10
Tarihinden ‹tibaren
Not: Gecikme zamm›nda ay kesirleri için günlük esasa göre hesaplama yap›l›r.
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II- VERG‹LEND‹RME ‹LE ‹LG‹L‹ BAZI CEZALAR
II-A USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TAR‹H‹NDEN GEÇERL‹ OLMAK üZERE)
B‹R‹NCE DERECE
‹K‹NC‹ DERECE
MÜKELLEF GRUPLAR
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
USULSÜZLÜK ‹Ç‹N
1) Sermaye ﬁirketleri
96.00 TL
53.00 TL
2) Sermaye ﬁirketleri D›ﬂ›nda Kalanlar
60.00 TL
30.00 TL
Birinci S›n›f Tüccar ve Serbest Meslek Erbab›
3) ‹kinci S›n›f Tüccarlar
30.00 TL
15.00 TL
4) Yukar›dakiler D›ﬂ›nda Kal›p Beyanname
15.00 TL
8.00 TL
Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
5) Kazanc› Basit Usulde Tespit Edilenler
8.00 TL
3.70 TL
6) Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
3.70 TL
2.15 TL

Kasım-Aralık 2010

Pratik Bilgiler

II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2011 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)

338

1-Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu ile Serbest Meslek Makbuzlar›n›n verilmemesi, al›nmamas›, düzenlenmemesi
%10
veya düzenlenen bu belgelerin gerçe€i yans›tmamas› halinde, (Her Belge ‹çin) 01.01.2011 Tarihinden
itibaren Ceza miktar› 170.00 TL’dan az, bir takvim y›l› ‹çinde toplam olarak 80.000.00 TL’den fazla olamaz.
2- Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Fiﬂ, Giriﬂ ve Yolcu Taﬂ›ma Bileti, Sevk ‹rsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri
170.00 TL
Listesi ile Maliye Bakanl›€›’nca Düzenleme Mecburiyeti Getirilen Belgelerin Düzenlenmemesi, Bulundurulmamas› ve
Kaydedilmemesi veya Düzenlenen Bu Belgelerin Gerçe€i Yans›tmamas› Halinde; (Her Belge için) Ceza miktar› her belge
için her tespitte 8.000 TL, y›l içinde de 80.000 TL’yi aﬂamaz. VUK. Md. 353/2
3- Fatura, Gider Pusulas›, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu, Perakende Sat›ﬂ Fiﬂi, Ödeme Kaydedici Cihaz Fiﬂi, Giriﬂ ve
Yolcu Taﬂ›ma Biletlerini Almayan Nihai Tüketicilere Vergi ‹ncelemesine Yetkili Kiﬂiler Taraf›ndan Yap›lmas› ﬁart›yla; (VUK. Md. 353/3)
34.00 TL
4-Serbest Meslek Kazanç Defterini günü gününe tutmayanlara (VUK. Md. 353/4)
170.00 TL
5- Vergi Levhas›n› Bulundurmayan ve Asmayanlara (VUK. MD. 353/4)
170.00 TL
6- Belirlenen Muhasebe Standartlar›na, Tek Düzen Hesap Plan› ve Mali Tablolara ‹liﬂkin Usul ve Esaslara Uymayanlara (VUK. MD. 353/6) 3.700.00 TL
7- VUK’un 8. maddesinin son f›kras› uyar›nca düzenlenen tek vergi numaras› ile ilgili mecburiyetlere
uymayanlara (Her bir iﬂlem için) (VUK. MD. 353/7)
200.00 TL
8- Belge bas›m› ile ilgili bildirim görevini tamamen veya k›smen yerine getirmeyen matbaa iﬂletmecilerine (VUK. MD. 353/8)
600.00 TL
9- 4358 S. Kanun uyar›nca iﬂletmeler Vergi Kimlik No’su zorunlulu€u getirilen kurum ve kuruluﬂlardan yapt›klar›
iﬂlemlere iliﬂkin bildirimleri yerine getirmeyenler (VUK. MD. 353/9)
800.00 TL
10- VUK’un 127/d bendi uyar›nca Maliye Bakanl›€›n›n özel iﬂaretli görevlisinin ikaz›na ra€men durmayan araç sahibi
600.00 TL
ad›na (VUK. MD. 353/10)
11- Bilgi vermekten ile VUK 256, 257 ve Mük. 257 madde hükümlerine uymayan (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
-Birinci s›n›f tüccarlar ve serbest meslek erbab› hakk›nda
1.600.00 TL
- ‹kinci s›n›f tüccarlar, defter tutan çiftçiler, kazanc› basit usulde tespit edilenler hakk›nda
760.00 TL
- Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
350.00 TL
12- Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmamas› halinde. (Mük.Md.355) (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
12.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
400.00 TL
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
800.00 TL
- Yasal süreden itibaren 30 günden sonra
1.600.00 TL
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II-B ÖZEL USULSüZLüK CEZALARI (01.01.2010 TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN)
12.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında; (01.01.2009 - 31.07.2009 Aras›)
- Yasal süreden itibaren 15 gün içinde
- Yasal süreden itibaren ikinci 15 gün içinde
- Yasal süreden itibare 30 günden sonra

190 TL
380 TL
760 TL

vergi

ÇÖZÜM

1 3 - E l e k t r o n i k o r t a m d a b e y a n n a m e v e r i l m e s i m e c b u r i y e t i n e u y u l m a m as › h a l i n d e . ( M ü k . M d . 35 5 ) ( 0 1. 0 1 . 2 0 1 1’ d e n İ t i ba r e n )
Yasal Süreden ‹tibaren ‹kinci
Sonras›
30 Gün ‹çinde
30 Gün
13.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
107 TL
214 TL 1070 TL
13.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
53 TL
106 TL 530 TL
13.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
26 TL
52 TL
260 TL
1 4 - B il d i r i m v e F o r m l a r ın D ü z e l t i lm e s i ( M ü k . M d . 35 5 ) ( 0 1. 0 1 . 2 0 1 1’ d e n İ t ib a r e n )

III- BAZI ‹ND‹R‹M VE ‹ST‹SNALAR
III-A SAKATLIK ‹nD‹R‹M‹ (AYLIK)
1. Derece Sakatl›k ‹çin
2. Derece Sakatl›k ‹çin
3. Derece Sakatl›k ‹çin
III-B VERG‹DEn ‹ST‹SnA YEMEK BEDEL‹
III-c VERG‹DEn ‹ST‹SnA çOcUK YARDIMI
‹ki çocu€u aﬂmamak koﬂulu ile her bir çocuk için
(Asgari Ücret x %2)
III-D KOnUT K‹RA GEL‹RLER‹ ‹ST‹SnASI
III-E BEYAn SInIRLARI
1- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Menkul
Sermaye ‹ratlar› ve Vergi Alaca€› Dahil
Kurumlardan Elde Edilen Kar Paylar›nda
2- Kesinti Yoluyla Vergilendirilmiﬂ Bulunan Gayri
Menkul Sermaye ‹ratlar›nda
3- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (De€er Art›ﬂ Kazançlar›)
4- Di€er Kazanç ve ‹ratlarda (Arizi Kazançlar›)
5- Tevkifata ve ‹stisnaya konu olmayan Menkul ve
Gayrimenkul Sermaye ‹rad› Beyan S›n›r›

01.01.2010 Tarihinden ‹tibaren

01.01.2011 Tarihinden ‹tibaren

680. TL
350.00 TL
160.00 TL
10.00 TL

700.00 TL
350.00 TL
170.00 TL
10.70 TL

01.01.2010 - 30.06.2010 14.58 TL

01.01.2011 - 30.06.2011

Pratik Bilgiler

Takibeden Sonras›
15 Gün
214 TL 1070 TL
106 TL 530 TL
52 TL
260 TL

15.93

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

2.800.00 TL
2011 Y›l› ‹çin

22.000.00 TL

23.000.00 TL

22.000.00 TL
7.700.00 TL
18.000.00 TL

23.000.00 TL
8.000.00 TL
19.000.00 TL

1.090.00 TL

1.170.00 TL

Kasım-Aralık 2010

Yasal Süreden ‹tibaren
‹lk 10 Gün ‹çinde
14.1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında;
Yok
14.2. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usülde tespit edilenler hakkında;
Yok
14.3. Yukar›da yaz›l› bulunanlar d›ﬂ›nda kalanlar hakk›nda
Yok
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IV - PERAKENDE SATIﬁ F‹ﬁ‹ VE YAZAR KASA F‹ﬁ‹ DüZENLEME üST SINIRI
(01.01.2011 - 31.12.2011)
(01.01.2010 - 31.12.2010)
V - SEVK ‹RSAL‹YES‹N‹N FATURALANDIRILMASI SüRES‹
Sevk irsaliyesiyle yap›lan sat›ﬂlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren
VI - AMORT‹SMAN AYIRMA SINIRI
(01.01.2010 - 31.12.2010 tarihleri aras›)
(01.01.2011 - 31.12.2011 tarihleri arası)
VII - B‹LANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLER‹ (VUK Mad. 177)
01.01.2011 tarihinden itibaren uygulanacak
1- Sat›n ald›klar› mallar› oldu€u gibi veya iﬂledikten sonra satanlar›n;
a) Y›ll›k al›mlar›n›n tutar›
b) Y›ll›k sat›mlar›n›n tutar›
2- Birinci bentte yaz›l› olanlar›n d›ﬂ›ndaki iﬂlerle u€raﬂ›p ta bir y›l ‹çinde elde
ettikleri gayrisafi iﬂ has›lat›
3- 1. ve 2. Bentlerde yaz›l› iﬂlerin birlikte yap›lmas› halinde 2. bentte yaz›l› iﬂ
has›lat›n›n beﬂ kat› ile y›ll›k sat›ﬂ tutar› toplam›
VIII - EK MAL‹ TABLOLARI DüZENLEME SINIRI
2010 Y›l› ‹çin
AKT‹F TOPLAMI
9.099.400 TL
NET SATIﬁLAR TOPLAMI
20.221.000 TL
IX - 7/A SEÇENE⁄‹N‹ UYGULAMAK ZORUNDA OLANLAR
2010 Y›l› ‹çin
AKT‹F TOPLAMI
1.516.600 TL
NET SATIﬁLAR TOPLAMI
3.032.900 TL
X - EMLAK VERG‹S‹ ORANLARI
Normal Yörelerde

N‹TEL‹⁄‹

Meskenlerde
Di€er Binalarda
Arazilerde
Arsalarda

Binde 1
Binde 2
Binde 1
Binde 3

700.00 TL
680.00 TL
7 gün
680.00 TL
700.00 TL

129.000 TL
180.000 TL
70.000 TL

129.000 TL
2011 Y›l› ‹çin
9.800.300 TL
21.778.200 TL
2011 Y›l› ‹çin
1.633.300 TL
3.266.400 TL
Büyükﬂehir
Belediyesi
Binde 2
Binde 4
Binde 2
Binde 6

XI - VERASET VE ‹NT‹KAL VERG‹S‹ TAR‹FES‹ (2011 YILI)

Kasım-Aralık 2010

Matrah

340

‹lk
Sonra gelen
Sonra gelen
Sonra gelen
Matrah›n

‹ntikallerde (%)

170.000 TL ‹çin
370.000 TL ‹çin
800.000 TL ‹çin
1.600.000 TL ‹çin
2.940.000 TL s›n›n Üstü

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

‹vazs›z

10
15
20
25
30

2009 YILINDA VERASET VE ‹ NT‹KAL VERG‹S‹NDEN ‹ ST‹SNA TUTARLAR
a- Evlatl›klar dahil Füru€ ve eﬂten herbirine isabet eden miras›n 118.438.00 TL füru€ bulunmamas› halinde eﬂe isabet eden miras hissesinin 237.018.00 TL
b- ‹vazs›z ‹ntikallerde (Hibe, Hediye, Çekiliﬂ vs.) 2.730.00 TL Veraset ve ‹ntikal vergisinden istisnad›r.

2- vergi pratik bilgiler :Layout 1

5/27/11

3:04 PM

Page 341

®

ADRES DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁ DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
‹T‹BAREN B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁLETME DE⁄‹ﬁ‹KL‹⁄‹
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
‹ﬁ‹ BIRAKMA
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
NAK‹L
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
ÖLÜM
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
TASF‹YE VE ‹FLAS
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZ SATIN ALMA
ÖDEME KAYDED‹C‹
C‹HAZI B‹LD‹RME
KEND‹ ‹STE⁄‹ ‹LE Ö.K.C.
ALIMINDA KULLANMAYA
BAﬁLAMA SÜRES‹
‹ﬁ‹ BIRAKMADA Ö.K.C.
MÜHÜRLETME SÜRES‹
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA
MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRES‹

B‹LD‹R‹M SÜRES‹
GERÇEK K‹ﬁ‹LERDE ‹ﬁE BAﬁLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
KEND‹LER‹NCE VEYA 1136 SAYILI
AVUKATLIK KANUNUNA GÖRE RUHSAT
ALMIﬁ AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI
KANUNA GÖRE YETK‹ ALMIﬁ MESLEK
MENSUPLARINCA, ﬁ‹RKETLER‹N ‹ﬁE
BAﬁLAMA B‹LD‹RGELER‹ ‹SE BAﬁLAMA
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN ON GÜN ‹Ç‹NDE
T‹CARET S‹C‹L MEMURLU⁄UNCA ‹LG‹L‹
VERG‹ DA‹RES‹NE YAPILIR.
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM ÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
OLAYIN VUKUUNDAN ‹T‹BAREN
B‹R AY ‹ÇERS‹NDE
Ö.K.C. KULLANDIRMAYI GEREKT‹REN
B‹R ‹ﬁLE U⁄RAﬁMAYA BAﬁLANILAN
TAR‹HTEN ‹T‹BAREN 30 GÜN
SATIN ALINDI⁄I TAR‹HTEN ‹T‹BAREN
15 GÜN
30 GÜN

‹ﬁ‹ BIRAKMA TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN B‹R AY
‹ﬁE BAﬁLAMA TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

vergi

B‹LD‹R‹LMES‹ GEREKEN OLAY
‹ﬁE BAﬁLAMA

VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VERG‹ USUL KANUNU
VE ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM
YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 35 VE 51 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄‹, ‹ﬁLEM YÖNERGES‹
3100 S.K. 50 NOLU
TEBL‹⁄ ‹ﬁLEM YÖNERGES‹

Pratik Bilgiler

XII - Bildirim ve Süreler

Pratik Bilgiler
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

VERG‹ TÜRÜ
GEÇ‹C‹ VERG‹

vergi

BEYANNAMES‹

AYLIK MUHTASAR
BEYANNAME
ÜÇ AYLIK
MUHTASAR
BEYANNAME
AYLIK KDV BEYANNAMES‹
GEL‹R VERG‹S‹ BEYANNAMES‹

Kasım-Aralık 2010

Pratik Bilgiler

KURUMLAR VERG‹S‹
BEYANNAMES‹
MÜNFER‹T BEYANNAME

342

ÖZEL BEYANNAMELER

ASGAR‹ VERG‹
BEYANNAMELER‹

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
Ocak, ﬁubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık

BEYAN TAR‹H‹
14 May›s
14 A€ustos
14 Kas›m
14 ﬁubat

SON ÖDEME TAR‹H‹
17 May›s
17 A€ustos
17 Kas›m
17 ﬁubat

Her Ay
Ocak, ﬁubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık
Her Ay
Y›ll›k

Her Ay›n 23. Günü
23 Nisan
23 Temmuz
23 Ekim
23 Ocak
Her Ay›n 24. Günü
1-25 Mart

Y›ll›k

1-25 Nisan

Her Ay›n 26. Günü
26 Nisan
26 Temmuz
26 Ekim
26 Ocak
Her Ay›n 26. Günü
1. Taksit 31 Mart
2. Taksit 31 Temmuz
30 Nisan

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

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

Talih oyunlar› salon
kazançlar›
TASF‹YE G‹R‹ﬁ VE TASF‹YE
DEVAMINDA

TASF‹YE BEYANNAMELER‹
B‹RLEﬁME NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹
DEV‹R NEDEN‹YLE
VER‹LEN KURUMLAR
VERG‹S‹ BEYANNAMELER‹

DEV‹R NEDEN‹YLE VERİLEN
KURUMLAR VERGİSİ
BEYANNAMELER‹

Son Tasfiye Dönemi
B‹RLEﬁMELERDE

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

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

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

HER ‹K‹ BEYANNAME
ÜZER‹NDEN TARH ED‹LEN
VERG‹LER Beyanname
verme süresi içinde
KVK. Md. 21
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XIII - Beyan ve Ödeme Süreleri

ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
BEYANNAMELERİ
ﬁANS OYUNLARI
VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹

AYLIK
AYLIK

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI
TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI

ERTES‹ AYIN 1-23 GÜNLER
DVK. MD.22
KA⁄ITLARIN DÜZENLEND‹⁄‹ TARİHİ
‹ZLEYEN 15 GÜN İÇİNDE DVK. MO. 22
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKŞAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKﬁAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 15. GÜN AKﬁAMINA
KADAR
ERTES‹ AYIN 20. GÜN
AKﬁAMINA KADAR

SON ÖDEME TAR‹H‹
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 10.GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15.GÜN AKŞAMI)

vergi

BEYAN TAR‹H‹
TAK‹P EDEN AYIN 10. GÜN AKŞAMI

BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAME VERME SÜRESİ İÇİNDE
(TAK‹P EDEN AYIN 15. GÜN AKŞAMI)
BEYANNAMEN‹N VERİLDİĞİ AYIN
26.GÜN AKŞAMINA KADAR
DVK.22 BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE DVK. MD. 22
BEYANNAME VERME SÜRES‹
‹Ç‹NDE
BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

BEYANNAME VERME SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Pratik Bilgiler

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
AKARYAKIT VE ÜRÜNLER‹NE
‹L‹ﬁK‹N 1 NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹ TAŞITLARA
‹L‹ﬁK‹N 2/A NOLU ÖTVB
KAYIT VE TESC‹LE TAB‹
OLMAYAN TAﬁITLARA
‹L‹ﬁK‹N 2/B NOLU ÖTVB
ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERLE İLGİLİ
3/A NOLU ÖTVB
ÖZEL TÜKET‹M VERGİSİ TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLERİ
BEYANNAMELER‹
‹LE ‹LG‹L‹ 3./B NOLU ÖTVB
KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN
3/C NOLU ÖTVB
DAYANIKLI TÜKET‹M MALLARI
‹LE D‹⁄ER MALLARA İLİŞKİN
4 NOLU ÖYVB ÖTVK MD. 14
DAMGA VERG‹S‹ DEFTERİ TUTAN
MÜKELLEFLER
DAMGA VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
DAMGA VERG‹S‹ DEFTER‹
TUTMAYANLAR
BANKA VE S‹GORTA
BANKA VE BANKERLERİN
MUAMELELER‹ VERG‹S‹
BEYANNAMELER‹
S‹GORTA ﬁ‹RKETLER‹N‹N

BEYANNAME VERME
SÜRES‹ ‹Ç‹NDE

Kasım-Aralık 2010

VERG‹ TÜRÜ
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XIII- Beyan ve Ödeme Süreleri

vergi

VERG‹ TÜRÜ

Pratik Bilgiler

VERASET VE ‹NT‹KAL
VERG‹ BEYANNAMELER‹

DÖNEM‹/AÇIKLAMA
ÖLÜM TÜRK‹YE MİRASÇILAR
TÜRK‹YE’DE İSE

BEYAN TAR‹H‹
ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P EDEN
4 AY ‹Ç‹NDE

SON ÖDEME TAR‹H‹
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM TÜRK‹YE MİRASÇILAR
YURTDIﬁI

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAKİP EDEN
TAK‹P EDEN 6 AY İÇİNDE
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

ÖLÜM YABANCI ÜLKE
M‹RASÇILAR TÜRK‹YEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 6 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
YURTDIﬁI VE AYNI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 4 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

ÖLÜM VE M‹RASÇILAR
FARKLI YABANCI ÜLKEDE

ÖLÜM TAR‹H‹N‹ TAK‹P
EDEN 8 AY ‹Ç‹NDE

GA‹PL‹K HAL‹NDE

S‹C‹LE GA‹PL‹K KARARINI
KAYDOLDU⁄U TAK‹P EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE
TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

D‹⁄ER ‹NT‹KALLERDE

MALLARIN HUKUKEN İKTİSAP
ED‹LD‹⁄‹ TAR‹H‹ TAKİP EDEN
1 AY ‹Ç‹NDE

TAHAKKUKTAN ‹T‹BAREN
3 YILDA VE MAYIS VE KASIM
AYLARINDA Eﬁ‹T ‹K‹ TAKS‹TTE

YARIﬁMA ÇEK‹L‹ﬁ FUTBOL
MUSABAKALARI MÜﬁTEREK
BAH‹SLERLE ‹LG‹L‹

GÜNÜ TAK‹P EDEN 20. GÜN
AKﬁAMINA KADAR V‹VK.
MD. 9

BEYANNAME VERME SÜRESİNDE

Bildirim Süreleri

Kasım-Aralık 2010
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Aylık

Takip Eden Ayın Son Gün Akşamına Kadar
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
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XIV Menkul Sermaye ‹rad› Vergilendirilmesi

D‹⁄ER MENKUL SERMAYE ‹RATLARI
EUROBOND’LARIN FA‹Z GEL‹RLER‹
EUROBOND'LARIN ALIM SATIM KAZANÇLARI
YTL BAZINDA HESAPLANIR

H‹SSE SENED‹ KAR PAYI
YABANCI DEVLET VE ÖZEL SEKTÖR BONOLARININ FA‹Z
GEL‹RLER‹, KAZANÇLARI, YABANCI FON GEL‹RLER‹,
OFF-SHORE MEVDUAT FA‹Z‹
ALACAK FA‹ZLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEﬁT‹RME
‹DARES‹ TAHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN FA‹Z GEL‹RLER‹
TOPLU KONUT, KAMU ORTAKLI⁄I VE ÖZELLEﬁT‹RME
‹DARES‹ TAHV‹LLER‹NDEN ELDE ED‹LEN ALIM SATIM KAZANCI
MENKUL KIYMET YATIRIM ORTALAMA
ELDE ED‹LEN KAR PAYLARI
AD‹ KOM. ﬁT‹. KOMAND‹TER ORTA⁄IN ELDE ETT‹⁄‹ KAR PAYI
HER ÇEﬁ‹T SENETLER‹N İSKONTO ED‹LMES‹ SONUCUNDA,
ALINAN İSKONTO BEDELLER‹
H‹SSE SENETLER‹ VE TAHV‹LLER‹N VADES‹ GELMEM‹ﬁ
KUPONLARIN SATIﬁINDAN ELDE ED‹LEN BEDELLER
‹ﬁT‹RAK H‹SSELER‹N‹N SAH‹B‹ ADINA HENÜZ
TAHAKKUK ETMEM‹ﬁ KAR PAYLARININ DEV‹R VE TEML‹K‹
KARﬁILI⁄INDA ALINAN PARA VE AYINLAR
FA‹ZS‹Z OLARAK KRED‹ VERENLERE, KAR ZARAR
ORTAKLI⁄I, ÖZEL F‹NANS KURUMLARINCA ÖDENEN
KAR PAYLARI
MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARINA KATILMA
REPO GEL‹RLER‹
MEVDUAT FA‹ZLER‹

vergi

ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹

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

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

Pratik Bilgiler

H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI;
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (A.ﬁ.'LER) ELDEN
ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
H‹SSE SENED‹NE BA⁄LI OLMAYAN,
ORTAKLIK HAKLARININ VEYA H‹SSELER‹N‹N (LTD-di€er)
ELDEN ÇIKARILMASI NEDEN‹YLE DO⁄AN
YABANCI H‹SSE SENETLER‹

1/1/06 SONRASI

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

Tutar› ne olursa olsun beyan edilecektir.

Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
Hiçbir ﬂekilde beyana tabi de€il.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.
% 15 stopaja tabi, beyan edilmez.

Kasım-Aralık 2010

H‹SSE SENED‹ ALIM SATIM KAZANCI
ÖZEL SEKTÖR TAHV‹L‹
‹MKB ‹ﬁLEM GÖREN;
H‹SSE SENETLER‹ ALIM SATIM KAZANCI
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XV- KDV Tevkifat Oranlar›
Tevkifat Oran›

Tevkifat Yapacak Olanlar

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

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

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

Kasım-Aralık 2010
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Gerçek usulde katma de€er vergisi mükellefi
olanların profesyonel veya amatör spor
kulüplerine oyuncular›n›n formalar›nda
gösterilmek, ﬂah›slara veya kuruluﬂlara ait
bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara
yaz›lmak, pano olarak yerleﬂtirilmek, dergi,
kitap gibi yaz›l› eserlerde yay›nlanmak ve
benzeri ﬂekillerde reklam vermeleri.
Hurda metal al›mlar›nda

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

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

30 ve 31

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

‹ﬂlem üzerinden
hesaplanan katma
de€er vergisinin
tamam›

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

İﬂlem bedeli
üzerinden
hesaplanan
KDV'nin %90'›

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

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

30

Al›m Yapanlar

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

Al›m Yapanlar

68,85

Al›m yapanlar

81,86
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Kapsama giren her bir iﬂlemin bedeli Vergi
Usul Kanununa göre o y›l için geçerli fatura
düzenleme s›n›r›n› aﬂmad›€› takdirde
hesaplanan katma de€er vergisi tevkifata tabi
tutulmayacakt›r.

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

Hizmet Alanlar

93 ve 99

Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar.

vergi

Aﬂa€›daki hizmet al›mlar›;
Yap›m iﬂleri ile bu iﬂlere iliﬂkin mühendislik
mimarl›k ve etüt-proje hizmetleri,
Temizlik, bahçe ve çevre bak›m hizmetleri.
Özel güvenlik hizmetleri,
Makine, teçhizat, demirbaﬂ ve taﬂ›tlara ait
tadil, bak›m ve onanm hizmetleri,
Her türlü yemek servisi, Dan›ﬂmanl›k ve
denetim hizmetleri.

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

Tevkifat Yapacak Olanlar

Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluﬂlar›,
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluﬂlar›,

Özel Güvenlik
(01.05.2007
tarihinden itibaren
4/5)

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

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

Kamu iktisadi teﬂebbüsleri (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul
k›ymetler, vadeli iﬂlemler borsalan dahil
bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler (bunlar
yaln›zca "yap›m iﬂleri", "temizlik, çevre ve
bahçe bak›m hizmetleri", "özel güvenlik
hizmetleri" ile "yemek servis hizmetleri"ne ait
katma de€er vergisini tevkifata tabi tutacaklardır).
Yar›dan fazla hissesi do€rudan yukar›da sayılan
kurum ve kuruluﬂlara ait olan (tek baﬂ›na ya da
birlikte) kurum, kuruluﬂ ve iﬂletmeler,
Birbirlerine karﬂ› ifa ettikleri hariç olmak üzere,
söz konusu hizmetlerde katma de€er vergisi
tevkifat› yapmakla zorunludur.

89,91,92,95,
99,104

Pratik Bilgiler
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‹ﬂgücü hizmetine
ait katma de€er
vergisinin % 90'›n
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‹ﬂgücü Hizmet Al›mlar›nda

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

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

Tevkifat Yapacak Olanlar

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

‹ﬂgücü Hizmetini Alanlar ile Katma De€er
Vergisi Mükellefi Olmasalar Bile aﬂa€›da
say›lan kuruluﬂlar, (Ancak, bu kurum ve
kuruluﬂlardan al›nan iﬂgücü hizmetleri
tevkifata tabi tutulmayacakt›r.)
Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli
idareler, il özel idareleri, belediyeler ve
bunlar›n teﬂkil ettikleri birlikler,
Döner sermayeli kuruluﬂlar,
Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşlan
Kamu kurumu niteli€indeki meslek kuruluşlar,
Üniversiteler (vak›f üniversiteleri hariç),
96,97
Kanunla kurulan veya tüzel kiﬂili€i haiz
emekli ve yard›m sand›klar,
Bankalar ve özel finans kurumlar,
Kamu iktisadi teﬂebbüsler (Kamu ‹ktisadi
Kuruluﬂlar›, ‹ktisadi Devlet Teﬂekkülleri),
Özelleﬂtirme kapsam›ndaki kuruluﬂlar
Organize sanayi bölgeleri ile menkul k›ymetler,
vadeli iﬂlemler borsalan dahil bütün borsalar,
Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›na kote edilmiﬂ ﬂirketler,
Yandan fazla hissesi do€rudan yukar›da
say›lan kurum ve kuruluﬂlara ait olan
(tek baﬂ›na ya da birlikte) kurum, kuruluﬂ
ve iﬂletmeler,
Al›m yapanlar, (Alüminyum profil ve
alüminyum levha teslimlerinde
KDV tevkifat›;
• Bunlar› do€rudan slab, billet, külçe gibi
ham maddelerden imal edenler taraf›ndan
yap›lacak ilk teslimleri ‹le bunlar› ithal
edenler taraf›ndan yap›lacak ilk
teslimlerinde, uygulanacak, profil ve
95,96,97,104,105
levhan›n‹lk üreticilerive ‹thalatç›lar›ndan
sonraki safhalardakiteslimleri KDV
tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.)
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Hurda metalden elde edilen külçe
teslimlerinden (12.07.2008 Tarihinden
itibaren)
Bak›r ve alaﬂ›mlar›ndan, çinko ve alaﬂ›mlar›ndan,
alüminyum ve alas›mlanndan mamul anot,
katot, her çeﬂit takoz (biyet), slab, platina,
kütük, granül, filmaﬂin, levha, boru, prinç
çubuk, lama, her türlü tel ve benzerlerinin
tesliminde.
(Katma De€er Vergisi Kanununun 17/1 inci
maddesinde say›lan kurum ve kuruluﬂlar›n
(tanmsal amaçl› kooperatifler hariç),
sermayelerinin % 51 veya daha fazlas› kamuya
ait iﬂletmelerin ve özelleﬂtirme kapsam›ndaki
kuruluﬂlar ile bu ürünlerin ilk üretici (cevherden
üretim yapanlar) veya ithalatç›lar›n›n bu
kapsamdaki teslimlerinde tevkifat
uygulanmayacakt›r.)
Çinko ve Alimunyum ‹çin Baﬂlang›ç,
04.05.2007)

Hesaplanan KDV
%90'›

Al›m yapanlar

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

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

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

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

vergi

Tevkifat Yapacak Olanlar

96,104

104
51,53,58,107

Al›ﬂ yapanlar

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

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

350

Tevkifat Oran›

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

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

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

108
110
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VERG‹/CEZA ‹HBARNAMES‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 30 GÜN İÇİNDE

‹T‹RAZ‹ KAYITLA VER‹LEN
BEYANNAMEYE A‹T TAHAKKUK
F‹ﬁ‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TAHAKKUK TAR‹H‹NDEN
‹T‹BAREN 30 GÜN ‹Ç‹NDE

ÖDEME EMR‹NE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

TEBL‹⁄DEN ‹T‹BAREN 7 GÜN İÇİNDE

HAC‹Z VARAKASINA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKA

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ HACZE

VERG‹ MAHKEMES‹NE

‹HT‹YAT‹ TAHAKKUKUN B‹LD‹R‹M
TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
HAC‹Z TAR‹H‹NDEN ‹T‹BAREN
7 GÜN ‹Ç‹NDE

TEMY‹Z DAVASI AÇMA

DANIﬁTAY’A

KARARIN TEBL‹⁄‹NDEN ‹T‹BAREN
30 GÜN

DAYANA⁄I
VERG‹ USUL KANUNU
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

vergi

DAVA AÇMA SÜRES‹

6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
7 GÜN ‹Ç‹NDE
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹
6183 SAYILI KANUN
2577 SAYILI KANUN
‹ﬁLEM YÖNERGES‹

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

VERG‹ ADI
YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
ZIRA‹ KAZANÇ GEL‹R VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
GEL‹R GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ
GEL‹R GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
GEL‹R GÖTÜRÜ ÜCRET
DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ STOPAJI (KVKM24)
GEL‹R VERG‹S‹ (GMSI)
BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
GÖTÜRÜ USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
BANKA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
S‹GORTA MUAMELELER‹ VERG‹S‹
GEL‹R VERG‹S‹ GEÇ‹C‹ VERG‹
GEL‹R GEÇ‹C‹ VERG‹
KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
DAMGA VERG‹S‹ (BEYANNAMEL‹ DAMGA VERG‹S‹ MÜKELLEF‹)
AKARYAKIT TÜKET‹M VERG‹S‹
GEL‹R V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
HER TÜRLÜ ‹SP‹RTOLAR VE FÜZEL YA⁄INDAN ALINAN EK VERG‹
KURUMLAR V. M.TAL‹H OYUNLARI ASGAR‹ VERG‹
D‹⁄ER ÜCRETLER
KURUMLAR VERG‹S‹ KURUM GEÇ‹C‹ VERG‹
OYUN KA⁄ITLARINDAN ALINAN EK VERG‹
RÖNTGEN F‹LMLER‹NDEN ALINAN EK VERG‹
MÜLGA MADEN FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
MÜLGA KOOPERAT‹FÇ‹L‹K TANITMA VE E⁄‹T‹M FONU
PETROL VE DO⁄ALGAZ ÜRÜNLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ ‹ÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
DAYANIKLI TÜKET‹M VE D‹⁄ER MALLARA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹
TÜTÜN MAMÜLLER‹NE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLLÜ ‹ÇK‹LERE ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
SA‹R ﬁARAP VE B‹RALARA ‹L‹ﬁK‹N EK VERG‹
HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ ‹ÇECEKLERDEN ALINAN EK VERG‹
E⁄‹T‹M,GENÇL‹K,SPOR VE SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ VERG‹S‹
MAHSUPLARDAN KES‹LEN DAMGA VERG‹S‹
FON PAYI
P‹ﬁMANLIK ZAMMI
E.KATKI PAYI
ÖZEL ‹ﬁLEM VERG‹S‹
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VERG‹ ADI
DAMGA VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI TEFE TUTARI
VERG‹ BARIﬁI GEÇ ÖDEME ZAMMI
VERG‹ YARGI HARÇLARI
GEC‹KME FA‹Z‹
GEC‹KME ZAMMI
ERKEN ÖDEME ‹ND‹R‹M‹
ALINAN D‹⁄ER FA‹ZLER
SAVUNMA SANAY‹ DESTEKLEME FONU
KONUT FONU
KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PR‹M‹ CEZA‹ FA‹Z‹
CEZA‹ FA‹Z (KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹LER‹)
USULSÜZLÜK CEZASI
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
KUSUR CEZASI
A⁄IR KUSUR CEZASI
KAÇAKÇILIK CEZASI
VERG‹ Z‹YAI CEZASI
VUK 112/4 MADDESİ GEREĞİNCE ÖDENEN FAİZ
EK GEL‹R VERG‹S‹
EK ÜCRET GEL‹R VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ T‹CAR‹ KAZANÇ VERG‹S‹
EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERG‹S‹
FA‹Z VERG‹S‹
EK EMLAK VERG‹S‹
GEL‹R DAH‹L‹ TEVK‹FAT
EK KURUMLAR VERG‹S‹
KURUMLAR VERG‹S‹ ARGE HARCAMALARI
KURUM DAH‹L‹ TEVK‹FAT
MÜNFER‹T GEL‹R EKONOM‹K DENGE V.
ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
MOTORLU TAﬁITLAR EK VERG‹S‹
4837 S.K EK MOTORLU TAﬁITLAR VERG‹S‹
4962 S. TAﬁIT VERG‹S‹
MÜLGA TRAF‹K H‹ZMETLER‹N‹ GEL‹ﬁT‹RME FONU REKLAM GEL‹RLER‹
GEL‹R VE KURUM EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
5035 RTÜK E⁄‹T‹ME KATKI PAYI
GÖTÜRÜ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
GEL‹R VE KURUM STOPAJ EKONOM‹K DENGE VERG‹S‹
AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI
TEK BAﬁINA ALINAB‹LEN DAMGA VERG‹S‹
ﬁANS OYUNLARI VERG‹S‹

Kasım-Aralık 2010

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

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

VERG‹ ADI
5035 SAYILI KANUNA GÖRE F‹NANSAL FAAL‹YET HARCI
TEKEL SAF‹ HASILAT
TEC‹LL‹ ALACAKLARDAN TAHS‹LAT
‹THALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KES‹NT‹S‹
NOTER HARÇLARI
MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLMAYANLAR)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇ‹C‹ 5.MADDE)
ERTELENEN GEL‹R STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDES‹)
MÜNFER‹T KURUM E. D. V.
NET AKT‹F VERG‹S‹
KIYMETL‹ MADEN VE ZIYNET EﬁYASINDAN ALINAN VERG‹
ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL ‹LET‹ﬁ‹M VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GEL‹R VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ S. (MUHTASAR)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI DA⁄ITILMAYAN KAR STOPAJI
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GEL‹R VERG‹S‹ (GMS‹)
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE T‹CAR‹ KAZANC
VERG‹ BARIﬁI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DE⁄ER VERG‹S‹
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
VERG‹ BARIﬁI KES‹NLEﬁMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
VERG‹ BARIﬁI ‹NCELEME VE TARH‹YAT 5.MADDE
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/AB
VERG‹ BARIﬁI P‹ﬁMANLIK 6.MADDE 1/D‹⁄ER HÜKÜMLER
VERG‹ BARIﬁI ECR‹M‹S‹L 15.MADDE
VERG‹ BARIﬁI KIYMETL‹ MADEN VE Z‹YNET EﬁYASI BEYANI
‹DAR‹ PARA CEZASI (4703 SK)
EMANETEN YAPILAN TAHS‹LAT
NÜFUS PARA CEZASI
SEÇ‹M PARA CEZASI
ASKERL‹K PARA CEZASI
MAHKEME PARA CEZASI
1475 SAYILI ‹Ç KANUNUNA BA_LI PARA CEZASI
3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
TRAF‹K ZABITASI TESP‹T‹NE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
TUR‹ZM PARA CEZASI
TÜKET‹C‹Y‹ KORUMA KANUNUNA GÖRE KES‹LEN PARA CEZASI
ÇEVRE K‹RL‹L‹⁄‹ PARA CEZASI
ESNAF S.HARÇ
GÜMRÜK VERG‹S‹
YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI
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VERG‹ ADI
KATMA DE⁄ER VERG‹S‹ TEVK‹FATI
B‹L‹RK‹ﬁ‹ ÜCRET‹
TÜRK ULUSLARARASI GEM‹ S‹C‹L KAYIT HARCI
TİCARET SİCİL HARCI
TAPU KADASTRO HARCI
İSKAN HARCI
PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
TRAF‹K HARÇLARI
YARGI HARÇLARI
‹THAL VE ‹MAL RUHSAT VE TEMD‹T ÜCRET‹
GEM‹ VE L‹MAN HARÇLARI
D‹⁄ER HARÇLAR
DE⁄ERL‹ KA⁄ITLAR GEL‹RLER‹
TAV‹ZLERDEN GER‹ ALINANLAR
‹KRAZLARDAN GER‹ ALINANLAR
YEM ANAL‹Z ÜCRET‹
ﬁEKER F‹YAT FARKI
AKARYAKIT F‹YAT FARKI
BAﬁKA VERG‹ DA‹RES‹ MÜKELLEF‹
MOTORLU TAﬁIT ARAÇLARINA ‹L‹ﬁK‹N ÖZEL TÜKET‹M VERG‹S‹ (TESC‹LE TAB‹ OLANLAR)
GÜBRE DENEY VE ANAL‹Z ÜCRET‹
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
D‹⁄ER PARA CEZALARI
Z‹MMETLERE GEÇ‹R‹LEN PARA VE DE⁄ERLERDEN BORÇLULAR
FAZLA VE YERS‹Z YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
SOSYAL DAYANIﬁMA VE YARDIMLAﬁMAYI TEﬁV‹K FONU
‹ST‹HSAL VERG‹S‹
TRAF‹K CEZALARI
HESAPLANAN GEC‹KME ZAMMI
TAK‹P G‹DERLER‹ KARﬁILI⁄I ALINAN
ÇIRAKLIK FONU
2000/2 SAYILI BKK GERE⁄‹NCE YATIRIMLARI TEﬁV‹K FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
ÇEﬁ‹TL‹ GEL‹RLER
PETROLDEN DEVLET H‹SSES‹
YÜKSEK Ö⁄REN‹M HARÇ KRED‹S‹
RESM‹ ARABULUCULUK ÜCRET‹
EM.SAN. 17 MAD. GEL‹RLER‹N THK ED‹LMEMES‹ CEZASI
4961 S.K. GEÇ‹C‹ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHS‹LAT
4369/15 SUÇA ‹ﬁT‹RAK EDEN K‹ﬁ‹LER
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹
HAKSIZ ALINAN VERG‹ ‹ADES‹ CEZASI
KALDIRILAN VERG‹ ARTIKLARI
ﬁEKER KANUNU ‹DAR‹ PARA CEZASI
GEÇ‹ﬁ ÜCRET‹ VE ‹DAR‹ PARA CEZASI
KADASTRO HARÇLARI
AD‹ ORTAKLIK MÜKELLEF‹YETS‹Z MÜKELLEF KAYDI ‹Ç‹N VERG‹ KODU
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VERG‹ KODU
9015
9016
9017
9059
9062
9063
9064
9065
9066
9067
9068
9069
9070
9071
9072
9073
9074
9075
9076
9077
9078
9079
9080
9081
9082
9083
9084
9085
9086
9087
9088
9089
9090
9091
9092
9093
9094
9095
9096
9097
9098
9099
9101
9102
9162
9901
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2008
0.80
1.29
0.96
1.68
1.49
-0.36
0.58
-0.24
0.45
2.60
0.83
-0.41

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

2010
1.85
1.45
0.58
0.60
-0.36
-0.56
-0.48
0.40
1.23
1.83
0.03
-0.30

Kasım-Aralık 2010
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I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

endeks

8:43 PM

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

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

2/11/11

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

I- A B‹R ÖNCEK‹ AYA GÖRE AYLIK DE⁄‹fi‹M (AYLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2006 2007
2008 2009 2010 2004 2005 2006
2007
1.96 - 0.05
0.42 0.23
0.58
0.7
0.55
0.75
1.00
0.26
0.95
2.56 1.17
1.66
0.6
0.02
0.22
0.43
0.25
0.97
3.17 0.29
1.94 0.89
0.26
0.27
0.92
1.94
0.80
4.50 0.65
2.35 0.59
0.71
1.34
1.21
2.77
0.39
2.12 -0.05 -1.15 0.38
0.92
1.88
0.50
4.02 - 0.11
0.32 0.94 -0.50 - 0.13
0.10
0.34 - 0.24
0.86
0.06
1.25 -0.71 -0.16 0.22 - 0.57
0.85 - 0.73
- 0.75
0.85 -2.34 0.42
1.15 0.58
0.85 - 0.44
0.02
- 0.23
1.02 -0.90 0.62
0.51 0.94
1.02
1.29
1.03
0.45 - 013
0.57 0.28
1.21 2.22
1.79
1.27
1.81
- 0.29
0.89 -0.03 1.29 -0.31 1.54
1.40
1.29
1.95
- 0.12
0.15 -3.54 0.66
1.31 0.45
0.42
0.23
0.22

ÇÖZÜM

T. Eﬂya
2004
2.6
1.6
2.1
2.65
- 0.03
- 1.05
- 1.52
0.79
1.85
3.23
0.75
0.13
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I-B B‹R ÖNCEK‹ YILIN AYNI AYINA GÖRE DE⁄‹fi‹M (YILLIK)
ÜFE (**)
Tüketici (*)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2004 2005 2006 2007 2008
10.70 5.11 9.37 6.44 7.90 6.30 16.22 9.23
7.93 9.93
8.17
10.58 5.26 10.13 8.15 6.43 6.82 14.28 8.69
8.15 10.16
9.10
11.33 4.21 10.92 10.50 3.46 8.58 11.83 7.94
8.16 10.86
9.15
10.17 4.96 9.68 14.56 -0.35 10.42 10.18 8.18
8.83 10.72
9.66
5.59 7.66 7.14 16.53 -2.46 9.21
8.88 8.70
9.86 9.23 10.74
4.25 12.52 2.89 17.03 -1.86 7.64
8.93 8.95 10.12 8.60 10.61
4.26 14.34 2.08 18.41 -3.75 8.24
9.57 7.82 11.69 6.90 12.06
4.32 12.32 3.72 14.67 -1.04 9.03 10.04 7.91 10.26 7.39 11.77
4.38 11.19 5.02 12.49 0.47 8.91
9.00 7.99 10.55 7.12 11.13
2.57 10.94 4.41 13.29 0.19 9.92
9.86 7.52
9.98 7.70 11.99
1.60 11.67 5.65 12.25 1.51 8.17
9.79 7.61
9.86 8.40 10.76
2.66 11.58 5.94 8.11 5.93 8.87
9.32 7.72
9.65 8.39 10.06
2009
9.50
7.73
7.89
6.13
5.24
5.73
5.39
5.33
5.27
5.08
5.53
6.53

2010
8.19
10.13
9.56
10.19
9.10
8.37
7.58
8.33
9.24
8.62
7.29
6.40

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

T. Eﬂya
2004
10.8
9.1
8.0
8.91
9.56
10.53
9.44
10.52
12.5
15.48
14.4
13.84
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KASIM
ARALIK
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I- Devlet ‹statistik Enstitüsü Verilerine Göre
TEFE - ÜFE Oranlar› (%) (*) (**)

EK‹M
119.8
206.5
377.6
708,0
1146.8
1780.1
2516.7
4564.5
6213.3
7213.4
8330.1
9009.11
9843.68
10277.57
11.643.17
11.664.71
12.821.25

KASIM
126.6
213.8
396.9
747.6
1185.7
1852.7
2577.2
4755.5
6314.3
7336.2
8392.7
8805.20
9814.95
10369.52
11.639.58
11.227.24
12.781.02

ARALIK
134.7
223.1
412.5
787.7
1215.1
1979.5
2626,0
4951.7
6478.8
7382.1
8403.8
8785.74
9802.74
10385.32
11.227.24
11.893.15
12948.40

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

endeks

EYLÜL
112.8
199.1
358,0
663.7
1101.2
1700.8
2448.3
4276.7
6024.6
7173,3
8069.7
8950.24
9799.14
10291.22
11.577.08
11.631.67
12.668.24
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A⁄USTOS
108,0
190.3
340.6
624.6
1045.3
1606.8
2393,0
4059.5
5842.8
7169,4
7923,5
8804.91
9822.13
10187.78
11681.96
11.560.55
12.604.31

ÇÖZÜM

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

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

2/11/11
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362

96.99
107.17
118.64
124.70
136.39
145.18
156.65
166.52

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Y›l

OCAK

100.84
108.03
120.27
125.33
139.02
153.62
158.94
172.58

MART

100.02
110.49
121.72
127.76
140.13
160.53
159.97
176.64

N‹SAN

99.04
115.50
121.96
131.30
140.68
163.93
159.89
174.61

MAYIS

98.80
116.43
121.38
136.58
140.53
164.46
161.40
173.73

HAZ‹RAN

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

99.16
115.56
120.48
137.76
140.62
166.51
160.26
173.46

TEMMUZ

99.70
116.69
121.73
136.73
141.82
162.62
160.93
175.46

A⁄USTOS

99.61
117.53
122.68
136.41
143.26
161.61
161.92
176.35

EYLÜL

100.66
120.43
123.52
137.03
143.07
162.08
162.38
178.48

EK‹M

102.80
120.43
122.35
136.63
144.35
162.03
164.48
177.92

KASIM

103.28
119.13
122.30
136.46
144.57
156.29
165.56
180.25

ARALIK

endeks
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99.12
107.40
118.77
125.02
137.68
148.90
158.48
169.29

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

V
SÜTUN
128
114

VI
SÜTUN
100
90

Diğer Şekilde Görevlendirilenlerden

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

342
199
194

283
166
161

227
132
128

205
119
116

198
115
112

154
91
88

181
106
103

171
100
97

143
84
81

71
42
41

1.491
179
192
187
139
186
191
1.637

1.238
148
160
156
115
155
158
1.359

988
119
127
125
91
124
126
1.085

895
107
115
112
83
112
114
983

865
104
111
109
80
108
110
950

676
80
88
87
63
84
87
740

791
95
102
100
74
99
101
867

746
90
96
94
69
94
95
819

627
74
81
80
59
78
80
687

310
38
40
39
29
39
40
341

341
183

283
152

226
122

205
110

198
107

154
83

181
98

171
92

143
77

71
38

37.801

31.405

25.127

22.948

22.073

17.150

20.118

18.901

15.914

7.880

295

244

195

177

171

134

156

147

125

61

61
194

50
161

40
128

36
116

35
112

27
89

33
103

31
97

25
82

12
40

1.437
186

1.193
155

952
124

862
111

833
108

650
84

762
99

719
93

604
78

299
39

744
191

617
158

492
126

446
114

432
110

337
87

395
101

372
95

313
80

155
40

152

127

101

92

89

70

81

76

65

32

Pratik Bilgiler

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

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

Kasım-Aralık 2010

GÖREV
UNVANI/
KADRO
DERECESİ

365
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ÇÖZÜM

gündelikler

Pratik Bilgiler
III- Gündelikler

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

GÖREV UNVANI/
KADRO
DERECES‹
01.01.201031.12.2010

TBMM
Baﬂkan›,
Baﬂbakan
126,00 TL

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

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

Pratik Bilgiler
Kasım-Aralık 2010

75,50 TL

63,00 TL

50,20 TL

III-C YURT‹Ç‹ GÜNDEL‹KLER (01.01.2011 - 30.06.2011

Gündeliklerin ‹sabet Etti€i Brüt Ayl›k Tutar› (TL)
1.415.12 ve daha fazlas›
1.403.97 ile 1.415.11
1.267.67 ile 1.403.96
1.094.20 ile 1.267.66
883.25 ile 1.094.19
883.24 ve daha az ise

366

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

Vergiden ‹stisna Gündelik Tutar› (TL)
41,00
34,50
31,50
29,00
26,50
25,50

8:46 PM

Page 367

döviz kurları
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1.4100
1.4099
1.4138
1.4210

1.4349
1.4630
1.4834
1.4764
1.4891

1.4935

1.4032
1.4031
1.4070
1.4142

1.4280
1.4560
1.4763
1.4693
1.4820

1.4863

9
10
11
12-22

23
24
25
26
27.28.29

30

1.4853

1.4957

1.4371
1.4652
1.4856
1.4786
1.4913

1.4197
1.4355
1.4514
1.4481
1.4377
1.4412

1.4105
1.4262
1.4420
1.4387
1.4284
1.4318

1.4252

1.4040
1.4196
1.4354
1.4321
1.4218

1.4101
1.4138
1.4026
1.4090

1.4498

1.4282
1.4441
1.4601
1.4568
1.4463

1.4345
1.4382
1.4268
1.4333

1.4042
1.4189
1.4260
1.4151
1.4188
1.4268
0.26342
0.26299
0.26143
0.26174
0.26326
0.26609
0.26561
0.26384
0.26453
0.26451

0.26213
0.26170
0.26015
0.26046
0.26197
0.26479
0.26431
0.26255
0.26323
0.26321

0.26303

0.26179
0.26460
0.26412
0.26237
0.26305

0.26195
0.26152
0.25997
0.26028

0.26450
0.26538
0.26439
0.26375
0.26484
0.26371

0.26512

0.26387
0.26670
0.26622
0.26445
0.26514

0.26403
0.26359
0.26203
0.26234

0.26660
0.26749
0.26649
0.26584
0.26695
0.26580

1.9841
1.9901
1.9825
1.9775
1.9855
1.9768
1.9634
1.9606
1.9486
1.9510
1.9624
1.9838
1.9802
1.9672
1.9719
1.9719

1.9746
1.9805
1.9730
1.9680
1.9760
1.9673
1.9540
1.9512
1.9392
1.9416
1.9530
1.9743
1.9707
1.9578
1.9624
1.9624

1.9610

1.9516
1.9729
1.9693
1.9564
1.9610

1.9526
1.9498
1.9378
1.9402

1.9732
1.9791
1.9716
1.9666
1.9746
1.9659

1.9749

1.9653
1.9868
1.9832
1.9702
1.9749

1.9663
1.9635
1.9515
1.9539

1.9871
1.9931
1.9855
1.9805
1.9885
1.9798

Pratik Bilgiler
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döviz kurları

0.26599
0.26688
0.26588
0.26523
0.26634
0.26519

0.26469
0.26557
0.26458
0.26393
0.26503
0.26389

Pratik Bilgiler

1.4259
1.4296
1.4183
1.4248

1.4166
1.4203
1.4091
1.4155

1.3803
1.3948
1.4018
1.3912
1.3947
1.4026

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

®

1.4270
1.4550
1.4753
1.4683
1.4810

1.3958
1.4104
1.4175
1.4067
1.4103
1.4183

1.3867
1.4012
1.4083
1.3976
1.4011
1.4091

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

ÇÖZÜM

1.4121
1.4120
1.4159
1.4231

1.4392
1.4285
1.4190
1.4108
1.3972
1.4008

Satış

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

8:46 PM

1.4022
1.4021
1.4060
1.4132

1.4291
1.4186
1.4091
1.4009
1.3874
1.3910

Efektif

2/11/11

Kasım-Aralık 2010

1.4370
1.4264
1.4169
1.4087
1.3951
1.3987

1.4301
1.4196
1.4101
1.4019
1.3884
1.3920

1
2
3
4
5
6.7.8

Alış

ABD Doları

Satış

Döviz

Alış

Uygulama
Tarihi
KASIM 2010
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369

370

Satış

2.2725
2.2912
2.2714
2.2691
2.2603
2.2670

2.2753
2.2753
2.2663
2.2925

2.3052
2.3313
2.3421
2.3268
2.3361

2.3288

2.2607
2.2793
2.2596
2.2573
2.2485
2.2552

2.2635
2.2635
2.2545
2.2806

2.2932
2.3192
2.3299
2.3147
2.3240

2.3167

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12-22

23
24
25
26
27.28.29

30

2.3151

2.3323

2.3087
2.3348
2.3456
2.3303
2.3396

1.4539
1.4449
1.4398
1.4377
1.4418
1.4580
1.4595
1.4651
1.4545
1.4648
1.4720
1.4796
1.4898
1.4767
1.4858
1.4911

1.4446
1.4357
1.4306
1.4285
1.4326
1.4487
1.4502
1.4557
1.4452
1.4554
1.4626
1.4701
1.4803
1.4672
1.4763
1.4816

1.4794

1.4604
1.4679
1.4781
1.4650
1.4741

1.4480
1.4535
1.4430
1.4532

1.4424
1.4335
1.4285
1.4264
1.4305
1.4465

Alış

Satış

1.4933

1.4742
1.4818
1.4920
1.4789
1.4880

1.4617
1.4673
1.4567
1.4670

1.4561
1.4471
1.4420
1.4399
1.4440
1.4602

Efektif
Satış
0.21268
0.21448
0.21361
0.21208
0.21407
0.21246
0.21146
0.21050
0.20955
0.20958
0.20953
0.21152
0.21259
0.21210
0.21215
0.21367

0.21049
0.21227
0.21141
0.20990
0.21187
0.21027
0.20928
0.20833
0.20739
0.20742
0.20737
0.20934
0.21040
0.20992
0.20996
0.21147

0.21132

0.20722
0.20919
0.21025
0.20977
0.20981

0.20913
0.20818
0.20724
0.20727

Satış

0.21416

0.21001
0.21201
0.21308
0.21259
0.21264

0.21195
0.21098
0.21003
0.21006

0.21317
0.21497
0.21410
0.21257
0.21456
0.21295

Efektif
0.21034
0.21212
0.21126
0.20975
0.21172
0.21012

Alış

İsveç Kronu
Alış

Döviz
Satış
1.3962
1.4010
1.4023
1.3975
1.3908
1.3933
1.4042
1.4072
1.4094
1.4190
1.4193
1.4345
1.4557
1.4616
1.4608
1.4642

1.3899
1.3947
1.3960
1.3912
1.3845
1.3870
1.3979
1.4009
1.4031
1.4126
1.4129
1.4280
1.4491
1.4550
1.4542
1.4576

1.4522

1.4077
1.4227
1.4437
1.4496
1.4488

1.3927
1.3957
1.3979
1.4074

Satış

1.4698

1.4247
1.4400
1.4612
1.4672
1.4664

1.4095
1.4125
1.4148
1.4244

1.4015
1.4063
1.4076
1.4028
1.3961
1.3986

Efektif
1.3848
1.3895
1.3908
1.3861
1.3794
1.3819

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

döviz kurları

8:46 PM

2.2916
2.3176
2.3283
2.3131
2.3224

2.2787
2.2787
2.2697
2.2959

Satış

İsviçre Frangı
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler
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2.2619
2.2619
2.2529
2.2790

Satış

2.2759
2.2946
2.2748
2.2725
2.2637
2.2704

Efektif

2.2591
2.2777
2.2580
2.2557
2.2469
2.2536

Alış

İngiliz Sterlini

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
KASIM 2010
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Pratik Bilgiler
ÇÖZÜM

®

IV- T.C. MERKEZ BANKASI KASIM 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

5.0994
5.0816
5.0513
5.0239
4.9861
4.9936

5.0321
5.0282
5.0367
5.0623

5.1119
5.2101
5.2752
5.2410
5.2824

5.2923

5.0331
5.0155
4.9856
4.9586
4.9213
4.9287

4.9667
4.9628
4.9712
4.9965

5.0454
5.1424
5.2066
5.1729
5.2137

5.2235

1
2
3
4
5
6.7.8

9
10
11
12-22

23
24
25
26
27.28.29

30

5.1451

5.3717
0.24074

0.23956
0.24062
0.24161
0.24048
0.24022

0.24103
0.24091
0.23992
0.23965

0.24231
0.24272
0.24132
0.23954
0.24158
0.24140

Alış

0.24057

0.23939
0.24045
0.24144
0.24031
0.24005

0.24086
0.24074
0.23975
0.23948

0.24214
0.24255
0.24115
0.23937
0.24141
0.24123

Alış

Satış

0.24292

0.24173
0.24280
0.24380
0.24266
0.24240

0.24322
0.24310
0.24210
0.24182

0.24450
0.24492
0.24351
0.24171
0.24377
0.24359

Efektif

0.39750

0.38192
0.38942
0.39483
0.39298
0.39634

0.37532
0.37529
0.37631
0.37823

0.38249
0.37968
0.37714
0.37495
0.37135
0.37231

0.39452

0.37906
0.38650
0.39187
0.39003
0.39337

0.37251
0.37248
0.37349
0.37539

0.37962
0.37683
0.37431
0.37214
0.36856
0.36952

0.40121

0.38548
0.39305
0.39851
0.39664
0.40003

0.37882
0.37879
0.37982
0.38175

0.38605
0.38321
0.38065
0.37845
0.37481
0.37578

1.7644

1.7370
1.7414
1.7703
1.7549
1.7643

1.7268
1.7348
1.7116
1.7166

1.7462
1.7626
1.7434
1.7308
1.7130
1.7172

Alış

1.7761

1.7485
1.7530
1.7821
1.7666
1.7760

1.7383
1.7463
1.7230
1.7280

1.7578
1.7743
1.7550
1.7423
1.7244
1.7286

1.7579

1.7306
1.7350
1.7637
1.7484
1.7578

1.7204
1.7284
1.7053
1.7102

1.7397
1.7561
1.7369
1.7244
1.7067
1.7108

1.7828

1.7551
1.7597
1.7889
1.7733
1.7827

1.7449
1.7529
1.7295
1.7346

1.7645
1.7810
1.7617
1.7489
1.7310
1.7352

Japon Yeni
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Satış

Pratik Bilgiler

IV- T.C. MERKEZ BANKASI KASIM 2010 DÖV‹Z VE EFEKT‹F KURLARI

döviz kurları

0.39822

0.38261
0.39012
0.39554
0.39369
0.39705

0.37600
0.37597
0.37699
0.37891

0.38318
0.38036
0.37782
0.37563
0.37202
0.37298

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

0.24236

0.24118
0.24224
0.24324
0.24210
0.24184

0.24266
0.24254
0.24154
0.24127

0.24394
0.24436
0.24295
0.24116
0.24321
0.24303

Satış

Norveç Kronu

ÇÖZÜM

5.1886
5.2883
5.3543
5.3196
5.3616

5.1076
5.1036
5.1123
5.1382

5.1759
5.1578
5.1271
5.0993
5.0609
5.0685

Satış

Döviz

8:46 PM

4.9697
5.0653
5.1285
5.0953
5.1355

4.8922
4.8884
4.8966
4.9216

4.9576
4.9403
4.9108
4.8842
4.8475
4.8548

Alış

Efektif

2/11/11
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Satış
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Alış

Döviz
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372

Satış

1.5063
1.4960
1.4882
1.4804

1.4838
1.4753
1.4901
1.4976
1.5012

1.5050
1.5009
1.5182
1.5230
1.5273

1.5536
1.5572
1.5531
1.5520
1.5466

1.5477
1.5490
1.5642
1.5535

1.4991
1.4888
1.4811
1.4733

1.4767
1.4682
1.4829
1.4904
1.4940

1.4978
1.4937
1.5109
1.5157
1.5200

1.5461
1.5497
1.5456
1.5446
1.5392

1.5403
1.5416
1.5567
1.5460

1
2
3
4.5.6

7
8
9
10
11.12.13

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

28
29
30
31

1.5500
1.5513
1.5665
1.5558

1.5559
1.5595
1.5554
1.5543
1.5489

1.4884
1.5000
1.5070
1.5053
1.5082
1.5399
1.5514
1.5514
1.5576
1.5536
1.5531
1.5668
1.5853
1.5788

1.4787
1.4903
1.4972
1.4955
1.4984
1.5299
1.5413
1.5413
1.5475
1.5435
1.5430
1.5566
1.5750
1.5685

1.5359
1.5494
1.5678
1.5613

1.5229
1.5342
1.5342
1.5404
1.5364

1.4719
1.4834
1.4903
1.4886
1.4915

1.4495
1.4520
1.4447
1.4588
1.4665

1.5624
1.5762
1.5948
1.5883

1.5491
1.5607
1.5607
1.5669
1.5629

1.4973
1.5090
1.5160
1.5143
1.5172

1.4745
1.4770
1.4697
1.4840
1.4918

1.4538
1.4510
1.4487
1.4610

0.26336
0.26277
0.26297
0.26313
0.26467
0.26462
0.26431
0.26586
0.26669
0.26728
0.27088
0.27153
0.27058
0.27261
0.27439
0.27500
0.27391
0.27271
0.27238
0.27313
0.27506
0.27553
0.27624

0.26207
0.26148
0.26168
0.26184
0.26337
0.26332
0.26301
0.26456
0.26538
0.26597
0.26955
0.27020
0.26925
0.27127
0.27305
0.27365
0.27257
0.27137
0.27105
0.27179
0.27371
0.27418
0.27489

0.27160
0.27352
0.27399
0.27470

0.27286
0.27346
0.27238
0.27118
0.27086

0.26578
0.26936
0.27001
0.26906
0.27108

0.26319
0.26314
0.26283
0.26437
0.26519

0.26189
0.26130
0.26150
0.26166

0.27376
0.27569
0.27616
0.27688

0.27502
0.27563
0.27454
0.27334
0.27301

0.26789
0.27150
0.27215
0.27120
0.27324

0.26528
0.26523
0.26492
0.26647
0.26730

0.26397
0.26337
0.26357
0.26374

1.9629
1.9586
1.9598
1.9611
1.9724
1.9723
1.9704
1.9822
1.9883
1.9925
2.0192
2.0235
2.0160
2.0309
2.0441
2.0488
2.0412
2.0323
2.0301
2.0358
2.0504
2.0536
2.0590

1.9535
1.9492
1.9504
1.9517
1.9629
1.9628
1.9609
1.9727
1.9788
1.9829
2.0095
2.0138
2.0063
2.0212
2.0343
2.0390
2.0314
2.0225
2.0204
2.0260
2.0406
2.0437
2.0491

2.0246
2.0392
2.0423
2.0477

2.0329
2.0376
2.0300
2.0211
2.0190

1.9815
2.0081
2.0124
2.0049
2.0198

1.9615
1.9614
1.9595
1.9713
1.9774

1.9521
1.9478
1.9490
1.9503

2.0389
2.0535
2.0567
2.0621

2.0472
2.0519
2.0443
2.0353
2.0331

1.9955
2.0222
2.0265
2.0190
2.0339

1.9754
1.9753
1.9734
1.9852
1.9913

1.9658
1.9615
1.9627
1.9640

Euro
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

1.5392
1.5405
1.5556
1.5449

1.5450
1.5486
1.5445
1.5435
1.5381

1.4657
1.4682
1.4609
1.4751
1.4829

1.4562
1.4587
1.4514
1.4655
1.4733

1.4291
1.4263
1.4241
1.4363

Danimarka Kronu
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

döviz kurları

8:46 PM

1.5073
1.5032
1.5205
1.5253
1.5296

1.4860
1.4775
1.4923
1.4998
1.5035

1.4451
1.4423
1.4401
1.4523

1.4357
1.4329
1.4307
1.4429

Avustralya Doları
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

2/11/11

1.4968
1.4927
1.5098
1.5146
1.5189

1.4757
1.4672
1.4819
1.4894
1.4930

Satış

1.5086
1.4982
1.4904
1.4826

Efektif

1.4981
1.4878
1.4801
1.4723

Alış

ABD Doları

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
ARALIK 2010
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2.3396
2.3363
2.3225
2.3155

2.3285
2.3294
2.3468
2.3634
2.3755

2.3696
2.3815
2.3834
2.3762
2.3834

2.4158
2.4146
2.4005
2.3896
2.3893

2.3893
2.3938
2.4065
2.4011

2.3274
2.3242
2.3104
2.3035

2.3164
2.3173
2.3346
2.3511
2.3631

2.3573
2.3691
2.3710
2.3638
2.3710

2.4032
2.4020
2.3880
2.3772
2.3769

2.3769
2.3814
2.3940
2.3886

1
2
3
4.5.6

7
8
9
10
11.12.13

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

28
29
30
31

2.3752
2.3797
2.3923
2.3869

2.4015
2.4003
2.3863
2.3755
2.3752

2.3929
2.3974
2.4101
2.4047

2.4194
2.4182
2.4041
2.3932
2.3929

1.5086
1.4886
1.4876
1.4928
1.5112
1.5089
1.5087
1.5182
1.5295
1.5352
1.5587
1.5790
1.5704
1.5908
1.6078
1.6211
1.6299
1.6238
1.6087
1.6093
1.6343
1.6438
1.6544

1.4989
1.4791
1.4781
1.4832
1.5015
1.4992
1.4990
1.5085
1.5197
1.5254
1.5487
1.5689
1.5603
1.5806
1.5975
1.6107
1.6195
1.6134
1.5984
1.5990
1.6238
1.6333
1.6438

1.5966
1.6214
1.6309
1.6413

1.5951
1.6083
1.6171
1.6110
1.5960

1.5231
1.5464
1.5665
1.5580
1.5782

1.4992
1.4970
1.4968
1.5062
1.5174

1.4967
1.4769
1.4759
1.4810

Alış

Satış

1.6117
1.6368
1.6463
1.6569

1.6102
1.6235
1.6323
1.6262
1.6111

1.5375
1.5610
1.5814
1.5728
1.5932

1.5135
1.5112
1.5110
1.5205
1.5318

1.5109
1.4908
1.4898
1.4950

Efektif

0.21636
0.21657
0.21533
0.21714
0.21821
0.21815
0.22091
0.22270
0.22260
0.22499
0.22702
0.22821
0.22766
0.22664
0.22577
0.22680
0.22835
0.22856
0.22854

0.21413
0.21434
0.21311
0.21490
0.21596
0.21590
0.21863
0.22041
0.22031
0.22267
0.22468
0.22586
0.22532
0.22431
0.22344
0.22446
0.22600
0.22621
0.22619

0.22430
0.22584
0.22605
0.22603

0.22452
0.22570
0.22516
0.22415
0.22328

0.21575
0.21848
0.22026
0.22016
0.22251

0.21398
0.21419
0.21296
0.21475
0.21581

0.21168
0.21175
0.21165
0.21256

Satış

0.22732
0.22888
0.22909
0.22907

0.22754
0.22873
0.22818
0.22716
0.22629

0.21865
0.22142
0.22321
0.22311
0.22551

0.21686
0.21707
0.21583
0.21764
0.21871

0.21452
0.21460
0.21449
0.21541

Efektif
Satış
1.4749
1.4658
1.4704
1.4774
1.4752
1.4716
1.4735
1.4819
1.4874
1.4932
1.4909
1.5078
1.5154
1.5162
1.5347
1.5294
1.5312
1.5303
1.5355
1.5369
1.5461
1.5645
1.5537

1.4683
1.4592
1.4638
1.4708
1.4686
1.4650
1.4669
1.4752
1.4807
1.4865
1.4842
1.5010
1.5086
1.5094
1.5278
1.5225
1.5243
1.5234
1.5286
1.5300
1.5391
1.5575
1.5467

1.5243
1.5334
1.5517
1.5410

1.5221
1.5169
1.5187
1.5178
1.5229

1.4810
1.4787
1.4954
1.5030
1.5038

1.4632
1.4596
1.4615
1.4697
1.4752

Satış

1.5427
1.5520
1.5704
1.5596

1.5405
1.5352
1.5370
1.5361
1.5413

1.4989
1.4966
1.5135
1.5212
1.5220

1.4808
1.4772
1.4791
1.4875
1.4931

1.4805
1.4714
1.4760
1.4830

Efektif
1.4629
1.4538
1.4584
1.4654

Alış

Kanada Doları
Alış

Döviz

Pratik Bilgiler
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döviz kurları

0.21403
0.21411
0.21400
0.21492

0.21183
0.21190
0.21180
0.21271

Alış

İsveç Kronu
Satış

Döviz
Alış

Pratik Bilgiler

Satış

Alış

İsviçre Frangı

ÇÖZÜM

2.3732
2.3851
2.3870
2.3798
2.3870

2.3320
2.3329
2.3503
2.3669
2.3791

2.3431
2.3398
2.3260
2.3190

Satış

Döviz

8:46 PM

2.3556
2.3674
2.3693
2.3621
2.3693

2.3148
2.3157
2.3330
2.3495
2.3614

2.3258
2.3226
2.3088
2.3019

Alış

Efektif

2/11/11
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Satış

5.3264
5.2937
5.2680
5.2459

5.2710
5.2409
5.2728
5.3050
5.3196

5.3293
5.3318
5.3856
5.3950
5.4140

5.4995
5.5103
5.4938
5.4919
5.4747

5.4825
5.4988
5.5448
5.5147

5.2572
5.2249
5.1995
5.1777

5.2025
5.1728
5.2043
5.2360
5.2504

5.2600
5.2625
5.3156
5.3249
5.3436

5.4280
5.4387
5.4224
5.4205
5.4035

5.4112
5.4273
5.4727
5.4430

1
2
3
4.5.6

7
8
9
10
11.12.13

14
15
16
17
18.19.20

21
22
23
24
25.26.27

28
29
30
31

5.5647
5.5813
5.6280
5.5974

5.5820
5.5930
5.5762
5.5743
5.5568
0.25777
0.26025
0.26095
0.26166

0.25800
0.25886
0.25805
0.25729
0.25755
0.25951
0.26201
0.26271
0.26342

0.25974
0.26061
0.25979
0.25903
0.25929

0.25115
0.25523
0.25654
0.25538
0.25713

0.24685
0.24733
0.24722
0.24894
0.24994

0.25759
0.26007
0.26077
0.26148

0.25782
0.25868
0.25787
0.25711
0.25737

0.24930
0.25334
0.25464
0.25349
0.25523

0.24503
0.24550
0.24539
0.24710
0.24810

0.24105
0.24115
0.24099
0.24305

Alış

Satış

0.26011
0.26261
0.26331
0.26403

0.26034
0.26121
0.26039
0.25963
0.25989

0.25173
0.25582
0.25713
0.25597
0.25772

0.24742
0.24790
0.24779
0.24951
0.25051

0.24341
0.24351
0.24335
0.24542

Efektif

0.40165
0.39887
0.39679
0.39472
0.39562
0.39336
0.39731
0.39930
0.40026
0.40127
0.40019
0.40481
0.40611
0.40725
0.41427
0.41523
0.41414
0.41386
0.41242
0.41271
0.41306
0.41711
0.41424

0.40093
0.39815
0.39608
0.39401
0.39491
0.39265
0.39659
0.39858
0.39954
0.40055
0.39947
0.40408
0.40538
0.40652
0.41352
0.41448
0.41339
0.41312
0.41168
0.41197
0.41232
0.41636
0.41349

0.40888
0.40923
0.41324
0.41039

0.41042
0.41137
0.41029
0.41002
0.40859

0.39755
0.39647
0.40105
0.40234
0.40347

0.39195
0.38971
0.39362
0.39559
0.39654

0.39792
0.39516
0.39311
0.39105

0.41581
0.41616
0.42024
0.41735

0.41738
0.41834
0.41725
0.41696
0.41551

0.40428
0.40319
0.40785
0.40916
0.41030

0.39859
0.39631
0.40029
0.40229
0.40326

0.40466
0.40186
0.39977
0.39768

S.Arabistan Riyali
Efektif
Döviz
Alış
Satış
Alış
Satış

1.7916
1.7850
1.7758
1.7839
1.7951
1.7882
1.8059
1.8085
1.8114
1.8197
1.8539
1.8612
1.8590
1.8692
1.8652
1.8690
1.8855
1.9038
1.9059

1.7798
1.7732
1.7641
1.7721
1.7833
1.7764
1.7940
1.7966
1.7994
1.8077
1.8417
1.8489
1.8467
1.8569
1.8529
1.8567
1.8731
1.8912
1.8933

1.8498
1.8662
1.8842
1.8863

1.8349
1.8421
1.8399
1.8500
1.8460

1.7698
1.7874
1.7900
1.7927
1.8010

1.7732
1.7666
1.7576
1.7655
1.7767

1.7772
1.7658
1.7497
1.7522

1.7957
1.7842
1.7679
1.7704

1.7838
1.7724
1.7562
1.7587

1.8761
1.8927
1.9110
1.9131

1.8609
1.8683
1.8661
1.8763
1.8723

1.7950
1.8128
1.8154
1.8183
1.8266

1.7984
1.7918
1.7825
1.7907
1.8019

1.8025
1.7910
1.7746
1.7771

Efektif
Satış

Alış

Japon Yeni
Döviz
Alış
Satış

Pratik Bilgiler

5.3300
5.3459
5.3906
5.3614

5.3466
5.3571
5.3411
5.3392
5.3224

0.24947
0.25352
0.25482
0.25367
0.25541

0.24520
0.24567
0.24556
0.24727
0.24827

0.24285
0.24295
0.24279
0.24486

Satış

Norveç Kronu

döviz kurları

8:46 PM

5.4092
5.4118
5.4664
5.4759
5.4952

5.3501
5.3195
5.3519
5.3846
5.3994

0.24122
0.24132
0.24116
0.24322

Alış

Döviz

Pratik Bilgiler

2/11/11

5.1811
5.1836
5.2359
5.2450
5.2634

5.1245
5.0952
5.1262
5.1575
5.1716

Satış

5.4063
5.3731
5.3470
5.3246

Efektif

5.1783
5.1465
5.1215
5.1000

Alış

Kuveyt Dinarı

Alış

Döviz

Uygulama
Tarihi
ARALIK 2010
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ÖNEMLİ DUYURU
Aşağıda yayın politikasında belirlenen kurallara uygun biçimde gönderilen makaleler Yayın kurulu değerlendirilmesiyle yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Eğer yazı dergide yayımlanmayacaksa, yazar(lar)a yazısının
neden yayımlanamayacağına ilişkin bir e-posta gönderilir.
Dergimize gönderilen yazılar başka bir yayın organı tarafından yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Dergimizde yayımlanan tüm yazıların telif hakkı Mali Çözüm Dergisine
aittir.
Dergimizde çıkan yazıların başka yayın organlarınca aynen yayınlanması
ancak yayın kurulu tarafından verilen yazılı izinle mümkün olmaktadır. Yazılı
izin almadan yazısını başka bir yere yollayan yazarların daha sonra yollayacağı
yazıların hiçbiri dergimiz tarafından yayımlanmayacaktır.
Yazılarda yer alan görüşler, yazarların kişisel görüşleri olup, kri sorumluluk kendilerine aittir.
Dergimizde yayımlanan yazılardan “Mali Çözüm Dergisi” kaynak göste-

Kasım-Aralık 2010

rilmek koşuluyla alıntı yapılabilir.
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MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI
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Dergimiz Mali Çözüm, uluslararası veri tabanı Ebsco ile dünya muhasebecilik yayın ve yazıları arasındaki yerini aldı. Bir yıl önce öngördüğümüz kararlarla ve siz değerli araştırmacıların katkılarıyla dergimiz
önemli bir noktaya geldi.
Bu güzel habere bağlı olarak; gerek hakemli gerekse hakemsiz gelen
yazılarda teknik düzen (dipnot ve kaynakça verme) kurallarına uyulmadığı
sıklıkla karşılaşılan başlıca sorunumuz olmaktadır. Bunların düzeltilmesi
kimi kez olanak sınırlarımızı aşmaktadır. Bu konuda duyarlı olunması en
büyük dileğimizdir.
Hakemli yazılarda ise özellikle özlerin verilmesinde birbirinden ayırımlı yaklaşım ve yazılarla karşılaşmaktayız. Bir yazının “öz”ünde hangi
bilgilerin, hangi düzende verilmesi gerektiği konusunda aşağıya kısa bir
açıklanma eklenmiştir. Hakemli yazılarda karşılaşılan bir başka sorunu ise,
Türkçe “öz” ile ‹ngilizce “abstract” metinlerinin birbirini tutmadığıdır.
Mali Çözüm dergisinin ulusal ve uluslararası veri tabanlarında yer alabilmesi; yazıların niteliğinin daha da yükseltilmesi için aşağıda belirlenen
kurallara uyulması konusunda karar alınmıştır.
Bu uygulama, İSMMMO Mali Çözüm dergisinin uluslararası yerini
pekiştirecek, uluslararası kullanım alanı olan “Index” ve “Abstract”lar içerisinde yer almasını kolaylaştıracaktır. Dünyanın değişik yerlerinden yazı
isteği söz konusu olabilecek, yazarların da konularıyla ilgili yurtdışı iletişimini kolaylaştıracaktır
Bu açıklamalara bağlı olarak; Editör, dergiye gelen yazıların hakemlere
gönderilip gönderilemeyeceği konusunda öndeğerlendirmeden geçirir. Öndeğerlendirme ardından yazıları gerekli düzeltmeleri yapmak üzere yazarlara geri gönderebileceği gibi, hakemlere de değerlendirme yapmaları için
gönderebilir.
Her yazı en az iki hakem tarafından değerlendirilir.

24 yazim kurallari:Layout 8

2/11/11

8:48 PM

Page 377

®

Hakemlere gönderilen yazılarda yazar adı yer almaz; değerlendirme
sonuçları gönderilen yazarlar da hakemlerin kim oldukları belirtilmez.
Her hakem 2-3 hafta içinde yazı ile birlikte gönderilen değerlendirme
formunu doldurup Editöre gönderir. Editör de gelen değerlendirmeleri, gerekiyorsa yazarlara gönderir.
Yazar(lar)ın gerekli düzeltmeleri yapıp geri göndermesi üzerine, gerekiyorsa, yazı ikinci kez hakem(ler)e gönderilebilir.Anlaşılacağını gibi, hakemli bir yazının yayına hazır duruma gelmesi derginin çıkış aralığı iki
aylık süreyi aşabilmektedir. Bundan dolayı, hakemli yazıların hemen bir
sonraki sayıda yayımlanamayacağının bilmesi gerekmektedir.
Aşağıda belirlenen kurallara uymayan yazılar Hakemli Yazılar bölümünde yayımlanamaz:
• Makalenin adı Türkçe ve ‹ngilizce verilir.
• Makalenin hemen başında Türkçe ve ‹ngilizce “öz (abstract)” yer
alır. Öz,100-200 sözcükten oluşur.
• Türkçe “öz”ün altında yazı hangi konuları içeriyorsa onlara ilişkin
Türkçe “anahtar sözcük”leri belirtilir. Anahtar sözcük sayısı bir tane olabileceği gibi beş, altı tane de olabilir.
• ‹ngilizce abstract (öz) altında da Türkçe verilen anahtar sözcükler,
‹ngilizce olarak belirtilir.
• Yazının sonunda mutlaka “Sonuç” ve “Kaynakça” yer alır.
• Dergide Hakemli Yazılar yanında, Hakemsiz Yazıların yer aldığı
bölüm de bulunmaktadır..
• Hakemsiz yazılarda yalnız Türkçe öz yer alır, anahtar sözcük, ‹ngilizce öz ve anahtar sözcükler gerekmez.
• Mali Çözüm dergisinin kaynakça ve dipnot verme tekniklerinde
aşağıdaki örneklere bağlı yol izlenecektir.
• Yazılar 2 aralıklı, Times 11 punto, A4 kağıda15 sayfayı aşmayacak
biçimde hazırlanacaktır.
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2. ÖZ VERME
Öz: Bir metnin içeriğinin eleştiri ve yorum katılmadan, belirlenen kimi
kurallara uyularak özetlenmesidir. Öz (abstract) ile özet (summary) birbirinden ayırımlıdır. Bir yazıdaki özün amacı ve yapısal özellikleri aşağıdaki
biçimde belirlenir:
Özün Amaç ve Niteliği:
• Bir metinde işlenen konuların ana ögelerini ortaya çıkarmayı amaç-
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• Metnin amacı, kapsamı (Yapıt/yazı adı içeriğin amaç ve kapsamını
yansıtmayacak biçimde ise), yöntemi (Metinde kullanılan yöntem ve teknikler, yapılan işlemler özetlenmelidir) yapılan gözlemler, uygulamalar,
bulguları (çalışmanın bulguları mutlaka belirlenmelidir), sonucu (çalışmanın sonucu mutlaka belirlenip, yazılmalıdır) belirlenir ve okurun aslına gereksinim duyup duymayacağı konusunda karar vermesini
kolaylaştırır.
• Asıl metnin elaltında bulunmadığı durumlarda, metnin yerini tutacak
derecede yeterli bilgi içermelidir.
Bu durumda öz verilirken, sırasıyla:
• Amaç
• Kapsam
• Yöntem
• Bulgular
• Sonuç,
• Yazarın görüş ve yorumları
• Çalışmanın yapıldığı yer, tarih, gerekirse koşullar,
• Eleştirel bir öz hazırlanıyorsa belgenin görece önemi konusunda açıklamalara yer verilir.
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Özün Paragraf ve tümce yapısı:
Öz genellikle tek paragraftan oluşur.
Birden ayırımlı konunun işlenmesi durumunda ikinci paragraf kullanılabilir.
Kullanılan tümceler kısa, dilbilgisi kurallarına uygun, akıcı ve anlaşılabilir olmalıdır.
Tümceler devrik olmamalı, mesaj ifadesi özelliği dışında olmalıdır.
Kısaltma kullanmadan elden geldiğince kaçınılmalıdır.
Yazarın düşünceleri açıklamasındaki sıraya uyulmalıdır.
Tarihçe, konunun nereden çıktığı, süreçler, varsayım vb. ayrıntıdan kaçınılmalıdır.
Yeni kuram, varsayım, sonuç ve yorumlar üstünte yoğunlaşmalıdır.
Tekbiçim özelliği kazanmış testler, teknikler ve araçlar tam adıyla verilmelidir.
Giriş Tümcesi:

Kasım-Aralık 2010

Giriş tümcesi yapıtın adını yinelemeden, “Bu çalışmanın amacı…”,
“Araştırmalarımıza göre…” gibi.
Değişik bir zamanda (tümcenin eylemini) anlatma zorunluluğu olmadıkça bütün eylemlerde aynı zaman kullanılmalıdır.
Açık, kısa ve etkili bir anlatım sağlamak için etken eylem kullanılmalı; edilgen eylem zorunluluğu olmadıkça kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Anlamda karışıklık yaratmadıkça üçüncü kişi kullanımı yeğlenmelidir.

379

24 yazim kurallari:Layout 8

2/11/11

8:49 PM

Page 380

®

ÇÖZÜM

KAYNAKÇA VERME TEKNİKLERİ
TEK YAZARLI KİTAP
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
TEK YAZARLI MAKALE
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 7-12.
İKİ YAZARLI KİTAP
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri
Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye İş Bankası
İKİ YAZARLI MAKALE
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde transfer yatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından
irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
ÜÇ YAZARLI KİTAP
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
ÜÇ YAZARLI MAKALE
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser Yayınları.
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ÜÇTEN ÇOK YAZARLI MAKALE
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve
çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993),s. 220-226.
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KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, Nalan "Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı" Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul
s.99-121.
YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler Odası.
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
Gücenme, Ümit. (1993)Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ
Üniversitesi
YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “İnternet bilgi kaynaklarının kataloglanması: metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da
sunulan bildiri.

DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği
ansiklopedisi. İstanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.
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DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK,
YAŞAMÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. İstanbul: Güzem Can Yayınları.
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ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde
. ScienceDirect veri tabanından erişildi.
YASALAR
T.C. Yasalar (13.06.1989). 3568 sayılı Serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik kanunu. Ankara : Resmi Gazete (20194 sayılı)
TEBLİĞLER
Maliye Bakanlığı(03.04.2007). Kurumlar Vergisi 1 No’lu Genel Tebliği. Ankara : Resmi Gazete (26482 sayılı)
YÖNETMELİKLER
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (28.08.2008)Sosyal Sigorta
İşlemleri Yönetmeliği. Ankara : Resmi Gazete (26981 sayılı)
MUKTEZA
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (15.12.2004) KDV.MUK.B.07.4.DEF.
0.34.32.18.8152 sayılı muktezası. İstanbul : İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
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YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 9.Hukuk Dairesi( 21.03.2002). E.2001/19469 ve K.2002/4655
sayılı kararı. Ankara : Yargıtay 9. Hukuk Dairesi.
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DANIŞTAY KARARLARI
Danıştay 7.Dairesi (16.12.2004). E.2000/9456, K.2004/324 Sayılı
Karar. Ankara : Danıştay 7. Dairesi
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DİPNOT VERME TEKNİKLERİ

TEK YAZARLI KİTAP
(Arıkan, 2004, 393)
TEK YAZARLI MAKALE
(Arıkan, 2005, 11)
İKİ YAZARLI KİTAP
(Ceyhun ve Çağlayan, 1997, 124)
İKİ YAZARLI MAKALE
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
ÜÇ YAZARLI KİTAP
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
ÜÇ YAZARLI MAKALE
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
ÜÇTEN ÇOK YAZARLI KİTAP / MAKALE
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)

YAZARI OLMAYAN KİTAPLAR
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)
YAYIMLANMAMIŞ TEZ
(Gücenme, 1993, 48)
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KİTAP İÇİNDEN BÖLÜM
Akdoğan, 1999, 119).
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YAYIMLANMAMIŞ BİLDİRİ
(Küçük, 1999)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bütün olarak yararlanılıyorsa)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
DANIŞMA KAYNAKLARI (ANSİKLOPEDİ, SÖSLÜK, YAŞAM
ÖYKÜSÜ VB.)
(Kaynaktan bir parça/bölüm olarak yararlanılıyorsa)
(Jacobs, 2005, 159)
ELEKTRONİK MAKALE (BİR VERİ TABANINDAN ERİŞİLEN)
(Dedoulis, 2006, 161)
YASALAR
(T.C.Yasalar, 1989)
TEBLİĞLER
(Maliye Bakanlığı, 2007)
YÖNETMELİKLER
(Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 2008)
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MUKTEZA
(İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 2004)

384

YARGITAY KARARLARI
(Yargıtay 9.Hukuk Dairesi, 2002)
DANIŞTAY KARARLARI
(Danıştay 7.Dairesi, 2004)
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MALİ ÇÖZÜM JOURNAL PUBLICATION POLICY

Our journal “Mali Çözüm”, took its place in the world’s accounting publications and works with international research database EBSCO. As we predicted last year, our journal has become an important point with our talented
researcher’s contributions.
Relative to this good news; our primary problem is frequently not to observe the technical order rules in both refereed papers and opinion papers. Fixing this kind of mistakes sometimes becomes nearly impossible. Sensibility
about this subject is our major desire.
Especially in the abstracts of a refereed papers we meet approaches
and writings which are different from eachother. You can nd a short explanation below about necessary informations and order to make a exact abstract for your works. Another problem with refereed papers is discrepancy
between Turkish “öz” and English “abstract” texts.
Decisions stated below has been taken, to order taking place in national and international research databases, and also to improve quality of the
Works.
This implementation will stiffen ‹SMMMO Mali Çözüm Journal’s international point and will make easier taking place in “indexes” and “abstracts” which include international usage. Article requests from anywhere
from all over the worls will be discussed and, researchers overseas communication about the subject will become easier.
Relative to these explanations; editor makes preassessment about sending works to referees. After preassessment works could send back to researchers to make necessary corrections or could send to referees for
evaluation.
Every work assesses at least by two referees.
Author’s name doesn’t replace in the works which sent to referees; also
after evaluation the referees’ names can’t be told to the author.
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1. PUBLICATION PRINCIPLES
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Every referee arrives a form of evaluation with the work, complates
this form and sends it to editor in 2-3 weeks. If editor needs, sends evaluation text to the author. After author(s) made needed corrections if it is necessary work should be send to referee(s) second time. As is understood
making available a refereed paper can take up over two months. Consequently, this must be known; refereed papers shouldn’t be published just in
following issue.
The works which don’t order the rules below, can’t be published in refereed papers section.
• Article title is to given in both Turkish and Engish languages.
• Turkish and English “öz (abstract)” takes place at the beginning of
the articles. Öz (abstract) includes 100-200 words.
• After Turkish “öz (abstract)”, “key words” about the subject are specied. Number of the key words can be 1-6.
• After English “abstract” “key words” about the subject are specied
in English.
• Surely, “Conclusion” and “Bibliography” take place in the end of the work.
• In addition to refereed papers, there are also opinion papers section in the journal.
• In the opinion papers, only Turkish abstract (öz) takes place; key words,
English abstract and key words aren’t necessary.
• There are some examples about Mali Çözüm journal’s bibliography
and footnote techniques below.
• Texts have to be arranged with these specication: line spacing: double space, font: Times 11, paper size: A4, page limit: 15 pages.
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2. GIVING ABSTRACT
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Abstract: To brief content of a text without adding any critique or interpretation by ordering several rules. Abstract and summary souldn’t be
confused.. Purpose and structural characteristics of an abstract of a work are
determined like as indicated below:
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Purpose and characteristics of an abstract
• An abstract aims marking main elements of the subjects in a text.
• Purpose, extent (Unless the study’s title doesn’t reect the purpose
and extend of the content), method (Methods, techniques and processes used
in text have to be summarized), observations, applications, ndings (ndings of the study have to be determined), conclusion (conclusion of the
study surely have to be determined and written) become determined and
help reader to decide if he/she needs original of the study or not.
• If original of the study isn’t accessible, satisfactory information must
be available.
During an abstract planing, in turn;
• Purpose
• Extent
• Method
• Findings
• Conclusion
• Author’s opinions and interpretations
• Information about location, date and, (if it is necessary) condition of the
work.
• If a critical abstract will be arranged, explanations about relative importance of docu-ment should take place
Paragraph and phrase construction of the abstract
Abstract, usually consists of one paragraph.
If there is a different subject in the work, second paragraph should be
Phrases should be short, appropriate to grammatical rules, uent and
perceptible.
Phrases shouldn’t be inverted; and should be except message expression
characteristic.
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used.
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In so far as using abbreviations must not be prefered.
To order of author’s ideas must be abided.
Details as history, past of the subject, processes, assumptions must not be
used.
New theories, hypothesis, results, and interpretations must be discussed.
Uniform tests, techniques, and instruments must be given with their
full names.
Entry Sentence:
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Entry sentence must be chosen without repeating the study’s tittle; as
“Purpose of this study”, “According to our study” Unless using different
time is imperative (action of sentence); same time must be used in order to
sequence of tenses.
Apparent, short, and impressive expressions have to be used Unless it
is imperative passive sentences must not be used.
The third third person must not be used unless it couses complication.
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BIBLIOGRAPHY TECHNIQUES

A BOOK, ONE AUTHOR
Arıkan, Yahya (2004). Dünden bugüne Türkiye’de muhasebecilik ve
İSMMMO tarihi. İstanbul: İSMMMO.
AN ARTICLE, ONE AUTHOR
Arıkan, Yahya (2005). “Türk Ticaret Kanunu tasarısındaki denetimle
ilgili maddelere ait görüş ve değerlendirmeler” Mali Çözüm.71 (2005): 712.
A BOOK, TWO AUTHORS
Ceyhun, Yurdakul ve Çağlayan, M. Ufuk (1997) Bilgi teknolojileri
Türkiye için nasıl bir gelecek hazırlamakta. Ankara: Türkiye ‹ş Bankası
AN ARTICLE, TWO AUTHORS
Pazarçeviren, S.Yüksel ve Aygen, Filiz. (2005). “Çok uluslu şirketlerde
transfer yatlaması manipulasyonları ve konunun Türkiye açısından irdelenmesi” Mali Çözüm.71 (2005): 91-103.
A BOOK, THREE AUTHORS
Tonta, Yaşar, Bitirim, Yıltan ve Sever, Hayri (2002) Türkçe arama motorlarında performans değerlendirme. Ankara: Total Bilişim.
AN ARTICLE, THREE AUTHORS
Kaymaz, A.R., Elitaş, C. ve Kula, V. (2005) “Nazım hesaplar ve muhasebeleştirilmesi” Mali Çözüm 71(2005): 104-115.
A BOOK / MORE THAN THREE AUTHORS
Elgün, Aysel ve ötekiler (2005) Ekonomik denge. Ankara: Ser YayınAN ARTICLE, MORE THAN THREE AUTHORS
Çakın, İ. Ve ötekiler.(1993) “Türk kütüphaneciliğinin sorunları ve
çözüm önerileri” Türk Kütüphaneciliği 7(1993), s. 220-226.
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ları.
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AN EPISODE FROM A BOOK
Akdoğan, Nalan "Yatırımların Muhasebeleştirilmesi Standardı" Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu IV., (3-7 Ekim 1999) İstanbul
s.99-121.
BOOKS, NO AUTHORS
Muhasebe denetimi mesleğinde yetkiler, sorumluluk ve meslek ahlakı.
(1997) Editör Recep Pekdemir. İstanbul: İstanbul Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası.
UNPUBLISHED THESIS
Gücenme, Ümit. (1993) Uluslararası Muhasebe Standartları ve Türkiye Uygulaması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)Bursa, Uludağ Üniversitesi
UNPUBLISHED ANNOUNCEMENT
Küçük, M. E. (1999 Kasım) “‹nternet bilgi kaynaklarının kataloglanması:
metadata standartları” V. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara’da sunulan bildiri.
INFORMATION RESOURCES (ENCYCLOPEDIA, DICTIONARY,
BIOGRAPHY), (a source a whole)
Seyidoğlu, Halil (2002) Ekonomik terimler ansiklopedik sözlük. Geliştr. 3.bs. ‹stanbul: Güzem Can Yayınları.
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INFORMATION RESOURCES (ENCYCLOPEDIA, DICTIONARY,
BIOGRAPHY) (Part of a source)
Jacobs, Francis (2005) “Avrupa Parlamentosu (AP)” Avrupa Birliği
ansiklopedisi. ‹stanbul: Kitap Yayınevi, 1.c.

390

ACCESSIBLE ARTICLE FROM A ELECTRONIC DATABASE.
Dedoulis, Emmanouil (2006)”The Code of Ethics and the development of the auditing profession in Greece, the period 1992–2002” Accounting Forum. Vol.30 (June 2006):2, p.155-178 . 27 Haziran 2006 tarihinde.
ScienceDirect veri tabanından erişildi.
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FOOTNOTE TECHNIQUES

A BOOK, ONE AUTHOR
(Arıkan, 2004, 393)
AN ARTICLE, ONE AUTHOR
(Arıkan, 2005, 11)
A BOOK, TWO AUTHORS
(Ceyhun ve Çağlayan, 1997, 124)
AN ARTICLE, TWO AUTHORS
(Pazarçeviren ve Aygen, 2005, 97).
A BOOK, THREE AUTHORS
(Tonta, Bitirim ve Sever, 2002, 79) ;
İkinci ve sonraki göndermeler (Tonta ve ötekiler, 2002, 83)
AN ARTICLE, THREE AUTHORS
(Kaymaz, Elitaş ve Kula, 2005, 112)
MAKALE / A BOOK / AN ARTICLE, MORE THAN THREE
AUTHORS
(Elgün ve ötekiler, 2005, 121)
AN EPISODE FROM A BOOK
(Akdoğan, 1999, 119).
BOOKS, NO AUTHORS
(Muhasebe denetimi, 1997, 37)

UNPUBLISHED ANNOUNCEMENT
(Küçük, 1999)
INFORMATION RESOURCES (ENCYCLOPEDIA, DICTIONARY,
BIOGRAPHY), (a source a whole)
(Seyidoğlu, 2002, 424)
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UNPUBLISHED THESIS
(Gücenme, 1993, 48)

391

24 yazim kurallari:Layout 8

2/11/11

8:49 PM

Page 392

®

ÇÖZÜM

INFORMATION RESOURCES (ENCYCLOPEDIA, DICTIONARY,
BIOGRAPHY) (Part of a source)
(Jacobs, 2005, 159)

Kasım-Aralık 2010

ACCESSIBLE ARTICLE FROM A ELECTRONIC DATABASE.
(Dedoulis, 2006, 161)
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İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM
STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU
DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN
TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS AND
CAPITAL MARKET BOARD REGULATIONS
Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ *

Abstract
Transactions with the enterprises that are accepted as related parties are
very important for independent audit because they are suitable for fraud and
corruption. In this paper, related party relations and transactions are assessed
in terms of auditing standards. In this scope, in terms of the auditing of transactions with the related parties, International Auditing Standard 550 issued
by (IFAC: International Federation of Accountants) and Section 22 of the
*

Akdeniz Ü.İ.İ.B.F. İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalı

Kasım-Aralık 2010

Öz
İlişkili taraf olarak kabul edilen işletmelerle yapılan işlemler hile ve yolsuzluk yapılmasına çok uygun olmaları nedeniyle bağımsız denetim açısından
büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri
denetim standartları açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin denetimine ilişkin olarak, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC: Intenational Federation of Accountants) tarafından
yayınlanan Uluslararası Denetim Standardı 550 ve Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı Tebliğ’in 22.Kısmı ayrıntılı olarak
incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Uluslararası Denetim Standardı
550’nin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeye göre daha
kapsamlı ve daha açıklayıcı olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: İlişkili Taraf, İlişkili Taraf İşlemleri, Bağımsız Denetim, Uluslararası Denetim Standartları, Sermaye Piyasası Kurulu.
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Communique Serial: X, No:22 issued by Capital Market Board are examined
in detail. According to the result of the examination, it is seen that International Auditing Standard 550 is more comprehensive and explanatory than the
regulation of the Capital Markets Board.
Key Words: Related Party, Related Party Transactions, Independent Auditing, International Auditing Standards, Capital Market Board.
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1.GİRİŞ
Son yıllarda yaşanan bir çok denetim skandalında (Adelphia, Enron, Tyco
vb.) ilişkili taraf işlemlerinin de gündeme gelmesi, bu işlemlerle ilgili olarak
mevcut düzenlemelerin uygun olup olmadığının tartışılmaya başlamasına neden olmuştur (Louwers ve ötekiler, 2008, 10; Gordon ve ötekiler, 2007, 82). Bu
durum bağımsız denetim sürecinde yürütülen işlemler sırasında ilişkili taraf
işlemlerine daha fazla özen gösterilmesi gerekliliğini de ortaya çıkarmıştır.
İlişkili taraf işlemlerinin bağımsız denetimi bazı nedenlerden dolayı zorluklar taşımaktadır Birincisi, ilişkili taraf işlemleri kolaylıkla tanımlanamamaktadır. İkinci önemli neden ise denetçi diğer tüm denetim prosedürlerini
uygulasa bile yönetimin ve işletme sahiplerinin ilişkili taraf ve ilişkili taraf
işlemleri ilgili yaptığı açıklamalara öncelikle güvenmek zorundadır. Üçüncü olarak ise ilişkili taraf işlemlerinin işletme içinden takip edilmesi oldukça
güçtür (AICPA, 2010, 5). Sayılan bir takım zorlukları da göz önüne alındığında ilişkili taraf işlemlerinin bağımsız denetimi bağımsız denetim süreci için
oldukça önemli bir hal almaktadır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle ilişki taraf ve ilişkili taraf işlemleri
ile ilgili genel açıklamalara yer verildikten sonra, ilişkili taraf işlemlerinin,
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC: International Fedaration of
Accountant) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartları (UDS)
ve Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemelerdeki
durumunun değerlendirilmesine yer verilecektir.

84

=

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ
Bağımsız denetçinin, denetimi planlama safhasında yapması gereken işlemlerden bir tanesi de denetimini gerçekleştirdiği müşteri işletme ile ilişkili olan kişi ve kuruluşları belirlemektir.İlişkili taraf kapsamına giren kişi ve
kuruluşlar Türkiye Muhasebe Standardı (TMS) 24 ve Uluslararası Muhasebe
Standardı (UMS) 24’de şu şekilde tanımlanmıştır:
Bir tarafın işletme ile ilgili sayılabilmesi için;
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla
aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve
aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) İşletme üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması:
TMS 28 “İştiraklerdeki Yatırımlar” standardının 2. paragrafı ve TMS 24’ün
9. paragrafında önemli etki kavramı “yatırım yapılan işletmenin finansal ve
faaliyetle ilgili politikaların belirlenmesi kararlarına katılma gücü olarak tanımlanmıştır.
Bir işletmenin başka bir işletme üzerinde, pay sahipliği veya bir anlaşma yoluyla önemli etkiye sahip olması olasıdır. Önemli etkiye sahip kişi, karar almada
yetkili bir yönetim kurulu üyesi olabileceği gibi, bir işletmenin büyük ortağı
da olabilir. Bu hakkı kullansın kullanmasın önemli etkiye sahip kişi/işletme ile
işletme ilişkili taraf olarak tanımlanır (Örten ve ötekiler 2009, 386).
(iii) İşletme üzerinde ortak kontrole sahip olması: Bir işletmenin diğer bir
işletme üzerinde sözleşmeye dayalı bir paylaşımla ekonomik faaliyetin kontrolünü sağlaması durumunda işletmeler ilişkili taraftırlar (Toksoy, 2009).
(b) Tarafın, işletmenin bir iştiraki olması,
(c) Tarafın, işletmenin ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması,
(d) Tarafın, işletmenin veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir
üyesi olması,
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen her hangi bir bireyin yakın bir aile
üyesi olması,
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında
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veya (d) ya da (e)’ de bahsedilen her hangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı
olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması veya
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin
çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planları olması: Eğer
bir işletme, bir başka işletmenin veya başka işletme ile ilişkili taraf olan bir
işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında fayda sağlama planlarına sahip ise, sayılan işletme ile planı olan işletme ilişkili işletmelerdir. Bu işletmelere örnek olarak ; personel tarafından veya personel için kurulmuş personel
sandıkları, tüketim kooperatifleri veya benzeri düzenlemeler verilebilir (Örten
ve ötekiler 2009, 388; Kaval 2005, 252). Bir şirkette kilit yönetici personelden birisi işten çıkarılmışsa veya ayrılmışsa ve buna ilişkin olarak sözleşmeye
bağlı yükümlülük ve hakları tazmin etmek için bu yöneticiye belli miktarda
bir ödeme yapılmışsa ve/veya takip eden aylar/yıllar için özel sağlık sigortası şirket tarafından üstlenilmişse ve/veya şirket tarafından bu kimseye takip
eden aylar/yıllar için araba tahsis edilmişse bu durum işten ayrılma sonrasında
çalışanlara fayda sağlama olarak değerlendirilmeli ve işkili kişi açıklamaları
kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmalıdır (Demir 2009, 748).
TMS 24 ve UMS 24’te ilişkili taraf sayılmak zorunda olmayan durumlar
ise şu şekilde sıralanmıştır (TMS 24, parag.11; UMS 24, Parag.11):
İki işletmenin, “ilişkili taraf tanımında belirtilen (d) ve (f) kapsamında
olmayan, sadece ortak bir yöneticiye ya da kilit yönetici personelinin başka
bir üyesine sahip olması,
İki ortak girişimcinin sadece bir iş ortaklığı üzerinde müşterek kontrolü
paylaşmaları,
Finansman sağlayanlar, sendikalar, kamu hizmeti şirketleri ve devlet makamları ve mercilerinden işletme ile sadece olağan iş ilişkisi içinde olanlar
(işletmenin serbest hareket etmesini etkileyebilecek ya da karar alma sürecine
dahil olabilecek olsa da),
Bir işletmenin önemli hacimde işlem yaptığı bir müşteri, bir tedarikçi,
acente, dağıtımcı ya da genel mümessil (sadece bu işlemlerin sonucu ekonomik bağımlılık nedeniyle.
Müşteri ile ilişkili olan kişi ve kuruluşlarla yapılan işlemler, denetim sırasında uygulanan denetim prosedürleriyle ortaya çıkarılabilirler. Bu işlemler

müşteri işletme ile satın alma ve satış işlemlerini kapsadığı gibi borç ve alacak
işlemlerini de kapsamaktadır (Kepekçi, 2000, 196). Özellikle denetimin planlanması aşamasında, bağımsız denetçi işletme ile ilişki içinde olan tarafları
tanımayı amaçlamaktadır. İşletmelerin büyük ortaklarının, iştiraklerinin, bağlı
ortaklıklarının işletme ile sürdürdükleri ilişkiler denetçi için büyük önem taşımaktadır ve denetim işlemleri devam ederken bu işlemlere ilişkin kanıtlar toplanmaktadır. Denetimin tamamlanması aşamasında da yine taraflar arasındaki
alım-satım işlemleri, para hareketleri ve hisse devir işlemleri; örtülü kazanç,
örtülü sermaye hareketlerinin olup olmadığının ve kar planlaması yapılıp yapılmadığının ortaya konması amacıyla bağımsız denetçi tarafından gözden
geçirilir (Bozkurt, 2006, 360).
UMS 24 ve TMS 24’te tanımlanan herhangi bir ilişkili tarafla yapılan işlem, birbirleriyle ilişkili taraf durumunda olan işletmelerin kaynaklarını, yükümlülüklerini ya da hizmetlerini paylaşmalarıdır. Bu paylaşım da bir bedel
söz konusu olup olmaması işlemin bu niteliğini ortadan kaldırmaz. Örneğin
üretici konumdaki bir işletme ile bu işletmenin ilişkili tarafı kabul edilen ve
pazarlama işiyle uğraşan bir işletmenin aralarında yürüttükleri ürünlerin pazarlanması işlemi, bedelli ya da bedelsiz de olsa ilişkili tarafla yapılan bir
işlemdir. Benzer şekilde birbirleriyle ilişkili taraf durumunda olan bir işletmenin diğer işletmenin kredi borcunu ödemesi, bu işlem karşılığında faiz geliri
elde edilip edilmediğine bakılmaksızın ilişkili tarafla yapılan bir işlem olarak
kabul edilmelidir ve açıklanmalıdır (Özbek, 2009, 159).
İlişkili taraf ile yapılmış olmaları durumunda açıklanması gereken işlemlere şu örnekler verilebilir (TMS 24, parag.20, UMS 24, parag.20):
• Mal alım satımı (mamul ya da yarı mamul),
• Maddi duran varlık ve diğer varlıkların alım ve satımı,
• Hizmet sunumu ve alımı
• Kiralamalar,
• Araştırma ve geliştirme transferleri,
• Lisans anlaşmaları kapsamında yapılan transferler,
• Finansman anlaşmaları kapsamında yapılan transferler (nakdi ya da gayri
nakdi krediler ve özkaynak katılımları dahil olmak üzere)
• Teminat ve kefalet karşılıkları,
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• İşletme adına veya işletme tarafından başka bir taraf adına borçların
ödenmesi.
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3. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN DENETİM STANDARTLARI
AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bağımsız denetçiler, denetimini yaptıkları müşteri işletmenin ilişkili tarafları ile olan işlemlerini de müşteri işletmenin diğer bilgelerini inceledikleri
gibi ayrıntılı bir şekilde incelemek zorundadır. Denetçilere, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerini incelemelerinde yol gösterecek olan önemli unsurlardan
biriside denetim standartları ile yapılan düzenlemelerdir. Çalışmanın bu kısmında ilişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC: International Federation of Accountant) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanmış olan standartlar ayrıntılı
bir şekilde incelenecektir.
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3.1.IFAC Tarafından Yapılan Düzenlemelerde İlişkili Taraf
İşlemlerinin Denetimi
Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu’nun (IFAC: International Fedaration of Accountant) “ilişkili taraf işlemlerinin denetimi” ile ilgili düzenlemeye, Uluslararası Denetim Standartları (UDS) içinde International Standard
on Auditing (ISA) 550 “Related Parties” başlıklı standartla yer verdiğini görüyoruz.
Standart toplam 28 paragraftan oluşmaktadır. Standardın 1.ve 8.paragrafları
giriş başlığı altında yer almaktadır. 9.paragrafta denetçilerin amaçlarına,
10.paragrafta tanımlamalara, 11. ve 28.paragraflar arasında ise gerekliliklere
yer verilmiştir.
Standartta bu 28 paragraf dışında, bu paragraflarda referans olarak gösterilmiş ve daha ayrıntılı bilgiler gerektiğinde başvurulması amacıyla standardın
sonuna konulmuş “Application and Other Explanatory Materials” başlıklı 50
maddeden oluşan bir ek bölüm yer almaktadır.
Standardın birinci paragrafında bu standardın amacının, finansal tabloların denetimi sırasında, ilişkili taraflarla ilişkiler ve ilişkili taraf işlemeleri ile
ilgili olarak denetçinin sorumluluklarını ortaya koymak olarak açıklanmıştır
(ISA 550, parag.1).

Standardın 2.paragrafı ise “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerinin Yapısı”
alt başlığı ile verilmiştir. İlişkili taraf işlemlerinin bir çoğu işletmeler için olağan işlemlerdir ve bu nedenle ilişkili taraf olmayanların benzer işlemlerinden
daha fazla finansal tablolar için maddi hata oluşturma riski taşımazlar. Ancak
bazı durumlarda ilişkili taraf işlemleri, ilişkili olmayan tarafların benzer işlemlerinden daha fazla finansal tablolarda maddi hataya yol açma riski taşıyabilirler. Örneğin;
İlişkili taraflar çok yoğun ve karmaşık ilişkiler yoluyla faaliyetlerini sürdükleri zaman, bu durum ilişkili taraf işlemlerinin de karmaşıklığını artıracaktır.
Bilgi sistemi işlemleri işletme ve ilişkili taraflar arasındaki hesap bakiyelerini ve işlemleri açıklamada ve özetlemede etkisiz olabilir (ISA550, parag.2).
Standardın 3-8.paragraflarından denetçinin sorumluluklarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. 3.paragrafta şu açıklama yer almaktadır; “İlişkili
taraflar birbirinden bağımsız olmadıkları için, finansal raporların büyük bir
çoğunluğunda, finansal tablo kullanıcılarının ilişkili taraf işlemlerinin yapısını, finansal tablolara olası etkilerini anlamalarını olanaklı kılmak için ilişkili
taraf ilişkileri, işlemleri ve kalanları için özel hesaplar ve açıklama şartları
oluşturulmaktadır. Bu tür açıklama şartlarının oluşturduğu bir finansal raporlama uygulamasının denetiminde, ilişkili taraflar için oluşturulan hesaplara
ilişkin olarak işletme başarısızlıklarından ortaya çıkan maddi hatta risklerini
denetim prosedürlerini uygulayarak tanımlamak ve değerlemek denetçinin sorumluğundadır” (ISA 550, parag.3).
4.paragrafta, uygulanan finansal raporlama sistemi ilişkili taraflarla ilgili
minimum düzeyde veya hiçbir açıklama gerektirmiyorsa bile, denetçi işletmenin ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili bilgi elde etme ihtiyacındadır”
denilmektedir (ISA 550, parag.4).
5.paragrafta ise, “işletmenin ilişkili taraflarla olan ilişkilerinin ve işlemlerinin anlaşılması, denetçinin, UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu”
standardının (ISA 240 “The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in
an Audit of Financial Statements”)” gerektirdiği hile riski faktörlerinden bir
veya daha fazlasını değerlemesi ile ilgilidir. Çünkü hile, ilişkili tarafla bağlantılı olarak daha kolayca yapılabilir” denilmektedir (ISA 550, parag.5).
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6.paragrafta ise, denetim Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak gereği gibi planlanmış ve yürütülmüş olsa bile, denetime ilişkin olarak
işletme içinden yapılan sınırlamadan dolayı, finansal tablolardaki maddi hataların ortaya çıkarılmasına engel olacak bazı kaçınılmaz risklerin mevcut
olacağı ifade edilmiştir. Aynı paragrafa göre, ilişkili taraflar bağlamında, denetimle ilgili olarak işletme içi sınırlamaların, denetçinin maddi hataları ortaya çıkarma yeteneği üzerindeki potansiyel etkileri aşağıdaki bazı nedenlerden
dolayı büyük olmaktadır (ISA 550, parag.6):
Özellikle finansal raporlama sisteminin ilişkili taraflarla ilgili açıklama
gerektiren bir düzenleme içermediği durumlarda, yönetim ilişkili taraf ilişkilerinin ve işlemlerinin varlığının farkında olamayabilmektedir.
İlişkili taraf ilişkileri yönetime, danışıklı işlem yapma, bazı işlemleri örtbas etme ve manipülasyon yapma konusunda önemli fırsatlar sağlamaktadır.
Standardın 7.paragrafında ise, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin açıklanmama olasılığına karşı UDS 200’ün (ISA 200 “Overall Objectives of the
Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with Inrenational Standards on Auditing”) gerektirdiği mesleki şüphecilikle birlikte
denetimin planlanması ve yürütülmesinin çok önemli olduğu vurgulanmıştır.
Standardın 8.paragrafında bu standardın yürürlük tarihinin 15 Aralık 2009
tarihinden sonra başlayan dönem olduğu belirtilmiştir.
9.paragrafta denetçilerin amaçları ele alınmıştır. Bu paragrafa göre denetçiler; finansal raporlama çevresinde ilişkili tarafla ilgili gereklilikler olup
olmadığına bakılmaksızın, ilişkili taraf işlemlerinden doğabilecek olan hile
risklerini görebilmek, finansal tablolarda yer alan ve ilişkili taraf ilişkileri ve
işlemlerinden etkilenmiş denetim kanıtlarının adil ve eksiksiz sunulduğunu
anlamak için, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili yeterli derecede bilgi
elde etmelidirler. Buna ek olarak aynı paragrafta, finansal raporlama çerçevesinin ilişkili taraf işlemlerine ilişkin açıklamalar gerektirdiği durumlarda
ise denetçilerin, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal raporlama çerçevesine uyumlu bir şekilde tanımlanıp tanımlanmadığı, muhasebeleştirilip
muhasebeleştirilmediği ve açıklanıp açıklanmadığına ilişkin yeterli ve uygun
denetim kanıtı toplaması gerektiği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.9).

Standardın 10.paragrafında bazı terimlerin ne anlama geldiği kısaca açıklanmıştır. Buna göre “arm’s length transaction” terimi, “terim kapsamında yürütülen işlemler, kendi çıkarlarını korumaya çalışan ve faaliyetleri birbirinden
bağımsız ve aralarında bir ilişki olmayan istekli satıcılar ve alıcılar arasında
gerçekleşen işlemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Aynı paragrafta ilişkili tarafa ilişkin tanımlamalarda yapılmıştır. İlişkili taraf eğer uygulanan finansal
raporlama çevresinde tanımlanmış ise “oradaki tanımlaya uyan kişi ve kuruluşlardır” denilmiştir. Ancak uygulanan finansal raporlama çevresinde ilişkili
taraflara ilişkin bir açıklama şartı hiç yok ya da en asgari düzeyde ise bu
durumda aşağıdaki özelliklerin aranması gerektiği ifade edilmiştir (ISA 550,
parag.10):
Söz konusu tarafın doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya daha fazla aracı
yoluyla, raporlama yapılan işletme üzerinde kontrol veya önemli bir etkiye
sahip olması.
• Raporlama yapılan işletmenin bir başka işletme üzerinde bir veya daha
fazla aracı yoluyla kontrol veya önemli bir etkiye sahip olması.
• İlgili tarafın raporlama yapılan işletmeyle;
• Ortak kontrol altında ortaklık,
• Sahiplerin yakın aile bireyleri olması,
• Ortak bir kilit yönetici olması
durumlarından birisi nedeniyle ortak kontrole sahip olması.
Standardın 11 ve 28.paragrafları “gereklilikler” başlığı altında yer almaktadır. Bu başlığın altında ilk alt başlık olarak ise 11 ve 18.paragrafları kapsayan “risk değerleme prosedürleri ve ilgili faaliyetler” başlığı yer almaktadır.
11.paragrafa göre; denetçiler risk değerleme prosedürleri ve ilgili faaliyetlerin uygulanması sırasında risk değerleme sürecinin parçalarından olan
UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” (ISA 240 “ The Auditor’s
Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements”) ve
UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin
Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi” (ISA 315 “ Identifying and Assessing the Risks of Material Misstate-
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ment Through Understanding the Entity and Its Environment”) standartlarını
da mutlaka dikkate almalıdırlar. Aynı paragrafa göre, denetçiler, ilişkili taraf
ilişkileri ve işlemlerinden kaynaklanabilecek maddi hata riski hakkında bilgi
elde edebilmek için bu standardın 12-17. paragraflarında belirtilen denetim
prosedürleri ve ilgili faaliyetleri yerine getirmelidir (ISA 550, parag.11).
12-14.paragraflar “İşletmenin İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerinin Anlaşılması” alt başlığı altında yer almaktadır. 12.paragrafta; “denetim takımını
finansal tablolarda ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinden dolayı oluşabilecek
hata veya hilelerin yol açabileceği maddi hata riski şüphesini tartışmalıdır”
denilmektedir.
13.paragrafta denetçilerin yönetimin beyanlarını soruşturmasına ilişkin
açıklamalara yer verilmektedir. Bu paragrafta denetçilerin, işletmenin ilişkili
tarafları, ilişkili taraflar ve işletme arasındaki ilişkinin yapısı ve işletmenin
dönem boyunca ilgili taraflarla ilgili olarak herhangi bir işlem kaydı yapıp
yapmadığına ve bu işlemlerin türü ve amacına ilişkin yönetim beyanlarını soruşturması gerektiği ifade edilmektedir (ISA 550, parag.13).
14.paragrafta ise işletme yönetimi ve işletme içindeki diğer kişilerin beyanlarına ilişkin soruşturma yapılırken aynı zamanda kontrol amaçlı olarak diğer risk değerleme prosedürlerinin de uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu kontrolün amaçları ise şu şekilde sıralanmıştır (ISA 550, parag.14):
Yönetimin ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin oluşturduğu hesapların ve açıklamaların uygulanan finansal raporlama çerçevesine uyguluğunun
saptanması.
Yönetimin ilişkili taraflarla önemli işlemler ve sözleşmeler için verdiği
izinlerin ve bu işlem ve sözleşmelerin kabul edilip edilmediğinin kontrolü.
İşletmenin normal işleyişi dışında önemli işlem ve sözleşmelere verilen
izinlerin ve kabul edilip edilmediğinin kontrolü.
15.paragrafta, denetçinin, ilişkili tarafla olan ilişkilere ve işlemlere işaret
eden bir takım bilgiler veya sözleşmeler için dokümanları veya kayıtları incelerken bunların daha önce yönetim tarafından denetçiye açıklanmamış ve
tanımlanmamış olabileceği konusunda da denetim süresince gözü açık olması
gerektiği ifade edilmiştir. Yani denetçinin, yönetimin ilişkili taraf işlemle-

rini kendisine tam olarak açıklaması hususunda sürekli bir mesleki şüphecilik yaklaşımı içinde bulunması gerektiği vurgulanmaya çalışılmıştır. Yine
15.paragrafta, denetçilerin, yönetim tarafından kendilerine tanımlanmamış ve
açıklanmamış olan ve ilişkili taraflarla olan ilişkilere ve işlemlere işaret eden
aşağıdaki hususları özellikle gözden geçirmesi gerektiği ifade edilmiştir (ISA
550, parag.15):
• Denetçi prosedürlerinin bir parçası olarak bankaların yasal onayları elde
edilmelidir.
• Pay sahipleri ile yapılan toplantıların süreleri,
• Denetçinin işletmenin durumu ile ilgili ihtiyaç duyduğu diğer tüm kayıtlar ve dokümanlar.
16.paragrafta, “eğer denetçi 15.paragrafın gerektirdiği prosedürleri uygularken veya diğer denetim prosedürlerinin uygulanması sırasında işletmenin
normal işleyişi dışında önemli işlemler tanımlamışsa bu işlemlerin yapısı ve
ilişkili tarafların bu işlemlere dahil olup olmadığı konusunda yönetimi soruşturmalıdır” denilmektedir (ISA 550, parag.16).
Standardın 17.paragrafında, denetçilerin, müşteri işletmenin ilişkili tarafları hakkında elde ettikleri bilgileri denetim takımının diğer üyeleri ile paylaşmaları gerektiği ifade edilmiştir.
Standardın 18-19.paragrafları “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri İle İlgili
Maddi Hata Riskinin Tespit Edilmesi ve Değerlenmesi” alt başlığı altında yer
almaktadır. 18. paragrafa göre, denetçi UDS 315’in gerektirdiği şekilde ilişkili
taraf ilişkileri ve işlemleri ile ilgili maddi hata riskini belirlemeli ve değerlemelidir. Ayrıca bu risklerin önemli sayılabilecek riskler olup olmadığına da
karar vermelidir (ISA 550, parag.18). 19.paragrafta ise, “denetçi, ilişkili taraflarla bağlantılı olarak denetim prosedürlerini uygulayıp, ilgili işlemleri gerçekleştirdiğinde eğer hile riski faktörleri saptamışsa, maddi hata riski taşıyan
bu tür işlemlerin hileye yol açabileceğini hesaba katmalıdır” denilmektedir
(ISA 550, parag.19).
Standardın 20-24.paragrafları “İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemleri İle İlgili Maddi Hata Risklerine Karşılıklar” alt başlığı altında yer almaktadır.
20.paragrafta, denetçinin, UDS 330 “Değerlendirilmiş Risklere Karşı Denetçi
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Prosedürleri” standardının gerekliliklerinin de bir parçası olarak, ilişkili taraf
ilişkileri ve işlemleri ile ilgili olarak belirlenmiş ve değerlenmiş olan maddi
hata risklerine ilişkin daha fazla denetim prosedürü tasarlaması ve uygulaması
gerektiği vurgulanmıştır. Bu prosedürlerin paragraf 21-24’te belirtilen gereklilikleri de içermesi gerektiği ifade edilmiştir (ISA 550, parag.20).
21.ve 22 .paragraflarda daha önceden tanımlanmamış veya açıklanmamış
olan ilişki taraflar veya önemli ilişkili taraf işlemlerinin tespit edilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir. 21.paragrafta, “eğer denetçi, ilişkili taraf
ilişkileri ve işlemleri ile ilgili daha önce müşteri işletme yönetimi tarafından
kendisine açıklanmamış olan bir anlaşma veya bilgiyi tespit etmişse, denetçi
bu ilişkilerin ve işlemlerin varlığı ile ilgili koşulları doğrulayıp doğrulamayacağına karar vermelidir” denilmektedir (ISA 550, parag.21).
Daha önce yönetim tarafından kendisine tanımlanmamış veya açıklanmamış olan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemlerini saptaması
durumunda denetçinin yapması gerekenler standardın 22.paragrafında aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (ISA 550, parag.22):
• Elde edilen bilgiler ile ilgili olarak derhal denetim takımının diğer üyeleri ile iletişime geçilmelidir.
• Uygulanan finansal raporlama çevresinde ilişkili taraflara ilişkin gereklilikler var ise;
• Denetçinin ileriki aşamalardaki değerlemeleri için, yönetimin tüm işlemleri yeninden açıklaması gerekmektedir
• İşletmenin bu aşamaya kadar, ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerini tanımlama ve açıklama konusunda başarısız olmasının nedenleri soruşturulmalıdır.
• Yeni tanımlanan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemleri
ile ilgili uygun maddi denetim prosedürleri uygulanmalıdır.
• Denetçi gerekli olduğunu düşündüğü durumda ek denetim prosedürlerini
uygulamalıdır.
• Eğer ilişkili taraflarla ilgili olarak yönetim tarafından açıklama yapılmaması, kasıtlı gibi görünüyorsa, denetçi bu durumun denetim için etkilerini
değerlendirmelidir.
• Denetçinin, müşteri işletmenin normal işleyişi dışında gerçekleşmiş
olan ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerini saptadığı durumlarda denetçinin yap-

ması gerekenler ise 23.paragrafta aşağıdaki şekilde sıralanmıştır (ISA 550,
parag.23):
• İlişkili tarafla yapılan sözleşme ve anlaşmaların altında yatan nedenler
incelenmelidir ve aşağıdaki hususlar değerlendirilmelidir:
• Hatalı finansal tablolarda yer alan veya örtbas edilmeye çalışılan ilişkili
taraf işlemleri ile ilgili işletmeden mantıklı bir cevap istenmesi,
• İşlemlerin yönetim açıklamalarıyla tutarlı olup olmadığının değerlendirilmesi,
• İşlemlerin uygun hesaplarda yer alıp yer almadığının ve açıklamaların
uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi.
• İlişkili tarafla yapılan işlemlere ilişkin izin ve yetkilerin uygunluğu hakkında denetim kanıtı elde edilmelidir.
24.paragrafta ise, 10.paragrafta “arm’s length transaction” olarak açıklanan (kendi çıkarlarını korumaya çalışan ve faaliyetleri birbirinden bağımsız ve
aralarında bir ilişki olmayan istekli satıcılar ve alıcılar arasında gerçekleşen
işlemler) işlemlerin finansal tablolara etkilerine ilişkin eğer yönetimin bir iddiası var ise, denetçinin bu iddialara ilişkin yeterli düzeyde ve uygun denetim
kanıtı toplaması gerekliliği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.24).
Standardın 25.paragrafı “Belirlenmiş İlişkili Taraf İlişkileri ve İşlemlerine
İlişkin Hesapların ve Açıklamaların Değerlendirilmesi” alt başlığı altında yer
almaktadır. Bu paragrafta denetim raporunun hazırlanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı UDS 700’e uyumlu olarak finansal tablolara ilişkin bir görüş oluşturulurken denetçinin değerlendirmesi gereken hususlar açıklanmıştır.
Buna paragrafa göre denetçinin değerlendirmesi gereken hususlar şunlardır
(ISA 550, parag.25):
• Belirlenmiş ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin kayıtların ve açıklamaların, uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığı,
• İlişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin, finansal tabloların adil bir şekilde
sunumunu engelleyip engellemediği,
• İlişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların yanıltıcı olmasına neden olup olmadığı.
26.paragraf “Yazılı Beyanlar” alt başlığı maltında yer almakta olup, yönetimden yazılı beyan alınmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Bu parag-
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rafa göre denetçi, yönetimin denetçiye açıkladığı tüm ilişkili taraf ilişkileri ve
işlemlerinden haberdar olduğu ve finansal tablolarda yer alan ilişkili taraflarla
ilgili açıklamaların yeterliliği konusunda yazılı beyan almak zorundadır (ISA
550, parag.26).
27.paragrafta, denetçinin, müşteri işletmenin ilişkili taraflarına ilişkin denetimini sürdürürken ortaya çıkan önemli hususlarla ilişkili olarak, UDS 260
“Bağımsız Denetimle İlgili Hususların Yönetimden Sorumlu Kişilere İletilmesi” standardının da gereği olarak yönetimden sorumlu kişilerle görüşmesi
gerekliliği vurgulanmıştır (ISA 550, parag.27).
Standardın 28.ve son paragrafında ise, denetçinin, UDS 230 “Bağımsız
Denetim Çalışmasının Belgelendirilmesi” standardının 8-11.paraflarındaki
açıklamalarında gereği olarak, denetime ilişkin belgelerde, belirlenmiş ilişkili
tarafların isimlerini ve ilişkili taraf ilişkilerinin yapısını açıklaması gerekliliği
açıklanmıştır.
Standardın 28.paragrafından sonraki kısımda ise daha öncede belirtildiği
gibi denetçinin gerektiğinde daha ayrıntılı açıklamalar bulabileceği “Uygulama
ve Diğer Açıklayıcı Materyal” başlıklı 50 maddelik ek bölüm bulunmaktadır.
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3.2. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yapılan Düzenlemelerde
İlişkili Taraf İşlemlerinin Denetimi
İlişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak SPK’nın yaptığı düzenlemeler incelendiğinde SPK’nın 2006 Yılında çıkardığı Seri X No:22 sayılı
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’in Yirmiikinci Kısmı’nda bu konuya yer verildiği görülmektedir. Seri X No:22 sayılı Tebliğ SPK tarafından UDS’na uyum amacıyla çıkarılmış olup, Tebliğde
yer alan “İlişkili Taraflar” başlıklı bu kısmın Uluslararası Denetim Standardı
550 “İlişkili Taraflar” standardına karşılık geldiği belirtilmiştir.
22. Kısım toplam 9 maddeden oluşmaktadır. Bu kısım 3.maddeden itibaren iki bölüme ayrılarak ele alınmıştır. Birinci bölüm “İlişkili Tarafların
Varlığı, Kamuya Açıklanması ve İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler” başlığı
ile 3-6.maddelerden, ikinci bölüm ise “Belirlenmiş İlişkili Taraflar İle Yapılan
İşlemlerin İnlenmesi, İşletme Yönetimi Beyanları, Bağımsız Denetim Sonuçları ve Raporlama” başlığı ile 7-9.maddelerden oluşmaktadır.

Bu kısmın amacı birinci madde de, “ilişkili taraflar ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili, bağımsız denetçinin sorumlulukları ve uygulanacak
denetim teknikleri ile ilgili ilke, usul ve esasları belirlemek” şeklinde ifade
edilmiştir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.1). Tebliğin bu kısmının
kapsamı ise, ilişkili tarafların belirlenmesi, ilişkili taraflarla yapılan işlemler
ve bunların kamuya açıklanması ve raporlanmasına dair işlemlerden oluşmaktadır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.2).
Üçüncü maddede ilişkili tarafların varlığı, kamuya açıklanması ve ilişkili
taraflarla yapılan işlemlere ilişkin genel esaslar aşağıdaki şekilde açıklanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.3):
1) Finansal tablolarla ilgili işletme yönetiminin belirli beyanlarına dair
kanaate ulaşmak için kullanılan bağımsız denetim kanıtlarının ikna ediciliğini
etkileyen sınırlamalar söz konusu olduğunda, bu Kısımda belirtilen bağımsız
denetim teknikleri uygulanarak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı sağlanır.
2) İşletme yönetimi tarafından sunulan bilgi ve belgelerde ve yapılan
açıklamalardaki önemli yanlışlık riskinin bağımsız denetçi tarafından beklenilenden daha yüksek olması ve ilişkili taraflarla ilgili önemli bir yanlışlık olduğunun belirlenmesi durumlarında, bağımsız denetçi, duruma uygun olarak
değiştirilmiş, genişletilmiş ya da ilave bağımsız denetim tekniklerini uygulamak zorundadır.
3) Dördüncü madde birinci bölümde “ilişkili tarafların açıklanmasında sorumluluk” alt başlığı ile yer almaktadır. Bu maddeye göre işletme yönetimi,
ilişkili tarafların belirlenmesi ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin açıklanmasından sorumludur. Bu sorumlulukta işletme yönetiminin ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin işletmenin bilgi sisteminde uygun bir şekilde
belirlenerek finansal tablolara doğru yansıtılmasını temin edecek iç kontrol
sistemlerinin kurulmasını gerektirmektedir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.4)..
Beşinci maddede bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla ilgili çalışmalarına
ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu maddede bağımsız denetçinin yapması gereken çalışmalara ilişkin aşağıdaki açıklamalar yer almaktadır (Seri X
No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.5):
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1) Bağımsız denetçinin, finansal tablolar üzerinde önemli etkisi olabilecek
işlemleri, olayları ve uygulamaları belirleyebilmesi için işletmenin faaliyetleri
ve ilişkili olduğu çevre hakkında yeterli bilgiye sahip olması gerekir. İlişkili
tarafların ve bu taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin mevcudiyeti normal işletme faaliyetleri olarak görülseler de, aşağıda belirtilen hususların varlığı sebebiyle bağımsız denetçinin söz konusu işlemlere özel bir dikkat göstermesi
gerekir.
a) Finansal raporlama standartları ilişkili taraflarla olan belirli ilişkilerin
ve işlemlerin finansal tablolarda açıklanmasını gerekli kılabilir.
b) İlişkili tarafların ya da ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin varlığı finansal tabloları etkileyebilir. İlişkili tarafların mevcudiyeti durumunda
işletmenin vergi yükümlülüğü, vergi yasalarının özel hükümlerinden etkilenebilir ve bu durumun bağımsız denetçi tarafından özellikle göz önünde bulundurulması gerekir.
c) Bağımsız denetim kanıtının kaynağı, bağımsız denetçinin denetim kanıtının güvenilirliğine dair değerlendirmesini etkiler. İlişkili olmayan üçüncü
taraflardan elde edinilen ya da oluşturulan bağımsız denetim kanıtları daha
fazla güvenilirdir.
d) İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin arkasında normal faaliyet
kapsamında değerlendirilemeyecek karın paylaşımı ya da hileli olabilecek işlemler bulunabilir.
2) İşletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler tarafından belirlenerek
bağımsız denetçiye verilen ilişkili taraflara ait isim bilgileri bağımsız denetçi
tarafından incelenir. Bağımsız denetçi, bu bilgilerin yeterliliği ile ilgili olarak
aşağıda belirtilen bağımsız denetim tekniklerini uygular:
a) Biline n ilişkili tarafların isimleri için önceki döneme ait çalışma
kâğıtları incelenir,
b) İşletmenin ilişkili taraf belirleme yöntemleri incelenir,
c) Yönetimden sorumlu kişilerin ve çalışanların ilişkili taraflarla olan bağlantıları hakkında bilgi toplanır,
d) Ana hissedarları belirlemek için işletmenin ortaklık yapısı ve bunlara
ilişkin kayıt ve belgeler incelenir ya da uygunsa ticaret sicilinden ana hissedar
listesi temin edilir,

e) Genel kurul ve yönetim kurulu tutanakları ve ilgili diğer yasal kayıtlar
incelenir,
f) İşletmenin ilişkili tarafı niteliğinde olan veya olabilecek işletmelerin
ortaya çıkarılması amacıyla, işletmenin geçmiş dönem bağımsız denetçilerinden ya da cari dönemde ilgili diğer bağımsız denetçilerinden ilişkili taraflara
ait bilgiler edinilir ve
g) İşletmenin düzenleyici otoritelere sağladığı vergi beyanları ve diğer bilgiler incelenir.
3) Bağımsız denetçi, ortaya çıkarılmamış önemli nitelikte ilişkili taraf bulunması riskinin düşük olduğu kanaatindeyse, bu bağımsız denetim tekniklerini uygun şekilde değiştirilebilir.
4) Bağımsız denetçinin ilişkili taraflarla ilgili olarak kamuya yapılan açıklamaların uygun ve yeterli olduğundan emin olması gerekir.
Altıncı maddede ilişkili tarafla müşteri işletme arasında yapılan işlemlerle
ilgili olarak denetçinin dikkat etmesi gereken hususlar açıklanmıştır. Altıncı
maddenin birinci bendinde, bağımsız denetçilerin, işletmenin ilişkili taraflarla
gerçekleştirdiği işlemlere dair işletme yönetimi ve yönetimden sorumlu kişiler tarafından temin edilen bilgileri incelemek zorunda oldukları ve ayrıca
ilişkili tafralarla yapılabilecek diğer işlemlere karşı da dikkatli davranmaları
gerektiği ifade edilmiştir (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/1). Altıncı maddenin ikinci bendinde ise, bağımsız denetçinin, işletmenin iç kontrol
sistemini inceleyip, maddi hata riskine karşı bir ön değerleme çalışması yaparken, ilişkili taraflarla olan işlemlerin kaydedilmesi ve bu işlemlere ilişkin
yetkilendirmeye dair kontrol faaliyetlerinin yeterliliğini de gözden geçirmesi
gerektiği vurgulanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/2). Altıncı maddenin üçüncü bendinde bağımsız denetçinin, daha önce belirlenmemiş
bir ilişkili tarafın mevcudiyetini gösterebilecek ve mevcut şartlar altında olağandışı gözüken işlemlere karşı dikkat olması gerektiği belirtilmiş ve olağandışı sayılabilecek işlemlere aşağıdaki örnekler verilmiştir (Seri X No:22 Sayılı
Tebliğ, Kısım 22, m.6/3):
• Olağandışı fiyatlar, faiz oranları, garantiler ya da geri ödeme şartları gibi
normal olmayan şartları ihtiva eden işlemler
• Gerçekleşmesi için görünürde mantıklı bir ticari sebep olmayan işlemler,
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• Özün şekilden farklı olduğu işlemler,
• Olağandışı biçimde gerçekleştirilmiş işlemler,
• Belirli müşteri ve tedarikçilerle gerçekleştirilen diğerlerine oranla daha
yüksek hacimli veya daha önemli işlemler ve
• Yönetim hizmetlerinin bedelsiz sağlanması gibi kaydedilmemiş işlemler.
Altıncı maddenin dördüncü bendinde ise ilişkili taraflarla gerçekleştirilen
işlemlerin varlığının ortaya çıkarılması için denetçinin yapması gerekenler şu
şekilde sıralanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.6/4):
• İşlem ve bakiyelere detaylı testlerin uygulanması,
• Genel kurul ve yönetim kurulu tutanaklarının incelenmesi,
• Dönem sonunda ya da dönem sonuna yakın zamanlarda gerçekleşen işlemlere özel dikkat gösterilerek muhasebe kayıtlarındaki yüksek tutarlı ya da
olağandışı işlem ve bakiyelerin incelenmesi,
• Alacak ve borçlarla ilgili teyitler ile kredilere ilişkin banka mutabakatlarının incelenmesi (Bu tür bir inceleme, kefalet ilişkileri ile diğer ilişkili taraf
işlemlerini ortaya çıkarır) ve
• Müşterek yönetime tabi teşebbüsün hisselerinin alımı veya satımı ya da
bir işletme ile gerçekleştirilen menkul kıymet alım-satımı gibi yatırım işlemlerinin incelenmesi ve benzeri bağımsız denetim tekniklerini uygular.
Tebliğin yirmiikinci kısmının ikinci bölümü 7,8 ve 9.maddeleri kapsamaktadır. Yedinci maddenin birinci bendinde bağımsız denetçinin ilişkili taraf
işlemlerini incelerken, bu işlemlerin doğru olarak kaydedildiği ve açıklandığına dair yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde etmesi gerekliliği vurgulanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım 22, m.7/1). Yedinci maddenin
ikinci bendinde ise bazı durumlarda ilişkili taraflarla olan ilişkilerin niteliğinin açıklanmasında ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak elde edilen kanıtların
kısıtlı olabileceği ifade edilmiş ve bağımsız denetçinin bu tür durumlarda yapması gerekenler şu şekilde sıralanmıştır (Seri X No:22 Sayılı Tebliğ, Kısım
22, m.7/2):
• İşlem tutarı ve şartlarının ilişkili tarafça teyit edilmesi,
• İlişkili tarafa ait bilgilerin incelenmesi,
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3.3. Standartlara İlişkin Genel Değerlendirme
“İlişkili Taraf İşlemleri” ile ilgili olarak IFAC ve SPK tarafından yapılan düzenlemelere bakıldığında IFAC tarafından yayınlanan UDS 550 ve SPK
tarafından yayınlanan Seri X No:22 Sayılı Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin kapsam açısından oldukça farklılaştığı görülmektedir. SPK’nın çıkardığı
Tebliğ’in amacının Uluslararası Denetim Standartları’na uyum olmakla birlikte, “İlişkili Taraf İşlemleri” açısından yapılan düzenleme açısından UDS’ye
göre daha dar kapsamlı olduğu görülmektedir.
Standartlar karşılaştırıldığında göze çarpan ilk önemli nokta “ilişkili taraf” tanımlamasına ilişkindir. İlişkili tarafın kimler olabileceği UDS 550
10.paragrafta ayrıntılı bir şekilde açıklanırken, SPK düzenlemesinde ise ilişkili tarafın kimler olabileceğine dair bir açıklama yapılmamıştır.
Standartlar arasında farklılaşan diğer bir önemli husus ise, IFAC tarafından yayınlanan UDS 550’de ilişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak, bağımsız denetçinin risk değerlemesi yaparken göz önünde bulundurması gereken UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan
İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu Konulara İlişkin Maddi Hata Riskinin Değerlendirilmesi” (ISA 315:Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement Through Understanding the Entity and Its Environment) ve UDS 240
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• İşlemlerle bağlantısı olan banka, avukat, garantör ve acente gibi kişiler
ile görüşülerek bilgilerin doğrulanması.
Sekizinci maddede, bağımsız denetçilerin, ilişkili taraflarla ilişkili olarak
yönetimden elde edilen bilgilerin tamlığı ve finansal tablolarda ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılmış olan açıklamaların yeterliliğine ilişkin olarak yönetimden yazılı beyan almaları gerekliliği ele alınmıştır.
Dokuzuncu ve son maddede ise, bağımsız denetçinin, ilişkili taraflara ve
bu taraflarla yapılan işlemlere ilişkin yeterli ve uygun kanıt elde edemediği
veya finansal tablolarda yapılan açıklamaların yeterli olmadığına kanaat getirdiği durumlarda, bu durumu bağımsız denetim raporunda şartlı veya olumsuz
görüş vererek belirtmesi veya görüş bildirmekten kaçınması gerektiği hususu
vurgulanmıştır.
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“Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu” (ISA 240: The Auditor’s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements) standartlarına da
başvurması gerektiği konusunda vurgu yapılırken, SPK düzenlemesinde ise
böyle bir vurgulamanın yer almamasıdır.
Standartlar genel kapsam açısından değerlendirildiklerinde ise, UDS
550’nin toplam 28 paragraftan ve bu paragraflarda yer alan bilgilere yönelik
olarak gerektiğinde bağımsız denetçinin başvurabileceği ilave 50 maddelik
açıklamadan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca paragraflar içerisindeki açıklamalarda sık sık diğer UDS’lere de atıflar yapılmıştır. SPK düzenlemesinde ise
9 madde yer almakta olup bu maddeler için ilave açıklamalar yer almamaktadır. Ayrıca düzenlemenin hiçbir yerinde başka bir denetim standardına da
değinilmemiştir.
Yukarıda açıklanan ve temel amaçları ilişkili taraf işlemlerinin denetiminde bağımsız denetçiye yol göstermek olan standartlar arasında benzer yönler
olmakla birlikte, UDS 550’nin SPK düzenlemesine göre ilişkili taraf işlemlerinin denetiminde bağımsız denetçiye daha iyi bir yol gösterici olduğu söylenebilir.
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4.SONUÇ
İşletmelerin ilişkili taraflarla yapacakları işlemlerin taşıdıkları hile ve yolsuzluk riskinin yüksek olması, hata ve hilelerin önlenmesinde bağımsız denetçilere yüklenen sorumluk gibi hususlar göz önüne alındığında ilişkili taraf
işlemlerinin denetimi bağımsız denetim açısından büyük önem taşımaktadır.
İlişkili taraf işlemlerinin denetimi, ilişkili taraf işlemlerinin kolaylıkla tanımlanamaması, denetçinin diğer tüm denetim prosedürleri uygulanmış olsa
bile yönetimin ve işletme sahiplerinin ilişkili taraf ve ilişkili taraf işlemleri
ilgili yaptığı açıklamalara öncelikle güvenmek zorunda olması ve ilişkili taraf
işlemlerinin işletme içinden takip edilmesinin zor olması nedeniyle bağımsız
denetçi için oldukça zor bir denetim adımıdır.
İlişkili taraf işlemleri, UDS 550’de de belirtildiği gibi yönetimin hile ve
manipülasyon yapmalarına çok uygun işlemlerdir. Bu nedenle bağımsız de-

netçilerin bu işlemlerin denetimine ayrı bir dikkat ve özen göstermeleri gerekmektedir. Bu tür işlemlerin, yönetim tarafından denetçiye bildirilmemesi
olasılığı her zaman olduğu için bu tür işlemlerin ortaya çıkarılması veya mevcudiyetinin ortaya konması için denetçilerin daha fazla denetim prosedürü uygulamaları gerekebilmekte, bu tür işlemlerin risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi de denetçi için oldukça zorlu bir süreç olabilmektedir.
İlişkili taraf işlemlerinin denetiminde bazı durumlarda önemli maddi hata
riski taşıyan işlemlerle karşılaşma olasılığı da çok yüksek olmaktadır. Örneğin
ilişkili taraflar çok yoğun ve karmaşık ilişkiler yoluyla faaliyetlerini sürdükleri
zaman, bu durum ilişkili taraf işlemlerinin de karmaşıklığını artıracaktır. İlişkili taraf işlemlerinin bu yapıda olduğu durumlarda bağımsız denetçinin denetimin güvenilirliğini artırmak için daha fazla kanıt toplaması gerekecektir.
Çalışma kapsamında incelenen UDS 550’de bağımsız denetçinin ilişkili
tarafların tanımlanması, ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerin belirlenmesi ve denetlenmesi için yapması gerekenler ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Standartta vurgulanan önemli noktalar şunlardır:
Uygulanan finansal raporlama sistemi ilişkili taraflarla ilgili minimum düzeyde bir açıklama gerektiriyorsa veya hiçbir açıklama gerektirmiyorsa bile
bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi elde etmelidir.
Hilenin ilişkili taraflarla işbirliği yapılarak daha kolay yapılabilmesi nedeniyle, ilişkili taraflarla yapılacak işlemler nedeniyle oluşacak hile riskinin
denetçinin sorumluluğundadır.
İlişkili taraf işlemlerinin denetimi ile ilgili olarak işletme içinden yapılabilecek olan sınırlamalar bağımsız denetçinin finansal tablolarda oluşabilecek
maddi hataları ortaya çıkarma yeteneğini etkilemektedir. Bu nedenle bağımsız
denetçi bu tür sınırlamaların olduğu durumlarda, ilişkili tarafla işletme arasında danışıklı işlem yapma, bazı işlemleri örtbas etme ve manipülasyon yapılması hususlarının olabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.
Bağımsız denetçiler, uygulanan finansal raporlama sisteminde ilişkili taraflarla ilgili herhangi bir gereklilik olup olmadığına bakılmaksızın, ilişkili taraf işlemlerinden doğabilecek olan hile riskini ortaya koyabilmek ve finansal
tablolarda yer alan ve ilişkili taraf işlemlerinden etkilenmiş denetim kanıtları-
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nın adil ve eksiksiz sunulduğunu anlamak için ilişkili taraf işlemleri ile ilgili
yeterli derecede kanıt elde etmelidirler.
Uygulanan finansal raporlama çerçevesinin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili açıklama gerektirdiği durumlarda bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemlerinin finansal raporlama çerçevesinde istenilenlere uygun bir şekilde açıklanıp
açıklanmadığına ve muhasebe kayıtlarına gerilip geçirilmediğine ilişkin yeterli derecede ve uygun denetim kanıtı toplamalıdır.
Bağımsız denetçi ilişkili taraf işlemleri ile ilgili risk değerlemesi yaparken, UDS 240 “Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hile ve Usulsüzlükler Konusunda Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu ve UDS 315 “İşletmenin, Faaliyet Koşullarının ve Çevresiyle Olan İlişkilerinin Anlaşılması ve Bu
Konulara İlişkin Önemli Yanlışlık Riskinin Değerlendirilmesi” standartlarını
da mutlaka dikkate almalıdırlar.
Bağımsız denetçi, İşletmenin ilişkili tarafları, ilişkili taraflar ve işletme
arasındaki ilişkinin yapısı ve işletmenin dönem boyunca ilgili taraflarla ilgili
olarak herhangi bir işlem kaydı yapıp yapmadığına ve bu işlemlerin türü ve
amacına ilişkin olarak yönetim beyanlarını soruşturmalıdır.
Bağımsız denetçi risk yönetim beyanlarını sorgularken; yönetimin ilişkili
taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin oluşturduğu hesapların ve açıklamaların
uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığının, yönetimin ilişkili taraflarla önemli işlemler ve sözleşmeler için verdiği izinlerin ve
bu işlem ve sözleşmelerin kabul edilip edilmediğinin ve işletmenin normal
işleyişi dışında önemli işlem ve sözleşmelere verilen izinlerin ve kabul edilip
edilmediğinin kontrolünü yapmalıdır.
Bağımsız denetçi, ilişkili taraflarla bağlantılı olarak denetim prosedürlerini uygulayıp, ilgili işlemleri gerçekleştirdiğinde eğer hile riski faktörleri
saptamışsa, maddi hata riski taşıyan bu tür işlemlerin hileye yol açabileceğini
hesaba katmalıdır.
Bağımsız denetçi, daha önce yönetim tarafından kendisine tanımlanmamış veya açıklanmamış olan ilişkili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf
işlemlerini saptaması durumunda; elde edilen bilgiler ile ilgili olarak derhal
denetim takımının diğer üyeleri ile iletişime geçmelidir, yeni tanımlanan iliş-
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kili taraf ilişkileri veya önemli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili uygun maddi
denetim prosedürlerini uygulamalıdır, gerekli olduğunu düşündüğü durumda
ek denetim prosedürlerini uygulamalıdır, eğer ilişkili taraflarla ilgili olarak
yönetim tarafından açıklama yapılmaması kasıtlı gibi görünüyorsa, bu durumun denetim için etkilerini değerlendirmelidir.
Bağımsız denetçi, ilişkili tarafla yapılan sözleşme ve anlaşmaların altında
yatan nedenler incelenmelidir. Bununla ilgili olarak, hatalı finansal tablolarda
yer alan veya örtbas edilmeye çalışılan ilişkili taraf işlemleri ile ilgili işletmeden mantıklı bir cevap istenmeli, işlemlerin yönetim açıklamalarıyla tutarlı
olup olmadığını değerlendirilmeli, işlemlerin uygun hesaplarda yer alıp yer
almadığı ve açıklamaların uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun
yapılıp yapılmadığı araştırılmalı ve ilişkili tarafla yapılan işlemlere ilişkin izin
ve yetkilerin uygunluğu hakkında denetim kanıtı elde edilmelidir.
Bağımsız denetçi finansal tablolara ilişkin görüşünü oluştururken, belirlenmiş ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerine ilişkin kayıtların ve açıklamaların
uygulanan finansal raporlama çerçevesine uygun olup olmadığını, ilişkili taraf
ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların adil bir şekilde sunumunu engelleyip engellemediği ve ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinin finansal tabloların
yanıltıcı olmasına neden olup olmadığını değerlendirmelidir.
Bağımsız denetçi yönetimden, kendisine açıkladığı tüm ilişkili taraf ilişkileri ve işlemlerinden haberdar olduğu ve finansal tablolarda yer alan ilişkili
taraflarla ilgili açıklamaların yeterliliği konusunda yazılı beyan almak zorundadır
UDS 550’de yer alan açıklamalardan da anlaşıldığı gibi ilişkili taraf işlemlerinin denetimi, bu işlemlerin taşıdıkları yüksek hile ve maddi hata riski
nedeniyle, denetçilerin bağımsız denetim süreci boyunca son derece dikkat
etmeleri gereken bir denetim adımıdır. Bu denetim adımının bağımsız denetçi
tarafından azami dikkat ve özenle yürütülmesi, bağımsız denetçinin denetim
raporuna yansıtacağı görüşün doğruluğu ve denetimin güvenilirliği açısından
da çok büyük bir önem taşımaktadır.
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TMS – 2 STOKLAR STANDARDINA GÖRE, STANDART
MALİYET YÖNTEMİNİN UYGULANMASI
AN APPLİCATİON OF THE STANDARD METHOD
ACCORDİNG TO THE TURKİSH ACCOUNTİNG STANDARDS,
STANDARD NUMBER 2, INVENTORY
Ali Haydar GÜNGÖRMÜŞ*
Ender BOYAR**

Abstract
The objective of this article is to apply both standard and normal costing
together to design costing system according to the Turkish Accounting Standards, Standard Number 2 “Inventories”. Standard costing method is compared with normal costing and actual costing method in the article. Also an
example about overhead costing variances causing from capacity is given. The
differences between normal costing and actual costing method separately recorded.
* Öğretim Görevlisi, SMMM, Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu
** Öğretim Görevlisi, Fatih Üniversitesi, İstanbul Meslek Yüksekokulu
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Öz
Bu makalenin amacı, TMS 2 Stoklar standardına göre, maliyet sisteminin oluşturulmasında, standart maliyet yöntemi ile normal maliyet yönteminin
birlikte uygulanmasıdır. Makalede, standart maliyet yöntemi, normal ve tam
maliyet yöntemi ile birlikte karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Kapasiteden
doğan, olumsuz genel üretim giderleri sapmaları, örnek uygulama ile ortaya
konmuş ve aradaki farklar tam ve normal maliyet yöntemine göre ayrı ayrı
muhasebeleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: TMS–2 Stoklar, normal maliyet yöntemi, tam maliyet yöntemi, kapasite sapmaları, standart maliyet, genel üretim giderleri
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GİRİŞ
Mevcut sistemimizde, bir işletmenin maliyet sistemi oluşturulurken, giderlerin kapsamına göre tam maliyet yöntemi uygulanmaktadır. Türkiye Muhasebe Standartlarında ise, normal maliyet yönteminin uygulaması öngörülmektedir.
Mamul maliyetlerinin hesaplanma şeklinde, işletmenin faaliyet alanları
dikkate alınır. Mevcut sistemde, maliyet sistemi oluşturulurken, safha maliyet yöntemi + tam maliyet yöntemi veya sipariş maliyet yöntemi + tam maliyet yöntemi bileşenleri uygulanmaktadır. TMS – 2 Stoklar standardına göre,
maliyet sistemi bileşeni, safha maliyet yöntemi + normal maliyet yöntemi
(Boyar, Güngörmüş, 2006a) veya sipariş maliyet yöntemi + normal maliyet
yöntemi(Güngörmüş, Boyar, 2009) olarak uygulanabilir.
Maliyetlerin saptanma zamanına göre, maliyet yönteminin tespitinde işletme yönetiminin tercihi dikkate alınır. Mevcut sistemde maliyet sistemi oluşturulurken, fiili maliyet yöntemi + tam maliyet yöntemi veya standart maliyet
yöntemi + tam maliyet yöntemi bileşenleri uygulanmaktadır. TMS – 2 Stoklar standardına göre, maliyet sistemi bileşeni, fiili maliyet yöntemi + normal
maliyet yöntemi(Boyar, Güngörmüş, 2006b) veya standart maliyet yöntemi
+ normal maliyet yöntemi uygulanabilir. Bu makalede, TMS 2 Stoklar standardına göre, standart maliyet yöntemi ile normal maliyet yönteminin birlikte
uygulaması yapılmıştır.
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2. MALİYET SİSTEMLERİ
Bir işletmede maliyet sisteminin oluşturulmasında, temel olarak üç farklı
maliyet yöntemi kullanılır. Bu yöntemler bir araya gelerek, işletmenin maliyet
sistemi oluşturulur.(Akdoğan, 2003) Maliyet sistemini oluşturan yöntemler,
aşağıda tablo şeklinde gösterilmiştir.
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MALİYET SİSTEMİNİ OLUŞTURAN YÖNTEMLER
Maliyetlerin kapsamına göre
Tam

Değişken

Normal

Asal(Direkt)

Maliyetlerin saptanma zamanına göre
Fiili

Tahmini

Standart

Maliyetlerin saptanma şekline göre
Sipariş

Evre(Safha)

Karma

Şekil 1: Maliyet sisteminin oluşturan yöntemler

İşletme, bir maliyet sistemini oluştururken, bu üç grup maliyet yönteminden her birinden bir yöntemi alarak maliyet sistemini kurmuş olur. Örneğin;
* Tam maliyet + Fiili maliyet + Safha maliyet
* Normal maliyet + Fiili maliyet + Sipariş maliyet
* Tam maliyet + Standart maliyet + Karma maliyet
Bu örnekler işletmenin faaliyet alanı, yönetimin isteği doğrultusunda çeşitlendirilebilir.

2.1.1. Tam Maliyet Yöntemi
Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değişken ve sabit kısımlarının tamamını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir. Mevcut sistemimiz bu yöntemi esas almıştır.
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2.1. Maliyet Kapsamına Göre Maliyet Yöntemleri
Maliyetlerin hesaplanmasında hangi giderlerin üretim gideri, hangi giderlerin dönemsel gider olduğunun tespiti önemlidir. Giderlerin, üretim maliyeti
veya dönemsel gider olduğunun ayırımı, kullanılan yöntemlere göre farklılık
göstermektedir. Bu farklılık aynı zamanda, işletmenin finansal tablolarını da
etkiler. Bu konuda başlıca dört yöntem uygulanmaktadır.
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2.1.2. Değişken Maliyet Yöntemi
Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik giderleri ile genel üretim giderlerinin değişken kısımlarını mamul maliyeti olarak kabul eden yöntemdir.
Genel üretim giderinin sabit kısmı ise, dönem gideri olarak kabul edilir.
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2.1.3. Asal(Direkt) Maliyet Yöntemi
Direkt ilk madde ve malzeme ve direkt işçilik giderlerini mamul maliyeti
olarak kabul eden yöntemdir. Genel üretim giderinin sabit ve değişken kısımlarının tamamı, dönem gideri olarak kabul edilir.
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2.1.4. Normal Maliyet Yöntemi ve TMS – 2 Stoklar Standardı
TMS – 2 Stoklara ilişkin muhasebe standardında, stokların maliyeti 3 ana
unsurdan oluşmaktadır.
• Tüm satın alma maliyetleri
• Dönüştürme maliyetleri
• Diğer maliyetler
Konumuzla ilgili olan ve üretim işletmeleri için geçerli olan dönüştürme
maliyetleri, doğrudan üretimle ilgili maliyetleri kapsamaktadır. Standarda
göre, doğrudan üretimle ilgili maliyetler, direkt ilk madde, direkt işçilik, sabit
ve değişken genel üretim giderlerinin sistematik bir şekilde dağıtılan tutarlarından oluşur. Standart, genel üretim giderlerinde sabit ve değişken ayırımı
yapar. Bu ayırım, üretim miktarı ile orantılı olup olmamasına göre yapılır.
TMS–2 kural olarak normal maliyet yöntemini benimsemiştir. Sabit genel üretim giderlerinin yüklenmesine esas alınacak kapasite “normal
kapasite”dir. Standartta normal kapasite, bir veya birkaç dönemi veya mevsimi kapsayan bir zaman diliminde beklenen “ortalama” üretim düzeyi olarak
tanımlanmıştır. Muhasebe terminolojisinde bir yıllık kapasite beklenen kapasite olarak tanımlanırken, normal kapasite uzun dönem için belirlenmiş kapasite olarak tanımlanmaktadır.(Büyükmirza 2003) TMS – 2’nin normal kapasite tanımı, terminolojideki hem normal kapasiteyi, hem de beklenen kapasiteyi
içermektedir. Standartta normal kapasite şöyle açıklanır;
“Normal kapasite, planlanan bakım - onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate alınarak, normal koşullarda bir veya bir-
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2.2. Maliyetlerin Saptanma Zamanına Göre Maliyet Yöntemleri
Saptanma zamanı kavramı, maliyetlerin, faaliyetler gerçekleştikten sonra
mı, yoksa gerçekleşmeden önce mi hesaplanacağı esasına dayanır. Maliyetlerin zamana göre saptanmasında, fiili tutarlar veya bütçelenmiş tutarlar esas
alınarak iki temel yöntem uygulanabilir. Bütçelenmiş maliyet yöntemleri ise
tahmini ve standart maliyet yöntemi olarak ikiye ayrılır.
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kaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen ortalama üretim miktarıdır.
Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu kapasite normal kapasite
olarak kabul edilebilir.”
Gerçek üretim düzeyinin normal kapasiteye yakın olması durumunda ise,
fiili üretim esas alınarak bir dağıtıma, yani tam maliyet yönteminin uygulanmasına izin verilmiştir. Buradaki iznin amacı, tam maliyet yöntemi değil,
normal maliyetin tam maliyete yakın bir sonuç vermesinden dolayıdır ve bu
şekilde uygulamada kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
Standarda göre, üretim birimlerine dağıtılan sabit genel üretim gideri, kapasiteye bağlı olarak artırılamaz. Dağıtılmayan genel üretim gideri, gerçekleştiği dönemde gider olarak sonuç hesaplarına kaydedilir.
“Her bir üretim birimine dağıtılan sabit genel üretim gider tutarı, düşük
kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz. Dağıtılmayan genel üretim
giderleri, gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilerek sonuç hesaplarına
alınır. Çok yüksek üretim olan dönemlerde, her bir üretim birimine dağıtılmış
sabit genel üretim gideri payı düşer, böylece stoklar yüksek maliyetten değerlenmemiş olur.”
TMS-2 ye göre, üretim dalgalanmaları düşük ve atıl kapasite ile çok yüksek üretim olarak iki gruba ayrılır. Düşük ve atıl kapasitenin olduğu dönemlerde normal maliyet yönteminden dönülmez. Olumsuz kapasite sapmaları,
üretim maliyetine yüklenmeyip dönem gideri olarak kaydedilir. Çok yüksek
üretim(aşırı kapasite sapması) dönemlerinde ise, her bir mamule düşen dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı azalır. Böylece mamul stoku aşırı değerlenmemiş olur. Burada amaçlanan tam maliyet yöntemi uygulanması değil,
tam maliyete kadar gidebilecek bir yöntemin uygulanabileceğidir. (Boyar ve
Güngörmüş 2006b)
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2.2.1. Fiili Maliyet Yöntemi
Faaliyetlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan fiili tutarları esas alan
yöntemdir. Fiili maliyetler, gerçek durumu tespit edilmesi açısından her zaman gerekli olan maliyetlerdir. İşletme bütçelenmiş maliyet yöntemlerini uygulasa bile, karşılaştırma yapabilmesi için, fiili tutarları takip etme zorundadır.
Bu yöntemde, maliyetlerin etkin olarak kontrol edilmesi mümkün değildir.
Maliyet kontrolü için, geçmiş dönem fiili verileri ile yapılabilecek karşılaştırmalarda da, sağlıklı sonuçlara ulaşılamaz.
2.2.2. Tahmini Maliyet Yöntemi
Tahmini maliyet yönteminde işletmenin geçmiş dönem verileri ve gelecekle ilgili öngörüleri dikkate alınarak maliyetler belirlenir. Mamul maliyetleri
tahmini olarak takip edilirken, diğer taraftan fiili maliyetlerde izlenir. Dönem
sonunda, tahmini ve fiili maliyetler karşılaştırılarak, tahmini maliyetler fiili
maliyetlere dönüştürülür. Bu yöntem, ağırlıklı olarak genel üretim giderlerinin
dağıtılmasında kullanılır.
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2.2.3. Standart Maliyet Yöntemi
Standart maliyet yönteminde, tahmini maliyet yönteminde olduğu gibi
bütçelenmiş maliyetlerden yararlanılır. Ancak, standart maliyet yönteminde
saptanan maliyetler, bilimsel esasları dikkate alarak, maliyetlerin ne olması
gerektiğini belirler. Tahmini maliyet yöntemi ağırlıklı olarak genel üretim giderlerinin dağıtılması ve kontrolünü esas alırken, standart maliyet yönetimi,
direkt ilkmadde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik giderlerini de kapsayacak şekilde bütüncül olarak maliyetlerin kontrolünü gerçekleştirir.
Standart maliyet yönteminde maliyet kontrolü, farklar üzerinden gerçekleştirilir. Fiili maliyetler ile standart maliyetler arasında fark oluşması durumunda, ortaya çıkan farklar analiz edilerek düzeltici önlemler alınır. Dönem
sonunda, standart ve fiili maliyetler karşılaştırılarak, standart maliyetler fiili
maliyetlere dönüştürülür.
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2.3. Maliyetlerin Saptanma Şekline Göre(Üretim Biçimine Göre)
Maliyet Yöntemleri
Maliyetlerin saptanma şekline göre maliyet yöntemlerini, üç grup altında
aşağıdaki gibi ele almak mümkündür. Bu yöntemler, işletmenin faaliyet alanına göre şekillenir.
2.3.1. Sipariş Maliyet Yöntemi
Sipariş maliyet yöntemi, üretimi siparişe dayalı olarak gerçekleştiren, birbirinden farklı özelliklere sahip mamullerin üretilmesinde, birim maliyetlerin
ayrı olarak izlenmesini sağlayan yöntemdir. Maliyetler, siparişler bazından
takip edilir.
2.3.2. Evre(Safha) Maliyet Yöntemi
Evre(safha) maliyet yöntemi, tek tip veya benzer mamullerin seri halde
üreten işletmelerin, mamul birim maliyetinin saptanmasında kullandıkları
yöntemdir. Maliyetler, safhalar itibariyle takip edilir.(Horngren 2005)
2.3.3. Karma (İşlem) Maliyet Yöntemi
Karma maliyet yöntemi, üretimi belli bir aşamasına kadar ortak olan, belli
bir aşamadan sonra siparişe göre şekillenen mamullerin maliyetlerin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Kasım-Aralık 2010

2.4. TMS – 2 Stoklar Standardına Göre Maliyet Sisteminin
Oluşturulması
TMS – 2 Stoklar standardına göre, maliyet sistemi bileşeni, safha maliyet
yöntemi + normal maliyet yöntemi(Boyar ve Güngörmüş 2006a) veya sipariş
maliyet yöntemi + normal maliyet yöntemi(Güngörmüş ve Boyar 2009) olarak uygulanır.
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Fiili

Tahmini Standart
Maliyet

Maliyet

Maliyet

Maliyet

Yöntemi

Yöntemi

Yöntemi

Yöntemi

Yöntemi

Yöntemi

Sipariş

Maliyet
Yöntemi
Safha
X

Yöntemi
Karma
Maliyet
Yöntemi

Tam Maliyet Yöntemi

Sipariş

Maliyet

Tahmini Standart

Maliyet

X

Maliyet
Yöntemi
Safha
Maliyet
Yöntemi
Karma
Maliyet

Tam Maliyet Yöntemi

Fiili
Maliyet

Yöntemi

Şekil 2: Mevcut sisteme göre, 		

Şekil 3: TMS’ye göre, maliyet

maliyet sisteminin bileşenleri		

sisteminin bileşenleri

Maliyetlerin saptanma zamanına göre, maliyet yönteminin tespitinde işletme yönetiminin tercihi dikkate alınır. Mevcut sistemde maliyet sistemi oluşturulurken, fiili maliyet yöntemi + tam maliyet yöntemi veya standart maliyet
yöntemi + tam maliyet yöntemi bileşenleri uygulanmaktadır(Şekil 2). TMS
– 2 Stoklar standardına göre, maliyet sistemi bileşeni, fiili maliyet yöntemi +
normal maliyet yöntemi(Boyar ve Güngörmüş 2006b) veya standart maliyet
yöntemi + normal maliyet yöntemi uygulanabilir(Şekil 3).
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ÖRNEK UYGULAMA
Örnek uygulamada, standart maliyetin üç unsuru olan, direkt ilk madde
ve malzeme gider farkları, direkt işçilik gider farkları ve genel üretim gider
farkları, üç farklı başlık altında ele alınacaktır. Uygulamada, her bir maliyet
unsuru için birbirinden bağımsız örnekler kullanılmıştır. Örneklerde, öncelikle farklar hesaplanmış, ardından tam ve normal maliyet yöntemine göre
muhasebe kayıtları yapılmıştır.
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3.1. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri Farkları ve
Muhasebeleştirilmesi :
A mamulü üretimi yapan işletme, dönem içinde 1.000 adet üretim yapmıştır. Bu üretimle ilgili maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Standart miktar: 3 kg/mamul
Standart fiyat: 20 TL/kg
Toplam fiili kullanım: 3.200 kg
Fiili fiyat: 19 TL/kg
DİMMG Fiyat Farkı = (Fiili Fiyat – Standart Fiyat) x Fiili Kullanım
Miktarı
DİMMG Fiyat Farkı = (19 – 20) x 3.200 = 3.200 olumlu
DİMMG Miktar Farkı = (Fiili Miktar – Standart Miktar) x Standart
Fiyat
DİMMG Miktar Farkı = (3.200 – 3.000) x 20 = 4.000 olumsuz
DİMMG Toplam Farkı = 3.200 – 4.000 = 800 olumsuz
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a) DİMMG Farklarının Tam Maliyet Yönetimine Muhasebeleştirilmesi
_________________../../...__________________
710 DİMMG HS.
          150 İLK MADDE VE MALZEME

60.800
60.800

İlk madde ve malzeme giderlerinin kaydı.
_________________../../...___________________
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HS.
          711 DİMMG YANSITMA HS.

60.000
60.000

Giderin üretim maliyetine aktarılması.
_________________../../...___________________
711 DİMMG YANSITMA HS.
713 DİMMG MİKTAR FARKI
          710 DİMMG HS.
          712 DİMMG FİYAT FARKI

60.000
4.000
60.800
3.200

Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının kapatılması.
_________________../../...__________________
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712 DİMMG FİYAT FARKI
151YARI MAMULLER- ÜRETİM HS.*
152 MAMULLER HS.*
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ*
          713 DİMMG MİKTAR FARKI
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Miktar ve fiyat farkının kapatılması.
_________________../../...___________________

3.200
240
240
320
4.000
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* Dönemde üretilen mamullerin, % 30’ unun üretimi devam etmekte, %
30 tamamlanmış ve kalan % 40 ise satıldığı varsayımıyla, 800 TL fark yukarıdaki şekilde muhasebeleştirilmiştir.
b) DİMMG Farklarının Normal Maliyet Yönetimine
Muhasebeleştirilmesi
Normal maliyet yöntemiyle, tam maliyet yöntemi arasındaki farklar, sabit
maliyetlerden kaynaklandığından, DİMMG farklarının muhasebeleştirilmesinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
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3.2. Direkt İşçilik Giderleri Farkları ve Muhasebeleştirilmesi :
A mamulü üretimi yapan işletme, dönem içinde 1.000 adet üretim yapmıştır. Bu üretimle ilgili maliyet bilgileri aşağıdaki gibidir.
Standart süre: 3 DİS/mamul
Standart ücret: 5 TL/DİS
Toplam fiili süre: 3.100 DİS
Fiili ücret: 4 TL/DİS
DİG Ücret Farkı = (Fiili Ücret – Standart Ücret) x Fiili Çalışma Süresi
DİG Ücret Farkı = (4 – 5) x 3.100 = 3.100 olumlu
DİG Süre Farkı = (Fiili Süre – Standart Süre) x Standart Ücret
DİG Süre Farkı = (3.100 – 3.000) x 5 = 500 olumsuz
DİG Toplam Farkı = 3.100 – 500 = 2.600 olumlu
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a) DİG Farklarının Tam Maliyet Yönetimine Muhasebeleştirilmesi
_________________../../...________________
720 DİG HS.
          İlgili varlık veya kaynak hesapları

12.400
12.400

İşçilik giderinin kaydı.
_________________../../...________________
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HS.
          721 DİG YANSITMA HS.

15.000
15.000
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Giderin üretim maliyetine aktarılması.
_________________../../..._______________
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721 DİG YANSITMA HS.
723 DİG SÜRE FARKI
          720 DİG HS.
          722 DİG ÜCRET FARKI
Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının
kapatılması.
_________________../../...________________

15.000
500

722 DİMMG ÜCRET FARKI
151YARI MAMULLER- ÜRETİM
HS.*
152 MAMULLER HS.*
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ*
          723 DİG SÜRE FARKI
Süre ve ücret farkının kapatılması.
_________________../../...________________

3.100

12.400
3.100

780
780
1.040
500
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* Dönemde üretilen mamullerin, % 30’ unun üretimi devam etmekte, %
30 tamamlanmış ve kalan % 40 ise satıldığı varsayımıyla, 2.600 TL fark yukarıdaki şekilde muhasebeleştirilmiştir.
b) DİG Farklarının Normal Maliyet Yönetimine Muhasebeleştirilmesi
Normal maliyet yöntemiyle, tam maliyet yöntemi arasındaki farklar, sabit
maliyetlerden kaynaklandığından, DİG farklarının muhasebeleştirilmesinde
herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
3.3. Genel Üretim Giderleri Farkları ve Muhasebeleştirilmesi :
A mamulü üretimi yapan işletme gelecek dönem için 200 adet üretim
planlamaktadır. Her bir mamulün üretimi için belirlenen standart süre 2 saattir. İşletme tarafından 400 DİS’ lik standart çalışma hacmi için bütçelenen
GÜG ait bilgiler “Standart Birim Tutar Kartı” aşağıdaki gibidir.(Karakaya,
2004:524)

Toplam
3.000
4.000
2.200
3.000
2.800
15.000
400
37,5
75
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GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
STANDART BİRİM TUTAR KARTI
Genel Üretim Giderleri
Değişken
Sabit
Endirekt Malzeme Giderleri
3.000
Endirekt İşçilik Giderleri
4.000
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hiz2.200
metler
1.000
2.000
Çeşitli Giderler
2.800
Amortisman ve Tükenme Payları
Toplam Bütçelenmiş GÜG (a)
8.000
7.000
Standart(Bütçelenen) Faaliyet
400
400
Hacmi (DİS) (b)
Faaliyet Hacmi Birimi için Stan20
17,5
dart GÜG Yükleme Oranları (a/b)
Esnek Bütçe Denklemi
20 X + 7.000
Mamul Birimi için Standart GÜG
40
35
Yükleme Oranları
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İşletme dönemde 418 DİS çalışma karşılığı 190 adet mamul üretmiştir. Bu
üretim için yapılan fiili GÜG ise 16.000 TL dir.(9.000 TL değişken GÜG +
7.000 TL sabit GÜG)
GÜG Bütçe Farkı:
Bütçe farkı = fiili GÜG - fiili faaliyet hacmi için bütçelenmiş GÜG
Bütçe farkı = 20 (418) + 7.000 = 15.360 TL
Bütçe farkı = 16.000 - 15.360 = 640 TL. olumsuz
GÜG Verimlilik Farkı:
Verimlilik farkı = [fiili faaliyet hacmi - fiili üretim karşılığı standart
faaliyet hacmi] x standart değişken GÜG yükleme oranı
Verimlilik farkı = (418 - 380) x 20 = 760 TL. olumsuz
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GÜG Kapasite Farkı:
Kapasite farkı = [fiili üretim karşılığı standart faaliyet hacmi - standart üretim karşılığı standart faaliyet hacmi] x standart sabit GÜG yükleme oranı
Kapasite farkı = ((190 x 2) - (200 x 2) x 17,5) = (380 - 400) x 17,5 = 350 TL.
olumsuz
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a) GÜG Farklarının Tam Maliyet Yönetimine Muhasebeleştirilmesi
_________________../../...________________
730 GÜG HS.
          İlgili varlık veya kaynak hesapları

16.000
16.000

Genel üretim giderinin kaydı.
_________________../../...________________
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HS.
          731 GÜG YANSITMA HS.

14.250
14.250

Giderin üretim maliyetine aktarılması.
_________________../../...________________
731 GÜG YANSITMA HS.
732 GÜG BÜTÇE FARKI
733 GÜG VERİMLİLİK FARKI
734 GÜG KAPASİTE FARKI
          730 GÜG

14.250
640
760
350
16.000

Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının
kapatılması.
_________________../../...________________

Farkların kapatılması.
_________________../../...________________

525
525
700
640
760
350
Kasım-Aralık 2010

151YARI MAMULLER- ÜRETİM HS.*
152 MAMULLER HS.*
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ*
          732 GÜG BÜTÇE FARKI
          733 GÜG VERİMLİLİK FARKI
          734 GÜG KAPASİTE FARKI
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* Dönemde üretilen mamullerin, % 30’ unun üretimi devam etmekte, %
30 tamamlanmış ve kalan % 40 ise satıldığı varsayımıyla, 1.750 TL fark yukarıdaki şekilde muhasebeleştirilmiştir.
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b) GÜG Farklarının Normal Maliyet Yönetimine Muhasebeleştirilmesi
_________________../../...________________
730 GÜG HS.
16.000
          İlgili varlık veya kaynak hesapları
16.000
Genel üretim giderinin kaydı.
_________________../../...________________
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM HS.
14.250
          731 GÜG YANSITMA HS.
14.250
Giderin üretim maliyetine aktarılması.
_________________../../...________________
731 GÜG YANSITMA HS.
14.250
732 GÜG BÜTÇE FARKI
640
733 GÜG VERİMLİLİK FARKI
760
734 GÜG KAPASİTE FARKI
350
          730 GÜG
16.000
Maliyet hesapları ile yansıtma hesaplarının
kapatılması.
_________________../../...________________
151YARI MAMULLER- ÜRETİM HS.*
420
152 MAMULLER HS.*
420
620 SATILAN MAMUL MALİYETİ*
560
634 GÜG KAPASİTE SAPMALARI**
350
          732 GÜG BÜTÇE FARKI
640
          733 GÜG VERİMLİLİK FARKI
760
          734 GÜG KAPASİTE FARKI
350
Farkların kapatılması.
_________________../../...________________
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* Dönemde üretilen mamullerin, % 30’ unun üretimi devam etmekte, %
30 tamamlanmış ve kalan % 40 ise satıldığı varsayımıyla, 1.400 TL fark yukarıdaki şekilde muhasebeleştirilmiştir.
** Normal maliyet yönteminde, kapasite sapmalarının tamamı sonuç hesaplarına aktarılmaktadır. Hangi sonuç hesabına aktarılacağı konusunda her
hangi bir netlik söz konusu değildir. Mevcut tek düzen hesap planında 680
ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI hesabının, normal maliyet
yönteminin uygulaması için yeterli değildir. Bu hesabın tebliğdeki açıklamasında, “üretimle ilgili giderlerden çalışılmayan döneme ve çalışmayan kısımlara ait giderleri içerir” denmektedir. Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, hesabın normal maliyet yöntemini esas almadığı açıktır. Çünkü, normal maliyet
yönteminde söz konusu olan olumsuz kapasite sapması normal (veya beklenen) kapasitenin altında yapılan üretimle ilgilidir. Halbuki, bu hesap dönemsel
olarak üretimin yapılmadığı durumlarda veya faaliyeti durdurulan birimlere
ait ortaya çıkan üretim giderlerinin sonuç hesaplarına aktarılması için kullanılmaktadır. Normal (veya beklenen) kapasiteyi esas alarak bir hesaplamaya
dayanmamaktadır. (Büyükmirza 2003)
TMS – 1 Finansal tabloların sunuluşu standardının 85. paragrafında, “İşletme, hiçbir gelir veya gider kalemini ne gider tablosunda ne de dipnotlarda
olağandışı kalemler olarak göstermeyecektir.” denilerek olağandışı raporlama
kaldırılmıştır. 680 nolu hesap, olağandışı gider ve zararlar bölümünün altında
yer alan hesaplardan birisidir. Bu bölümün değişmesiyle birlikte, bu hesapta
da değişiklik olacaktır. Bu hesapların 659 Diğer olağan gider ve zararlar hesabının altına toplanması mümkün olmakla birlikte, hesapta “diğer” kelimesiyle
açıklanamayacak yığılmalar olabilir.
65 numaralı gelir tablosu grubu, işletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararları içerir. Burada ise ortaya çıkan
kapasite sapması işletmenin esas faaliyeti ile ilgilidir. Gelir tablosunda 63 numaralı faaliyet giderleri grubu, işletmenin esas faaliyeti ile ilgili bulunan ve
üretim maliyetlerine yüklenmeyen giderlerden oluşur. Bize göre, ortaya çıkan
kapasite sapması 63 numaralı faaliyet giderleri grubunda gösterilmelidir.
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Burada, yeni bir hesap olarak 634 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE SAPMALARI HESABI açılarak bu hesapta gösterilebilir.(Boyar ve
Güngörmüş 2006b, 87)
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SONUÇ
Maliyet sistemi oluşturulurken, maliyetlerin kapsamına göre maliyet yönteminin belirlenmesinde, TMS normal maliyet yöntemini öngörürken, mevcut
sistem tam maliyet yöntemini uygulanmasını zorunlu kılmıştır.
Maliyetlerin saptanma zamanına göre maliyet yönteminin belirlenmesinde, standart maliyet yöntemi tercihinde, tam maliyet ile normal maliyet yönteminin sabit gidere yaklaşımlarındaki farklılıktan dolayı, muhasebe kayıtlarında da farklılıklar ortaya çıkar.
Standart maliyet yönteminin unsurlarından olan, direkt ilk madde malzeme gideri fiyat ve miktar farkları, direkt işçilik gideri ücret ve süre farkları ile
genel üretim giderlerinin bütçe ve verimlilik farkları değişken gider özelliğe
taşımaktadır. Tam ve normal maliyet yönteminde değişken giderler, üretim
maliyeti olarak kabul edildiğinden, muhasebe kayıtlarında farklılık söz konusu olmamaktadır.
Genel üretim giderlerinin kapasite farkları, sabit genel üretim giderleri ile
ilgilidir. Tam maliyet yöntemi, sabit genel üretim giderlerini üretim maliyeti
olarak kabul ederken, normal maliyet yöntemi ise, kapasite kullanım oranı
dahilindekileri üretim maliyeti olarak kabul edip, kullanılmayan kapasiteye
ait kısmı dönem gideri olarak kabul etmektedir. Bu farklılıktan dolayı, standart maliyet yöntemindeki kapasite farklarının olumsuz kısmı normal maliyet
yönteminde dönem gideri olarak kaydedilmelidir.
TMS-2 ye göre, olumlu kapasite sapmalarında, her bir mamule düşen dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı azalır. Böylece mamul stoku aşırı değerlenmemiş olur. Burada amaçlanan tam maliyet yöntemi uygulanması değil,
tam maliyete kadar gidebilecek bir yöntemin uygulanabileceğidir.
Sonuç olarak, TMS – 2 stoklar standardının uygulamaya başlanması ile
birlikte, mevcut sistemimizde, tek düzen hesap planında, uygulamada ve maliyet yazınında değişikler söz konusu olacaktır.
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MUHASEBE TEORİSİ VE VERGİ TEORİSİ AÇISINDAN
TİCARİ KARIN KAVRANMASI
THE CONCEPTION BUSINESS INCOME IN TERMS OF
ACCOUNTING THEORY AND TAX THEORY

Arif AYLUÇTARHAN*
Öz
Bu çalışmada muhasebe teorisi ve vergi teorisi bazında ticari kazancın
kavranmasının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Muhasebe ve vergi
yaklaşımlarının ticari kazanca ulaşırken amaçları, ulaştıkları sonuç ve araçları
farklı olmaktadır. Ancak nihayet servetin dönem sonunda ve başındaki
değerlerini karşılaştırarak kullandıkları yöntem uyumluluk göstermektedir. Bu şekilde karın kavranması konusu, muhasebe teorisi ve vergi teorisi
açısından karşılaştırmalı olarak ele alınmaya çalışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: ticari kazanç, kar, fiziksel sermayenin korunması,
finansal sermayenin korunması, net artış teorisi, kaynak teorisi.

1

*

Vergi Denetmeni
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Abstract
In this study, it is aimed to compare the conception of business income
based on accounting theory and tax theory. Aims, results and instruments of
accounting and tax approaches differentiate in the process of reaching to the
business income. However, the method used ( for ) comparing the values of
an entire wealth at the beginning with the one at the end of a period of time
features conformity. In this way, conception of business income has been tried
to be discussed for the purposes of accounting theory and tax theory.
Key words: Business income, profit, physical capital maintenance, financial capital maintenance, accretion concept, source concept.
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GİRİŞ
Gelir vergilerinde (gelir ve kurumlar vergisi), ticari faaliyetlerden elde
edilen ticari kazanç ve ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilen kurum
kazancı, esas olarak bilanço usulü ile tespit edilir. Bilanço usulünde ise
kazancın tespiti, öz olarak bir dönem sonunda sermayede meydana gelen müspet artış olarak ölçülür. İşletme sahiplerinin işletmeye ekledikleri ve çektiklerinin etkisi de bu hesapta nötralize edilir. Ticari kazanç veya kurum kazancının
ölçülmesi vergi teorisi açısından değerlendirilecek olursa, net artış teorisinin
işletme dahilinde elde edilen kazanç için uygulandığı sonucuna varılabilir.
Diğer yandan muhasebe teorisine göre kar konsepti dönem sonunda sermayenin sürekliliği kavramı ile ilişkili olarak açıklanmakta ve esas olarak
dönem sonu sermaye ile dönem başı sermaye arasındaki fark olarak ölçülmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde, kar/kazanç ölçümü konusunda muhasebe teorisi ile vergi teori ve düzenlemeleri karşılaştırılmaya
çalışılacaktır.
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MUHASEBE TEORİSİ VE IFRS KAVRAMSAL ÇERÇEVESİNE
DAİR AÇIKLAMALAR
Ekonomistlerin üzerinde ittifak ettikleri gelir tanımı olarak, ekonomik
servette artışa neden olan gerçek gelir tanımının öne çıktığı ifade edilmektedir. Bu yaklaşım dahilinde işletmede belirli bir dönem içersindeki iyileşmenin
ölçülmesi esas alınmaktadır. Yaklaşıma göre; gelir, servette azalma olmadan
tüketime ayrılabilecek tutarı ifade etmektedir.1 (Schroeder, Clark, Myrtle W.:
1998, 89,91)
İşletme için düşünüldüğünde, işletmenin sermayesi azalmadan dağıtabileceği
tutar işletmenin kazancı olmaktadır. Bu kazanç ile işletmenin dönem sonu net
varlıklarının değeri dönem başı net varlıklarının değerinden ayrışır. (Schroeder, Clark, Myrtle W.: 1998, 89,91)
Ekonomistlerin geliri ölçmek için servetteki artışı esas aldıkları muhasebecilerin ise geleneksel olarak geliri ölçmek üzere bunu oluşturan işlemleri
1

Bu tanım ekonomist J.R.Hicks’e izafe edilerek yapılmaktadır.
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2
3
4

Sermayenin korunması IFRS kavramsal çerçevede aynı paralelde işlenmiştir. Kavramsal
Çerçeve Paragraf 108,109.
Kavramsal Çerçeve Paragraf 108,109.
TMS 39-9,16,38,40,21.
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esas aldığı ifade edilmektedir.(Epstein, Jermakowicz : 2008, 83.) Geleneksel
performans yaklaşımlı muhasebe görüşlerine göre kar; bir dönem içerisinde
belirli faaliyetlerin sonucu olarak tanımlanmaktadır.Böylelikle kar, faaliyetlerin içeriğindeki unsurlar olarak hasılat ve harcamalarda artışa neden olan
işlemlere referansla açıklanmaktadır. (Epstein, Jermakowicz : 2008, 83.)
Zaman içinde muhasebeciler arasında ekonomistlerin yaptığı kar tanımına
yaklaşan kar tanımlamaları yapılmıştır. Bu tür finansal pozisyon yaklaşımı
tanımlamalarına göre kar, belirli bir dönem içersinde net varlıkların değerinde
ortaya çıkan artış olarak ele alınmıştır. Karın bu şekilde dikkate alınmasında
gerçeğe uygun değerle ölçülmenin önemli etkisi olduğu belirtilmektedir.
Karın dönem sonunda servetin net değerinin artışı şeklinde anlaşılması sonucunda sermayenin korunması kavramı öne çıkarılmıştır. (Epstein, Jermakowicz: 2008, 83.)
Sermayenin korunması kavramı finansal sermayenin korunması- geleneksel yaklaşım (financial capital maintenance) ve fiziksel sermayenin korunmasımodern yaklaşım (physical capital maintenance) ayrımı ile ele alınmaktadır.
Finansal sermayenin korunması işletmeye ait net varlıkların (varlıklar eksi
borçlar) dönem sonu parasal değerlerinin dönem başı parasal değerlerinden fazla olması durumunda sağlanmış olur (işletme ortaklarının işletme ile yaptığı
işlemler hariç). Fiziksel sermayenin korunması, işletmeye ait dönem sonu
fiziksel üretim kapasitesinin dönem başı fiziksel üretim kapasitesini geçmesi
durumunda sağlanmış olur (işletme ortaklarının işletme ile yaptığı işlemler
hariç).2 Fiziksel üretim kapasitesinin bir zaman kesiti içinde belli bir noktada varlıkların güncel değerine (current value) eşit olduğu belirtilmektedir.3
Bu değer IFRS raporlamasında gerçeğe uygun değer (fair value) kavramı ile
karşılanmaktadır. IFRS raporlamasında, Finansal varlıklar, ihtiyaren maddi ve
maddi olmayan duran varlıklar, yatırım amaçlı maddi duran varlıklar, döviz
kur değişimleri, gerçeğe uygun değer kapsamında ölçülmektedir.4
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IFRS raporlaması, kapsamlı gelir raporlaması ile geleneksel gerçekleşmiş
(relize olmuş) gelir raporlamasının yanında gerçeğe uygun değer ölçümlemesi ile gerçekleşmemiş (realize olmamış) gelir raporlamasını da içermektedir (örneğin finansal varlıkların ölçümlenmesinde, yabancı döviz çevrimleri)
(Epstein, Jermakowicz : 2008, 80.). 1 no.lu Uluslar arası muhasebe standardı
içeriğinde bahse konu realize edilmemiş gelirleri içeren diğer kapsamlı gelirle
birlikte ikili tablo yapısı gösteren performans tablosu yaklaşımı, bu geniş sunum anlayışını içermektedir.

132

VERGİ TEORİ VE DÜZENLEMELERİNE DAİR AÇIKLAMALAR
Vergi teorisi kapsamında vergilendirilecek gelirin kapsam ve niteliğini
açıklayan temel iki teori vardır. Kaynak teorisi (source concept) ve net artış
teorisi (accretion concept). Bu teorilerin yanında iki teoriden daha bahsedilmektedir. Güven teorisi (trust concept), Piyasa gelir teorisi (market income theory). (Thurony : 2003, 235 )
Bu teorilerden kaynak teorisine göre; gelir beşeri veya maddi bir kaynaktan
elde edilmeli, arızi olmamalı, belli bir dönemde tekrarlanabilmelidir. Gelirin
kaynağı sürekli olmalıdır. ( Öncel, Kumrulu ,Çağan : 2002, 239) Bu teoride bazı
olağan dışı gelirler (piyango, kumar gelirleri, tazminatlar, hibeler, değer artış
kazançları gibi) vergilendirilecek gelir olarak dikkate alınmamaktadırlar.
İkinci teori net artış teorisidir. Servette net artış kuramı veya geniş anlamda
gelir olarak da adlandırılan bu teori, belirli bir dönem içinde servetteki artışın
dikkate alınması suretiyle vergilendirmenin yapılmasını öngörür. Buna göre;
dönem başındaki servet değeri ile dönem sonundaki servet değeri arasındaki
farka, dönem içinde yapılan tüketimin eklenmesi sonucu bulunan değer, o
dönem içinde elde edilmiş gelir varsayılarak vergilendirilecektir. Başka bir
deyişle; net artış kuramına göre gelir, belli bir dönemde yapılan tüketim ile
aynı dönem içinde yapılan tasarruftan oluşacaktır. Bu şekilde açık olmayan bir
tanımın arızi kazançları da kapsadığı söylenebilir.
Diğer iki teoriden birisi güven teorisidir (trust concept). Bu teori, kaynak
teorisi ile birlikte İngiltere ve diğer commmonwealth ülkelerinde uygulama
sahası bulmaktadır. Her iki teori de zirai kazancın dünya ekonomi tarihinde
gelirin ana unsuru olduğu zamanlardan kaynaklanmaktadır.
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Günümüzde gerek muhasebe teori ve yaklaşımlarının gerekse vergi teori
ve düzenlemelerinin karı (zararı) ölçerken ekonomistlerin yaklaşımını benimsedikleri görülmektedir.
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Son teori, piyasa gelir teorisine göre vergi, kar amaçlı tüm aktivitelerden
elde edilen gelirler üzerinden alınır.
Türk gelir vergisi kanununa göre; bilânço usulünde ticari kazancın tespiti
hesap dönemi sonu ve başındaki bilânçolara göre hesaplanan özsermayelerin
kıyaslanması sureti ile bulunmaktadır. İşletme sahiplerinin işletmeye eklediği
kıymetler özsermayeler arasındaki farktan çıkarılırken, yine işletme sahiplerinin işletmeden çektikleri değerler bu farka eklenmektedir (GVK Mad. 38).
5520 sayılı kurumlar vergisi kanunun 6. maddesi hükmü gereği kurumların
kazancının da ticari kazanç hükümlerine göre tespit edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.
Özsermaye kavramının muhtevası da vergi usul kanununa göre tespit olunur. (Özbalcı: 2000, 329.) VUK değerleme hükümleri kazancın tespitinde
dikkate alınacaktır. Böylelikle kullanılacak bilanço mali bilançodur. VUK’
nun değerleme hükümlerine göre ortaya konulmuş olan, diğer bir ifade ile
ticari bilançonun vergi kanunlarına uyumlu haline getirilmesi sonucu ortaya
konan bilanço mali bilanço olarak adlandırılmaktadır. (Özmen: 2008, 98-99.)
Gelir vergisi kanununun 40.41. maddeleri kurumlar vergisi kanunu
hükümleri de dikkate alınarak kanunen kabul edilmeyen gider niteliğindeki
harcamalar beyanname üzerinde dikkate alınacaktır.
Burada dönem sonu ve dönem başı özsermayelerin kıyaslanması sureti
ile mali karın, vergilendirilecek gelirin hesaplanması ticari işletme ve kurum bünyesinde net artış teorisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Nitekim
net artış teorisinde vergilendirilecek gelire; dönem başındaki servet değeri
ile dönem sonundaki servet değeri arasındaki farka, dönem içinde yapılan
tüketimin eklenmesi ile ulaşılmaktadır. Burada tüketim için işletmeden çekilen
kıymetler ikamesi yapılabilir.
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Bu yaklaşım temelde işletme net varlıklarının ya da sermayesinin dönem
sonundaki değeri ile dönem başındaki değerinin karşılaştırmasını gerektirmektedir. Böyle bir yaklaşımın karı bir bütün olarak ve etkin olarak kavradığı
kanaatindeyiz.
Bu şekilde işlem ve diğer olaylar ile varlık ve yükümlülüklerin etkiside
dikkate alınarak kar ölçümü ekonomik olarak da makul bir yöntemdir.
Nihayet kanaatimize göre muhasebe yaklaşımları ve vergi yaklaşımları
konumları amaçları ve kullandıkları araçların farklılıkları karşısında karın
ölçümünü sonlandırırken farklı tutarlara ulaşabileceklerdir.
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İNCELEMEYE KİRİŞ ÇEKMEK

1. Giriş
Bugünlerde oldukça ilgilendiğimiz geometride çemberin bir noktasına dokunan doğruya geometride teğet denilmekte, buna karşın geometride çembere
daha farklı dokunan bir doğru türü daha vardır; kiriş. Kiriş, çeberin iki farklı
noktasından geçen doğruya verilen addır. Kiriş, iki ayrı noktadan geçtiği için,
çemberi aslında ikiye ayırmaktadır. İki parçanını birinin diğerinden daha büyük olması mümkündür.
Vergi incelemesi sonucunda salınacak vergi ve diğer mali yükümlülükleri bir çembere benzetirsek, TBMM’de görüşülmekte olan Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının öngördüğü hükümlerin inceleme çemberinin kirişi olduğu görülmektedir. Zira, içerdiği hükümler itibariyle inceleme
sonucunda salınacak vergi ve diğer mali yükümlülükleri ikiye ayırmakta, vergi
ziyaı cezalarını ortadan kaldırmakta, usulsüzlük cezalarının %75 ini görmek istememekte, vergi aslının yarısını yok saymakta, gecikme faizini kaldırıp yerine
TEFE/ÜFE endekslemesi ile eklenecek bir gecikme bedeli getirmektedir.
TBMM’de görüşülmekte olan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ile, 4811 sayılı Vergi Barışı Kanunu gibi, iyi niyetli bazı mükelleflerin
vergi idaresi ile sorunlarının çözümü amaçlanmaktadır. Bunun yanında, mükelleflere kendiliğinden matrah veya vergi arttırımında bulunmaları koşuluyla
vergi incelemesine tabi tutulmama hakkı tanınmakta, halen incelenmekte olan
mükelleflere ise inceleme sonucunda ortaya çıkacak mali yükümlülüklerin
büyük bir bölümünü ortadan kaldırmaktadır.
*

Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı
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Söz konusu kanun kısa süreli ve geçici bir kanun olmasına karşın gelir,
kurumlar, katma değer gibi pek çok vergiyi kapsamına almış, bu çerçevede
de birden çok alanda düzenleme içermektedir. Bu hususlardan biri de Kanun
Tasarısında yer alan matrah ve vergi arttırımından yararlanmayı planlayan
mükelleflerin, hakkında kanunun yürürlüğe girdiği tarihte vergi incelemesi
yürütülmekte olduğu halde incelemenin sonucu ve bu sonucun mükellefin artırdığı matrah/vergi artırımına etkisidir. İzleyen bölümde kanunun yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihte hesapları incelenen mükelleflerin, matrah/vergi
artırımı hükümlerinden yararlanması durumu irdelenecektir.
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2. Matrah Artırımı Olanağı
Kazan-kazan (win-win) stratejisi üzerine kurgulandığı anlaşılan Kanun
Tasarısı ile Devlet, mükelleflerden diğer her türlü vergiden bağımsız olarak
belli oran ve tutarlarda yeni bir beyanda bulunup vergi ödemesi sonucunda
belli bir miktar vergi geliri sağlamayı hedeflerken; buna karşın mükelleflere, yapacakları beyanlara ilişkin vergiler ve vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak vergi incelemesi dokunulmazlığı tanıyarak mükelleflerin de kazanmasını (bir avantaj sağlamasını) öngörmektedir. Daha açık bir ifadeyle, gönüllü
olarak yeni bir vergi ödeyen mükellefi, vergi incelemesinden muaf tutmaktadır. Başlığa uygun ifadeyle, belli koşulların varlığı halinde mükellefe inceleme dokunulmazlığı sağlamaktadır.
Tasarıda, Matrah ve Vergi Artırımı hükümlerine uygun olarak beyan ettikleri matrahlarını belli bir oranda artırmak suretiyle kanundan yararlanan gelir
ve kurumlar vergisi mükelleflerinin ilgili yıllar hesap ve işlemlerinin vergi incelemesine tabi tutulmayacağı ve ilgili vergiler yönünden herhangi bir tarhiyat
yapılamayacağı düzenlemesi yapılmaktadır.
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3. Beyan Edilmesi Gereken Minimum Matrahlar
Tasarının “Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı” başlıklı 6 ncı
maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık
beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, 2006 takvim yılı için % 30, 2007 takvim yılı
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için % 25, 2008 takvim yılı için % 20, 2009 takvim yılı için % 15 oranlarından az
olmamak üzere artırdıkları takdirde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar
için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi
türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Kanun Ocak 2011 içinde bir tarihte yayınlandığı takdirde, 31 Mart 2011 tarihine kadar, gelir vergisi mükelleflerinin yıllık gelir vergisi beyanlarında kayıtlı
matrahlarına, kurumlar vergisi mükelleflerinin yıllık kurumlar vergisi beyanlarında yer alan matrahlarına ilaveten aşağıda gösterilen oranlarda yeni bir matrah
beyan etmeleri halinde, bu yeni beyanlarda yer alan vergiler kendileri adına tahakkuk ettirilecek ve bu beyanların ilişkin olduğu vergilendirme dönemleri gelir/
kurumlar vergileri yönünden incelemeye tabi tutulmayacaktır;
İlgili Yıl
2006
2007
2008
2009

Minimum Beyan
Beyan edilen matrahın %30 u
Beyan edilen matrahın %25 i
Beyan edilen matrahın %20 si
Beyan edilen matrahın %15 i

Yukarıda gösterilen oranlar ile hesaplanan, beyan edilecek minimum
matrahlar aşağıda yer verilen tutarlardan az olduğu takdirde, minimum beyan
edilmesi gereken tutarlar aşağıda yer alan tutarlar olacaktır;
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
İçin Minimum Beyan
19.110
20.650
22.440
24.460

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin
Minimum Beyan
9.550
10.320
11.220
12.230

Yukarıda yer alan yıllar için mükellefler inceleme endişelerini, yeni bir matrah
beyan edip vergi borcu altına girmek suretiyle yok edeceklerdir. Diğer bir ifadeyle,
mükellefler inceleme dokunulmazlığını, devletin bu yasa ile öngördüğü vergiyi
yüklenmek suretiyle elde edeceklerdir.

Kasım-Aralık 2010

İlgili
Yıl
2006
2007
2008
2009
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Adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerde ortaklar, adi ve paylı komandit şirketlerde komandite ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditer ortaklar,
yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olduklarından, bu mükellefler de anılan yıllar için matrah artırımından yararlanabileceklerdir. Sözü
geçen şirketlerin gelir vergisinde matrah artırımından yararlanmaları mümkün
değildir.
Sözü edilen yıllara ilişkin;
• vergi matrahlarının takdiri için takdir komisyonlarına sevk edilmiş
bulunan mükellefler
• haklarında vergi incelemesine başlanılmış olan mükelleflerin
matrah artırımı hükümlerinden yararlanarak inceleme dokunulmazlığı
elde etmelerine yasal bir engel bulunmamaktadır.
Birden fazla yıllara sari inşaat işi bulunan mükellefler her bir inşaat itibarıyla işin bittiği yıl esas alınmak suretiyle matrah artırımında bulunabilir. Önceki yıllarda başlayan, ancak 2010 yılı içinde yılında bitmiş olan yıllara sari
inşaat işleri için 2010 yılında, 2011 yılı itibariyle halen devam etmekte olan
yıllara sari inşaat işleri için 2011 yılından sonra beyanda bulunulması gerektiğinden matrah artırımı hükümlerinden yararlanmak mümkün olamayacaktır.
Öte yandan, daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabileceklerdir.
Bu durumda, matrah artırımında bulunulan vergilendirme dönemlerine ilişkin
olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar
ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır. Örneğin Büyükkovancılar
İplik Ticaret Ltd. Şti. 2008 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi ile
120.000 TL matrah beyan etmiş, bu beyan 2009 yılında incelenmiş, inceleme
sonucunda şirketin 80.000 TL kazancını beyan dışı bıraktığı tespit edilmiş
olup, inceleme sonucunda tarh edilen vergiler ve kesilen cezalar 19.12.2009
tarihinde kesinleşmiştir. Bu durum, şirketin 2008 yılına ilişkin olarak beyan edilmesi gereken kazancının 200.000 TL olduğunu göstermektedir. Bu
durumda, Büyükkovancılar İplik Ticaret Ltd. Şti. 2008 yılına ilişkin olarak
kurumlar vergisi yönünden inceleme dokunulmazlığı elde etmek istediği
takdirde (200.000*0,25=) 50.000 TL veya üzerinde bir beyanda bulunması
gerekmektedir.
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4.1. İnceleme Dönemine İlişkin Matrah Artırımı Yapanlar
Hakkında vergi incelemesi devam eden mükelleflerin, incelemesi devam
eden vergilendirme dönemi ile ilgili olarak matrah artırımında bulunması
mümkündür. Bu durumda sürelere ilişkin düzenlemeler, farklı farklı durumlar
ortaya çıkarabilecektir. Bu durumları görebilmek için kanunun sürelere ilişkin
kurallarını özetle belirtmek gerekirse;
• Kanun yürürlüğe girdiği tarihte hesapları incelenmekte olan mükellefler,
vermiş oldukları yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını
artırma hakkına sahiptir.
• Söz konusu mükelleflerin bu haklarını kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar kullanmaları mümkündür.
• Matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi
incelemeleri, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından
itibaren bir ay içinde sonuçlandırılamaması halinde, incelemelere devam edilmez.
• Matrah artırımında bulunmayan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih
itibariyle incelenmekte olan mükellefler hakkında yürütülen vergi incelemeleri bir aylık ve iki aylık sürelerden etkilenmez.
Yukarıda yer verilen düzenlemeler de dikkate alındığında, hakkında vergi
incelemesi devam eden bir mükellefin, olası davranışları şöyle olacaktır;
i. Matrah artırımında bulunmayabilir
ii. Kanunun yayımını izleyen ay içinde matrah artırımında bulunabilir
iii. Kanunun yayımını izleyen ikinci ay içinde matrah artırımında bulunabilir
İlk ihtimalde yapılacak işlemler 4.3. bölümünde açıklanmaktadır. Özetle,
belli koşullarla, vergi aslının yarısı, vergi aslına kanunun yayım tarihine kadar
TEFE/ÜFE oranında, bu tarihten dava açma süresinin son gününe kadar gecikme zammı oranında hesaplanacak gecikme faizi ödenecektir.
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4. Hakkında İnceleme Devam Eden Mükellefler
Tasarıya göre, kanunun kapsadığı 2006, 2007, 2008 ve 2009 dönemlerine
ilişkin olarak, tasarının kanunlaşarak yayımlandığı tarihten önce başlanıldığı
halde, bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh
ve tahakkuk işlemlerine devam edilecektir.
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İkinci ihtimalin tezahürü halinde yapılacak işlemleri, yasa tasarısı düzenlemektedir. Düzenlemeye göre, inceleme sonucu tarhiyata konu matrah veya
vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, artırılan matrah/vergi tutarları ile birlikte
değerlendirilecektir. Bu değerlendirme sonucu mükellefin ilgili yıllarda artırılan matrah tutarlarının, vergi incelemeleri veya takdir komisyonu kararlarına
göre o yıl için belirlenen matrah farkından fazla veya bu tutar kadar olması
durumunda mükellef hakkında ayrıca vergi incelemeleri ve takdir komisyonu
kararlarına göre vergi tarhiyatı yapılamayacak ve ceza uygulanamayacaktır.
Buna karşın, vergi incelemeleri ve takdir sonucu belirlenen tarhiyata konu
matrah farkının, mükellefin ilgili yıl için artırdığı matrah tutarından fazla olması halinde, aradaki fark tutar kadar matrah farkı üzerinden mükellef hakkında gerekli vergi tarhiyatı yapılacak ve ceza uygulanacaktır. Bu kapsamda
bulunan tarhiyatlar ile ilgili olarak mükelleflerin tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmayacaktır.
Üçüncü ihtimalin gerçekleşmesi hali, yasal düzenlemeler arasında yer
almamaktadır. Diğer bir deyişle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte hakkında
inceleme devam eden ve bu tarihi izleyen ikinci ay içinde matrah artırımında
bulunan mükellefin artırdığı matrahın inceleme sonucunda bulunan fark ile
birlikte inceleme raporunda değerlendirmeye alınıp alınmayacağı düzenlenmiş değildir. Bu durumda, yasa metninde “..inceleme sonucu tarhiyata konu
matrah veya vergi farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporlarının vergi
dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten önce artırımda bulunulmuş olması
şartıyla, inceleme ve takdir sonucu bulunan fark, artırılan matrah/vergi tutarları ile birlikte değerlendirilir...” ibarelerinden hareketle;
• incelenmekte olan mükelleflerin matrah artırım haklarının iki aylık
değil, bir aylık sürede kullanılmasının yararlı olabileceği,
• incelenmekte olup bir aylık sürede matrah artırımında bulunan mükellefler hakkında yürütülen vergi incelemelerinin aynı sürede tamamlanmasının zorunlu olduğu,
• inceleme sonucunda bulunan farkın mükellefin bir ay içinde artırdığı
matraha mahsup edileceği,
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inceleme sonucu vergi dairesi kayıtlarına intikal ettikten sonra yapılan
matrah artırımlarının, inceleme sonucunda bulunan farklardan mahsup edilemeyeceği
Sonucuna ulaşılmaktadır.
Örneğin, 2009 yılı hesapları 10.12.2010 tarihinde kurumlar vergisi yönünden incelenmeye başlanan (Ğ) A.Ş. nin 2009 yılı beyanı 500.000 TL olup,
2.2.2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına giren inceleme raporuna göre mükellef 400.000 TL kazancını beyan dışı bırakmıştır. Varsayalım ki, matrah
artırımını düzenleyen hükümler 22.01.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe
girsin ve mükellef bu kanun kapsamında 21.2.2011 tarihinde 100.000 TL matrah artırımı beyan etmiş olsun.
Mükellefin beyan ve süresi yasa ile öngörülen düzenlemelere uygundur.
Beyan tarihi, inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına girdiği tarihten önceki bir tarih olduğundan, bulunan matrah farkından, beyan edilen ek matrah
mahsup edilecek, diğer bir ifadeyle (400.000-100.000=) 300.000 TL matrah
farkı üzerinden cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı yapılacaktır. Tarh edilecek
vergi ve kesilecek cezanın akıbeti 4.3. bölümde açıklandığı gibi olacaktır.
Mükellefin beyan ettiği ek matrah 500.000 TL olsa idi, herhangi bir tarhiyat
yapılmayacaktı.
Buna karşın, mükellef matrah artırım beyanını 3.3.2011 tarihinde yaparsa,,
2.2.2011 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına giren inceleme raporunda önerilen
400.000 TL kazanç farkı üzerinden cezalı kurumlar vergisi tarhiyatı yapılacak
ve akıbeti 4.3. bölümünde yer alan düzenlemelere göre şekillenecektir. Beyan edilen ek matrah üzerinden ise bu kanuna göre %20 veya %15 oranında
kurumlar vergisi tarhiyatı yapılacak ve inceleme sonucunda önerilen matrah
farkı ile ilişkilendirilmeyecektir. Bu durum, mükellef açısından bakıldığında
en dezavatajlı durumdur. Zira, mükellef hem inceleme sonucunda ortaya çıkacak kısmi vergi ve faizi, hem de bu kanuna göre tahakkuk ettirilecek vergiyi
ödemek zorunda kalacaktır.
4.2. Sahte Belge Düzenleyenler
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında
düzenlenen;
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defter, kayıt ve belgeleri yok edenler
defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar
defter sahifelerini yok ederek yerine hiç yaprak koymayanlar
belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler
matrah vergi artırımına ilişkin hükümlerin getireceği kolaylıklardan yararlanamayacaklardır. Bu fiilleri işleyenler ifadesinden, kanunun yürürlüğe
girdiği tarih itibariyle söz konusu fiilleri işledikleri tespit edilen ve bu durumu
idarenin kayıtlarında yer alan mükellefleri anlamak gerekir. Hakkında yukarıda yer alan fiilleri işledikleri yönünde tespitler bulunmayan mükelleflerin,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar gerçekte bu fiilleri işlemiş olsalar dahi
matrah artırımına ilişkin hükümlerden yararlanmasına bir engel bulunmamaktadır. Aynı şekilde, 31.12.2009 tarihinden sonra yukarıda bahsi geçen fiilleri
işleyen ancak, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu durumları tespit
edilmemiş bulunan mükelleflerin de 2006-2009 dönemlerine ilişkin olarak
matrah artırımından yararlanabileceğinin kabul edilmesi gerekir. Zira, hakkında bir tespit bulunmadığı sürece bir mükellefe, sahte belge düzenleyen sıfatını
yapıştırarak bazı haklardan mahrum bırakmak hukuka uygun olmayacaktır.
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4.3. Matrah Artırımında Bulunmayanlar
İnceleme ve takdir işlemlerinin tamamlanmasından sonra, yazılı başvuruda bulunmak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere
ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödemek ve dava açmamak koşulları ile mükellefler matrah artırımında bulunmasa dahi bazı mali olanaklar
sağlanmaktadır.
Vergi incelemesi ve takdir işlemlerin tamamlanmasından sonra;
• tarh edilen vergilerin % 50’si
• vergilere bağlı gecikme faizi yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe
kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak
tutar
• bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma
süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin tamamı
• vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’i
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ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yazılı başvuruda bulunularak, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak
üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödenmesi şartıyla
• vergi aslının % 50’si,
• vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın % 75’i,
• vergilere bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme
faizi
• vergi aslına bağlı cezalar tahsil edilmeyecektir.
Bunlara ilaveten, söz konusu dönemlere ilişkin olarak iştirak nedeniyle
kesilecek vergi ziyaı cezalarında, cezaya muhatap olanların, cezanın % 25’ini
yukarıda belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde cezanın kalan % 75’inin
tahsilinden vazgeçilecektir.
Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi
kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları
üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılacak; yapılan tarhiyat üzerine yukarıda belirtilen şekilde belirlenen tutarın, yukarıda belirtilen süre ve şekilde
tamamen ödenmesi şartıyla söz konusu olanaktan yararlanılacaktır.
Ancak, yukarıda yer verilen vergi, ceza ve gecikme faizinde indirim olanaklarından yararlanabilmek için dava açılmaması gerekmektedir.

4.5. İncelemeye Başlamış Olmak
Matrah veya vergi artırımında bulunulması, bu tasarının kanunlaşarak yayımlandığı tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerini engellememektedir.
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4.4. Kanundan Yararlanılan Vergi ve Cezaların Uzlaşması
Yukarıda belirtilen olanaktan yararlanan mükelleflerin, ayrıca 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu’nun;
• tarhiyat öncesi uzlaşma,
• tarhiyat sonrası uzlaşma
• vergi cezalarında indirim hükümlerinden
yararlanmaları mümkün değildir.
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İncelemeye başlama ifadesinden;
• mükellefler nezdinde; vergi incelemesine başlanıldığı hususunun bir
tutanağa bağlanması,
• vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin yazı ile davet edilmesi,
• kanuni defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması,
• matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi
kanuni defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili
olanlara ibraz edilmiş olması hallerini anlamak gerekmektedir.
Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın
başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması halinde, inceleme
ve takdir işlemleri sona erdirilecektir. Bu durumda, mükellefler sadece artırılan matrahlar üzerinden hesaplanan vergileri ödeyeceklerdir. Bu süre içinde
sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri
yapılmamış sayılacak ve bu doğrultuda işlem yapılacaktır.
Buna karşın bu kanuna göre, mükelleflerin matrah artırımında bulunmaması halinde yürütülen incelemenin bir ay içinde tamamlanması, aksi halde
hukuken bitirilmiş sayılması söz konusu olmayacaktır.
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4.6. İncelemenin Tamamlanma Tarihi
İnceleme ve takdir işlemlerinin sonuçlandırıldığı tarih olarak, inceleme
raporları ve takdir komisyonu kararlarının vergi dairesi kayıtlarına intikal
ettirildiği tarih esas alınacaktır.
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4.7. İncelemenin Kanunun Yayımından Önce Tamamlanması
Sözü edilen tasarı, hakkında inceleme yapılan ve yasa yürürlüğe girmeden
önce hakkında düzenlenen vergi inceleme raporları vergi dairesi kayıtlarına
giren mükellefleri de ihmal etmemektedir. Yürütülen incelemeler sonucunda
salınan vergiler ve kesilen cezalar, kanunun yayımından önce kendisine tebliğ
edilmiş bulunan mükellefler,
i. İşlemlerin iptali için vergi mahkemesinde dava açmış olabilirler.
ii. Dava açma süresi henüz geçmemiş olabilir.
iii. Uzlaşma/ceza indirimi talep etmiş olabilirler

Düzenlemeye göre, bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyle ilk derece
yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş
olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda; vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme
zammı yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin % 50’si ile bunlara bağlı faiz,
gecikme faizi, gecikme zammı ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu
cezalara bağlı gecikme zamları ortadan kaldırılacaktır. Dikkat edileceği üzere,
burada vergi üzerinden gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları
esas alınarak hesaplanacak tutarın uygulanacağı süre tahakkuk tarihinde değil,
kanunun yayım tarihinde son bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, paranın zaman
değerini korumayı ammaçlayan faiz hesabına daha düşük bir oran kullanıldığı
gibi, daha az bir süre için faiz hesaplaması yapılması öngörülmektedir.
Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyle;
• uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş,
• uzlaşma günü verilmemiş
• uzlaşma günü gelmemiş
• uzlaşma sağlanamamış ancak, dava açma süresi geçmemiş
alacaklar da yukarıda belirtilen vergi cezası ve gecikme faizi ile vergi aslının yarısını ödememe olanağından aynen yararlanacaktır.
Örnek; Silivri Vergi Dairesi mükelleflerinden Fatma Dulkadiroğlu’nun
defter ve belgelerinin Mart/2010 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu 10/10/2010
tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Söz konusu rapora istinaden
mükellef adına 200.000.-TL katma değer vergisi tarh edilmiş ve 200.000.-TL
vergi ziyaı cezası kesilmiştir.
Bu tarhiyata ilişkin vergi/ceza ihbarnamesi, 18/10/2010 tarihinde mükellefe tebliğ edilmiş, yapılan tarhiyata süresinde vergi mahkemesi nezdinde dava
açılmış ve henüz mahkemece bir karar verilmemiştir.
Mükellef Fatma Dulkadiroğlu’nun, bu safhada kanundan yararlanmak
üzere öngörülen süre ve şekilde başvurması ve vergi aslının %50’si ile bu tutara tahakkuk ve vade tarihleri esas alınarak gecikme faizi ve gecikme zammı
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yerine ÜFE oranı ile hesaplanacak faiz tutarını kanunda belli edilen taksitlerle ödemesi halinde, verginin %50’si ile gecikme zammı ve gecikme faizi ile
vergi cezaları ve bunlara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir.
ÜFE oranı devletin uygulamakta olduğu gecikme faizi oranının altında
bulunduğundan, gecikme faizi yoluyla tahsil edilecek olan paranın zaman değerinin bedelinden de kısmen vazgeçilmektedir. Buna göre, örnekteki 200.000
TL tutarındaki kamu alacağına 6183 sayılı Kanunun 51 ve VUK’un 112 nci
maddeleri uyarınca hesaplanacak gecikme faizinin 18.000 TL, ÜFE oranına
göre hesaplanacak faiz oranının 8.000 TL olduğu varsayıldığında, bu kanuna
göre ödenecek ve tahsilinden vazgeçilen alacak tutarları aşağıdaki gibi olacaktır;
Tahsil Edilecek Tutar :
Katma Değer Vergisi				
: 100.000.-TL
ÜFE Tutarı (Gecikme Faizi Yerine)			
:
4.000.-TL
TOPLAM						
: 104.000.-TL
Tahsilinden Vazgeçilen Alacak :
Katma Değer Vergisi
Vergisi			
Gecikme Faizi 					
Vergi Ziyaı Cezası					
TOPLAM						

: 100.000.-TL
:
9.000.-TL
: 200.000.-TL
: 309.000.-TL
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Yukarıda yer verilen örnekte net olarak görüldüğü üzere, inceleme çemberine çizilen kirişin ayırdığı 104.000 TL tutarındaki kısmı devlete kalmakta,
bu tutarın yaklaşık olarak 3 katı olan 309.000 TL lik büyük kısmı ise ortadan
kaldırılmaktadır.
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5. Sonuç
Kanunun yayınlandığı tarihten önce vergi mahkemelerinde dava açılmış
ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda; vergilerin % 50’si ile gecikme faizi yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmesi halinde vergilerin
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KAYNAKÇA
T.C. Yasalar (10.01.1961). 213 sayılı Vergi usul kanunu. Ankara : Resmi
Gazete (10705 sayılı)
T.C. Yasalar (27.02.2003). 4811 sayılı Vergi barışı kanunu. Ankara :
Resmi Gazete (25033 sayılı)
T.C. Yasalar (16.06.2006). 5510 sayılı Sosyal sigortalar ve genel sağlık
sigortası kanunu. Ankara : Resmi Gazete (26200 sayılı)
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% 50’si ile gecikme faizi, vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarından
kurtulmak mümkündür.
Matrah artırımında bulunulmasa dahi, yürütülen vergi incelemelerinin tamamlanmasından sonra; tarh edilen vergilerin % 50’sini, bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı, bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava
açma süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizini, vergi aslına
bağlı olmayan cezalarda cezanın % 25’ini ödeyerek, normalde ödenmesi gereken diğer mali yükümlülüklerden kurtulmak imkan dahilindedir.
Yürütülen vergi incelemeleri sonucunda tarhiyata konu matrah veya vergi
farkı tespit edilmesi halinde, inceleme raporlarının vergi dairesi kayıtlarına
intikal ettiği tarihten önce matrah artırımında bulunulduğu takdirde, inceleme
sonucu bulunan fark, artırılan matrah/vergi tutarlarından mahsup edilecek ve
kalan tutar üzerinden cezalı tarhiyat yapılacaktır. Koşulların mevcudiyeti halinde, yukarıda belirtilen yükümlülükleri ödeyerek süreci tamamlamak mümkündür.
Yürütülen vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen inceleme raporlarının
vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihten sonra matrah artırımında bulunulmasının inceleme sonucuna olumlu bir katkısı bulunmamaktadır.
Özetle, sözü edilen kanun, devam eden vergi incelemeleri sonucunda ortaya çıkacak vergi aslının yarısını, vergi ziyaı cezasının tamamını, usulsüzlük/
özel usulsüzlük cezalarının %75 ini, gecikme zammı oranı yerine TEFE/ÜFE
oranı uygulanarak gecikme faizinin bir bölümünü bir kenara ayırarak, incelemeye bir kiriş çizmektedir. İşin ilginç yönü, kirişin devlet için ayırdığı alan,
diğerine kıyasen oldukça küçük kalmaktadır.
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KOOPERATİFLERDE DIŞ DENETİM

Ortak ihtiyaçların işbirliği ve dayanışma ruhuyla karşılanması amacıyla
kurulan kooperatiflerde, kimi zaman ortakların ve yöneticilerin yeterli bilgiye sahip olamamalarından kimi zaman ise kötü niyetli yöneticilerin eylemlerinden dolayı ortakların mağduriyetine yol açan mevzuata aykırı eylem ve
işlemlerle karşılaşılabilmektedir. Bu nedenle, kooperatif ortak ve yöneticilerinin iş ve işlemlerinin denetime tabi tutulması gelecekte karşılaşılabilecek
sorunların önüne geçilmesi ya da varsa işlenmiş olan suçların ve sorumluların
tespiti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, kooperatiflerle ilgili kanunlarda (1163,4572 ve 1581 sayılı Kanunlar) iç ve dış olmak üzere
kooperatifler üzerinde iki türlü denetim öngörülmüştür. Buna göre, iç denetim
kooperatiflerin genel kurulları tarafından seçilen denetçiler tarafından yerine
getirilmektedir. Dış denetim ise temel olarak kooperatifin türüne göre Sanayi
ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı tarafından ya da bu bakanlıkların görevlendirmesi üzerine bağımsız
denetim kuruluşları tarafından yerine getirilmektedir. Ayrıca, kooperatiflerin
üyesi olduğu üst kuruluşlar tarafından ve kredi kullanan kooperatifler açısından verilen kredilerin açılış gayesine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının tespitine yönelik olarak kredi kullandıran kamu kurum ve kuruluşları
tarafından, plan ve projesine uygunluk ile teknik özellikleri bakımından ilgili
belediye ve kamu kurumları tarafından ve vergi mevzuatına uygunluk açısından Maliye Bakanlığı tarafından dış denetim yapılmaktadır.
Makalemizde 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa tabi genel kooperatiflerle birlikte 4572 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin ve 1581 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birliklerinin
dış denetimi konusunda yetkili kurumlar, dış denetimin kapsamı, konusu ve
türleri, denetim sonucunda yapılacak işlemler ve denetlenenlerin sorumluluk*

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Başmüfettişi
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Kadir ÖZDEMİR*
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ları ile cezai müeyyideler konusu 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda 13
Haziran 2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5983 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler de dikkate alınarak açıklanacaktır.
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I-DIŞ DENETİMLE YETKİLİ KURUMLAR:
Kooperatif ve üst kuruluşlarının dış denetimiyle yetkili kurumlar şunlardır:
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1- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tarımsal amaçlı kooperatifler
ile bunların üst kuruluşları dışında kalan tüm kooperatiflerin dış denetimi konusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı mevzuattaki son değişikliğe kadar en
yetkili kurumdu. Ancak, 13 Haziran 2010 tarih, 27610 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan 5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1
inci maddesinde değişikliğe gidilmiş olup, kooperatiflerin büyük çoğunluğunu oluşturan yapı kooperatifleri ile bunların üst kuruluşlarının denetimleri
Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiş ve ilgili maddenin yürürlüğe
girdiği 13 Aralık 2010 tarihinden itibaren anılan Bakanlık tarafından bu denetimler yerine getirilmeye başlanmıştır.
Bu çerçevede, yapı kooperatifleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler ile bunların üst kuruluşları dışında kalan tüketim kooperatifleri, motorlu taşıyıcılar
kooperatifleri, esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri, temin tevzi
kooperatifleri, turizm geliştirme kooperatifleri, yayıncılık kooperatifleri, tedarik kooperatifleri, işletme kooperatifleri, sigorta kooperatifleri, eğitim kooperatifleri, yaş sebze meyve kooperatifleri, yardımlaşma kooperatifleri, üretim
pazarlama kooperatifleri ve bunların üst kuruşlarının denetimleri Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
Öte yandan, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında
Kanunun 2 ve 8/2 nci maddeleri uyarınca, bu kooperatif ve birliklerin denetimleri konusunda da yetkili kurum Sanayi ve Ticaret Bakanlığıdır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı da dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarca kooperatifler üzerinde gerçekleştirilen denetimler kuruluş aşamasında; kuruluş
belgelerinde ve ana sözleşmedeki emredici hukuk kurallarına aykırılık bulu-
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2- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre tarımsal amaçlı kooperatiflerin denetimleri konusunda yetkili Bakanlık Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.
Türlerine göre tarımsal amaçlı kooperatifler; tarımsal kalkınma kooperatifleri,
sulama kooperatifleri, su ürünleri kooperatifleri ve pancar ekicileri kooperatifleridir. Dolayısıyla, anılan Bakanlık bu kooperatiflerin denetimiyle yetkilidir.
Öte yandan, 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Ek 2 nci maddesi uyarınca bu kooperatiflerin de denetimi yine Tarım ve
Köyişleri Bakanlığınca yürütülmektedir.
Sözkonusu Bakanlıkta, kooperatiflerden sorumlu birim Teşkilatlanma ve
Destekleme Genel Müdürlüğü olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığında olduğu
gibi ilgili kooperatiflerin tüm hesap ve işlemlerinin denetimi anılan genel müdürlük bünyesinde görev yapan kontrolörler ile Bakanlık Müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir.
Ayrıca, 5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ıncı
maddesinde yapılan değişlik üzerine Bakanlık tarafından görevlendirilecek
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nup bulunmadığı yönünden yapılan incelemeyi, kooperatif genel kurullarında
temsilci görevlendirmesi yapmak suretiyle genel kurulların ve burada alınan
kararlarının mevzuata uygunluğu temin etmeye yönelik denetimi ve Bakanlık
denetim elemanları vasıtasıyla iddiaların incelenmesi ve hesap ve işlemlerin
teftişi şeklinde yapılan aktif denetimi kapsamaktadır.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığının sorumluluğu altında bulunan kooperatifler
üzerindeki hukuki, idari ve mali tüm işlemleri kapsayan bir biçimde hesap, işlem ve faaliyetlerin denetimi Bakanlık Müfettişleri ile Teşkilatlandırma Genel
Müdürlüğüne bağlı olan Kooperatif Kontrolörleri tarafından yürütülmektedir.
Bununla birlikte, kooperatif sayısının fazlalığına karşın denetim elemanı
sayısının sınırlı kalmasının doğurduğu olumsuz sonuçları gidermek amacıyla
5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ıncı maddesinde
değişiklik yapılarak, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek
diğer personelin de Bakanlık Müfettişleri ve Kontrolörler gibi kooperatifler
üzerinde hesap ve işlem denetimi yapabilmesine imkan sağlanmıştır.
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diğer personelin de sözkonusu kooperatifler üzerinde denetim yapabilmesine
olanak sağlanmıştır.
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3- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
5983 Sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun Ek 1 inci maddesinde yapılan değişiklik üzerine konut yapı kooperatifleri, küçük sanayi
siteleri yapı kooperatifleri, toplu işyeri yapı kooperatifleri ve bunları üst kuruluşlarıyla ilgili olan bakanlık Bayındırlık ve İskan Bakanlığı olarak belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca sözkonusu kooperatifler ve
üst kuruluşları ile ilgili başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemler ile bunlara
dair her türlü hak, yetki ve görevler Bayındırlık ve İskan Bakanlığına devredilmiş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca başlatılmış veya planlanmış iş ve işlemleri yürütmeye, bunlar hakkında yeni iş ve işlemler yapmaya, gerekli görülenleri
tasfiye etmeye Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili kılınmıştır.
Ancak, bu devir işlemi dolayısıyla yapı kooperatifleri üzerinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığının denetim faaliyeti 5983 Sayılı Kanunun konuyla ilgili
maddesinin yürürlüğe girdiği 13 Aralık 2010 tarihi itibariyle başlamıştır. Bu
süre boyunca anılan yapı kooperatifleriyle ilgili denetim de dahil tüm işlemler
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmeye devam edilmiştir.
Öte yandan, yapı kooperatiflerinin tüm hesap, işlem ve faaliyetlerinin
denetimi 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında KHK’nın 12 ve 14 üncü maddeleri uyarınca Teknik Araştırma ve
Uygulama Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıca, kooperatiflerin denetimiyle ilgili olarak Bakanlığın diğer personeli de görevlendirebilecektir.
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4- Bakanlıkların Vereceği Yetki Üzerine Bağımsız Denetim Kuruluşları
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 91 inci maddesinde, ilgili bakanlığın bağımsız denetim kuruluşlarını denetim işleri için görevlendirebilmesine
imkan tanınmıştır.
Öte yandan, 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında
Kanunun 5 nci maddesinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, belirleyeceği usul
ve esaslar dahilinde tarım satış kooperatif ve birliklerinin işlem, hesap ve var-
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5- Kooperatif Üst Kuruluşları
1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre en az 7 kooperatif kendi aralarında birleşerek kooperatif birliklerini, birlikler de birleşerek kooperatif merkez birliklerini oluşturabilirler.
Söz konusu Kanunun 75 inci maddesine göre; kooperatif merkez birlikleri
kendisine bağlı birlik ve kooperatifleri denetlemekle, merkez birliği kuruluşu
tamamlanmadığı hallerde, birlikler kendisine bağlı kooperatifleri resen veya
kooperatiflerin talebi üzerine denetlemeye yetkilidir.
Bu kapsamda üst kuruluşlarca yapılan denetim sonuçlarının ilgili bakanlığa bildirilmesi zorunludur.
Öte yandan, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 91 inci maddesi uyarınca ilgili bakanlık da kooperatif üst kuruluşlarını denetim işleri için görevlendirebilecektir. Bu durumda, üst kuruluş Bakanlığın talebi doğrultusunda
kooperatifin tüm hesap ve işlemlerini teftiş edecek ya da belirli iddiaları veya
konuları inceleyerek Bakanlığa denetim sonuçlarını bildirecektir.
Diğer taraftan, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifler ve Birlikleri Hakkında Kanuna göre, en az 30 üretici bir araya gelerek tarım satış kooperatifini,
en az 3 tarım satış kooperatifi de bir araya gelerek tarım satış kooperatifleri
birliğini oluşturmaktadır. Söz konusu kanun uyarınca ve örnek birlik anasözleşmesinin 74 üncü maddesine göre; birliğin birimleri ve ortak kooperatifler
ile birlik ve ortak kooperatiflerin en az %51 hissesine sahip olduğu iktisadi
işletmeler birliğin denetimine tabidir.
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lıkları ile mali tablolarının 3568 sayılı Kanuna göre denetim yetkisine sahip
bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmelerini isteyebileceği, denetleme
yapacak kuruluşun, kooperatif veya Birlik Genel Kurulu tarafından belirleneceği, Bakanlığın, bağımsız denetleme faaliyetlerinde bulunacak kuruluşları ve
çalışma esaslarını Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli
Mali Müşavirler Odaları Birliği ile müştereken belirleyeceği belirtilmiştir
Dolayısıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkili ve sorumlu olduğu kooperatifleri anılan
Kanunlar çerçevesinde belirledikleri bağımsız denetim kuruluşlarına da denetlettirebilecektir.
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1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun 3 üncü
maddesine göre; bölge birlikleri kooperatifleri, merkez birlikleri de kooperatif
ve bölge birliklerini denetlemekle yetkili ve görevli kılınmıştır.
6- Kredi Kullandıran Kuruluşlar
Kooperatifler ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli kamu kurum
ve kuruluşlarından mali destek sağlamak, kredi kullanmak durumunda kalabilmektedirler. Böyle bir durumda, kredi kullandıran kuruluş 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 90/4 üncü maddesi çerçevesinde kooperatif ya da kooperatif birlikleri nezdinde vermiş olduğu kredinin amaca uygun olarak kullanılıp
kullanılmadığını belirlemeye yönelik olarak denetim yapmaya yetkilidir.
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7- Belediyeler ve Diğer Kamu Kurum Ve Kuruluşları
Kooperatifler kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla diğer özel ve
tüzel kişiler gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışma alanlarına giren
faaliyetlerde bulunabilmektedirler.
Bu kapsamda, kooperatifler yukarıda sıralanan spesifik denetimlerin dışında, yaptıkları inşaatların ve diğer ortak girişimlerin plan ve projelerine uygunluğu, teknik özellikleri ve kaliteleri açısından ilgili belediyeler ve diğer
kamu ve kurum kuruluşlarının özel veya genel denetime tabi olacaklardır.
Ayrıca, kooperatifler mali işlemleri ile ilgili olarak vergi kanunları çerçevesinde her zaman için Maliye Bakanlığının denetimine tabidirler.
Öte yandan, müfettişler, kontrolörler ya da denetimle görevli personelin
denetiminden farklı olarak, kooperatifler, genel hükümler ve noterlik kanunu
çerçevesinde noterler tarafından, anasözleşmelerin ve tescile tabi diğer belgelerin emredici hukuk kurallarına uygunluğu açısından ticaret sicil memurluğu
tarafından incelemeye tabi tutulmaktadırlar.
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II-DIŞ DENETİMİN KONUSU
Kooperatifler üzerindeki dış denetim hukuki, idari ve mali açıdan yapılacak denetimlerin tamamını içermektedir. Bunları tek tek sayarak sınırlandırmak mümkün olmamakla birlikte denetimlerde incelenecek konuları örneklendirebiliriz. Bu kapsamda;

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

Kooperatif veya birliğin ilgili bakanlıktan alınmış kuruluş izninin olup
olmadığı,
Kuruluş ve intibak ile tescile tabi diğer hususların tescil ve ilanının
yapılıp yapılmadığı,
Ortaklık işlemlerinin anasözleşmeye uygun biçimde yürütülüp yürütülmediği,
Organların anasözleşmeye ve kanunlara uygun biçimde oluşturulup
oluşturulmadığı,
Ortakların anasözleşme uyarınca yükümlülüklerini tam ve zamanında
yerine getirip, getirmedikleri,
Yönetim ve denetim kurullarının mevzuatta belirtilen görevlerini usulüne uygun olarak yürütüp yürütmedikleri,
Genel kurulların usulüne uygun olarak davet edilip edilmediği, zamanında ve usulüne uygun olarak toplanıp toplanmadığı ve gerekli
belgelerin düzenlenip ilgili mercilere intikal ettirilip ettirilmediği,
Yönetim kurulunun düzenli olarak toplantı yaparak genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda görevlerini gereği gibi yerine getirip getirmedikleri,
Organlar arasında yetki ve görev gaspının ve yetki aşımının olup olmadığı,
Ortaklar arasındaki hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uyulup uyulmadığı,
Kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile kooperatif personelinin ortaklık
işlemleri dışında doğrudan ve dolaylı olarak kooperatifle kooperatif
konusuna giren ticari bir iş yapıp yapmadıkları,
Denetçilerce denetim görevinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği
Birliklerde ortak kooperatiflerin denetimlerinin yapılıp yapılmadığı,
Tasfiye işlemlerinin mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,
Yasal olarak tutulması zorunlu olan defterlerin tutulup tutulmadığı, tasdik işlemlerinin yerine getirilip getirilmediği ve yasalara uygun biçimde
işleyip işlemediği, tek düzen hesap planına uyulup uyulmadığı,
Defterlerin ödeme ve tahsil belgelerine dayalı biçimde usule uygun
olarak işlenip işlenmediği,
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Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin mevzuata uygun olup olmadığı,
• Giderlerin ve tahsilatların genel kurul kararları doğrultusunda anasözleşmeye ve yasalara uygun olarak yapılıp yapılmadığı,
• Bilançoların ve diğer mali tabloların usule uygun biçimde düzenlenip
düzenlenmediği,
• Müspet gelir-gider farkının anasözleşme ve ilgili yasalar doğrultusunda paylaşılıp paylaşılmadığı,
Hususları denetimlerde denetim görevlilerince incelenecek konular arasında sayılabilecektir.
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III-DIŞ DENETİMİN TÜRÜ VE DENETİM GÖREVLİLERİNCE
DÜZENLENECEK RAPORLAR:
Kooperatif ve üst kuruluşları üzerinde yapılan denetim olağan ve ihbara
dayalı denetim olarak iki şekilde olabilmektedir. Olağan denetimler, denetimle görevli kurumlarca yapılan belirli bir program dahilinde kooperatiflerde
suçu önleyici, eğitici, denetim alanını kontrol altında tutmaya dönük olarak ya
da diğer yasal amaçlarla gerçekleştirilen denetimlerdir.
İhbara dayalı denetimler ise, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından, Cumhuriyet Başsavcılıklarından, kooperatif ve üst kuruluşların ortaklarından gelen
ihbar ve şikayetler üzerine gerçekleştirilen denetimlerdir.
Bu denetimler sonucunda, denetim görevlilerince denetim türüne göre
genel olarak üç çeşit rapor düzenlenmektedir. Kooperatifin tüm hesap ve faaliyetlerinin denetlenmesini kapsayan denetimler üzerine “teftiş raporu” ya da
“genel denetim raporu” düzenlenmekte, belirli iddiaların incelenmesini kapsayan denetimler üzerine ise “inceleme raporu” hazırlanmaktadır. Olağan ya
da ihbara dayalı denetimler sırasında konusu suç teşkil eden hususların tespit
edilmesi halinde ise denetim görevlilerince Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmek üzerine “suç duyurusu raporu” düzenlenmektedir.
Denetimin rapor düzenlenerek sonuçlandırılması üzerine, yapılması gereken işlemlerle ilgili olarak kooperatife tebligatlar yapılmakta, ayrıca şikayetçi
de rapor sonucu hakkında bilgilendirilmektedir.

IV- DIŞ DENETİMDE KOOPERATİF YETKİLİLERİNİN
VE ÇALIŞANLARININ SORUMLULUKLARI VE CEZAİ
MÜEYYİDELER
Kooperatiflerde teftiş ve denetim usulü ile denetlenenlerin sorumluluklarını genel kooperatifler, tarım satış kooperatif ve birlikleri ile tarım kredi
kooperatifleri ve üst kuruluşları için ayrı ayrı incelemek mümkündür.
Bu kapsamda, genel kooperatiflerle ilgili 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90\5 inci maddesine göre; kooperatiflerde ve üst kuruluşlarında görevli
bulunanlar bu kuruluşlara ait mal, para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli
de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif
kontrolörlerine, denetimle görevlendirilen personele ve kredi kuruluşlarının
denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru
beyanda bulunmakla yükümlüdürler.
Bu yükümlülüğe aykırı olarak hareket eden kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ve memurları üç aydan iki yıla kadar hapis ve elli
günden beşyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Diğer taraftan, 1163 sayılı Kanunun 90\3 üncü maddesine göre; kooperatifler, kooperatif birlikleri, kooperatif merkez birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, denetim sonuçlarına göre ilgili bakanlıkça verilecek talimata
uymak zorundadırlar.
Aynı Kanunun Ek 2 nci maddesi uyarınca ilgili Bakanlıkça verilecek talimatlara uymayan kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri altı
aya kadar hapis ve otuz günden üçyüz güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacaklardır.
Öte yandan, 5983 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 90 ıncı maddesinde yapılan değişiklik sonrasında; yapılan
denetimler sonucunda, kooperatifler ile üst kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin, hukuka açıkça
aykırı eylem ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda, ilgili Bakanlık, kamu
yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak gecikmesinde sakınca görülen hallerde ileride telafisi güç veya imkansız zararlara yol açılmasının engellenmesi

Kasım-Aralık 2010

MALİ

ÇÖZÜM

159

Kasım-Aralık 2010

MALİ

ÇÖZÜM

160

amacıyla bu kişilerin görevlerine tedbiren son verebilecektir. Bu durumda ilgili Bakanlık, bir yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısının yapılması
için gerekli tedbirleri alacaktır.
Burada önem taşıyan diğer bir husus da, Kooperatifler Kanununun 62/3
üncü maddesine göre; yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif memurlarının, suç
teşkil eden fiil ve hareketlerinden ve özellikle kooperatifin para ve malları
bilanço, tutanak, rapor ve başka evrak, defter ve belgeleri üzerinde işledikleri
suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılacaklarının düzenlenmiş olmasıdır.
Bu durum, Türk Ceza Kanununa göre sadece kamu görevlileri tarafından
işlenebilecek olan suçların (görevi kötüye kullanma suçu gibi, Türk Ceza Kanunu m.257) kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve memurları tarafından da
işlenebileceğini ve dolayısıyla bu çerçevede cezalandırılabileceklerini belirterek, bunların cezai sorumluluklarını genişletmektedir. Kooperatif denetim
kurulu üyeleri ise kamu görevlisi gibi cezalandırılamayacaklardır.
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile ilgili denetim ve cezai sorumlulukları halleri ise 4572 Sayılı Tarım ve Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında
Kanunda ayrıca düzenlenmemiş olup, anılan kanunun 8/2 nci maddesinde bu
Kanunun 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ayrılmaz bir parçası olduğu
belirtilerek, yetkililerin sorumluluk halleri ile ilgili olarak Kooperatifler Kanununun uygulanmasına imkan tanınmıştır. Ayrıca, bu kooperatif ve birliklerin örnek anasözleşmelerinde de 1163 Sayılı Kanunda yer alan bu sorumluluk
hallerine açıkça yer verilmiştir.
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun 45
inci maddesinde 1163 Sayılı Kanunda belirtilenlere ek olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde kooperatif ve birliklerin işlem, hesap ve varlıkları ile malî tablolarını 1.6.1989 tarihli ve 3568 sayılı
Kanuna göre denetim yetkisine sahip bağımsız denetim kuruluşlarına denetlettirmelerini isteyebileceği, denetleme yapacak kuruluşun, kooperatif veya
birlik genel kurulu tarafından belirleneceği, denetim yerine getirilmeden veya
denetim sonucunda düzenlenen raporlar genel kurulda görüşülmeden yönetim
ve denetim kurulları ibra edilmiş sayılmayacağı belirtilmiştir.
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Ayrıca, aynı kanunda kooperatiflerin, bağlı bulundukları birliğin kanun
ve anasözleşmelere aykırı olmamak koşuluyla faaliyet konusuna ilişkin olarak
belirleyeceği ilke ve esaslara uymak zorunda oldukları vurgulanmıştır.
Diğer taraftan, tarım kredi kooperatifleri ve birlikleri ile ilgili olarak yetkililerin sorumluluklarına 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri
Hakkında Kanunun 6 ve Ek 2 nci maddelerde yer verilmiş olup, sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililerle ilgili olarak görevden alma tedbiri dışında
uygulanacak cezai hükümlere Kanunda yer verilmemiştir.
1581 sayılı Kanunun Ek 2/3 üncü maddesinde; kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yapacağı teftiş ve
denetimler sonucunda, kanun ve anasözleşmelerdeki görevleri ile ilgili ortaya
çıkacak eksiklikler konusunda vereceği talimatlara uymak zorunda oldukları
düzenlemesine yer verilmiştir.
Anılan Kanunun “Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Denetçiler İle Personelin
Görevlerine Son Verilmesi” başlıklı 6 ncı maddesine göre ise; yapılan inceleme ve soruşturma sonuçları doğrultusunda görevleri ile ilgili olarak suç
işledikleri anlaşılan ve bu fiilleri nedeniyle haklarında yargı mercilerince
mahkûmiyet kararı verilen merkez birliği yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerinin görevlerine son verilecektir. İnceleme ve soruşturma sonuçlarına
göre merkez birliği yönetim kurulu üyelerinin ekseriyetinin mahkûm olduklarının anlaşılması halinde, göreve son verme işlemi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yerine getirilecektir. Merkez Birliği denetçilerinin görevlerine
son verme işlemi ise doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecektir
Öte yandan, sözkonusu maddeye göre; merkez birliği tarafından yaptırılacak inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre suç işledikleri veya kusurlu
oldukları anlaşılan ve görevden alınmaları uygun görülen kooperatif, bölge
birlikleri ve merkez birliği personeli ile haklarında mahkûmiyet kararı verilen
kooperatif ve bölge birlikleri yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin görevlerine merkez birliği yönetim kurulunca son verilecektir.
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V- SONUÇ
Kooperatiflerle ilgili mevzuat çerçevesinde, kooperatifler ve üst kuruluşları üzerinde iç ve dış olmak üzere iki türlü denetim gerçekleştirilmektedir.
Kooperatiflerde iç denetim bu kuruluşların genel kurulları tarafından seçilen
denetçiler tarafından yerine getirilmektedir. Ancak, denetim konusunda yeterli bilgi birimi ve tecrübeye sahip olması zorunluluğu bulunmayan denetçiler
tarafından yerine getirilen bu denetimin yeterli kalmayacağı ve bunların faaliyetlerinin de denetlenmeleri gerektiği ve milyonlarca insanı ilgilendiren bu
kuruluşların devletin gözetimi ve denetimine tabi olması gerektiği anlayışından hareketle dış denetim öngörülmüştür. Bu kapsamda, anılan dış denetim
kooperatifin türüne göre temel olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bu bakanlıkların görevlendirmesi üzerine bağımsız denetim kuruluşları, kooperatifin üyesi olduğu üst kuruluş, kredi kullanan kooperatifler açısından kredi kullandıran kamu kurum ve kuruluşları, plan ve
projesine uygunluk bakımından ilgili belediye ve kamu kurumları ve vergi
mevzuatına uygunluk açısından Maliye Bakanlığı tarafından da dış denetim
yapılabilmektedir. Bu denetimler, olağan ve ihbara dayalı şekilde olabilmekte,
bunların sonucunda denetim görevlisi tarafından denetimin konusunun genişliğine göre teftiş veya inceleme raporu, suç tespiti üzerine ise suç duyurusu raporu düzenlenerek denetim sonuçlandırılmaktadır. Diğer taraftan, makalemizde ayrıntılı olarak belirtildiği üzere kooperatiflerle ilgili mevzuatta özellikle
denetlenecek olanların sorumlulukları ve bunlara aykırı hareketin ne şekilde
cezalandırılacağı da açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla, dış denetimle görevli
kurum ve kişiler ile denetimin usul ve yönteminin, sorumluluk ve cezai müeyyidelerin özellikle Kooperatif yetkililerince bilinerek bunlara uygun hareket
edilmesi, ileride yaşanabilecek mağduriyet ve sorunların önüne geçilmesine
katkı sağlayacaktır.
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SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE
ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
Bülent SEZGİN*

*

Vergi Denetmeni

Kasım-Aralık 2010

1-GİRİŞ
Gelir Vergisi Kanunu’nun 61’inci maddesine göre ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar
ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretler esas itibariyle
gerçek usulde ve tevkif suretiyle vergilendirilirler.
Bütün gelir unsurlarında olduğu gibi, ücret gelirleri için de bir takım istisnalar öngörülmüştür. Bu istisnalar esas itibariyle GVK’da yer almasına
rağmen diğer kanunlarda da bu yönde hükümler bulunmaktadır. Ücret gelirlerine ilişkin GVK’da yer alan istisnalar 23’üncü madde ile düzenlenmiş olup
söz konusu düzenlemeler arasında serbest bölgede çalışanlara yapılan ücret
ödemelerine ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.
Serbest bölgelerde çalışanlara yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesine ilişin özel hükümler, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda (SBK)
yer almaktadır.
Söz konusu Kanun’la, esas itibariyle üretim işletmeleri ile üretimin
yanında alım-satım veya hizmet konusunda faaliyette bulunan işletmelerin
istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler, bir takım şartların yerine getirilmesi koşuluyla, gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Çalışmamızın takip eden bölümlerinde, serbest bölgelerde istihdam
edilen personele ödenen ücretlilerin vergilendirilmesi konusu detaylı olarak
işlenecektir.
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2-SERBEST BÖLGELER
Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen
uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı ve
fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan yerlerdir. Serbest bölgeler;
ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları
ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve
uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulurlar.
Öte yandan serbest bölgeler; ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin
getirilmesine imkân sağlayacak uygun zemin yaratılması, sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda
ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi, sağlanan teşvik ve avantajlarla
düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı, Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı, yeni istihdam olanaklarının yaratılması, Türk
ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir
basamak olması, işlevlerini görmektedir.
Bulundukları ülke ekonomilerine sağladıkları katkıların yanında, esnek
ve çağdaş idari yapılarıyla dış ticarete yönelmek isteyen firmalara modern ve
gelişmiş bir yatırım ortamı sağlayan serbest bölgeler, lojistik merkezler olarak
ülkemizde de önemlerini artırmaktadırlar.
Ülkemizde serbest bölgeler, SBK ile düzenlenmiş olup temel olarak ihracata dayalı yatırım ve üretimin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla
1987 yılından bu yana 19 serbest bölge kurulmuştur. Bunlar; Mersin (1985),
Antalya (1985), Ege (1987), İstanbul Atatürk Hava Limanı (1990), Trabzon
(1990), İstanbul Trakya (1990), Adana Yumurtalık (1992), İstanbul Deri ve
End. (1992), Mardin (1994), Samsun (1995), Avrupa (1996), Rize (1997),
Kayseri (1997), İzmir Menemen (1997), Gaziantep (1998), Tübitak-Mam
(1999) Denizli (2000), Bursa (2000) ve Kocaeli (2000) Serbest Bölgeleri’dir.
Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre Haziran 2010 dönemi itibariyle
3.237 firmanın serbest bölge faaliyet ruhsatı bulunmakta olup bunların 804’ü
üretim, 1833’ü alım-satım ve kalan 600’ü diğer konularda faaliyet göstermektedir. Aynı dönem itibariyle serbest bölgelerde istihdam edilen ücretli pers-
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3-SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN PERSONELE
ÖDENEN ÜCRETLER
Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretleri, 3218 sayılı
SBK’nın geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 31.12.2008
tarihine kadar gelir vergisinden istisna edilmişti. Belirlenen süre dolmadan,
5810 sayılı Kanun’un 7’nci maddesi ile SBK’nın geçici 3’üncü maddesinin
ikinci fıkrasında bazı değişiklikler yapılmış ve değişikliğin gerekçesi “2008
yılı sonu itibariyle serbest bölgelerde çalışanlar için sağlanan gelir vergisi
muafiyetinin kalkacak olması nedeniyle özellikle üretici firmalarda yaşanan
sıkıntıların giderilmesi ve bölgelere üretici ihracatçı firmaların çekilmesi
amacıyla bu muafiyetin üreticiler için Avrupa Birliği’ne üyelik tarihine kadar
devam ettirilmesi amaçlanmıştır.” şeklinde açıklanmıştır.
Bu gerekçe ile yapılan değişiklik sonrasında 01.01.2009 tarihinden geçerli
olmak üzere, SBK’nın geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının nihai hali
aşağıdaki gibi olmuştur:
“Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;
a) Serbest bölgelerde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin bu
bölgelerde imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançları gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın 193 sayılı Gelir
Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı
bendinin (b) alt bendi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
15’inci ve 30’uncu maddeleri uyarınca yapılacak tevkifata etkisi yoktur.
b) Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85’ini
yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetki-
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onel sayısı 44.658 olup bunların 33.895’i işçi, 5.306’sı büro personeli ve kalan 5.457’si ise diğer çalışanlardan oluşmaktadır. Öte yandan Haziran 2010
dönemi itibariyle serbest bölgelerde istihdam edilen ücretli personel sayısı bir
önceki yılın aynı dönemine göre %2,53 oranında artmıştır.
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lidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında
tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil
edilir.
c) Bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan
işlemler ve düzenlenen kağıtlar damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
Görüleceği üzere ikinci fıkranın (b) bendi, serbest bölgelerde istihdam
edilen personele yapılacak olan ücret ödemelerine ilişkindir. Yapılan düzenleme ile esas itibariyle üretim işletmeleri ile üretimin yanında alım-satım veya
hizmet konusunda faaliyette bulunan işletmelerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler, bir takım şartların yerine getirilmesi koşuluyla, gelir
vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre serbest bölgelerde üretilen ürünlerin
FOB bedelinin en az %85’ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam
ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna edilmiş ve bu
oranı %50’ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan
mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme
zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Konuya ilişkin geniş açıklamalara Maliye Bakanlığı’nca yayınlanan 1 ve 2
seri no’lu Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğleri’nde yer verilmiştir.
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4.1-Üretilen Ürünlerin FOB Bedeli
SBK’nın geçici 3’üncü maddesi uyarınca, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükellefler tarafından
bölgelerde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85’inin yurt
dışına ihraç edilmesi kaydıyla, istihdam edilen personele ödenen ücretler gelir
vergisinden istisna edilmiştir.
Bölge içinde üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretime ilişkin
istihdam ettikleri tüm personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden istisna
edilmiştir. Üretim faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan

MALİ

ÇÖZÜM

mükelleflerin satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan
personelleri de istisna kapsamında değerlendirilmektedir.
İstisna uygulaması bakımından üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin
tespiti gereklidir. Üretilen ürünlerin birim FOB bedeli, üretilen mallardan
satışı yapılanların satış tutarı toplamının satılan ürün miktarına bölünmesiyle
elde edilen tutardır.
Toplam FOB bedeli, üretilen ürünlerin birim FOB bedeli ile toplam
üretilen ürün miktarının çarpılmasıyla elde edilen tutardır. Üretilen ürünlerin
aynı yıl içinde satılmaması durumunda, ortalama FOB bedeli bulunacak ve
buna göre toplam FOB bedeli tespit edilecektir. Ortalama FOB bedeli, birden
fazla yıla ait birim FOB bedellerinin ortalamasıdır.

4.2.1-Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Aynı Yılda Satışı
Serbest bölge içinde üretim yapan mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretlere gelir vergisi istisnası uygulamasında, mükelleflerin
bölgede ürettikleri ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85’ni yurt dışına
ihraç etmeleri, yıllık satış tutarının bu oranın altında olmaması gerekmektedir.
Örnek 1: Samsun Serbest Bölgesinde emtia üretimi faaliyetinde bulunan
(A) AŞ, ürettiği ürünleri yurt dışına ihraç etmekte ve 80 işçi çalıştırmaktadır.
İşçilerle ilgili olarak Ocak-Aralık 2010 döneminde aylar itibarıyla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmiştir.
Mükellefin bölgede ürettiği emtianın 270.000 TL’lik kısmının yurt dışına
ihraç edildiği tespit edilmiş olup üretilen ürün toplam FOB bedeli 300.000
TL’dir.
Buna göre, mükellef (A) AŞ ürettiği ürün toplam bedelinin, (270.000 TL
/ 300.000 TL =) %90’ını yurt dışına ihraç ettiğinden, istihdam ettiği personel
ücretleri üzerinden hesaplanan ve yıl içinde aylar itibarıyla tecil edilen gelir
vergisi terkin edilecektir.
Örnek 2: Örneğimizdeki şirket, ürettiği ve toplam FOB bedeli 300.000
TL tutarında olan ürünlerin 40.000 TL’lik kısmını serbest bölge içine satmış,
diğer kısmını ise ihraç etmiştir.
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Buna göre, mükellefin (300.000 TL - 40.000 TL =) 260.000 TL tutarındaki
yurt dışı ihracatı (260.000 TL / 300.000 TL =) %86,6 oranında gerçekleştiğinden
kanuni şart yerine getirilmiş olup istihdam ettiği personel ücretlerine ilişkin
yıl içinde aylar itibarıyla tecil edilen vergi terkin edilecektir.
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4.2.2-Serbest Bölgede Üretilen Ürünlerin Bir Kısmının veya
Tamamının Sonraki Yıllarda Satılması
Serbest bölgede üretilen ürünler ile satın alınan malların ihracının birlikte
yapılması halinde, sadece bölge içinde üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az %85’nin ihraç edilmesi kaydıyla istisnadan yararlanılacaktır.
Yurtdışı satışa ilişkin %85 şartının gerçekleştirilmesinde, bölge içinden ve
Türkiye’den satın alınan mal bedelleri ile bölgeye ve Türkiye’ye satılan mal
bedelleri dikkate alınmamaktadır. İstisna uygulamasında, bölgede üretilen
ürünlerin kayıtları ile alınıp satılan mallara ilişkin kayıtlar ayrı hesaplarda
takip edilmesi gerekmektedir.
Örnek 3: Örneğimizdeki (A) AŞ, bölge içinde toplam FOB bedeli 500.000
TL tutarında yıllık üretim yaptığı, bölge içindeki bir firmadan 100.000 TL ve
Türkiye’den de 50.000 TL olmak üzere toplam 150.000 TL tutarında mal satın
aldığı, üretilen mallardan toplam FOB bedeli 450.000 TL olan kısmını yurt
dışına ihraç ederken, 80.000 TL tutarındaki malı Türkiye’ye, 70.000 TL’sini
de bölge içine sattığı, ürettiği mallardan 50.000 TL tutarında kalan kısmı ise
2011 yılında serbest bölge içine sattığı tespit edilmiştir.
İstisna uygulamasında, bölgede üretilen toplam FOB bedeli 500.000 TL
olan üründen yurt dışına ihraç edilen 450.000 TL kısmı arasındaki oran esas
alınacaktır. Yurt dışı ihracata ilişkin %85 şartının gerçekleştirilmesinde, bölge
içinden ve Türkiye’den alınan mal bedelleri olan (100.000 TL + 50.000 TL =)
150.000 TL ile aynı yılda bölgeye ve Türkiye’ye satılan (80.000 TL + 70.000
TL =) 150.000 TL dikkate alınmayacaktır.
Buna göre, şirketin bölgede ürettiği toplam FOB bedeli 500.000 TL
tutarındaki emtianın 450.000 TL’lik kısmını (%90) yurt dışına ihraç ettiğinden,
yurt dışı ihracata ilişkin %85 şartının gerçekleştiği görülmektedir. Bu nedenle,
istihdam edilen personel ücretlerine ilişkin tecil edilen vergi terkin edilecektir.

Mükellef ürettiği toplam ürünün %90’lık kısmını yurt dışına ihraç
ettiğinden, 2010 yılında satılmayıp 2011 yılında serbest bölgede satılan 50.000
TL ürün nedeniyle herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
Öte yandan, üretimin yapıldığı ve istisnanın uygulandığı yılda stokta kalan
ürünlerin, sonraki yıllarda toplam FOB bedeli bazında takip ve tespiti gereklidir. Bunun için serbest bölgede üretim yapan mükellefler, üretim yaptıkları
yılda stoklarında kalan ürünleri sonraki yıllarda satmaları durumunda, üretimin
yapıldığı yıla ilişkin FOB bedeli ile satışların yapıldığı yıllardaki FOB bedeli
dikkate alınarak üretilen ürünlerin toplam FOB bedelini tespit edeceklerdir.
İhraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin üretilen ürünlerin toplam FOB bedeline oranı, %85 ve üzerinde gerçekleşmesi halinde istisnadan yararlanılacak,
aksi durumda istisnadan yararlanılamayacaktır. Takip eden yıllarda da ihracat
tutarları, yurt içi ve bölge içi satışları ile stok miktarları esas alınarak kanuni
şartın gerçekleşme durumu benzer şekilde kontrol edeceklerdir.
Üretilen ve istisna uygulanan ürünlerin sonraki yıllarda da üretiminin
yapılması ve yıllık olarak stok takibinde, ilk giren ilk çıkar (FİFO) yöntemi
uygulanacaktır.
Serbest bölgede üretilen ve üretimin yapıldığı yıldan sonraki yıl veya
yıllarda bu ürünlerin toplam FOB bedelinin %85’inin yurt dışına ihraç edilmemesi durumunda, üretimin yapıldığı yılda tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir
vergisi tevkifatı gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir. Ancak, daha
sonra asgari %85 ihracat şartının gerçekleştiği yılda gerekli koşulların yerine
getirilmesi halinde ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu işçi ücretlerine
ilişkin vergi, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzeltme işlemi
yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen gecikme zammı ise
iade konusu olmayacaktır.
Örnek 4: Örneğimizdeki şirket, 2010 yılında ürettiği toplam 250 birim
üründen 100 birimlik kısmını 300.000 TL’ye aynı yıl ihraç etmiştir. 2011
yılında 125 birimlik kısmını 420.000 TL tutarla ihraç etmiş olup bu yıla ilişkin
birim FOB bedeli esas alınarak yapılan değerlemede toplam satış tutarının
800.000 TL olduğu, kalan 25 birim ürünün 2012 yılında serbest bölgede
100.000 TL satıldığı tespit edilmiştir. Şirket 2010 yılında ürettiği ürünü
satamamıştır. Söz konusu işçilerle ilgili olarak 2010 ve 2011 yılları Ocak-
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Aralık dönemlerine ilişkin aylar itibarıyla ücretler üzerinden hesaplanan gelir
vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmiştir.
Buna göre, şirketin 2010 yılı üretiminin toplam FOB bedeli 300.000 TL
tutarındaki kısmını ihraç ettiğinden,
[(300.000 TL) / {(300.000 TL / 100 birim) x 250 birim} =] %40 olarak
gerçekleşmiş olup Kanunda aranılan %85 ihraç şartı gerçekleşmemiş
olmaktadır. Bu nedenle, bu yıla ilişkin olarak tecil edilen vergi cezasız gecikme
zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
2010 yılında üretilen ve 2011 yılında satılan 125 birimlik ürünlerin toplam
FOB bedeli olan 420.000 TL ile 2010 yılına ilişkin satılan ürünlerin birim FOB
bedelinin ortalaması esas alınarak yapılan hesaplamada; toplam, [{(300.000
TL + 420.000 TL) / (100 birim + 125 birim)}x 250 birim =] 800.000 TL
tutarında üretim yapıldığı ve bunun (300.000 TL + 420.000 TL =) 720.000 TL
tutarındaki kısmın ihraç edilmesi nedeniyle 2010 yılında üretilen ürünlerin
(720.000 TL / 800.000 TL =) %90’ının ihraç edildiği tespit edilmiştir.
Bu nedenle, 2010 yılına ilişkin olup şirketten tahsil edilen vergiler, VUK
hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir.
Tahsil edilen gecikme zammı ise iade konusu olmayacaktır.
Öte yandan, 2011 yılında üretimi yapılan ürünlere ilişkin olarak aylar
itibarıyla tecil edilen vergiler, bu yılda üretilen ürünlere ilişkin ihracat şartı
gerçekleşmediğinden, cezasız gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Örnek 5: Örneğimizdeki şirket, 2010 yılında ürettiği 250 birim üründen
aynı yıl satış yapamamıştır. 2010 yılında üretilen mallardan; 2011 yılında 100
birimlik kısmını FOB bedeli 350.000 TL’ye, 2012 yılında 25 birimlik kısmını
FOB bedeli 100.000 TL olarak ihraç etmiştir. Kalan 125 birimlik kısmını da
2012 yılında 500.000 TL’ye serbest bölgede satmıştır. İşçilerle ilgili olarak
2010 yılı Ocak-Aralık dönemlerine ilişkin aylar itibarıyla ücretler üzerinden
hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmiştir.
Buna göre şirketin, 2010 yılı ihracata ilişkin %85 şartını gerçekleştirememesi
nedeniyle istihdam ettiği personel ücretlerine ilişkin 2010 yılı içinde aylar
itibarıyla tecil edilen vergiler, cezasız gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
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4.3-Üretim ve Satış Tutarlarının YMM Raporu ile Tespit Edilmesi
Serbest bölgelerde istihdam edilen personele ödenen ücretlere gelir vergisi istisnası uygulanabilmesi için mükelleflerin öngörülen şartları sağlayıp
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Şirket, 2011 yılında 2010 yılında ürettiği mallardan FOB bedeli 350.000
TL olan 100 birimini yurt dışına satmış ve başka da satışı olmaması nedeniyle
yurt dışı satışı, [350.000 TL / {(350.000 TL / 100 birim x 250 birim)} =] %40
oranında gerçekleştiğinden kanunda aranılan %85 oranın altında kalmıştır.
2012 yılında, 2010 yılında ürettiği mallardan sadece 100.000 TL tutarındaki
25 birimini ihraç ederken, kalan 500.000 TL tutarındaki 125 birimini serbest
bölgede satmış olduğundan bu yıla ilişkin toplam FOB bedeli, [{(350.000 TL
+ 100.000 TL + 500.000 TL) / (100 birim + 25 birim + 125 birim)} x (250
birim) =] 950.000 TL olmaktadır. Şirketin bu yıla ait ihracat oranı (350.000
TL + 100.000 TL / 950.000 TL =) %47,3 olarak gerçekleşmiştir.
Dolayısıyla, Kanunda aranılan %85 yurt dışına satış şartının gerçekleşmemiş
olması nedeniyle bu şirket 2010 yılı üretim faaliyetine ilişkin olarak istisna
hükmünden yararlanamayacaktır.
Örnek 6: Örneğimizdeki şirket, ürettiği ürünlerin bir kısmını ihraç etmekte, bir kısmını da Türkiye’ye ve bölge içine satmaktadır. İşçilerle ilgili
olarak Ocak-Aralık 2010 döneminde aylar itibarıyla ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilmiştir. Bölgede üretilen
ürünler 2010 yılında satılamamış olup 2011 yılı Haziran ayında bu ürünlerin
tamamı ihraç edilmiştir.
Buna göre şirketin, 2010 yılı ihracata ilişkin %85 şartını gerçekleştirememesi
nedeniyle istihdam ettiği personel ücretlerine ilişkin 2010 yılı içinde aylar
itibarıyla tecil edilen vergiler gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Öte yandan, mükellefin Haziran 2011’de 2010 yılında ürettiği malların
tamamını yurt dışına sattığından, 2010 yılında yurt dışı satışa ilişkin %85
oranını gerçekleştirememesi nedeniyle işverenden tahsil edilen vergiler, yıl
sonu beklenmeksizin, ilgili vergi dairesi tarafından VUK hükümlerine göre
düzeltme işlemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir. Tahsil edilen
gecikme zammı ise iade konusu olmayacaktır.
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sağlamadıklarının tespit edilmesi amacıyla konuya ilişkin Yeminli Mali
Müşavirlerce “Serbest Bölge Faaliyet Tasdik Raporu” düzenlenmesi ve raporun,
bağlı olunan vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir. Rapor dispozisyonu
hakkında ayrıntılı açıklamalara 42
����������������������������������������������
sıra no’lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.
Söz konusu raporda;
- Serbest bölgede üretilen ürünlerle bölge içinden, Türkiye’den veya
dışarıdan alınan ürün tutarları,
- Bölge içine, Türkiye’ye veya yurt dışına satış tutarları,
- Bölgede üretilen ürünlerin toplam FOB bedelinin en az % 85’inin yurt
dışına ihraç edildiği hususlarına yer verilmesi ve rapora gümrük çıkış beyannamesi, faaliyet ruhsatı ile kapasite raporu örneklerinin de eklenmesi gerekmektedir. Ancak, 2 sıra numaralı SBK Sirkülerinde açıklandığı üzere, serbest
bölgede üretilen ürünlerin yurt dışına ihracında gümrük çıkış beyannamesi
düzenlenmesinin zorunlu olduğu durumlar haricinde, ilgili mevzuata göre
serbest bölgede üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’inin yurt dışına
ihraç edildiğinin “Serbest Bölge İşlem Formu” ile belgelendirilmesi halinde
de gelir vergisi istisnası uygulamasından faydalanılması mümkündür.
Öte yandan genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme
kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda
sayılan kuruluşlara ait olan kuruluşlardan, bölgelerde üretilen ürünlerin FOB
bedelinin en az % 85’inin yurt dışına ihraç edildiği hususlarının yer aldığı
ve kurum yetkililerince imzalanmış bir raporun ilgili vergi dairesine teslim
edilmesi halinde, YMM raporu aranmamaktadır.
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4.4-İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi
Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt
dışına ihraç ettikleri ürün satış tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına oranı,
Kanunda öngörülen oranda gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi işverenden cezasız
olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
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VUK hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi
kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı
iade konusu olmayacaktır. Ancak, gecikme zammı ödemek durumunda kalmamak için mükelleflerin yıl içinde gelir vergisi kesintisini beyan ederek ödemeleri ve %85 ihraç şartını gerçekleştirmeleri halinde, yıl sonunda istisnadan
faydalanmaları mümkün bulunmaktadır.

4.6-Diğer Hususlar
Serbest bölgelerde üretim faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler nezdinde ödenen ücretler için gelir vergisi
istisnası uygulanması söz konusu değildir.
Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan üretici firmaların ürünlerini, aynı veya başka bir serbest bölgede faaliyette bulunan ihracatçılara,
yurt dışına satılması kaydıyla teslim etmeleri de yurt dışına satış olarak
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4.5-Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması
SBK’nın geçici 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca,
06.02.2004 tarihine kadar (bu tarih dahil) serbest bölgede faaliyette bulunmak
üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetlere
ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının uygulanma süresi 31.12.2008 tarihi
itibarıyla sona ermiştir.
Anılan Kanunun geçici 3’üncü maddesinin 5810 sayılı Kanunla değişik
ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca, serbest bölgelerde faaliyette bulunan
mükelleflerin, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın
vergilendirme döneminin sonuna kadar, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetler ile ilgili olmak kaydıyla yaptığı işlemler harçtan, bu işlemlere ilişkin
düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.
Dolayısıyla, SBK kapsamında serbest bölge sınırları içerisinde faaliyet
gösteren firmaların, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren
yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar, münhasıran serbest bölgelerdeki
faaliyetleriyle ilgili olarak istihdam ettikleri personele ödenen ücretlere ilişkin
düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.
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değerlendirilmektedir. İhracat kaydıyla yapılan teslimlerde, üretici firmalar
istisnadan yararlanacağından, ihracatı gerçekleştiren firmaların istisnadan
yararlanması mümkün değildir.
Yazılım: bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir
diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri
yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin ve hizmetlerin
tümünü ifade eder. Tanıma uygun bir programın ticari amaçla CD şeklinde
hazırlanması ve fiziki mal olarak fiilen ihraç edilmesi halinde, bu yazılım
faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen
ücretler Kanunda belirtilen şartları taşıması koşuluyla gelir vergisinden istisna
edilecektir.
Bölge içinde faaliyette bulunan mükelleflerden yıl içinde faaliyetine son
verenlerin söz konusu istisnadan yararlanıp yararlanamayacaklarının tespitinde, faaliyette bulunulan süreye ait üretim ve satış tutarı esas alınacaktır.
Gelir vergisinden istisna edilen ücretlerde üst sınır bulunmadığından,
ücretler üzerinden hesaplanan vergi tutarının tamamı istisna edilecektir.
Serbest bölge dışında üretilerek bölgeye getirilen ve bölgede sadece paketleme ve ambalajlama gibi bir takım işlemlere tabi tutulan ürünlerin daha
sonra serbest bölgeden yurt dışına ihraç edilmesinde, ürün esas olarak bölge
içinde üretilmediğinden, söz konusu ürünle ilgili olarak istisna hükümleri
uygulanmayacaktır.
Birden fazla takvim yılında tamamlanan imalat işlerinde, imalatın
tamamlanıp satışın yapıldığı yılda ürün toplam FOB bedelinin %85’ini yurt
dışına ihraç eden mükelleflerin, imalat süresi içinde istihdam ettikleri personel ücretlerine istisna uygulanacaktır.
Yurt dışına ihraç edilen ürünlerin toplam FOB bedelinin tespitinde, satışa
ilişkin belgenin yasal defterlere kayıt edildiği tarihteki TC Merkez Bankasınca
ilan edilen döviz alış kurları esas alınacaktır.   
İstisna şartlarının ihlal edilmesi halinde, yıl içinde işten ayrılan personel
dahil uygulanan gelir vergisi tevkifat istisnası nedeniyle tecil edilen vergiler
cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte işverenden tahsil edilecektir.

4.7-Kesinleşen Yürütmenin Durdurulması Kararı
1 seri no’lu SBK Genel Tebliği’nin “3.4. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması” başlıklı bölümünde;
“İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir
vergisi, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edilecektir.
3218 sayılı Kanun kapsamında istisna edilecek tutar, Ek:1’de yer alan
“Gelir Vergisi Tevkifat Tutarlarına İlişkin Bildirim”in “İstisna edilecek tutara
ilişkin bilgiler” Tablosunun (g) sütununda gösterilecektir. Bu sütunda yer alan
tutar, Muhtasar Beyannamenin “TABLO-2 Tahakkuka Esas İcmal Cetveli”
bölümünün “3/b- Tecil Edilecek Tutar” satırına aktarılacak ve vergi dairesince bu tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir.
İstisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin yurt dışı ihracat tutarının
toplam satış tutarına oranı, %85 veya üzerinde gerçekleştiğinin YMM faaliyet
raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin
edilecektir.
Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde
çalıştırılan ve yıl içinde gelir vergisi tevkifatı yapılmış olan işçi ücretleri
de, işverenin yıl sonu itibarıyla ürettikleri ürünlerin %85’ini yurt dışına
ihraç etme şartını gerçekleştirmesi halinde, gelir vergisi istisnasından
yararlanılabilecektir.
Bu işverenler, Ek:2’de yer alan Bildirimi, Aralık ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bunun
üzerine, yıl içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve
ödenen ücretlere ilişkin gelir vergisi tevkifat tutarları, bu Tebliğle belirlenen
koşullarla ilgili vergi dairesi tarafından 213 sayılı Kanun hükümlerine göre
düzeltme işlemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir.” açıklamalarına
yer verilmiştir.
Aynı Tebliğin “İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi” başlıklı 5’inci
bölümünde ise;
“Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt
dışına ihraç ettikleri ürün satış tutarlarının ürün toplam satış tutarlarına
oranı, Kanunda öngörülen oranda gerçekleşmemesi halinde, yıl içinde vergi
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dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi işverenden
cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek:1’de yer alan ve aylık muhtasar
beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen
gelir vergisi tutarı, vergi cezası uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51’inci
maddesinde yer alan oranda gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe
gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme
zammı iade konusu olmayacaktır...” açıklamasına yer verilmiştir.
Kanunda, mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergilerin cezasız
olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edileceğine ilişkin açık bir hüküm yer
almakla birlikte, düzeltme işlemi yapılarak gelir vergisi kesintisinin mükellefe
red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammının iade konusu
olmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Buna rağmen
Maliye Bakanlığı, 1 seri no’lu SBK Genel Tebliğinde, mükellefe iade edilecek
gelir vergisi kesintisine ilişkin gecikme zammının iade konusu edilmeyeceği
yönünde bir açıklamaya yer vermiş ve söz konusu Tebliğde yer alan bazı
örnekleri bu açıklama ışığında değerlendirmiştir.
Bu çerçevede, anılan Genel Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çeşitli
ibareler ve örneklerin iptali ve dava sonuçlanıncaya kadar yürütmenin
durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıştay
Dördüncü Dairesi, 08.10.2009 tarihli ve Esas No:2009/5196 sayılı kararı ile
söz konusu Genel Tebliğin “İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi” başlıklı
5’inci bölümünde yer alan “213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme
işlemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.”
şeklindeki açıklaması için yürütmenin durdurulmasına karar vermiş olup, bu
karar Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 25.12.2009 tarih ve YD İtiraz
No:2009/59 sayılı kararı ile kesinleşmiştir.
Bu karar üzerine, davanın esasına ilişkin hüküm verilinceye kadar, anılan
düzenlemenin uygulanmasında, yukarıda açıklanan yürütmeyi durdurma
kararının dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği hususu Başkanlığımızca
yayımlanan 1 sıra numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri ile
duyurulmuştu.
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5-SON SÖZ
5810 sayılı Kanunun 7’inci maddesi ile SBK’nın geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte 01.01.2009 tarihinden
itibaren serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini
yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri
ücretler, Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. İstisna,
mükelleflerin üretime ilişkin istihdam ettikleri tüm personelin yanı sıra üretim
faaliyeti ile birlikte başka konularda da faaliyette bulunan mükelleflerin
satış, pazarlama, muhasebe, lojistik vb. departmanlarda çalışan personellerine yapılan ücret ödemelerini de kapsamaktadır. Serbest bölgelerde üretim
faaliyeti dışında hizmet veya mal satışı faaliyetlerinde bulunan mükellefler
nezdinde ödenen ücretler için gelir vergisi istisnası uygulanması söz konusu
değildir.
Uygulamaya göre serbest bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler, istisna
kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisini,
muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edeceklerdir. Bu
şekilde tarh ve tahakkuk ettirilen vergi tecil edilecektir. İstisna uygulamasından
yararlanan mükelleflerin kendi ürünlerine ilişkin ihracat tutarının aynı ürünlerin toplam satış tutarına oranı, %85 veya üzerinde gerçekleştiğinin YMM
faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi
terkin edilecektir.
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Danıştay Dördüncü Dairesi davanın esasına ilişkin olarak, 07.04.2010 tarihli ve E:2009/3570 - K:2010/1900 sayılı kararı ile söz konusu Genel Tebliğin
“İstisna Şartlarının Gerçekleşmemesi” başlıklı 5 inci bölümünde yer alan “213
sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe gelir
vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme
zammı iade konusu olmayacaktır.” şeklindeki açıklamanın iptaline karar
vermiştir.
3 sıra numaralı Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri’nde bu hususa yer
verilmiş ve anılan düzenlemeye ilişkin olarak uygulamada, yukarıda açıklanan
iptal kararı dikkate alınarak işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.
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Bununla beraber şartların yerine getirilememesi durumunda terkin edilen
vergi, gecikme zammıyla birlikte mükelleften tahsil edilecektir. Ancak, daha
sonra asgari %85 ihracat şartının gerçekleştiği yılda gerekli koşulların yerine
getirilmesi halinde ilgili vergi dairesi tarafından söz konusu işçi ücretlerine
ilişkin vergi, VUK hükümlerine göre düzeltme işlemi yapılarak mükellefe red
ve iade edilecektir. Öte yandan her ne kadar 1 seri no’lu SBK Genel Tebliğinde
bu gibi durumlarda tahsil edilen gecikme zammının iade edilmeyeceği yönünde
bir açıklama yapılmış olsa da, açıklamaya ilişkin Danıştay tarafından verilmiş
bir iptal kararı bulunmaktadır.
Serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan işletmelerde çalıştırılan
ve yıl içinde gelir vergisi tevkifatı yapılmış olan işçi ücretleri de, işverenin
yılsonu itibarıyla ürettikleri ürünlerin %85’ini yurt dışına ihraç etme şartını
gerçekleştirmesi halinde, gelir vergisi istisnasından yararlanabilmektedirler.
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